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بقلم :
المقدم ركن/ يوسف جمعة الحداد

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

شكرًا محمد بن راشد.... 
خمسون عامًا في خدمة الوطن

الرسالة الملهمة التي وجهها سيدي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، إلى أخيه 

سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، 

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه 
هللا،  ودعا خاللها الجميع في هذا 

الوطن وخارجه إلى توجيه كلمة شكر 
بحق قائد أثرى فضاء الوطن وامتداده 

العربي بفكره ورؤاه وإبداعاته ومبادراته 
المتميزة طيلة خمسين عامًا، تعبر 

بوضوح عن واحدة من أهم السمات 
التي تميز العالقة بين قيادتنا الرشيدة 

في دولة اإلمارات، وهي الوفاء 
والتقدير واالحترام المتبادل، والتي 

تعتبر كلمة السر فيما حققته وتحققه 
اإلمارات من إنجازات ونجاحات في 

مختلف المجاالت.

يف بداية العام 2018 وجه الشيخ محمد بن راشد، رسالة شكر إىل الشيخ محمد بن زايد، قال فيها: 
“شكراً محمد بن زايد ألنك امتداد زايد فينا.. وظله الباقي بيننا”، ويف نهاية العام جاءت رسالة 
الشكر والوفاء والفخر واالعتزاز التي وجهها الشيخ محمد بن زايد إىل أخيه الشيخ محمد بن راشد، 
التي يقول فيها:“ يكمل أخي محمد بن راشد مع )عام زايد( خمسني عاماً يف خدمة الوطن منذ 
توليه أول مسؤولية قائداً لرشطة ديب .. مسرية حافلة بالعطاء..رافق خاللها زايد وراشد “ رحمهام 
الله” يف مدرسة الحياة حتى أصبح مدرسة يف القيادة واإلدارة وصناعة الحياة”. أنها أكرث من مجرد 
رسائل وفاء وتقدير بني قائدين عظيمني يحمالن مسؤولية بناء الوطن والعمل عىل رفعته وترسيخ 
نهضته، أنها رسائل تتضمن دروساً عظيمة ألبناء الوطن ستظل محفورة يف ذاكرته الخالدة، تتناقلها 
األجيال عرب التاريخ كخري شاهد عىل استثنائية القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات، التي غرست يف 
أبناء هذا الوطن منظومة القيم اإليجابية والفاعلة التي تضمن متاسك الوطن وتطوره، ويف مقدمتها 
قيم الوفاء والتقدير والتضحية بكل غاٍل ونفيس من أجل أن يظل هذا الوطن آمناً شامخاً متقدماً. 
     ليس من قبيل املبالغة القول أن القيادة يف اإلمارات متثل النموذج امللهم للنجاح والتفاين من 
أجل الوطن واملواطنني، وهو منوذج تبلور مع بداية دولة االتحاد الفتية عىل يد املغفور له بإذن الله 
تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهام، 
واللذان وضعا بحكمتهام أسس الحكم الرشيد واإلدارة الناجزة التي ضمنت لدولة االتحاد التطور 
يف املجاالت كافة، وترسخ هذا النموذج القيادي بعد وفاتهام، وتجسد يف العالقات األخوية والتقدير 
والوفاء املتبادل بني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، 
وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، وبقية حكام اإلمارات، هذا النموذج القيادي ميثل مبعثاً للفخر واالعتزاز لكل إمارايت، 

ويعد حافزاً ألبناء الوطن جميعاً من أجل بذل املزيد من العمل والجهد يف خدمة وطننا الحبيب.
     شكراً لقيادتنا الرشيدة التي غرست يف أبناء الوطن قيمة الوفاء والعمل والتنافس من أجل أن 
تظل رايات وطننا الغايل مرفوعة دامئاً يف ميادين الحق والواجب والتقدم والتنافسية، شكراً لقيادتنا 
الرشيدة التي جعلت من اإلمارات منوذجاً للنجاح يف كل املجاالت، شكراً لصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم الذي ميثل مدرسة فريدة يف اإلبداع واالبتكار استطاعت أن تحدث 
طفرة نوعية يف مناحي الحياة املختلفة طيلة خمسني عاماً، وأن ترسخ قوة النموذج اإلمارايت يف 
التنمية واإلدارة والحكم الرشيد، وشكراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عىل رسالته 
التاريخية وامللهمة ألخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، والتي تعرب بصدق وإخالص عام 
يحمله أبناء هذا الوطن لـ”بو راشد”، فهو بحق رفع سقف طموحات اإلمارات، فاستثمر يف بناء 
اإلنسان، وشيد رصوح الحضارة، وقدم النموذج يف اإلخالص والتفاين يف حب الوطن، وظل املعلم 

امللهم ألبناء الوطن، الذي يقودهم نحو مزيد من اإلنجازات والنجاحات.
      إن الشكر الحقيقي لقيادتنا الرشيدة هو باستلهام الدروس العظيمة التي تحملها رسائل الوفاء 
والتقدير املتبادلة فيام بينها، يك تكون النهج الذي يحكم العالقات فيام بني أبناء الوطن يف مختلف 
مجاالت العمل الوطني، وأن نريب النشئ واألجيال الشابة عىل قيم الوفاء واالنتامء والوالء لوطننا 

الغايل التي تؤكد عليها قيادتنا الرشيدة يف مختلف املناسبات.
الدولة  بناء  القيادة ضمن أهم مرتكزات نجاح  السياسية تضع  العلوم  أدبيات  إذا كانت        
وتحقيق التنمية، فإن القيادة الرشيدة يف اإلمارات تجسد ذلك بوضوح، فهذا الوفاء املتبادل والتناغم 
والتكامل فيام بينها هو العامل الرئييس يف نجاح مسرية التنمية الشاملة واملستدامة يف مختلف 
املجاالت، ألن األولوية الرئيسية التي تعمل من أجلها القيادة الرشيدة هي رفعه وطننا الغايل وإعالء 
شأنه بني األمم والشعوب، ولهذا من الطبيعي أن تكون اإلمارات يف ظل هذا النموذج القيادي 

امللهم تجربة يحتذى بها يف التنمية والتسامح واألمن واالستقرار الشامل. 



تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي 
في القيادة العامة

للقوات المسلحة ـ االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971

محمد بن راشد لمحمد بن زايد
شكرًا لكلماتك ومشاعرك .. عهدنا ووعدنا 

أن نبقى مخلصين للشعب واألرض

التسامح

Is
su

e 
N

o.
   

56
4 

  J
an

.  
20

18

السنة 47 العدد 564 ينايـر 2019 ربيع األخر 1440هـ

مسيرة المرأة االماراتية من التأسيس 
إلى التمكين:

إنجازات نوعية في مختلف مجاالت 
العمل الوطني

مجلة عسكرية استراتيجية - 

مقترح الجيش 
الموحد.. هل يضمن 

ألوروبا استقاللها 
الدفاعي واألمني؟

أدنيك توقع عدد من 
اتفاقيات الشراكة 

االستراتيجية لدعم معرضي 
»أيدكس ونافدكس 2019 «

محمد بن زايد: فخورون 
بمسيرة أخي محمد بن راشد 

في خدمة الوطن

أجهزة الرادار من إنتاج شركة 
HENSOLDT : الشـريك 

المـثالــي لألنظمـة الفعالة

564

08 محمد بن راشد نريدكم صقورًا في الجو أسودًا 
بالبر دفاعًا عـن منجزات بالدكم

6
اإلعالناتُكّتاب العدد

IFC
58
59

OSHKOSH
IDEX

NAVDEX

اآلراء المتضمنة في المقاالت   •
المنشورة تعبر عن وجهة نظر كتابها 

وال تمثل بأي حال من األحوال رأي 
المجلة تحديدًا.

ال تتحمل المجلة أي مسؤولية تجاه   •
ما تحويه من االعالنات المنشورة 

على صفحاتها.
حقوق النشر محفوظة للمجلة.  •

نرحب بتغطية ونشر أخبار ونشاطات   •
الشركات والمؤسسات والتي تتوافق 

مع أهداف المجلة وتوجهاتها.

رئيس مجلس اإلدارة والمشرف العام
اللواء الركن/ سالم بن غافان الجابري

نائب رئيس مجلس اإلدارة
العميد الدكتور/ عبدهللا راشد سعيد النيادي

رئيس التحرير
المقدم الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير
الرائد/ جميل خميس السعدي

سكرتير التحرير
حسين علي المناعي

اإلخراج والتصميم
موزة حسن آل علي
أحمد محمود أحمد 

اإلعالنات والتوزيع
إسماعيل محمد البلوشي

شـــاكا برامــود

د.محمد بن هويدن
د. عبير العليان
د. مها الراشد

محمد الصوافي

د. إدريس لكريني 23

43

57

75

85



48
60

إنجازات نوعية في 
مختلف مجاالت 
العمل الوطني

الجيش األمريكي 
يدشن ثورة في علوم 

اإلنسان اآللي

مقترح الجيش الموحد.. هل 78
يضمن ألوروبا استقاللها 

الدفاعي واألمني؟

التاريخ السري للجنود: 
كيف تخطى الكنديون 

الحرب العظيمة؟

94

26

54

KC- تنهي اختبارات الطائرة Embraer شركة
390 بنجاح



األخبار6 2019ينايــــــر564العدد

محمـد بــن راشد: »بوخالد« زعيم المراجل..  والعــام بجهــــوده يســاوي خمسـين
محمـد بــن زايــد: فخـورون بمســيرة أخــــــــــي محمد بن راشد في خدمة الوطن

خمســين عــام فــــــــي خدمة الوطن

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، تحية شكر 
وتقدير واعتزاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

رعاه هللا، على مسيرة 50 عامًا في خدمة الوطن حافلة بالعطاء والتنمية والنجاح، مؤكدًا في كلمة، أن »إمارات الوفاء 
تفخر بمحمد بن راشد القائد االستثنائي الملهم«، وداعيًا الجميع في الوطن وخارجه إلى توجيه كلمة شكر بحق قائد 
أثرى فضاء الوطن وامتداده العربي بفكره ورؤاه وإبداعاته ومبادراته المتميزة، قائاًل: »شكرًا يابو راشد.. على خمسين 

عامًا للوطن«.

قائد ملهم نذر نفسه 
لخدمة الوطن

ومعلمي  دريب  ورفيق  أخي  يُكمل  زايد  عام  »يف 

محمد بن راشد 50 عاماً يف خدمة الوطن.. 

نوجهها  واعتزاز  وتقدير  شكر  تحية 

معكم لقائد ُملهم نَذَر نفسه وكرَس 

جهده وأبدع يف خدمة وطنه.. 

راشد  يابو  الله  حفظك 

لتواصل مع أبناء شعبك 

الحافلة  مسريتك 

والتنمية  بالعطاء 

والنجاح. 

محمد بن زايـد:
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محمـد بــن راشد: »بوخالد« زعيم المراجل..  والعــام بجهــــوده يســاوي خمسـين
محمـد بــن زايــد: فخـورون بمســيرة أخــــــــــي محمد بن راشد في خدمة الوطن

خمســين عــام فــــــــي خدمة الوطن

عهدنا ووعدنا أن نبقى مخلصين 
لهذا الشعب وهذه األرض

ملشاعرك  وشكراً  لكلامتك،  شكراً  زايد،  بن  محمد  »أخي 

الطيبة.. وهبنا الوطن حياتنا فوهبنا تقديراً وعرفاناً 

نبقى  أن  عهُدنا  الناس..  بني  وحباً  ورفعًة 

مخلصني لهذا الشعب وهذه األرض« 

محمد بن راشد:

ورد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوجيه الشكر إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
وقال في تغريدة على حسابه في »تويتر«: »أخي محمد بن زايد.. شكرًا لكلماتك.. وشكرًا لمشاعرك الطيبة.. وهبنا الوطن 

حياتنا فوهبنا تقديرًا وعرفانًا ورفعة وحبًا بين الناس.. عهدنا ووعدنا أن نبقى مخلصين لهذا الشعب وهذه األرض«.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: »نحن في إمارات الوفاء يحق لنا أن نفخر بقائد استثنائي يحظى بمحبة شعبه 

وشعوب العالم واحترامهم، هو أخي ومعلمي ورفيق دربي الشيخ محمد بن راشد«.
وأضاف: »أمامنا يابو راشد ومع شعبنا مسيرة متواصلة من العطاء والعمل.. بإذن هللا سنرفع سويًا هامات وطننا عاليًا«.



األخبار8 2019ينايــــــر564العدد

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه هللا« احتفال القوات 
المسلحة بتخريج دفعة جديدة من المرشحين الطيارين فى كلية 

خليفة بن زايد الجوية في مدينة العين.
.. سمو الشيخ طحنون بن محمد  التخريج  حرض حفل 

آل نهيان ممثل الحاكم يف منطقة العني ومعايل محمد 

ومعايل  الدفاع  لشؤون  دولة  وزير  البواردي  أحمد  بن 

أركان  رئيس  الرميثي  ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق 

القوات املسلحة وعدد من الشيوخ وكبار ضباط القوات 

املسلحة والرشطة وامللحقني العسكريني يف سفارات الدول 

الشقيقة والصديقة لدى الدولة وأهايل وذوي الخريجني.

وقد بدأ االحتفال لدى وصول صاحب السمو راعي الحفل 

محمد بن راشد نريدكم صقورًا في الجو أسودًا بالــــــــبر دفاعـًا عـن منجزات بالدكـم
شهد تخريج الدفعة الـ 48 من المرشحين الطيارين بكلية خليفة بن زايد الجوية
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البدنية التي يتمتع بها الخريجون.

يكونوا  بأن  الوالء  قسم  الخريجون  أدى  بعدها 

لجميع  اإلمارات ورئيسها ومطيعني  لدولة  مخلصني 

األوامر منفذين لها يف الرب والجو والبحر وحامني لعلم 

اإلمارات وسيادتها واستقالل أراضيها.

فيها  رحب  املناسبة  بهذه  كلمة  الكلية  لقائد  وكان 

والشيوخ  الحفل  راعي  السمو  صاحب  بحضور 

والضيوف وأشار إىل أن الخريجني أمتوا عىل مدى ثالث 

سنوات متطلبات الحصول عىل درجة البكالوريوس يف 

علوم الطريان واإلسناد الجوي.

ولفت إىل أهمية تخريج الدفعة الـ 48 يف هذا العام 

لدولتنا  املؤسس  والقائد  الخري  زايد  عام  هو  الذي 

الحبيبة ثم نوه بتاريخ كلية خليفة بن زايد الجوية 

ومنذ أن كانت  التي مر عىل إنشائها نحو 36 عاماً 

الشيخ محمد  السمو  يرأسها صاحب  مدرسة جوية 

القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن 

ثم تحولت  العام 1982  املسلحة يف  للقوات  األعىل 

مدينة  إىل  أبوظبي  من  مقرها  وانتقل  كلية  إىل 

بني  الرشيدة من  قيادتنا  رعاية  بفضل  وباتت  العني 

أرقى الكليات الجوية عىل مستوى العامل بالنظر إىل 

مناهجها األكادميية والعلمية والتدريبية التي يتلقاها 

الدارسون يف هذا الرصح الوطني الكبري وهي ترفد 

قواتنا املسلحة الباسلة بضباط جويني وطيارين أكفاء 

متسلحني بالعلم واملعرفة واإلملام بالعلوم والنظريات 

العسكرية الحديثة.

الوالء  قيم  برتسيخ  العهد  كلمته  ختام  يف  وجدد 

هذا  تراب  إىل  الصادق  واالنتامء  املعطاءة  لقيادتنا 

الوطن العزيز.

بعدها كرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب املتفوقني يف الدورة الـ 48 

.. وهنأهم سموه عىل إبداعهم وتفوقهم ومتنى لهم 

قواتنا  صفوف  ضمن  العلمية  مسريتهم  يف  النجاح 

بكل  الوطني  واجبهم  يؤدوا  وأن  الباسلة  املسلحة 

كفاءة وهمة وإخالص .

واملكرمون هم املرشح طيار عيل الرصيدي واملرشح 

طيار حميد اليامحي واملرشح طيار خليفة الحمودي 

نارص  طيار  واملرشح  املهريي  محمد  طيار  واملرشح 

النقبي واملرشح طيار خميس الكعبي واملرشح طيار 

الزرعوين  عبدالله  طيار  واملرشح  الطنيجي  أحمد 

واملرشح طيار ريم الحساين األوىل عىل دورة اإلناث 

الثامنة من املرشحات الطيارات واملرشح طيار أحمد 

سعيد مصطفى من لبنان الشقيق واملرشح طيار راشد 

       محمد بن راشد : اإلمارات تولي شباب الوطن 
كل الدعم لتأمين مستقبلهم

عزفت  حيث  الكلية  ميدان  يف  الرئيسية  املنصة  إىل 

فرقة املوسيقى يف القوات املسلحة السالم الوطني ثم 

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يرافقه قائد 

كلية خليفة بن زايد الجوية العميد ركن طيار حمود 

عيل جمعة الشحي بالتفتيش عىل طابور الخريجني 

ثم تىل أحد الخريجني آيات من الذكر الحكيم بعدها 

الرئيسية عىل هيئة  املنصة  أمام  الخريجون من  مر 

واللياقة  والربط  بالضبط  متيز  عسكري  استعراض 

محمد بن راشد نريدكم صقورًا في الجو أسودًا بالــــــــبر دفاعـًا عـن منجزات بالدكـم
شهد تخريج الدفعة الـ 48 من المرشحين الطيارين بكلية خليفة بن زايد الجوية
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املزروعي واملرشح طيار عثامن النقبي.

وبعد ذلك تم تسليم وتسلم العلم من الدورة الـ 48 

إىل الدورة الـ 49 مصحوباً بقسم العلم بأن يحافظوا 

عليه مرفوعا عالياً.

راعي  السمو  صاحب  من  الطابور  قائد  استأذن  ثم 

الحفل باالنرصاف.

الشيخ محمد بن  السمو  التقطت لصاحب  وبعدها 

راشد إىل جانب سمو الشيخ طحنون بن محمد ومعايل 

محمد بن أحمد البواردي ومعايل الفريق الركن حمد 

املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاين  محمد 

وقائد كلية خليفة بن زايد الجوية الصور التذكارية 

مع الخريجني من بينهم أربع فتيات ومرشحون من 

لبنان واألردن والبحرين واململكة العربية السعودية.

ويف الختام بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

       من بين الخريجين أربع فتيات ومرشحون من لبنان 
واألردن والبحرين والمملكة العربية السعودية
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آل مكتوم للخريجني نجاحهم وانتقالهم إىل صفوف 

ودعاهم   .. الجوية  القوات  خاصة  املسلحة  قواتهم 

واقتناص  والتدرب  التعلم  يف  االستمرار  إىل  سموه 

ومعارفهم  مواهبهم  يصقلوا  يك  السانحة  الفرص 

ويصلوا إىل مستويات رفيعة من العلم واملعرفة خاصة 

يف مجال العلوم العسكرية النظرية منها والعملية.

وقال سموه “ تريديكم قيادتكم أن تكونوا صقوراً يف 

الجو وأسوداً يف الرب يك تدافعوا بصالبة عن منجزات 

واستقالل دولتكم املعطاءة”.

شباب  تويل  اإلمارات  دولة  قيادة  أن  سموه  وأكد 

وشابات الوطن كل الرعاية والدعم املادي واملعنوي 

حتى يصلوا إىل مبتغاهم يف تأمني مستقبل واعد لهم 

وأن يكونوا قدوة إلخوانهم من الجيل القادم .

       قيادة اإلمارات تولي شباب الوطن كل الرعاية والدعم 
حتى يصلوا إلى مبتغاهم في تأمين مستقبل واعد لهم
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محمد بن زايد نائب وزير الدفاع الجزائري يستعرضان 
التنسيق والتعاون في المجاالت الدفاعية والعسكرية

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة يف أبوظبي معايل الفريق أحمد قايد صالح 

الوطني  الجيش  أركان  رئيس  الدفاع  وزير  نائب 

الشعبي الجزائري.

الجزائري وبحث  الدفاع  بنائب وزير  ورحب سموه 

معه تعزيز العالقات األخوية وسبل تنميتها وتطويرها 

مبا يخدم مصالح البلدين.

واستعرض الجانبان خالل اللقاء - الذي حرضه سمو 

الحاكم  ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ 

املجاالت  يف  والتعاون  التنسيق  الظفرة  منطقة  يف 

التطورات  مجمل  إىل  إضافة  والعسكرية  الدفاعية 

اإلقليمية والقضايا ذات االهتامم املشرتك.

تحيات  صالح  قايد  أحمد  الفريق  معايل  نقل  وقد 

فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية 

الجزائرية الدميقراطية الشعبية الشقيقة إىل صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله«  »حفظه 

زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

مبناسبة  اإلمارات  لدولة  ومتنياته  املسلحة  للقوات 

من  مزيداً  االتحاد  لقيام   47 الـ  الوطني  اليوم 

السمو  صاحب  حمل  جانبه  من  واالزدهار.  التقدم 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ..نائب وزير الدفاع 

عبدالعزيز  الرئيس  فخامة  إىل  تحياته  الجزائري 

الخري  الشقيق  وشعبها  للجزائر  ومتنياته  بوتفليقة 

والنمو والرفعة.

تناوال التطورات اإلقليمية والقضايا ذات االهتمام المشترك

استقبل الفريق أول محمد زيك القائد العام للقوات 

املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحريب املرصي معايل 

محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع 

لحضور  حالياً  مرص  يزور  الذي  له  املرافق  والوفد 

والعسكرية  الدفاعية  للصناعات  الدويل  املعرض 

»إيديكس 2018«.

وتناول اللقاء أهم املستجدات واملتغريات املتالحقة 

عىل الساحة اإلقليمية يف ظل الظروف الراهنة، كام 

ناقش الجانبان سبل دعم التعاون وتعزيز العالقات 

يف  البلدين  لكال  املسلحة  القوات  بني  العسكرية 

مختلف املجاالت .

وأعرب معايل محمد بن أحمد البواردي عن متنياته 

بنجاح معرض »إيديكس 2018« الذي يعد من أهم 

امللتقيات العسكرية يف منطقة الرشق األوسط .

كام التقى معايل محمد بن أحمد البواردي .. الدكتور 

الحريب  لإلنتاج  الدولة  وزير  العصار  سعيد  محمد 

املرصي حيث جرى بحث عالقات التعاون بني دولة 

البواردي يبحث التعاون العسكري مع وزير الدفاع المصري

اإلمارات ومرص وسبل تطويرها يف مختلف املجاالت 

الدفاعية، إىل جانب مناقشة عدد من القضايا ذات 

االهتامم املشرتك.
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ويل  النعيمي  بن حميد  الشيخ عامر  اطلع سمو 

بديوان  التنفيذي  مجلس  رئيس  عجامن  عهد 

اللجنة  واستعدادات  برنامج  عىل  اليوم  الحاكم 

تستضيفه  الذي   »  5 االتحاد  لحصن   « املنظمة 

وتنظمه  القادم  مارس  شهر  يف  عجامن  إمارة 

القوات املسلحة.

واستمع سموه من رئيس وأعضاء اللجنة املنظمة 

برنامج  حول  واف  رشح  إيل  العسكري  للعرض 

وفقرات ما سيتم عرضة ومهام الجهات املختصة 

وخطط عملها واستعداداتها لهذا الحدث الضخم.

النعيمي عىل  بن حميد  الشيخ عامر  واكد سمو 

وتسهيل  املنظمة  اللجنة  لدعم  التام  استعداده 

كافة السبل إلخراج هذا الحدث الكبري باملستوى 

املتميز وذلك بناء عىل توجيهات صاحب السمو 

املجلس  عضو  النعيمي  راشد  بن  حميد  الشيخ 

االعىل حاكم عجامن والذي يؤكد دوماً عىل دور 

دعم  وان  البالد  واستقرار  ألمن  املسلحة  القوات 

هذا  ابناء  كل  عىل  واجب  العروض  هذه  مثل 

الوطن ووفاء لقواتنا املسلحة.

ووجه سموه كافة الجهات الحكومية بوضع جميع 

اإلمكانيات املتاحة يف اإلمارة مبا يضمن استضافة 

متميزة لهذا الحدث يف دورته الخامسة ويعكس 

العالية  القدرات  إبراز  يف  ويسهم  الهامة  مكانته 

للقوات املسلحة وإمكانيات منتسبيها العسكرية 

يف مختلف الوحدات والتشكيالت املقاتلة.

هذا  بإنجاح  الكبرية  ثقته  عن  سموه  وأعرب 

الحدث من خالل التعاون والتنسيق بني الجهات 

املنظمة  واللجنة  والحكومية  املحلية  والدوائر 

هذا  إلنجاح  الالزم  الدعم  أنواع  كافة  وتقديم 

العرض العسكري مبا يسهم يف تحقيق أهدافه.

ولي عهد عجمان يطلع على استعدادات 
وبرنامج اللجنة المنظمة ل»حصن اإلتحاد 5«

وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  بحث   

وزير  كيونغ  ومعايل جيونغ  الدفاع  لشؤون  دولة 

الدفاع الوطني الكوري التعاون الدفاعي بني دولة 

اإلمارات وكوريا الجنوبية.

جاء ذلك خالل اجتامع العسكرية املشرتكة العليا 

والتي جرى خاللها  الكورية يف سيؤول  اإلماراتية 

البلدين  بني  الثنائية  التعاون  عالقات  مناقشة 

جميع  يف  وتطويرها  دعمها  وسبل  الصديقني 

املجاالت وبخاصة الدفاعية. حرض االجتامع عدد 

الدفاع  وزارة  يف  واملسؤولني  الضباط  كبار  من 

وعدد من املسؤولني يف وزارة الدفاع الكورية.

اإلمارات وكوريا 
الجنوبية 

تبحثان التعاون 
الدفاعي
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وزار الرئيس املرصي عبدالفتاح السييس، جناح دولة 

اإلمارات املشارك يف املعرض، وكان باستقباله معايل 

مبارك  جمعة  بحضور  البواردي،  أحمد  بن  محمد 

اطلع  حيث  القاهرة،  لدى  الدولة  سفري  الجنيبي 

اإلماراتية  الرشكات  منتجات  عىل  املرصي  الرئيس 

الدفاعية املشاركة يف املعرض.

البواردي والوفد املرافق بجولة يف املعرض،  كام قام 

عرض  ومنصات  الدول  أجنحة  من  عدداً  شملت 

مجال  يف  املتخصصة  والدولية  اإلقليمية  الرشكات 

األسلحة الدفاعية والتكنولوجيا األمنية اطلع خاللها 

عىل أحدث األسلحة واملعدات والحلول التقنية التي 

تدعم مكافحة اإلرهاب وآخر ما توصلت إليه تقنيات 

التسليح  وأنظمة  والعسكرية  الدفاعية  الصناعات 

الجوي والربي والبحري.

»إيديكس 2018« عىل  أهمية معرض  وأكد معاليه 

املستويني اإلقليمي والعاملي، إذ ميثل ملتقى لتبادل 

الهيئات  من  املشاركني  بني  التكنولوجية  الخربات 

الدفاعية  والصناعات  بالتسليح  املختصة  واألنظمة 

التنظيم  بحسن  مشيداً  العامل،  أنحاء  مختلف  من 

الواسعة لكربيات الرشكات املتخصصة يف  واملشاركة 

مجال الصناعات الدفاعية واألمنية.

مجلس  عام  مدير  السامحي  عبدالله  سلطان  وقال 

املشاركة  إن  باإلنابة:  الدفاعية  للرشكات  اإلمارات 

لدولة  الوطني  الجناح  ضمن  الواسعة  الوطنية 

العالقات  عمق  تعكس  املتحدة  العربية  اإلمارات 

األخوية الوثيقة التي تربط دولة اإلمارات بجمهورية 

مرص يف ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو 

الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

حفظه الله، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السييس رئيس 

جمهورية مرص العربية.

ويشارك يف الجناح الوطني لدولة اإلمارات 17 رشكة 

وطنية متخصصة يف الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا 

املتعلقة بها. 

السيسي يزور جناح اإلمارات المشارك في المعرض بالقاهرة

البواردي: »إيديكس 2018« ملتقى لتبادل 
الخبرات التكنولوجية

شهد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، والوفد المرافق له 
افتتاح فعاليات الدورة األولى من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية 

»إيديكس 2018« المقام في جمهورية مصر العربية.

       شارك في الجناح 
الوطني لدولة اإلمارات 

17 شركة وطنية متخصصة 
في الصناعات الدفاعية 

والتكنولوجيا المتعلقة بها



15

الرميثي  ثاين  الركن حمد محمد  الفريق  زار معايل    

له  املرافق  والوفد  املسلحة  القوات  أركان  رئيس 

والعسكرية  الدفاعية  للصناعات  الدويل  املعرض 

مرص  جمهورية  تستضيفه  الذي   »2018 »إيديكس 

العربية الشقيقة للمرة األوىل.

األجنحة  من  عدد  يف  األركان  رئيس  معايل    وتجول 

من  بعدد  والتقى  املعرض  يف  املشاركة  والرشكات 

معهم  وتبادل  العارضة،  والرشكات  الدول  ممثيل 

أحدث  عىل  واطلع  معروضاتهم،  حول  األحاديث 

األنظمة واملبتكرات يف الصناعات الدفاعية التي يتم 

عرضها حالياً يف املعرض.

زار  قد  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  معايل  وكان 

لدولة  الوطني  الجناح  املعرض  يف  جولته  خالل 

اإلمارات العربية املتحدة الذي تشارك فيه 17 رشكة 

وطنية متخصصة يف الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا 

املتعلقة بها . واستمع معاليه، إىل رشح عن املنتجات 

والخدمات التي تعرضها الرشكات الوطنية والعاملية 

التي عرضت أحدث ما وصل إلية العلم العسكري يف 

مجال اإلنتاج والتصنيع العسكري من تقنيات حديثة 

وقدرات دفاعية متطورة.

رئيس أركان القوات المسلحة يزور معرض 
إيدكس 2018 بالقاهرة

طحنون  بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء  تفقد 

الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  نهيان  آل  محمد  بن 

العصار  سعيد  محمد  الدكتور  واللواء  واالحتياطية 

وزارة  جناح  املرصي  الحريب  لإلنتاج  الدولة  وزير 

للصناعات  الدويل  املرصي  باملعرض  الحريب  اإلنتاج 

الدفاعية والعسكرية » إيدكس 2018 » الذى اختتم 

واملعارض  للمؤمترات  مرص  مبركز  املايض  الشهر 

العاملية  والرشكات  العارضني  كبار  مبشاركة  الدولية 

يف مجال التسليح والصناعات الدفاعية واألمنية عىل 

الصعيدين اإلقليمي والدويل.

وتم خالل اللقاء الرتحيب باللواء الركن طيار الشيخ 

واإلشادة  نهيان  آل  محمد  بن  طحنون  بن  أحمد 

متت  كام  اإلمارات،  جانب  من  املتميزة  باملشاركة 

املبذول من  والجهد  والدور  املعرض  بتظيم  اإلشادة 

وزارة اإلنتاج الحريب باملعرض للخروج بشكل مرشف 

يليق مبكانة مرص وريادتها، وتم التأكيد عىل العالقات 

الثنائية القوية بني البلدين الشقيقني.

أحمد بن طحنون والعصار يتفقدان جناح 
اإلنتاج الحربي المصري بـ» إيدكس 2018 «
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لالستعراضات  السعودية  الصقور  فريق  شارك 

الـ47  الوطني  بيومها  الدولة  احتفاالت  يف  الجوية 

االستعراض  يف   » اإلمارات  فرسان   « مع  باملشاركة 

الجوي الذي أقيم عىل كورنيش أبوظبي.

وكان يف وداع الفريق السعودي، سعادة اللواء الركن 

القوات  قائد  العلوي  محمد  نارص  إبراهيم  طيار 

ضباط  كبار  من  وعدد  الجوي  والدفاع  الجوية 

القوات املسلحة.

عن  الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  قائد  وعرب 

لوحة  من  املميز  الصقور  فريق  قدمه  مبا  إعجابه 

قائد القوات الجوية يودع فريق الصقور 
السعودية لالستعراضات الجوية

»االتحاد  املشرتك  التمرين  فعاليات  اليوم  اختتمت 

الحديدي 9 « بني القوات الربية اإلماراتية والجيش 

األمرييك الثالث الذي استمر أسبوعني ضمن التعاون 

والواليات  اإلمارات  دولة  بني  املشرتك  العسكري 

ورفع  العسكرية  الخربات  لتبادل  األمريكية  املتحدة 

الكفاءة والجاهزية القتالية لدى الجانبني.

صالح  الركن  اللواء  سعادة  الختامي  التمرين  شهد 

محمد صالح العامري قائد القوات الربية اإلماراتية و 

العقيد فريجسون قائد اللواء املدرع 155 يف الجيش 

املسلحة  قواتنا  ضباط  من  وعدد  الثالث  االمرييك 

والجيش األمرييك الثالث .

و أشاد سعادة قائد القوات الربية باملستوى االحرتايف 

فيه  حرص  الذي  التمرين  مراحل  كافة  تنفيذ  يف 

يف  والتكامل  القتالية  العقائد  تطبيق  عىل  الجانبان 

القيادة والسيطرة .

تعرضية  عمليات  تنفيذ  عىل  التمرين  اشتمل  و 

بالذخرية  الرماية  فيها  استخدمت  دفاعية  وعمليات 

الحية من قبل القوات الربية التابعة للقوات املسلحة 

اإلماراتية والجيش األمرييك الثالث.. مام أعطى الثقة 

الكاملة للقوات املشاركة فيه لتنفيذ أية مهام تسند 

إليها دفاعاً عن ركائز األمن واالستقرار يف املنطقة.

املشرتكة  العسكرية  التامرين  ضمن  التمرين  ويعد 

التي تجريها قواتنا املسلحة عىل مدار العام مع قوات 

الدول الشقيقة والصديقة بهدف رفع الكفاءة القتالية 

واكتساب املزيد من الخربات امليدانية والعمل عىل 

توحيد املفاهيم واملصطلحات العسكرية بني األطراف 

املشاركة يف التامرين.

ختام التمرين المشترك » االتحاد الحديدي 9 « بين 
القوات البرية اإلماراتية والجيش األمـريكي الثالث
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إبداعية، مشيداً بالعروض التي قدمها، واصفاً إياها 

للفريق  متمنياً  نوعها،  من  وفريدة  متميزة  بأنها 

دوام التوفيق يف عروضه املختلفة.

وشارك فريق الصقور السعودية يف االحتفاالت بـ 8 

طائرات من نوع » هوك « بكامل طواقمها الجوية 

والفنية.

الرسب  قائد  الفيفي  موىس  طيار  املقدم  وأعرب 

باملشاركة  السعودي  الفريق  السعودي عن سعادة 

الفتاً  الـ47،  اإلمارايت  الوطني  اليوم  احتفاالت  يف 

تأيت  اإلمارات  احتفاالت  الفريق يف  مشاركة  أن  إىل 

بتوجيهات القيادة يف اململكة العربية السعودية.

وأوضح قائد الرسب السعودي أن » الفريق متمرس 

تلك  خالل  من  ويسعى  الدولية  املشاركات  عىل 

العالية  واالحرتافية  التطور  مدى  إبراز  إىل  املناسبة 

التدريب  ونتاج  الجوية  القوات  طيارو  بلغها  التي 

من  الالمحدود  والدعم  املسبق  والتخطيط  املقنن 

لقيادة  والتربيكات  التهاين  مقدما  اململكة،  قيادة 

اليوم  مبناسبة  املتحدة  اإلمارات  دولة  وشعب 

الوطني الـ47 «.

واستعرض الطيارون مهاراتهم العالية بشكل جامعي 

وفردي منظم خالل العروض التي قدمها الفريقان 

عىل مدى أيام احتفاالت اليوم الوطني التي حرضها 

جمهور غفري من كافة فئات املجتمع حيث جسد 

الفريقان روح التالحم بني البلدين الشقيقني.

العربية  اإلمارات  لدولة  املسلحة  القوات  وقعت 

ضمن  أبوظبي  جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  املتحدة 

املبادرات  إحدى  الوطن«  »حامة  الخصم  بطاقة 

الخدمية واالجتامعية التي تم اطالقها لالرتقاء مبستوى 

والقوات  الدفاع  وزارة  ملنتسبي  املقدمة  الخدمات 

واملتقاعدين  واملدنيني  العسكريني  من  املسلحة 

وذلك إمياناً بأهمية دور الخدمة املجتمعية والتعاون 

ستقدم  حيث  الطرفني  أهداف  تحقيق  يف  املشرتك 

وامتيازات  خصومات  جانبها  من  أبوظبي  جامعة 

لحملة بطاقة “حامة الوطن”.

املسلحة  القوات  منتسبي  منح  املذكرة عىل  ونصت 

من حملة بطاقة حامة الوطن وأقربائهم من الدرجة 

الساعات  رسوم  عىل   15% بقيمة  خصام  األوىل 

البكالوريوس، وخصام بقيمة 25%  الدراسية لربامج 

املاجستري  لربامج  الدراسية  الساعات  رسوم  عىل 

إضافة إىل إعفائهم من رسوم التسجيل وقدرها 2850 

أبوظبي  يف  الجامعة  فروع  جميع  يف  وذلك  درهام، 

والعني وديب ومركزها األكادميي يف منطقة الظفرة.

بطاقة  إصدار  خالل  من  املسلحة  القوات  وتهدف 

سبل  وتعزيز  الدعم  تحقيق  إىل  الوطن”  “حامة 

إضافة  واملدنية  العسكرية  املؤسسات  بني  التعاون 

إىل توفري أفضل امليّزات وأفضل املستويات الخدمية 

ملنتسبيها لتلبية احتياجاتهم املتنوعة من خالل إقامة 

األكادميية  املؤسسات  مع  وناجحة  فاعلة  رشاكات 

والتعليمية املختلفة.

بطاقة  الوطن”  “حامة  بطاقة  أن  بالذكر  الجدير 

وزارة  ملنتسبي  حرصياً  متنح  وخصومات  امتيازات 

واملدنيني  العسكريني  من  املسلحة  والقوات  الدفاع 

واملتقاعدين وال تحمل أي صفة مرصفية أو ائتامنية 

والرشكات  الجهات  لدى  استخدامها  ويقترص 

املسلحة  القوات  قبل  من  املعتمدة  واملؤسسات 

ومتنح  والخصومات  االمتيازات  تلك  عىل  للحصول 

لجميع منتسبي وزارة الدفاع والقوات املسلحة ممن 

أمضوا يف الخدمة مدة ال تقل عن ستة أشهر.

القوات المسلحة توقع مذكرة تفاهم مع 
جامعة أبوظبي ضمن بطاقة »حماة الوطن«
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راشد  بن  عبداللطيف  الدكتور  معايل  استقبل 

لدول  التعاون  ملجلس  العام  األمني  الزياين 

الركن  اللواء  سعادة  اليوم  العربية  الخليج 

كلية  قائد  السعدي  سامل  محمد  رشاد  طيار 

الدفاع الوطني رئيس اللجنة املشرتكة املختصة 

للدراسات  الخليجية  األكادميية  إنشاء  بدراسة 

إنعقاد  مبناسبة  وذلك  واألمنية  االسرتاتيجية 

اجتامع اللجنة مبقر األمانة العامة للمجلس يف 

الرياض.

ورحب الزياين باللواء الركن طيار رشاد السعدي 

امللموسة  للجهود  وتقديره  شكره  عن  وعرب 

القوات  اللجنة ممثلو  بها و أعضاء  التي يقوم 

الدراسات  لالنتهاء من  املجلس  املسلحة بدول 

إلنشاء  الالزمة  والعلمية  واالدارية  الفنية 

االسرتاتيجية  للدراسات  الخليجية  األكادميية 

واألمنية.

اللجنة  أنجزتها  التي  باملراحل  الزياين  وأشاد 

واملعايري  األسس  وفق  الدراسة  هذه  إلمتام 

الدولية املعتمدة يف إنشاء األكادمييات املامثلة 

القيادات  بقدرات  االرتقاء  يف  يسهم  مام 

بدول  العليا  والقيادات  األمنية  و  العسكرية 

املجلس وتطوير معارفهم ومهاراتهم.

الزياني يستقبل قائد كلية الدفاع الوطني

للجنة  استثنائيا  اجتامعا  الدفاع  وزارة  عقدت 

واحة  يف  اليوم  القانونية  للشؤون  املشرتكة 

الكرامة ملناقشة وإطالق اسرتاتيجية العمل لعام 

2019، وذلك برئاسة العميد ركن حقوقي سامل 

جمعة الكعبي مدير مديرية القضاء العسكري 

وعضوية  املسلحة،  للقوات  العامة  القيادة  يف 

أعضاء من كل من وزارة الدفاع والقيادة العامة 

والقيادة  الداخلية  ووزارة  املسلحة  للقوات 

العامة لرشطة أبوظبي.

وعقب أعامل االجتامع قام أعضاء اللجنة بجولة 

الشهيد  نصب  أمام  بدأت  الكرامة  واحة  يف 

الضخمة  األلواح  من  لوحا   31 من  املكون 

للوحدة  رمزا  اآلخر  عىل  منها  كل  يستند  التي 

أبناء املجتمع والقيادة  والتكاتف والتالحم بني 

بها  متيز  التي  والصمود  والشجاعة  القوة  وإىل 

عند  اللجنة  أعضاء  وتوقف  اإلمارات،  شعب 

القوات  قسم  نقش  تم  الذي  املعدين  اللوح 

املسلحة لدولة اإلمارات عليه.

واحة الكرامة تستضيف اجتماعًا للجنة المشتركـــــــــة للشؤون القانونيــة نظمتــه وزارة الدفــاع
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واحة الكرامة تستضيف اجتماعًا للجنة المشتركـــــــــة للشؤون القانونيــة نظمتــه وزارة الدفــاع

النيادي  عيل  مبارك  طيار  الركن  اللواء  استقبل 

يف  والتعاون  للسياسات  التنفيذية  اإلدارة  رئيس 

هاترش  جيمي  اللواء  اليوم  صباح  الدفاع  وزارة 

وذلك  األوسط  الرشق  يف  االسرتالية  القوات  قائد 

لتوديعه مبناسبة انتهاء فرتة عمله يف املنطقة.

القوات  لقائد  مبارك  طيار  الركن  اللواء  ومتنى 

االسرتالية يف الرشق األوسط التوفيق والنجاح يف 

مهمته القادمة.

ذات  املواضيع  من  عدد  بحث  اللقاء  وتم خالل 

االهتامم املشرتك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق 

مختلف  يف  واسرتاليا  اإلمارات  دولة  بني  املتميز 

املجاالت الدفاعية.

للسياسات  التنفيذية  اإلدارة  رئيس  وأشاد 

وزارة الدفاع تستقبل قائد القوات االسترالية 
في الشرق األوسط

البلدين.. مؤكدا  بني  الثنائية  بالعالقات  والتعاون 

وتطويرها  دعمها  عىل  الرشيدة  القيادة  حرص 

وتعزيزها مبا يخدم عالقات الصداقة املتبادلة.

ومسؤويل  ضباط  كبار  من  عدد  اللقاء  حرض 

وزارة الدفاع بجانب الوفد املرافق لقائد القوات 

االسرتالية يف الرشق األوسط .

الذي  الرشف  جناح  اللجنة  أعضاء  زار  كام 

القرآن  من  آيات  عليها  نقشت  ألواحا  يتضمن 

اإلمارات  أبناء  شهداء  أسامء  وكذلك  الكريم 

البواسل ومعلومات عنهم، حيث دعوا الله عز 

وأن  رحمته  بواسع  الشهداء  يتغمد  أن  وجل 

يجعل مقامهم مع الصديقني والصالحني.

للشؤون  املشرتكة  اللجنة  اجتامع  ويعد 

القانونية بواحة الكرامة رسالة رمزية يستحرض 

شهداء  ذكرى  واعتزاز  فخر  بكل  الجميع  فيها 

اإلمارات األبرار الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عن 

تراب الوطن وصونا لسيادته وحامية إلنجازاته، 

الحافز  العمل  وفرق  اللجان  جميع  وإلعطاء 

لتحقيق  وتوجيهها  اإلنجازات  ملضاعفة  القوي 

وشعب  الوطن  خدمة  سبيل  يف  دوما  األفضل 

اإلمارات.
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أحمد بن طحنون: المرأة اإلماراتية تحظى باهتمام القيادة الحكيمة

الخدمة الوطنية تنظم برنامجًا تدريبيًا للمعلمات
عقدت القيادة العامة للقوات المسلحة - ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية - 

بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم برنامجًا تدريبيًا توعويًا األول من نوعه خصص للمعلمات 
مدته أسبوعان، وذلك في مدرسة خولة بنت األزور العسكرية التي استقبلت الدفعة األولى 

من المنتسبات للبرنامج، الرامي إلى صقل مهاراتهن في الجوانب العسكرية واألمنية، 
إضافة إلى تعزيز وتطوير الجانب التوعوي واألكاديمي لهن، وذلك نظرًا للرغبة التي أبدينها 
والتجاوب الكبير بمختلف فئاتهن العمرية تجاه خدمة الوطن بكل فخر واعتزاز ومن دون أي 

تردد في تقديم الغالي والنفيس ألجل وطنهن.

تنسيق
أن  واالحتياطية،  الوطنية  الخدمة  هيئة  وأوضحت 

الرتبية  وزارة  مع  والتنسيق  بالتعاون  يأيت  الربنامج 

والتعليم ويهدف إىل تنفيذ دورة عسكرية متتد مدة 

أسبوعني ضمن برنامج تدريبي معد خصيصاً ليتامىش 

تعميق  بهدف  املشاركات،  املعلامت  إمكانيات  مع 

الوعي وتنمية الوالء لديهن، وصقل قدراتهن، وتعزيز 

جوانب أخرى فيهن مثل تحّمل املسؤولية، واالعتزاز 

بالذات وتعزيز روح االنتامء، عالوة عىل العمل ضمن 

روح الفريق.

عىل  سيعود  الذي  الكبري  املردود  الهيئة  وأكدت 

الهدف  إن  إذ  والوطن،  املجتمع  وعىل  املنتسبات 
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املرجو من الدورة هو غرس أسلوب الضبط والربط 

العسكري لدى املعلامت والقدرة عىل الصرب والتحمل 

والعمل ضمن نسق واحد من خالل املجموعات.

اعتزاز
وأعرب اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون 

بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية 

للمعلامت  وتقديره  اعتزازه  عن  واالحتياطية 

الخدمة  صفوف  إىل  انضاممهن  عىل  املجندات 

الوطنية والاليئ سيخضن من خاللها تجربة جديدة 

العسكرية  الحياة  تعنيه  الكثري مام  فيها  يتعلمن 

وانتظام  وضبط  وصرب  تحمل  من  به  متتاز  وما 

والتضحية  واالنتامء  الوالء  لقيم  وترسيخ  وغرس 

العسكرية  واملهارات  باملبادئ  إملامهن  إىل  إضافة 

علمية  حصيلة  تشكل  يف  سيساهم  ما  األساسية 

وعملية تعود عليهن بالنفع واملصلحة.

ودعم  باهتامم  تحظى  اإلماراتية  املرأة  إن  وقال: 

له  املغفور  بدأها  الحكيمة  القيادة  من  وعناية 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« 

وواصل مسريتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 

وجهد  مستمرة  ومبتابعة  الله«  »حفظه  املسلحة 

مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  من  متواصل 

رئيسة االتحاد النسايئ العام رئيسة املجلس األعىل 

لألمومة والطفولة الرئيسة األعىل ملؤسسة التنمية 

دور  من  به  تقوم  وما  اإلمارات«  »أم  األرسية 

حيوي ورئيس يف النهوض بابنة اإلمارات يف جميع 

املحافل والصعد كافة.

رؤية
وزير  الحامدي  إبراهيم  بن  حسني  معايل  وأكد 

الرتبية والتعليم، أن املعسكر التدريبي الذي يتضمن 

العسكرية  الجوانب  يف  للمعلامت  تأهيلياً  برنامجاً 

ينبثق عن رؤية مشرتكة ملهمة بني وزارة  واألمنية 

التدريب  الرتبية والقوات املسلحة من خالل توفري 

للمعلامت  الجودة  عايل  والشامل  املتخصص 

املنتسبات للربنامج يف دورته األوىل، وال سيام أن هذا 

النوع من التدريب والتثقيف يف الشؤون العسكرية 

والثقافية  الرتبوية  املحصلة  عىل  إيجاباً  ينعكس 

مفاهيم  فيهن  يعزز  كونه  للمعلامت  والفكرية 

ضمن  والعمل  والوالء  االنتامء  وروح  املسؤولية 

الفريق الواحد، وميدهن مبردود كبري من املعلومات 

التي تستهدف رفع حسهن األمني. وقال إن هدف 

الربنامج توثيق تجربتهن الحياتية مبزيد من األفكار 

يف  تطبيقها  ميكن  التي  القيمة  والدروس  والرؤى 

التعليم ويرقى  املدريس مبا يحقق أهداف  املجتمع 

مبستوى طلبتنا.

اليوم  أصبح  واألمني  العسكري  الوعي  أن  وأوضح 

وال  املجتمع،  رشائح  ملختلف  مهامً  ومطلباً  رضورة 

تطلعات  يرتجم  إنه  إذ  الطلبة،  عىل  فقط  يقترص 

تكريس  يف  الوطنية  والتوجهات  الرشيدة  القيادة 

وتتسم  الوطن،  حب  عىل  تنشأ  قيادية،  أجيال 

اإلماراتية،  املدرسة  طلبة  يف  غرسها  نحاول  بصفات 

األمني  والحس  والصرب  والعطاء  التسامح  مثل 

ولفت  اإليجايب.  الناقد  والفكر  والعمل  واملسؤولية 

املعلامت  له  الذي ستخضع  الربنامج  أن  معاليه إىل 

ثري باملحارضات التي تستهدف رفع منسوب وعيهن 

يف مجاالت القيادة والجرائم اإللكرتونية، وإكسابهن 

اللياقة البدنية الرضورية، والتثقيف الصحي، وكيفية 

التعامل واستخدام األسلحة، وهو بالتايل ما سيحقق 

لهن قيمة مضافة يف مسارات عديدة تعود عليهن 

إىل  مشرياً  والشخيص،  املهني  املجال  يف  بالفائدة 

أنهن نواة لنقل وإمداد زميالتهن يف امليدان الرتبوي 

بتجربتهن الرثية، وما تعلمنه من معارف ومهارات 

زاخرة اكتسبنها خالل فرتة التدريب.

تجربة رائدة
يتضمن الربنامج محارضات عسكرية وأمنية يف فن 

املجندات  وإكساب  اإللكرتونية،  والجرائم  القيادة 

املناسبة،  البدنية  واللياقة  العسكرية  املهارات 

       الهدف المرجو من الدورة هو غرس أسلوب الضبط 
والربط العسكري لدى المعلمات والقدرة على الصبر والتحمل
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األولية  اإلسعافات  أساليب  تعليمهن  عن  فضالً 

املشاة،  وحركات  الحية  بالذخرية  والرمايات 

إىل  إضافة  معينة،  ألسلحة  بسيطة  وأساسيات 

بتاريخ  املنتسبات  وتعريف  الصحي،  التثقيف 

القوات املسلحة.

وقالت املعلمة نورة ثاين املهري إن التحاقها بدورة 

ألنه  نفسها  إىل  البهجة  أدخل  الخاصة  املتطوعني 

الذي  الغايل  للوطن  الجميل  رد  فرصة  لها  سيتيح 

عن  نعرّب  أن  األوان  آن  حيث  يشء،  كل  لها  قدم 

حبنا ووالئنا من خالل االلتحاق بالخدمة الوطنية 

لنكون عىل أهبة االستعداد لتلبية نداء الواجب.

أين  إال  قصرية  الدورة  هذه  أن  »صحيح  وأضافت 

الحياة  عن  بسيطاً  ولو  إملام  أكون عىل  أن  أتوفع 

يف  للطالبات  سأنقلها  من خاللها  التي  العسكرية 

املدارس« مشرية إىل أن الدورة ستكون حدثاً مميزاً 

يف حياتها وسرتويها إىل األجيال القادمة وأوضحت 

أن الخدمة الوطنية تعزز مفهوم الوطنية، وتنمي 

داخل الشخص روح املسؤولية.

ويف املقابل قالت املعلمة مريم عيل الحوسني إن 

وغرساً  الوطن،  ألبناء  رشفاً  تعد  الوطنية  الخدمة 

لقيم نبيلة يف نفوس الجميع وخاصة لدى الشباب.

إن  العسكري  راشد  زينب  املعلمة  قالت  كام 

التحاقها ألداء الخدمة الوطنية رشف عظيم ووسام 

عن  للدفاع  جاهزيتنا  هنا  من  نعلن  ونحن  لنا 

الوطن وحامية أراضيه وحدوده واملشاركة الفاعلة 

يف مسرية النهضة عىل أرض الدولة.

وأفادت املعلمة أسامء إبراهيم املال بأن الخدمة 

الحياة  طبيعة  عىل  للتعرف  فرصة  تعد  الوطنية 

وفكه  السالح  حمل  عىل  والتدريب  العسكرية 

مهارات  اكتساب  إىل  إضافة  واستخدامه  وتركيبه 

االعتامد عىل النفس.

أن  السويدي  سلطان  أمل  املعلمة  وأكدت 

تجربتها أتاحت لها الفرصة لتخوض تجربة الحياة 

أن  كام  وطنها  تجاه  واجبها  وتأدية  العسكرية 

أنها  إىل  مشرية  الوطن..  خدمة  يف  الرغبة  لديها 

لتأدية واجبها تجاه وطنها ويف  تام  استعداد  عىل 

اإلمارات لالنتساب  بنات  امليادين، داعية كل  كل 

لرد  التزام وفرصة  تعنيه من  ملا  الوطنية  للخدمة 

الجميل للوطن والقيادة.

وعربت املعلمة نورة أحمد العويض عن شعورها 

الوطنية  الخدمة  إىل  باالنضامم  واالعتزاز  بالفخر 

شاكرة القيادة الحكيمة التي فتحت وأتاحت لهن 

الجميل  ورد  الوطن  خدمة  يف  للتواجد  الفرصة 

له ألنها تشكل نقطة مضيئة ومفصلية يف حياتها 

فضالً عن خدمة الوطن وحاميته.

       هذا النوع من 
التدريب والتثقيف في 

الشؤون العسكرية 
ينعكس إيجابًا على 

المحصلة التربوية 
والثقافية والفكرية 

للمعلمات

اسامء ابراهيم املال

نوره ثاين املهري

امل سلطان السويدي

نوره احمد العويض

مريم عيل الحوسني

زينب راشد العسكري
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تعيش منطقة الخليج العربي في 
محيط إقليمي ملئ بالتوترات، 
يؤثر عليها بشكل مباشر أو غير 

مباشر. لذلك فإن تحليل ما الذي 
سيحمله عام 2019 إلى المنطقة 

أمر ضروري لفهم مجريات األحداث 
في المنطقة. وعليه سنحاول في 

هذه المقالة استشراف تأثيرات 
2019 على المنطقة في إطار 

أهم األحداث الدائرة ومستقبلها 
السيما حول األزمتين القطرية 

واليمنية، باعتبارهما أهم القضايا 
التي تمس أمن المنطقة بشكل 

مباشر. 

عام  أن  فالواضح  القطرية  باألزمة  يسمى  ملا  بالنسبة 

2019 لن يقدم شيئاً جديداً يف مسار حلحلة األزمة، بل 

أن األزمة ستستمر عىل ما هي عليه وستتحول بالتايل 

من أزمة إىل مشكلة قامئة يف املنطقة عىل دول املنطقة 

التعامل معها وفق للسياسات التي تراها الدول مناسبة 

لها. ولعل حدة التوتر لن ترتاجع بل ستستمر عىل ما 

رغبة  إىل  يشري  ما  األفق  يوجد يف  ال  لطاملا  عليه  هي 

فعلية من الطرفني للتنازل عن مطالبهم وفق ملا يراه 

بعد  يصال  ملا  فالطرفان  له.  كل طرف مصلحة وطنية 

إىل مرحلة اإلنهاك السيايس الذي ميكن أن تجعلهام أو 

تنازل يف هذا األمر. فكل طرف  تجعل أحدهام يقدم 

ملواجهة  يستخدمها  التي  وبأوراقه  مبواقفه  متمسك 

الطرف اآلخر. فليس هناك ما ميكن أن يُشري إىل اخرتاق 

ما ميكن ان يحدث يف مسألة حل األزمة.  

وبالنسبة للوضع القائم يف اليمن فإن الفرصة متهيئة 

الرصاع  حدة  لجعل   2019 عام  يف  ما  تطور  لتحقيق 

يف  عليه  هي  عام  تراجع  يف  الطرفني  بني  العسكري 

القطرية  األزمة  يف  الوضع  وعكس  السابقة.  السنوات 

فإن األطراف املتحاربة يف اليمن قد وصلت إىل درجة 

الحوثيني  لجامعة  بالنسبة  العسكري  إما  اإلنهاك  من 

الرشعية.  للحكومة  بالنسبة  السيايس  اإلنهاك  أو 

فالحوثيون أصبحوا عىل قناعة بأنهم يخرسون عسكرياً 

وال يحققون مكاسب لهم يف مناطق نفوذ الرشعية وال 

يستطيعون إبقاء سيطرتهم عىل املناطق التي يسيطرون 

بسبب  تراجع  يف  أصبح  اإليراين  الدعم  ان  كام  عليها، 

الضغط العسكري من قوى التحالف العريب والضغط 

الضغوط  استمرار  فإن  اآلخر  الجانب  وعىل  الدويل. 

العريب  التحالف  قوى  من  سيجعل  الدولية  السياسية 

تحقيق  آمل  العسكرية عىل  املواجهة  تقلل من حدة 

الرشعية  التطبيق بني حكومة  تسوية سياسية ممكنة 

واملتمردين الحوثيني. 

اعتبارهام  ميكن  واليمني  القطري  امللفني  هذين  لكن 

بأنهام سيكونان مرتابطان بشكل كبري والسيام يف عام 

2019. فامللف اليمني قد ال يتمكن من تحقيق اخرتاق 

أساسيني هام:  عاملني  بسبب  التسوية  مجال  قوي يف 

األول مرتبط باألزمة القطرية التي ستحاول من خاللها 

قطر استثامر عالقتها مع الحوثيني ومع بعض الجامعات 

اإلرهابية يف الداخل اليمني من أمثال جامعة اإلخوان 

املسلمني لخلق عراقيل أمام أية تسوية من شأنها تحقيق 

بقلم : د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك 
ورئيس قسم العلوم السياسية - 

جامعة اإلمارات
binhuwaidin@hotmail.com

األمن واالستقرار يف اليمن. فقطر تخىش من أن نجاح 

التسوية يف اليمن سيجعل اململكة العربية السعودية 

تلتفت بكامل ثقلها نحو قطر ومحاولة إتباع اسرتاتيجية 

أكرث قوة معها. قطر تود إشغال السعودية بعيداً عنها 

يف حرب يف الداخل اليمني من أجل أال يكون الرتكيز 

السعودي منصب عىل حالة الخالف القامئة معها. فنربة 

نربة  السعودية  العربية  للمملكة  القطرية  املواجهة 

حادة، مل تقابلها السعودية إىل األن بتحرك حازم يضع 

أية  افشال  عن  قطر  تتواىن  لن  لذلك  لها.  نهائياً  حداً 

تسوية من شأنها أن تضع حداً للحرب القامئة يف اليمن 

خشية من أن تتحول السعودية بكامل ثقلها للمواجهة 

الوضع يف  فإن حلحلة  اآلخر  الجانب  قطر. وعىل  مع 

سوريا وتراجع الوجود العسكري اإليراين هناك سيخلق 

فرصة أمام إيران لتوجيه قدراتها وإمكانياتها املستخدمة 

يف سوريا إىل اليمن. وبالتايل ستتفرغ إيران بشكل أكرب 

الوضع يف سوريا  اليمن يف حالة ما تحسن  للوضع يف 

أذرع عسكرية  إليران  هناك.  أجندتها  روسيا  وفرضت 

من  لعنارص  سوريا  يف  تعمل  نظامية  غري  طائفية 

مختلف املناطق الشيعية يف العامل ميكن إليران تسريها 

وتوجيها للعمل من أجل القتال مع الحوثيني يف اليمن. 

من  شيعية  عنارص  من  يتكونون  الذي  فالفاطميون 

أفغانستان وباكستان ويقاتلون إىل جانب نظام بشار 

األسد يف سوريا سيجدون أنفسهم أمام خيار التوجه إىل 

تنفيذ أجندة إيران يف مناطق أخرى وخاصة يف اليمن. 

األمر الذي من شأنه أن يعقد مسألة حل القضية.  

لذلك ميكن القول بأن عام 2019 قد يحمل رغبة فعلية 

لألزمة  حد  لوضع  العريب  التحالف  قوى  جانب  من 

اليمنية إال أن عنارص أخرى من أطراف ال مصلحة لها يف 

حل األزمة اليمنية ستعمل من أجل استمرار حالة التوتر 

بالدرجة  السعودية  لجعل  املشاكل  وإثارة  اليمن  يف 

األوىل مستمرة يف الحرب وبالتايل محاولة كام يتصورون 

إنهاك السعودية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً يف حرب 

غري ُمكلفة بالنسبة لهم لكنها حيوية ملصلحتهم املتمثلة 

يف إضعاف السعودية.                 

األزمة القطرية واألزمة اليمنية في عام 2019 
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واحــة الكرامــة تســتضيف اجـتمــاع »اللجنـــــــة المشتركـة للصناعـات الدفاعيــة«
نظمته وزارة الدفاع  

اسحاق  اللواء  لسعادة  بكلمة  االجتامع  بدا  وقد 

الذي اكد عىل ان يف “واحة الكرامة” من أقدس 

شهداء  وبطوالت  تضحيات  تجسد  التي  األماكن 

الوطن األبرار يف ميادين الحق والواجب.

العديد  نهاية عام شهد  إليكم يف  أتحدث  وقال” 

التي  الوطنية  الدفاعية  لصناعاتنا  اإلنجازات  من 

األسواق  يف  املنافسة  عىل  وقدرتها  متيزها  أثبتت 

فمنتجات  عديدة،  ذلك  عىل  والشواهد  العاملية، 

الرشكات الوطنية التي تشارك يف معارض دفاعية 

قبل  من  كبري  بإقبال  تحظى  خارجية  وأمنية 

العديد من دول العامل نظراً لجودتها ومتانتها التي 

تضاهي نظرياتها يف الدول املتقدمة..

من  الدفاعية  صناعاتنا  حققته  ما  إن   “ وأضاف 

نتاج  شك  ال  هو  العام  هذا  خالل  نوعية  طفرة 

قيادتنا  جانب  من  واملتواصل  الالمحدود  الدعم 

الرشيدة،  الذين ال يألون جهداً يف توفري كل أوجه 

الوطنية،  الدفاعية  الصناعات  تنهض  يك  الدعم 

وتواكب كل ما هو جديد يف صناعة األسلحة يف 

العامل من حولنا.

البلويش  اسحاق  الركن  اللواء  سعادة  وأوضح 

الدفاعية  للصناعات  الرشيدة  قيادتنا  رؤية  إن 

الشاملة  التنمية  عملية  يف  وموقعها  والعسكرية 

هذه  تطوير  أجل  من  دائم  تحدي  يف  تجعلنا 

وألجل  وتنافسيتها،  بجودتها  واالرتقاء  الصناعات 

عقدت وزارة الدفاع االجتماع الرابع للجنة المشتركة لشؤون الصناعات 
و تطوير القدارات الدفاعية اليوم في واحة الكرامة تم خالله االطالع 

على جدول االعمال و االطالع على ما تم انجازه خالل العام الحالي وما 
ستحققه اللجنة من اعمال و خطط  للعام المقبل 2019 وذلك برئاسة 

اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي رئيس اإلدارة التنفيذية للصناعات 
وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع وبحضور  اعضاء اللجنة في كل 

من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.

مسودة  إعداد  من  العام  هذا  انتهينا  فقد  هذا 

تستهدف  الدفاعية،  للصناعات  اسرتاتيجية 

تطويرها وتحديثها بشكل يأخذ يف االعتبار أحدث 

املعايري العاملية، كام استحدثنا إدارة متخصصة يف 

جديد  هو  ما  كل  ملواكبة  الدفاعات  تكنولوجيا 

الصعيد  والعسكرية عىل  الدفاعية  الصناعات  يف 

املتقدمة  التكنولوجيا  نقل  والعمل عىل  العاملي، 

وتوطينها يف دولة اإلمارات.

الدفاعية  صناعاتنا  يف  تطور  أي  إن  واشار 

والعسكرية ال ميكن أن يتم مبعزل عن التعاون مع 

املؤسسات الوطنية األخرى، ألن هذه الصناعات 

اإلنجازات  عىل  وتطورها  استدامتها  يف  تعتمد 

والتصنيع  التعليم  مجاالت  يف  تتحقق  التي 

والتكنولوجيا والبحث العلمي، ولهذا حرصنا عىل 

آخر  عن  الحكومية  للجهات  إيفادات  نقدم  أن 

الدفاعية،  إليها صناعاتنا  التي وصلت  التطورات 

كام أبرمنا عدد من االتفاقيات ومذكرات التعاون 

مع العديد من هذه الجهات، من أجل املساعدة 

بجودتها  واالرتقاء  الصناعات،  هذه  تطوير  يف 

وتعزيز تنافسيتها عىل الصعيد العاملي.

تصوير: محمود الشرفا
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واحــة الكرامــة تســتضيف اجـتمــاع »اللجنـــــــة المشتركـة للصناعـات الدفاعيــة«
نظمته وزارة الدفاع  

واوضح “ إنني إذا كنت أتحدث إليكم اليوم من 

“واحة الكرامة” عن حصاد صناعاتنا الدفاعية يف 

قادرون  أننا  ثقة  فكيل  االنتهاء،  عىل  أوشك  عام 

الجديد  العام  يف  الصناعات  بهذه  االرتقاء  عىل 

الذي يحل بعد أيام، مستلهمني يف ذلك تضحيات 

ما  بأغىل  جادوا  الذين  األبرار  الوطن  شهداء 

راية  إعالء  سبيل  يف  الطاهرة،  أرواحهم  ميلكون، 

اإلمارات يف ميادين الحق والواجب، وإننا قادرون 

جميعاً عىل جعل صناعاتنا الدفاعية أحد املجاالت 

ميادين  يف  اإلمارات  راية  خاللها  من  نرفع  التي 

الحبيبة  دولتنا  موقع  لنعزز  والتنافسية،  التقدم 

عىل خارطة الدول املتقدمة.

املهمه  املواضيع  من  العديد  عىل  اإلجتامع  وأكد 

التي سيتم تنفيذها خالل املرحلة املقبلة أبرزها 

دعم الرشكات املحلية املتخصصة يف مجال الدفاع 

من  املعرفة  نقل  جانب  إىل  للعاملية،  لالنطالق 

التواصل  وتسهيل  للمحلية،  العاملية  الرشكات 

الفعال وتطوير الرشاكات من خالل بناء عالقات 

الدفاعي يف مختلف  للقطاع  املمثلة  الجهات  مع 

الدول

عىل  القادمة  الثالث  السنوات  خالل  والعمل  

لدعم  واضحة  اسرتاتيجية  عمل  خطة  تنفيذ 

الدفاع،  مجال  يف  املتخصصة  املحلية  الرشكات 

داخل  املوجودة  االستثامرية  بالفرص  وتعريفها 

الدولة وخارجها.

       إن ما حققته 
صناعاتنا الدفاعية من 

طفرة نوعية خالل 
هذا العام هو ال شك 
نتاج الدعم الالمحدود 
والمتواصل من جانب 

قيادتنا الرشيدة



إعداد:  
اسماعيل  محمد البلوشي  

تصوير:  
علــــي حـمـــد الجنيبـــــــي 

الحزم واألمل26 2019ينايــــــر564العدد
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اإلمارات ستواصل مواقفها 
الثابتة والراسخة في دعم ونجدة 

األشقاء في اليمن، وتقديم 
العون الالزم لهم بشتى أشكاله 

وأنواعه لمواجهة مختلف 
التحديات والتهديدات.

فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ 
وحاضر ومستقبل مشترك، وإن 

األحداث مهما تعاظمت لن 
تثنينا عن القيام بواجبنا األخوي 
والديني والعروبي واإلنساني 

تجاه أشقائنا في اليمن، بل على 
العكس ستزيدنا عزيمة وإصرار 

لتحقيق قصة النصر كاملة.



الحزم واألمل28 2019ينايــــــر564العدد

أن  امللك،  عبد  معني  اليمني،  الوزراء  رئيس  أكد 

كل  من  بالرغم  السالم،  اتجاه  يف  جادة  الحكومة 

الفرص املهدرة من ِقبل ميليشيا الحويث اإليرانية، وأن 

تعّنت امليليشيا يشّكل تهديداً حقيقياً لجهود املبعوث 

االلتزام  مطالباً  غريفيث،  مارتن  اليمن  إىل  األممي 

باملرجعيات الثالث للحل التي هي األساس والضامن 

للخروج من الحرب إىل الحل الشامل.

وشدد، يف ترصيح عشية انطالق مشاورات اليمن يف 

السويد، عىل أنه إىل جانب جديّة الرشعية يف السالم، 

وفيام  السالم.  تعّذر  حال  يف  للحسم  جاهزة  فإنها 

أكدت اململكة العربية السعودية أن عمليات التحالف 

إىل  الجلوس  عىل  امليليشيا  إرغام  يف  نجحت  العريب 

طاولة الحوار، رّجحت مصادر سياسية لـ»البيان« أن 

املشاورات ستستمر خمسة أيام، لكنها قد مُتّد يف حال 

تم إحراز تقّدم.

وقال رئيس الوزراء اليمني، معني عبد امللك، يف ترصيح 

خّص به »البيان«، عشية انطالق املشاورات اليمنية يف 

السويد، إن »الحكومة جادة يف سعيها للسالم الذي 

كان خيار الرئيس اليمني عبد ربه منصور صالح وخيار 

الحكومة األول«، مضيفاً أن »كل ما من شأنه حفظ 

الدم اليمني، وحفظ كيانية الدولة الوطنية وسيادتها، 

ودولياً،  وطنياً  املقرّة  والقرارات  باملرجعيات  ويلتزم 

سنكون يف صف ذلك«.

الذي  ترصيحه  يف  اليمني،  الوزراء  رئيس  وأوضح 

رئيس الوزراء اليمني: تعّنت 
الحوثي يهدد جهود السالم

الذي يعترب األول لوسيلة إعالمية مكتوبة منذ توليه 

ويف  األول  اليوم  يف  موقفنا  هذا  »كان  أنه  املنصب، 

كل مباحثات سالم مثلام هو موقفنا اليوم، وهو أن 

عىل  كبري  بشكل  يتوقف  السويد  مفاوضات  نجاح 

الشعب  معاناة  بوقف  وقناعاتهم  امليليشيا  نيات 

الفتاً  واالقتصادي«،  اإلنساين  الصعيد  عىل  اليمني 

إىل أن »الحكم عىل جدية هذه امليلشيا يستند إىل 

تاريخها وخطابها وسلوكها منذ نشأتها كتنظيم إرهايب 

مسلح يدار بأيدي إيران وألجل مصالح إيران، مروراً 

للحرب،  لالستعداد  فرصة  إىل  هدنة  كل  بتحويلها 

وصوالً إىل مامرستها اليومية املعلنة من حفر خنادق، 

وتوسع مرعب يف زراعة األلغام، وإرصار وحيش عىل 

تجنيد األطفال«. وأضاف يف ترصيحه لـ»البيان«: »كل 

هذه السلوكيات تجعل الشك هو املوقف العاقل من 

جدية امليليشيا، بل تشّكل تهديداً حقيقياً عىل الجهود 

التي يبذلها املبعوث الخاص«.

وشدد عبد امللك عىل أن »املرجعيات الثالث للحل 

قد  أنها  نأمل  التي  الجدية  اختبار  هي  السيايس 

األساس  أيضاً  وهي  امليليشيا،  إىل  طريقها  وجدت 

والضامن للخروج من الحرب إىل مسار يقود إىل حل 

شامل ينهي االنقالب.

قرقـاش: التقـدم فـي السويـــــــــد جعل ســالم اليمـــن ممكنًا
أكد أن الطريق ال يزال وعرًا

الدولة  وزير  قرقاش  أنور  الدكتور  معايل  أكد 

وعراً  يزال  ال  الطريق  أن  الخارجية  للشؤون 

أمام تحقيق السالم يف اليمن، مؤكداً أهمية 

قيادة األمم املتحدة للعملية السياسية.

»ال  اإلنجليزية:  باللغة  أمس،  قرقاش،  وغرد 

الكبري  التقدم  لكن  وعراً،  أمامنا  الطريق  يزال 

الذي تحقق سيجعل السالم ممكناً. قيادة األمم 

رضورية  اليمن  يف  السالم  لعملية  املتحدة 

بها الرصاعات.  لتحقيق طموحات تحيط 

والرضورية  الراسخة  املرجعية  ولكن 

يف العملية هي قرار مجلس األمن 

أن  معاليه  وأعلن   .»2216 رقم 

إليه  توصلت  الذي  االتفاق 

السويد  يف  اليمن  مشاورات 

هو الخطوة األوىل التي ميكن البناء عليها.

خطوة اوىل

السويد  جلب  من  يوم  »بعد  »تويرت«:  عىل  وكتب 

واملهمة  األوىل  الخطوة  تحققت  اليمن،  إىل  األمل 

نحو تحقيق نتيجة سياسية مستدامة. سنواصل دعم 

العملية السياسية واإلنسانية، وكذلك خطط إعادة 

العسكري  الضغط  أن  قرقاش  وأوضح  اإلعامر«. 

للتحالف يف اليمن عىل امليليشيا الحوثية كان وراء 

إنجاز االتفاق.

وغرد: »ثبتت صحة الحجة األساسية للتحالف وهي 

وأن  سياسية،  نتائج  العسكري سيحقق  الضغط  أن 

عىل  نركز  أن  يجب  اآلن  حاسمة.  كانت  الحديدة 

البناء عىل ما تحقق يف السويد«. وأعرب عن تطلعه 

أو  الداخلية  الرصاعات  عن  بعيداً  مينية  دولة  إىل 
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حظي االتفاق الذي توصلت إليه األطراف اليمنية يف 

ختام مباحثات السويد تأييداً وترحيباً عربياً ودولياً 

العربية  واململكة  اإلمارات  دولة  نالت  فيام  واسعاً، 

السعودية إشادة أممية لدورهام الفاعل يف التوّصل 

لالتفاق، واعترب وزير الدولة للشؤون الخارجية معايل 

الدكتور أنور قرقاش أن االتفاق جعل السالم ممكناً 

يف اليمن، مشرياً يف تغريدات عىل حسابه يف تويرت، 

أمام تحقيق السالم يف  إىل أن الطريق ال يزال وعراً 

للعملية  املتحدة  األمم  قيادة  أهمية  مؤكداً  اليمن، 

السويد  جلب  من  يوم  »بعد  وأضاف  السياسية. 

واملهمة  األوىل  الخطوة  تحققت  اليمن  إىل  األمل 

نحو تحقيق نتيجة سياسية مستدامة، سنواصل دعم 

إعادة  واإلنسانية، وكذلك خطط  السياسية  العملية 

للتحالف  العسكري  الضغط  أن  وأوضح  اإلعامر«، 

العريب عىل امليليشيا كان وراء إنجاز االتفاق. وكتب: 

»عىل املدى الطويل نتطلع إىل مين يف سالم بالداخل 

وليست  فّعالة،  الدولة  تكون  عندما  جريانه..  ومع 

خارجية.  قوى  عليها  تسيطر  موازية  قوية  ميليشيا 

نتطلع إىل مين ينظر إىل املستقبل بثقة«.

وأمام مجلس األمن، دعا املبعوث األممي إىل اليمن 

مارتن غريفيث إىل العمل رسيعاً عىل إنشاء »نظام 

تم  الذي  االتفاق  تطبيق  ملراقبة  اليمن  يف  مراقبة« 

التوصل إليه بشأن مرفأ الُحديدة.

إشادة دولية بدور اإلمارات والسعودية في 
إنجاح مشاورات السويد

واشنطن تدعو لمواجهة التدخالت اإليرانية في اليمن

قرقـاش: التقـدم فـي السويـــــــــد جعل ســالم اليمـــن ممكنًا
أكد أن الطريق ال يزال وعرًا

التدخالت الخارجية.

وكتب: »عىل املدى الطويل نتطلع إىل مين يف سالم 

فعالة،  الدولة  تكون  عندما  جريانه.  ومع  بالداخل 

قوى  عليها  تسيطر  موازية  قوية  ميليشيا  وليس 

خارجية. نتطلع إىل مين ينظر إىل املستقبل بثقة«.

»الهالل« تدشن املرحلة 2 من »مياه لودر«

دشنت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت املرحلة الثانية 

يف  االسرتاتيجي  لودر   - أمرصة  مياه  مرشوع  من 

من  أكرث  منه  يستفيد  الذي  اليمنية  أبني  محافظة 

زايد«.  »عام  مشاريع  وذلك ضمن  نسمة  ألف   30

 - أمرصة  مياه  من مرشوع  الثانية  املرحلة  وتتمثل 

لودر يف بناء خزانات تجميعية وخطوط ضخ رئيسية 

للمياه.

إنه  بلعيدي  صالح  املهندس  أبني  مياه  مدير  وقال 

سيتم بناء خزانني.. خزان تجميعي وآخر »تحوييل« 

إىل  إضافة  مكعباً،  مرتاً   250 الواحد  الخزان  سعة 

املرشوع  أن  إىل  مشرياً  اآلبار،  بني  تجميع  خطوط 

سيتم تنفيذه يف مدة أقصاها شهرين.

األحمر  للهالل  الشكر  عن  أبني  مياه  مدير  وأعرب 

ملحافظة  املتواصل  ودعمه  جهوده  عىل  اإلمارايت 

أبني يف كافة مجاالت الحياة.يذكر أن املرحلة األوىل 

عن  عبارة  كانت  لودر   - أمرصة  مياه  مرشوع  من 

كام  للمياه.  ضخ  شبكة  وتجهيز  آبار  أربع  حفر 

افتتح الهالل األحمر اإلمارايت مستودع الكتب العام 

ملكتب الرتبية والتعليم يف زنجبار بعد إعادة تأهيله 

وترميمه.

الذي   - أبني  محافظ  نائب  الحامد  مهدي  وقال 

عام  مدير  اليزيدي  يحيى  بحضور  املستودع  افتتح 

الرتبية والتعليم يف أبني - انه إضافة إىل إعادة تأهيل 

مستودع الكتب سيقوم الهالل األحمر اإلمارايت أيضاً 

بإعادة تأهيل مكتب اإلدارة العامة للرتبية والتعليم 

وافتتاح عدد من املدارس يف املحافظة.

والخدمية  التنموية  املرشوعات  ضمن  وذلك 

يف  اإلمارات  دولة  بها  تقوم  التي  واالجتامعية 

املحافظات اليمنية كافة.

جانبه  اليمنيني.من  حياة  تحسني  تستهدف  والتي 

للجهود  وتقديره  شكره  عن  اليزيدي  يحيى  أعرب 

الكبرية التي يقوم بها الهالل األحمر اإلمارايت لخدمة 

محافظة أبني.. مشرياً إىل أن الهالل األحمر اإلمارايت 

وإنشاء  تأهيل  إعادة  زايد مرشوع  عام  نفذ مطلع 

أبرزها  أبني  4 مدارس يف مختلف مناطق محافظة 

ترميم ثانوية الصديق التاريخية بزنجبار.
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السفن اإليرانية تتسبب في تدهور قطاع الصيد

الميليشيا تفخخ جزيرة كمران بالبحر األحمر

اليمن، عيل  يف  السميك  التعاوين  االتحاد  رئيس  قال 

أحمد بن شباء، إن الوضع الحايل للرثوة السمكية يرىث 

له من حيث منع الصيادين من االقرتاب من بعض 

املناطق، وذلك من النواحي األمنية.

الكربى،  الكارثة  األحمر  البحر  أخرى يف  ناحية  ومن 

بالسالح  املدججة  اإليرانية  السفن  توجد  حيث 

حرم  ما  قبلهم،  من  األلغام  وزرع  واالستخبارات 

الصيادين من االقرتاب من هذه املنطقة الحساسة يف 

البحر األحمر، حيث تعرض بعضهم لتلك الحوادث 

من  الصيادين  هؤالء  من  كثريا  حرمت  التي  املؤملة 

هذه  بسبب  الكريم  العيش  لقمة  ومتابعة  العمل 

املوجة من الحرب.

ترصيح  يف  السميك،  التعاوين  االتحاد  رئيس  وأكد 

البحر  عوامل  أن  اليمنية،  نت«  »األمناء  لصحيفة 

املناخية كاألعاصري أدت إىل افتقار بعض املناطق من 

االصطياد فيها. مشريا إىل تغيري مواسم الصيد املتوقع 

كرثة اإلنتاج يف املناطق املحددة لالصطياد فيها ويف 

من  التجارية  الكميات  هذه  توجد  ال  حيث  وقتها، 

اصطياد األسامك واألحياء البحرية حسب املعتاد يف 

املواسم التي يتم فيها االصطياد.

الغريب  الجانب  إليران  املوالية  امليليشيا  فخخت 

ملحافظة  التابعة  األحمر،  بالبحر  كمران  لجزيرة 

الحديدة، فيام حققت قوات الجيش الوطني تقدماً 

جديداً يف جبهتي »البقع وكتاف« مبحافظة صعدة.

ويف جرمية جديدة تضاف إىل امللف األسود للحوثيني، 

يف  األلغام  من  سالسل  املتمردة  امليليشيا  وضعت 

كمران بالبحر األحمر، أسوة بنهجها الذي اتبعته يف 

ذكرته  ما  بحسب  باليمن،  األخرى  املواقع  من  عدد 

قناة »سكاي نيوز عربية«.

ويأيت التصعيد الحويث الجديد يف الوقت الذي قالت 

فيه مصادر ميدانية مينية إن قوات املقاومة املشرتكة 

استهدفت مواقع للميليشيا االنقالبية يف الدريهمي، 

ومنطقة الكيلو 16 االسرتاتيجية يف محافظة الحديدة. 

من  عدد  مقتل  إىل  الطرفني  بني  املواجهات  وأدت 

الحوثيني وإصابة آخرين.

وعىل جبهة التحيتا، تبادل الطرفان القصف املدفعي، 

عىل  غارات  سلسلة  التحالف  مقاتالت  شّنت  بينام 

مواقع حوثية، مستهدفة تحركات املسلحني الحوثيني 

شامل مدينة الشباب. ومّشطت قوات املقاومة عدداً 

من املباين يف املنطقة التي حولها الحوثيون إىل متارس 

وثكنات عسكرية.

جبهة صعدة
إىل ذلك، أحرزت قوات الجيش الوطني تقدماً جديداً 

يف جبهتي »البقع وكتاف« مبحافظة صعدة. ومتكنت 

الجيش من تحرير مواقع جديدة يف مديرية  قوات 

عن  الجيش  موقع  ونقل  املحافظة.  شاميل  البقع 

أركان كتيبة االقتحام يف لواء العز الرائد خالد النمر، 

أن قوات الجيش حررت عدداً من التباب املهمة يف 

منطقة »الخشبة«.

هجوم مباغت
هجوم  عقب  جاء  املواقع  تلك  تحرير  أن  وأوضح 

رشاد  العقيد  بقيادة  االقتحام  كتيبة  شّنته  مباغت 

الحرازي، عىل مواقع متركز امليليشيا يف تلك التباب، 

أرشف  النقيب  الشهيد  تباب  عليها  أطلق  التي 

املخاليف، الذي استشهد فيها األسبوع املايض.

وأكد الرائد النمر أن الهجوم أسفر عن سقوط قتىل 

وجرحى يف صفوف امليليشيا، عالوة عىل تدمري عدد 

من اآلليات القتالية التابعة لها.

كام حررت قوات الجيش مواقع اسرتاتيجية يف محيط 

مديرية كتاف غريب محافظة صعدة.

صالح  محمد  فواز  العميد  التحرير  لواء  قائد  وذكر 

عنيفاً عىل  الزراري، أن قوات الجيش شّنت هجوماً 

مواقع متركز امليليشيا يف ميرسه جبهة كتاف، متكنت 

عىل أثره من تحرير سلسلة جبال رشاحة، وسلسلة 

جبال املليل وتبة العلم وتباب املقنذعة. 

الخط  تأمني  من  متكنت  الجيش  قوات  إن  وقال 

الواصل إىل وادي »آل جبارة«، وسط تقدمها املتسارع 

مشارف  عىل  املرابطة  الجيش  بوحدات  لاللتحاق 

مديرية كتاف.



31

الحوثيون يختطفون 
األطفال إلى جبهات القتال

يف فيديو صادم، ظهر فيه معلم موايل مليليشيات 

الحويث اإلرهابية وهو يتفاخر بتدريب مجموعة 

من األطفال عىل القتال، وترديد شعارات طائفية 

مام  القتال،  لجبهات  وإرسالهم  إعدادهم  بهدف 

يؤكد حراك امليليشيات عىل تجنيد األطفال والزج 

من  ورد  ما  يؤكد  وهذا  القتال،  ساحات  يف  بهم 

تقارير حول الخروقات التي تقوم بها امليليشيات 

الدولية  املعاهدات  مخالفات  إىل  عمدت  التي 

وذهبت  الدموية،  الرصاعات  األطفال  بتجنيب 

لتجنيد مئات اآلالف من األطفال يف صفوفها سواء 

عرب التعبئة الفكرية التي متارسها بالتوعية لطالب 

املدارس أو تحت التهديد بالقوة.

توجيه  سبقها  بل  األوىل،  الحادثة  هذه  تكن  ومل 

امليليشيات  قبل  من  املعني  التعليم  وزير 

زعيم  »شقيق  الحويث،  يحيى  املدعو،  اإلرهابية 

مديري  وجه  والذي  اإلرهابية«  امليليشيات 

الرتبية والتعليم بفرض شعار »الرصخة«  مكاتب 

التابع للميليشيات يف الطابور الصباحي باملدارس. 

باإلضافة إىل دعوة رصيحة من قبل وزير الشباب 

زيد  حسن  االنقالبيني،  حكومة  يف  والرياضة 

إىل  ومعلميهم  الطالب  وإرسال  التعليم  بإيقاف 

وأرسلوا  الدراسة  »أوقفوا  قال:  حني  الجبهات 

هذا  وإن  القتال،  لجبهات  واملعلمني  الطالب 

اآلالف،  مبئات  القتال  جبهات  سريفد  العمل 

شهادات  وتفيد  املعركة«.  حسم  من  وميكنهم 

أهاليهم  علم  بدون  تجنيدهم  تم  طالب  ألهايل 

من قبل املدرسني يف املدارس التي تسيطر عليها 

يف  بذهابه  أهله  أخرب  البعض  وأن  امليليشيات، 

بعودة  بعدها  األهل  ليكتشف  مدرسية،  رحلة 

جثامن ابنهم من جبهات القتال، ويفيد طالب أن 

املدرسني يقدمون لهم فتاوى بجواز الذهاب إىل 

جبهات القتال دون إعالم أولياء أمورهم.

بدوره، أفاد وزير الرتبية والتعليم اليمني الدكتور 

االنقالبية،  الحويث  ميليشيات  بأن  مللس  عبدالله 

تقوم كل يوم مبامرسات همجية مخالفة للقانون 

الدويل واإلنساين واألخالقي، وتجنيد األطفال أكرب 

دليل عىل هذه املامرسات.

الجيش اليمني يسيطر على باقم ويستعيد 
سالسل جبلية
التحالف  من  جوي  بإسناد  اليمني،  الجيش  سيطر 

مركز  باقم  مدينة  أجزاء  معظم  عىل  أمس،  العريب، 

املديرية يف شامل محافظة صعدة معقل املتمردين 

الحوثيني.

وىف جبهة رازح بغريب صعده، استعادت وحدات من 

سالسل  اليمني،  للجيش  التابع  األول  الواجب  لواء 

جبلية، عقب معارك ضارية ضد امليليشيا الحوثية.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن قوات الجيش 

بدأت هجوماً من ثالثة محاور القتحام مركز مديرية 

محيط  عىل  العنيفة  املعارك  من  أسابيع  بعد  باقم 

املدينة، مشرية إىل أن القوات الحكومية متكنت من 

السيطرة عىل أجزاء واسعة من املدينة، مبا يف ذلك 

مقر املجمع الحكومي ومبنى إدارة األمن.

قوات  تقدم  العريب  التحالف  مقاتالت  وساندت 

وتحصينات  وتحركات  مواقع  وقصفت  الجيش، 

للميليشيات الحوثية يف مدينة باقم ومحيطها.

قوات   102 اللواء  قائد  الحاريث،  يارس  العميد  وقال 

مركز  اقتحمت  التي  الجيش  ألوية  أحد  خاصة، 

بينهم  الحويث،  ميليشيات  من  العرشات  إن  باقم، 

خالل  جرحوا  أو  مرصعهم  لقوا  ميدانية،  قيادات 

املعارك امليدانية والغارات الجوية، الفتاً إىل أن الفرق 

املواقع  بتطهري  رشعت  للجيش  التابعة  الهندسية 

كانت  التي  الناسفة  والعبوات  األلغام  من  املحررة 

ميليشيا الحويث زرعتها إلعاقة تقدم القوات.

وبذلك تكون مدينة باقم ثاين مركز مديرية يف صعدة 

تحررها القوات الحكومية التي كانت انتزعت الشهر 

املنرصم السيطرة عىل منطقة املالحيظ، مركز مديرية 

الظاهر يف جنوب غرب املحافظة املتاخمة للسعودية.
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عدن  مدينة  يف  األمني  الحزام  قوات  أفشلت 

والذخائر  الصواريخ  من  كميات  تهريب  محاولة 

عىل منت شاحنة غرب املدينة. وقال مصدر أمني 

املتمركزة  األمني  الحزام  قوات  إن  لـ»االتحاد« 

عدن  ملدينة  الغريب  باملدخل  املصنعة  منطقة  يف 

تهريب  محاولتها  أثناء  نقل  شاحنة  ضبطت 

بطريقة  مخفية  كانت  متنوعة  وذخائر  صواريخ 

 14 تحوي  كانت  الشاحنة  أن  إىل  الفتاً  محكمة، 

متنوعة.  لذخائر  إىل جانب 40 صندوقاً  صاروخاً 

وأضاف املصدر أن القوات أحالت سائق الشاحنة 

إىل التحقيق يف حني تم التحريز عىل املضبوطات 

حتى استكامل اإلجراءات القانونية الالزمة. 

يف  املتمركزة  األمني  الحزام  قوات  ومتكنت 

إفشال  من  املاضية  الفرتة  خالل  الغريب  املدخل 

والذخائر  األسلحة  تهريب  محاوالت  من  سلسلة 

عدن.  مدينة  نحو  طريقها  يف  كانت  واملتفجرات 

أن  قطان  األمني حسني  الحزام  القيادي يف  وأكد 

املدخل  تأمني  أجل  من  مستمرة  األمنية  الجهود 

األسلحة  لتهريب  محاولة  أي  وإفشال  الغريب 

اإلنجازات  أن  املمنوعات، موضحاً  أو  واملخدرات 

الحزام األمني يحبط عملية تهريب 
صواريخ وذخائر إلى عدن

»التحالف العربي« يسلم خفر السواحل اليمنية مهام تأمين موانئ حضرموت

املحققة تأيت ضمن الخطط الرامية لتعزيز األمن 

واالستقرار وتأمني العاصمة عدن. من جانب آخر، 

العسكرية  املنطقة  قائد  محافظ حرضموت  أكد 

الثانية اللواء ركن فرج ساملني البحسني أن عملية 

أجزاء  تأمني  من  متكنت  الحديدية«  »القبضة 

تهديدات  أي  من  الغربية  األطراف  من  كبرية 

أن  وأضاف  وداعش.  القاعدة  لتنظيمي  إرهابية 

العسكرية  واملنطقة  الحرضمية  النخبة  قوات 

وتأمينها  انتشارها  عملية  حالياً  تستكمل  الثانية 

ملناطق غرب املكال عىل الرشيط الساحيل للبحر 

أن  إىل  مشرياً  شبوة،  محافظة  إىل  وصوالً  العريب 

عملية »القبضة الحديدية« التي أطلقت قبل أيام 

بإسناد من قوات التحالف العريب تحقق نجاحات 

ساحل  لحامية  أمني  قوس  تشكيل  يف  كبرية 

حرضموت من أي تهديد إرهايب. 

وأوضح أن قوات الحملة متكنت من رضب أوكار 

العنارص اإلرهابية يف مناطق يبعث ورخية وضبط 

ضبط  جانب  إىل  عنارص   8 من  مكونة  خلية 

كميات من العبوات الناسفة واملتفجرات.

قابلة  طريق  خارطة  يقدم   2216 الدويل 

للتطبيق«.

اململكة  بقيادة  العريب  التحالف  قوات  سلمت 

العربية السعودية اليوم مهام تأمني املوانئ والرشيط 

خفر  مصلحة  إىل  حرضموت  مبحافظة  الساحيل 

اليمنية  القوات  اليمنية إىل جانب تسليم  السواحل 

ورادارات  اتصاالت  وأجهزة  بأسلحة  مجهزة  زوارق 

متطورة لحراسة وحامية سواحل حرضموت.

جاء ذلك خالل حفل تسليم رسمي أقيم مبدينة املكال 

خفر  قوات  كفاءة  ورفع  جاهزية  استكامل  وإعالن 

السواحل يف محافظة حرضموت.

وقال قائد قوة الواجب املشرتكة إن التحالف العريب 

مجهزة  زوارق  اليمنية  السواحل  خفر  قوات  سلم 

بأسلحة و أجهزة اتصاالت ورادارات متطورة لحراسة 

تأهيل  اليمنية إضافة إىل دعم و  السواحل  وحامية 

 26 تدريب  خالل  من  اليمني  السواحل  خفر  قوة 

ضابطا و 398 فردا و دعمهم بـ 32 زورقا وتزويدهم 

باألسلحة الالزمة.

التي  الحرس  زوارق  صيانة  إعادة  تم  إنه  وأضاف 

أتلفت من قبل تنظيم القاعدة إضافة إىل بناء نقاط 

عالوة  الساحيل  الرشيط  طول  عىل  ساحلية  رادار 

عىل نظام التعرف عىل السفن AIS وأجهزة االتصال 

البحرية منوها يف هذا الصدد إىل وضع آلية إلصدار 

التصاريح للسفن التجارية.

وأشار قائد قوة الواجب املشرتكة إىل أن دعم و تأهيل 

يأيت ضمن اسرتاتيجية  اليمني  السواحل  قوات خفر 

وبناء  التدريب  وقدرات  إمكانيات  لتطوير  شاملة 

الجندي اليمني وتطوير املنشآت األمنية والعسكرية 

املتغريات واألحداث  اليمنية مبا ميكنها من مواجهة 
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دفاعات “التحالف العربي” ترصد سقوط 
صاروخ في البحر أطلقه االنقالبيون

العريب  للتحالف  الجوي  الدفاع  منظومة  رصدت 

صاروخ  سقوط  السعودية  العربية  اململكة  بقيادة 

باليستي يف البحر أطلقته ميليشيات الحويث االنقالبية 

املوالية إليران باتجاه إحدى القرى املأهولة بالسكان 

التابعة ملديرية الدريهمي بالحديدة وذلك استمرارا 

تحد  ويف  اليمني  الشعب  ضد  املمنهجة  لجرامئها 

واضح لألعراف والقوانني الدولية التي تجرم استهداف 

املدنيني واملنشآت املدنية يف أوقات الحروب.

وقد أطلقت ميليشيا الحويث الصاروخ الباليستي من 

تم  والذي  الحديدة  مبدينة  كثيب«  »رأس  منطقة 

مديرية  قرى  إحدى  مستهدفة  دقيق  بشكل  رصده 

داخل  املتتالية  هزامئها  عقب  وذلك  الدريهمي 

وسيطرتها  اليمنية  املقاومة  قوات  وتوغل  الحديدة 

عىل مواقع اسرتاتيجية من قبضة مسلحيها.

وتلجأ مليشيا الحويث للتغطية عىل هزامئها وخسائرها 

إىل  الحديدة  خاصة  الجبهات  مختلف  يف  املتتالية 

تحريرها  تم  التي  السكنية  واألحياء  القرى  قصف 

املدنية  املنشآت  تدمري  إىل  إضافة  منها  وطردها 

منها  يائسة  محاوالت  يف  عشوايئ  بشكل  الحيوية 

املعنوية  الروح  لرفع  وهمية  انتصارات  لتحقيق 

كبرية  أعداد  مقتل  بعد  عنارصها  لدى  االنهزامية 

جراء  دفاعاتهم  وتهاوي  تحصيناتهم  وتدمري  منهم 

االنتصارات املتتالية لقوات املقاومة اليمنية.

مؤخرا  قصفت  قد  االجرامية  الحويث  ميليشيا  كانت 

محافظة  يف  الحوك  ملديرية  التابعة  املنظر  قرية 

الحديدة واملحررة حديثا بقذائف »الهاون« املبارشة 

ما أسفر عن مقتل ثالثة مينيني بينهم طفالن وإصابة 

عرشات املدنيني األبرياء بجراح خطرة ما يؤكد دموية 

مرشوع امليليشيا االنقاليب وعداءها الشديد للشعب 

اليمني الرافض ملامرساتها االجرامية.

ويؤكد استهداف ميليشيا الحويث اإلجرامية للمنشآت 

املدنية بالصواريخ الباليستية استمرار الدعم اإليراين 

مجلس  لقرار  باملخالفة  إليها  األسلحة  وتهريب  لها 

توريد  حظر  عىل  ينص  والذي   2216 رقم  األمن 

األسلحة للميليشيا االنقالبية وهو ما يؤكد للمجتمع 

الدويل االنتهاكات اإليرانية يف اليمن مبا يهدد األمن 

واالستقرار يف املنطقة.

جدير بالذكر أن قوات التحالف العريب لدعم الرشعية 

يف اليمن كانت قد دمرت مؤخرا منصة إطالق صاروخ 

باليستي تابعة مليليشيا الحويث االنقالبية يف محافظة 

صعدة شاميل اليمن قبل أن تتمكن من إطالقه صوب 

اليمنية  املقاومة  قوات  وتواصل  السعودية.  األرايض 

اليمن  غرب  الحديدة  مدينة  داخل  امليداين  تقدمها 

داخلها  اسرتاتيجية  مواقع  السيطرة عىل  بعد  وذلك 

يف  مدوية  هزائم  تلقت  التي  امليليشيا  قبضة  من 

جبهة الحديدة وسط مرصع العرشات من مسلحيها 

وتهاوي تحصيناتها.

ظل  يف  الراهنة  الظروف  تفرضها  التي  والتحديات 

تنامي الفكر املتطرف و األفكار الهدامة حول مناطق 

الساحل و التي تتبناها الجامعات املتطرفة و تتخذها 

ذريعة للتدمري واإلرهاب والتخريب.

باستكامل جاهزية ورفع  اليوم  نحتفل  إننا   ”: وقال 

حرضموت  محافظة  يف  السواحل  خفر  قوة  كفاءة 

حامية  مجال  يف  الدولية  املستويات  إىل  للوصول 

السواحل والقيام بدورها يف تأمني و حامية سواحل 

املحافظة لإلسهام يف تعزيز الرقابة البحرية وحامية 

املخدرة  املواد  تهريب  وإيقاف  اإلقليمية  املياة 

واألسلحة و التسلل و الهجرة غري الرشعية والبضائع 

عىل  الحدود  عرب  الجمركية  الرسوم  خالصة  غري 

االتجاهات االسرتاتيجية املختلفة.

متتد  حرضموت  محافظة  سواحل  أن  بالذكر  جدير 

موانئ  سبعة  بها  يوجد  و  كيلومرتا   350 طول  عىل 

رئيسية وعرشات املرافئ الصغرية.
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الجيش اليمني يحرر مواقع في صعدة وحجة
معارك عنيفة ُتكّبد الميليشيا خسائر كبيرة

مديرية  يف  جديدة  مواقع  اليمني  الجيش  حرر 

عنيفة  معارك  بعد  صعدة  محافظة  شاميل  باقم 

من  متكن  كام  االنقالبية،  الحوثية  امليليشيا  مع 

حريان  مديرية  رشق  جديدة  مناطق  تحرير 

تكبدت  عنيفة  معارك  بعد  حجة،  محافظة  يف 

خاللها ميليشيات الحويث خسائر كبرية يف األرواح 

واملعدات.

وقال أركان محور علب اللواء التاسع مشاه جبيل، 

العميد أديب الشهاب، إن قوات الجيش الوطني 

حررت قرية البستان واملزارع والتباب املحيطة بها 

باقم يف صعدة وسط  مديرية  مركز  جنويب رشق 

فرار مليليشيا اإلنقالبية من مواقعها.

وأضاف ملوقع سبتمرب نت إن املعارك أسفرت عن 

سقوط قتىل وجرحى يف صفوف امليليشيا وتدمري 

قوات  عرثت  فيام  لها  التابعة  اآلليات  من  عدد 

يف  للميليشيا  تابع  لألسلحة  مخزن  عىل  الجيش 

أحد آبار املنطقة«.

وشّنت امليليشيا ثالث هجوم عىل مواقع الرشعية 

تصّدت  الحديدة  جنوب  التحيتا  مديرية  يف 

معها  وخاضت  اليمنية  املشرتكة  القوات  لها 

محاولة  الرشعية  أحبطت  كام  عنيفة.  مواجهات 

تسلل للميليشيا باتجاه مواقع الجيش واملقاومة. 

بينهم  مدنيني   6 أرواح  الحويث  ألغام  وحصدت 

طفالن، وتسببت يف إصابات متفاوتة لـ12 طفالً 

آخرين يف مديرية التحيتا خالل 24 ساعة املاضية.

انتهاكات حوثية واسعة عشية تطبيق هدنة الحديدة 
وتدخل الهدنة اإلنسانية يف الحديدة حيز التنفيذ 

غداً )الثالثاء(، حسب رسالة من املبعوث األممي 

الحكومة  من  لكل  غريفيث،  مارتن  اليمن،  إىل 

الرشعية والطرف االنقاليب، كام دعا غريفيث إىل 

االلتزام التام، والتطبيق الفوري لبنود االتفاق، يف 

وقت تعمل البعثة الربيطانية مبجلس األمن، عىل 

مرشوع قرار حول اليمن، سيشمل التصديق عىل 

اتفاق السويد، وقد يُطرح للتصويت غداً.

اليامين  خالد  اليمني  الخارجية  وزير  وطالب 

من  الحوثيني  انسحاب  بضامن  األممي  املبعوث 

الحديدة، مؤكداً أن وقف إطالق النار سيبدأ فجر 

الثالثاء. وكشف أن هناك فريقاً يضم 30 مراقباً 

باتريك كامريت يرشف  الهولندي  الجرنال  بقيادة 

أن  إىل  مشرياً  الحوثيني،  انسحاب  عملية  عىل 

الجيش اليمني سينسحب إىل األطراف الجنوبية 

والرشقية من الحديدة.

اإلمارايت،  األحمر  الهالل  هيئة  وزعت  ذلك،  إىل 

ضمن جهودها اإلنسانية يف اليمن، أكرث من 100 

طن من املواد الغذائية عىل قرى الساحل الغريب.
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الحزام األمني يطلق »االنتقام الساحق« 
ضد »القاعدة« في أبين

ميليشيات الحوثي تزرع ألغام الموت في 
أكياس السكر واألرز وطفايات الحريق

القوات  من  بدعم  األمني  الحزام  قوات  أطلقت 

التحالف  إطار  يف  العاملة  اإلماراتية  املسلحة 

العريب الداعم للرشعية يف اليمن، عملية »االنتقام 

القاعدة يف عدد  تنظيم  فلول  لتعقب  الساحق«؛ 

من املناطق الوسطى يف محافظة أبني.

وتستهدف الحملة األمنية متشيط عدد من القرى 

»مودية  مديريات  يف  والجبلية  النائية  واملناطق 

ولودر والوضيع، وصوالً إىل املحفد وأحور«، وتأيت 

عقب هجامت إرهابية تعرضت لها قوات الحزام 

مقتل  عن  وأسفرت  املاضية،  الفرتة  يف  األمني 

وإصابة عدد من الجنود.

وأفاد مصدر أمني يف الحملة أن عملية »االنتقام 

األمني  الحزام  قوات  قائد  يقودها  الساحق« 

عبداللطيف  العميد  أبني  يف  الرسيع  والتدخل 

ورشعت  مودية،  مديرية  إىل  ووصلت  السيد، 

متركز  عن  أنباء  ظل  يف  »ربيز«  وادي  بتمشيط 

عنارص إرهابية فيه، وإنشاء معسكر تدريبي.

وأوضح العميد عبداللطيف السيد إىل أن الحملة 

تهدف إىل مطاردة العنارص اإلرهابية حتى القضاء 

مضيفاً  فيها،  يتحصنون  التي  املواقع  يف  عليها 

محاربة  لجهود  استمراراً  تأيت  األمنية  الحملة  أن 

عنارص اإلرهاب يف أبني، وتعزيز األمن واالستقرار، 

وإعادة السكينة إىل مناطق املحافظة كافة.

وأشار إىل أن اسم العملية يأيت وفاء لدماء الشهداء 

اإلرهابية  الهجامت  جراء  سقطت  التي  الزكية 

قوات  أن  مؤكداً  املاضية،  الفرتة  خالل  الغادرة 

الحزام األمني والتدخل الرسيع ستواصل عملياتها 

أينام  اإلرهاب  بؤر  كل  عىل  القضاء  أجل  من 

وجدت وكلام ظهرت من جديد يف ربوع أبني.

األرض  سياسة  االنقالبية  الحويث  ميليشيات  واصلت 

املحروقة وتدمري البنى التحتية والخدمية يف اليمن، 

عرب تفخيخ املدارس وزرع العبوات الناسفة واأللغام 

داخل العلب واألكياس الغذائية لتحقيق أكرب قدر من 

الخسائر يف األرواح.

وقامت يف هذا الصدد بتحويل مدرسة الرشف مبدينة 

محتوياتها  تدمري  بعد  عسكرية  ثكنة  إىل  الحديدة 

كام لجأت إىل زراعة األلغام والعبوات الناسفة داخل 

إىل  لتصل  الحريق  وطفايات  واألرز  السكر  أكياس 

واملقار  العامة  والطرقات  اليمنيني  املواطنني  منازل 

الحكومية داخل مدينة الحديدة يف إطار انتقامها من 

األهايل الرافضني ملامرساتها اإلرهابية.

من  اليمنية،  املقاومة  قوات  متكنت  ذلك  مقابل  يف 

الفصول  داخل  ناسفة  وعبوات  ألغام  شبكة  تفكيك 

من  األطفال  لحرمان  امليليشيات  زرعتها  الدراسية 

األطفال  لتجنيد  مخطط  ضمن  تعليمهم  استكامل 

التابعة للقوات  فيام تواصل الفرق الهندسية  قرسياً 

والعبوات  األلغام  نزع  يف  جهودها  العريب  التحالف 

العامة  الطرقات  يف  االنقالبيون  زرعها  التي  الناسفة 

واملنشآت املدنية.

كام متكنت قوات املقاومة اليمنية من تطهري أجزاء 

واسعة من رشكة مطاحن البحر األحمر من األلغام و 

العبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون بهدف إتالف 

محتوياتها من الدقيق والغالل.

الحويث  ميليشيات  إن  بالحديدة  عيان  شهود  وقال 

عمدت منذ انقالبها إىل تخريب املنشآت التعليمية 

ثكنات  إىل  وتحويلها  الغريب  الساحل  مديريات  يف 

عسكرية و مخازن للسالح وتسببت يف حرمان أكرث 

من 4.5 مليون طفل من التعليم بعد تدمريها 2372 

تعليمي  مرفق   1500 من  أكرث  واستخدام  مدرسة 

كثكنات عسكرية.
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معرض في مطار عدن 
يوثق دور اإلمارات اإلنساني

افتتح يف مطار عدن الدويل الشهر املايض، معرض 

للصور الفوتوغرافية يحايك ما تعرضت له مدينة 

عدن من دمار وخراب جراء الحرب التي شنتها 

ميليشيات الحويث اإلرهابية أواخر مارس 2015، 

عقب  للمدينة  والحياة  األمل  إعادة  وعملية 

تحريرها. 

الخري«  »بصمة  بعنوان  جاء  الذي  املعرض 

والتوثيق  لإلنتاج  »النبيل«  مؤسسة  وأقامته 

املطار من أجل  اإلعالمي سيظل بشكل دائم يف 

واالنتهاكات  الجرائم  حول  للعامل  رسالة  إرسال 

املدينة،  بحق  الحوثية  امليليشيات  مارستها  التي 

املدينة  شهدته  الذي  اإلعامر  إعادة  وخطوات 

اإلمارايت  والدور  والخدماتية  الحيوية  ومرافقها 

يف  املدينة  تحرير  عقب  الجانب  هذا  يف  البارز 

منتصف يوليو 2015. 

افتتح املعرض بإزاحة الستار عن ُمجسم تذكاري 

لربج مراقبة مطار عدن إىل جانب عرض عرشات 

الذي  الهائل  الدمار  حجم  أظهرت  التي  الصور 

املطار  بقاعات ومكاتب وواجهات ومدرج  لحق 

الصور  عكست  كام  املدينة،  عىل  الحرب  خالل 

اإلمارات  دولة  به  قامت  الذي  الكبري  الدور 

عدن  مطار  وصيانة  وترميم  تأهيل  إعادة  يف 

الدويل. ويف ترصيح لرئيس املؤسسة املصور نبيل 

عدن  معركة  يحايك  املعرض  أن  أكد  القعيطي، 

وصول  جانب  إىل  خاص  بوجه  املطار  وتحرير 

طائرات اإلغاثة املُقدمة من دول التحالف العريب، 

ومشاريع التطوير والتحديث التي شهدها املطار 

عقب الدمار الذي خلفته الحرب. وقال إن إقامة 

إيصال  أجل  من  خطوة  يأيت  املطار  يف  املعرض 

رسالة معربة وواضحة عام عانته عدن من إجرام 

األشقاء  الحوثيني، وإسهامات  يد  وانتهاكات عىل 

وإصالح  والدمار  الخراب  آثار  مبحو  اإلمارات  يف 

وقطاعات  مرافق  من  تدمريه  تم  ما  وترميم 

حيوية. وأثناء تدشني الحملة يف مدرسة »الشهيد 

الحديدة  محافظ  الخوخة، مثن  مبديرية  قمحد« 

املقدمة  واإلنسانية  اإلغاثية  الجهود  استمرار 

ذراعها  عرب  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من 

اإلمارايت،  األحمر  الهالل  بهيئة  املتمثل  اإلنساين 

بشكل  تسهم  األشقاء  ودعم  جهود  أن  موضحاً 

التعليمي  بالقطاع  األوضاع  تطبيع  يف  كبري 

باملناطق املحررة بالحديدة. 

الحوثي يراوغ لاللتفاف 
على االتفاق

الشرعية تطالب بإلزام 
الميليشيا تطبيق االتفاق

اتخذت ميليشيا الحويث اإليرانية إجراءات يف 

مدينة الحديدة بهدف التحايل عىل تطبيق 

من  بانسحابها  يقيض  الذي  السويد  اتفاق 

الحديدة  يف  سكان  رصد  حيث  الحديدة، 

تحدثوا لـ»البيان« مواصلة امليليشيا إغالق 

الرتابية  الحواجز  واستحداث  الشوارع، 

واملتاريس يف أحياء املدينة.

بحق  االعتقاالت  حملة  يف  استمرت  كام 

الرشعية  مع  التعاون  بتهمة  املدنيني 

القذائف  إطالق  واصلت  كام  والتحالف، 

نحو مواقع قوات الرشعية.

مسلحيها  ألزمت  امليليشيا  إن  شهود  وقال 

بارتداء اللباس الرسمي لقوات الرشطة، كام 

قوات  بألوان  قواتها  سيارات  بطالء  قامت 

اتفاق  عىل  للتحايل  مسعى  يف  الرشطة 

السالم.

طالبت وزارة الخارجية اليمنية، األمم املتحدة 

إلزام ميليشيا الحويث باالنسحاب الكامل من 

الصليف  وميناءي  الحديدة  وميناء  مدينة 

برفض  اتهامها  عىل  واحتجت  عيىس،  وراس 

الشامل،  للحل  التفاويض  اإلطار  مسودة 

وتحديد موعد الجولة املقبلة من املشاورات 

ربه  عبد  الرئيس  مع  املسبق  التنسيق  دون 

منصور هادي.

ويِف رسالة موجهة من وزير الخارجية اليمني، 

حصلت »البيان« عىل نسخه منها، قال خالد 

اليامين، إنه يهيب باألمم املتحدة وكل أجهزتها 

باستخدام  االنقالبية  الحويث  ميليشيا  إلزام 

من  االنسحاب  عىل  إلجبارها  الالزم،  الحزم 

الثالثة وعدم إبقاء  مدينة الحديدة واملوانئ 

مسلحيهم تحت أي مسمى، وعدم استغالل 

الفرتة بني االتفاق وبدء رسيانه لنهب املدينة 

ووضع سكانها تحت رحمة إجرام الحوثيني.
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محافظ عدن يثمن دعم 
اإلمارات لتعزيز ثقافة الطفل

الحضور  ربيع  سامل  أحمد  عدن  محافظ  مثن 

الدائم والدعم املتواصل املقدم من دولة اإلمارات 

العربية املتحدة عرب هيئة الهالل األحمر اإلمارايت 

واألساسية  الخدمية  القطاعات  من  الكثري  يف 

املرتبطة بحياة اليمنيني.

إعادة  يف  العمل  سري  تفقده  خالل  ذلك،  جاء 

مبديرية  للطفل  مسواط  مكتبة  وتأهيل  ترميم 

اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  من  بدعم  صرية 

الثقافية  املنشآت  لتعزيز  الرامية  الجهود  ضمن 

واستعادة نشاطها يف نرش العلم واملعرفة.

التأهيلية  العملية  للخطوات  املحافظ  واستمع 

الهنديس  النمط  عىل  يحافظ  مبا  املكتبة  لرتميم 

التأسيس سنة  واملعامري الذي شيدت عليه منذ 

.1951

املكتبة  تأهيل  إعادة  أن  عدن  محافظ  وأوضح 

واالرتقاء  األطفال  تنمية  نحو  هادفة  رسالة  ميثل 

الجوانب  من  الكثري  يف  ومداركهم  مبعارفهم 

والنواحي الحياتية، معرباً عن شكره لتبني الهالل 

مسواط  مكتبة  تأهيل  إعادة  مرشوع  اإلمارايت 

لتعزيز  الداعمة  الجهود  ضمن  وصيانتها  للطفل 

املعامل التاريخية والثقافية يف مدينة عدن.

عدن  يف  املحلية  السلطة  حرص  املحافظ  وأكد 

ومبساندة األشقاء يف التحالف العريب يف مقدمتهم 

البنى  تأهيل  إعادة  عىل  واإلمارات  السعودية 

نتيجة  واملترضرة  لإلهامل  تعرضت  التي  التحتية 

الحويث  ميليشيات  شنتها  التي  الغاشمة  الحرب 

االنقالبية يف العام 2015.

املرشوع  أن  روشن  عدنان  املكتبة  مدير  وقال 

عدة  يشمل  اإلمارايت  األحمر  الهالل  من  املمول 

مراحل بدء من إعادة تأهيل مبنى املكتبة بكافة 

والتجهيزات  باألثاث  تزويدها  وكذا  أقسامها 

الخاصة  بالكتب  رفدها  جانب  إىل  املطلوبة 

بالطفل يف مختلف النواحي املعرفية.

وتعد مكتبة مسواط من أقدم مكاتب األطفال يف 

العربية وتضم حاليا  الجزيرة  اليمن وعىل مستوى 

»8000 ألف« عنوان للطفل و»7000 ألف« كتاب، 

وتتكون من 9 أقسام منها قسم األطفال والكمبيوتر 

واملراجعة واإلدارة.

كبرياً  اهتامماً  اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  وتويل 

الحرب  جراء  املترضرة  الثقافية  املنشآت  بتأهيل 

حيث  اليمنية،  املحافظات  شهدتها  التي  الغاشمة 

تبنت سلسلة من املشاريع التنموية.

أخبار الساعة: دعم 
إماراتي متواصل للحل

االتفاق  أن  الساعة«  »أخبار  نرشة  أكدت 

اليمن،  يف  النزاع  أطراف  إليه  توصلت  الذي 

األمم  برعاية  أجريت  التي  املحادثات  يف 

السويد،  يف  املايض  األسبوع  خالل  املتحدة 

السيايس  الحل  عىل طريق  مهامً  اخرتاقاً  ميثل 

الذي  االنقالب  بها  تسبب  التي  األزمة  لهذه 

قام به الحوثيون يف عام 2014. وقالت النرشة 

للدراسات  اإلمارات  مركز  عن  الصادرة   -

أمس،  افتتاحيتها  يف  االسرتاتيجية  والبحوث 

إمارايت  ودعم  مهمة  »خطوة  عنوان  تحت 

متواصل« - لقي التقدم الذي تحقق يف بعض 

امللفات، مبا فيه االتفاق عىل وقف إطالق النار 

وعربياً  خليجياً  ترحيباً  الحديدة،  مدينة  يف 

اإلمارات  دولة  اعتربته  وقد  واضحاً؛  ودولياً 

العربية املتحدة خطوة أوىل ومهمة يف مسار 

البحث عن حل سيايس ينهي الرصاع.

فهذا أول تقدم كبري تحرزه جهود السالم التي 

ترعاها األمم املتحدة خالل ما يقرب من أربع 

الدكتور  معايل  قال  وقد  الحرب؛  من  سنوات 

الخارجية:  للشؤون  الدولة  أنور قرقاش، وزير 

»بعد يوم من جلب السويد األمل إىل اليمن، 

تحقيق  نحو  واملهمة  األوىل  الخطوة  تحققت 

نتيجة سياسية مستدامة«.

التزام مستمر
أكدت نرشة أخبار الساعة أنه وبينام تتواصل 

تم  التي  االتفاقيات  تثبيت  أجل  من  الجهود 

التوصل إليها والبناء عليها؛ فإن دولة اإلمارات 

العربية املتحدة ملتزمة مبواصلة دعم العملية 

إعادة  خطط  وكذلك  واإلنسانية،  السياسية 

اليمن  إىل  اإلمارات  ذهبت  فقط  اإلعامر؛ 

الكثري  وقدمت  هناك،  جبارة  جهوداً  وبذلت 

وهو  واحد  هدف  أجل  من  التضحيات؛  من 

ورفع  العريب،  البلد  هذا  إىل  االستقرار  إعادة 

الظلم واملعاناة عن شعبه الشقيق؛ ولهذا فلن 

ترتدد يف دعم أي جهد يصّب يف هذا االتجاه، 

حتى  لليمن  دعمها  عن  تتخىل  لن  أنها  كام 

يستعيد عافيته؛ ويعود أفضل مام كان.
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الساحل 
الغربي 

لليمن.. دفن 
أطماع إيران 

وكسر شوكة 
الحوثي

أهم  أحد  عىل  املرشف  لليمن  الغريب  الساحل 

باب  »مضيق  العامل،  يف  الدولية  املالحة  ممرات 

اإليرانية،  األطامع  محل  واليزال  كان  املندب«، 

»ميليشيات  اليمن  يف  أدواتها  إىل  أوعزت  التي 

مرتكزاً  املنطقة  من  بجعلها  اإليرانية«  الحويث 

لتواجدها.

قرب تحرير الحديدة 
فيه  أطلق  والذي   ،2017 يناير  من  السابع  يشكل 

لتحرير  الذهبي«،  »الرمح  عملية  العريب  التحالف 

اإلرهابية  الحويث  ميليشيات  من  الغريب  الساحل 

وتأمني املمر املايئ »باب املندب«، والسواحل اليمنية 

عموماً. ومنذ اليوم األول إلطالق العملية، استطاعت 

قوات املقاومة والجيش اليمني وباسناد من التحالف 

يف  ونجحت  كبرية  انتصارات  تحقيق  من  العريب، 

ثم  ومن  االسرتاتيجي  »العمري«  معسكر  تحرير 

»ذوباب«  مديرية  مناطق  كافة  تحرير  استكامل 

تهريب  منافذ  أحد  باعتبارها  املندب«،  و»باب 

األسلحة للميليشيات، إىل جانب السيطرة فيام بعد 

كيلومرتاً   46 يبعد  الذي  »املخا«  وميناء  مدينة  عىل 

عن »ذباب«.

أهمية المخا ومينائها 
العام  من  فرباير  يف  ومينائها  املخا  مدينة  تحرير 

لعملية  اسرتاتيجي  تحول  نقطة  كان   2017

االنتصارات  أهم  وأحد  الذهبي«،  »الرمح 

كونه  الحزم«،  »عاصفة  عمليات  يف  العسكرية 

منفذاً  اإليرانية  الحويث  ميليشيات  من  انتزع 

اإليرانية  األطامع  شوكة  وكرس  اسرتاتيجياً،  بحرياً 

أهم  أحد  وقطع  املندب،  باب  عىل  السيطرة  يف 

امليليشيات  عن  والدعم  األسلحة  تهريب  منافذ 

املخا  مدينة  تحرير  وكان  األفريقي.  القرن  من 

االنقالبية  للميليشيات  قاصمة  رضبة  ومينائها 

الدولية،  املالحة  لطرق  تهديداتها  من  حدت 

وأسهم يف تأمينها بدرجة كبرية، باإلضافة إىل أنه 

الستكامل  بداية  شكل  اسرتاتيجياً  انتصاراً  كان 

والتقدم  التحرك  مع  تزامناً  تعز  محافظة  تحرير 

منطلقا  املخا  مدينة  وكانت  الحديدة،  باتجاه 

لرتتيب القوات العسكرية من املقاومة وتأسيس 

قوات ألوية العاملقة، فكانت هذه القوات الرقم 

الصعب يف تحقيق االنتصارات عىل طول الرشيط 

الساحيل.

انتصارات استراتيجية
بشكل  الغريب  الساحل  يف  االنتصارات  تواصل  مع 

»الرمح  عملية  تكون  خاص،  بشكل  والحديدة  عام 

االنتصارات  من  مبسارين  حفلت  قد  الذهبي«، 

باستكامل  األوىل  املسار  متثل  الهامة،  االسرتاتيجية 

تحرير مديريات باب املندب وذوباب وصوالً لتحرير 

مديريتي  تحرير  إىل  باإلضافة  املخا،  وميناء  مدينة 

موزع والوازعية غرب تعز. يف حني متثل املسار الثاين 

الحديدة،  محافظة  باتجاه  التقدم  يف  األهم  وهو 

يف  الخوخة  وهي  مديرياتها،  أوىل  بتحرير  وبدايتها 

8 ديسمرب 2017، والتي كان لتحريرها أهمية كربى 

باالنطالق نحو تحرير الحديدة، سيام أن الخوخة هي 

ملتقى خطوط التحرك واإلمداد للميليشيات الحوثية، 

عوضاً أن عملية التحرير تأيت يف سياق تأمني املالحة 

البحرية التي لطاملا تعرضت لهجوم همجي من قبل 

امليليشيات الحوثية. 

مديريت  بتحرير  العسكرية  االنتصارات  وتواصلت 

تأمني  تم  بتحريرهام  الذي  و»حيس«،  »الجراحي«، 

تعز  من  امليليشيات  إمداد  خط  وقطع  الخوخة 

وإصابتها بالشلل فيام تبقى من مناطق مبحافظة تعز.
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ويف السادس من يوليو العام الجاري، متت السيطرة 

عىل مديرية »التحيتا« والتي شكل تحريرها أهمية 

يشكل رشياناً  الذي  الساحيل  الخط  تأمني  يف  كربى 

جنوب  املشرتكة  القوات  إلمدادات  بالنسبة  حيوياً 

الحديدة، باإلضافة إىل األهمية التي شكلها السيطرة 

املديرية،  يف  الواقع  العسكري  »الحيمة«  ميناء  عىل 

العاملقة  ألوية  لتمكن  وصوالً  االنتصارات  لتتواصل 

العريب  والتحالف  اإلماراتية  القوات  وإسناد  وبدعم 

من تحرير مديرية الدريهمي اإلسرتاتيجية من حيث 

كونها منطلقا لتحرير مدينة وميناء الحديدة.

القوات العسكرية في الساحل 
الغربي

تحرير  عقب  تشكلت  التي  العاملقة  ألوية  تعترب 

ألوية   4 التأسيس  عند  قوامها  وبلغ  املخا،  مدينة 

القوات األبرز عىل األرض يف تحقيق  عسكرية، هي 

اإليرانية،  األطامع  شوكة  كرست  التي  االنتصارات 

وجعلت من الساحل الغريب مقربة ألدواتها الحوثية.

ألوية،   10 حوايل  حالياً  األلوية  قوات  تعداد  ويبلغ 

وكانت  منشآت،  حامية  وقوات  أمنية  كتائب  بينها 

وال تزال من تصنع االنتصارات، وأضيف مؤخراً إليها 

عدد من الكتائب العسكرية يف الجيش، باإلضافة إىل 

كتائب من مقاومة تهامة وقوات املقاومة الوطنية.

الساحل الغريب مقربة الحوثيني

األشهر  خالل  رصدها  تم  التي  اإلحصائيات  توضح 

كانت  الغريب  الساحل  جبهات  أن  املاضية،  األربعة 

فيها  اإليرانية، مبا  الحويث  ميليشيات  لقيادات  مقربة 

املجلس  رئيس  االنقالبيني،  سلطة  هرم  يف  قيادات 

االنقالب« صالح  ميليشيات  السيايس »رئيس سلطة 

 23 يف  مرصعه  امليليشيات  أعلنت  الذي  الصامد، 

أبريل من العام الحايل بالحديدة. وسجل شهر مايو 

الحويث  مليليشيات  كبرية  خسائر  الجاري  العام  من 

يف الساحل الغريب وكانت أكرب تلك الخسائر هي يف 

»لواء  يف  العباس  كتيبة  قائد  الشامي  يحيى  مرصع 

أفراد كتيبته  الذي لقي مرصعه مع كامل  الحسني« 

عنرصاً   93 وتضم  والنوعي  العايل  التدريب  ذات 

أبرز  من  ثالثة  إىل  باإلضافة  الدريهمي،  مديرية  يف 

املتوكل،  اسامعيل  مطهر  وهم  امليدانيني،  قياداتها 

بسجون  والتعذيب  االختطاف  عمليات  مسؤول 

املليشيات، والقيادي البارز عبدالعزيز صالح املراين، 

حسن  رشف  محمد  الحويث،  املتفجرات  وخبري 

الثاين  الصف  جحاف، وكذلك مرصع 6 من قيادات 

من   7 املليشيات مبرصع  اعرتفت  كام  للميليشيات، 

قيادتها امليدانية، بينهم اثنان من مسؤويل التحشيد 

وتكشف  التحيتا.  مديرية  يف  املليشيات  ومرشف 

عن  املشرتكة  اليمنية  القوات  عن  صادرة  إحصائية 

سقوط مدّو وضخم للميليشيات الحوثية يف الساحل 

الغريب خالل شهري يونيو ويوليو من العام الجاري، 

وحصد يوليو 7 من أبرز قيادات الحويث امليدانية، يف 

حني كانت أبرز الخسائر خالل يونيو والتي حصدت 

رتبة  يحملون  ضباط   5 بينهم  ميدانياً،  قائداً   26

»عقيد«. 

وحسب ما أعلن املركز اإلعالمي أللوية العاملقة، فقد 

كان شهر أغسطس مهلكة لقيادات مليشيات الحويث. 

العسكرية  القيادات  من  العرشات  إن  املركز  وقال 

الدريهمي،  يف  مرصعهم  لقوا  الحويث  ملليشيات 

وأبرزهم رئيس عمليات الساحل الغريب، العقيد عيل 

نارص البداي، وأركان محور الساحل الغريب، العميد 

القادة  اثنني من  إىل  باإلضافة  محمد صالح طامش، 

برتبة »عميد«، وثالثة برتبة »رائد«، باإلضافة إىل 12 

فقط،  الدريهمي  يف  البارزة  الحوثية  القيادات  من 

ثقايف  ومرشد  والحشد،  التعبئة  يف  مسؤول  بينهم 

طائفي، كام أن عدداً من القيادات التي لقت مرصعها 

مل تعلن عنها مليشيات الحويث. وكشف إعالم ألوية 

خرست  الجاري  سبتمرب  مطلع  ومنذ  أنه  العاملقة 

املليشيات عدداً من قياداتها أبرزهم العميد محمد 

عبدامللك عاطف قائد اللواء 190، و16 من مرافقيه 

املليشيات يف  باإلضافة مرصع مرشف  بغارة جوية، 

جبهة »الكدحة« املدعو ابراهيم محمد صالح القايض 

عىل يد ألوية العاملقة، ويف أواخر أغسطس املايض 

جحاف،  طارق  القيادي  الحويث  مليشيات  خرست 

وله عالقة  اإليراين،  والنظام  الثوري  بالحرس  املرتبط 

مبارشة بزعيم املليشيات.

األهمية االقتصادية للحديدة 
تكمن أهمية ميناء الحديدة من أنه ثاين أكرب املوانئ 

اليمنية، والبوابة الرئيسية للبحر األحمر التي تستقبل 

 70% جلب  عربه  ويتم  واإلغاثية،  التجارية  السفن 

من الواردات إىل البالد، وتبلغ عائدات املالية سنوياً 

نحو 45 مليار ريال ميني »حوايل 150 مليون دوالر«، 

ويرتبط بقناة مالحية بطول 11 ميالً بحرياً، وعرض 

تصل  مرت،   400 بقطر  لالستدارة  وحوض  مرت،   200

امليناء مبناطق انتظار، كام يتميز بقربه من الخطوط 

املالحية العاملية، ويتمتع بحامية طبيعية من األمواج 

والتيارات املائية، وغري معرَّض للرياح املوسمية.

كام ميتلك ميناء الحديدة 15 لنشاً بحرياً مبواصفات 

ومقاييس مختلفة ومتنوعة، كام ميتلك »كريناً عامئاً« 

بقوة رفع 75 طناً، وحفار بقوة 700 حصان، يعمل 

بصورة دامئة عىل صيانة وتنظيف األعامق يف القناة 

املالحية وحوض االستدارة.

دور بارز لإلمارات 
ساهم  املتحدة  العربية  لإلمارات  الريادي  الدور 

بعودة االستقرار للمناطق املحررة يف الساحل الغريب، 

وبعد جهود تأمينها ونزع األلغام، وتنفيذ عدد من 

والخدمات،  والتعليم  الصحة  مجاالت  يف  املشاريع 

النازحون  استقراراً، وعاد  أكرث  فيها  األوضاع  أضحت 

إىل منازلهم، وعاد الصيادون إىل عملهم، واملزارعون 

إىل مزارعهم، والطالب إىل مدارسهم، ونفذت مشاريع 

التأهيل  بعد  صارت  والكهرباء  الرشب،  مياة  توفري 

املخا  مدينتا  وتشكل  الساعة.  مدار  عىل  تعمل 

والخوخة منوذجاً لهذا االستقرار وتطبيع الحياة الذي 

يؤكد أن الحياة عادت إىل طبيعتها بصورة أفضل من 

قبل.
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اإلمارات توفر فرص عمل لـ 3200 
يمني في الساحل الغربي

»خليفة اإلنسانية« تقدم شحنة أدوية لمكتب الصحة في المكال

اإلنسانية هيئة  اإلمارات عرب ذراعها  وفرت دولة 

لـ3200  جديدة  عمل  فرص  األحمر،  الهالل 

مواطن ميني من أبناء الساحل الغريب يف 23 رشكة 

مقاوالت تنفذ مئات املشاريع الخدمية والتنموية 

عىل امتداد قرى ومدن ومناطق الساحل الغريب. 

التي  العمل  فرص  إطار  يف  الخطوة  هذه  تأيت 

تنفيذ  عرب  الغريب،  الساحل  ألبناء  الهيئة  وفرتها 

والصحة  التعليم  قطاعات  يف  عديدة  مشاريع 

واملياه والكهرباء ومرايس الصيد واإلنزال السميك، 

وقد  واإلنسانية.  اإلغاثية  املشاريع  عن  فضالً 

والتنموية  والخدمية  اإلنسانية  املشاريع  وفرت 

التي نفذتها الهيئة يف الساحل الغريب االحتياجات 

للمواطنني،  األساسية  والخدمات  اإلنسانية 

قرى  يف  البطالة  نسبة  تخفيف  يف  وساهمت 

عن  املعاناة  ورفعت  الساحل،  ومناطق  ومدن 

معيشتها  مستوى  اليمنية، وحسنت  األرس  كاهل 

وظروفها اإلنسانية.

وقال عدد من أصحاب رشكات املقاوالت املنفذة 

للمشاريع املمولة بالكامل من الهالل يف الساحل 

املشاريع  العاملني معهم يف هذه  الغريب، إن كل 

من أبناء مناطق ومديريات الساحل الغريب. ومن 

جهتهم، أكد مواطنون مينيون يعملون يف مشاريع 

يف مديرية الخوخة مبحافظة الحديدة، أنه بفضل 

املشاريع التي تنفذها دولة اإلمارات يف املحافظة 

وبقية مناطق الساحل الغريب توافرت لهم ولكثري 

من أبناء الساحل فرص عمل ساعدتهم عىل إعالة 

وساهمت  معيشتها  مستوى  وتحسني  أرسهم 

آالف  معاناة  حدة  من  التخفيف  يف  كبري  بشكل 

األرس األخرى بطريقة مبارشة وغري مبارشة.

إىل ذلك، سلمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 

لألعامل اإلنسانية أمس األول، شحنة أدوية نوعية 

إىل  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  من  مقدمة 

املكال  مدينة  يف  والسكان  العامة  الصحة  مكتب 

ثالث  عىل  اشتملت  حرضموت  محافظة  عاصمة 

حاويات من األدوية العالجية واملستلزمات الطبية 

املجانية. وتأيت هذه الدفعة من املساعدات الطبية 

اإلمارات  بها  تقوم  التي  الجهود  ضمن  الحيوية 

العالج  لتوفري  واالستشفايئ  الطبي  القطاع  لدعم 

ملناشدات  واستجابة  اليمنيني،  للمرىض  املناسب 

يف  والسكان  العامة  الصحة  مكاتب  يف  األشقاء 

األدوية  لتوفري  حرضموت  محافظة  مديريات 

واملستلزمات الطبية الالزمة لعالج املرىض.

وأكدت مؤسسة »خليفة اإلنسانية« أنها ستكثف 

عملها اإلنساين يف محافظة حرضموت عرب تقديم 

املساعدات العالجية، وتلبية احتياجات املرىض يف 

الذي  املتدهور  واالقتصادي  اإلنساين  الوضع  ظل 

يعانيه معظم السكان. 

بالقرار  السعودية،  العربية  اململكة  رّحبت 

الدويل  األمن  مجلس  عن  الصادر  الربيطاين 

الدائم  املندوب  نائب  وأوضح  اليمن*.  بشأن 

الدكتور  املتحدة  األمم  لدى  اململكة  لوفد 

الدائم  للوفد  صحفي  بيان  يف  منزالوي  خالد 

أن القرار يؤكد جهود الدبلوماسية السعودية 

الدويل.  املجتمع  قرارات  يف  املبارش  وتأثريها 

يدعم  الصادر  القرار  أن  إىل  البيان  وأشار 

اتفاقيات مشاورات السويد، ويؤكد عىل تنفيذ 

الثالث  باملرجعيات  يلتزم  الذي   ،2216 القرار 

للحل السيايس يف اليمن.

- تصويت مجلس األمن املوحد عىل قرار اليمن 

يرسل رسالة قوية ويشكل خطوة مهمة نحو 

املجلس  تصديق  سيساعد  دائم.  سيايس  حل 

بوقف  التمسك  بضامن  ستوكهومل  اتفاق  عىل 

إطالق النار وإعادة االنتشار

القرار  املتحدة تدعم هذا  العربية  اإلمارات   -

اململكة  لعمل  امتنانها  عن  وتعرب  بقوة 

املتحدة والواليات املتحدة األمريكية والكويت 

يف  ساعدوا  الذين  اآلخرين  املجلس  وأعضاء 

اعتامده باإلجامع. نتطلع إىل العمل مع الجرنال 

اليمن  إىل  األممي  واملبعوث  كامريت،  باتريك 

مارتن غريفيث واألمم املتحدة لتنفيذ القرا

المملكة ترحب بالقرار 
البريطاني الصادر عن مجلس 

األمن الدولي بشأن اليمن

معالي الدكتور أنور قرقاش، 
عبر حسابه بـ»تويتر«:
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كبير مراقبي األمم المتحدة يبدأ 
مهمته بزيارة ميناء الحديدة

التحالف: الحوثيون يواصلون خرق الهدنة وإعاقة دخول المساعدات

فريق  رئيس  كامرت،  باتريك  الهولندي  الجرنال  بدأ 

اتفاق  تنفيذ  عىل  اإلرشاف  املكلّف  املتحدة  األمم 

الُحديدة يف غرب اليمن، مهمته يف املدينة الساحلية، 

قصفت  فيام  االسرتاتيجي،  مينائها  إىل  بزيارة 

يف  املدنيني  مساكن  اإليرانية  الحويث  ميليشيات 

مديرية »حيس« جنوب محافظة الحديدة.

وقال نائب مدير امليناء يف املدينة يحيى رشف الدين، 

آثار  امليناء وتنّقل يف أرجائه وشاهد  إّن كامرت زار 

تنتهي  بأن  املسؤول  وعدنا  »لقد  وأضاف:  قصف. 

لسنوات،  كان منسيّاً  اليمني  النزاع  إن  قال  الحرب، 

إنهائه«.  عىل  مصّمامً  أصبح  الدويل  املجتمع  لكّن 

وبحسب رشف الدين، فإن كامرت شّدد عىل أهمية 

تطبيق االتفاق، وأشار إىل أنه سيزور مناطق خطوط 

الهولندي  الجرنال  ويرتأس  الحق.  وقت  يف  التامس 

املتقاعد لجنة مشرتكة، تضّم فريقاً من األمم املتحدة 

وممثلني عن الحكومة اليمنية وامليليشيات االنقالبية. 

األمني  باسم  املتحّدث  دوجاريك  ستيفان  وبحسب 

العام لألمم املتحدة، فإن الفريق األممي سيعقد يف 

الحديدة أول اجتامع للجنة املشرتكة اليوم األربعاء.

امليليشيات  إن  محلية  مصادر  قالت  ذلك،  إىل 

منازل  باتجاه  مبارشاً  ليلياً  قصفاً  شنت  االنقالبية 

قصفها  عن  فضالً  »حيس«،  مديرية  يف  املواطنني، 

منازل املواطنني يف »حي منظر« الواقع جنوب مطار 

الحديدة. بينام قالت مصادر ميدانية، إن امليليشيات 

باألسلحة  املقاومة  قوات  ملواقع  استهدافها  عاودت 

التابعة ملديرية »بيت  »الجاح«  الرشاشة يف منطقة 

الفقيه«، يف حني سقطت ثالث قذائف هاون حوثية 

عىل قرى »الجاح«. كام قصفت امليليشيات باألسلحة 

املتوسطة والخفيفة باتجاه شارعي صنعاء والخمسني 

من  نريان  إطالق  دوي  ُسمع  فيام  الصالح،  ومدينة 

الشيخ  امليليشيات يف أحياء »7 يوليو وحارة  مواقع 

زايد والغليل والسلخانة وكيلو 16«.

تحالف  باسم  املتحدث  أعلن  متصل،  سياق  ويف 

دعم الرشعية يف اليمن، العقيد الركن، تريك املاليك، 

وبلغ  السويد،  اتفاق  اخرتاق  يواصلون  الحوثيني  أن 

عدد االنتهاكات حتى أمس األول 138. وقال املاليك 

يف مؤمتر صحفي أمس، إن االنتهاكات طالت الجيش 

مجموعة  باستخدام  الشعبية  واملقاومة  اليمني 

وأكد  الحوثيني.  جانب  من  األسلحة  من  متنوعة 

الربية  املنافذ  عرب  التصاريح  منح  استمرار  املتحدث 

الغذائية  واملواد  الركاب  لنقل  والجوية  والبحرية 

واملشتقات النفطية واألدوية وغريها. وقال إن عدد 

 22 بلغ  اليمنية  باملواين  االنتظار  مناطق  يف  السفن 

الكتب  توزيع  جهود  إىل  التحالف  وأشار  سفينة. 

عىل الطالب ضمن برامج اإلغاثة اإلنسانية للشعب 

اليمني. وأكد املتحدث عىل تواصل عمليات الجيش 

املناطق  من  عدد  يف  الهجومية  التعرضية  اليمني 

واملحاور يف حجة وغريها ضد امليليشيات الحوثية.

قالت نرشة »أخبار الساعة«، إنه منذ أن تم 

الحكومة  بني  ستوكهومل  اتفاق  إىل  التوصل 

اليمنية وميليشيات الحويث، مثة إجامع دويل 

يف  السالم  مسار  عىل  الحفاظ  رضورة  عىل 

اليمن، ودعم هذا االتفاق عىل أمل أن يؤدي 

كلفت  التي  اليمنية  األزمة  إنهاء  إىل  ذلك 

بسبب  مقدراته  من  الكثري  اليمني  الشعب 

وتحت  املسؤولة.  غري  الحويث  مامرسات 

عنوان »الحفاظ عىل مسار السالم يف اليمن«، 

أضافت أن من تابع الطريقة التي تعامل بها 

الحوثيون مع هذا االتفاق منذ أن دخل حيز 

أن  بوضوح  يدرك  املايض،  األسبوع  التنفيذ 

يفرتض  الذي  الوقت  ففي  يتغري،  مل  نهجهم 

أن يعملوا فيه عىل بناء الثقة بهم، باعتبارهم 

جادين يف بناء السالم، فإذا بهم يخرقون هذا 

االتفاق أكرث من مرة، سواء من خالل قصف 

األحياء السكنية، أو من خالل تعزيز مواقعهم 

عرض  بذلك  ضاربني  الحديدة،  مدينة  يف 

الحائط باالتفاق الذي ينص عىل وقف إطالق 

النار، واالنسحاب من مدينة الحديدة، ولهذا 

 2451 رقم  الدويل  األمن  مجلس  قرار  جاء 

ضامن  ليؤكد  باإلجامع  املايض  الجمعة  يوم 

تبادل  عىل  والعمل  ستوكهومل،  اتفاق  تنفيذ 

واضحة  برسالة  ليبعث  أسري،  ألف   15 نحو 

الدويل  املجتمع  بأن  الحويث  ميليشيات  إىل 

لن يتهاون يف أي خروقات لهذا االتفاق، وأن 

عليها أن تتعاون مع األمم املتحدة من أجل 

تنفيذ بنوده كاملة.

أخبار الساعة

إجماع دولي 
للحفاظ على 
السالم في 

اليمن
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كاميرت يبدأ مهامه من ميناء الحديدة 
والحوثي يقصف المدينة

يترأس اجتماعًا غدًا لبحث التهدئة واالنسحابات.. وأمل أممي باتفاق نهائي أواخر يناير

بدأ فريق املراقبني الدوليني التابع لألمم املتحدة،  

من  أيام   3 بعد  وذلك  اليمن،  يف  مهامه  مامرسة 

تنفيذ  أجل  من  الدويل  األمن  مجلس  ثقة  نيله 

مع  وذلك  اليمنية،  األطراف  بني  السويد  اتفاق 

استمرار قصف الحوثيني للمدينة.

ميناء  كامريت،  باتريك  الهولندي،  الجرنال  وزار 

إىل محافظة  االسرتاتيجي، غداة وصوله  الحديدة 

وتفقد  صنعاء.  من  قادماً  الساحلية  الحديدة 

امليناء،  يف  األمني  الوضع  املراقبني  فريق  رئيس 

الحويث  انسحاب ميليشيات  أيام من  قبيل  وذلك 

منه، ومن ميناءي الصليف ورأس عيىس، كمرحلة 

أوىل من اتفاق الحديدة.

ومن املقرر أن يعقد كامريت، أول اجتامع للجنة 

ممثلني   3 فيها  يشارك  التي  النار  إطالق  وقف 

ميليشيات  من  ومثلهم  الرشعية،  الحكومة  من 

إطالق  وقف  تنفيذ  لبحث  األربعاء  غداً  الحويث، 

النار واالنسحابات، بحسب اتفاق السويد، يف حني 

املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الخاص  املبعوث  قال 

إىل اليمن، مارتن جريفيث، إنه يعتزم إعادة جمع 

أواخر  يف  املشاورات  من  جديدة  لجولة  الطرفني 

كانون الثاين/  يناير، لبحث حل نهايئ.

ويتألف فريق املراقبني الدوليني من أكرث من 30 

عضواً، وذكر بيان صادر عن املتحدث باسم األمم 

كامريت  الجرنال  أن  األحد،  األول  أمس  املتحدة، 

قبل  من  العام  الحامس  إزاء  بالتفاؤل  »يشعر 

الذي  البيان،  وقال  الفور«.  عىل  للعمل  الطرفني 

خالل  األولويات  إن  املتحدة،  األمم  إعالم  نرشه 

األيام املقبلة ستتمثل يف تنظيم أول اجتامع للجنة 

تنسيق إعادة االنتشار، واملتوقع أن يعقد يف ال26 

من الشهر الحايل.

رشف  يحيى  املدينة  يف  امليناء  مدير  نائب  وقال 

يف  وتنّقل  امليناء  »زار  كامريت  إّن  أمس،  الدين، 

أرجائه وشاهد آثار القصف«. وأضاف: لقد وعدنا 

إن  وقال:  الحرب.  تنتهي  بأن  )كامريت(  املسؤول 

النزاع اليمني كان منسيّاً لسنوات، لكّن املجتمع 

الدويل أصبح مصّمامً عىل إنهائه. وبحسب رشف 

تطبيق  أهمية  عىل  »شّدد  كامريت  فإن  الدين 

خطوط  مناطق  سيزور  أنه  إىل  وأشار  االتفاق، 

التامس يف وقت الحق«.

وأعضاء  لرئيس  الحديدة  استقبال  أن  ويبدو 

الفريق األممي املكلف مبراقبة وقف إطالق النار 

مل مينع امليليشيات من االستمرار يف خرق الهدنة. 

وأشارت مصادر عسكرية إىل أن املتمردين جددوا 

استهداف مواقع قوات الرشعية يف عدد من أحياء 

مدينة  جنوب  الجاح  منطقة  إىل  إضافة  املدينة، 

مساكن  الحويث،  ميليشيات  وقصفت  الحديدة. 

محافظة  جنوب  »حيس«  مديرية  يف  املدنيني 

الحديدة غريب اليمن.

إعادة  يعتزم  إنه  إىل ذلك، قال مارتن جريفيث، 

يف  املشاورات  من  جديدة  لجولة  الطرفني  جمع 

أواخر كانون الثاين/  يناير. وشدد جريفيث، عىل 

أهمية التطبيق الكامل التفاق الحديدة، ألهمية 

ذلك من أجل تخفيف الوضع اإلنساين يف اليمن، 

وأيضا ملا متثله الحديدة كونها البؤرة الرئيسية يف 

اليمن. وقال: إن »الدعوة إىل  الدائرة يف  الحرب 

كبرية  إشارة  الحديدة هي  النار يف  إطالق  وقف 

ممكًنا...  جديًدا  شيئًا  هناك  بأن  اليمن  لشعب 

سيكون  النار  إطالق  وقف  بتطبيق  أنه  أعتقد 

بإمكان الشعب اليمني التطلع إىل أمل جديد يف 

املستقبل«.

وذكر جريفيث أنه بينام ركزت جولة املشاورات 

السابقة يف السويد عىل رضورة تخفيف املعاناة 

اإلنسانية يف اليمن، فإنه يأمل أن يناقش الطرفان 

ومالمح  السياسية  القضايا  القادمة  الجولة  يف 

إىل  الخاص  املبعوث  وأشار  النهايئ.  االتفاق 

اعتقاده أنه صارت هناك قناعة بني األطراف بأن 

حل هذا الرصاع لن يتم يف أرض املعركة، »أعتقد 

العسكري غري  الحل  أن األطراف صارت ترى أن 

السيايس  للحل  األولوية  إعطاء  ويجب  ممكن، 

اآلن«. 
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عندما نتحدث عن المفاعالت 
النووية يتبادر إلى األذهان 

مباشرة “التسلح النووي” 
و“القنابل النووية” لما من ارتباط 

هذا االسم بعدم االستقرار 
والمخاوف من استخداماته 

العسكرية. والواقع أن الدول 
أصبحت تتنافس المتالك التقنية 
النووية كوسيلة سلمية لمنفعة 
البشرية لدفع التقدم والرفاهية 

في جميع انحاء العالم.

الوكالة  انشاء  عىل  عاماً   65 مرور  وبعد  واآلن، 

الرئيس  ألقى  وبعدما  الذرية  للطاقة  الدولية 

الجمعية  العامة  أمام  كلمة  أيزنهاور  األمرييك 

من  ديسمرب   8 يف  نيوورك  يف  املتحدة  لألمم 

النووية  القضايا  حول  الخطاب  كان   ،1953 عام 

وكان مخطط يف البداية للحديث عن “املخاوف 

ال  أن  فقرر  النووية”  “اآلمال  من  بدالً  النووية” 

وإمنا  النووية  الحرب  مخاطر  عىل  فقط  يركز 

الزراعة  يف  املدنية  النووية  بالتطبيقات  االشارة 

بدأت   1974 عام  ومنذ  الطاقة.  وتوليد  والطب 

سياسات  تقييم  إدارة  املتقدمة  الدول  بعض 

الطاقة الوطنية و ذلك بالبحث عن بدائل للنفط 

اقتصادياً  مستدامة  طاقة  انتاج  يف  املستورد 

النمو  تحافظ عىل  أن  الدول  أرادت  فإذا  وبيئياً. 

يف  االقتصادية  القوى  مع  تتنافس  وأن  القصادي 

االعتامد عىل  إىل  االتجاه  تعزز  أن  فيجب  العامل 

الطاقة املتجددة. 

أولية عالية  بتكاليف  النووية  الطاقة  قد تتصف 

االجراءات  إىل  باالضافة  انشاءها،  عند  للغاية 

املعقدة الدارة النفايات النووية وارتفاع تكاليف 

وقف تشغيل املحطة. ولكن مبجرد بناء املحطة، 

منخفضة  واالنتاج  التشغيل  عملية  تكون 

قوي  اقتصادي  حافز  يشكل  ما  وهو  التكاليف 

املفاعالت  باستخدام  الطاقة  ورشكات  للدول 

النووية كمصدر للطاقة منخفض التكاليف حيث 

قد  الغيار  قطع  واستبدال  الدورية  الصيانة  أن 

تحل بعد أكرث من 25 سنة. 

مفاعل   448 يوجد   ،2017 ديسمرب  نهاية  حتى 

نووي يعمل يف 31 دولة. تعترب الواليات املتحدة 

أن  فرنسا  حني  يف  النووية  للطاقة  منتج  أكرب 

لديها أكرب حصة من الكهرباء املولدة من الطاقة 

للكهرباء.  انتاجها  من   %72 متثل  والتي  النووية 

أما دول الرشق األوسط فقد أدركت بأنها يجب 

أن تسعى إىل تعزيز أمن الطاقة عن طريق تقليل 

االعتامد عىل موارد الوقود األحفوري الذي شكل 

97% من انتاج الكهرباء يف عام 2017 يف منطقة 

الرشق األوسط وآصبحت ملزمة بأن تلبي الطلب 

السكاين  النمو  نتيجة  الكهربايئ  عىل  املتزايد 

واالقتصادي. 

يف  النمو  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  تقود 

االوسط حيث  الرشق  النووية يف منطقة  القدرة 

ستكون أول دولة تشغل الطاقة النووية يف منطقة 

ملحطة  االنشائية  االعامل  بدأت  والتي  الخليج 

2012  وبلغت  يوليو  يف  النووية  للطاقة  براكة 

مؤسسة  من  بدعم  دوالر  مليار   20 تكلفته 

االمارات للطاقة النووية من خالل تركيب 5600 

ميجا وات من الطاقة النووية والتي من املفرتض 

أن توفر ربع احتياجات الدولة من الكهرباء عند 

التشغيل التام يف 2020.

عن  بعيدة  السعودية  العربية  اململكة  تكن  ومل 

هذا االتجاه والتي تعترب أكرب مستهلك للكهرباء 

ربع  من  أكرث  تستهلك  حيث  الخليج  منطقة  يف 

فيها  ويزداد  الكهرباء  النتاج  النفطي  انتاجها 

الطلب عىل الطاقة بنسبة 8 - 10%  سنوياً. 

حيث آعلنت مبرسوم مليك عام 2010 عن رضورة 

تطوير برنامج الطاقة النووية لتلبية االحتياجات 

من  والتقليل  املياه  وتحلية  للكهرباء  املتزايدة 

بناًء  وتأسست  الهيدركربونية،  الطاقة  استزاف 

الذرية  للطاقة  عبدالله  امللك  مدينة  عليها 

واملتجددة لتكون الوكالة املتخصصة باملعاهدات 

للطاقة النوووية والتخلص من النفايات املشعه. 

كام دشن ويل العهد محمد بن سلامن يف نوفمرب 

2018 أول مفاعل أبحاث نووي يف السعودية.

بالنفط  غنية  دول  تلجأ  ملاذا  السؤال هو:  ولكن 

بالتقنية  االستعانة  إىل  واالمارات  كالسعودية 

االجابة  وميكن  الطاقة؟  توليد  أجل  من  النووية 

أن  أردت  إذا  بساطة،  بكل  السؤال  هذا  عىل 

تحقق أعىل دخل من النفط فإنه عليك أن تبيعه 

توليد  أجل  من  تحرقه  أن  ال  العاملية  السوق  يف 

الكهرباء.

بقلم : عبير العليان
كاتبة وإعالمية سعودية

المفاعالت النووية .. بين السلم والحرب 

صناعـة الطاقـة

بقلم: د. عبير العليان
خبيرة نفط

صناعـة الطاقـة

اإلقتصادي

الكهــرباء

استنزاف
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طيار  الركن  اللواء  معايل  التوقيع  مراسم  وشهد 

العليا  اللجنة  رئيس  املزروعي،  خلف  فارس 

طيار  الركن  اللواء  وسعادة  للمعرضني،  املنظمة 

اسحاق صالح البلويش، نائب رئيس اللجنة العليا 

الظاهري،  مطر  وحميد  للمعرضني،  املنظمة 

الوطنية  أبوظبي  لرشكة  التنفيذي  الرئيس 

التابعة  الرشكات  ومجموعة  )أدنيك(  للمعارض 

رئيس  الحوسني،  عبدالرحيم  لها، وسعادة طارق 

مجلس إدارة مجلس اإلمارات للرشكات الدفاعية، 

االقتصادي،  التوازن  ملجلس  التنفيذي  الرئيس 

املالية  للشؤون  التنفيذي  الرئيس  الفاريس  وعمر 

)أديك(،  العسكرية  للصناعات  اإلمارات  يف رشكة 

ومحمد حواس الصديد املدير التنفيذي للخدمات 

للخدمات  أبوظبي  رشكة  يف  الخارجية   العالجية 

املنصوري،  خادم  بن  وسعيد  )صحة(  الصحية 

مدير معريض أيدكس ونافدكس.

رشكة  ستكون  االتفاقيات  هذه  بنود  وحسب 

الرشيك  العسكرية  للصناعات  اإلمارات 

 ،2019 ونافدكس  أيدكس  ملعريض  االسرتاتيجي 

 ،2019 أيدكس  ملعرض  الرئييس  الرشيك  وتوازن 

الرئييس  الرشيك  السفن  لبناء  ابوظبي  ورشكة 

ملعرض نافدكس 2019، ورشكة أبوظبي للخدمات 

الصحية “صحة” كمزود خدمات الرعاية الصحية 

الرسمي للمعرضني.

املزروعي،  خلف  فارس  طيار  الركن  اللواء  وقال 

»نحن  للمعرضني:«  املنظمة  العليا  اللجنة  رئيس 

فخورون بحجم الدعم الذي تلقاه معرضا أيدكس 

شهدت العاصمة أبوظبي التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة االستراتيجية بين كوكبة من 
الشركات الوطنية المتخصصة ومعرضي الدفاع الدولي )أيدكس 2019( والدفاع البحري )نافدكس 

2019(، والتي ستقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
حفظه هللا في الفترة ما بين 17 لغاية 21 فبراير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
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الرشكات  من  العديد  قبل  من   2019 ونافدكس 

العام  القطاعني  يف  العاملة  الرائدة  الوطنية 

والخاص، والذي يعكس مدى التطور الذي وصل 

إليه قطاع الصناعات الدفاعية يف الدولة”.

هذه  شهدته  الذي  الكبري  التطور  إن   “ وأضاف: 

مل  صاحبتها  التي  النوعيه  والقفزات  الصناعات 

والالمحدود  الكبري  الدعم  لوال  النور  لرتى  تكن 

الذي تتلقاه من لدن قيادتنا الرشيدة وعىل رأسها 

سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وسيدي صاحب 

نائب  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  السمو 

ديب،  الوزراء، حاكم  رئيس مجلس  الدولة،  رئيس 

حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي، نائب القائد 

وإخوانهم  الله،  حفظه  املسلحة،  للقوات  األعىل 

األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ،  السمو  أصحاب 

عهودهم،  وأولياء  اإلمارات،  حكام  لالتحاد، 

حفظهم الله”.  

اسحاق  طيار  الركن  اللواء  سعادة  قال  بدوره 

العليا  اللجنة  رئيس  نائب  البلويش،  صالح 

“من   :2019 ونافدكس  أيدكس  ملعريض  املنظمة 

ومؤمتر  املقبلة ملعريض  الدورة  تشهد  أن  املنتظر 

من  قياسية  مشاركة   2019 ونافدكس  أيدكس 

يف  املتخصصة  والدولية  املحلية  الرشكات  قبل 

مبرور  نحتفل  وأننا  وخاصة  الدفاعية،  الصناعات 

25 عاماً عىل انطالق معرض أيدكس، األمر الذي 

التي وصلت لها هذه  يؤكد عىل املكانة املتميزة 

املعارض عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل”.

وأضاف:« تواصل اللجنة املنظمة لفعاليات معريض 

الدورة  إلطالق  استعدادتها  ونافدكس  أيدكس 

يف  اللجنة  تضم  املعرضني، حيث  تاريخ  يف  األكرب 

عضويتها العديد من املؤسسات الوطنية العاملة 

يف القطاعني العام والخاص، والتي تعمل جاهدة 

املصاحب  واملؤمتر  الرائدة  املعارض  هذه  إلنجاح 

لها، وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة 

الدولة عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل«.

الرئيس  الظاهري،  مطر  حميد  قال  جانبه  من 

للمعارض  الوطنية  أبوظبي  لرشكة  التنفيذي 

)أدنيك(:”  نحن سعداء بحجم الدعم الذي تلقيناه 

لتنظيم فعاليات معريض أيدكس ونافدكس 2019، 

األكرب  النسخة  هي  تكون  أن  املنتظر  من  حيث 

 ،1993 عام  يف  األوىل  انطالقته  منذ  املعرض  من 

الرامية  اسرتاتيجتنا  نجاح  عىل  يؤكد  الذي  األمر 

لدعم املعارض واملؤمترات القامئة يف عدد كبري من 

القطاعات، وخاصة يف قطاع الصناعات الدفاعية، 

الذي يعد أحد ابرز القطاعات التي حددتها خطة 

أبوظبي ورؤيتها االقتصادية للعام 2030”.

أبوظبي  العمل يف رشكة  فرق  أن  الظاهري  وبني 

تسخري  عىل  عملت  قد  للمعارض  الوطنية 

املقبلة  الدورة  فعاليات  إلنجاح  إمكاناتها  كافة 

للمعرضني، وتقدم بالشكر لكافة الرشكاء الرئيسيني 

يف القطاعني العام والخاص عىل دعمهم املتواصل، 

األمر الذي من شأنه أن يعزز تنافسية املعرضني 

القراروكبريات  صناع  استقطاب  عىل  وقدرتهام 

الرشكات املتخصصة من حول العامل.

الرحيم  عبد  طارق  سعادة  قال  جانبه  ومن    

التوازن  ملجلس  التنفيذي  الرئيس  الحوسني، 

دولة  يف  الدفاعية  الصناعات  ان  االقتصادي: 

االمارات العربية املتحدة أصبحت تعكس التطور 

املتسارع الذي تشهده الدولة عىل جميع االصعدة 

وتعترب الرشاكة مع أيدكس 2019 منوذج للتعاون 

قطاع  وهام  اال  مهمني  قطاعني  بني  االسرتاتيجي 

املعارض  صناعة  وقطاع  العسكرية  الصناعات 

متتلكه  عام  مميزة  صورة  وإعطاء  اخراج  بهدف 

الدولة من كفاءات وإمكانات يف هذا املجاالت.

التنفيذي  الرئيس  الفاريس  عمر  وقال  وبدوره 

للصناعات  اإلمارات  رشكة  يف  املالية  للشؤون 

العسكرية )أديك(: ان هذه الرشاكة االسرتاتيجية 

اإلمارات  ورشكة   2019 ونافدكس  أيدكس  بني 

صلبة  قاعدة  من  تنطلق  العسكرية  للصناعات 

بني  الوثيق  الرتابط  التعاون وتجسد  وعريقة من 

الصناعات الدفاعية واملعرض بصفته منصة رائدة 

لعرض املستوى الرفيع واملتطور الذي وصلت له 

الصناعات الدفاعية يف الدولة نتيجة لرعاية ودعم 

مكنت  والتي  الصناعات،  لهذه  الرشيدة  القيادة 

التقنية  أحدث  استقطاب  من  الصناعات  هذه 

العاملية«.
لرشكة  املنتدب  العضو  الشاميس،  مطر  قال  فيام 

الصناعات  شهدت  لقد  السفن:  لبناء  ابوظبي 

الدفاعية يف قطاع البحرية طفرة نوعية يف امتالكها 

والكفاءات  والقدرات  املتقدمة  التكنولوجية 

معرض  مع  الرشاكة  وتعترب  املتفوقة،  الصناعية 

دور  إلبراز  فريدة  فرصة   2019 نافدكس  بحجم 

الصناعة البحرية يف الدولة وتقدمها بشكل يضاهي 

املستويات العاملية يف هذا القطاع الحيوي.

       المعرضان 
سيقامان في الفترة 
من 17 إلى 21 فبراير 

المقبل في مركز 
أبوظبي الوطني 

للمعارض
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 Federal Armed

يف   )Forces )BAAINBw

 Wehrtechnische Dienststelle مطار

والجدارة  الفني  املركز  ميثل  )الذي   WTD-61

بالنسبة  األملانية  املسلحة  القوات  لدى  الجوية 

للطائرة( بقاعدة Manching الجوية بالقرب من 

مدينة ميونيخ.

وخالل التدريبات املشرتكة لعبت الطائرة املروحية 

دور  األملاين  الجيش  لطريان  التابعة  التجريبية 

شاشات  مع  التنسيق  طريق  عن  املهمة”  “قائد 

العرض الجوية من أجل رصد ومتابعة املعلومات/

الخاصة  املركبة  من  الواردة  الفيديوية  األرشطة 

 ESG رشكة  وعرضت  املأهولة.  املهام  بأجهزة 

 Elektroniksystem und Logistik GmbH

كيفية التحكم يف مركبة جوية غري مأهولة تعمل 

بالتعاون مع طائرة مروحية مأهولة.

وقال كريستوف فيرب، مدير إدارة القطاع التجاري 

العام  واألمن  الدفاعية  األنشطة  عن  املسؤول 

 UMS رشكة  مع  “الرشاكة  إن   ،ESG رشكة  لدى 

ناجح  بيان عميل  تنفيذ  SKELDAR مكنتنا من 

املشرتكة،  املأهولة  وغري  املأهولة  املهام  ملجموعة 

شركة UMS SKELDAR تزود ألمانيا 
بأنظمة جاهزة لتنفيذ المهام

 ESG رشكتا  سخرت  حي،  عميل  بيان  إطار  ويف 

و   Elektroniksystem und Logistik GmbH

UMS SKELDAR خربتهام التكنولوجية يف دمج 

الجوية  األنظمة  مجال  يف  املهام  وأنظمة  األنظمة 

العميل  البيان  أكد  وقد  املأهولة.  وغري  املأهولة 

املزايا التكتيكية املرتتبة عىل نرش املركبات الجوية 

املأهولة يف العمليات، وأثبت زيادة مدى املركبات 

املراقبة  عمليات  تنفيذ  عىل  وقدرتها  املأهولة 

بالخطر  املحفوفة  البيئات  يف  األمامية  واالستطالع 

مثل مناطق االشتباك عىل الجبهة األمامية.

رحالت  عدة   ESG األملانية  الرشكة  نفذت  وقد 

املأهولة  املهام  أجهزة  ملركبة  مشرتكة  تجريبية 

)MAT( نيابة عن الهيئة االتحادية لألجهزة وتقنية 

االتحادية  املسلحة  القوات  واستخدام  املعلومات 

انضمت شركة 
UMS SKELDAR إلى 

الشركة األلمانية ESG الستكمال 
عدد من التجارب الناجحة مع القوات المسلحة األلمانية. وقد 
أثبتت هذه الشراكة ألول مرة أهمية التعاون المشترك في 

مجال األنظمة المأهولة وغير المأهولة )MUM-T(  بين الطائرة 
المروحية االختبارية لتجربة أجهزة الطيران الخاصة بالمهام غير 

المأهولة )UMAT( اعتمادا على المروحية R-350 من إنتاج شركة 
 Bell UH-1D Huey والطائرة المروحية المأهولة SKELDAR

التابعة للقوات المسلحة األلمانية )البوندسفير(.
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الشامل  الوظيفي  األداء  أثبت  الذي  البيان  وهو 

إجراء  وإمكانية  املأهولة  املأهولة/غري  للمركبات 

االتصاالت وإرسال املعلومات بطريقة مأمونة عرب 

وصالت املعلومات املناسبة”.

وقد شملت املهام إرسال املعلومات الخاصة باملراقبة 

من أحد املواقع والتعرف عىل حدود الغابات بني 

املواقع وتوضيح مناطق الهبوط املحتملة بالنسبة 

الشديدة   املهام  تلك  تكن  ومل  املروحية.  للطائرة 

لألنظمة  العالية  األمتتة  بدون  ممكنة  الصعوبة 

املأهولة  غري   )MAT( املهام  أجهزة  مركبة  داخل 

مثل كيفية إدارة املسار الجوي وأنظمة االستشعار 

املركبة،  التخطيط ملسار  ووصالت املعلومات. وتم 

ومناطق  التهديدات  وضع  مع  املثال،  سبيل  عىل 

وتغطية  االستشعار  أنظمة  ومواصفات  الطريان 

وصالت املعلومات يف االعتبار. 

التنفيذي  الرئيس  بوركامن،  كافايل-  أكسل  ورصح 

املرشوع  “هذا  بأن   ،UMS SKELDAR لرشكة 

عىل  شاهدا  ويعترب  كبريا،  تطورا  يجسد  التجريبي 

رشاكتنا  وعىل   ESG رشكة  مع  املستمرة  عالقتنا 

يف  األملانية  املسلحة  القوات  مع  املدى  الطويلة 

تتميز  مأهولة  غري  جوية  مركبات  إنتاج  مجال 

فرتة  وطوال  املهام.  تنفيذ  عىل  والقدرة  باملرونة 

التعاون تلك، نجحنا يف تقديم دليل قوي ملموس 

اإلجراءات  وتطور  التكنولوجيا  أساليب  تطور  عىل 

املتعلقة  السيناريوهات  من  كبري  بعدد  الخاصة 

بنرش فريق املركبات الجوية املأهولة/غري املأهولة 

املشرتك من أجل خدمة القوات املسلحة األملانية”.

املعامل  إحدى  التجريبية  الرحالت  كانت  وقد 

األساسية بالنسبة ملرشوع MiDEA )مراقبة املهام 

بواسطة املركبات اآللية لتنفيذ عمليات االستطالع(، 

وشكلت جزءا ال يتجزأ من برنامج “التعاون املشرتك 

 ESG املأهولة”  املأهولة/غري  املركبات  مجال  يف 

 )MUM-T )Manned-Unmanned-Teaming

الخاصة  للتكنولوجيا  وكانت مبنزلة خريطة طريق 

اإلقالع  عىل  املأهولة  غري  الجوية  األنظمة  بقدرة 

VTOL-UAS والهبوط لشكل عمودي

تنوع المهام
 وقع االختيار مؤخرا عىل املركبة الجوية غري املأهولة 

 UMS رشكة  إنتاج  من   SKELDAR V-200

يورو  ماليني   14 بقيمة  عقد  لتنفيذ   SKELDAR

 )EMSA( لصالح وكالة السالمة البحرية األوروبية

عىل مدى يرتاوح بني عامني وأربعة أعوام لتقديم 

 VTOL عمودي بشكل  والهبوط  اإلقالع  خدمات 

لألنظمة الجوية املسرية RPAS ومراقبة اإلشعاعات 

واملراقبة البحرية يف حاالت الطوارئ.

التجارب  ويأيت هذا اإلعالن يف أعقاب سلسلة من 

ومعهد   UMS SKELDAR رشكة  أجرتها  التي 

العقود  ترسية  وبعد  الشاملية  للبحوث   Norut

األورويب  االتحاد  قوانني  تطبيق  بدعم  الخاصة 

وتنفيذ املهام الساحلية والبحرية األخرى.

 SKELDAR وسيتم إرسال مركبتني جويتني من طراز

التي   Nordic Unmanned رشكة  إىل   V-200

الخاصة  الخدمات  تقديم  مسؤولية  ستتوىل 

باملركبات الجوية غري املأهولة –بالتعاون مع رشكة 

طريق  عن   Norut ومعهد   UMS SKELDAR

 -)EMSA( األوروبية  البحرية  السالمة  وكالة 

االتحاد  دول  من  دولة عضو  كل  للمستخدمني يف 

الرئيس   ،Knut Roar Wiig وأوضح  األورويب. 

التي   ،Nordic Unmanned لرشكة  التنفيذي 

الرشكة  أن  االتحاد،  وترتأس  الرئييس  املقاول  تعترب 

“لديها خربة طويلة يف العديد من املركبات الجوية 

بيئات  ووجود  املهام  لتنوع  ونظرا  املأهولة،  غري 

متطلبة، يتطلب األمر نرش أفضل الفئات من تلك 

املأهولة  غري  الجوية  املركبة  أثبتت  وقد  املركبات. 

SKELDAR V-200 قدرتها عىل تنفيذ هذا العقد 

الذي يستفز امللكات والقدرات”. ويف املناطق ذات 

الكثافة املرورية البحرية ميكن لإلشعاعات املنبعثة 

عىل  الحتوائها  نظرا  خطرية  تكون  أن  السفن  من 

عنارص مثل أكسيدات الكربيت )SOx( وأكسيدات 

 )CO2( وثاين أكسيد الكربون )NOx( النيرتوجني

واملواد الحبيبية )PM( التي يتم إطالقها يف الهواء، 

أو  املحليني  للسكان  سواء  ضارة  إشعاعات  وهي 

البيئة. 
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من  مؤخرا  بنجاح   Embraer رشكة  انتهت  وقد 

كوة  عرب  الجنود  وإخالء  بإنزال  الخاصة  اختباراتها 

لطائرة  والخلفي  األمامي  البابني  باستخدام  الطائرة 

النقل العسكري املتوسطة KC-390 املتعددة املهام، 

الجو  سالح  قاعدة  يف  جرت  التي  االختبارات  وهي 

الربازييل يف برازيليا.

وقد نجحت االختبارات يف استيفاء الرشوط الالزمة 

متثل  التي  النهايئ”  التشغيل  “مرحلة  إىل  للوصول 

الرتخيص العسكري األخري للسامح للطائرة بالطريان، 

وهو األمر املتوقع حدوثه خالل الربع األخري من عام 

دعم  املذكورة عىل  االختبارات  وقد حصلت   .2019

سالح الجو الربازييل والجيش الربازييل مبشاركة 370 

فردا عسكريا تقريبا.

وقال وولرت بنتو جونيور، نائب مدير برنامج الطائرة 

KC-390، إن “االنتهاء من هذه املرحلة املهمة من 

الرتخيص  عىل  الطائرة  لحصول  متهيدا  االختبارات 

العسكري النهايئ بامتياز يؤكد استيفاء الطائرة ألشد 

معايري التشغيل والسالمة رصامة”. 

ومن الجدير بالذكر أن الطائرة KC-390 من إنتاج 

تكتييك،  جوي  نقل  طائرة  تعد   Embraer رشكة 

وترمي لوضع معايري قياسية جديدة بالنسبة لفئتها 

بالدورة  الخاصة  التكاليف  أقل  تقديم  إىل  باإلضافة 

الحياتية للطائرة يف األسواق. وتستطيع الطائرة أداء 

واألفراد  الشحن  مواد  نقل  مثل  مختلفة  مهام  عدة 

وإعادة التزود بالوقود أثناء الطريان وتنفيذ عمليات 

البحث واإلنقاذ ومكافحة حرائق الغابات.

كافة  تناسب  يك   KC-390 الطائرة  تعديل  وميكن 

أنواع املهام خالل ثالث ساعات فقط أو أقل، األمر 

ويف  األرض  عىل  الطائرة  تواجد  زمن  يقلل  الذي 

إنقاذ  يف  واملساعدة  املهمة  نجاح  ثم  ومن  الهواء، 

حياة اآلخرين. وتعتمد الطائرة KC-390 عىل الخربة 

الطويلة التي تم اكتسابها يف مجال التطوير عىل مدار 

عقود، وتستخدم الطائرة بعضا من أحدث التقنيات 

ونظرا  بالتصميم.  املتعلقة  والنظريات  املتقدمة 

التكنولوجيا  أساليب  أحدث  عىل  الطائرة  العتامد 

فإن هذا األمر يؤدي إىل تخفيف األعباء امللقاة عىل 

عاتق طاقم القيادة بدرجة كبرية، فضال عن أنها تؤمن 

كفاءة األداء والدقة الالزمتني إلنجاز املهمة.

الرتخيص  لعملية  حاليا   KC-390 الطائرة  وتخضع 

تعتبر الطائرة KC-390، التي جرى تطويرها طبقا ألشد المعايية القياسية والمتطلبات صرامة، طائرة للمهام المتعددة 
بفضل تصميمها القوي القادر على تحمل متطلبات التشغيل انطالقا من ممرات جوية شبه ممهدة وغير صالحة 

لالستخدام، باإلضافة إلى قدرتها على العمل في البيئات الصعبة التي تتراوح بين غابات األمازون الرطبة الحارة والقارة 
القطبية الجنوبية ببردها القارس المعروف، باإلضافة إلى المناطق الصحراوية المعروفة بحرارتها وعواصفها الرملية.

شركة Embraer تنهي اختبارات الطائرة KC-390 بنجاح
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منذ  املزدوج  الرتخيص  عىل  تعتمد  التي  العسكري 

البداية. وتعتمد هذه العملية املزدوجة عىل جهود 

السلطات املدنية والعسكرية املعنية بإصدار شهادة 

الجدارة الجوية بهدف التأكد من قدرة الطائرة عىل 

ويجري  وأمان.  بسالم  العسكرية  املهام  كافة  إنجاز 

حاليا تطوير وترخيص النموذج األسايس من الطائرة 

KC-390 مبعرفة السلطات املدنية الربازيلية املعنية 

التي  القياسيىة  للمعايري  طبقا  الجوية  بالجدارة 

ويأيت  األمريكية.  الفيدرالية  الطريان  هيئة  حددتها 

طبقا  املدين  للرتخيص  مكمال  العسكري  الرتخيص 

تغطية  أجل  من  العسكرية  واملواصفات  للمعايري 

إنجاز املهام العسكرية والبنود العسكرية واألنظمة.

شركة Safran تشارك بخبرتها
بالنسبة  كبريا  نجاحا   KC-390 الطائرة  نجاح  ميثل 

لرشكة Safran، وهو النجاح الذي يعتمد عىل ست 

“نظريات عمل” تولت الرشكة تصميمها وتطويرها. 

الطاقة  “أنظمة  خربة   KC-390 الطائرة  وتستخدم 

الكهربائية  األنظمة  إنتاج  يف   Labinal رشكة  لدى 

الخاصة بالطائرة.

نظام التحكــــم في جهاز التوازن 
 Horizontal Stabilizer األفقــــي 

Control System

تؤمن رشكة Safran Electronics & Defense نظام 

 HSTS )Horizontal األفقي  التوازن  جهاز  استواء 

أسايس  جزء  وهو   )Stabilizer Trim System

األصيل  النظام  ويؤمن  الجوية.  السالمة  لتحقيق 

الذي طورته الرشكة عن طريق استخدام املشغالت 

من  أكرب  قدرا  يؤمن  بالكهرباء،  العاملة   actuators

 HSTS النظام النظام. وميكن  التحكم اإللكرتوين يف 

قائد الطائرة من تعديل زاوية جهاز التوازن األفقي 

إىل  باإلضافة  ومستقر،  ثابت  ارتفاع  عىل  للحفاظ 

يف  التحكم  عصا  عىل  اإليردينامية  األعباء  تقليل 

الطائرة.

أنظمة التوزيع الكهربي الرئيسية 
 Primary and Secondary والثانوية

Electrical Distribution Systems

  Safran Electronics & Defense رشكة  تؤمن 

عالوة  والثانوية،  الرئيسية  الكهريب  التوزيع  أنظمة 

الضاغط  بالهواء  يعمل  الذي  الجوي  التوربني  عىل 

املولد  ويستخدم   .)RAT )Ram Air Turbine

الكهربايئ االحتياطي للتوربني تدفق الهواء الطبيعي 

حول الطائرة لتشغيل مولد يؤمن الطاقة الكهربائية 

الالزمة لتحقيق السالمة الجوية وهبوط الطائرة يف 

حاالت الطوارئ عند توقف مولدات الطاقة الرئيسية 

عن العمل.

Ventilation System نظام التهوية
 Safran Ventilation Systems رشكة  تؤمن 

املسؤولة عن تصميم أجهزة تكييف الهواء عن طريق 

التهوية بالكامل الخاص  الضغط العايل، تؤمن نظام 

Embraer KC-390 بالطائرة

الدواليب والمكابح الكربونية 
 Wheels and ونظام المكابح

Carbon Brakes & Braking System

 Safran رشكة  عىل   Embraer رشكة  اختيار  وقع 

 KC-390 لتجهيز طائرة الشحن Landing Systems

بأنظمة املكابح وأجهزة الهبوط مثل العجالت الثامين 

واملكابح الكربونية الخاصة بعجلة الهبوط الرئيسية 

والعجلتني األماميتني اللتني يف مقدمة الطائرة ونظام 

املكابح ونظام التحكم يف املكابح.

ومنذ عام 1969 نجحت رشكة Embraer يف تسليم 

ثوان   10 كل  يف  أنه  ونجد  طائرة.   8,000 من  أكرث 

تقريبا تقلع طائرة من إنتاج الرشكة من مكان ما عىل 

ماليني   145 من  أكرث  الرشكة  وتنقل  العامل،  مستوى 

الرشكات  إحدى   Embraer وتعترب  سنويا.  مسافر 

التي  التجارية  الطائرات  صناعة  يف  الرائدة  العاملية 

تحتوي عىل 150 مقعدا كحد أقىص. وترشف الرشكة  

الصناعية  لوحداتها  الالزمة  الصيانة  عمليات  عىل 

الغيار –عىل  وفروعها ومراكز الخدمة وتوزيع قطع 

سبيل املثال ال الحرص- يف األمريكيتني وأفريقيا وآسيا 

وأوروبا.
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ويطرح الجهاز “TwInvis” عدة مزايا تشغيلية مهمة 

أي  بفضل عدم صدور  موقعه  تحديد  مثل صعوبة 

من  نوع  أي  إىل  احتياجه  وعدم  منه  منبعثة  طاقة 

اإلشعاعات املنبعثة من الهدف لتحديد موقعه. كام 

يتجنب الجهاز إضافة أي موجات إلكرتومغناطيسية، 

حيث تعتمد نظرية تشغيله عىل استخدام الرتددين 

رقمي  السليك  جهاز  من  املنبعثني   UHF و   VHF

الذي  األمر  التليفزيون،  إىل  باإلضافة  رقمي  غري  أو 

الرسية،  املراقبة  مهام  لتنفيذ  مثاليا  جهازا  يجعله 

املزدحمة  املناطق  يف  استخدامه  إمكانية  ويتيح 

سد  عىل  عالوة  اإللكرتومغناطيسية،  باملوجات 

الثغرات واستخدامه يف املناطق التي ميثل فيها عنرص 

قامت شركة HENSOLDT، إحدى الشركات األلمانية الرائدة في مجال أنظمة االستشعار وإنتاج أحدث أجهزة 
الرادار الخاصة بالدفاع الجوي ورصد مواقع األسلحة والمعروف باسم “كوبرا”، مؤخرا بطرح جهاز الرادار 

السلبي passive radar systems ”TwInvis” الذي أطلق عليه اسم الذي يطرح ُبعدا جديدا في مجال المراقبة 
والوعي الميداني.

 : HENSOLDT أجهزة الرادار من إنتاج شركة
الشـريك المـثالــي لألنظمـة الفعالة
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أن  دون  التكلفة  بأقل  متاحا  أمرا  الجوية  الحركة 

استخدام  ودون  إضافية  إشعاعات  أي  عنها  يصدر 

بالنسبة  أما  اإلرسال.  بعملية  الخاصة  الرتددات 

 TwInvis الرادار  جهاز  فإن  العسكرية  للتطبيقات 

يؤمن املراقبة عىل نطاق واسع عن طريق استخدام 

 networked بالشبكات  املرتبطة  االستقبال  أجهزة 

receivers مع توفري ميزة أخرى هي صعوبة تحديد 

الرادار السلبية من جانب العدو، كام  موقع أجهزة 

أنه من الصعب التشويش عليها. باإلضافة إىل  ذلك، 

ال يحتاج األمر إىل توقيع أي نوع من االتفافيات مع 

أي هيئة عامة أخرى نظرا لعد وجود أي إشعاعات، 

لنرشه  االستعداد  برسعة  للجهاز  يسمح  الذي  األمر 

استخدامه  إمكانية  إىل  باإلضافة  جديدة  مواقع  يف 

إىل  بدوره  يؤدي  وهذا  أيضا.  الحرضية  املناطق  يف 

التقنية  هذه  وراء  من  أخرى  ميزة  عىل  الحصول 

الجديدة، وهي إمكانية استخدام الجهاز يف املناطق 

التي تعترب التغطية فيها غري كافية، السيام يف املناطق 

الجبلية.

ومن املنتظر أن يتحول جهاز الرادار السلبي إىل أداة 

مكملة لجهاز الرادار التقليدي الفعال خالل السنوات 

القادمة. ويطرح هذا الجهاز ميزة تشغيلية  القليلة 

مهمة أخرى، وهي صعوبة تحديد موقعه واستحالة 

الفائق  الرتدد  الجهاز  ويستخدم  عليه.  التشويش 

الرقمي  الالسليك  جهاز  وترددات   VHF الرسعة 

اإلرسال  جهاز  من  بدال  حاملة  كأمواج  والتليفزيون 

نفسه.

التجارب  يف  كفاءته   TwInvis الجهاز  أثبت  وقد 

العسكريني  العمالء  أمام  أجريت  التي  العديدة 

واألجهزة  الجوية  الحركة  مبراقبة  املعنية  والهيئات 

إجراء  بالفعل  وتم  به.  اهتامما  أبدت  التي  األخرى 

تجربتني عىل الجهاز TwInvis أمام العمالء املحتملني 

يف أوروبا.

التشويس هاجسا مؤرقا.

العامل  أنحاء  جميع  يف  السكنية  املناطق  تتمتع 

 TwInvis بتغطية إرسال كافية ميكن لجهاز الرادار

يعمل  أن  للجهاز  ميكن  هذا،  ورغم  استخدامها. 

القليلة.  السكانية  الكثافة  ذات  املناطق  يف  أيضا 

اإلرسال  أجهزة  استخدام  طريق  عن  هذا  ويتحقق 

القادرة   cooperative transmission التعاونية 

عىل نقل محتوى مثل املوسيقى أو االكتفاء بعمل 

وسهولة  وزنه  بخفة  الجهاز  ويتميز  الضوضاء. 

املناطق  يف  سواء  نرشه  إمكانية  مع  استخدامه، 

يتميز  كام  النائية.  الحدودية  املناطق  أو  الحرضية 

إصداره  وعدم  صيانته  وسهولة  االقتصادي  بسعره 

وهو   ،silent operation تشغيله  عند  أصوات  أي 

الالزمة يف  التغطية  لتأمني  األمثل  الجهاز  يجعله  ما 

“األماكن البيضاء” “white spots” ورصد األهداف 

التي كانت تطري يف السابق “تحت مستوى الرادار” 

“under the radar” بل إن الجهاز يعترب دقيقا مبا 

الجوية  الحركة  مراقبة  مجال  يف  الستخدامه  يكفي 

عدة  يف  الهدف  تتبع  عىل  الجهاز  يعتمد  حيث 

اتجاهات مختلفة يف آن واحد بفضل اعتامده عىل 

املتاحة  الحسابية  واألنظمة  التجهيز  أنظمة  أحدث 

إمكانية استخدام أكرث من 20  يتيح  حاليا، وهو ما 

جهاز إرسال يف وقت واحد. كام يتميز جهاز الرادار 

TwInvis بسهوله استخدامه داخل نظام متحرك أو 

ويأيت  ثابت.  نظام  أو  أخرى  مواقع  إىل  للنقل  قابل 

الجهاز مزودا بأداة لتخطيط املهام للعثور عىل أفضل 

الحاالت  يف  باألداء  والتنبؤ  االستشعار  لجهاز  موقع 

املختلفة.

ويؤمن جهاز الرادار TwInvis صورة دقيقة للمجال 

طريق  عن  ذلك  ويتحقق  تغطيته،  املراد  الجوي 

واحد  آن  يف  الرتدد  موجات  من  كبري  عدد  تحليل 

مثل إمكانية استخدام حتى 16 جهاز إرسال إف إم 

إىل  باإلضافة  الرقمي(  غري  اإلرسال  لجهاز  )بالنسبة 

اإلرسال  أجهزة  تستخدمها  التي  الخمسة  الرتددات 

DAB و DAB+ املختلفة )بالنسبة لجهاز اإلرسال 

 DVB-T2  و DVB-T الرقمي( وجهاز التليفزيون

)الرقمي واألريض( وتحليلها بشكل متزامن ألول مرة. 

عالوة عىل ذلك، يؤمن الجيل الجديد من الربمجيات 

غري  فائقا  أداء   HENSOLDT رشكة  تنتجها  التي 

مسبوق من حيث مدى الرصد ودقته.

الرادار  أجهزة  فإن  املدنية،  للتطبيقات  وبالنسبة 

مراقبة  تجعل   passive radar systems السلبية 
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مجلس  رئيس  نائب  مانسفيلد،  جورج  وقال 

برشكة  املشرتكة  الربامج  عام  ومدير  اإلدارة 

تجهيز  “جرى  قد  إنه   ،Oshkosh Defense

املركبة التكتيكية الخفيفة املشرتكة بأحدث نظام 

الحامية،  وأنظمة  التعليق  أنظمة  من  صناعي 

باإلضافة إىل قدرة املركبة عىل دعم عدد كبري من 

تحتاجها  التي  التسلح  وأنظمة  املهام  مستلزمات 

ساحة العمليات يف الحرب الحديثة. ومتثل هذه 

املركبة خطوة تكنولوجية عمالقة إىل األمام بفضل 

خفة  وبفضل  معززة  حامية  تأمني  عىل  قدرتها 

حركتها الفائقة سواء عىل الطرق غري املمهدة أو 

الطرق الحرضية الكثيفة”.

خبراء في عملية الدمج
املشرتكة  الخفيفة  التكتيكية  املركبة  تصميم  جرى 

كمركز  العمل  عىل  قادرة  تكون  بحيث   )JLTV(

الحركة،  وخفة  الحامية  من  عال  قدر  عىل  قيادة 

من  متكاملة  مجموعة  عىل  املركبة  تعتمد  حيث 

القيادة واملراقبة واالتصاالت والحاسب اآليل  أنظمة 

وجمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع 

أدائها  أو  يؤثر ذلك عىل حمولتها  أن  C4ISR دون 

أو حاميتها أو خفة حركتها عىل الطرق غري املمهدة.

وتشمل قدرات املركبة منح مهنديس C4ISR وخرباء 

املركبة  تصميم  حول  فريدا  جديدا  مفهوما  الدمج 

وأنظمة القيادة واملراقبة واالتصاالت والحاسب اآليل 

C4 امليكانيكية والكهربائية وأنظمة املستخدم التي 

تم مراعاتها عند تصميم املركبة بهدف تقليص الوقت 

األنظمة ككل. واملركبة  أداء  الالزم لدمجها وتعظيم 

 C4ISR أنظمة  الستيعاب  الالزمة  باألسالك  مجهزة 

الحالية واملستقبلية عىل خط اإلنتاج، وهي جاهزة 

ألداء املهمة مبجرد تسليمها. عالوة عىل ذلك، تسمح 

بصورة  بالعمل  املركبة  ألنظمة  املتكاملة  شبكتها 

مستقلة أو يف إطار خطة تشغيلية عامة، كام يتميز 

نظام املركبة بالسهولة عند إعادة تعديله ميدانيا من 

العمليات  ساحة  ناشئة يف  متطلبات  أي  تلبية  أجل 

بفضل وجود القطع الالزمة لتوسيع إطار املهمة.

 ،Oshkosh Corporation وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتتبع شركة ،Oshkosh Defense أعلنت شركة
مؤخرا أن الجيش األمريكي تقدم بعرض بقيمة 1.69 مليار دوالر لشراء المركبات التكتيكية الخفيفة المشتركة 

)JLTV( ومستلزماتها، سواء المركبة أو المعبأة، ويعتبر أمر الشراء المذكور العاشر من نوعه بموجب العقد 
الذي جرى ترسيته على الشركة في شهر أغسطس عام 2015.

لشراء المركبات التكتيكية الخفيفة المشتركة 
Oshkosh Defense من إنتاج شركة

الجيش األمريكي يقدم عرضا بقيمة 1.69 مليار دوالر 
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أنظمـــة TAK-4: الوصـــول إلى 
آفاق أوسع

بهدف   TAK-4 أنظمة  عائلة  وبناء  تصميم  جرى 

ميكن  ال  التي  الظروف  يف  عالية  رسعات  تحقيق 

املتكاملة  القيادة  أنظمة  ساهمت  وقد  بها،  التنبؤ 

القابلة للتطوير لدى أنظمة التعليق املستقلة تلك يف 

الوصول بجودة القيادة وخفة الحركة وسالمة الركاب 

زيادة  يف  تساهم  حيث  وأرحب،  أوسع  آفاق  إىل 

خفة حركة املركبة وتحسني نوعية القيادة وتحسني 

الرسعة عىل الطرق الوعرة وزيادة قدرة املركبة عىل 

دعم الحمولة، عالوة عىل خفض التكاليف املتعلقة 

هذه  اختبار  تم  وقد  للمركبة.  الحياتية  بالدورة 

األنظمة والتأكد من قدرتها بعد دمجها مع عدد كبري 

من املركبات الخفيفة واملتوسطة والثقيلة واملركبات 

 ،MRAP لأللغام  واملضادة  الكامئن  ضد  املحمية 

ونجحت يف تقديم أداء غري مسبوق يف كافة املهام 

  TAK-4 عائلة  استخدام  وتم  إليها.  أسندت  التي 

ألنظمة التعليق املستقلة ألول مرة مع بديل املركبة 

مشاة  سالح  لدى   )MTVR( املتوسطة  التكتيكية 

البحرية )املارينو( األمرييك، ونجحت تلك األنظمة يف 

وضع رشكة Oshkosh عىل رأس منافساتها يف مجال 

املمهدة،  غري  الطرق  عىل  العسكرية  الحركة  خفة 

أكرث من 25,000  العائلة مع  استخدام هذه  وجرى 

مركبة تكتيكية مدولبة. وتتكون تلك العائلة من:

TAK-4 نظام التعليق المستقل
 TAK-4 املستقل  التعليق  نظام  أن  املالحظ  من 

يصدر دويا متواصال لدى عبوره فوق أي يشء يقابله، 

الكامئن  ضد  املحمية  املركبة  أثبتت  ما  ورسعان 

 Oshkosh من إنتاج رشكة MRAP واملضادة لأللغام

الصالحة لكافة أنواع الطرق واملجهزة بنظام التعليق 

املناورة  عىل  قدرة  وأكرث  وزنا  أخف  أنها  املذكور 

وتقديم نوعية عالية من القيادة، باإلضافة إىل تحقيق 

النظام  أثبت  كام  تهديد.   أي  الكافية ضد  الحامية 

قدرته عىل تأمني خفة الحركة بطريقة غري مسبوقة 

املتوسطة  للمركبات  بالنسبة  اإلمكانيات  وتأمني 

املتوسطة”  التكتيكية  املركبة  “بديل  مثل  والثقيلة 

اللوجستية”  املركبة  نظام  “بديل  و   )MTVR(

TAK- املستقل  التعليق  نظام  وميثل   .)LVSR(

بالنسبة  العايل  واألداء  السالمة  لتحقيق  نظاما   4

والثقيلة  واملتوسطة  الخفيفة  الدولبة  للمركبات 

الطرق  عىل  الحركة  خفة  من  قدر  أقىص  وتأمني 

الصعبة والتي ال ميكن التكهن بها.

دمج نظام التعليق المستقل 
الخفيف TAK-4l مع المركبة 

المدولبة المتعددة األغراض ذات 
HMMWV خفة الحركة الفائقة

أشد  عىل   TAK-4l املستقل  التعليق  نظام  يعتمد 

أنظمة التعليق اعتامدية وأكرثها صالبة ويطبقها عىل 

املركبات الخفيفة. ويهدف النظام إىل تعزيز قدرات 

املهام الخاصة باملركبة املدولبة املتعددة األغراض ذات 

خفة الحركة الفائقة HMMWV ويطرح النظام حال 

متكامال يسمح للمركبات الخفيفة باالحتفاظ بكامل 

قدرتها عىل الحمولة مع تحسني نوعية القيادة ككل. 

والنتيجة هي الحصول عىل مستوى أعىل من خفة 

الحركة واالستخدامات املتعددة والقدرة عىل البقاء 

بالنسبة لعدد كبري من وهام املركبات الخفيفة.

نظام التعليق المستقل الذكي 
TAK-4i المستخدم مع المركبة 

)JLTV( التكتيكية الخفيفة المشتركة
ميثل نظام التعليق املستقل الذيك TAK-4i املستخدم 

 )JLTV( املشرتكة  الخفيفة  التكتيكية  املركبة  مع 

أحدث جيل من  نظام التعليق TAK-4 األكرث تطورا 

والذي أثبت قدرته القتالية. 

نظام التعليق Core1080 يطرح 
تصاميم منقذة للحياة

مع  استخدامه  عند  جدارته  املذكور  النظام  أثبت 

املركبات املختلفة وساهم يف إنقاذ حياة اآلالف من 

الجنود خالل السنوات العرش املاضية، حيث ال يعترب 

النظام مجرد طبقة مصفحة أو مقعدا، بل تصميام 

شامال أثبت فعاليته يف زيادة قدرة املركبة عىل البقاء 

ومنح الجنود الثقة الالزمة لتنفيذ مهامهم.
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تستضيف »شعبة متطلبات علوم اإلنسان اآللي« التابعة لمركز مناورات الجيش األمريكي للجودة 
أول يوم متخصص في علوم اإلنسان اآللي واألنظمة الذاتية على هامش المؤتمر الدولي 

للمركبات المدرعة المقرر تنظيمه في العاصمة البريطانية لندن خالل الفترة من 21 إلى 24 يناير. 
ويحتل مركز الجودة المذكور مركز الصدارة على قائمة خطط وزارة الدفاع األمريكية )البنتاجون( 

الرامية إلى استثمار مليار دوالر في تطوير أنظمة اإلنسان اآللي والقوات المقاتلة.

الجيش األمريكي يدشن ثورة 
في علوم اإلنسان اآللي
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وجرى كشف النقاب عن تلك الخطط خالل »يوم 

نوعه-  من  األول  –وهو  اآليل«  اإلنسان  صناعة 

بل  فحسب،  لإلبتكار  مركز  إنشاء  بهدف  ليس 

لتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية والبيانات 

املقاتلة خاللها  للعنارص  املتواصلة ميكن  العملية 

استخدام اإلنسان اآليل يف عدد كبري من التطبيقات 

املختلفة. ويسلط تيد ماسيوبا، نائب مدير وحدة 

متطلبات اإلنسان اآليل، الضوء هنا عىل التفاصيل 

إمكانية  أمام  مستقبال  املتاحة  بالفرص  الخاصة 

لتعزيز  الربية  القوات  يف  اآليل  اإلنسان  استخدام 

الوعي امليداين واملناورات والتواصل بني الوحدات 

املختلفة.

تقنية حماية اإلنسان اآللي
تخضع املركبات املدرعة، التي ظلت من الناحية 

ووزنها،  املركبة  تصميم  عىل  تعتمد  التاريخية 

تخضع حاليا لسلسلة من التطورات املتواصلة يف 

من  ستمكننا  التي  واملواد  الدروع  تطوير  مجال 

وزن  بأقل  الحامية  من  ممكن  قدر  أكرب  تأمني 

لألنظمة  املتزايد  االستخدام  وسيؤدي  ممكن. 

مستويات  رفع  إىل  الفعالة  الحامية  مثل  الذاتية 

حامية املركبات دون أي أوزان إضافية حتى وإن 

التربيد  ورمبا  والقوة  الحجم  زيادة  األمر  تطلب 

أيضا.

التصفيح  »تكافؤ  ب  املدرعة  الحامية  قياس  يتم 

 rolled homogenous املدلفن«  املتامثل 

يتم  بينام   ،  )armour equivalency )RHA-e

النشطة  الذاتية  االنفجارات  عىل  التغلب  قياس 

 )mass equivalency )Me املادة”  “تكافؤ  ب 

ويحتل استخدام اإلنسان اآليل كإحدى مستويات 

القلب  موقع  املدرعة  واملركبات  الجنود  حامية 

املتعلقة  القضايا  ولكن  اآليل  اإلنسان  علوم  من 

ما  فيها  األكيد  التحكم  وإمكانية  باالتصاالت 

املزايا  ورغم  بعد.  حسمها  يتم  ومل  عالقة  زالت 

األكيدة العديدة التي تعود عىل البيئات الحرضية 

والبيئات غري املتكافئة والعمليات التقليدية إال أن 

مطالبني  سيظلون  األرض  عىل  املنترشين  الجنود 

دامئا برضورة كسب السكان إىل صفهم.

االستقالل العملياتي والفعالية 
مدى تأثيره

العسكرية  التشكيالت  تستخدم  أن  املقرر  من 

عىل  القادر  املستقل  اآليل  اإلنسان  املستقبل  يف 

اآلن.  حتى  طرحها  من  نتمكن  مل  حلول  تقديم 

واستقالليته  اآليل  اإلنسان  فائدة  أصبحت  وقد 

التجاري  املجالني  يف  بالفعل  للعيان  باديا  أمرا 

مثل  الحديثة  التقنيات  وجود  بدليل  واملدين، 

الذكاء  باستخدام  قيادتها  ميكن  التي  السيارات 

الخرباء  يتوقع  التي   AI-driven االصطناعي 

طرحها يف األسواق خالل السنوات القادمة. لذلك، 

سيستفيد القطاع املدين من تزايد األوساط الغنية 

الدروع  )مثل  التحديات  وتناقص  باملعلومات 

التحدي  وأصبح  املرصوفات،  وتراجع  واألسلحة( 

اليوم يكمن يف كيفية دمج هذه الخطط التجارية 

مع التشكيالت العسكرية.

وفيام يخص املجال العسكري، ستتمكن السيارات 

االصطناعي  الذكاء  باستخدام  قيادتها  ميكن  التي 

الخطورة عىل  التي تعترب شديدة  املهام  أداء  من 

البدائية  والعبوات  األلغام  نزع  مثل  اإلنسان 

الناسفة IED، بينام رمبا أصبح اإلنسان اآليل عنرصا 

أساسيا يف شن عمليات قتالية ناجحة يف البيئات 

واملدن  الجوفية  املياه  مثل  مستقبال  العملياتية 

السكانية  والتجمعات   megacities العمالقة 

الكثيفة. وسيثبت اإلنسان اآليل أنه عنرص ال غنى 

مستقبال  الجوفية  املياه  عمليات  يف  السيام  عنه، 

الصغرية  املداخل  تؤدي  أن  املتوقع  من  حيث 

وقلة توافر الحامية وانعدام الخيارات املالحية إىل 

زيادة املخاطر بالنسبة لوحدات املشاة.

ورغم هذا، ونظرا إلدراكنا التام بحاجة الجنود إىل 

إمكانيات أكرب وقدرات أفضل، يتعني عىل اإلنسان 

اآليل أن يتخطى سلسلة طويلة من املوانع قبل أن 

تعتمد عليه القوات الربية اعتامدا كامال. وعندما 

يتعني  االعتبار،  يف  الجديدة  التقنيات  هذه  نضع 

العملياتية  الجيش  مفاهيم  تعديل  بالرضورة 

والوظيفية الخاصة بالتحركات واملناورات.  

وإذا كان الهدف النهايئ هو تحقيق تفوق ساحق 

الذي يجب عىل  األهم  السؤال  فإن  األعداء  عىل 

املركبات املدرعة املستقبلية أن تجيب عليه هو: 

أقوى مبعدل عرشات  تشكيل وحدة  كيف ميكن 

التغلب عىل  كيف ميكن  آخر،  أو، مبعنى  املرات 

تشكيالت أكرب منا حجام بعرشات املرات؟”

باستغالل  بالفعل  اليوم  اآليل  اإلنسان  يقوم 

الذكاء االصطناعي يف تنفيذعدد هائل من املهام 

التي  والعمليات  والجوية  الربية  للقوات  بالنسبة 

لها توجيه رضبات  تحت األرض، وهو ما يضمن 

وخفة  الحامية  وتحقيق  للعدو  مميتة  ساحقة 

ورغم  لقواتنا.  بالنسبة  امليداين  والوعي  الحركة 

هذا، من الرضوري أيضا ابتكار إمكانيات وقدرات 

التي تحت األرض،  ميكن تطبيقها عىل العمليات 

خصوصا يف حالة توقف االتصاالت والشبكات عن 

العمل.

تعزيز التواصل بين القوات
عن  واحد  جانب  من  التواصل  تحسني  ميكن 

مثل  حلوال  تقدم  التي  الذاتية  األنظمة  طريق 

رسم الخرائط واالستشعار للقوات وزيادة الوعي 

األرض.  التي تحت  العمليات  تنفيذ  عند  امليداين 

وتنطبق هذه التقنية أيضا عىل املدن الكربى وعىل 
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 close-quarters عمليات اقتحام األحياء املغلقة

combat والتضاريس الجغرافية الصعبة املغلقة، 

بل واملكشوفة أيضا.

فرض  اليوم  راجلة  مشاة  فصيلة  أي  وتستطيع 

سيطرتها عىل 500 مرتا من األرض، بينام تستطيع 

الفصيلة املحمولة السيطرة عىل 2,500 مرتا ولكن 

 5,000 إىل  األرض  مساحة  زيادة  إىل  يحتاج  هذا 

مرتا   20,000 و  الراجلة  للفصيلة  بالنسبة  مرتا 

اإلنسان  يصبح  ولن  املحمولة.  للفصيلة  بالنسبة 

لتعزيز  املثىل  الوسيلة  القصري،  املدى  عىل  اآليل، 

عىل  التكنولوجيا،  ولكن  الحجم،  بهذا  إمكانية 

التكلفة  قليلة  تبرش بطرح حلول  الطويل،  املدى 

لتحقيق هذا الهدف.

مستقبل األنظمة الذاتية
أصبح القطاع التجاري اليوم صاحب السبق األول 

سواء  الذاتية  واألنظمة  اآليل  اإلنسان  مجال  يف 

داحل الواليات املتحدة أو خارجها. ورغم هذا، ما 

النوعية تشكل  العسكرية  التطبيقات  تزال بعض 

نسبة ضئيلة للغاية من إجاميل األموال التي يجري 

إنفاقها عىل اإلنسان اآليل يف جميع أنحاء العامل يف 

الوقت الحايل.

يجب عىل القوات املسلحة والصناعات العسكرية 

مواردها  وتوجيه  التجارية  استثامراتها  زيادة 

املناورات  نحو استخدامات عسكرية معينة مثل 

بوابة  أن  الواضح  ومن  البالد.  داخل  تجري  التي 

العبور إىل ابتكار اإلنسان اآليل ما تزال عصية عىل 

محاولة  بدليل  العامل،  أنحاء  جميع  يف  االقتحام 

الصناعة  مجال  دخول  حاليا  األمريكية  الحكومة 

التقنيات  وعن  حلول  عن  بحثا  التقليدية  غري 

الكيانات  ملساعدة  الالزمة  للتطبيق  القابلة 

الصغرية يك تكون أكرث تأثريا مثل مبادرة »التحدي 

 Cross مجال«  من  أكرث  بني  الجمع  طريق  عن 

Domain Challenge initiative التي تقدم بها 

الجيش األمرييك مؤخرا.

تعظيم القدرة التدميرية 
للمركبات غير اآللية

أجل  من  وساق  قدم  عىل  حاليا  العمل  يجري 

طريق  عن  الصغرية  الوحدات  قدرات  تعظيم 

»التعاون املشرتك يف مجال املركبات املأهولة وغري 

 Manned-Unmanned Teaming املأهولة« 

MUMT(( بهدف متكني املركبة املدرعة املأهولة 

الواحدة من السيطرة عىل مركبتني بريتني آليتني 

مسلحتني أصغر حجام.

تحســـين عمليـــة التواصـــل مع 
الذكاء االصطناعي

التفوق  لتحقيق  أمرا ال غنى عنه  التواصل  يعترب 

عىل  ويفرض  واالسرتاتيجي،  والعمليايت  التكتييك 

الدول رضورة البحث عن شبكة ما لتحقيق نوع 

والسيطرة  اآليل  اإلنسان  مع  األكيد  التواصل  من 

تساهم  قد  الذاتية  فاألنظمة  تامة.  سيطرة  عليه 

الشبكات وأصبحت  األعباء عن  تخفيف  أيضا يف 

يف  تحتاج  كانت  بأعامل  القيام  عىل  اليوم  قادرة 

حاسوب  مثل  عليها،  القوات  سيطرة  إىل  السابق 

طريق  عن  املعلومات  يستقبل  الذي  الجندي 

يف  اآللة  استخدام  أن  كام  االصطناعي،  الذكاء 

باملعلومات  الجنود  تزود  أن  التعلم ميكن  عملية 

التي يحتاجونها.

ويف املستقبل القريب، سيتعني عىل اإلنسان اآليل 

تبدأ  أن  الذاتية  واألنظمة  االصطناعي  والذكاء 

رحلة طويلة نحو تبديد ضباب الحرب. فالوحدات 

املجهزة باإلنسان اآليل واألنظمة التي تعتمد عىل 

عىل  قادرة  تكون  أن  يجب  االصطناعي  الذكاء 

حسام  أكرث  تكون  وأن  املزيد  وفهم  املزيد  رؤية 

من الوحدات الحالية.

والسؤال الذي يبحث عن اإلجابة اآلن هو ما إذا 

كان اإلنسان اآليل سيكون مفيدا يف البيئات التي 

تعاين من نقص املعلومات. مبعنى آخر، قد يجد 

التعلم عن طريق اآللة والذكاء االصطناعي معاناة 

كبرية يف البيئات العسكرية الصعبة أو التضاريس 

الجغرافية حيث تدور العمليات الحربية.
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تفتح المعلومة إمكانات للتفكير 
والتدبير لقراءة المجريات ورصد 
التحوالت، فاإلنسان في وقتنا 

الحالي هو انسان رقمي تواصلي 
يتعامل مع المعطيات بمفردات 

االختراع واالبتكار. من المعلومة 
تبنى قرارات وترسم سياسات 

وتتشكل ثقافات، وبها تستهدف 
مجتمعات، وأيا كان الهدف من 

استخدام المعلومة-بعد تحليلها- 
فهو بال شك استخدام مدفوع 

الثمن بمعانيه العديدة، فقد تكون 
المعلومة مدفوع ثمنها للحصول 

عليها واستغاللها بمعنى 
يتم شراءها من مصدرها ليتم 

استغاللها إما بشكل إيجابي أو 
سلبي لتعود بذلك بالفائدة على 

من قام بشرائها واالنتفاع بها.

أدى  ما  إذا  كذلك  الثمن  مدفوعة  تعترب  قد  انها  كام 

استخدامها اىل استغالل ثغرات الطرف اآلخر ليدفع مثن 

استغالل معلومة عنه مثنا باهظا يكلفه الكثري! وعىل 

ذلك تعترب املعلومات عنارص غري محسوسة ذات قيم 

يعالجها  ملن  وأهميتها  املعلومة  نوع  متفاوتة حسب 

وفق  قيمتها  تحديد  وميكن  منها،  االستفادة  ويود 

وحدات املنفعة املتحققة وقيم الطلب والعرض، فقيمة 

تزداد  املثال  سبيل  عىل  السياسة  واألفكار  املعلومات 

كلام انترشت وساهمت يف اخرتاق املجتمعات وكذلك 

أفراد وجامعات  سلوكيات  التأثري عىل  عىل  قدرتها  يف 

تلك املجتمعات مثل قرارات التصويت يف االنتخابات. 

ليست  معلومة  أي  قيمة  أن  عىل  التأكيد  يجب  كام 

فيه هذه  تتواجد  الذي  السياق  تعتمد عىل  بل  ثابتة 

لقيمتها  السياق  القرار يف هذا  املعلومة وادارك صناع 

وأهمية معالجتها لبناء قرارات دقيقة، وهذا يعني أن 

خصائص املعلومة وتحديد قيمتها يعتمد عىل معرفة 

القرارات التي تتأثر بها، فكلام كانت هناك فرص حالية 

ومستقبلية ازدادت قيمة املعلومة والعكس صحيح.

وهذا قد يساعد يف اإلجابة عىل ما قد تثريه معطيات 

الراهن من تساؤالت عديدة لها عالقة مباهية  الوضع 

األسباب التي أدت اىل ما آلت اليه العديد من الدول 

وثقافية،  اجتامعية  سياسية،  اقتصادية،  أوضاع  من 

وكذلك ماهية االسرتاتيجيات التي ستتبعها هذه الدول 

لتجاوز األبعاد السلبية لتلك األسباب وتهديدها لألمن 

ولالستقرار يف كل تلك النواحي. 

ومن هنا تأيت أهمية التطرق اىل حقيقة ان بعض الدول 

أصبحت تدرك ان االستفادة من املعلومات الدقيقة هي 

الطريقة املثىل ملواجهة هذه التحديات والتخاذ قرارات 

اسرتاتيجية قادرة عىل مواجهة تحدي الحرب االقتصادية 

الغري معلنة والواضحة املعامل ملن يتابع األحداث ويحللها 

ومصدر  لالستثامر  فرصة  أنها  كام  خطورتها،  ويدرك 

غني للدخل عىل املدى البعيد وبديل عن العديد من 

املصادر التي باتت مهددة بفعل التهديدات الخارجية 

وال  العربية.  منطقتنا  دول  ومنها  الدول  من  للعديد 

ميكن ان تتحقق الفائدة الفعلية من املعلومة دون ان 

تكون مبنية عىل أسس علمية صحيحة تضمن دقتها 

بنسبة عالية وهذا يعني االميان بأهمية البحث العلمي 

واالعتامد عىل نتائجه اىل جانب االستعداد لإلنفاق عليه، 

وهو األمر الذي انتهجته  دول قليلة ، فبحسب تقرير 

معهد اليونسكو لإلحصاء لعام 2018 هناك أربع دول 

فقط حول العامل تنفق ما يزيد عىل 100 مليار دوالر 

سنويا عىل البحث والتطوير، تأيت يف مقدمتها الواليات 

املتحدة األمريكية التي توظف 4295 باحث لكل مليون 

نسمة مبا يشكل 27 % من إجاميل اإلنفاق العاملي، كام 

الدول  مقدمة  يف  السعودية  العربية  اململكة  جاءت 

العربية والـ 20 عاملياً يف اإلنفاق عىل البحث والتطوير 

مبعدل إنفاق بلغ 12.513 مليار دوالر فيام حلت مرص 

يف املرتبة الثانية بـ 6.116 مليار دوالر فاإلمارات العربية 

املتحدة بـ 4.250 مليار دوالر. 

خالصة القول، إن وضع اسرتاتيجيات واضحة السترشاف 

املستقبل يكمن يف الكيفية التي تُستثمر بها املعلومة 

وتقييم مدى االستفادة منها من خالل مؤرشات محددة، 

ولعل أقرب مثال ملا سبق هو )مؤرش املعرفة العاملي( 

األمم  برنامج  بني  مشرتكة  مبادرة  نتاج  يعترب  الذي 

مكتوم  آل  راشد  بن  اإلمنايئ ومؤسسة محمد  املتحدة 

للمعرفة ويعنى بقياس املعرفة كمفهوم مرتبط بعدد 

من القطاعات املتكاملة من بينها قطاع خاص بالبحث 

للنمو  باعتباره قطاع مهم ومحرك  والتطوير واالبتكار 

االقتصادي والتنمية املستدامة.

السطر األخري...

دول  لستة  انضاممها  املتحدة  العربية  لإلمارات  نبارك 

أخرى لقيادة املستقبل نحو املعرفة حسب تقرير مؤرش 

املعرفة العاملي لعام 2018

االستثمار في المعلومة 
واستشراف المستقبل

بقلم : د. مها الراشد
رئيس قسم االعالم والسياحة 

والفنون- جامعة البحرين

 السطر األخير  السطر األخير 
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إنجازات نوعية في مختلف 
مجاالت العمل الوطني

مسيرة المرأة االماراتية من التأسيس إلى التمكين:

تشكل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 

املرأة  متثيل  نسبة  برفع  الله”  “حفظه  املسلحة 

 %50 إىل  االتحادي  الوطني  املجلس  يف  اإلماراتية 

يف الدورة املقبلة، خطوة متقدمة يف مسار التمكني 

السيايس للمرأة، وتؤكد تفرد التجربة اإلماراتية يف 

كافة،  املستويات  عىل  بها  والنهوض  املرأة  متكني 

يف  كثرية  لدول  به  يحتذى  منوذجا  أصبحت  حتى 

املنطقة والعامل، تسعى إىل االستفادة منها يف تعزيز 

تقدم  دولة اإلمارات العربية المتحدة تجربة عالمية رائدة في مجال تمكين المرأة واالرتقاء بدورها في 
المجتمع، حيث ال تتوقف الجهود والمبادرات التي تستهدف النهوض بأوضاعها في المجاالت كافة، وكان 

آخرها التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه هللا، في السابع 
من ديسمبر 2018 برفع نسبة تمثيل المرأة اإلماراتية في المجلس الوطني االتحادي إلى 50% اعتبارًا من الدورة 

المقبلة، في خطوة من شأنها تحقيق التمكين الكامل للمرأة اإلماراتية، وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في 
كافة القطاعات الحيوية في الدولة، كما تعكس ريادة النموذج االماراتي عالميًا على هذا الصعيد التنموي.
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واقع املرأة، وتفعيل دورها يف املجتمع.

يف  النسايئ  للتمثيل  الحالية  النسبة  مضاعفة  إن 

لتصل   ،%22.5 وهي  االتحادي،  الوطني  املجلس 

دولة  فقط  تضع  ال  املقبلة،  الدورة  يف   %50 إىل 

اإلمارات يف املراكز املتقدمة عىل مستوى العامل من 

ريادتها  تؤكد  وإمنا  الربملان،  يف  املرأة  متثيل  حيث 

القرار يف  املرأة يف صنع  تعزيز مشاركة  يف عملية 

مختلف املجاالت أيضا.

تعزيز  تستهدف  التي  النوعية  الخطوة  هذه  أن 

دور املرأة يف املجلس الوطني االتحادي إمنا تؤكد 

املرأة  دور  بأهمية  السائدة  القناعة  أن  بوضوح 

إميان  من  تنبع  الكامنة  طاقاتها  إطالق  وحتمية 

الوطنية،  املسؤولية  يف  فعيل  بأنها رشيك  حقيقي 

دولة  تشهده  الذي  الحراك  ضمن  صعب  ورقم 

عرب  ما  وهذا  كافة.  املجاالت  يف  حاليا  اإلمارات 

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بوضوح  عنه 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

“توجيهات  بقوله:  الله”  “رعاه  ديب  حاكم  الوزراء 

نسبة  بتخصيص  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  أخي 

50% للمرأة يف الدورة االنتخابية املقبلة للمجلس 

الوطني االتحادي، تعطي دفعة كبرية لرتسيخ دور 

مسريتنا  يف  والربملاين  والقانوين  الترشيعي  املرأة 

التنموية.. املرأة نصف املجتمع وتستحق أن متثل 

االتحادي”.. كام  الوطني  النصف يف مجلسنا  هذا 

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بارك 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

تسهم  أنها  سموه  واعترب  الخطوة،  هذه  املسلحة 

القرار  صنع  يف  ومساهمتها  املرأة  دور  تعزيز  يف 

عرب  تدوينة  يف  سموه  قال  كام  فاملرأة،  الوطني؛ 

والتنمية،  البناء  ملسرية  وداعم  “رشيك  “تويرت”: 

يف  جدارتها  أثبتت  والتميز..  العطاء  يف  وأمنوذج 

مختلف مواقع العمل”

الشيخة  سمو  قالت  كام   – الخطوة  هذه  أن  كام 

العام  النسايئ  االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة 

الرئيسة  والطفولة  لألمومة  األعىل  املجلس  رئيسة 

اإلمارات”-  “أم  األرسية  التنمية  ملؤسسة  األعىل 

سلطان  بن  زايد  الشيخ  له،  املغفور  أمنية  تحقق 

آل نهيان “طيب الله ثراه” الذي كان يؤمن بدور 

يف  الفاعلة  للمشاركة  ويدعوها  ويدعمها،  املرأة، 

مسرية التنمية الشاملة.

إن مضاعفة نسبة متثيل املرأة اإلماراتية يف املجلس 

الوطني االتحادي إىل 50% يف الدورة املقبلة تعد 

لتمكينها  تدشن  اإلماراتية،  للمرأة  تاريخيا  إنجازا 

وإمنا  فقط،  سياسيا  ليس  املجتمع،  يف  الكامل 

النجاح الذي  اجتامعيا واقتصاديا أيضا، وتعرب عن 

الرشيدة  القيادة  ودعم  املجاالت،  كل  يف  حققته 

أنها  أثبتت  أن  بعد  الكامنة،  طاقاتها  وإطالق  لها 

قادرة عىل قيادة وتنفيذ جوانب مهمة من الربامج 

من  العديد  يف  مبسؤولياتها  واالضطالع  التنموية، 

يف  إليها  أسندت  التي  الرفيعة  الرسمية  املناصب 

مضاعفة نسبة تمثيل المرأة اإلماراتية في 
المجلس الوطني االتحادي إلى 50% في الدورة 

المقبلة تعد إنجازا تاريخيا للمرأة اإلماراتية
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مواقع مهمة يف األجهزة التنفيذية ومراكز متقدمة 

من  تؤكد  اليوم  هي  وها  القرار.  صنع  دوائر  يف 

يف  اإلماراتية  املرأة  متثيل  نسبة  مضاعفة  خالل 

الوطني االتحادي ريادتها يف متكني املرأة  املجلس 

سياسيا، وتوفري البيئة الداعمة لها؛ يك تؤدي دورها 

بكل فاعلية يف مختلف مواقع العمل الوطني.

أواًل: النهوض بالمرأة في 
مرحلة التأسيس

املرأة اإلماراتية وصلت اآلن إىل مرحلة  إذا كانت 

هذا  فإن  املجاالت،  مختلف  يف  الكامل  التمكني 

يعترب إحدى مثار الفلسفة التي وضعها املغفور له 

بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

للنهوض باملرأة واالرتقاء مبكانتها يف املجتمع. فقد 

خصها، طيب الله ثراه، يف لحظة إعالن قيام دولة 

رؤية  من  أكرث  يسعدين  يشء  »ال  بقوله:  االتحاد 

وتحقق  املجتمع  يف  دورها  تأخذ  اإلماراتية  املرأة 

وجه  يف  يشء  يقف  أال  يجب  بها..  الالئق  املكان 

أن  يف  الرجال  مثل  الحق  للنساء  تقدمها،  مسرية 

قدراتهن  مع  يتناسب  مبا  املراكز،  أعىل  يتبوأن 

ومؤهالتهن«.

العربية  اإلمارات  دولة  اسرتاتيجية  وقامت 

نشأتها، عىل  منذ  بكل جوانبها  التنموية،  املتحدة 

إدراك لحقيقة أساسية هي أن أي تنمية حقيقية 

املجتمع،  قوى  كل  تستثمر  أن  يجب  ومستمرة 

البرشية واالقتصادية والثقافية وغريها، ألن تجاهل 

هذه  عىل  عالة  إىل  يحولها  القوى  هذه  من  أي 

هنا  ومن  نفسه.  الوقت  يف  لها  ومعيقة  التنمية 

جاء االهتامم بدور املرأة وتنمية هذا الدور جنبا 

إىل جنب مع دور الرجل يف قيادة وتنفيذ الربامج 

اإلماراتية محط  املرأة  للدولة، وأصبحت  التنموية 

اهتامم الدولة مبؤسساتها كلها، 

النسايئ  االتحاد  أن  هنا  املهمة  األمور  من  ولعل 

قيام  من  قليلة  سنوات  بعد  إنشاؤه  تم  قد  العام 

دولة االتحاد، وذلك يف عام 1975، ومنذ ذلك الحني 

وهو يقوم بدور رائد يف تثقيف وتوعية وتدريب 

الجهات  مختلف  مع  بالتعاون  املرأة  وتوظيف 

بالدولة وبقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 

رئيسة االتحاد النسايئ العام رئيسة املجلس االعىل 

لألمومة والطفولة الرئيسة االعىل ملؤسسة التنمية 
النسايئ  االتحاد  ويعطي  االمارات(.  االرسية )أم 

أهمية خاصة لقضية توظيف املرأة، ومن هنا فإنه 

»مكتب  خالل  من  الخريجات  رعاية  عىل  يحرص 

توظيف الخريجات« التابع له، من منطلق اإلميان 

بأن انخراط املرأة يف سوق العمل هو أبرز مساهمة 

يف مجال التنمية، وهو من جهة أخرى، تعبري عن 

مختلف  عىل  بها  االهتامم  مثرة  من  االستفادة 

املستويات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وأهمية  املرأة  بدور  يؤمن  املؤسس  القائد  وكان 

التنمية،  برامج  يف  أساسياً  متكينها، وجعلها رشيكاً 

ديسمرب  من  األول  يف  كلمته  يف  ذلك  عن  وعرب 

والثالثني  الثاين  الوطني  اليوم  مبناسبة   2003 عام 

اإلمارات،  يف  املرأة  بإنجازات  واعتزازه  فخره  عن 

ما  االعتزاز  من  بكثري  نذكر  أن  لنا  يحق   « قائالً: 

حققته املرأة يف بالدنا من إنجازات كبرية وتعزيز 

العام  القطاعني  يف  واالقتصادي  االجتامعي  دورها 

عىل  حريصني  عهدنا  عند  مازلنا  إننا  والخاص.. 

من  ما  كل  يف  للمرأة  والتأييد  الدعم  كل  توفري 

نطاق  وتوسيع  املجتمع  يف  دورها  تعزيز  شأنه 

القائد المؤسس 
يؤمن بدور 

المرأة وأهمية 
تمكينها 

وجعلها شريكًا 
أساسيًا في 
برامج التنمية
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أن  الشاملة ويسعدنا  التنمية  مشاركتها يف عملية 

تصميام  أظهرت  اإلمارات  املرأة يف  أن  هنا  نلحظ 

فريدا يف هذا االتجاه حيث نراها اآلن تقبل عىل 

كبري  بإندفاع  العلمية  التخصصات  أنواع  مختلف 

بكفاءة  تعمل  نراها  كام  األمثال  مرضب  أصبح 

هي  بينام  والخاص  العام  القطاعني  يف  ونشاط 

األرسة  عىل  املحافظة  يف  األسايس  بدورها  ملتزمة 

جميعا  منا  تستحق  التي  املجتمع  نواة  باعتبارها 

تربية  يف  بدورها  ومتمسكة  واهتامم  رعاية  كل 

إىل  املرتكزة  الصالحة  التنشئة  وتنشئتهم  أطفالها 

قيمنا الروحية والدينية وإىل تراثنا العريق« .

الله  بإذن  له  املغفور  عهد  يف  املرأة  حققت  لقد 

تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 

ثراه، نقلة نوعية كبرية يف مسرية تطورها ومتكينها 

املرأة  بأوضاع  مقارنة  املجتمع  شؤون  جميع  يف 

حيث  األخرى  والدولية  االقليمية  املجتمعات  يف 

املجتمع  مناحي  يف  املواقع  من  العديد  تبوأت 

السيايس  واالجتامعي اإلمارايت  واالقتصادي 

يف  لثقا ا طيب و كان،  فقد   ،

مؤمناً  ثراه،  الله 

دور  بأهمية 

ة  أ ملر ا

يف 

مسرية  يف  للرجل  تابعا  وليس  كرشيك  املجتمع 

من  العديد  يف  يؤكد  وكان  والتنمية،  النهضة 

املجتمع،  نصف  هي  املرأة  أن  عىل  املناسبات 

واملجتمع ال ميكن أن يصعد ويصل إىل قمة التطور 

ونصفه حبيس املنزل واملعادلة الصحيحة ال تكتمل 

إال بوجود طرفيها.

وقيام  التأسيس  عهد  منذ  زايد  الشيخ  وسعى 

دورها  وتعزيز  اإلماراتية  املرأة  دعم  إىل  االتحاد 

الحيوي يف بناء الوطن وتحقيق املشاركة النسائية 

وهكذا   ، املستدامة  التنمية  يف  الفاعلة  اإليجابية 

يسبق  أن  ثراه،  الله  طيب  زايد،  الشيخ  استطاع 

عرصه يف رعاية املرأة إنطالقا من قناعة فكرية 

بأن مجتمع دولة االتحاد ال ميكن أن ينهض 

ويتطلع لإلمام بعني واحدة . كام عمل 

القائد املؤسس عىل متكني املرأة 

يف  حقها  وساند  سياسياً، 

الدرجات  أعىل  شغل 

ومواقع  الوظيفية 

أكد  حني  السيايس،  العمل  ومعرتك  القرار  اتخاذ 

املشاركة  عىل  للمرأة  تشجيعه  ثراه،  الله  طيب   ،

الكاملة يف خدمة وطنها مبا يف ذلك العمل السيايس 

الذي يشكل جزءا من هذه املشاركة ، وكان يقول 

دوماً:«أنا نصري املرأة أقولها دامئا للتأكيد عىل حقها 

يف العمل واملشاركة الكاملة يف بناء وطنها«.

اإلماراتية يف عهد  املرأة  وال شك يف أن ما حققته 

يف  ليس  استثنائيا  إنجازا  متثل  املؤسس  القائد 

اإلمارات فحسب بل يف الدول الخليجية والعربية، 

ألن املرأة استطاعت يف عهده أن تحقق ذاتها علامً 

الرعاية  بنصيب وافر من  املرأة  ، وحظيت  وعمالً 

واالهتامم إنطالقا من حرصه عىل مد مظلة التنمية 

والرخاء لكل فئات املجتمع دون متييز حتى غدت 

عنرصا أساسيا من عنارص املنظومة الشاملة . 

المـــرأة اإلماراتية  مكانة  ثانيـــًا: 
في مرحلة التمكين

له  املغفور  عهد  يف  التأسيس  مرحلة  كانت  وإذا 

بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

التي  واملرتكزات  األسس  ثراه، وضعت  الله  طيب 

تضمن للمرأة حقوقها واملشاركة الفاعلة يف مسرية 

التي  التمكني  مرحلة  فإن  ونهضته،  الوطن  بناء 

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أعلنها 

نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يف 2005 ، أطلقت 

لها  وأتاحت  املجاالت،  مختلف  يف  املرأة  قدرات 

مقدمة  يف  تكون  الصفوف يف مختلف أن 

العمل  ، مواقع  لوطني ا

أن  خاصة 

مرحلة 

سعى الشيخ زايد 
منذ عهد التأسيس 

وقيام االتحاد 
إلى دعم المرأة 
اإلماراتية وتعزيز 

دورها الحيوي في 
بناء الوطن
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التي  املبدعة  الظروف  تهيئة  تستهدف  التمكني 

تساعد عىل توسيع مشاركة املواطنني واملواطنات 

يف الشأن الوطني، إذ أن أحد مالمح هذه املرحلة 

أجل  أو سقوف من  قيود  أي  بال  املجال  فتح  هو 

الوطني.  العمل  مجاالت  كل  يف  املرأة  مشاركة 

ولعل كلامت صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه 

الله، يف هذا الشأن تعرب عن هذا املعنى بوضوح، 

فرص  من  للمرأة  أتيح  ما  »إن  سموه:  قال  حيث 

طبيعة  هي  بل  حكومياً،  تفضالً  أو  منة  ليس 

ونائبة،  وزيرة  تكون  أن  قبل  فاإلماراتية  األشياء؛ 

ومازالت  كانت 

أرسة  وربّة  أماً 

عاملة  وامرأة 

ة  مســتثمــر و

طبيبـــــــــة  و

معـلمــــــــة  و

ة  عـــر شــــا و

وفاعلـة  وأديبــة 

اجتامعية«.

مرحلة  فتحت  لقد 

املجال  »التمكني« 

سقوف  أو  قيود  أي  بال 

يف  املرأة  مشاركة  أجل  من 

بل  الوطني،  العمل  مجاالت  كل 

يؤكد  كام   – اآلن  تجاوزت  اإلمارات  أن 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

ديب، رعاه الله، يف مناسبات عديدة- مرحلة متكني 

املرأة، حيث يقول سموه :« إننا منكن املجتمع عن 

ونطور  دورها،  بتعزيز  اقتصادنا  ومنكن  طريقها، 

خدماتنا الحكومية عندما تتوىل املناصب القيادية، 

هو  والقطاعات  املجاالت  هذه  يف  املرأة  فوجود 

الذين  الجامعات  نتيجة منطقية لطبيعة خريجي 

تشكل اإلناث منهم أكرث من 70%«. وقال سموه، 

وأم  األجيال  وصانعة  التنمية  رشيكة  املرأة  »إن 

وثلثي  الروح،  وعديلة  اإلمارات  وفخر  الشهداء 

موظفي الحكومة نساء، وثلثي 

مجلس  وثلث  نساء،  الوطنية  جامعاتنا  خريجي 

الوزراء نساء، نحن ال منّكن املرأة، بل نحن منّكن 

املجتمع باملرأة«.

فيام أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

اإلمارات  دولة  أن  سابقة،  مناسبات  يف  املسلحة، 

سبّاقة يف متكني املرأة من أداء دورها االجتامعي، 

وهو نهج أرىس دعامئه املغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وعمل من أجله 

التسهيالت  كافة  تقديم  مبكر من خالل  يف وقت 

يف  وتشجيعهن  املواطنات  أمام  العقبات  وإزالة 

عىل  انعكس  ما  وهو  واملجتمعات،  الدول  تنمية 

املستوى  عىل  واالجتامعي  اإلنساين  الدولة  دور 

يف  السامية  املعاين  أن  سموه  موضحاً  العاملي، 

أفراد املجتمع ال  املساواة والتكاتف والتالحم بني 

تفرق بني امرأة أو رجل. 

ثالثًا: »أم اإلمارات« رائدة 
تمكين المرأة

ما حققته املرأة اإلماراتية من إنجازات ونجاحات 

ونتاج  مثرة  هو  إمنا  كافة،  املجاالت  يف  ملموسة 

للجهود العظيمة واملبادرات البناءة لسمّو الشيخة 

العام  النسايئ  االتحاد  رئيسة  مبارك،  بنت  فاطمة 

رئيسة  األرسية  التنمية  ملؤسسة  األعىل  الرئيس 

اإلمارات«،  »أم  والطفولة  لألمومة  األعىل  املجلس 

طرفًاً  تكون  يك  املرأة،  أمام  الطريق  مهدت  التي 
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فاعالً يف مسرية البناء وحركة التنمية والتطور التي 

اإلمارات، حيث تضع سموها يف مقدمة  تشهدها 

يك  وإعدادها  املرأة  تهيئة  عىل  العمل  أولوياتها 

تقوم بدورها املنشود يف خدمة املجتمع، وتشارك 

العمل  مجاالت  كل  يف  التنمية  مسرية  بفاعلية يف 

اإلماراتية  املرأة  غدت  حتى  والخاص،  الحكومي 

الشاملة،  التنمية  مسرية  يف  رئيسياً  بالفعل رشيكاً 

يف  مبسؤولياتها  االضطالع  يف  كبرية  كفاءة  وأثبتت 

مختلف املناصب التي أسندت إليها،

»أم  مبارك،  بنت  فاطمة  الشيخة  سمّو  وبرزت 

 - تزال  وال   - أنارت  مضيئة  كشعلة  اإلمارات«، 

الطريق أمام املرأة، مبا متتلكه سمّوها من مسرية 

والعرب  بالدروس  والغنية  الجليلة  باملبادرات  ثرية 

لنساء  بل  وحسب،  اإلمارات  البنة  ليس  امللهمة، 

أسهمت  االتحاد  دولة  قيام  فمنذ  أجمع.  العامل 

له  املغفور  سمّوها بكل محبة وعطاء إىل جانب، 

بإذن الله تعاىل الشيخ زايد يف وضع قواعد النهج 

ومتكينها  ودعمها  املرأة  نرصة  يف  الثابت  اإلمارايت 

والعمل،  العلم  ميادين  مختلف  يف  بها  لالرتقاء 

ومن ثّم االرتقاء باملجتمع اإلمارايت كله من خالل 

اإلنجازات الكبرية التي تحققها املرأة. 

م  وتؤمن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بأن تقدُّ

إىل  املرأة  مبشاركة  إال  يتحققا  لن  ورقيها  أمة  أي 

املرأة  أنه يف غياب دور  تدرك  الرجل، كام  جانب 

ناقصة ومشّوهة  تنموية  رؤى  أو  أي خطط  تظل 

يف  تضع  ولذا  أهدافها،  تحقيق  عىل  قادرة  وغري 

مقدمة أولوياتها العمل عىل تهيئة املرأة وإعدادها 

يك تقوم بدورها املنشود يف خدمة املجتمع، وتشارك 

العمل  مجاالت  كل  يف  التنمية  مسرية  بفاعلية يف 

اإلماراتية  املرأة  غدت  حتى  والخاص،  الحكومي 

املجتمع،  تطور  مسرية  يف  رئيسياً  رشيكاً  بالفعل 

يف  مبسؤولياتها  االضطالع  يف  كبرية  كفاءة  وأثبتت 

مختلف املناصب التي أسندت إليها.

ونجاحات،  إنجازات  من  املرأة  حققته  ما  ورغم 

يف  تتوقف،   ال  متكينها  واسرتاتيجيات  جهود  فإن 

هذا السياق جاء إطالق سمو الشيخة فاطمة بنت 

مبارك يف مارس 2015 االسرتاتيجية الوطنية لتمكني 

املتحدة  العربية  اإلمارات  املرأة وريادتها يف دولة 

)2015 – 2021(، بالتزامن مع “يوم املرأة العاملي” 

الذي يوافق الثامن من شهر مارس كل عام، حيث 

محورية  قضية  إىل  املناسبة  بهذه  سموها  أشارت 

تتعلق بجوهر التفوق اإلمارايت، سواء عىل مستوى 

االرتقاء بوضع املرأة أو يف املجاالت األخرى، وهي 

مهام  واملشكالت  العقبات  لتجاوز  القوية  اإلرادة 

أكدته  ما  وهذا  تعقيدها،  درجة  أو  شدتها  كانت 

»أم اإلمارات« بقولها:«إن التحديات التي واجهت 

السنوات  خالل  املرأة  متكني  أجل  من  العمل 

مّكنتنا  بل  لطموحاتنا،  إعاقة  تشكل  مل  املاضية 

التفكري بشكل منهجي لطرح وسائل وطرائق  من 

املنهج  هذا  أن  يف  شك  وال  تذليلها«.  يف  أسهمت 

يف التفكري والعمل هو الذي جعل املرأة اإلماراتية 

اإلقليمية  باملعايري  ليس  املتميز،  موقعها  يف  اليوم 

رائد يف  إىل منوذج  العاملية، وحولها  باملعايري  وإمنا 

املشاركة الفاعلة والحقيقية يف كل مجاالت العمل 

الوطني، فأصبحت وزيرة وقاضية وسفرية ونائبة يف 

الربملان وحارضة بقوة عىل املستويات كافة.

إن أهم ما مييز االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة 

)2015 – 2021( أنها تتضمن أولويات اسرتاتيجية 

وأهدافاً مرحلية محددة ميكن التحقق من تنفيذها 

عىل أرض الواقع؛ حيث تحتوي عىل أربع أولويات 

أساسية هي: الحفاظ عىل استدامة اإلنجازات التي 

تحقيق  يف  واالستمرار  اإلماراتية  للمرأة  تحققت 

دعم القيادة 
الرشيدة ورعاية 
الشيخة فاطمة 
بنت مبارك خلف 

نجاحات المرأة 
اإلماراتية
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النسيج  عىل  والحفاظ  لها،  املكتسبات  من  املزيد 

بني  األدوار  تكامل  من خالل  ومتاسكه  االجتامعي 

قادر  ومتامسك  قوي  مجتمع  لبناء  واملرأة  الرجل 

وتوفري مقومات  املستجدة،  التغريات  مواكبة  عىل 

بأسس  االجتامعي  والرفاه  واآلمنة  الكرمية  الحياة 

الريادة  روح  وتنمية  للمرأة،  الجودة  عالية 

يف  اإلماراتية  املرأة  مكانة  وتعزيز  واملسؤولية 

املحافل اإلقليمية والدولية.

يتم  سوف  األربع  االسرتاتيجية  األولويات  وهذه 

تنفيذها عىل مرحلتني: األوىل، تستغرق الفرتة من 

الثانية  املرحلة  تستغرق  فيام   ،2018 إىل   2015

من  مرحلة  كل  ويف   ،2021  -  2019 من  الفرتة 

تحقيقها  يتم  محددة  أهداف  املرحلتني  هاتني 

من خالل سياسات واضحة. وهذا يعني أن دولة 

اإلمارات متتلك رؤية كاملة وشاملة حول النهوض 

باملرأة ال تتوقف عىل الحارض فحسب، وإمنا تشمل 

اإلمارات  “رؤية  مع  يتسم  مبا  أيضاً،  املستقبل 

العربية  اإلمارات  جعل  إىل  تهدف  التي   ”2021

املتحدة من أفضل دول العامل يف الذكرى الخمسني 

مقدمتها  ويف  املؤرشات،  كل  وتؤكد  إلنشائها، 

تسري  األمور  أن  املرأة،  بتمكني  الخاصة  املؤرشات 

بقوة نحو تحقيق هذا الهدف.

مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  إعالن  ويؤكد 

تخصيص يوم لالحتفال بإنجازات املرأة يف اإلمارات 

واختيار يوم 28 أغسطس من كل عام لهذا االحتفال 

مدى حرص سموها عىل توحيد جهود املرأة وعىل 

خاصية  وهذه  العمل  يف  التشاريك  النهج  اعتامد 

أصبح  حيث  الدولة..  يف  النسايئ  العمل  ميزت 

للحكومة  اسرتاتيجيا  رشيكا  العام  النسايئ  االتحاد 

يف دولة اإلمارات وداعام لجميع السياسات العامة 

فاطمة  الشيخة  سمو  وتقول  املرأة.  تخدم  التي 

بنت مبارك إن املرأة اإلماراتية تستحق من جميع 

فئات املجتمع االطالع عىل ما حققته من إنجازات 

أخيها  تشارك  ألن  مؤهلة  أنها  خاللها  من  أثبتت 

الرجل يف مسرية التنمية يف البالد وكذلك بأن تكون 

قادرة عىل رعاية أرستها وأطفالها ومؤدية لدورها 

بكل ثقة واقتدار.

مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  دعم  يقف  ومل 

للمرأة عند حدود اإلمارات بل تخطاه إىل العاملية، 

والجوائز  املالية  املنح  سموها  قدمت  حيث 

العامل من  دول  للعديد من  واملبادرات  واملشاريع 

لإلناث  التعليم  وفرص  الكرمية  الحياة  توفري  أجل 

حتى يسهمن يف بناء بالدهن ودفع عجلة التنمية 

إىل  سباقة  كانت  سموها  كون  إىل  إضافة  فيها، 

الدويل  املستوى  عىل  املختلفة  املرأة  قضايا  دعم 

مبساندتها للقضايا والجهود العاملية يف هذا اإلطار.

 « اإلمارات  »أم  به  تقوم  الذي  الدور  فإن  ولهذا 

والخارج،  الداخل  يف  والتقدير  باإلشادة  يحظى 

أهم  من  واحدة  باعتبارها  إليها  ينظر  وبات 

القيادات النسائية يف العامل التي تقوم بدور متميز 

ورائد يف مجال متكني املرأة والنهوض بها والدفاع 

يف  وإمنا  وحسب  اإلمارات  يف  ليس  قضاياها،  عن 

بذلته  الذي  فالجهد  أيضاً،  والعامل  املنطقة  دول 

دعم  مجال  يف  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو 

املرموقة  املكانة  يف  واضحاً  يبدو  اإلماراتية  املرأة 

التي أصبحت تحتلها املرأة عىل الساحة اإلماراتية 

عىل املستويات كافة، ولها حضورها البارز واملؤثر 

املشاركة  عرب  البالد  يف  الشاملة  التنمية  صنع  يف 

الكاملة إىل جانب الرجل يف مختلف مواقع العمل 

الوطني.

رابعًا: منظومة القوانين 
والتشريعات الداعمة لتمكين 

لمرأة  
ومنذ  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  حرصت 

كقاعدة  واملرأة  الرجل  بني  املساواة  عىل  قيامها 

ضمن  الذي  الدولة  دستور  أكده  ما  وهذا  عامة، 

مجموعة  إىل  إضافة  كاملة،  حقوقها  للمرأة 

من  العديد  أضافت  التي  والقوانني  الترشيعات 

املجاالت،  مختلف  يف  اإلماراتية  للمرأة  الحقوق 

فقد حرص الدستور عىل تأكيد مبدأ املساواة حني 

نص يف املادة الرابعة عرش منه  عىل أن »املساواة 

الطأمنينة  و  األمن  وتوفري  االجتامعية  العدالة  و 

دعامات  من  املواطنني،  لجميع  الفرص  تكافؤ  و 

املجتمع، والتعاضد والرتاحم صله وثقى بينهم« ثم 

أن جميع  والعرشين عىل  الخامسة  املادة  أكد يف 

مواطني  بني  متييز  وال  القانون سواء،  لدى  األفراد 

العقيدة  أو  املوطن  أو  األصل  بسبب  االتحاد 

الدينية أو املركز االجتامعي.   

الداعمة للمرأة خالل  الترشيعات  وجاءت أحدث 

الجلسة االستثنائية ملجلس الوزراء التي انعقدت يف 

االتجاد النسايئ يف شهر ديسمرب 2018، والتي اعتمد 

والسياسات  الترشيعات  من  جديدة  حزمة  فيها 

عىل  ترتكز  اإلماراتية،  باملرأة  الخاصة  واملبادرات 
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والسياسات،  الترشيعات  هي:  رئيسة،  محاور   3

والخدمات، والتمثيل الدويل، تتضمن مجموعة من 

من  مجموعة  بدراسة  التوجيه  أبرزها:  املبادرات، 

األعامل  قطاع  يف  املرأة  مشاركة  لزيادة  املحفزات 

والعلوم املتقدمة، ودراسة زيادة إرشاكها يف العمل 

تشكيل  واعتامد  االتحادية،  املحاكم  يف  القضايئ 

أسس  لتوفري  األرسة  لسياسات  التنسيقي  املجلس 

جودة الحياة للمجتمع اإلمارايت، وتحقيق التكامل 

السياسات واملشاريع  املطلوب يف تطوير وتطبيق 

الخاصة باألرسة يف الدولة.

كام وجه مجلس الوزراء، وضمن محور الخدمات، 

اإللزامية  الصحية  الرعاية  خدمات  توفري  بدراسة 

الوالدة،  وبعد  وأثناء  قبل  للمرأة  املتخصصة 

من  املواطنني  كبار  فئة  الخدمات  تلك  لتشمل 

الهمم. ويف محور  النساء واملرأة من فئة أصحاب 

نسبة  رفع  بدراسة  املجلس  وجه  الدويل،  التمثيل 

السفريات يف السلك الدبلومايس والتمثيل الخارجي 

ضمن بعثات الدولة، لتسليط الضوء عىل التجربة 

اإلماراتية والجهود الحكومية يف تعزيز مكانة املرأة 

وحضورها املؤثر محلياً وإقليمياً ودولياً، وبوصفها 

الشاملة  التنمية  يف  حاسامً  وعنرصاً  مؤثراً  رشيكاً 

فاطمة  الشيخة  سمو  أكدت  حيث  واملستدامة، 

مجلس  قرارات  أن  اإلمارات(  )أم  مبارك  بنت 

وقتها  يف  وجاءت  صائبة  باملرأة  املتعلقة  الوزراء 

للمرأة  »هنيئاً  قائلة سموها:  الصحيحني،  ومكانها 

تسهر  التي  الرشيدة  القيادة  هذه  عىل  اإلماراتية 

الدعم  يف  جانبها  إىل  وتقف  مصالحها  رعاية  عىل 

أخيها  مع  جنب  إىل  جنباً  حقها  لتنال  واملؤازرة 



ملف العدد68 2019ينايــــــر564العدد

الرجل«.

وقانونياً  ترشيعياً  إطاراً  اإلمارات  دولة  ومتتلك 

أقر  فقد  كاملة،  حقوقها  للمرأة  يضمن  متطوراً 

شأن  يف   1980 لسنة   )8( رقم  االتحادي  القانون 

تنظيم عالقات العمل والقانون االتحادي رقم 11 

الحكومة  يف  البرشية  املوارد  بشأن   2008 لسنة 

 32 فاملادة  املساواة،  يف  املرأة  بحق  االتحادية، 

املامثل  األجر  املرأة  »متنح  العمل  قانون  من 

كام  العمل«.  بنفس  تقوم  كانت  إذا  الرجل  ألجر 

والعالوات  واألجور  الرواتب  يف  القانون  ساوى 

والبدالت فإنه كذلك ساوى بني الذكور واإلناث يف 

بدأ  العامة  الوظائف  يف  التوظيف  إجراءات  كافة 

رصف  حيث  من  الخدمة  إنهاء  حتى  التعيني  من 

التقاعدي. املعاش  أو  الخدمة  نهاية  مستحقات 

اإلمارات  دولة  يف  الترشيعية  النصوص  وراعت 

ومنحتها  وخصوصيتها  للمرأة  الفطرية  الطبيعة 

العمل،  مثل  القوانني  من  عدد  يف  إيجابياً  متييزاً 

حيث راعى القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1980 

الطبيعة  العمل خصوصية  يف شأن تنظيم عالقات 

رضورة  عىل  التأكيد  خالل  من  للمرأة  الفطرية 

الحفاظ عىل سالمة املرأة من خالل بيان األعامل 

النساء وفيها؛ حيث نصت:  التي ال يجوز تشغيل 

املادة  )29( عىل »يحظر تشغيل النساء يف األعامل 

أخالقياً  أو  صحياً  الضارة  أو  الشاقة  أو  الخطرة 

بتحديدها  يصدر  التي  األخرى  األعامل  وكذلك يف 

بعد  االجتامعية  والشؤون  العمل  وزير  من  قرار 

استطالع رأي الجهات املختصة«.

وأصدرت دولة اإلمارات القانون االتحادي رقم )28( 

لسنة 2005 بشأن األحوال الشخصية والذي احتوى 

عىل أحدث املعايري وأكرثها مرونة يف مجال األحوال 

جميع  عىل  املذكور  القانون  ويرسي  الشخصية، 

منهم  املسلمني  لغري  تكن  مل  ما  الدولة  مواطني 

أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كام ترسي أحكامه 

بتطبيق  أحدهم  يتمسك  مل  ما  املواطنني  غري  عىل 

احتفاالت  ومبناسبة   ،2011 ديسمرب  ويف  قانونه.  

صاحب  أصدر   ، األربعني  الوطني  باليوم  الدولة 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

الحكومية  والدوائر  للوزارات  أمراً  الله،  حفظه 

والجهات املختصة ذات الصلة، بأن تتم معاملة أبناء 

املواطنات املتزوجات من أجانب، أسوة باملواطنني، 

املتزوجات  املواطنات  أبناء  مبنح  األمر  يقيض  كام 

للحصول عىل جنسية  التقدم  الحق يف  أجانب  من 

الدولة حال بلوغهم سن الثامنة عرشة. وبهذا القرار 

تعترب اإلمارات أول دولة خليجية متنح أبناء املواطنة 

وهذا  االمتيازات.  كافة  املواطن،  غري  من  املتزوجة 

الحق ال شك يسهم يف تحقيق املزيد من املكاسب 

مختلف  يف  متكينها  عىل  ويعمل  اإلماراتية  للمرأة 

املجاالت املجتمعية .
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االتفاقيات  جميع  إىل  اإلمارات  دولة  وانضمت 

الدولية التي تعنى بقضايا املرأة وحامية حقوقها، 

من بينها اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز 

ضد املرأة يف العام 2004 واتفاقية حول الطفل يف 

العمل  بساعات  الخاصة  واالتفاقية   1997 العام 

الدولية  واالتفاقية   1982 العام  يف  الصناعة  يف 

املتعلقة بالعمل الجربي أو اإللزامي يف العام 1982 

واالتفاقية الدولية بشأن تفتيش العمل يف الصناعة 

بشأن  الدولية  واالتفاقية  العام 1982  والتجارة يف 

عمل النساء ليالً يف العام 1982 واالتفاقية الدولية 

بشأن مساواة العامل والعامالت يف األجر يف العام 

العمل  بإلغاء  املعنية  الدولية  واالتفاقية   1996

املعنية  الدولية  واالتفاقية  العام 1996  الجربي يف 

العام 1996. كام  بالحد األدىن لسن االستخدام يف 

التي  والدولية  اإلقليمية  املؤسسات  إىل  انضمت 

النسايئ  االتحاد  بينها  ومن  باملرأة  للنهوض  تعمل 

األرسة  ومنظمة  الدولية  األرسة  ومنظمة  الدويل 

التأهيل  ومنظمة  العربية  املرأة  ومنظمة  العربية 

الدولية .

خامسًا: منظومة المؤسسات 
الداعمة لتمكين المرأة  

أهم ما مييز تجربة متكني املرأة اإلماراتية أنها تستند 

املهام  من  العديد  تؤدي   ، قوية  مؤسسات  عىل 

وتطوير  املرأة  بقدرات  االرتقاء  بهدف  الخاصة 

املجتمع،  يف  دورها  تفعيل  أجل  من  إمكانياتها، 

العام  النسايئ  االتحاد  املؤسسات  هذه  مقدمة  يف 

الذي تم إنشاؤه بعد سنوات قليلة من قيام الدولة 

الحني  االتحادية، وذلك يف عام 1975، ومنذ ذلك 

وهو يقوم بدور رائد يف تثقيف وتوعية وتدريب 

الجهات  مختلف  مع  بالتعاون  املرأة  وتوظيف 

بالدولة وبقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

إسرتاتيجية  وفق  العام  النسايئ  االتحاد  ويعمل 

ومشاركتها  املرأة  دور  تفعيل  إىل  تهدف  وطنية 

هي:  مهمة  رئيسية  ميادين  مثانية  يف  اإليجابية 

االجتامعي،  املجال  االقتصاد،  الصحة،  التعليم، 

السياسية  املشاركة  الترشيعي،  املجال  اإلعالم، 

والبيئة، إذ يحرص االتحاد النسايئ العام من خالل 

املؤسسات  مع  التعاون  عىل  املختلفة  برامجه 

التي  املعوقات  تذليل  أجل  من  العالقة  ذات 

تقف حاجزاً دون مشاركة املرأة الفاعلة يف جميع 

ميادين الحياة العامة مبا يؤصل دورها يف التنمية 

املستدامة للدولة. 

اآللية  باعتباره  العام  النسايئ  االتحاد  وأطلق 

دولة  يف  املرأة  وريادة  بالتمكني  املعنية  الوطنية 

املرأة  لتقدم  وطنية  إسرتاتيجية  أول  اإلمارات، 

بهدف  وذلك   ،2002 ديسمرب   11 يف  الدولة  يف 

تفعيل دور املرأة ومشاركتها اإليجابية يف مختلف 

مناحي الحياة، وذلك من خالل تذليل الصعوبات 

يف  الفاعلة  املرأة  مشاركة  دون  حاجزاً  تقف  التي 

يف  دورها  وتأصيل  العامة  الحياة  ميادين  جميع 

صنع  يف  واملشاركة  املستدامة  التنمية  يف  اإلسهام 

املرأة  لتقدم  الوطنية  اإلسرتاتيجية  وترتكز  القرار. 

يف اإلمارات التي شارك يف إعدادها االتحاد النسايئ 

العام وفرق وطنية من املؤسسات الحكومية كافة 

منظمة  من  وخرباء  الدولة  يف  الحكومية  وغري 

األمم املتحدة لتنمية املرأة وبرنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ، عىل دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة 

وما ورد فيه من بنود ومواد تتضمن حقوقاً عديدة 

للمرأة يف مختلف املجاالت.

دولة  أول  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وتعترب 

وتدشنها  اإلسرتاتيجية  إعداد  من  تنتهي  خليجية 

بتوصيات  اللتزاماتها  تأكيداً  التنفيذ؛  حيز  إىل 

عام  بكني  يف  عقد  الذي  للمرأة  العاملي  املؤمتر 

1995، الذي يعد نقطة انتقال مهمة نحو رضورة 

منح النساء مزيداً من االهتامم من أجل املساواة 

التنمية  العدالة االجتامعية واملشاركة يف  وتحقيق 

عىل  العام  النسايئ  االتحاد  ويحرص  املستدامة. 

اتساقها  لضامن  لإلسرتاتيجية  الدورية  املراجعة 

املامرسات  أفضل  وتضمينها  الحكومة،  رؤية  مع 

تلبي  املرأة والتي  العاملية يف مجال متكني وريادة 

االحتياجات املستجدة للمرأة يف دولة اإلمارات.

املرأة،  لدور  الداعمة  األخرى  املؤسسات  ومن 

يهدف  الذي  والطفولة  لألمومة  األعىل  املجلس 

أهم ما يميز تجربة 
تمكين المرأة 

اإلماراتية أنها تستند 
على مؤسسات قوية 

تؤدي العديد من 
المهام الخاصة بهدف 
االرتقاء بقدرات المرأة 

وتطوير إمكانياتها
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واملتابعة  والعناية  الرعاية  مبستوى  االرتقاء  إىل 

لذلك  الدعم  وتقديم  والطفولة  األمومة  لشؤون 

والثقافية  التعليمية  خصوصاً  املجاالت  جميع  يف 

والصحية واالجتامعية والنفسية والرتبوية وتحقيق 

وتقييم خطط  ومتابعة  واألم  الطفل  أمن وسالمة 

املنشودة  الرفاهية  لتحقيق  والتطوير  التنمية 

الثقافات  ونرش  واألبحاث  الدراسات  تشجيع  مع 

الشاملة للطفولة واألمومة ، فضالً عام يطرحه من 

املرأة  مشاريع ومبادرات تسهم يف صقل مهارات 

والثقافة  الوعي  وزيادة  اإلبداعية  قدراتها  وتنمية 

لديها إىل جانب حامية الطفولة والعناية بها .

كام تربز مؤسسة التنمية األرسية التي تم إنشاؤها 

عام 2006 بقرار من صاحب السمو الشيخ خليفة 

الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 

يف  ومشاركتها  املرأة  دور  تعزيز  تستهدف  حيث 

املستدامة وتفعيل دورها وحضورها عىل  التنمية 

املؤسسة  . وتسعى  والدولية  اإلقليمية  املستويات 

إىل رعاية وتنمية األرسة بوجه عام واملرأة والطفل 

التنشئة  يف  األرسة  لدور  تأكيداً  خاص  بوجه 

مع  التعامل  يف  شاملة  رؤية  وتحقيق  االجتامعية 

لألرسة  املستدامة  والتنمية  والطفل  املرأة  قضايا 

بالعلم  املنافسة  عىل  قادر  مجتمع  لخلق  ضامناً 

واملعرفة مع التطوير املستمر للقدرات واملهارات.

عىل  وبناء   ،2015 العام  من  مايو  شهر  يف  و     

راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  توجيهات صاحب 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

الوزراء قرارا  الله، اعتمد مجلس  حاكم ديب، رعاه 

الجنسني«  بني  للتوازن  اإلمارات  »مجلس  بإنشاء 

جميع  يف  اإلماراتية  املرأة  دور  تعزيز  أجل  من 

دولة  مكانة  دعم  يف  واملساهمة  العمل  ميادين 

»مجلس  إنشاء  ويهدف  ودوليا.  محليا  اإلمارات 

اإلمارات للتوازن بني الجنسني« إىل تقليص الفجوة 

كافة  الدولة  قطاعات  يف  العمل  يف  الجنسني  بني 

والعمل عىل تحقيق التوازن بني الجنسني يف مراكز 

صنع القرار وتعزيز مكانة دولة اإلمارات يف تقارير 

الجنسني  بني  الفجوة  مجال  يف  العاملية  التنافسية 

اإلمارات  دولة  اعتبار  إىل  إضافة  العمل  مجال  يف 

مرجعا للتوازن بني الجنسني يف العمل. 

بني  للتوازن  اإلمارات  »مجلس  تشكيل  وجاء 

اإلمارات  دولة  حكومة  جهود  إطار  يف  الجنسني« 

املرأة  دور  وتعزيز  ودوليا  محليا  مكانتها  لتعزيز 

صنع  يف  أسايس  كرشيك  الحياة  مجاالت  كافة  يف 

وذلك  املستدامة  التنمية  وقيادة مسرية  املستقبل 

مكانتها  دعم  يف  الدولة  توجهات  مع  متاشيا 

والتواجد يف ميادين العمل كافة وتكامال مع دورها 

املجلس  ويضطلع  لألرسة.  وعامد  لألجيال  كمربية 

تحديث  واقرتاح  مراجعة  منها  اختصاصات  بعدة 

التوازن  لتحقيق  وبرامج  وسياسات  ترشيعات 

بتفعيل  التوصية  و  العمل  مجال  الجنسني يف  بني 

الدولية  واالتفاقيات  والقرارات  واللوائح  القوانني 

ذات الصلة بالتوازن بني الجنسني يف مجال العمل 

مبا يحقق عدم التمييز ضد املرأة إضافة إىل مراجعة 

ومتابعة تقارير التنافسية العاملية والتقارير الدولية 

والعمل عىل وضع التوصيات لتقليص الفجوة بني 

الجنسني يف مجال العمل واقرتاح مؤرشات التوازن 

لالعتامد  الوزراء  ملجلس  ورفعها  الجنسني  بني 

بالتنسيق  الدولة  تطبيقها يف  تعزيز  نحو  والسعي 

مع الجهات املحلية.

سادسًا: مؤشرات نجاح تمكين 
المرأة في اإلمارات 

اإلنجازات  من  العديد  اإلماراتية  املرأة  حققت    

والنجاحات، وباتت رشيكاً رئيسياً يف تطور املجتمع 

نجاح  تربز  التي  املجاالت  أهم  ولعل  وتنميته، 

تجربة متكني املرأة يف اإلمارات:

1 - املجال التنموي واالقتصادي: استطاعت املرأة 

املجال  يف  فاعل  عنرص  أنها  تثبت  أن  اإلماراتية 

األعامل  سيدات  عدد  بلغ  حيث  االقتصادي، 

يدرن مرشوعات  ألف سيدة   23 نحو  اإلماراتيات 

تزيد قيمتها عىل 50 مليار درهم ويشغلن 15% 

يف  والصناعة  التجارة  غرف  إدارات  مجالس  من 

اإلماراتية نسبة 30 % من  املرأة  الدولة، وتشارك 

العاملني يف املشاريع الصغرية واملتوسطة.

2 - يف مجال  العمل الحكومي: تتبع عمل املرأة 
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منذ نشأة الدولة وحتى وقتنا الراهن يؤكد بوضوح 

العمل  يف  فاعلة  قوة  متثل  أصبحت  أنها  كيف 

اإلماراتية  املرأة  مشاركة  زادت  فقد  الحكومي، 

منتصف  يف  فقط  امرأة  ألف  من  العمل  قوة  يف 

سبعينيات القرن املايض إىل أربعة آالف يف منتصف 

منتصف  يف  ألفا  عرش  خمسة  وإىل  الثامنينيات 

 ،2002 عام  ألفا  ثالثني  أكرث من  وإىل  التسعينيات 

باملائة   66 تشغل  اإلماراتية  املرأة  أصبحت  واآلن 

من الوظائف الحكومية العامة من بينها 30 باملائة 

من الوظائف القيادية العليا املرتبطة باتخاذ القرار 

 ، املتخصصة  األكادميية  الوظائف  من  باملائة  و15 

املهارات  لكافة  إمنا يؤكد جدارتها وامتالكها  وهذا 

يف  بفاعلية  االنخراط  لها  تتيح  التي  واملؤهالت 

مختلف مجاالت العمل الحكومي.

3 - املجال السيايس والدبلومايس: يف إطار املوقع 

املحوري للمرأة اإلماراتية يف مسرية التنمية الشاملة 

التطوير  ورؤية  اإلمارات،  دولة  تشهدها  التي 

حضورها  لها  فان  الرشيدة،  لقيادتها  والتحديث 

يف  املهم  موقعها  ولها  السيايس،  املجال  يف  املؤثر 

مرحلة التمكني التي أعلنها صاحب السمو الشيخ 

حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

الله يف 2005 وتتمحور حول تهيئة الظروف التي 

املواطنني واملواطنات  تساعد عىل توسيع مشاركة 

يف الشأن الوطني.

إىل  اإلماراتية  للمرأة  السيايس  الدور  ويستند 

الذي أكد بوضوح عىل املساواة  الدستور اإلمارايت 

والعدالة  بينهم  الفرص  وتكافؤ  املواطنني  بني 

االجتامعية، واعتربها من دعامات املجتمع وأركانه 

األساسية، ومن ثم فإنه ساوى بني املرأة والرجل يف 

الحقوق والواجبات، وفتح أمام املرأة باب املشاركة 

يف الشأن العام عىل كافة املستويات جنباً إىل جنب 

مع الرجل.  وقد انخرطت املرأة اإلماراتية يف العمل 

السيايس والدبلومايس مبجاالته املختلفة، وحّققت 

فيه العديد من اإلنجازات امللموسة، والدليل عىل 

ذلك تعيني 8 سيدات يف حقائب وزارية مهمة من 

إجاميل 29 وزيرا خالل التشكيل الوزاري للحكومة 

االتحادية وتحقيق اإلنجاز التاريخي غري املسبوق 

عىل املستوى املحيل والعريب بفوز معايل الدكتورة 

املجلس  رئيسة  مبنصب  القبييس  عبدالله  أمل 

السادس  الترشيعي  الفصل  االتحادي عن  الوطني 

الشيخ خليفة  السمو  عرش، ثم توجيهات صاحب 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، برفع 

الوطني  املجلس  يف  اإلماراتية  املرأة  متثيل  نسبة 

االتحادي إىل 50% اعتباراً من الدورة املقبلة كام 

سبق اإلشارة.

الخارجية  بوزارة  رفيعة  مناصب  كام تشغل حالياً 

والتعاون الدويل.. وحسب تقرير صادر عن الوزارة 

 2018 أغسطس  يف  للمرأة  العاملي  اليوم  مبناسبة 

الدائم  املندوب  منصب  حاليا  امرأة  أول  تشغل 

للدولة لدى منظمة األمم املتحدة إضافة إىل سبع 

سيدات يعملن سفريات وقناصل للدولة يف مملكة 

وكوسوفو  وميالنو  والربتغال  والسويد  إسبانيا 

الجبل   « مونتنجرو  جمهورية  و  كونغ  وهونغ 

األسود » من بني 157 دبلوماسية يعملن يف مقر 

وزارة الخارجية ونحو 42 من العامالت يف البعثات 

عملها  إىل  إضافة  الخارج  يف  للدولة  الدبلوماسية 

والطريان  الجوي  الدفاع  يف  وجدارة  عالية  بكفاءة 

املدين والعسكري والهيئة القضائية والنيابة العامة 

ومختلف أنواع ووحدات وزارة الداخلية .  

ابنة  انضامم  يعود  العسكري:  املجال  يف   -  4

نحو  إىل  املسلحة  القوات  صفوف  إىل  اإلمارات 

الرؤية  بفضل  الزمان  من  العقد  ونصف  عقدين 

الثاقبة للراحل املؤسس املغفور له بإذن الله تعاىل 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 

العسكري  املجال  بداية مشاركتها يف  كانت  حيث 

التي  العسكرية،  األزور  بنت  خولة  مدرسة  من 

الخليج  حرب  مع  بالتزامن   ،1990 عام  تأسست 

وتفتح  بعد  فيام  التطوع  ثقافة  لتنترش  الثانية، 

العسكري،  العمل  مجال  للمرأة يف  كثرية  مجاالت 

وتعد  الالمحدود.  الرشيدة  القيادة  دعم  ظل  يف 

مدرسة  أول  العسكرية  األزور  بنت  مدرسة خولة 

عسكرية لتدريب اإلناث يف الدولة وعىل مستوى 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكانت 
محطة مهمة لبدء القوات املسلحة بتدريب اإلناث 
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ضمن كوادرها.

وحظيت املرأة يف القوات املسلحة بثقة واهتامم 

زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  ودعم 

للقوات  األعىل  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل 

لهذه  أهل  أنها  لتثبت  الله،  حفظه  املسلحة، 

الجاد  العمل  أعوام من  واملكانة عىل مدى  الثقة 

من  سواء  به،  يستهان  ال  رقامً  وأصبحت  املثمر. 

وصلت  ما  خالل  من  املدنيات،  أو  العسكريات 

املسرية  يف  ومساهمتها  ورتب  مناصب  من  له 

املظفرة لإلنجازات املهمة واملتطورة يف التحديث 

شهدتها  التي  واالقتدار،  والكفاءة  والجاهزية 

بتميز  املرأة  للدولة. كام تشارك  املسلحة  القوات 

خربة  أظهرت  كام  التدريبية،  الدورات  يف  وتفوق 

كبرية يف اإلدارة ومختلف أنواع العمل العسكري، 

التي  القوات املسلحة  انخرطت يف مهام  أنها  كام 

بقاع  يف  العاملي  السلم  عىل  الحفاظ  تستهدف 

مختلفة من العامل، ومدت أيادي العون واملساعدة 

للشعوب املنكوبة.

لالنخراط  للمرأة  املجال  املسلحة  القوات  وتتيح 

يف املجال املدين لتتوىل الوظائف اإلدارية املتنوعة 

القوات  بها أقسام وشعب ومديريات  التي تزخر 

املسلحة ويف مختلف التخصصات العلمية واملهنية. 

عدد  إرسال  عىل  الدولة  تحرص  ذاته،  الوقت  يف 

»ساندهريست«  أكادميية  يف  للدراسة  النساء  من 

الدراسية  للدورة  ليخضعن  امللكية،  العسكرية 

يف  الرجال  من  زمالؤهن  لها  يخضع  التي  نفسها 

هذه الكلية العريقة.

سابعًا: موسوعة المرأة 
اإلماراتية.. مبادرة نوعية 
لتنسيق وتكامل الجهود 

الخاصة  بتمكين المرأة
أطلقه  الذي  االماراتية،  املرأة  موسوعة  مرشوع 

يعد   ،2018 يوليو  يف  العام  النسايئ  االتحاد  أطلق 

خطوة مهمة وداعمة لرصد تكامل األدوار لجهود 

املؤسسات الحكومية )االتحادية واملحلية( والخاصة 

االسرتاتيجية  لتحقيق  املدين  املجتمع  ومؤسسات 

الوطنية لتمكني وريادة املرأة اإلماراتية وإلبراز دور 

املرأة وتنمية قدراتها وصقلها ومتكينها.  
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انعكاسا  االماراتية  املرأة  موسوعة  اطالق  وجاء 

“أم  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  لتوجيهات 

الوطنية  االسرتاتيجية  تنفيذ  برضورة  االمارات”، 

مخرجاتها  توثيق  وأهمية  املرأة  وريادة  لتمكني 

لتكون مرجعية لجميع االفراد، وقد أكدت سموها 

أن املوسوعة ستعمل عىل تعزيز التنسيق والتكامل 

الخاص  والقطاع  الحكومية  الجهات  بني  الفعال 

وعرض  توثيق،  إىل  إضافة  املرأة،  بتمكني  املعني 

ومكاسب  انجازات  من  االماراتية  املرأة  ما حققته 

الجهات  مساهمة  عىل  لالطالع  الفرصة  اتاحة  مع 

عرض  خالل  من  املرأة  متكني  يف  واملؤسسات 

املخرجات والنتائج املرتتبة من تنفيذ االسرتاتيجية 

الوطنية لتمكني وريادة املرأة . وقالت سموها:”إننا 

التي  الطموحات  املوسوعة  هذه  تحقق  ان  نأمل 

وضعت من اجلها وان تعمل عىل تعزيز دور املراه 

املرأة  املجاالت، بحيث تصبح  الريادي يف مختلف 

وخطط  برامج  يف  فاعالً  حقيقياً  رشيكاً  اإلماراتية 

التنمية املستدامة”.

مرشوع  خالل  من  العام  النسايئ  االتحاد  ويسعى 

موسوعة املرأة االماراتية اىل خلق روح التنافس بني 

الجهات الحكومية يف  تحقيق اهداف االسرتاتيجية 

الوطنية لتمكني وريادة املرأة. ودعوة هذه الجهات 

اىل املشاركة يف إثراء محتوى املوسوعة. وتستهدف 

املوسوعة تحقيق مجموعة من األهداف، من بينها: 

)تسهيل عملية رصد ومتابعة األنشطة والفعاليات 

وبناء  اإلماراتية.  املرأة  بتمكني  املعنية  واملبادرات 

واملهتمني  والدارسني  للباحثني  تتيح  مركزية  قاعدة 

بالحصول عىل البيانات من مصدر موثوق، وتعزيز 

الحكومية  الجهات  بني  الفعال  والتكامل  التنسيق 

وتجنب  املرأة،  بتمكني  املعنية  الخاص  والقطاع 

تطبيق  يف  االدوار  تكامل  وتشجيع  االزدواجية 

والتوجيه،  اإلرشاد  خدمات  وتوفري  االسرتاتيجية، 

وخلق فرص للحصول عىل دعم ومتويل للمشاريع 

الخاص  القطاع  الخاص، وتشجيع  القطاع  قبل  من 

املجتمعية.  املسؤولية  مبدأ  تنفيذ  يف  للمشاركة 

واملختصني  بالدولة  الرسمية  الجهات  وارشاك 

املعلومات  جميع  وتسجيل  بتوثيق  والباحثني 

كل  وتسجيل  وتوثيق،  اإلماراتية،  باملرأة  املعنية 

طريق  عن  وذلك  معلومات،  من  عليه  تحتوي  ما 

كتابها،  بأسامء  وتوقيعها  املصادر  بيانات  تسجيل 

برسعة،  املطلوبة  املعلومات  إىل  الوصول  وتسهيل 

وسهولة(.

ثامنًا: تجربة اإلمارات في 
تمكين المرأة نموذج يحتذى 

على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي

جميع  يف  اإلمارات  إليها  وصلت  التي  املكانة 

واالجتامعية  والسياسية  االقتصادية  املجاالت، 

يف  اإلمارات  تجربة  من  جعلت  والدبلوماسية، 

اإلقليمي  الصعيدين  بها عىل  يحتذى  املرأة  متكني 

والدويل، وذلك بالنظر لالعتباارت التالية:

الدول  متقدمة يف مصاف  مكانة  اإلمارات  *تحتل 
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الجنسني،  بني  للمساواة  بالغة  أهمية  تويل  التي 

كام انضمت اإلمارات إىل كل املعاهدات واملواثيق 

والطفل،  املرأة  حقوق  صيانة  إىل  الرامية  الدولية 

قواعد  بوضع  األهداف،  تلك  بلوغ  عىل  وعملت 

القيم  نبل  مع  تتالقى  تربوية  ومنظومة  قانونية 

االجتامعية واألخالقية التي متيز املجتمع اإلمارايت.

ودول  العربية  الدول  اإلمارات،  دولة  تصدرت   *

واألمن  والسالم  املرأة  مؤرش  يف  اإلسالمي  العامل 

السالم  ألبحاث  »أوسلو«  معهدي  عن  الصادر 

العام  يف  واألمن  والسالم  للنساء  تاون«  و»جورج 

مدى  لقياس  أشمل  مقياساً  املؤرش  2017.ويقدم 

معايري  عىل  االعتامد  خالل  من  املرأة  رفاهية 

وحقوقها،  املرأة  ومتكني  والسالم  األمن  بينها  من 

أكرث من  تشكل  بلداً  التصنيف 153  ويشمل هذا 

دولة  أن  التقرير  واعترب  العامل.  سكان  من   %98

الرشق  منطقة  يف  دولة  كأفضل  برزت  اإلمارات 

عىل  حصولها  حيث  من  إفريقيا  وشامل  األوسط 

أن  و  املرأة،  بإنجازات  املتعلقة  النقاط  أعىل 

الحكومة أخذت عىل عاتقها االلتزام بتعليم املرأة 

وإرشاكها يف الحياة العامة، األمر الذي ساعد الدولة 

عىل االرتقاء مبكانة املرأة. 

*نجحت اإلمارات يف تأسيس العديد من الجمعيات 

مراحل  مختلف  يف  والطفل  املرأة  حقوق  لضامن 

الدول  قامئة  أكرث من مرة يف  عمره، حتى صنفت 

التي توفر بيئة أكرث أماناً للمرأة والطفل.

معدل  مؤرش  يف  عاملياً  األوىل  اإلمارات  تعد   *

املركز  وحققت  العايل..  بالتعليم  املرأة  التحاق 

والكتابة  بالقراءة  املرأة  إملام  يف مؤرش  عاملياً  األول 

وكل من مؤرشي مشاركة املرأة يف التعليم اإلعدادي 

والتعليم الثانوي. ووفقا لتقرير املنتدى االقتصادي 

العاملي لسد الفجوة بني الجنسني لعام 2016)باللغة 

املراتب  عىل  اإلمارات  دولة  حصلت  اإلنجليزية(، 

التالية عىل مستوى العامل: )املرتبة الثامنة يف املعيار 

الفرعي الخاص باملساواة يف أجور العمل املامثل،  

مبعرفة  الخاص  الفرعي  املعيار  يف  األوىل  واملرتبة 

الفرعي  املعيار  يف  األوىل  واملرتبة  والكتابة،  القراءة 

األوىل  واملرتبة  الثانوي،  بالتعليم  بااللتحاق  الخاص 

يف املعيار الفرعي لنسبة الجنس عند الوالدة »إناث- 

اإلمارات  دولة  تصدرت   2014 عام  ويف  ذكور«(. 

العربية املتحدة مؤرش احرتام املرأة عاملياً يف الحفاظ 

املرتبة  احتلت  كام  مكانتها،  وتعزيز  كرامتها  عىل 

األوىل عربياً يف متكني املرأة قيادياً وبرملانياً.

للكثري  ومشجعة  داعمة  سياسة  اإلمارات  تتبّنى   *

تهدف  التي  واملبادرات،  والربامج  املرشوعات  من 

إىل متكني املرأة يف العديد من املجتمعات والدول، 

كام تقوم بتكريم املتميزين من القيادات النسائية 

املعروفة، التي لها بصامت واضحة يف مسرية متكني 

املرأة. 

خاتمة 
أهمية  اإلمارات  دولة  يف  الرشيدة  القيادة  تعطي 

املستويات  عىل  املجتمع  يف  املرأة  لدور  كبرية 

والثقافية،  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 

انطالقاً من رؤية تنموية شاملة أسس لها املغفور 

ال  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعاىل  الله  بإذن  له 

نهيان، طيب الله ثراه، ومييض عىل نهجها ويعمقها 

بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إليها  ويضيف 

،وترعاها  الله  الدولة حفظه  رئيس  نهيان  ال  زايد 

وتقوم عليها وتدفعها بالتشجيع والتحفيز إىل األمام 

باستمرار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس 

االتحاد  رئيسة  األرسية  التنمية  ملؤسسة  األعىل 

النسايئ العام »أم اإلمارات«.

إن املكانة البارزة التي وصلت إليها املرأة اإلماراتية 

اليوم يف املجاالت كافة تأيت استجابة لفلسفة التنمية 

والتطور التي تتبناها الدولة وتقوم عىل االستفادة 

بشكل  وتوظيفه  اإلمارايت  البرشي  العنرص  من 

وتنمية  املرأة  بدور  االهتامم  جاء  هنا  ومن  أمثل، 

هذا الدور جنباً إىل جنب مع دور الرجل يف قيادة 

التنموية للدولة، وقد أثبتت املرأة  وتنفيذ الربامج 

بعد  بها،  الظن  حسن  عند  بالفعل  أنها  اإلماراتية 

أن نجحت يف االنخراط يف مجاالت العمل الوطني، 

وتويل املسئولية عىل رأس العديد من املؤسسات.
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تنفس النظام اإليراني الصعداء 
بمجرد إعالن الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب سحب قواته من 
سوريا وأفغانستان، الدولتين 
المهمتين في هذه اللحظة 

لديه، وبدأ ممارسة سلوكه 
التقليدي من خالل تعبئة 

الفراغات االستراتيجية سواء 
التي تتركها الواليات المتحدة أو 
الدول اإلقليمية وذلك من خالل 
عقد مباحثات مع ممثلي حركة 

طالبان األفغانية بهدف استغالل 
االنسحاب األمريكي من هذا البلد 

المهم.

ونشاط،  بقوة  سيتحرك،  اإليراين  النظام  أن  شك  بال 

خالل الفرتة القليلة القادمة بعدما مرت شهرين تقريباً 

وهو مختفي عن الساحة السياسية واإلعالمية بسبب 

العقوبات االقتصادية التي فرضتها عليه إدارة الرئيس 

ترامب، ولكن لألسف إعالن قرار االنسحاب من املنطقة 

هي فرصة سانحة له لالستفادة من ترسيخ مكانته مرة 

خطوة  يف  األمنية  الفوىض  مامرسة  إىل  والعودة  ثانية 

بسحب  أوباما  إدارة  فعلتها  التي  بتلك  املراقبني  تذكر 

بعض القوات األمريكية من العراق.     

النتيجة الطبيعية إلعالن الرئيس األمرييك اسرتاتيجيته 

التي تحايك اسرتاتيجية أوباما املتمثلة يف تقليل الوجود 

األمرييك يف املنطقة هو تنامي النفوذ اإليراين يف املنطقة 

خاصة يف ظل تصاعد التوتر مع الدول اإلقليمية وكذلك 

سيكون  التنامي  وهذا  الحالية  األمريكية  اإلدارة  مع 

إليران  املوالية  السياسية  القوى  بعض  تشجيع  نتيجته 

يف املنطقة عىل تخريب املصالح األمريكية فإيران تعمل 

منذ عام 2003 عىل أن تكون القوة الرئيسية يف املنطقة 

واستطاعت إىل حد ما أن تتسبب يف تهديد االستقرار 

ولكن  عام 2015  النووية  االتفاقية  توقيع  بعد  خاصة 

صحوة الدول العربية الرئيسية ورغبتها يف االعتامد عىل 

نفسها يف وضع حد للتمدد اإليراين ساعد عىل منع ذلك.

استغالل  يف  إيران  سياسة  عىل  املنطقة  دول  اعتادت 

يف  طموحاتها  لتحقيق  والعسكرية  السياسية  الثغرات 

كام  الطائفية  األقليات  بعض  دعم  خالل  من  املنطقة 

هو حاصل يف لبنان واليمن والعراق الذي بدأ يستعيد 

إىل  للعودة  أوراقه  ويرتب  التدخالت  تلك  من  عافيته 

الصف العريب ومامرسة دوره الحقيقي ولكن املؤسف 

يف املوضوع أن القرارات األمريكية التي تتم فيام يخص 

الدولية تضعف مصداقيتها مع حلفاءها  اسرتاتيجيتها 

يف  اآلخرون  حلفاءها  مع  وإمنا  فقط  املنطقة  يف  ليس 

العامل وما فعلتها إرسائيل مؤخراً من قصف دمشق هو 

نوع من »الحوار« الذي يفهمه اإليرانيون وال يجيدون 

غريه. 

االسرتاتيجية  التحديات  كل  مواجهة  الدول يف  قوة  إن 

ومنها الواليات املتحدة تكمن يف التعاضد مع حلفاءها 

وليس يف االعتامد عىل قوتها املنفردة من خالل تشكيل 

تحالفات اسرتاتيجية وبالتايل يكون االنسحاب هو نوع 

من التخيل عن حلفاءها التقليدين يف املنطقة ما يعني 

قرار ترامب وتمكين إيران

بقلم : محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com

يف االسرتاتيجية األمريكية أن اإلدارة األمريكية تتجه نحو 

االنكامش الداخيل وإعطاء فرصة للدول األخرى لتحل 

القرار  الوحيد من هذا  املستفيد  فإن  وإقليمياً  محلها 

هي إيران ومعها تنظيم داعش. 

السياق  عن  وإخراجه  ترامب  قرار  تجزئة  ميكن  ال 

االسرتاتيجي للواليات املتحدة التي بانت مالمحها األوىل 

مع إدارة الرئيس بوش االبن من خالل االسرتاتيجية التي 

أنذاك كونداليزا رايس والتي  الخارجية  أطلقتها وزيرة 

تهدف  والتي  الخالقة«  »الفوىض  باسرتاتيجية  عرفت 

ولكن هذه  األوسط  الرشق  منطقة  تشكيل  إعادة  إىل 

سواء  املنطقة  يف  دول  من  إيران  مكنت  االسرتاتيجية 

خالل فرتة الرئيس باراك أوباما أو الرئيس الحايل الذي 

مختلفة  شخصية  سيكون  بأنه  أولياً  انطباعاً  أعطى 

عن سابقه ولكن بقراره هذا ال يؤكد عدم وعيه ليس 

كيفية  يف  أيضاً  ولكن  فحسب،  الخارجية  بالسياسة 

مامرسة  يف  التقليدية  املؤسسات  دور  عىل  الحفاظ 

العقالء«  »آخر  استقالة  يف  تسبب  قراره  ألن  عملها 

وزير الدفاع جيمس ماتيس وبالتايل فإن االستعدادات 

اإليرانية لتدمري مساعي السالم لكل من دولة اإلمارات 

والسعودية يف أفغانستان واضحة.

األخطاء  من  سلسلة  إىل  األمريكية  اإلدارة  تتجه 

العامل  وأمن  أمنها  سيعرض  التي  الخطرية  االسرتاتيجية 

للخطر ويدمر تحالفاتها الدولية واإلقليمية ومصداقيتها. 

يف  األمريكية  اإلدارات  طرق  اختلفت  قد  كانت  وإذا 

النتيجة  إال  املنطقة  اإليرانية يف  الغطرسة  التعامل مع 

النهائية تبدو أنها واحدة. 



 Rockwell Collins لقد التحقت بالعمل لدى رشكة

لتعييني  بالفخر  وأشعر  عاما،   30 من  أكرث  منذ 

كرئيس تنفيذي لها خالل السنوات الخمس األخرية. 

إحدى   Rockwell Collins رشكة  تعترب  واليوم، 

 United Technologies لرشكة  التابعة  الرشكات 

Corporation وقد اندمجت رشكتنا بصورة رسمية 

أجل  من   UTC Aerospace Systems رشكة  مع 

تأسيس رشكة صناعية رائدة جديدة.

Collins Aerospace

رشكة   Collins Aerospace رشكة  بأن  إميان  وكيل 

عىل أعىل مستوى من التخصص، وأنها ستساهم يف 

إىل  وبالنظر  كصناعة.  الجوي  الفضاء  صياغة  إعادة 

جرأة هذا الترصيح، اسمحوا يل أن استطرد بالرشح 

والتفصيل.

من املعروف أن املنافسة العلمية يف صناعة الفضاء 

تطالب  حيث  يوم،  بعد  يوما  حدة  تزداد  الجوي 

ورشكات  األصلية  واملعدات  األجهزة  تصنيع  رشكات 

الطريان مورديها -بقوة مل أعهدها من قبل- برضورة 

تلك  والقيمة.  الحركة  وخفة  الرسعة  وترية  زيادة 

تنتهجه  الذي  األسلوب  تغيري  يف  تساهم  التوقعات 

صناعتنا. فاملوردون العاملون يف قطاع الفضاء الجوي، 

بل ورشكات تصنيع األجهزة واملعدات األصلية أيضا، 

يدخلون يف اندماجات ويقيمون عالقات رشاكة من 

أجل إنتاج أنظمة متطورة عىل نطاق أوسع وبكميات 

أكرب.

الصدارة  لتبؤ   Collins Aerospace رشكة  وتسعى 

الحركة  وخفة  الرسعة  بزيادة  التوقعات  تحويل  يف 

صياغة  نعيد  أننا  يعني  ما  وهو  واقع،  إىل  والقيمة 

صناعة الفضاء الجوي عن طريق:

دمج عناصر القوة لدى اثنتين من 
كبريات الشركات االبتكارية الرائدة 

في مجال الفضاء الجوي
إن الحلول الالزمة للتعامل مع بعض التحديات األكرث 

الفكرية  امللكات  من  معينا  قدرا  تتطلب  صعوبة 

الرضورية، كام أن القدرة عىل تحويل االبتكار إىل واقع 

تتوقف عىل امتالك املصادر املالية الالزمة الستثامر 

والتطوير.  البحوث  مجايل  يف  املوارد  من  كبري  قدر 

أكرب  من  اليوم   Collins Aerospace رشكة  وتعترب 

الجوي  الفضاء  صناعة  مجال  يف  املوردة  الرشكات 

عىل مستوى العامل بعد أن وصلت مبيعاتها الصافية 

إىل 23 مليار دوالر ووصلت استثامراتها السنوية يف 

يشير الناس أحيانا إلى حدث 
ما في حياتهم المهنية 

باعتباره عالمة فارقة عما 
تبقى من بقية األحداث. 

إنها لحظة في عمر الزمن 
التي تدفع هؤالء الناس 

إلى التوقف وإبداء إعجابهم 
الشديد بهذا الحدث الكبير. 

ويمثل اليوم تلك اللحظة 
الفريدة بالنسبة لي. 
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بقلم: كييل أورتربج
الرئيس التنفيذي 

Collins Aerospace لرشكة

إعادة صياغة 
الفضاء الجوي
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مجايل البحوث والتطور إىل 3.1 مليار دوالر، ويعمل 

بالرشكة أكرث من 70,000 موظف يغطون حوايل 300 

موقعا عىل مستوى العامل. وبني الرشكتني املؤسستني 

إىل  متتد  بخربة   Collins Aerospace رشكة  تتمتع 

أكرث من 165 عاما يف تلك الصناعة.

طرح المنتجات والخدمات المتقدمة
تعمل رشكة Collins Aerospace عىل طرح األنظمة 

املتقدمة التي تخدم القطاعات التجارية 

والعسكرية والرشكات. 

مستقبل  معا  لنتأمل 

والنظام  الذيك  الطريان 

سوى  يوجد  ال  العسكري:  البيئي 

مكونات  مع  تتعامل  التي  الرشكات  من  قليل  عدد 

 Collins رشكة  مثل   – تلك  أو  البيئي  النظام  هذا 

Aerospace - التي تتمتع بفرص أكرب لتصميم أنظمة 

ذكية مرتابطة تحرص عىل رفع مستوى األداء وخفض 

مستوى التكاليف. وباملثل، فإن طرح منوذج تجاري 

جديد للطريان يعتمد عىل البيانات سيمكن رشكات 

الطريان قريبا من الحصول عىل بياناتها التي تجمعها 

شبكاتنا العاملية الفائقة الجودة. وسيتمكن عمالؤنا، 

ألول مرة، من استخدام تلك البيانات بسهولة إلحراز 

تفوق واضح عىل مستوى التشغيل والسوق. 

استقطاب أفضل المواهب من أجل 
التصدي ألكثر التحديات العالمية صعوبة

املهندس  ملكات  يستفز  يشء  ال  أنه  خربيت  تؤكد 

الهدف  هو  فذلك  الصعب«.  »التحدي  عبارة  مثل 

الذي يعمل من أجله املهندسون، وتلك هي الفرصة 

لقوتها   Collins Aerospace رشكة  متنحها  التي 

العاملة من املهندسني الذين يبلغ عددهم 16,000 

مهندسا كل يوم. فنحن نعول عىل الخربات الطويلة 

للمهندسني املوهوبني القادرين– عن طريق التعاون 

املجال  هذا  يف  إبداعية  أفكار  طرح  عىل  املشرتك- 

الحيوي املتنامي. 

االبتكارات  من  مرياثنا  بأن  جازما  إميانا  أؤمن  وأنا 

الوجود بفضل رشكات صناعية  إىل  التي جاءت 

عمالقة مثل توماس هاميلتون وديفيد 

صندسرتاند وبنيامني جودريتش وآرثر 

املثايل  النووي  الحمض  ميثل  كولينز 

Collins Aerospace بالنسبة لرشكة

قصة  بأنه  أؤمن  ما  نحو  املثرية  رحلتنا  تبدأ  واليوم، 

نجاح عاملية، وأتطلع بكل لهفة ملعرفة ما ينظرنا وراء 

األفق.

تابعونا ونحن نعيد صياغة الفضاء الجوي!
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مقترح الجيش الموحد.. هل يضمن 
ألوروبا استقاللها الدفاعي واألمني؟

فكرة  املوحد  األورويب  الجيش  مبادرة  أن  ورغم 

يف  األورويب  االتحاد  نشأة  بداية  إىل  تعود  قدمية 

الحديث  تجدد  أن  إال  املايض،  القرن  أربعينيات 

ما بني مؤيد  الجدل   أثار حالة من  حولها  مؤخراً 

نفسه،  األورويب  االتحاد  داخل  حتى  ومعارض 

خاصة أنها تأيت يف وقت يطغى فيه التوتر وتتزايد 

وبني  ناحية  من  واشنطن  من  كل  بني  الخالفات 

موسكو وبكني من ناحية أخرى حول العديد من 

والتي  واألمنية،  والعسكرية  التجارية  امللفات، 

باردة  حرباً  اآلن  يشهد  العامل  بأن  انطباعاً  أعطت 

من  متزايدة  مخاوف  ظل  يف  تأيت  كام  جديدة، 

األمنية  بالتزاماتها  املتحدة  الواليات  التزام  عدم 

والدفاعية تجاه دول االتحاد األورويب ضمن مظلة 

بالتزاماتها  أوروبا  دول  تفي  مل  إذا  الناتو  حلف 

املالية تجاه الحلف. 

السياق التاريخي لفكرة لجيش 
األوروبي الموحد

تاريخياً  املوحد  األوريب  الجيش  فكرة  ترتبط 

الدفاعية  السياسة  توحيد  إىل  الرامية  بالجهود 

 1948 عام  إىل  وترجع  األورويب،  لالتحاد  واألمنية 

دول  واتحاد  وفرنسا  بريطانيا،  وقعت  عندما 

البنلوكس )اتحاد اقتصادي يضم بلجيكا، وهولندا 

ولوكسمبورج(، عىل معاهدة بروكسل، حيث كان 

الفرتة يدور حول رضورة أن  الحديث خالل هذه 

تعزز  دفاعية مشرتكة  االتحاد سياسية  لهذا  يكون 

وحدتها االقتصادية.

يف  املوحد  األورويب  الجيش  عن  الحديث  وتجدد 

الذي  األورويب  االتحاد  أعلن  حينام   1992 العام 

معاهدة  إىل  التوصل  عن  دولة   28 حينها  ضم 

»وضع  أهمية  عىل  أكدت  التي  »ماسرتيخت« 

دفاعية  بسياسة  تُستكمل  وأمنية  خارجية  سياسة 

مشرتكة عندما تسمح الظروف«، وتضاعفت اآلمال 

من  جديدة  مرحلة  عىل  مقبلة  أوروبا  بأن  وقتها 

متت   2009 العام  ويف  والدفاعي.  األمني  التعاون 

عند  مشرتك،    أورويب  دفاع  تأسيس  إىل  الدعوة 

أهم  من  تعد  التي  لشبونة  معاهدة  توقيع 

معاهدات االتحاد األورويب. 

دعا   2014 عام  يف  األوكرانية  األزمة  تفجر  وإثر    

تجدد الحديث خالل العام 
الجاري من جانب كل من 

ألمانيا وفرنسا حول ضرورة 
بناء جيش أوروبي موحد 

يتعاطى مع التحديات 
والمخاطر التي تهدد 

األمن األوروبي، خاصة في 
ظل السياسة المتشددة 

التي تتبناها إدارة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب 

بشأن تقاسم األعباء األمنية 
والدفاعية داخل حلف شمال 

األطلسي)الناتو(، حيث 
طالب ترامب أكثر من مرة 

األوروبيين بدفع ما وصفه 
بـ«نصيب عادل من النفقات 

العسكرية«.  

بقلم: داليا السيد أحمد
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إىل  يونكر  كلود  جان  األوروبية،  املفوضية  رئيس 

إنشاء جيش أورويب موحد، من أجل إقناع روسيا 

قيمه،  عن  الدفاع  يف  جاد  األورويب  االتحاد  بأن 

األورويب  الجيش  إنشاء  عن  الحديث  وتجدد 

من  الخروج  عىل  الربيطاين  االستفتاء  بعد  املوحد 

االتحاد األورويب يف 23 يونيو من عام 2016. وىف 

عام 2017، وقع 23 عضوا ىف االتحاد األوروىب عىل 

مبجال  التعاون  لتعزيز  الرامية  “بيسكو”  اتفاقية 

خطوة  أبرز  االتفاقية  هذه  توقيع  وشكل  الدفاع، 

أقدمت عليها دول االتحاد ىف اتجاه تشكيل ذراع 

العسكرية  التبعية  من  بفضلها  تتخلص  عسكريا 

للواليات املتحدة.

لماذا تقود فرنسا وألمانيا 
الحديث عن الجيش األوروبي 

الموحد في العام 2018؟
 2018 الجاري   العام  خالل  وأملانيا  فرنسا  قادت 

موحد  أورويب  جيش  بناء  رضورة  عن  الحديث 

مواجهة  يف  أمنها  األورويب  االتحاد  لدول  يضمن 

نوفمرب  شهر  ففي  املتنامية،  والتهديدات  املخاطر 

انتهاء  ذكرى  إحياء  مراسم  من  أيام  وقبل   ،2018

الفرنيس  الرئيس  أكد  األوىل،  العاملية  الحرب 

ألوروبا  يكون  أن  أهمية  عىل  ماكرون  إميانويل 

جيش موحد ، قائالً يف حوار له مع إذاعة »أوروبا 

يف  الرشوع  أوروبا  مصلحة  من  الفرنسية:«إن   »1

إنشاء  جيش أورويب حقيقي«، وشّدد ماكرون عىل 

رضورة املسارعة بتأسيس هذا الجيش   بالتحذير 

من صعود قوى »سلطوية« وتسابقها بالتسلح عىل 

الحدود مع أوروبا، واعترب أن األوروبيني »يتوجب 

عليهم الدفاع عن أنفسهم مبواجهة روسيا والصني 

وحتى من الواليات املتحدة«.

املستشارة األملانية »أنجيال مريكل« أظهرت حامسة 

كبرية هي األخرى لبناء جيش أورويب موحد، ودعت 

خالل خطاب أمام الربملان األورويب يف سرتاسبورغ 

يف شهر نوفمرب 2018  إىل تأسيس الجيش األورويب 

رؤية  وضع  »علينا  خطابها  يف  وقالت  املوحد 

تتيح لنا أن نصل يوما ما إىل إنشاء جيش أورويب 

لن  األورويب  الجيش  أن  مريكل  وبينت  حقيقي«، 

يكون جيش ضد  حلف شامل األطليس، وإمنا يعمل 

التحالف  داخل  لالتحاد  قوية  مكانة  ترسيخ  عيل 

العسكري ليس ذلك فقط وإمنا أيضا ترسيخ مكانة 

االتحاد األورويب عيل املستوي العاملي.  واقرتحت 

رئاسة  مع  أورويب  أمن  مجلس  إنشاء  أيضاً  مريكل 

دولية ميكن من خالله اتخاذ قرارات مهمة بشكل 

الفكرة أيضاً  أثارت هذه  أرسع. وكانت مريكل قد 

خالل مؤمتر«ميونيخ لألمن« الذي عقد يف أملانيا يف 

فرباير 2018، حينام قال رصاحة« أن وقت »اعتامد 

وزيرة  دعت  فيام  انتهى«.   قد  الغري  عىل  أوروبا 

الدفاع الفرنسية »فلورنس بارىل« يالدول األوروبية 

الدفاع  مجال  ىف  اسرتاتيجية«  »استقاللية  المتالك 

مع اإلبقاء عىل عضويتها يف حلف شامل األطلىس 

»الناتو«.  

هذا الحامس الفرنيس- األملاين لبناء جيش أورويب 

التي  العوامل  حقيقة  حول  التساؤل  يثري  موحد 

الدولتني  برغبة  بالفعل  ترتبط  فهل  ورائه،  تقف 

األوروبية  واألمنية  الدفاعية  السياسات  تعزيز  يف 

املحدقة  واملخاطر  التحديات  ملواجهة  املشرتكة 

بدول االتحاد األورويب؟ أم أن هناك عوامل أخرى 

تقف وراء ذلك؟

الحامس  يرجعون  املحللني  من  كثري  أن  رغم 

املوحد  األورويب  الجيش  لفكرة  األملاين  الفرنيس- 

ماكرون  الرئيس  من  بكل  ترتبط  ذاتية  ألسباب 

واملستشارة مريكل، فاألول يطمح إىل قيادة االتحاد 

املستوي  عيل  فرنسا  مكانة  وتعزير  األورويب 

تنهي  أن  تريد  »مريكل«  بينام  والدويل،  األورويب 

أن  إال  لها،  يحسب  كبري  بإنجاز  السياسية  حياتها 

قيادة  وراء  تقف  موضوعية  أسباباً  بالفعل  هناك 

لعل  موحد،  أورويب  جيش  بناء  لجهود  الدولتني 

أهمها:

1 - تحقيق االستقاللية األمنية والدفاعية لالتحاد 

األورويب بعيداً عن الواليات املتحدة األمريكية التي 

عام  يف  السلطة  ترامب  دونالد  اعتالء  منذ  بدأت 

2017 تساوم أوروبا وتطالبها بتقاسم األعباء املالية 

يراجع  من  ولعل  األطليس.  شامل  حلف  داخل 

ترصيحات ترامب خالل عامي 2017 و2018 يتأكد 

له ذلك بوضوح، فقد دعا يف أكرث من مناسبة الدول 

األوروبية الحليفة إىل القيام بواجباتها بشأن دفع 

التكرار  التكاليف املرتتبة عليها يف »الناتو«، وأعاد 

األطليس  األعضاء يف حلف شامل  الدول  بأن عىل 

سداد ديونها لبالده، بل أنه أشار إىل أن عىل هذه 

الدول أن تدفع مثن الحامية األمريكية لها، بل أنه 

هدد باالنسحاب من الناتو ما مل تفى دول أوروبا 

بالتزاماتها املالية. لهذا فإن أحد الدوافع الحقيقية 

األورويب  الجيش  عن  الحديث  تجدد  وراء  من 
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املوحد هو إيصال رسالة إىل ترامب يك يكف عن 

رشيك  باعتبارها  أوروبا  مع  والتعامل  تهديداته 

فاعل وليس تابع.

وأوروبا  وأملانيا،  فرنسا  لدى  املخاوف  تزايد   -  2

ترامب  إدارة    تقليص  إمكانية  من  عام،  بوجه 

رمبا  أو  األطليس  شامل  حلف  داخل  لدورها 

االنسحاب منه، كام فعلت تجاه اتفاقيات عديدة، 

أعلن  حينام   2018 أكتوبر  شهر  يف  آخرها  كان 

األسلحة  من  الحد  اتفاقية  من  االنسحاب  ترامب 

عارضتها  التي  الخطوة  وهي  روسيا،  مع  النووية 

فإن  ولهذا  للخطر.  أمنها  تعرض  باعتبارها  أوروبا 

املوحد  من  األورويب  الجيش  الحديث عن  تجدد 

إطار  يف  يكون  رمبا  وأملانيا  فرنسا  من  كل  جانب 

االستعداد للتداعيات التي قد ترتتب مستقبالً عىل 

االنسحاب األمرييك من هذه املعاهدة عىل أمنها، 

الثاين، يف هذه االتفاقية  خاصة أن روسيا، الطرف 

هددت وعىل لسان الرئيس فالدميري بوتني، بتوجيه 

عىل  توافق  التي  األوروبية  للدول  محتملة  رضبة 

نرش صواريخ أمريكية عىل أراضيها، وأعرب بوتني، 

رئيس  مع  موسكو  مؤمتر صحفي مشرتك يف  أثناء 

نوفمرب  شهر  يف  كونتي،  جوزيبي  اإليطايل  الوزراء 

2018 عن قلق موسكو إزاء قرار واشنطن التخيل 

املدى،  متوسطة  النووية  القوات  معاهدة  عن 

من  بالخروج  املتحدة  الواليات  قرار  قائالً:«إن 

املعاهدة قد يعرّض رشكاءها األوروبيني للخطر، إذا 

انسحبت الواليات املتحدة من املعاهدة، ونرُشت 

هذه الصواريخ يف أوروبا، فإننا سنضطر طبًعا إىل 

التي  األوروبية  الدول  عىل  ويجب  باملثل،  الرد 

أراضيها(،  يف  الصواريخ  )نرش  ذلك  عىل  ستوافق 

أن تدرك أنها تُعرّض أراضيها لخطر رضبة مضادة 

محتملة من جانبنا«.

االتحاد  من  بريطانيا  النسحاب  االستعداد   -  3

واالتحاد  وأملانيا،  فرنسا  تدرك  حيث  األورويب، 

األورويب بوجه عام، أن هذا االنسحاب رمبا يشكل 

األمني،  الفراغ  من  نوعاً  يحدث  أو  أمنية  معضلة 

خاصة أن بريطانيا متثل قوة عسكرية كبرية، سواء 

نووية،  أسلحة  من  متتلكه  ملا  أو  القوي  لجيشها 

فرنسا،  بعد  أوروبا  يف  الثانية  النووية  القوة  فهي 

أوروبا  بأن  رسالة  إيصال  الدولتان  تريد  ولهذا 

سياساتها  من  تعزز  إجراءات  اتخاذ  عىل  قادرة 

الدفاعية واألمنية املشرتكة، وذلك يف مواجهة كل 

من روسيا والصني والواليات املتحدة، وهي الدول 

التي جاءت يف سياق حديث ماكرون عن  الثالث 

خطراً  نشكل  فموسكو  املوحد.  األورويب  الجيش 

ضمها  بعد  خاصة  األورويب  االتحاد  لدول  حقيقياً 

واحتالل شبه جزيرة القرم يف مارس 2014، حيث 

اإلقليمية  الحدود  وأمن  لسالمة  تهديداً  تشكل 

مع  تشرتك  التي  للدول  بالنسبة  خاصة  ألوروبا، 

البلطيق،  دول  مثل  جغرافية  حدود  يف  روسيا 

بولندا، فلندا، والرنويج.  أما الخطر الصيني فينبع 

باألساس من خالل قوتها االقتصادية، حيث متتلك 

األورويب  االتحاد  داخل  هائلة  استثامرات  بكني 

داخل  مؤثرة  إقامة  جامعات ضغط  إيل  وتسعى 

تشكله  الذي  الخطر  بينام  األورويب،  االتحاد 

ترامب  تهديدات  إىل  يرجع  املتحدة  الواليات 

املتكررة باالنسحاب من حلف الناتو والتخيل عن 

االلتزامات األمنية والدفاعية تجاه دول أوروبا.

هل يمكن تحويل مقترح 
الجيش الموحد إلى مشروع 
للدفاع األوروبي المشترك؟ 

رغم حامس فرنسا وأملانيا ملقرتح الجيش األورويب 

دون  تحول  عقبات  عدة  هناك  أن  إال  املوحد، 

األورويب  للدفاع  مرشوع  إىل  املقرتح  هذا  ترجمة 

املشرتك، لعل أبرزها:

حول  األورويب  االتحاد  داخل  االتفاق  غياب   -  1

هذا املقرتح، حيث يالحظ أن الدول املؤيدة لفكرة 

أملانيا،  يف  تنحرص  تكاد  املوحد  األورويب  الجيش 

بولندا،  من  كل  تعارض  بينام  وإسبانيا،  وإيطاليا 

حدود  لها  التي  الدول  وهي   ، وليتوانيا  والتفيا 

هذا  عجز  من  لخشيتها  املقرتح،  هذا  روسيا،  مع 

تهديد  أي  ضد  عنهم  الدفاع  يف  الناشئ  الجيش 

رويس، مؤكدة تفضيلها حلف الناتو للدفاع.  بينام 

تعتمد دول أوروبية أخرى، مثل النمسا، والسويد، 

وفنلندا وأيرلندا، مبدأ “الحياد العسكري” وتعارض 

بطبيعة الحال فكرة الجيش األورويب املوحد. وهذا 

العقبة  يعترب  األورويب  االتحاد  داخل  االنقسام 

حقيقية  إجراءات  اتخاذ  يف  البدء  أمام  الرئيسية 

للدفاع  أورويب  مرشوع  إىل  املقرتح  هذا  لتحويل 

املشرتك.

2 - املوقف األمرييك املتحفظ، حيث انتقد الرئيس 

أن  ميكن  باعتباره  بشدة،  املقرتح  هذا  ترامب 
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املظلة  الذي يعترب  يضعف حلف شامل األطليس، 

بل  األورويب،  االتحاد  لدول  والدفاعية  األمنية 

وانتقد  جداً«،  بـ«املهني  املقرتح  هذا  وصف  أنه 

إىل  واشنطن  فيها  وضع  التي  ماكرون  ترصيحات 

جانب كل من موسكو وبكني يف خانة الدول التي 

ينبغي التحوط منها. واستغل ترامب هذا املقرتح 

املالية  التزاماتها  بتحمل  أوروبا  دول  مطالبة  يف 

يف  التفكري  من  بدالً  األطليس  شامل  حلف  داخل 

الجدوى  عدمية  األورويب(  )الجيش  جديدة  صيغة 

هذا  أن  عىل  املتحدة  الواليات  وتراهن  والتأثري. 

االتحاد  دول  أغلبية  ألن  تنفيذه،  ميكن  ال  املقرتح 

األووريب ما تزال متمسكة بخيار الناتو،الذي ضمن 

لها، وما يزال، أمنها يف مواجهة التهديدات الروسية.

كام تعارض بريطانيا أيضاً هذا املقرتح، بالرغم من 

ترى  ألنها  وذلك  األورويب،  االتحاد  من  انسحابها 

مهام  مع  يتداخل  قد  املوحد  األورويب  الجيش  أن 

يتألف  قد  الجيش  هذا  هذا  أن  إذ  الناتو،  حلف 

االتحاد  ينظمها  موحدة،  عسكرية  وحدات  من 

للقارة  الدفاعية  القدرات  تعزيز  بهدف  األورويب؛ 

األوروبية بطريقة مامثلة لتلك التي يقدمها الناتو 

حالياً، ما قد يحدث إرباكاً داخل العديد من الدول 

األوروبية. 

أمام  الرئيسية  املعضالت  أحد  يعترب  التمويل   -  3

مع  املوحد، خاصة  األورويب  الجيش  مقرتح  تنفيذ 

من  العديد  يف  والدفاع  األمن  ميزانيات  تراجع 

السنوات  خالل  كبرية  بصورة  األوروبية  الدول 

املاضية، يف ظل ما تواجهه من ضغوطات اقتصادية 

متزايدة، مثال أزمة الديون اليونانية وتصاعد نسبة 

الهجرة،  الفردي وقضايا  الدخل  وانخفاض  البطالة 

العديد  كانت  إذا  أنه  يرى  من  هناك  أن  حتى 

بالتزاماتها  الوفاء  األوروبية عاجزة عن  الدول  من 

أعباء  تتحمل  فكيف  الناتو،  حلف  تجاه  املالية 

الجيش األورويب املوحد، فكام هو  إضافية إلنشاء 

معروف فإن أربعة أعضاء فقط من أصل الـ 29 يف 

االتحاد األورويب يلبون متطلبات الناتو فيام يخص 

عىل  اإلجاميل  املحيل  الناتج  من  باملئة   2 إنفاق 

باملئة   70 نحو  املتحدة  الواليات  وتغطي  الدفاع، 

الذي يوضح بجالء حجم  األمر  الناتو،  من نفقات 

الجيش  احتياجات  لتمويل  املتوقعة  الصعوبات 

األورويب املوحد.

متطلبات  وبني  السيادة  بني  املوامئة  كيفية   -  4

الجيش املوحد: يشري مراقبون إىل أن قواعد وقوانني 

إنشاء جيش  أمام  األورويب قد متثل عقبة  االتحاد 

الدول  فإن  القوانني  لهذه  فوفقا  موحد،  أورويب 

األعضاء تتمسك بحقها يف حامية سيادتها، ما يعني 

الجيش  من  جنود  نرش  ترفض  قد  بعضها  أو  أنها 

إىل  إضافة  هذا  أراضيها،  داخل  املوحد  األورويب 

صعوبة انتقال الوحدات العسكرية األوروبية من 

بلد أورويب إىل آخر، نظرا للقوانني السائدة والعجز 

يف البنى التحتية يف مجال النقل واملواصالت.

5 - يشري خرباء إىل أن هناك أزمات بنيوية داخل 

االتحاد األورويب تقف عقبة أمام بناء جيش أورويب 

أمنية  سياسة  بغياب  باألساس  تتتعلق  موحد، 

من  عقود  ست  وبعد  األورويب  فاالتحاد  موحدة، 

عن  اليوم  حتى  عاجزاً  يزال  ما  االقتصادية  الوحد 

صياغة سياسة أمنية موحدة، نظرا لتعارض املصالح 

واختالف  االعضاء،  الدول  بني  والسياسية  االمنية 

الرؤى فيام بينها إزاء طبيعة التهديدات واملخاطر 

عىل  العمل  وكيفية  األورويب،  االتحاد  تواجه  التي 

مواجهتها.

خاتمة
فرصة  فإن  والتحديات،  العقبات  هذه  ضوء  يف 

ببناء  الخاص  األملاين  الفرنيس-  املقرتح  ترجمة 

يعرب  مشرتك  أورويب  مرشوع  إىل  موحد  جيش 

واألمنية  الدفاعية  السياسات  استقاللية  عن 

أو  املتحدة  الواليات  هيمنة  مواجهة  يف  املشرتكة 

ليس  صعبة،  تبدو  لروسيا  املحتملة  التهديدات 

أيضاً  وإمنا  إليها،  اإلشارة  السابق  لالعتبارات  فقط 

ألن الظروف الراهنة داخل االتحاد األورويب تبدو 

ماكرون  إميانويل  الفرنيس  فالرئيس  مواتية،  غري 

صاحب هذا املقرتح يواجه تحديات غري مسبوقة 

أدت  التي  الصفراء«  احتجاجات«السرتات  نتيجة 

إىل  وصلت  جداً،  كبرية  بنسبة  شعبيته  تراجع  إىل 

بنسبة  بالرئاسة  فاز  قد  كان  بعدما  فقط،   20%

انجيال  أما   ،2017 مايو  يف   65.5% بلغت  أصوات 

عن  فأعلنت  املرشوع،  لهذا  األكرب  الداعم  مريكل 

األمر   ،2021 عام  يف  السياسة  دائرة  من  خروجها 

الذي يشري إىل أن هذا املقرتح قد ال يخرج إىل النور 

، كغريه  من املقرتحات األخرى ، لتظل السياسات 

األمنية والدفاعية املشرتكة املعضلة الرئيسية التي 

تواجه االتحاد األورويب.
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االنتفاضات العربية و”الجدارة الرؤوفة”
مطالب االنتقال الديمقراطي تعثرت في ركام الخسائر الهائلة

ملف  غلق  إىل  التوجه  رصد  تم  لقد 

االنتفاضات، التي باغتت املنطقة منذ العام 

وإقليمية،  دولية  سياسية  تسويات  عرب   ،2011

واالحتجاجية،  الثورية  النزعات  تُسّكن  أن  ميكنها 

وأن تخلق مسارات عمل سياسية، لكن لن يكون 

بعدد  التي لحقت  الضخمة  بوسعها جرب األرضار 

من الدول العربية ومواطنيها، أو ضامن حد أدىن 

وطنية،  أنظمة  لتصليب  الرضورية  املنعة  من 

مبنأى عن استالب إرادتها، والهيمنة عىل قراراتها 

السيادية.

العام  األمني  رصح   ،2018 ديسمرب   27 يوم  يف 

الغيط  أبو  أحمد  السيد  العربية  الدول  لجامعة 

بأن “هناك خطأ يجب أن نقف يف وجهه ونقّومه، 

التطرف  موجات  انتشار  إىل  أدى  خطأ  وهو 

)الربيع  بثورات  يسمى  ما  وهو  واإلرهاب، 

مئات  وقتل  العربية  الدول  تدمري  إن  العريب(... 

اآلالف من العرب ال ميكن أن يسمى ربيعاً عربياً، 

كانت  بل  ربيعاً،  تكن  مل  العربية  الدول  فثورات 

دماراً لكونها أدت إىل انتشار اإلرهاب والتطرف”.

يبدو أن األمني العام للجامعة العربية لّخص عرب 

هذا التقييم الواضح مجمل ما يتم تداوله يف أروقة 

أن  العربية، خصوصاً  العواصم  معظم  يف  الحكم 

هذا التقييم تواكب مع تغريات جوهرية تحدث 

نظام  تأهيل  إعادة  باتجاه  السوري،  امللف  يف 

لرئيس  ا

بشار األسد، 

هذا  يعنيه  مبا 

هزمية  إعالن  من 

وغري  املعلنة  األهداف 

شهدتها  التي  لالنتفاضة  املعلنة 

والبدء  سنوات،  مثاين  نحو  منذ  بالده 

من نقطة الصفر يف التعاطي مع انشغاالت 

هذا امللف الحساس، مع كل ما تركته االنتفاضة 

من آثار عليه.

خسائر ضخمة
اندالع  واكب  الذي  الغريب  االحتفاء  عكس  عىل 

االنتفاضات مطلع العقد الجاري، بدأت املنظامت 

فداحة  إىل  االنتباه  يف  البحوث  ومراكز  والدول 

االجتامعية  والتكاليف  االقتصادية  الخسائر 

للتغريات السياسية يف دول االنتفاضات، كام باتت 

أكرث رصاحة يف اإلقرار بها.

البنك  عن  صادر  فصيل،  اقتصادي  موجز  يقول 

الدويل، بخصوص منطقة الرشق األوسط وشامل 

إن  إفريقيا، 

حروب املنطقة، 

يف  مبارشة  “أثرت 

شخص  مليون   87 نحو 

منطقة  يف  بلدان  أربعة  من 

إفريقيا؛  وشامل  األوسط  الرشق 

أي  واليمن،  وسورية  وليبيا  العراق  هي: 

إىل  املوجز  ويشري  املنطقة”.  سكان  ثلث  نحو 

البلدان،  أن “كل مناحي الحياة ترضرت يف هذه 

لم يشأ العام 2018 أن يمضي من دون أن يترك بصمة 
مثيرة على الواقع الجيوستراتيجي في المنطقة 

العربية؛ وهو واقع تجتهد القوى الفاعلة خالله 
في محاولة لتقديم إجابات جديدة عن أسئلة 

جوهرية تنشغل بها المنطقة والعالم، 
بخصوص كيفية تغيير األوضاع الراهنة، 

التي يبدو أن ثمة اتفاقًا على 
كونها سيئة ومرتبكة، ومنذرة 

بالمزيد من التداعي 
والتدخالت الدولية.

بقلم: ياسر عبد العزيز
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حيث تأثرت املنازل، واملدارس، والبنية األساسية، 

واملستشفيات، واألعامل، والغذاء، واملياه من شدة 

القتال يف هذه الحروب”.

أول  أعلنت  قد  بدورها  املتحدة  األمم  وكانت 

تقييم من نوعه لحجم الخسائر االقتصادية التي 

خمس  خالل  العربية،  “التغيري”  دول  تكبدتها 

سنوات أعقبت اندالع االنتفاضات، مشرية إىل أن 

“ثورات ما يعرف بالربيع العريب يف 2011، كلفت 

اقتصادات املنطقة ما يقدر بنحو ستة يف املئة من 

نحو  تعادل  نسبة  وهي  اإلجاميل،  املحيل  الناتج 

614 مليار دوالر”.

تلك الحصيلة االقتصادية لتداعيات االنتفاضات مل 

تكن بهذا الوضوح من قبل، لكن التقييم السيايس 

وصل  بعدما  خصوصاً  أعوام؛  منذ  واضحاً  كان 

وانهارت  مرص،  يف  الحكم  إىل  “اإلخوان”  تنظيم 

يف  األهلية  الحرب  واشتعلت  ليبيا،  يف  الدولة 

إثر  معتم؛  طويل  نفق  يف  اليمن  ودخل  سورية، 

االنقالب الحويث.

بحساب التداعيات االجتامعية واألخالقية املرتتبة 

“محاربتها”،  أو  “إخفاقها”،  أو  االنتفاضات،  عىل 

ستصبح  إدارتها”،  يف  “الفشل  أو  “قمعها”،  أو 

وبأكرث  البلدان،  تتحمل  مام  بأكرث  كبرية  الخسائر 

و”االنتفاض”  “الثورة”  مفاهيم  تستطيع  مام 

و”التغيري” أن تدافع عن نجاعتها.

سيجد مؤيدو “الثورات” و”التغيري” ذرائع لدحض 

تلك االستخالصات؛ وسيقول هؤالء: “إن الثورات 

مل تكتمل، وتم إجهاضها بواسطة الثورات املضادة، 

واالستبداد  الفساد  سببها  الخسائر  تلك  وأن 

واإلدارة الفاشلة”.

تقييم موضوعي
عودة  يف  والراغبون  “الثورات”  معارضو  سريد 

سنوات  مثاين  قبل  عليه  كانت  ما  إىل  األوضاع 

تكن  مل  انتفاضات،  وال  ثورات  “ليست  بقولهم: 

حتى  يظهر  مام  أكرب  وخسائرها  مؤامرات،  سوى 

اآلن”. لكن الباحثني املوضوعيني سيهتمون بكون 

تلك الخسائر حقيقة واقعة، وأن االختالف حول 

خطورتها،  ينفي  ال  فيها،  املتسبب  أو  حجمها، 

وأهمية إيجاد السبل املناسبة إليقافها، وتعويضها، 

وصوالً إىل تحقيق التنمية السياسية واالقتصادية 

املريرة  الوقائع  تكرار  عدم  لضامن  واالجتامعية، 

مرة أخرى يف بلدان املنطقة.

‘الربيع  تعبري  استخدام  الحقائق  تلك  تربر  ال 

بأن  الدفع  الصور، وحتى  من  بأي صورة  العريب’ 

ملصاعب  و’تتعرض  كبرية’،  أوقاتاً  تأخذ  ‘الثورات 

ومشكالت’، ال ميكن أن يصمد أمام عمق املأساة 

التي تعيشها تلك البلدان.

األسباب  عن  االستفسار  محاولة  إىل  هذا  يقودنا 

اتجاهاتها  عن  االنتفاضات  تلك  حرفت  التي 

املرجوة، إىل حد أن قطاعات كبرية من املواطنني 

العرب أضحت أكرث اعتقاداً بأن تلك االنتفاضات 

‘إسقاط  ‘مؤامرات تخريبية مدبرة’ بهدف  كانت 

الدول العربية’ التي اندلعت فيها.

إن االنتفاضات أو الثورات ليست مطلباً أو هدفاً 

ينتفض  إذ  مجتمع،  أو  دولة  ألي  ذاتها  حد  يف 

الجمهور أو يثور حني يكون التغيري رضورة، وحني 

يكون الطريق إليه مسدوداً.

بشكل  توافرا  العاملني  هذين  إن  القول  وميكن 

التغريات  التي شهدت  الدول  معظم  بآخر يف  أو 

الثورات  أو  االنتفاضات  تلك  تحول  لكن  الحادة، 

املجتمعات  تأخذ  دميقراطي،  انتقال  عملية  إىل 

أفضل، هو مسألة  أوضاع  إىل  فيها  اندلعت  التي 

أكرث صعوبة وتعقيداً.

عوامل االنتقال الديمقراطي
الدميقراطي  االنتقال  تجارب  استعراض  يكشف 

عرب الثورات واالنتفاضات، خصوصاً تلك التجارب 

من  الكثري  عن  أوروبا،  رشق  يف  وقعت  التي 

العوامل التي يجب أن تتوافر حتى تنجح عملية 

االنتقال الدميقراطي.

من تلك العوامل أن يكون هناك طلب فعيل لدى 

قطاعات فاعلة يف الجمهور عىل الدميقراطية، مبا 

تستلزمه من موارد وقيم أساسية؛ مثل املساواة، 

حقوق  واحرتام  املواطنني،  بني  التمييز  وعدم 

اإلنسان، وصيانة حرية اإلعالم وحرية التعبري عن 

الرأي.

الحال  بطبيعة  تتناقض  األساسية  القيم  هذه  إن 

الجامعات  تستخدمه  الذي  الديني  االرتكاز  مع 

االعتبارات  مع  أيضاً  تتناقض  كام  املتطرفة، 

الطائفية التي تحكم التفاعل السيايس يف أكرث من 

دولة.

املجتمع  ميتلك  أن  أيضاً  العوامل  تلك  بني  ومن 

بنية  الدميقراطي  االنتقال  تحقيق  يف  الراغب 

حزبية  حياة  عىل  تنطوي  أساسية،  سياسية 

مدين  مجتمع  تنظيامت  أو  عليها،  للبناء  صالحة 

الحال  هو  كام  وفعالة،  مسؤولة  ونقابات  قوية، 

يف تونس، التي ما زالت متتلك الفرصة ليك تقدم 

االنتقال  عملية  نجاح  إلمكانية  استثنائياً  منوذجا 

الدميقراطي يف أعقاب االنتفاض، يف منطقة الرشق 

األوسط.

تتوافر  أن  يجب  التي  العوامل  كل  تلك  ليست 

عملية  إىل  والثورات  االنتفاضات  تتحول  ليك 

اإلقليمي  التفاعل  لكن  ناجعة،  دميقراطي  انتقال 

والدويل، وخصوصاً إرادة الفاعلني املؤثرين الكبار، 

تؤدي دوراً حاسامً يف هذا اإلطار، ويبدو أن هذا 

التغيري  مطالب  ضد  عمل  بالذات  األخري  العامل 

الدميقراطي، وحقق نجاحاً ملحوظاً.

محاوالت  إخفاق  أسباب  حول  النزاع  بسبب 

يتمتع  مستقراً  مفهوماً  “الثورة”  تعد  مل  التغيري، 

       ثورات ما يعرف 
بالربيع العربي في 

2011، كلفت اقتصادات 
المنطقة ما يقدر بنحو 

ستة في المئة من 
الناتج المحلي اإلجمالي، 

وهي نسبة تعادل نحو 
614 مليار دوالر

       الجدارة الرؤوفة” 
قد تكون طريقًا لفرض 

السالم والنظام، 
وإلخراج الماليين من 

الفقر، وتحقيق العدالة 
االجتماعية، وتكريس 

استقرار الدولة، وتحقيق 
التقدم التدريجي
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باليقني يف العقل الجمعي ملواطني “دول التغيري”، 

فائقة  الدولة  وانهيار  االضطراب  تكاليف  وألن 

ومتجسدة، فإن الرهان عىل االنتفاض واالحتجاج 

يرتاجع بشدة يف عموم املنطقة، برغم ما يشهده 

السودان راهناً.

يقودنا هذا إىل تزايد الطلب عىل االستقرار مبوازاة 

تراجع الطلب عىل املجازفة، مام يؤدي إىل بروز 

مفهوم اإلصالح يف مقابل تراجع مفهوم الثورة.

الجدارة الرؤوفة
تقول الوكاالت املتخصصة يف األمم املتحدة والبنك 

الدميقراطي  النهج  تبني  إن  الدوليني  والصندوق 

النمو  يعزز  أن  شأنه  من  الغربية  الطريقة  عىل 

تلك  معظم  لكن  املستقبل،  يف  الرخاء  ويحقق 

تخرج  واضحة  طريق  خريطة  ترسم  ال  الوكاالت 

بتلك الدول من حالة الحرب واالقتتال األهيل إىل 

الحالة الدميقراطية املطلوبة.

إن تلك املنظامت الدولية، ومراكز البحوث، تدرك 

جيداً أن بعض النزعات العرقية والطائفية هيمنت 

االنتفاضات؛ وأن تلك  السيايس لدول  املجال  عىل 

الهيمنة من شأنها أن تفسد العمليات االنتخابية، 

وتحولها إىل تصويت عىل الهوية.

تجسد التجارب الناجحة يف بعض دول جنوب رشق 

األوسط  الرشق  أجواء  يف  للتحقق  قابالً  حالً  آسيا 

البعيدة عن قيم الحداثة مبفاهيمها الغربية.

هناك منظومة تقاليد وسلوك وفكر وأداء سيايس 

تسود منذ عقود يف بعض دول جنوب رشق آسيا؛ 

وهي منظومة تُسمى بـ”الجدارة الرؤوفة”، وتنبع 

من القيم “الكونفوشيسية”، وال تتوافق بالرضورة 

الربوفيسور  يقول  كام  الغربية،  الليربالية  قيم  مع 

بيل”.  “دانييل  الوطنية  سنغافورة  بجامعة 

اختيار  سيتم  الرؤوفة”،  “الجدارة  حكم  ووفق 

والحكم  باإلصالح،  ملتزمة  ونزيهة،  مؤهلة  كوادر 

الرشيد، ومحاربة الفساد، واحرتام املواطنني، لتويل 

املسؤولية.

مضطرباً،  بعضها  وكان  فقرية،  الدول  تلك  كانت 

لكن  وانتفاضات،  ثورات  منها  عدد  وشهد 

زعامء  عليها  وقام  أتت،  قوية  حكم  منظومات 

مؤسس  كيوان”  “يل  )مثل  ومخلصون  جديرون 

نهضة سنغافورة(، استطاعوا أن يقودوا بالدهم إىل 

التقدم واالزدهار، عرب خطط إصالح ناجحة.

تكون  أن  الرؤوفة”  “الجدارة  حكم  يتطلب  ال 

الصناديق وسيلة لتحديد اسم الحاكم، وقد يظل 

يتم  ورمبا  طويلة،  مدة  السلطة  يف  معني  حزب 

املقابل  يف  لكن  السيايس،  التنافس  حرية  تقييد 

بها. يف حكم  الوفاء  بد من  مثة رشوطاً صارمة ال 

أفضل  اختيار  يتم  أن  يجب  الرؤوفة”  “الجدارة 

العنارص لشغل املناصب، كام يجب أن يتم تفعيل 

آليات املحاسبة والرقابة، وينبغي أن يخضع األداء 

للتقييم، وأن يُحارب الفساد، وأن تتحقق توقعات 

املواطنني.

بسبب “الجدارة الرؤوفة” خرج مئات املاليني من 

وغريها،  وماليزيا،  وسنغافورة،  الصني،  يف  الفقر 

حكام  ألن  واالستقرار،  بالكفاية  أغلبهم  ومتتع 

اإلنجاز،  يحقق  رشيداً،  حكامً  كرسوا  البالد  هذه 

درجة  أقىص  إىل  واحرتموا،  التوقعات،  ويقابل 

يطلقوا  مل  وإن  مواطنيهم،  انشغاالت  ممكنة، 

الدميقراطية  السيايس عىل طريقة  التنافس  آليات 

الغربية.

“الجدارة الرؤوفة” قد تكون طريقاً لفرض السالم 

وتحقيق  الفقر،  من  املاليني  وإلخراج  والنظام، 

الدولة،  استقرار  وتكريس  االجتامعية،  العدالة 

وتحقيق التقدم التدريجي، مبا يعزز فرص التغيري.

“التغيري  دول  تنجح  أن  يف  التحدي  وسيكمن 

الرؤوفة”،  “الجدارة  حكم  إيجاد  يف  العربية” 

بعيداً عن االستبداد والطغيان، مبا يحقق ملواطنيها 

االستقرار واإلنجاز.

       إن تدمير الدول 
العربية ال يمكن أن يسمى 

ربيعًا عربيًا فثورات الدول 
العربية لم تكن ربيعًا، بل 
كانت دمارًا لكونها أدت 

إلى انتشار اإلرهاب
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فرضت التحوالت الكبرى التي 
شهدها العالم منذ بداية 

التسعينيات من القرن الماضي، 
اعتماد دبلوماسية أكثر انفتاحا 

وفعالية، بصورة تعكس 
استيعاب هذه المتغيرات في 

أبعادها السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية واألمنية.. وتبعا 

لذلك أضحت الدبلوماسية في 
عالم اليوم فّنا وعلما، يقوم على 

الّتشاركية والشمولية.. وتجاوز 
المهام التقليدية إلى تدبير 

األزمات وتعزيز السالم العالمي، 
وجلب االستثمارات..

تنامي  يف  العوملة  فرضتها  التي  الدينامية  أسهمت 

التنافس عىل األسواق العاملية، ورغم توّجه العديد من 

دول العامل إىل اعتامد إصالحات تدعم انفتاح االقتصاد 

الجمركية..  القيود  وإلغاء  املتبادل  االعتامد  وتعزيز 

تواجه  باتت  التي  اإلشكاالت  من  الكثري  هناك  إال 

اندماجها  دون  وتحول  الجنوب،  دول  اقتصاديات 

بصورة فاعلة ومتوازنة فـي االقتصاد العاملي..

تقوم العالقات الدولية يف جزء كبري منها عىل املقّوم 

تزايدت  وقد  الدول،  لسلوكيات  كمحّدد  االقتصادي 

البعد االقتصادي يف هذه العالقات، وهو ما  أهمية 

يعكسه تزايد أدور التكتالت االقتصادية التي أضحت 

فاعال دوليا وازنا، تحّول معها جزء كبري من العامل إىل 

أقطاب كربى تتحكم يف األسواق العاملية.

إيجاد  إىل  الجنوب تسعى  الكثري من دول  زالت  ما 

مكان لها يف عامل اليوم املتغري واملتشابك، وهي مهمة 

محفوفة بالصعوبات واملخاطر، وإذا كان بعض هذه 

الدول قد استطاعت أن تندمج يف منظومة االقتصاد 

جعلها  ما  اليقظة،  من  كبري  بقدر  الحايل  العاملي 

استثامرات  شكل  يف  املكتسبات،  من  الكثري  تجني 

ومساعدات.. مكنتها من تطوير أوضاعها االقتصادية 

تشجيع  تدعم  هامة  إصالحات  وإعامل  والتنموية، 

مناخ االستثامر،  وكسب رهانات التنافسية االقتصادية 

يف أبعادها املختلفة.. فإن الكثري من الدول األخرى 

التي ظلت عىل الهامش عرضة لالستغالل، ما زالت 

االقتصادية،  التطورات  مع  سلبي  بشكل  تتفاعل 

بسبب  إما  ضمنها،  فاعال  طرفا  تكون  أن  من  بدال 

نتيجة  أو  بّناءة،  اقتصادية  إصالحات  اعتامد  عدم 

االقتصادية  القوى  عليها  متارسها  التي  للضغوطات 

بشكل  تتّسع  االقتصادية  الفجوة  جعل  ما  الكربى.. 

كبري بني محوري الشامل وعدد من دول الجنوب. 

املصالح  تحقيق  عىل  الدولية  العالقات  تقوم 

والدفاع عنها عرب مختلف الوسائل والسبل، وتشّكل 

الوسائل  أنجع هذه  إحدى  االقتصادية  الدبلوماسية 

التي  الدول  من  الكثري  به  وعت  ما  وهو  وأهمها، 

طّورت هذه اآللية وراهنت عليها يف تحقيق الكثري 

من األهداف االسرتاتيجية..

الرسمي  الفاعل  االقتصادية  الدبلوماسية  تسائل  ال 

فقط، بل تعني أيضا مختلف الفاعلني من مقاوالت 

بقلم : د. إدريس لكريني
أستاذ العالقات الدولية في جامعة 

القاضي عياض - مراكش
drisslagrini@yahoo.fr

تدعم  قناة  فهي  اقتصادية..  ونخب  كربى  ورشكات 

االشتغال،  رشوط  لها  وتوفّر  الرسمية  الدبلوماسية 

ميكن  فيام  وناعم،  سلس  بشكل  تحرّكها  وتدعم  بل 

جانبها  من  توفر  أن  نفسها  الرسمية  للدبلوماسية 

رشوط اشتغال وتحرك الفاعل االقتصادي، وهو ما يربز 

تكاملهام )الدبلوماسية الرسمية ونظريتها االقتصادية( 

خدمة للمصالح الحيوية للدول..

رهانات  أحد  الخارجية  االستثامرات  جلب  أضحى   

الدبلوماسية االقتصادية، سواء بالنسبة لدول الجنوب 

)الدبلوماسية  باعتبارها  الشامل،  يف  ملثيلتها  أو 

االقتصادية( إحدى املداخل االسرتاتيجية لدعم جهود 

التنمية والقضاء عىل عدد من املعضالت االجتامعية 

وتظّل  الوطني..  االقتصاد  وتطوير  واالقتصادية 

مردودية تحرك هذه الدبلوماسية هي املحّدد األسايس 

لنجاعتها وقوتها، فكلاّم حققت مكتسبات واعدة عىل 

هذا الطريق، اعتربت فعالة وناجحة، وكلام عجزت عن 

تحقيق هذا الرهان كانت دبلوماسية تقليدية وقارصة..

تقوم الدبلوماسية االقتصادية يف جزء كبري منها عىل 

التسويق لفرص االستثامر يف مظاهرها املختلفة بسبل 

مستحدثة ومتطورة وجاذبة، وعىل البحث عن أسواق 

أكرث  االقتصادية وجعلها  الرشاكات  جديدة، وتعميق 

كبري من  قدر  إعطاء  أيضا عىل  تنبني  مردودية، كام 

الدينامية للعضوية يف التكتالت االقتصادية؛ وجعلها يف 

مستوى االنتظارات، التحديات املطروحة..  

إن كسب رهان دبلوماسية قادرة عىل جلب االستثامر 

للدول،  واالسرتاتيجية  االقتصادية  املصالح  وتعزيز 

الوطيدة والجدلية بني  بالعالقة  أوال  االقتناع  يتطلب 

إصالحات  إعامل  أن  ذلك  واقتصادي،  ما هو سيايس 

كأسلوب  الحوكمة  ترّسخ  ومؤسساتية  ترشيعية 

للتدبري يف القطاعني العام والخاص هو مدخل إلرساء 

دبلوماسية اقتصادية ناجعة، فيام ميكن لهذه األخرية 

أن تخدم قضايا سياسية واسرتاتيجية بالنسبة للدول. 

التشاركية،  من  كبري  قدرا  أيضا  األمر  يتطلب  كام 

والتحرك عىل مختلف الواجهات، سواء يف إطار جنوب 

- شامل أو جنوب – جنوب.. مع الحرص عىل تطوير 

واملرافعة  التفاوض  مستوى  عىل  البرشي  العنرص 

محور  باعتباره  االسرتاتيجي..  والتخطيط  والتسويق 

هذه الدبلوماسية.

الّدبلوماسية االقتصادية ومناخ االستثمار
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شركة Thales Alenia Space تستعد لتطوير سلسلة 
من األقمار الصناعية الرادارية لصالح كوريا

املهام  إدارة  من  طلبا  مؤخرا   Saab رشكة  تلقت 

وصيانة  لتطوير   )FMV( السويدية  العسكرية 

أجهزة الرادار الخاصة بتحديد موقع قطع املدفعية 

 Giraffe 4A واألسلحة، وشمل الطلب نظام الرادار

للرادار   االفرتايض  العمر  وإطالة  الوظائف  املتعدد 

Arthur الخاص بتحديد موقع املدفعية.

 Giraffe ويرى الخرباء أن الحصول عىل نظام الرادار

4A األريض الحديث املتعدد الوظائف وإطالة العمر 

بتحديد  الخاص   Arthur الرادار   لنظام  االفرتايض 

السويدية  املسلحة  القوات  سيمنح  املدفعية  موقع 

الطويل،  املدى  عىل  املدى  البعيدة  للمراقبة  جهازا 

عالوة عىل خلق فرص جديدة للتعامل مع التهديدات 

العمل يف  يبدأ  أن  املقرر  واملستقبلية. ومن  الحالية 

مصنع Saab يف جوتنربج عىل أن يبدأ التسليح اعتربا 

من عام 2019.

 ،Saab ورصح آندرز كارب، مدير إدارة املراقبة برشكة

عىل  املنصوب   Giraffe 4A الراداري  “نظامنا  بأن 

رصد  عىل  عمالئنا  قدرة  تعزيز  يف  سيساهم  األرض 

الباليستية  الصواريخ  مثل  خارجية  تهديدات  أي 

التكتيكية، السيام مع تصاعد وترية التوتر حولنا، كام 

الوظائف من  النظام عمالءنا سالحا متعدد  سيمنح 

الطراز األول لحامية مصالحهم”.

نظام   Giraffe 4A الرادار  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

أريض متعدد الوظائف مينح مستخدميه العديد من 

القدرات، حيث ميكن استخدام نظام واحد لتحقيق 

إطالق  عىل  عالوة  الجوي  والدفاع  الجوية  املراقبة 

التحذيرات املناسبة وتحديد مواقع املدفعية. ويعترب 

باستخدام  القنوات  متعدد  رقميا  نظاما  الرادار  هذا 

 )AESA( النشط  اإللكرتوين  املسح  مصفوفة  تقنية 

)gallium nitride )GaN التي تعتمد عىل

عبارة  وهي   ،Thales Alenia Space أعلنت رشكة 

عن مرشوع مشرتك بني رشكة Thales )67 %( ورشكة 

Leonardo )33 %(، أنها وقعت عقدين مع كوريا 

 Aerospace Industries, الجنوبية: واحد مع رشكة

 Hanwha Systems وآخر مع رشكة )LTD. )KAI

Corporation )HSC( لتطوير سلسلة من األقامر 

املخصصة  الوضوح  العالية  الرادارية  الصناعية 

لعمليات املراقبة لصالح “وكالة التطوير العسكري” 

 )Agency for Defence Development  )ADD

”Korea ”425 Project وهو املرشوع املعروف باسم

عليها،  املتعاقد  األربعة  الصناعية  لألقامر  وبالنسبة 

مسؤولية   Thales Alenia Space رشكة  ستتوىل 

)السيام  املنصات  وعنارص   SAR Payloads تأمني 

االستشعار(  وأنظمة  التحكم  ببوصلة  الخاصة  تلك 

الرادار HE-R1000 الذي ميثل  املستمدة من نظام 

 Thales Alenia Space عضوا يف عائلة املراقبة لدى

والبرصية.  الرادارية  الصناعية  األقامر  تشمل  التي 

قصرية  زيارات  عمل  إمكانية  التقنية  هذه  وستتيح 

لكل قمر ودعم عمليات التشغيل. وسيتم استخدام 

السلطات  املذكورة مبعرفة  الصناعية  األقامر  سلسلة 

املعلومات  وجمع  املراقبة  عمليات  لتنفيذ  الكورية 

االستخباراتية ومراقبة املناطق املهمة بفضل الحصول 

عىل صور عالية الوضوح.

وستقوم األقامر الصناعية بإرسال صور فائقة الوضوح 

البوصلة  بفضل  الحركة  عىل  الفائقة  قدرتها  بفضل 

ويؤدي  امليل.   وزاوية  الدفع  ودوار  الجريوسكوبية 

يعمل  جريوسكويب  عزم  توليد  إىل  الدفع  دوار  ميل 

تلك  وتتحرك  الفضائية.  املركبة  إدارة  عىل  بدوره 

 ”dancing satellites“ الراقصة”  الصناعية  “األقامر 

حول ثالثة محاور وسيتم تجهيزها بهوايئ خاص يف 

رشكة  تنفذه  الذي  والتطوير  البحوث  برنامج  إطار 

Thales Alenia Space

شركة Saab تحصل على طلب من السويد لشراء 
Arthur و Giraffe 4A الرادارين
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شركة General Dynamics Electric Boat تفوز بعقد 
بقيمة 346 ماليين دوالر مع البحرية األمريكية

شركتا Lockheed Martin و 
Airbus توقعان تحالفًا مشتركًا

 General Dynamics Electric رشكة  حصلت 

Boat عىل عقد بقيمة 346 ماليني دوالر من سالح 

البحرية األمرييك لتقديم خدمات البحوث والتطوير 

 Virginia طراز  من  الهجومية  للغواصات  الالزمة 

التي تعمل بالطاقة النووية. ومن الجدير بالذكر أن 

رشكة General Dynamics Electric Boat إحدى 

General Dynamics الرشكات التابعة لرشكة

 General Dynamics وينص العقد عىل تويل رشكة

Electric Boat مسؤولية إجراء الدراسات التطويرية 

واألعامل األخرى املتعلقة بتحسني تصميم هذا النوع 

الرشكة  ستتوىل  ذلك،  عىل  عالوة  الغواصات.  من 

املذكورة مسؤولية تنفيذ عمليات البحوث والتطوير 

الالزمة لتقييم التقنيات الجديدة التي سيتم إدخالها 

Virginia عىل الغواصات الجديدة من طراز

منحه يف  تم  الذي  للعقد،  التقديرية  القيمة  وتصل 

عام 2016 بصورة مبدئية، إىل 1,3 مليار دوالر حتى 

شهر سبتمرب 2019. ويتضمن العقد بندا يجيز زيادة 

أو إضافات يراها  قيمته مقابل إضافة أي تعديالت 

مسؤولو سالح البحرية رضورية ضامنا لتحقيق أفىص 

استفادة ممكنة من هذه الغواصة.

وقعت رشكتا Lockheed Martin و Airbus اتفاقية 

تلبية  كيفية  حول  االسرتاتيجي  للتعاون  مشرتكة 

أثناء  بالوقود  الطائرات  تزويد  عىل  املتزايد  الطلب 

الطريان من جانب عمالء وزارة الدفاع األمريكية.

تزويد  خدمات  لتقديم  الرشكتني  كلتا  وستسعى 

الناحية  من  عجز  أي  لسد  جوا  بالوقود  الطائرات 

االستيعابية وتلبية متطلبات الجيل التايل من طائرات 

يف  العمل  عىل  القادرة  العمالقة  بالوقود  التزويد 

البيئات الصعبة من حروب الفضاء املستقبلية.

اإلدارة  مجلس  رئيس  هيوسن،  مارلني  وقالت 

 ،Lockheed Martin برشكة  التنفيذي  والرئيس 

عليها  االعتامد  ميكن  حديثة  وسائل  “وجود  إن 

لتزويد الطائرات بالوقود أثناء الطريان عنرص أسايس 

تفوقهم  عىل  املحافظة  أجل  من  لعمالئنا  بالنسبة 

بني  “الجمع  أن  وأضافت  والعاملي”.  االسرتاتيجي 

و   Airbus رشكتي  لدى  والخربة  االبتكار  عنرصي 

Lockheed Martin يضعنا يف مكانة أفضل لتزويد 

سالح الجو األمرييك وحلفائنا يف جميع أنحاء العامل 

بأنظمة ووسائل متقدمة للتزويد بالوقود جو، وهي 

األنظمة الالزمة ملواجهة التحديدات األمنية يف القرن 

الحادي والعرشين”.

حيث  تعاونيا،  أسلوبا  تنتهجان  الرشكتني  أن  يّذكر 

 Airbus العمالقة  الجوي  التموين  طائرة  تحتل 

موقع   )A330 MRTT( األدوار  املتعددة   A330

القلب من هذا التعاون، لبحث مجموعة كبرية من 

الفرص واإلمكانيات التي قد ترتاوح بني طرق دعم 

القريب  املدى  بالوقود جوا عىل  التزويد  متطلبات 

عليه  تكون  أن  ميكن  ملا  جديدة  نظريات  وطرح 

طائرة التموين الجوي العمالقة يف املستقبل.
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شركة General Atomics Aeronautical Systems تحصل 
SkyGuardian على الترخيص الخاص بالطائرة المسيرة

شركة Photonis تعرض أحدث 
ابتكاراتها التكنولوجية

 General Atomics Aeronautical حصلت رشكة 

Systems, Inc. )GA-ASI(   عىل “شهادة الصالحية 

هيئة  من  التجريبية  الفئة  يف  الخاصة”  الجوية 

من  الثانية  لطائرتها  األمريكية  الفيدرالية  الطريان 

طراز MQ-9B SkyGuardian  ومن الجدير بالذكر 

 Remotely Piloted Aircraft املسرية  الطائرة  أن 

رقم  تحت  –واملسجلة  للرشكة  اململوكة    ))RPA

لتلحق  تأيت   YBC02- باسم  واملعروفة   N191FP

بشقيقتها األوىل من أجل دعم برنامج تطوير الطائرة 

 YBC02 للطائرة  الرتخيص  هذا  ويسمح   MQ-9B

بتنفيذ العمليات الجوية يف املجال الجوي األمرييك 

National Airspace )NAS( كطائرة مدنية.

اإلدارة  مجلس  رئيس  إلكسندر،  آر.  ديفيد  وقال 

 General برشكة  الطائرات  أنظمة  إدارة  ومدير 

Atomics Aeronautical Systems, Inc.، إن “هذا 

الرتخيص سيساعدنا يف تحقيق هدفنا الرامي إىل دمج 

الطائرة املسرية دمجا كامال مع “نظام املجال الجوي 

 ،]National Airspace System ]NAS الوطني” 

لتطوير  جهودنا  مواصلة  يف  أيضا  سيساعدنا  كام 

الطائرة MQ-9B لخدمة عمالئنا وخدمة سالح الجو 

املليك والجيش البلجييك”.

عىل  استمرت  جهود  مترة   MQ-9B الطائرة  ومتثل 

من  كامل  وبتمويل  كاملة  سنوات  خمس  مدار 

الرشكة من أجل إنتاج طائرة آلية )غري مأهولة( قادرة 

باإلضافة  املفتوح،  الجوي  املجال  يف  الطريان  عىل 

 NATO الجوية  الصالحية  رشوط  استيفاء  إىل 

STANAG 4671 التي تفرضها قوانني حلف شامل 

األطليس )الناتو(. وتتميز الطائرة املسرية بقدرتها عىل 

باإلضافة  ساعة،   40 تتجاوز  ملدة  املتواصل  التحليق 

إىل قدرتها عىل حمل أنظمة جديدة باستخدام تسع 

نقاط صلبة hardpoints والعمل يف كافة الظروف 

واألحوال الجوية والقدرة عىل اإلقالع والهبوط اآليل 

الوظائف ونظام  املتعدد   Lynx وحملها نظام رادار

 Detect and Avoid األهداف”  وتجنب  “رصد 

)DAA( system

من املقرر أن تعلن رشكة Photonis عن حصورها 

القوي خالل معرض SHOT 2019 يف الس فيجاس 

إىل   22 من  الفرتة  خالل  األمريكية  نيفادا  بوالية 

 Night Vision القادم. وستشارك رشكة يناير   25

Devices, Inc. )NVD(، الوكيل الحرصي ألنظمة 

الرؤية الليلية مقاس 16 ملليمرتا، يف املعرض حيث 

التي  األنظمة  تلك  من  منتجاتها  أحدث  ستعرض 

تساهم يف تحسني الرؤية وتقليل التأيرات الضوئية 

بشكل كبري.

الرؤية  الرابع أحدث تقنية يف مجال  الجيل  وميثل 

الليلية املركزة. وقد قامت رشكة Photonis بإنتاج 

لتلبية  الليلية  الرؤية  أنظمة  من  الرابع  الجيل 

وجه  عىل  الخاصة  القوات  عمليات  متطلبات 

التشغيل  األنظمة  تلك  تؤمن  حيث  الخصوص، 

الذايت Auto-Gating كأرسع ما يكون وبأقل تأثري 

ضويئ halo كام تؤمن مجاال ضوئيا غري مسبوق من 

من  القريبة  اآلشعة  إىل  البنفسجية  تحت  األشعة 

األشعة تحت الحمراء.

رشكة  إنتاج  من  الرابع  الجيل  نظارات  وتتوافر 

Photonis يف األسواق مبقاس 18 ملليمرتا أو مبقاس 

16 ملليمرتا الجديد الذي يهدف إىل تلبية متطلبات 

 SWaP requirements والقوة  والوزن  الحجم 

رضورة  تستوجب  التي  الحديثة  الجيوش  لدى 

تقليل الحجم والوزن وخفض استهالك الطاقة مع 

تعظيم األداء. وبتوفر تقنية الجيل الرابع من رشكة 

Photonis ستتمتع القوات املسلحة بقدر أكرب من 

الطويلة، مع  الرؤية واالعتامد عىل املوجة  وضوح 

تقليل حجم التأثري الضويئ halo من أجل تعظيم 

خطط خفض الطلب DRI بنسبة تزيد عىل 40 %. 
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شركة Airbus Defence and Space تفتتح موقع 
التشغيل Zephyr األول من نوعه في العالم

 Airbus Defence and Space رشكة  أعلنت 

افتتاح أول قاعدة جوية من نوعها يف العامل عىل 

شكل قمر شبه اصطناعي يحلق عىل ارتفاع عال 

)غري  اآللية  الجوية  املركبة  موقعا إلطالق  لتكون 

املأهولة( Zephyr يف ويندهام غريب أسرتاليا. وقد 

وقع االختيار عىل هذا املوقع بفضل مجاله الجوي 

هناك،  الجوية  األحوال  واستقرار  املحدود  غري 

ويعترب هذا املوقع مثرة استثامرات ضخمة ضختها 

Zephyr يف مرشوع Airbus رشكة

ومن الجدير بالذكر أن Zephyr هي أهم مركبة جوية 

الجو  طبقات  خارج  الشمسية  بالطاقة  تعمل  آلية 

العليا )االسرتاتوسفري(، وتقوم بتعزيز آشعة الشمس 

وتعمل بالطاقة الشمسية بالكامل فوق طبقات الجو 

وتأيت  التقليدية.  الجوية  الحركة  عن  وبعيدا  العليا 

هذه املركبة لتسد ثغرة واضحة بني األقامر الصناعية 

واملركبات الجحوية اآللية والطائرات املأهولة لتقديم 

خدمات محلية متواصلة عىل غرار األقامر الصناعية. 

ويرى خرباء أن املركبة الجوية اآللية Zephyr ستؤمن 

والتواصل  واإلحساس  الرؤية  عىل  جديدة  قدرات 

كام  سواء،  حد  والتجاريني عىل  العسكريني  للعمالء 

مراقبة  مثل  األزمات  إدارة  مجال  يف  ثورة  ستحدث 

انتشار الحرائق أو بقع الزيت. كام ميكن للمركبة أن 

تؤمن املراقبة املستمرة وتتبع املشهد البيئي املتغري 

املناطق  مع  االتصاالت  وتأمني  العامل،  مستوى  عىل 

النائية من العامل. 

ماجووان،  مارك  أسرتاليا،  غريب  وزراء  رئيس  وقال 

ومرشوعه   Airbus بفريق  أرحب  أن  “يرسين 

يأيت  الذي  املرشع  وهو  أسرتاليا،  غريب  يف   Zephyr

جانب  من  الدؤوب  العمل  من  تقريبا  عاما  ليتوج 

التكنولوجيا  لنقل هذه  األسرتالية  الرشكة والحكومة 

اآللية  الجوية  املركبة  وتؤمن  منطقتنا.  إىل  املبتكرة 

التجاريني  للعمالء  ميكن  جديدة  قدرات    Zephyr

يف  ستساهم  أنها  كام  منها،  االستفادة  والعسكريني 

تعزيز االقتصاد يف منطقة “إيست كيمربيل”.

 M-345 أول طائرة من طراز :Leonardo
تقوم برحلتها األولى

متقدمة   / أساسية  تدريب  طائرة  أول  نجحت 

 M-345 HET طراز  من 

الكفاءة(  عالية  تدريب  )طائرة 

مطار  يف  األوىل  برحلتها  القيام  يف 

Venegono Superiore )يف مدينة فاريزي 

، بإيطاليا( وعىل متنها الطياران كويرينو بوتيش 

وجياكومو النييل.

من جانبه قال كويرينو بوتيش، طيار االختبارات 

الطائرات:  بقسم  التدريب  طريان  مرشوع  يف 

املعايري  متاًما  ويلبي  ممتازًا،  الطائرة  أداء  “كان 

أظهر  وقد  التصميم.  من  املتوخاة  والتوقعات 

استثنائية  استجابة  الخصوص  وجه  عىل  املحرك 

للتغريات يف الطاقة، وهو عامل رئييس يف الدور 

الذي ستلعبه طائرة M-345، ال سيام يف عروض 

الطريان البهلوانية”.

فالرييو  لوسيو  قال  أيًضا  السياق  هذا  ويف 

يف  الطائرات  لقسم  التنفيذي  املدير  سيويف، 

رشكة Leonardo: “أنا سعيد للغاية مبا أنجزناه 

حتى اآلن، وبالوقت القصري الذي استغرقه ذلك 

ويعود  املمتازة.  النتيجة  هذه  مثل  لتحقيق 

الفضل إىل أداء طائرة M-345 ونظامها التدريبي 

فاعلية  تعزيز  يف  املتكامل، 

تكاليف  وخفض  التدريب 

أوجد  وقد  التشغيل، 

اهتامماً  ذلك 

لدى  بالطائرة 

جميع  يف  الجوية  القوات  من  العديد 

أنحاء العامل”.

لهذه  األول  العميل  اإليطايل،  الجو  سالح  طلب 

 M-345 الطائرة، ما يصل إىل 45 طائرة من طراز

 )T-345A  أطلق عليها سالح الجو اإليطايل اسم(

 ،MB-339 طراز  من  طائرة   137 محل  لتحل 

كانت قد دخلت الخدمة ألول مرة يف عام 1982، 

ولتصبح الطائرة الجديدة لفريق عروض الطريان 

البهلوانية لدى سالح الجو اإليطايل. 
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عائلة المركبات القتالية 
Arma المدرعة

وتعترب املركبة Arma أحدث عضو ينضم إىل عائلة 

ذات  املدولبة  التكتيكية  املدرعة  القتالية  املركبات 

الدفع السدايس أو الثامين، وهي ذات بنية معيارية 

بعدة   Arma املركبة  وتتميز  الدواليب.  متعددة 

سعرها  عن  فضال  فائقة،  وفنية  تكتيكية  خصائص 

خفة  وبفضل  املنافسة.  بشقيقاتها  مقارنة  املدهش 

الحامية  تأمني  عىل  العالية  وقدرتها  الفائقة  حركتها 

عىل  واحتوائها  واأللغام  الباليستية  القذائف  ضد 

التسلح ذات األعرية  خيارات عدة الستخدام أنظمة 

قادرة   Arma املركبة  تعترب  والكبرية،  املتوسطة 

العمليات  الحديثة يف ساحات  الجيوش  عىل خدمة 

الحقيقية وعمليات حفظ السالم وتوزيع مواد اإلغاثة 

يف معظم املناطق الصعبة واألحوال الجوية. وتعترب 

املركبة منصة قابلة للتعديل تبعا ملتطلبات أي مهمة 

ناشئة يف ساحة العمليات الحدثة.

التصميم والحماية
عام  يف   Arma املركبة  تطوير  عملية  بدأت 

لتلبية  الرشكة  إطار مرشوع ممول من  2007 يف 

وتولت  والخارجية.  املحلية  األسواق  احتياجات 

وضع  من  بدءا  التطوير  دراسات   Otokar رشكة 

مثل  االختبارية  املراحل  انتهاء  وحتى  النظرية 

التفصييل  والتصميم  والصالحية  التأهيل  عمليتي 

اآليل.  الحاسب  مبساعدة  الهندسية  والدراسات 

التصميم  وعمل  النظرية  وضع  من  االنتهاء  وتم 

التفصييل والدراسات الهندسية خالل عام 2008، 

األلغام  انفجار  عن  الناجمة  اآلثار  تحليل  وجرى 

تعتبر المركبة 
Arma عضوا ضمن عائلة 

المركبات القتالية المدرعة المدولبة 
ذات الدفع السداسي أو الثماني المجهزة 

بقدرات برمائية اختيارية جرى تصميمها وتطويرها بمعرفة 
شركة Otokar، وهي مركبة معيارية متعددة الدواليب قابلة 

للتعديل بحيث تكون قادرة على تأمين أعلى مستوى من الحماية ضد القذائف 
الباليستية واأللغام بفضل هيكلها األحادي monocoque الفوالذي الشديد الصالبة.
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بقياس  املتعلق  واالستقرار  الحركة  خفة  ومراقبة 

وسهولة   hydrostatic stability النوعي  الثقل 

وسائل  باستخدام  األخرى  والخصائص  القيادة 

هندسية خاصة وعمليات املحاكاة. 

وجرى إنتاج النامذج األولية يف أوائل عام 2009 

ومتت بنجاح اختبارات التأكد من الصالحية فيام 

يتعلق بالتجارب والعمر االفرتايض للمركبة ومدى 

إمكانية االعتامد عليها واختبار قدرة املركبة عىل 

عىل  والباردة.عالوة  الحارة  األجواء  يف  العمل 

ذلك، جرى يف الوقت نفسه تنفيذ تفجري وهمي 

ألحد األلغام، ومن ثم إجراء االختبارات املتعلقة 

باالنفجار بنجاح خالل عام 2010.

خفة الحركة
تستخدم املركبة ARMA ذات الدفع الثامين محركا 

بقوة 450 حصانا ومجموعة قيادة ممتازة للحصول 

عىل خفة حركة فائقة عىل كافة أنواع الطرق بغض 

األمامي  الجزء  يف  املحرك  ويقع  حالتها.  عن  النظر 

قوة  أقىص  بإنتاج  له  يسمح  مبا  املركبة  من  األمين 

املحرك  متابعة  من  املهمة  قائد  ميكن  ومبا  للعمل، 

مبجرد النظر يف أي وقت. 

معزز  مستقل  تعليق  نظام  املركبة  تستخدم  كام 

الهواء  من  فارغة  العمل وهي  قادرة عىل  بإطارات 

اإلطارات  لنفخ  ثابتا  مركزيا  ونظاما   driveline

 )Central Tyres Inflation System )CTIS

ونظام مكابح مانعا لالنغالق )ABS(، ما يضمن خفة 

حركة املركبة عىل األرض، عالوة عىل سهولة قيادتها 

حتى فوق أصعب الطرق وأشدها وعورة.

وتعترب املركبة ARMA مركبة برمائية مثانية الدفع، 

وتستخدم محركني هيدروليكيني يف املياه يؤمنان لها 

املركبة  املياه. وتحتوي  الخوض يف  فائقة عىل  قدرة 

قياسية  تجهيزات  عىل 

الصعود  باب  مثل 

والنزول دخول الذي 

بطريقة  يعمل 

ليكية   و ر هيد

وآلة تصوير 

حرارية  تصوير  وآلة  الخلفية  للرؤية 

أمامية وجهاز تكييف للهواء البارد والساخن وجهاز 

الطاقة عن  إضاءة احتياطي يف حالة توقف مصدر 

العمل، باإلضافة إىل جهاز السليك.

 ،Otokar مدير عام رشكة ،Serdar Görgüç وسلط

„تواصل  قائال  األسواق  الرشكة يف  الضوء عىل نجاح 

الرشكة جهودها الرامية إىل تعزيز مكانتها يف األسواق 

وتنوع  املميزة  قدراتها  بفضل  العاملية  الدفاعية 

إحدى   Otokar كون  عن  النظر  وبغض  منتجاتها. 

الجيش  تزويد  عىل  تحرص  التي  الرائدة  الرشكات 

املدولبة  التكتيكية  باملركبات  تركيا  وقوات األمن يف 

مختلفا  مستخدما   55 من  أكرث  تخدم  مركباتنا  فإن 

 30,000 من  أكرث  اليوم  ويوجد  دولة.   32 ميثلون 

مركبة عسكرية من إنتاج الرشكة يف صفوف الخدمة 

عىل مستوى العامل حيث تقدم أداءا ممتازا. 

ومن بني هذه الدول مملكة البحرين التي 

خاص  بوجه  لنا  بالنسبة  مهمة  تعترب 

حيث تتواجد عدة أنواع من مركباتنا 

العسكرية املدولبة التي تؤدي دورها 

اململكة  متطلبات  تلبية  يف  بنجاح 

منذ عام 2002“.

القوي  الرشكة  حضور    Otokar عام  مدير  وأبرز 

„نحن  الخليج عىل وجه الخصوص قائال  يف منطقة 

نعمل يف دول مجلس التعاون الخليجي بكثافة منذ 
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يف  املتعددة  ألنشطتنا  ونظرا  الثالثة.  األلفية  مطلع 

 Otokar Land بتأسيس رشكة قمنا  اإلمارات  دولة 

Systems هناك منذ عامني وهو ما ساعدنا كثريا يف 

تعزيز عالقتنا بكافة دول املنطقة فقد أصبحنا بفضل 

اقرتابا من عمالئنا وأكرث قدرة  الرشكة املذكورة أكرث 

عىل تعزيز عالقاتنا. فبفضل أنشطتنا األخرية مل تعد 

رشكة Otokar تكتفي بدور املصنع واملورد يف دول 

لديها  أصبح  بل  فقط،  الخليجي  التعاون  مجلس 

أنشطتها املحلية الخاصة بالتصنيع، بل ونقل خرباتها 

الهندسية والتصنيعية أيضا“.

 ARMA فئات المركبة
ARMA 8x8

حاملة  مثل  املختلفة  بصورها  الفئة  هذه  تتواجد 

األفراد ومركبة املشاة القتالية ومركبة الدعم النرياين 

وحاملة مدفع املورتر )الهاون( ومركبة الدفاع الجوي 

ومركبة  املتحرك  املدفع  وحاملة  املدى  املتوسط 

كخيار  الربمائية  خاصية  بقاء  مع  والتحكم،  القيادة 

الستقبال  مناسبة   ARMA املركبة  وتعترب  متاح. 

أسلحة  محطات  من  بدءا  املختلفة،  التسلح  أنظمة 

العيار  ذي  املدفع  حتى  الخفيفة  الرشاش  املدفع 

ملليمرتا   30 و   25 بني  عياره  يرتاوح  الذي  املتوسط 

واملدفع عيار 105 ملليمرتات.

ARMA 6x6

حاملة  مثل  املختلفة  بصورها  الفئة  هذه  تتواجد 

القيادة  القتالية ومركبة مركز  املشاة  األفراد ومركبة 

الكياموية  األسلحة  اإلسعاف ومركبة مراقبة  ومركبة 

تدريب  ومركبة  والنووية  واإلشعاعية  والبيولوجية 

الربمائية كخيار  بقاء خاصية  السائقني، مع  ومتابعة 

متاح تبعا لرغبة العميل.

لتلبية  للتعديل  قابلة  مبنصة  الفئة  هذه  وتتمتع 

العمليات  ساحات  يف  ناشئة  مهمة  أي  متطلبات 

التجهيزات  الحديثة. وميكن بيع املركبة بعد إدخال 

واإلضافات املختلفة. وتتمتع هذه الفئة بتصميم مرن 

يتيح استخدامها ألداء عدة أدوار ومهام مختلفة مثل:

حاملة األفراد	 

مركبة القيادة	 

مركبة املراقبة/االستطالع	 

مركبة الرادار	 

مركبة املشاة القتالية	 

حاملة املدفع املتحرك	 

مركبة مراقبة األسلحة الكياموية والبيولوجية 	 

واإلشعاعية والنووية

مركبة الصيانة وانتشال املركبات املعطلة	 

مركبة اإلسعاف	 

مركبة الصواريخ املوجهة املضادة للدبابات	 

ARMA 6x6 المركبة
يصل طول هذه الفئة إىل 6,4 أمتار وعرضها إىل 2,7 

)بتجهيزاتها  ووزنها  أمتار   2,2 إىل  وارتفاعها  أمتار 

السائق  تحمل  وهي  طنا،   19 إىل  الكاملة(  القتالية 

داخل  الراجلة  املشاة  أفراد  من  ومثانية  والقائد 

والبيولوجية  النووية  األسلحة  ضد  املحمي  بدنها 

والكياموية. وميكن نقل املركبة بتجهيزاتها القياسية 

جوا باستخدام طائرة النقل يس130-.

وميكن التحكم يف املحورين األماميني للمركبة، وهو 

ما ميكنها من الدوران بنصف قطر 7,85 أمتار، كام 

hydro- تستخدم املركبة نظام تعليق هوايئ/سائيل

pneumatic مستقل، األمر الذي يؤمن قدرا كبريا من 

بالنسبة  أما  املمهدة.  غري  الطرق  عىل  الحركة  خفة 

للنظام الذي يسمح لإلطارات بالسري وهي فارغة من 

الهواء ونظام النفخ املركزي فيتم تزويدهام كنظامني 

معياريني قياسيني. وتستطيع املركبة االنحراف بزاوية 

املنحدرات  وعبور   60% بنسبة  وامليل  درجة   45

خنادق  عبور  أيضا  ميكنها  كام  بنسبة 30%.  املائلة 

بعرض 1,2 أمتار وتسلق املوانع بارتفاع 60 سنتيمرتا.

يعمل  حصانا   450 بقوة  توربيني  محرك  ويقوم 

  F-54 أو    F-34 ويستخدم  باملياه  ومربد  بالديزل 

كوقود، يقوم بتحريك العجالت عن طريق صندوق 

تروس أتوماتييك وصندوق نقل برسعة واحدة، وهو 
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قصوى،  كرسعة  كيلومرتات   105 املركبة  مينح  ما 

الوزن إىل 24,3 حصانا  الطاقة مقابل  ويصل معدل 

النظام  بتشغيل  املحرك  يقوم  كام  الواحد.  للطن 

الكهريب )ذي التيار املبارش( املحمول ذي ال 24 فولتا 

تحتاجان  ال   Ah 125 بطاريتني يحتوي عىل  والذي 

إىل أي نوع من الصيانة ومحول بطاقة 3,3 كيلووات.

ويقع املحرك يف الجزء األمامي األمين من املركبة مبا 

يسمح له بإنتاج أقىص قوة للعمل، ومبا ميكن قائد 

املهمة من متابعة املحرك مبجرد النظر يف أي وقت. 

وميكن قيادة املركبة ARMA ذات الدفع السدايس 

تبعا   6x4 الدفع  أو  السدايس  الدفع  بطريق  إما 

لطبيعة التضاريس الجغرافية. وتعترب املركبة املذكورة 

يف  هيدروليكني  محركني  وتستخدم  برمائية  مركبة 

املياه، األمر الذي مينحها رسعة كبرية. 

الباليستية  القذائف  ضد  الحامية  توفري  ويتم 

واأللغام عن طريق هيكل املركبة الفوالذي األحادي 

كافة  إجالس  ويتم  الصالبة،  الشديد   monocoque

أفراد املهمة فوق مقاعد مضادة لأللغام.

 ARMA 8x8 المركبة
مضت رشكة Otokar قُدما يف خططها إلنتاج هذه 

عنها ألول مرة يف معرض  الستار  كُشف  التي  الفئة 

IDEF بإسطنبول يف شهر مايو عام 2011. وتم البدء 

يف الدراسات الخاصة باإلنتاج والتطوير، لتجد املركبة 

طريقها إىل األسواق. ومل يبدأ اإلنتاج إال بعد استالم 

طلب الرشاء.

وتعترب هذه املركبة مركبة معيارية وميكن تجهيزها 

 turret systems برجية  وأنظمة  مختلفة  بأسلحة 

محدد  لطلب  طبقا  ملليمرتات   105 عيار  حتى 

القتالية  املركبة  وزن  ويصل  العميل.  جانب  من 

 13 حمل  عىل  قادرة  وهي  كيلوجراما   26,000 إىل 

شخصا من بينهم السائق وقائد املهمة. وميكن نقل 

الجو  أو  البحر  طريق  عن  أو  بالقطار  املركبة  هذه 

)باستخدام طائرة النقل يس130- أو طائرة أكرب(.

بالتحرك يف  لها  بنظام خاص يسمح  واملركبة مزودة 

الظالم أو الضباب أو الدخان دون استخدام أي إضاءة 

الطريق  بكامريا حرارية ملسح  االستعانة  عن طريق 

بفضل  املركبة،  وتستطيع  السائق.  أمام  وجوانبه 

تجهيزاتها الربمائية، السباحة يف املاء دون الحاجة إىل 

أي استعدادات أولية والسري برسعة 8 كيلومرتات يف 

النووية  األسلحة  ضد  الحامية  عدة  وتقوم  الساعة. 

اختيارية  ميزة  وهي  والكياموية،  والبيولوجية 

ضد  األفراد  بحامية  املركبات،  من  الفئة  هذه  لدى 

النووية والبيولوجية والكياموية. وخالل  التهديدات 

 ARMA املركبة  نجحت  املاضية  القليلة  السنوات 

يف إثبات كفاءتها وأداءها الفائقني، عالوة عىل خفة 

حركتها يف الظروف املختلفة التي تعرضت لها أثناء 

االختبارات والتجارب والبيانات العملية التي جرت يف 

دول مجلس التعاون الخليجي املختلفة.

  Rabdan 8x8 القتالية  املشاة  مركبة  وتستمد 

تصميمها من املركبة Otokar Arma 8x8، ويرشف 

عىل إنتاج هذه الفئة رشكة الجسور لصناعة املركبات 

الثقيلة، وهي رشكة مشرتكة أنشأتها رشكة Otokar و 

رشكة “توازن” اإلماراتية. وقد تم كشف التقاب عن 

املركبة Rabdan يف معرض الدفاع واألمن )أيدكس(- 

أبوظبي عام 2017.

التسليح:
تسمح  األسلحة،  حمل  عىل  العالية  لقدرتها  نظرا 

عائلة املركبة ARMA باستخدام أنواع مختلفة من 

أجهزة املهام وأنظمة التسلح. وتدعم العائلة محطات 

التسلح مثل القبة املفتوحة open cupola ومحطة 

تسلح الربج املغلق ومحطة التسلح العاملة بالتحكم 

املتوسطة  األعرية  ذات  التسلح  وأنظمة  بُعد  عن 

والكبرية.

وتضم قامئة أنظمة التسلح التي ميكن استخدامها مع 

:ARMA املركبة

الستخدام 	   open cupola املفتوحة  القبة 

 7,62 أو  ملليمرتا   5,56 عيار  الرشاش  املدفع 

ملليمرتا   15,5 أو  ملليمرتا   12,7 أو  ملليمرتا 

وعيار 20 ملليمرتا أو قاذف قنابل آيل.

برج مغلق مبدفع رشاش عيار 7,62 ملليمرتا أو 	 

12,7 ملليمرتا.

محطة التسلح العاملة التي ميكن التحكم فيها 	 

 7,62 عيار  رشاشة  مبدافع  واملزودة  بُعد  عن 

ملليمرتا أو 12,7 ملليمرتا أو 14,5 ملليمرتا.

أنظمة التسلح ذات األعرية املتوسطة مثل عيار 	 

12 ملليمرتا و 30 ملليمرتا.

أنظمة التسلح ذات األعرية ذات األعرية الكبرية 	 

 120 أو  ملليمرتا   105 أو  ملليمرتا   90 مثل 

ملليمرتا.

أنظمة القاذف الصاروخي املضاد للدبابات.	 

من  بدءا  املختلفة،  التسلح  محطات  تعديل  وميكن 

الدعم  بأسلجة  وانتهاء  النفس  عن  الدفاع  أسلحة 

النرياين، تبعا لرغبة العميل.

وقد ظل نجاح رشكة Otokar دامئا عنوانا للحصول 

رسميا  موردا  بوصفها  جديدة.  رشاء  طلبات  عىل 

واألمم  )الناتو(  األطليس  شامل  حلف  لدى  مسجال 

الرئييس  املورد  كونها  عن  النظر  وبغض  املتحدة. 

األمن  وقوات  للجيش  املدولبة  التكتيكية  للمركبات 

أكرث من 55 مستخدما  تخدم  فإن مركباتنا  تركيا  يف 

من  أكرث  اليوم  ويوجد  دولة.   32 ميثلون  مختلفا 

30,000 مركبة عسكرية من إنتاج الرشكة يف صفوف 

أداءا  تقدم  حيث  العامل  أنحاء  جميع  يف  الخدمة 

ممتازا.

المواصفات الفنية:

الوزن: 24,000 كيلوجرامات

الطول: 2,82 أمتار

العرض: 2,7 أمتار

االرتفاع: 2,22 أمتار

وهي  الساعة  يف  كيلومرتات   105 الرسعة: 

أقرص رسعة عىل الطرق

أقىص رسعة يف املياه: 8 كيلومرتات يف الساعة

امللحقات:

الخلفية  للرؤية  وكامريا  بسلم،  مجهز  باب 

وكامريا حرارية أمامية وجهاز تكييف للهواء 

احتياطي  إضاءة  وجهاز  والساخن  البارد 

العمل،  عن  الطاقة  مصدر  توقف  حالة  يف 

باإلضافة إىل جهاز السليك وونش للرفع وعدة 

للحامية ضد النووية والبيولوجية والكياموية 

فارغة  وهي  اإلطارات  بسري  يسمح  ونظام 

من الهواء ونظام التواصل )إنرتكوم( وأنظمة 

املالحة GPS/INS ووحدة الطاقة املساعدة.

التسليح:

مدفع  الستيعاب  الشكل  دائرية  محطة 

دوارة  ومحطة  ملليمرتا   12,4 عيار  رشاش 

رشاش  مدفع  الستيعاب   swivel station

عيار 7,62 ملليمرتا أو قاذف قنابل عيار 40 

ملليمرتا أو قاذف الصواريخ املضاد للدبابات 

ونظام التسلح عيار 20/30 ملليمرتا أو نظام 

التسلح عيار 90/105/120 ملليمرتا.
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تيم  يفحص  للجنود،  الرسي  التاريخ  كتاب  يف 

كيف  كندا،  يف  عسكري  مؤّرخ  أكرب  وهو  كوك، 

عىل  الخنادق  حرب  من  نجوا  الذين  أولئك  متكن 

والعزاء  الرتفيه  وسائل  إيجاد  من  الغربية  الجبهة 

فيها. هوادة  ال  التي  املذبحة  من  واإللهاء   والراحة، 

وقد  أنفسهم،  الجنود  من  تأيت  القصص  هذه 

والذكريات،  واملذكرات،  الرسائل،  من  استخرجت 

مقاتل.  خمسامئة  من  ألكرث  الشفوية  والروايات 

وهي تقدم أمثلة نادرة عن فن الخنادق والبطاقات 

الربيدية وحتى كلامت األغاين، وتوفر نظرة عميقة 

إىل مجتمع خفيٍّ غالباً ما كان غالباً ثائراً، ومضطرباً، 

الخارقة  بالقصص  لالستبداد. وكان اإلميان  ومناهضاً 

أنفسهم من  الجنود  للطبيعة وسيلة أخرى لحامية 

والقصائد  الروايات  معظم  صورت  وبينام  الرعب. 

الشعرية جنود الحرب العظمى كمجرد ضحايا فقط، 

فإن هذا التاريخ الجديد يظهر كيف أن الجنود قاموا 

بالرد عىل الحرب القامتة، رافضني أن يسحقوا يف رحى 

الجبهة الغربية.

بالرغم من أن عنف الحرب حارض دامئاً، لكن كوك 

الجنود  استخدمها  التي  الدعابة  روح  عن  يكشف 

لتخطي هذا العنف. عىل مر السنني، تجاهل كل من 

الكتاب واملؤرخني هذا الجانب من حياة الجنود. كان 

القتال يف الجبهة مدمراً، ولكن خلف خطوط املعركة، 

بني  تضمنت  الحياة،  من  أخرى  هناك طبقة  كانت 

التي  والصحف  والفن  واملرسحيات  األغاين  طياتها 

أصدرها الجنود أنفسهم.

بأن  تذكري  مبثابة  هي  التاريخ  من  قطعة  كل  إن   

املعارك خاضها أشخاص أحياء، وعندما مل يكن هؤالء 

األشخاص منغمسني يف القتال فإنهم كانوا بحاجة إىل 

أنشطة تساعدهم عىل الهروب من الفظائع اليومية 

للحياة يف الخنادق. هؤالء الرجال الذين شهدوا سفك 

الحرب  مآيس  يروي  من  خري  هم  والفظائع  الدماء 

الكربى.

الثاقبة يف  املتميزة ونظرته  الروائية  وبفضل قدراته 

متميزاً  تاريخاً  كوك  قدم  اإلنسانية  التفاصيل  رواية 

الكندية كشف عن أرسار كيفية  العسكرية  للحياة 

نجاة الجنود من مجازر الجبهة الغربية.

فرقة  يف  البيانو  عازف  يقول  للغاية  مؤثر  تعبري  يف 

»دومبلز« التي كانت يقدم حفالت ترفيهية للجنود 

العاملية األوىل »أشعر بغصة  الحرب  أثناء  الكنديني 

الرجال  بعض  بأن  أفكر  عندما  حنجريت  يف  كبرية 

الساعة  يف  أمامهم  باألداء  قمنا  الذين  الشجعان 

الساعة  عند  األموات  عداد  يف  أصبحوا  الخامسة، 

السابعة والنصف”!!.

وتأخذ  املذابح  تلخص رعب  العبارة  إن حدة هذه 

تجربة الحرب إىل املستوى الفردي الشخيص. وهذا 

الكاتب  عند  الحرب  ذكريات  يف  أيضاً  نصادفه  ما 

ما  عند  كالرك  املحبوب جورجي  الكندي  الصحفي 

يقول: “كلام قللت من اعتامدي عىل األحياء زادت 

فريص يف أن أبقى عىل قيد الحياة”، بينام كان يكشف 

يحتفظ مبجموعة  كان  الخنادق  يف  كان  عندما  أنه 

التاريخ السري للجنود: 
كيف تخطى الكنديون 

الحرب العظيمة؟

نشرت آالف الكتب حول الحرب الكبرى، 
ولكن معظمها ركز على القادة والمعارك 

والخطط والتكتيكات. وأولت هذه المؤلفات 
اهتمامًا أقل للحياة اليومية للمقاتلين، 

وكيف تحملوا ظروف الحرب الصناعية التي 
ال يمكن تصورها: أمطار القذائف والرصاص 

والعوامل الكيميائية.

هذا الكتاب
التاريخ السري للجنود:   : اسم الكتاب  
كيف تخطى الكنديون الحرب العظيمة؟

الناشــــــــــــــــــر: برينتس هول برس
2018  : سنة اإلصدار  

تيم كوك  : المؤلـــــــــف  

إعداد : تغريد محمد
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عليها  ويحافظ  والطالسم  السحرية  التعويذات  من 

بحوزته طوال الوقت.

جورج فانيري، الذي فقد ساقه بسبب انفجار قذيفة 

وأصبح الحقاً الحاكم العام لكندا، كتب لشقيقته أنه 

كان دامئاً يحمل معه التعويذة السحرية التي أعطته 

إياها، مع أنه كان يرفض اإلفصاح عن ماهيتها خشية 

التقليل من فاعليتها يف حاميته.

يف  الحميمة  التفاصيل  هذه  مثل  كثرياً  أثرت  وقد 

كوك،  تيم  الجوائز  من  العديد  عىل  الحائز  املؤرخ 

وكانت هي القوة الدافعة وراء كتابه الجديد التاريخ 

الرسي للجنود: كيف استطاع الكنديون النجاة من 

الحرب الكربى.

حيث  للمؤلف  العارش  العمل  هو  الكتاب  هذا 

يخوض يف مناطق مل يعتدها املؤرخون العسكريون 

الحمالت  يدور حول  ال  فالكتاب  سابقاً.  أمثاله  من 

الكربى، بل حول أشخاص كنديني عاديني عىل خط 

النار، وكيف متكنوا من النجاة.

يقول املؤلف يف إحدى املقابالت يف املتحف الحريب 

الكندي: “آمل أن يحصل القراء عىل فهم أفضل حول 

من كان هؤالء الكنديون – هذا الجيل الذي مىض 

والتكتيكات  املعارك  عن  نتحدث  أننا  صحيح  اآلن. 

وعن القادة – ولكنني أريد أن يعرف الناس هؤالء 

حاولوا  وكيف  ماتوا  وكيف  عاشوا  كيف   – الرجال 

النجاة. بلغ عدد املجندين الكنديني 630,000 مجند 

ومات منهم نحو 66,000 شخص«. 

وكام يوحي عنوان الكتاب، فإن تاريخهم يتسم كثرياً 

“بالرسية”. تاريخ من االميان بالقضاء والقدر وكذلك 

بالخرافات يف خنادق القتال، ومطاعم جيش اإلنقاذ 

من  الضباط  مناهضة  من  وتاريخ  الخطوط،  خلف 

املستوحاة من  الصحف  الكرتونية يف  الرسوم  خالل 

الجنود، واألغاين املحرضة عىل السلطات والحفالت 

الرتفيهية الحية.

الجنود  شعبية  وعن  القتىل  رسقة  عن  كوك  كتب 

ساعدت  لطاملا  التي  الدعابة  روح  ميتلكون  الذين 

عىل الحياة يف الخنادق. مل يكن تركيزه عىل الجنود 

الكنديني كضحايا، بل عن مرونتهم وقدرتهم العالية 

عىل التحمل. يقول كوك: “إنه تاريخ رسي، ... الحياة 

تسجله  الذي  التاريخ  ليس  هو  للجنود،  الخفية 

يعتمد بشكل  الرسمية بشكل عام. وهو  السجالت 

آالف   .... والذكريات  واملذكرات  الرسائل  عىل  كبري 

وآالف من الصفحات”.

كوك الذي هو مؤرخ الحرب الكربى يف املتحف يشعر 

األخري من  الجزء  يقول يف  فهو  مهمة.  يؤدي  وكأنه 

كتابه “إن إخراج ثقافة الجنود من دائرة الغموض 

هو مبثابة توسيع لقصصهم”، ويؤكد أيضاً أن الغرض 

من ذلك جعلها ثقافة عامة مشرتكة، بل إن املقصود 

هو “عزل” الجنود عن املدنيني الذين ال يستطيعون 

فهم معاناة هؤالء الجنود. 

ويتابع القول: “إن الكشف عن تاريخهم يعني إلقاء 

الجنود  هؤالء  متكن  كيفية  عىل  الضوء  من  املزيد 

صغار  من  ومعظمهم   – أوضاعهم  مع  التأقلم  من 

السن وال يتجاوز مستوى تعليمهم الصف السادس- 

هذه  من  النجاة  من  متكنوا  كيف  فهم  ومحاولة 

والجرذان  القذائف  نريان  تحت  الرهيبة  الظروف 

والقمل واملوت الذي ال يتوقف.

»ملاذا مل يصابوا بالجنون؟ ملاذا مل يهربوا؟ نحن نعلم 

أن البعض قد انهار تحت تأثري الصدمة من القذائف 

لقد  صمدوا.  قد  معظمهم  ولكن  ذلك،  شابه  وما 

اكتسبوا قدرة التحمل”. إن العمل عىل هذا الكتاب 

مل يكن أبداً عمالً سهالً من الناحية العاطفية.

عند  البكاء  من  نوبات  انتابتني  “لقد  كوك  ويتابع 

عادة  يحدث  ذلك  وكان  املقاطع.  بعض  كتابة 

عندما أفكر بالجنود أنفسهم، وعندما أقرأ رسائلهم 

الحميمة ثم أعرف أن كل يشء قد انتهى عندما قتلوا 

يف املعركة التالية”.

لقد كانت »ثقافة املوت« هي أكرث ما حرك مشاعر 

السحرية...  التعويذات  املاورائية....  »القصص  كوك 

الشعور املسبق بدنو األجل...  عليك أن تفهم ذلك 

من خالل معرفة أنهم كانوا يعيشون يف أماكن يكرث 

إما  حلهم  ممن  الكثري  وكان  الجامعي  القتل  فيها 

يقتل أو يصاب«.

بني  الديناميكية  العالقة  شكلت  لقد  الواقع،  يف 

الجنود العاديني وضباطهم بعضاً من أكرث الصفحات 

تشويقاً يف كتاب يروي تفاصيل مناهضة الجنود يف 

الخنادق للضباط األعىل منهم مرتبة. وانعكس ذلك 

يف األغاين التي كانوا ينشدونها ويف الرسومات التي 

“نرشة  مثل  الخنادق  بصحف  يعرف  ما  يف  ظهرت 

 Dead Horse Corner( امليت”  الحصان  زاوية 

يسخر  حيث  الساخرة  املرسحيات  ويف   )Gazette

الجنود من قادتهم.

يقول كوك “إن الحرب التي منيل للتفكري فيها هي 

حرباً  “كانت  ويتابع  الحديدي”،  االنضباط  حرب 

أطلقنا فيها النار عىل 22 كندياً لفرارهم من املعركة، 

حرباً ميكن أن تحاكم فيها بتهمة إساءة الترصف إذا 

نظرت إىل ضابط نظرة غري الئقة. ولكننـا يف الواقع 

من  أكرث  وأحياناً  قادتهم  من  يسخرون  جنوداً  نرى 

ذلك«.

لبندقية  الجنود  صفوف  معارضة  إىل  كوك  ويشري 

“روس” السيئة السمعة. “لقد كان الرجال غاضبني 

ضباطهم  وعارضوا  قاوموا  األحيان  بعض  ويف  جداً. 

بشدة”. 

العاديني  الجنود  انتاب  الذي  الغضب  كوك  ويربز 

لرفاقهم.  املربر  غري  املوت  بسبب  قائدهم  تجاه 

الضابط  الجنود “هل سيحرض  يتساءل  وهو عندما 

ليجمع  الخندق  خارج  أرسله  الذي  الجندي  جنازة 

لهذا  الخاصة  ترجمته  يعطي  كوك  فإن  النفايات؟” 

السؤال الذي يقصد به: »هل ستحرض جنازة الجندي 

الذي قتلته بسبب تعنتك وغبائك؟”.
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كان نبينا محمد صلى هللا عليه 
وسلم يالزم الدعاء في جميع 

أحواله، وكان صلى هللا عليه وسلم 
يختار أبلغ األلفاظ وأعظم الكلمات 

لمناجاة ربه عّز وجل، وذلك لتحقيق 
أفضل درجات التضرع واإلنابة لربه 

جل جالله.

جوامع الدعاء

إعداد: د. ابراهيم آل حمد الجنابي 

استراحة العدد96 2019ينايـــــر564العدد

َعْن أيَِب ُهَريْرََة، أَنَّ رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: 

الَْكلِِم،  َجَواِمَع  أُْعِطيُت   : ِبِستٍّ اأْلَنِْبيَاِء  َعىَل  لُْت  فُضِّ  “

َونرُِصُْت ِبالرُّْعِب، َوأُِحلَّْت يِلَ الَْغَنائُِم، َوُجِعلَْت يِلَ اأْلَرُْض 

يِبَ  َوُخِتَم  كَافًَّة،  الَْخلِْق  إىَِل  َوأُرِْسلُْت  َوَمْسِجًدا،  طَُهورًا 

وَن “ رواه البخاري ومسلم واللفظ ملسلم. النَِّبيُّ

قال البخاري: »َوبَلََغِني أَنَّ َجَواِمَع الَكلِِم: أَنَّ اللََّه يَْجَمُع 

قََضاٍء تَْقِضيِه يِل َخرْيًا “ رواه أحمد وابن حبان وغريهام 

وسنده صحيح.

ومن ذلك األذكار الجامعة:

َعْن  أم املؤمنني ُجَويِْريََة بنت الحارث ريض الله عنها، 

أَنَّ النَِّبيَّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َخرََج ِمْن ِعْنِدَها بُْكرًَة 

بَْح، َوِهَي يِف َمْسِجِدَها، ثُمَّ رََجَع بَْعَد أَْن  ِحنَي َصىلَّ الصُّ

أَْضَحى، َوِهَي َجالَِسٌة، فََقاَل: »َما زِلِْت َعىَل الَْحاِل الَِّتي 

فَارَقْتُِك َعلَيَْها؟« قَالَْت: نََعْم، قَاَل النَِّبيُّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه 

َوَسلََّم: “ لََقْد قُلُْت بَْعَدِك أَْربََع كَلاَِمٍت، ثثاََلَث َمرَّاٍت، 

اللِه  ُسبَْحاَن   : لََوزَنَتُْهنَّ الْيَْوِم  ُمْنُذ  قُلِْت  مِبَا  ُوزِنَْت  لَْو 

َوِبَحْمِدِه، َعَدَد َخلِْقِه َورَِضا نَْفِسِه َوزِنََة َعرِْشِه َوِمَداَد 

كَلِاَمتِِه “ رواه مسلم 

النَِّبيِّ َصىلَّ  َعْنُه: َعِن  اللَُّه  اُد بُْن أَْوٍس ريَِضَ  وعن َشدَّ

اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: “ َسيُِّد ااِلْسِتْغَفاِر أَْن تَُقوَل: اللَُّهمَّ أَنَْت 

َريبِّ الَ إِلََه إاِلَّ أَنَْت، َخلَْقتَِني َوأَنَا َعبُْدَك، َوأَنَا َعىَل َعْهِدَك 

َصَنْعُت،  َما  ِمْن رَشِّ  ِبَك  أَُعوذُ  اْستَطَْعُت،  َما  َوَوْعِدَك 

، َوأَبُوُء لََك ِبَذنِْبي فَاْغِفْر يِل، فَإِنَُّه  أَبُوُء لََك ِبِنْعَمِتَك َعيَلَّ

نُوَب إاِلَّ أَنَْت “ قَاَل: »َوَمْن قَالََها ِمَن النََّهاِر  الَ يَْغِفُر الذُّ

، فَُهَو ِمْن أَْهِل  يِسَ َل أَْن مُيْ ُموِقًنا ِبَها، فاََمَت ِمْن يَْوِمِه قَبْ

الَجنَِّة، َوَمْن قَالََها ِمَن اللَّيِْل َوُهَو ُموِقٌن ِبَها، فاََمَت قَبَْل 

أَْن يُْصِبَح، فَُهَو ِمْن أَْهِل الَجنَِّة« روا البخاري

  هو معلٌم حضاري شامخ يف عاصمة أوربية عريقة، وهي 

مدينة باريس عاصمة فرنسا، وحني كرثت أعداد املسلمني 

يف فرنسا احتيج لبناء مسجد يؤدون فيه صلواتهم، تم بناء 

املسجد بتمويل من فرنسا مع مشاركة سلطان املغرب 

يوسف بن الحسن، وذلك عام 1926م. 

بناء  يف  املغريب  األندليس  البناء  أسلوب  اعتامد  وتم 

املسجد، وذلك واضح يف منارته الشاهقة  التي ترتفع 

بقامة 33 مرتاً يف سامء املدينة. وزينت جدران املسجد 

بالزخارف والنقوش الجميلة ذات الطابع األندليس.

تبلغ مساحة األرض التي بني عليها  هذا املسجد 7500  

مدخل  عند  واسعة  حديقة  وقد صممت   مربع  مرت 

املسجد  مبساحة 3500 مرت مربع، تشابه الطراز األندليس 

يف تصميم الحدائق الجميلة.  

وحرض  1926م    - 1344هـ  عام  املسجد  افتتاح  تم   

االفتتاح ملك املغرب  يف حينه  السلطان يوسف بن 

الحسن.

منهم   الهامة   الشخصيات  من  عدد  كذلك   وحرضه 

أحمد سكريج، الذي خطب وصىل بالناس يف أول جمعة 

بالجامع، وباشا مدينة الجديدة عالل القاسمي، والقائد 

الساييس  الرشيف  العزيزي، والقائد محمد بن  حمو 

األمغاري، واألديب سيدي الفاطمي بن سليامن وغريهم.

ومن أشهر األمئة الذين قاموا اإلمامة فيه  الشيخ محمد 

بلحسن الدباغ  حيث عني سنة 1930م  إماما وخطيبا 

ملسجد باريس باقرتاح من التهامي الكالوي وكان يعقد 

به  محارضات ومجالس علمية. 

توىل إدارة املسجد عدة شخصيات، وكان أولهم  قدور 

باريس، من سنة  بن غربيط، من مؤسيس مسجد 

1922م حتى سنة 1954م. 

وقام باإلدارة من بعده ابن أخيه  أحمد بن غربيط 

يتوىل  الحايل  العرص  يف  ثم  1956م،   1954م-  بني 

مجلس الجالية اإلسالمية يف فرنسا إدارة املسجد.

عمق  عىل  عظيم  حضاري  شاهد  املسجد  وهذا   

الحضارة اإلسالمية وتغلغلها يف قلب القارة األوربية، 

حيث اإلسالم التسامح بني اإلديان حيث يبلغ عدد 

املسلمني يف فرنسا ما يزيد عىل عرشة ماليني مسلم.

ألن اإلسالم هو دين السامحة وحسن األخالق وكرم 

ومراكز  فرنسا مساجد  للمسلمني يف  فصار  اآلداب 

علمية ومدارس، ومؤسسات، وذلك كله دالئل واضحة 

عىل شموخ هذا الدين العظيم مببادئه السامية ومثله 

العليا يف النفوس، ورسوخه عاماً بعد عام يف دولة 

أوربية كبرية متثل إحدى أهم الدول األوربية.

ومعلمنا الحضاري هذا شاهٌد حي يرتجم التعايش 

السليم بني أهل األديان مع املسلمني، وتحيل اإلسالم 

بالسامحة املطلقة التي تحبب إليه النفوس وتقرب 

إليه القلوب .

األُُموَر الَكِثريََة، الَِّتي كَانَْت تُْكتَُب يِف الُكتُِب قَبْلَُه، يِف 

األَْمِر الَواِحِد، َواألَْمَريِْن، أَْو نَْحَو ذَلَِك«

ومن جوامع الكلم التي أوتيها النبي َصىلَّ اللُه َعلَيِْه 

َوَسلََّم األدعية الجامعة.

َعْن أَنٍَس ريض الله عنه قَاَل: كَاَن النَِّبيُّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه 

َويِف  َحَسَنًة،  نْيَا  الدُّ يِف  آتَِنا  َربََّنا  »اللَُّهمَّ  يَُقوُل:  َوَسلََّم 

اآلِخرَِة َحَسَنًة، َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر« رواه البخاري ومسلم.

َعْن َعائَِشَة، ريض الله عنها: أَنَّ رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه 

َعاَء: “ اللُهمَّ إيِنِّ أَْسأَلَُك ِمَن  َعلَيِْه َوَسلََّم، َعلََّمَها َهَذا الدُّ

الَْخرْيِ كُلِِّه َعاِجلِِه وَآِجلِِه، َما َعلِْمُت ِمْنُه َوَما لَْم أَْعلَْم، 

ِّ كُلِِّه، َعاِجلِِه وَآَِجلِِه َما َعلِْمُت ِمْنُه،  َوأَُعوذُ ِبَك ِمَن الرشَّ

َوَما لَْم أَْعلَْم،   اللُهمَّ إيِنِّ أَْسأَلَُك ِمْن َخرْيِ َما َسأَلََك َعبُْدَك 

ٌدَصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َوأَُعوذُ ِبَك ِمْن رَشِّ  َونَِبيَُّك ُمَحمَّ

َما َعاذَ ِمْنُه َعبُْدَك َونَِبيَُّك، اللُهمَّ إيِنِّ أَْسأَلَُك الَْجنََّة َوَما 

قَرََّب إِلَيَْها ِمْن قَْوٍل أَْو َعَمٍل، َوأَُعوذُ ِبَك ِمَن النَّاِر َوَما 

قَرََّب إِلَيَْها ِمْن قَْوٍل أَْو َعَمٍل،   َوأَْسأَلَُك أَْن تَْجَعَل كُلَّ 

مسجد باريس الكبير
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زايد وعلى صالح يبحثان تطوير 
العالقات الثنائية بين البلدين

العدد: 90 - يناير 19791979

الشقيقة  اإلمارات  بدولة  تربطنا 
هذا  وفي  قوية  ووشائج  عالقات 
متانة  لتجسد  زيارتي  تأتي  اإلطار 
كما  ونموذجيتها  العالقة  هذه 
ألعبر  فرصة  ذاته  الوقت  في  أنها 
عن  سلطان  بن  زايد  الشيخ  لسمو 
للمساعدة  الجزيل  وشكرنا   إمتناننا  
األشقاء  من  نلقاها  التي  القيمة 
مضمار  في  اإلمارات  دولة  في 
التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في 
ومن  اليمنية.  العربية  الجمهورية 
ناحية أخرى البد من التأكيد بأن هناك 

وجهات  في  وتطابق  كامل  إلتقاء 
النظر بين دولة اإلمارات والجمهورية 
القضايا  كافة  حول  اليمنية  العربية 

ذات اإلهتمام المشترك.
فالجمهورية اليمنية ودولة اإلمارات  
يعمالن بهدف ايجاد حد كاف وفعال 
بين الدول العربية وحل ما يمكن من 
النظر  وجهات  في  وتباعد  خالفات 
يكن  لم  ان  الخالف  شقة  وتضييق 

ازالته.
العربية  الجزيرة  شبه  منطقة  ان 
وخيرات،  ثروات  من  هللا  حباها  بما 

في الذاكرة صور ومواقف راسخة 
وشاهدة على الزمن ومسيرة الوطن..

من ذاكرة عدسة 
درع الوطن

دكزون  الفرنسية  المدمرة  لزيارة  كان 
لموانئ أبوظبي األثر الكبير في تقوية 
اإلمارات  دولة  بين  المتنامية  العالقات 
الصورة  في  وفرنسا.  المتحدة  العربية 
سمو الشيخ سلطان يتلقى تحية الشرف 

من طاقم المدمرة الفرنسية. 
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المهنئين   وفود  مع  الوطن«  كانت»درع 
عيد  عن  الخاص  عددها  بتقديم  وشرفت 
الدولة  رئيس  السمو  صاحب  إلي  اإلتحاد 

الذي رعاها وأوالها عنايته وعطفه.

تهنئة من القلب، ونحن على أبواب عام جديد 
األيام  تتابع  من  نستلهمها  التي  والحكمة 
يجب أن ال تضيع في خضم أحداث الحياة ..كل 
يوم ينطوي على تجربة أو أكثر..حاول مراجعة 
نفسك .. ماذا قدمت لوطنك وجيشك ونفسك 
كل  حولنا  تتغير  الدنيا  الماضي..  العام  في 
وكل سنة  البد أن نواكبها ونجاريها..  لحظة .. 

وأنت طيب.
الرائد محمد المحيربي/ رئيس شعبة التوجيه المعنوي

جغرافية  به من خصائص  تتمتع  وما 
تكسب  جعلها  وبشرية،  طبيعية 
ومطمعًا  بالغة  إستراتيجية  أهمية 
وتتربص  تترصد  لعدة جهات  وهدفًا 
بأننا  كاملة  قناعة  ولدينا  بها.  شرًا 
واألشقاء في دولة اإلمارات سائرون 
في هذا اإلتجاه مع كل إخواننا دون 

إستثناء. 
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