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umexabudhabi.ae

مــعـــــــــــــــــــــرض
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بقلم :
املقدم ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

ثوابت ومتغ*ات ا(وضاع ' اليمن
انتهــت مؤخراً الجولة األوىل من مفاوضات جنيف بني الحكومة اليمنية الرشعية وممثلني عن املتمردين 
االنقالبيني يف البالد دون التوصل إىل اتفاق، ولكن هذه الجولة كشفت يف املقابل عن أمور حيوية عدة يف 
مقدمتها أنها عكست حرص الحكومة الرشعية يف البالد، بدعم من دول التحالف العريب، عىل إبقاء قنوات 
الحوار مفتوحة مع جامعة الحويث وميلشيات الرئيس املخلوع عيل عبد الله صالح، وذلك رغم تعنت قادة 
هذه امليلشيات االنقالبية وتشددهم ورفضهم للتسويات السلمية لألزمة، حيث تحرص الحكومة الرشعية 
عىل تفويت الفرصة عىل أعداء اليمن والعمل عىل اســتعادة هذا البلد الشــقيق لعافيته وتحقيق األمن 
واالســتقرار بني ربوعه يف أقرب وقت ممكن يف حني يواجه االنقالبيون ذلك مبزيد من التشــدد والتعنت. 
وقد كشــفت مفاوضات جنيف أيضاً عن حقيقة نوايا ميلشــيات الحويث وصالــح ورغبتهام يف إطالة أمد 
األزمة وتعقيدها رغم ما يعنيه ذلك من اســتمرار معاناة الشعب اليمني إنسانياً ومعيشياً وصحياً، فضالً 
عن خطر استمرار غياب الدولة اليمنية أمنياً وسياسياً واقتصادياً ومؤسساتياً وتوغل التنظيامت االرهابية 
التي تســتغل حالة الفوىض وعدم االســتقرار السائدة يف البالد منذ انقالب الحويث وجامعته عىل الرشعية 

الدستورية يف البالد. 
بعض التقارير اإلعالمية الغربية تســاءلت عن مغزى وجود عنارص أجنبية مرافقة لوفد ميلشــيا الحويث 
وصالــح، ولكــن يبدو أن هذه العنارص تنتمي إىل جنســية بعينها !! تقف وراء تــردي األوضاع يف اليمن 
منذ بداية األزمة، مبا تقدمه من دعم عســكري غري مرشوع ألتباعها الحوثيني يف اليمن الشــقيق، وكانت 
«بصامت» هذه العنارص األجنبية وخططها واضحة أيضاً يف املناورات التفاوضية التي شــابت أداء ممثيل 
امليلشــيات، الذي اتســم بغياب الجدية وإرادة الحل ومحاولة إظهار االنقسام والخالف بني أعضاء الوفد 
حول القضايا واملوضوعات محل النقاش من أجل التشويش عىل املحادثات وإفشال الجولة وكسب مزيد 
من الوقت، الذي يريده الراعي الخارجي لهذه امليلشيات من أجل ربط مسار األزمتني السورية واليمنية 

وإطالة أمدهام .
رمبا يستشــعر من تابع جولة مفاوضات جنيف أن هناك تباين أو اختالف يف املواقف واآلراء بني ممثيل 
وفد ميلشــيات الحــويث وصالح، ولكن هذا األمر ليس ســوى عبث صبياين يســتهدف إطالة أمد معاناة 
الشعب اليمني واالنتقام من األشقاء يف اليمن بسبب دعمهم للحكومة الرشعية يف البالد، فكان الرد من 
هــذه العصابات االجرامية هو توجيه الســالح إىل صدور اليمنيني العزل مــن دون مراعاة لقيم الوطنية 
واملواطنــة التي يتشــدق بها هؤالء املغامرين ممن باعوا ضامئرهم ووظفوا أســلحتهم يف خدمة مصالح 

وأهداف اعداء الشعب اليمني الشقيق. 
وإذا كانت امليلشــيات االنقالبية قد باعت ضامئرها، فإن الوضع االنســاين يف مدن اليمن مل يعد يحتمل 
االنتظار او التأجيل والتســويف، وعىل املجتمع الدويل أن يضطلع بدوره املنشــود من أجل الضغط عىل 
قادة هذه امليلشيات يك تستجيب للحلول السياسية املطروحة لفتح ممرات آمنة للمساعدات االنسانية، 

ويك ميكن لهذا الشعب الشقيق الحصول عىل احتياجاته األساسية من الغذاء والدواء. 
وإذا كانت املقاومة الشعبية والتحالف العريب قد اعتمدا الهدنة االنسانية سبيالً لتخفيف معاناة الشعب 
اليمنــي وتوصيل املســاعدات االغاثيــة والطبية، فإن امليلشــيات االنقالبية مل تلتزم ببنــود هذه الهدنة 
وواصلت أعاملها العدائية العســكرية وتجاهلت كل املواثيق واألعراف الدولية الخاصة باحرتام اتفاقات 
الهدنة !! فقد قامت امليلشــيات االنقالبية بخرق الهدنة األخرية بشكل متكرر، حيث بلغ عدد الخروقات 
أكرث من 50 خرقاً رئيســياً تم تســجيلها وحرصها، وتضمن بعضها اســتخدام صواريخ باليستية يف محاولة 

فاشلة الستهداف املدنيني العزل يف اململكة العربية السعودية الشقيقة.
ونظرة واحدة عىل خارطة انتشار تنظيامت االرهاب يف اليمن خالل املرحلة الراهنة تربهن عىل أن هذه 
التنظيامت تعمل تحت مظلة آمنة للميلشيات االنقالبية، التي وفرت لالرهاب فضاء آمنا ملامرسة نشاطه 
الخبيث يف تعميق الفوىض واالضطراب بالبالد، األمر الذي يؤكد مســتوى التنســيق واالرتباط واالتصاالت 
بني امليلشيات االنقالبية  وتنظيامت االرهاب، التي باتت تتواجد بكثافة واضحة للعيان يف مناطق بعينها 
تخضع لســيطرة هذه امليلشيات، التي متتلك عالقات قدمية مع «القاعدة» وغريها منذ أيام حكم الرئيس 

املخلوع عيل عبد الله صالح.
يف ظــل هــذه الظروف املعقدة التي متر بها األوضاع يف اليمن الشــقيق، فــإن البديل واملخرج من هذه 
التعقيدات البد وأن مير عرب بوابة اســتعادة ســيطرة الدولة اليمنية ومؤسســاتها عىل شؤون البالد كافة، 
بحيــث تتمكــن الرشعية من االمســاك بزمام املبادرة واألمــور مجددا عىل الرتاب اليمنــي بأكمله حتى 

تستطيع نرش األمن واالستقرار والتصدي ملخططات االرهاب والفوىض واملؤامرات الخارجية•
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

• حقوق النرش محفوظة للمجلة.
• نرحب بتغطية ونرش أخبار ونشاطات الرشكات واملؤسسات والتي تتوافق مع أهداف املجلة وتوجهاتها.
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أحمد عبدالله البلويش
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أن التحالف العريب أدرك اليمن يف الوقت املناسب، 
وأن العمل العســكري مييض بالتــوازي مع العمل 
الســيايس والحل الســلمي، وقال ســموه: «نتمنى 
لليمن كل خري واستقرار»، مؤكداً سموه أن التعاون 
الصادق والتضامــن العريب بإمكانه أن يقدم الكثري 

ملصلحة دول املنطقة. 
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حرض االحتفال -إىل جانب ســموه- ســمو الشيخ حمدان 
بن محمد بن راشــد آل مكتوم ويل عهد ديب وسمو الشيخ 
طحنــون بن محمــد آل نهيان ممثل الحاكــم يف املنطقة 
الرشقية وســمو الشــيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار 
األمن الوطني وســمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب 
رئيــس مجلس أمناء مؤسســة زايد بن ســلطان آل نهيان 
لألعامل الخريية واإلنســانية والشــيخ الدكتور ســعيد بن 

شهد حفل تخريج مرشحني ومرشحات طيارين وجويني
7مــــد بن راشــــد: خريجــو «خليفــــة اجلويـــة» صقـــــــــــــ

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم ديب -رعاه الله- حفل تخريج دورة املرشحني الطيارين 
الـ45 ودورة املرشحني الجويني الـ12 ودورة املرشحات الخامسة يف كلية خليفة 
بن زايد الجوية يف مدينة العني يف 16 ديسمرب املايض . 

تصوير: سا6 العامري
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ـــــــــــور @ ســماء الوطــن يحمـون منجزاتــه
محمد آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل 
ديــوان ممثل الحاكم يف املنطقة الرشقيــة والفريق الركن 
حمد محمد ثــاين الرميثي رئيس أركان القوات املســلحة 
واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل 

نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية. 
بدأ االحتفال يف ميدان الكلية لدى وصول صاحب الســمو 
راعي الحفل بالسالم الوطني ثم قام سموه بالتفتيش عىل 

طابــور الخريجني الذين مروا أمام املنصة الرئيســية -بعد 
تالوة من آيات الذكر الحكيم- عىل هيئة استعراض. وأدى 
الخريجون بعدها قسم الوالء حيث أقسموا بالله العظيم 
أن يكونــوا مخلصــني لدولة اإلمــارات العربيــة املتحدة 
وصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة -حفظه الله- وأن يطيعــوا جميع األوامر الصادرة 

لهم من رؤسائهم يف الرب والبحر والجو.

 وألقى بعدها قائد الكلية العميد ركن طيار راشــد محمد 
عبدالله الشاميس كلمة رحب فيها بصاحب السمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتوم راعي الحفــل والحضور.. ثم 
اســتعرض تاريخ نشــأة الكليــة التي تأسســت بأمر من 
املغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان -طيب الله 
ثــراه- عام 1982.. ثــم عرض املواد النظريــة والتدريبات 
العملية التــي تلقاها الخريجون طوال فرتة دراســتهم يف 
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الكليــة وحصولهم عــىل درجة البكالوريــوس يف مختلف 
التخصصات األكادميية ذات الصلة بالطريان وعلومه وذلك 
بالتعاون مع كليات التقنية العليا.. مشــريا إىل أنهم درسوا 
أكرث من 23 ألف ســاعة علوما أكادميية إىل جانب 11 ألف 
ساعة طريان عميل وفق أحدث النظريات والعلوم الحديثة 
يف عامل الطريان التي تؤهلهم إىل أن يكونوا قادة املســتقبل 

وضباطا أكفاء. 
وتوجه قائد الكلية بالشــكر والعرفــان والوالء إىل صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة 
القائد األعىل للقوات املســلحة -حفظــه الله- عىل دعمه 
املتواصل للكلية بشــكل خاص والقوات املســلحة بشكل 
عــام. ونوه بتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم يف هذا املجال. وأشار إىل أن كلية خليفة 
بن زايد الجوية وصلت إىل مستويات عاملية بفضل متابعة 
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة 
الذي يحرص عىل وصول هذا الرصح الشامخ إىل مستويات 

عاملية يف التدريس والتدريب.
 وهنــأ قائــد الكلية يف ختــام كلمته الخريجــني وذويهم 
ودعاهــم إىل أن يكونوا أهال للثقة وعىل قدر املســؤولية 
والوعــي يف أداء واجباتهم الوطنية.. ومتنــى لهم التوفيق 
والنجاح يف حياتهم العملية وأدائهم واجبهم ضمن صفوف 

القوات الجوية والدفاع الجوي للقوات املسلحة للدولة. 
وكرم صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
قبيل ختــام الحفل املتفوقني وكان يف مقدمتهم.. املرشــح 
طيار عدنان عبدالله حســن الذي حصل عىل سيف رشف 
واألول يف مجموع العالمات واملرشح طيار إبراهيم الشيبة 
النعيمي واملرشــح طيار رشيف ســيف ســلطان العبدويل 
واملرشــح طيار عيىس جمعة املهريي واملرشح طيار فاطمة 
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ســعيد املهريي واملرشــح جوي عيل غانم جمعة املزروعي 
ومرشــح طيار من جمهورية أرترييا واملرشــح طيار عمران 
عبدالله البلويش قائد الطابور واملرشــح طيار عيل ســعيد 

عبيد النقبي. 
وبعد توزيع الجوائز جرت مراســم تســليم وتســلم علم 
الكلية من الدورة الـ 45 إىل الدورة الـ 46 مصحوبة بقسم 
العلم بأن يحافظوا عليه مرفوعا عاليا ثم هتف الخريجون 
قبل انرصافهم -عىل هيئة استعراض- بحياة صاحب السمو 

رئيس الدولة.
وهنأ صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب شباب 
الوطن من الجنسني عىل هذا اإلنجاز الذي حققوه بدراسة 
علــوم الطريان يف كلية خليفة بن زايد الجوية التي وصفها 
ســموه بالرصح األكادميي والتدريبي الشامخ بفضل رعاية 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولــة القائــد األعىل للقوات املســلحة «حفظــه الله» 
ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ويل عهــد أبوظبي نائب القائــد األعىل للقوات 
املسلحة لتظل هذه الكلية مقصدا لشباب الوطن الراغبني 
يف خدمــة بالدهــم من خالل دراســتهم يف هــذه الكلية، 
وحصولهم عىل الشــهادة التي تؤهلهــم أن يكونوا حامة 
الديــار وصقورا يف الســامء يظللون مبهاراتهــم ومعارفهم 
وشــجاعتهم تراب الوطــن، ويحمون منجزاتــه الحضارية 
واإلنسانية التي تحققت لشعبنا العزيز. ودعا سموه أبناءه 
الخريجني والخريجات إىل أن يواظبوا عىل التدريب العميل 
والتحصيل العلمي يك يتســلحوا بالعلم والكفاءة العملية 
ويصبحوا قادة عســكريني يف قواتهم املســلحة مستقبال.. 

ومتنى لهم النجاح والتوفيق يف خدمة وطنهم وشعبهم•
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قال صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
أن دولة اإلمارات شــهدت خالل هذا العام أكرب تحد 
بتضحيــات شــهدائنا األبطــال، ودعا اللــه عز وجل 
أن يتقبلهم بواســع رحمته مؤكــدا أن ذكرى هؤالء 
األبطال ستبقى خالدة يف ذاكرتنا وذاكرة الوطن وهم 

فخرنا وعزنا. 

جــاء ذلك خالل حديث ســموه أمــام الحضور ، يف 
مجلس قرص البحر يف 29 ديسمرب العام املايض ، حول 
مسرية اإلنجازات التي حققتها دولة اإلمارات العربية 
املتحدة خالل عام 2015 والرؤية املســتقبلية للدولة 

يف ظل التطورات والتحديات املحيطة باملنطقة.  
وأضاف ســموه: «أتوجــه لكل أم ولــكل أب ولكل 

زوجة وابن وأخ لشهيد فقدناه أقول لهم 

جميعاً نحن أهلكم وإخوانكم وســندكم وســنكون 
قريبــني جــداً منكــم وبصمودكم خرجنــا أكرث قوة 
وصالبــة وإرصاراً عىل إكامل الطريق وأكرث متاســكاً 

وتضامناً وتآزراً بني القيادة والشعب». 
وأكد ســموه أن هذا التحدي أظهــر املعدن األصيل 
ألهل اإلمارات وكشــف عن الحــب الحقيقي الذي 
يكنه شعب اإلمارات ألرضهم ووطنهم، مشرياً إىل أن 

شهــدنا أكــa حتــــدي بتضحـــيات شهـــداؤنا وخرجنا منـــــــــ
7مد بن زايد: التحالف العربي أدرك اليمن @ الوقت املناســــــــ
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ــــــــه أكـــf قـــوة
ــــــــب والعمل العسكري ميضي بتوازي مع العمل السياسي

ذوي وأرس الشهداء الذين رضبوا أروع املثل يف الوفاء 
والصــرب والتضحية هم أهل خري وحب ووفاء أنجبوا 

رجاالً نفخر بهم ونعتز بعطائهم. 
وعّدد سموه جملة من اإلنجازات التي تحققت عىل 
أرض الواقــع وأبرزت مكانة الدولة عىل املســتويات 
االقتصاديــة والسياســية والعســكرية واالجتامعية 

والتنموية. 

وقــال صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيان: إن مشاركة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف 
التحالف العريب بقيادة اململكة العربية الســعودية 
إىل جانــب الــدول العربيــة يف عملية إعــادة األمل 
باليمــن عززت مــن التضامن والتعــاون يف مواجهة 

التحديات األمنية التي تواجه املنطقة. 
وتناول ســموه األوضــاع يف املنطقة، وأشــار إىل أن 

التحالــف العــريب أدرك اليمن يف الوقت املناســب 
منوهاً سموه إىل أن العمل العسكري مييض بالتوازي 
مع العمل الســيايس والحل الســلمي، وقال سموه: 
«نتمنى لليمن كل خري واســتقرار»، مؤكداً سموه أن 
التعاون الصــادق والتضامن العريب بإمكانه أن يقدم 

الكثري ملصلحة دول املنطقة وتنمية شعوبها. 
وذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
أن اململكة العربية الســعودية بقيادة خادم الحرمني 
الرشيفني امللك ســلامن بن عبد العزيز تدرك وتعي 
حجم التحديات التي تواجه املنطقة سواء من حيث 
التدخــالت اإلقليمية أو التهديدات اإلرهابية وغريها 
من املخاطر، وهوما نتج عنه قيادة التحالفني العريب 

واإلسالمي. 
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
أن دولة اإلمارات ستواصل التعاون مع الدول العربية 
والصديقــة يف مكافحة اإلرهاب والتصدي للتحديات 

الراهنة واملستقبلية التي تهدد شعوب املنطقة. 
الحضور 

حرض مجلس قرص البحر، ســمو الشــيخ راشــد بن 
سعود بن راشــد املعال ويل عهد أم القيوين، ومعايل 
الدكتــورة أمــل القبيــيس رئيــس املجلــس الوطني 
االتحادي، وســعادة الفريــق الركن حمد محمد ثاين 
الرميثــي رئيس أركان القوات املســلحة ، وعدد من 
الشــيوخ، وأعضاء املجلس الوطنــي االتحادي، وكبار 
ضبــاط وزارة الدفــاع والقــوات املســلحة ووزارة 

الداخلية ولفيف من املواطنني.

التحدي أظهر 
املعدن اJصيل 

Jهل ا"مارات  
وكشف عن احلب 

احلقيقي الذي 
يكنه شعب ا"مارات 

Jرضهم ووطنهم
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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة يف 
20 ديســمرب املايض يف قرص الشــاطئ الفريق أول مارك 

ماييل رئيس أركان الجيش األمرييك .
و رحب ســموه بزيارة رئيــس األركان األمرييك والوفد 
املرافق له وبحث معه العالقات الثنائية وسبل تعزيزها 

وتطويرها.. واســتعرضا مجاالت التنســيق والتعاون يف 
عدد من املجاالت العسكرية والدفاعية بني البلدين.

 كام بحث صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد آل 
نهيــان واملســؤول األمريــيك عــددا مــن القضايا ذات 
االهتامم املشــرتك إضافة إىل التطورات واملستجدات يف 

املنطقة  وتبادال وجهات النظر حولها.

حرض اللقاء ســعادة الفريــق الركن حمــد محمد ثاين 
الرميثي رئيس أركان القوات املســلحة وسعادة الفريق 
الركن جمعة أحمد البواردي الفاليس مستشــار صاحب 
الســمو نائب القائد األعىل للقوات املســلحة وسعادة 

محمد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد أبوظبي.

7مد بن زايد يستقبل رئيس أركان اجليش اJمريكي

nه السوداFركان يلتقي نظJرئيس ا
اســتقبل ســعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين 
الرميثــي رئيس أركان القوات املســلحة مبكتبه يف 
معســكر املقطع بأبوظبي ديسمرب املايض الفريق 
أول مهنــدس مصطفى عثامن عبيد رئيس األركان 
املشــرتكة بالجمهوريــة الســودانية. وجرى خالل 
اللقاء بحث عالقات التعاون بني الجانبني والســبل 
الكفيلــة بتعزيــز وتطوير آفاق ذلــك التعاون مبا 
يخــدم املصلحــة املشــرتكة الســيام يف املواضيع 

املتعلقة بالشؤون العسكرية.

ا�خبار



شهد سعادة اللواء الركن محمد مراد البلويش قائد اإلمداد 
املشــرتك يف  ديســمرب املــايض يف مدينة زايد العســكرية 
تخريج عــدد من الــدورات التخصصية يف معهــد اإلدارة 
واإلمداد املشرتك بحضور عدد من ضباط القوات املسلحة .
بــدأت فعاليات االحتفــال بتالوة عطرة مــن آيات الذكر 
الحكيم ألقى بعدها نائب قائد املعهد كلمة بهذه املناسبة 
رحــب فيهــا براعي الحفل مشــريا إىل أن الهدف من هذه 
الدورة يأيت انسجاما مع متطلبات القوات املسلحة وإليجاد 
ضباط لديهم املعرفة والكفاءة التخصصية من خالل تلقي 
العلوم العســكرية مشــيدا بروح املنافســة يف الدورة مام 

ساهم يف رفع مستواها .
ويف ختام االحتفال قام قائد اإلمداد املشرتك بتوزيع الجوائز 

والشهادات عىل املتفوقني والخريجني.

شــهد ســعادة اللواء الركن ســعيد مبخوت العامري مدير 
التفتيش العام حفل تخريج دورة التفتيش العام، كام شهد 
االحتفال عدد من كبار ضباط القوات املسلحة والضيوف.

بدأ االحتفال بتــالوة عطره من الذكر الحكيم ألقى بعدها  
نائب مدير التفتيش العام كلمة بهذه املناســبة رحب فيها 
براعــي الحفل والحضور، وقال " إن مديرية التفتيش العام 
وتحقيقا لرؤيتها االســرتاتيجية يف االرتقاء بالكفاءة القتالية 
لوحدات القوات املسلحة ومنتسبيها تقوم بتخريج دفعات 
من الضباط واألفراد واملدنيني ضمن دورات التفتيش العام 
بهدف تأهيل مفتشني متسلحني بأرقى املهارات واألساليب 

لتنفيذ التفتيشات العامة والتخصصية ".
 ويف نهايــة الحفــل قــام راعي الحفــل بتوزيــع الجوائز 
والشــهادات عــىل املتميزيــن والخريجــني وأخــد الصور 

التذكارية مع الخريجني.
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مدرسة املشاة حتتفل بتخريج عدد من الدورات التخصصية
احتفلت مدرســة املشــاة بالقوات الربية يف 23 ديسمرب 
املــايض  مبناســبة تخريج عدد من الــدورات التخصصية 
بحضور سعادة اللواء الركن صالح محمد مجرن العامري 

قائد القوات الربية وعددا من كبار الضباط .
بدأ الحفــل بتالوة آيات بينات مــن الذكر الحكيم ألقى 
بعدها قائد مدرســة املشاة كلمة له بهذه املناسبة تطرق 
فيهــا إىل املهــام والواجبــات التي تقوم بها املدرســة يف 
تدريب وتأهيل منتســبيها واملناهج والعلوم العســكرية 
املتميزة يف هذا الشأن فضال عن مراحل الدورة واألنشطة 

الفردية والجامعية.
بعد ذلك سلم راعي الحفل الشهادات للخريجني والجوائز 

التقديرية للحاصلني عىل املراكز املتقدمة يف الدورات .

التفتيش العام يحتفل بتخريج دورة " التفتيش العام "

معهد ا"دارة وا"مداد املشSك يحتفل بتخريج عدد من الدورات التخصصية
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نظمــت القوات املســلحة يف مــرىس يــاس بأبوظبي يف 
ديســمرب املايض ماراثونا رياضيا ملنتسبيها مبشاركة حوايل 

1000 متسابق وملسافة 8 كيلومرتات . 
وشــهد العميد ســعيد محمد املزروعي مديــر التوجيه 
املعنــوي وعدد مــن ضباط القــوات املســلحة إنطالق 
املارثون، حيث أكد مدير التوجيه املعنوي أن هذا املاراثون 
يأيت انطالقــا من حرص القيادة العامة للقوات املســلحة 
عىل رفع مســتوى اللياقة البدنية لدى منتســبيها وتنمية 
روح التنافس واملثابرة يف مختلف املســابقات والبطوالت 
الرياضيــة وذلك يف إطــار حرص القيــادة الحكيمة عىل 
جعل القوات املسلحة يف أعىل مستويات الكفاءة القتالية 
والبدنية ودعمها املســتمر لألنشطة الرياضية بغرض رفع 
اللياقــة والكفاءة البدنية للضبــاط والرتب األخرى وبث 
روح املنافســة من خالل املشــاركة يف األنشطة الرياضية 
املختلفة «، وقام مدير التوجيه املعنوي يف ختام املاراثون 
بتوزيــع الجوائز وامليداليات عــىل الفائزين .. مقدما لهم 
التهنئة بالفوز باملراكز األوىل .. وللجنة املنظمة عىل حسن 

اإلعداد والتنظيم ونجاح املاراثون. 

القوات املسلحة تنظم ماراثونا رياضيا ملنتسبيها @ مرسى ياس
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اختتمت يف 23 ديســمرب املايض يف نادي ضباط 
القوات املســلحة بأبوظبي ندوة اإلعداد البدين 
يف املجال العســكري» التحديات والطموحات » 
ملجلــس التعاون لدول الخليــج العربية بحضور 
مدير القــوى البرشية بالقيــاده العامه للقوات 
املسلحة وعددا من كبار ضباط القوات املسلحة.

تــم تنظيم الندوة ملدة ثالثة أيــام بالتعاون بني 
القوات املســلحة بدولة االمارات واالمانة العامة 
للشؤون العسكرية ملجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.
واشــتملت الندوة عىل تسع جلسات علمية تم 
فيها القــاء 19 محــارضة يف موضوعات متنوعة 
حــول االعــداد البــدين ودوره يف رفــع الكفاءة 
القتاية ملختلف صنوف القوات املســلحة ودور 
القتال العســكري القريب يف رفع اللياقة البدنية 
والكفــاءة القتالية والتأقلــم للتدريب البدين يف 
التضاريــس املختلفــة واالصابــات الناتجة عن 
النشــاط البــدين وكيفيــة الوقاية منهــا وإدارة 
العملية التدريبية يف القوات املســلحة وشــارك 
فيها عدد من املشاركني من دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

إختتــام نـــدوة ا"عــــداد البــــدn @ اجملــــال العسكــــري "التحــديــات والطمــوحـــــــــــــ
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احتفلت املدرســة الثانوية العسكرية يف القوات 
املســلحة بـ اليوم الوطني الـــ 44 لدولة االمارات 
العربية املتحدة ويوم الشــهيد بحضور ســعادة 
اللواء الركن ســامل ســعيد غافــان الجابري رئيس 
هيئــة االدارة والقوى البرشيــة وعدد من ضباط 
القوات املســلحة ووزارة الداخليــة وأولياء أمور 

الطلبة، و أعضاء الهيئتني التدريسية والتديبية.
تخلل الحفل - الذي عقد يف مقر املدرســة مبدينة 
العني - العديد من األنشطة والفعاليات املختلفة، 
التي عكســت روح االتحاد وعــربت عن الفرحة 

واالبتهاج بهذه املناسبة الوطنية.
 تأيت هذه املشــاركة تعبريا واعتزازا باليوم الوطني 
الـ 44 للدولة وحب الوطن والقيادة وبذرة التآخي 
والفداء التي أرىس دعامئها املغفور له الشيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"وسار عىل 
دربه صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحه  

" حفظه الله".

ويوم الشهيد املدرسة الثانوية العسكرية حتتفل باليوم الوطني 
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ــــــــــــات" جمللس التعـــــاون لدول اخلليــــج العربيـــــة
وأكد نائــب مدير التدريب بالقوات املســلحة 
أهميــة هــذه النــدوة ودورهــا يف تعزيز روح 
االخــاء والوئام والتفاهم وتقوية أوارص التعاون 
والتالحم بني العســكريني من أبناء دول مجلس 

التعاون.
كــام أشــار اىل أن هذه الندوة تســهم يف تبادل 
الخــربات النظريــة والعملية يف مجــال االعداد 
البدين واســتعراض أحدث الدراســات العلمية 
والربامج الناجحة يف التأقلم للتدريب يف البيئات 
املناخية املختلفة وكيفية تطوير وتنمية الكفاءة 
البدنية ملنتسبي القوات املسلحة وفقا ملتطلبات 
الوقت الراهن وكذلك زيادة التقارب االجتامعي 

بني أبناء دول ملجلس من العسكريني.
وقــام مديــر القــوى البرشية يف ختــام الحفل 
بتكريم وفد االمانة العامة للشــؤون العسكرية 
ملجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية وهم 
العقيــد الركن محمــد نارص الجرف واالســتاذ 
صقر عبدالرحمن الجربين واالستاذ بريقع صالح 

الشمري.
كام تم تكريم املحارضين واملشــاركني يف الندوة 

والتقاط الصور التذكارية مع راعي الحفل.
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العقـــيد الركـن ســلطــان الكتبـــي يرتـقـــي شـهــــيد2
7مــد بن راشــد و7مــد بن زايــد يقدمـان واجــب التعـــــــــ

وكانــت القيــادة العامــة للقوات املســلحة قد أعلنت 
يف 14 ديســمرب 2015 استشــهاد أحد ضباطها البواسل 
سلطان محمد عيل الكتبي أثناء سري عمليات تحرير تعز 
وضمن عملية ” إعادة األمل ” ، وتقدمت القيادة العامة 
للقوات املســلحة بتعازيها ومواساتها إىل ذوي الشهيد..
سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يتغمده 

بواسع رحمته ..” إنا لله وإنا إليه راجعون“ .

وصول الجثامن 
وكان جثــامن الشــهيد قــد وصــل  إىل مطــار البطني 
بأبوظبــي عىل مــنت طائرة عســكرية تابعــة للقوات 
الجوية والدفاع الجوي، يرافقه عدد من ضباط وضباط 

صف القوات املسلحة.
وجرت املراســم العسكرية الخاصة الســتقبال جثامن 
الشــهيد البطل عىل أرض املطــار حيث كان يف مقدمة 
املســتقبلني ســعادة الفريــق الركن حمــد محمد ثاين 
الرميثي رئيس أركان القوات املســلحة وعدد من كبار 

ضباط وضباط صف القوات املسلحة.

تشييع جنازة الشهيد 
أدى صاحــب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن 

محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة 
وصاحب الســمو الشــيخ حميد بن راشد النعيمي 
عضــو املجلس األعىل حاكم عجامن، وعدد كبري من 
أصحاب الســمو الشــيوخ وكبار الضبــاط بالقوات 
املسلحة و الجموع الغفرية من املعزين من وجهاء 
البالد واعيان وأبناء القبائل صالة الجنازة يف مسجد 

شيعت دولة اإلمارات ديسمرب املايض 
شهيدها البطل العقيد ركن سلطان 
محمد عيل بن هويدن الكتبي، الذي 
قدم روحه فداء للواجب الوطني ضمن 
القوات املشاركة يف عملية ” إعادة األمل 
” للتحالف العريب، الذي تقوده اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، للوقوف 
إىل جانب الحكومة الرشعية يف اليمن 
ودعمها .
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ـــــــــازي ويؤكـــدان فخرهمــا واعـتزازهمــا بأبنــــاء الوطــــن
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عامر بن يارس مبدينة الذيد.
وشــيع صاحب السمو حاكم الشــارقة وصاحب السمو 
حاكــم عجــامن والشــيوخ والجموع الغفــرية جثامن 
الشــهيد ســلطان محمد عيل الكتبــي إىل مثواه األخري 

حيث وري الرثى يف مقربة الذيد.
وقدم ســموهام واجب العزاء إىل أرسة وذوي الشــهيد 
وأعربــوا عــن خالــص تعازيهــم ومواســاتهم يف فقيد 
الوطن راجني املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فســيح جناته ويتقبله يف الصديقني والشهداء 

وأن يلهم أهله الصرب والسلوان.

محمد بن راشــد: الشــهيد منــوذج للقائد 
العسكري املقدام

قدم صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب، 
رعاه الله، واجب العزاء يف الشــهيد البطل العقيد ركن 
سلطان محمد عيل بن هويدن الكتبي الذي القى وجه 
ربه دفاعا عن الحق والرشعية يف اليمن الشــقيق ضمن 
قوات التحالــف العريب إلعادة االمل للشــعب اليمني 
الشــقيق. وإىل ذلك فقد قام صاحب الســمو الشــيخ 
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محمد بن راشــد آل مكتوم يرافقه سمو الشيخ حمدان 
بــن محمد بن راشــد آل مكتوم ويل عهد ديب، وســمو 
الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم 
ديب، بزيــارة مجلــس عزاء الشــهيد يف مدينة الذيد ب، 
حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته لذوي وإخوان 
وأنجــال الشــهيد البار مبتهال إىل الله تبــارك وتعاىل أن 
يتغمده بواســع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته 
وأن يلهم أرسته ومحبيه وزمالءه رفاق الســالح يف قواتنا 

املسلحة الباسلة جميل الصرب وحسن العزاء. 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم 
أعرب خالل تقدميــه التعازي ألفراد أرسة الشــهيد عن 
اعتزازه بشــباب الوطن ومنتسبي قواتنا املسلحة الذين 
سطروا بدمائهم وبطوالتهم ملحمة يف الوفاء والتضحية 
والبســالة من أجل الحق والدفاع عــن املظلوم ونرصة 
االشــقاء يف الجمهورية اليمنية. وأكد ســموه أن هؤالء 
الرجال إمنا يجســدون يف ميادين الرشف والعزة املعاين 
النبيلــة لألخوة ونجدة املظلوم ونــرصة الحق ..والبطل 
الشــهيد العقيد ركن ســلطان الكتبي هو منوذج للقائد 
العســكري املقدام الذي يتقدم جنوده يف أرض املعركة 
يك يكون قــدوة لهم يف الشــجاعة والفــداء. رحم الله 
الشهيد ســلطان وجميع شــهداء الوطن رحمة واسعة 

طيب الله ثراهم والحول والقوة إال بالله العظيم.

 محمد بن زايد: الشــهيد جســد أروع صور 
البطولة والشجاعة والتضحية

قدم صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة 

واجــب العــزاء يف شــهيد الوطن ســلطان محمد عيل 
الكتبي، وأعرب ســموه عن خالص تعازيه ومواساته إىل 
أرسة وذوي الشــهيد يف فقيد الوطــن .. راجيا املوىل عز 
وجل أن يتغمده بواســع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
وأن يتقبله يف الصديقني والشهداء وأن يلهم أهله الصرب 

والسلوان .
وقال صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن 
شــهيد الوطن البار جســد أروع صور البطولة والشجاعة 
والتضحيــة فكان مثاال حيا للقائــد املقدام الذي قدم مع 
إخوته يف قوات التحالف العريب .. بطوالت ومواقف باسلة 

محمد بن راشد يقدم واجب العزاء ألرسة الشهيد بحضور حمدان بن محمد

حاكم رأس الخيمة ورئيس األركان يقدمان واجب العزاء ألرسة الشهيد 

الشهيد جسد 
أروع صور البطولة 

والشجاعة 
والتضحية
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ســتخلد يف ذاكرتنا ووجداننا ملا كان لهــا من األثر الكبري 
والواضــح يف اســتعادة األرض والتاريخ والهوية عىل أرض 
اليمن .. معربا سموه عن فخره واعتزازه بأبناء الوطن من 
حامة الدار الذين يســطرون يف كتاب العز واملجد مالحم 
يف الوفاء والتضحية للوطن ولألشــقاء وتقديم العون لهم 

ومساعدتهم والدفاع عن الحق والواجب .

رئيــس األركان وقــادة القــوات املســلحة 
يقدمون التعازي ألرسة الشهيد

قدم ســعادة الفريــق الركن حمد محمد ثــاين الرميثي 

رئيــس أركان القوات املســلحة وعدد مــن كبار ضباط 
القوات املســلحة واجــب العزاء ألرسة وذوي الشــهيد 
ســلطان محمد بن هويــدن الكتبي يرافقــه عددا من 
كبار ضباط القوات املســلحة، سائلني الله العيل القدير 
أن يتغمده بواســع رحمته وأن ينزلــه منازل الصديقني 
والشــهداء واألبرار وأن يسكنه فســيح جناته وأن يلهم 

ذويه الصرب والسلوان.

الرئاســة اليمنيــة تنعي الشــهيد ســلطان 
الكتبي.

نعــت الرئاســة اليمنية الشــهيد ســلطان محمد عيل 
الكتبي، وأشادت الرئاســة اليمنية يف بيان لها باملواقف 
األخوية والبطولية التي جســدتها دول التحالف العريب 
ويف مقدمتها اململكة العربية السعودية ودولة االمارات 
العربية املتحدة يف مســاندة اليمن والســلطة الرشعية 
الستعادة مؤسسات الدولة من سيطرة املليشيا االنقالبية 

وتحقيق األمن واالستقرار يف ربوع الوطن .

قوات التحالف العريب تنعي الشهيد سلطان 
الكتبي 

نعت قوات التحالف املشــرتكة الشــهيد سلطان محمد 
عيل الكتبي الذي استشهد  أثناء قيامه بواجبه يف متابعة 
ســري عمليات تحرير تعز ضمن عملية ” إعادة األمل ” 

يف اليمن يف ميدان الرشف والبطولة بتضحية وإخالص.
وســألت قوات التحالف الله سبحانه أن يرحم شهداءنا 

األبطال وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان•

محمد بن زايد يقدم واجب العزاء ألرسة الشهيد 

الشهيد منوذج 
للقائد العسكري 

املقدام الذي 
يتقدم جنوده @ 

أرض املعركة

كبار ضباط القوات املسلحة خالل تقدميهم واجب العزاء



اإلمارات ستواصل مواقفها الثابتة والراسخة يف دعم ونجدة األشقاء يف اليمن، وتقديم العون 
الالزم لهم بشتى أشكاله وأنواعه ملواجهة مختلف التحديات والتهديدات.

فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ وحارض ومستقبل مشرتك، وإن األحداث مهام تعاظمت لن تثنينا 
عن القيام بواجبنا األخوي والديني والعرويب واإلنساين تجاه أشقائنا يف اليمن، بل عىل العكس 

ستزيدنا عزمية وإرصار لتحقيق                  كاملة.
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إعداد:
الرائد/ جميل خميس السعدي
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اعلنــت وزارة التنمية والتعاون الــدويل ىف تقرير أصدرته 
إن إجاميل حجم املســاعدات اإلماراتية املقدمة لالستجابة 
لألوضــاع اإلنســانية يف اليمن العــام 2015 والناجمة عن 
االضطرابات السياسية يف اليمن بلغ نحو 1,617,014,705 
درهم متضمنة نحو 544 مليون درهم لقطاع الطاقة، ونحو 
220 مليــون دهم لقطــاع الصحة، ونحــو 151,837,500 

مليــون للبنية التحتية للنقل الجوي، وأكرث من 133 مليون 
درهم للمســاعدات الغذائية، ونحو 83,595 مليون درهم 

للسياسات اإلدارية لقطاع النقل والتخزين.
كام تضمنت املســاعدات اإلماراتية خالل الفرتة املاضية ما 
قيمته 80 مليون درهم مساعدات تعليمية،  وما قيمته 79 
مليون درهم لخدمات الدعم والتنســيق، ونحو 10 مليون 

درهم للمياه والصحة العامة.
وقد ســاهم يف تقديم تلك املساعدات بناء عىل توجيهات 
القيادة الرشــيدة لدولة اإلمارات العربية املتحدة كًآل من 
هيئــة الهالل األحمــر اإلمارايت ومؤسســة خليفة بن زايد 
آل نهيان لألعامل اإلنســانية ومؤسســة زايد بن ســلطان 
آل نهيــان لألعامل الخريية واإلنســانية ومؤسســة محمد 

املسـاعــدات ا"ماراتيـــــة املقـدمـــة لالستجابــة ل�زمـــــــــــ
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ــــــــــــة اليمنيــــــة 

بن راشــد آل مكتوم لألعامل الخريية واإلنسانية ومؤسسة 
ســلطان بن خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية ومؤسسة 
ســقيا اإلمارات ومؤسســة الرحمة لألعامل الخريية وبيت 
الشارقة الخريي وجمعية دار الرب والقطاع الخاص واألفراد.

ان توجيهات القيادة الرشــيدة لدولــة اإلمارات ممثلة يف 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس 

الدولة "حفظه الله" وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب "رعاه الله" وصاحب الســمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املســلحة اســتنت إىل مرتكزات قوية للتدخل واالستجابة 
اإلنســانية لكافة ســيناريوهات األزمات اإلنســانية سواء 

الناجمــة عــن الحــروب والرصاعات العســكرية أو حتى 
الناجمة عن الكوارث األخرى يف كافة دول العامل فيام يربز 
الدعم اإلنســاين الذي قدمته دولة اإلمارات مبجرد اندالع 
االحــداث واالرضابــات األخرية يف اليمــن كأجندة حاكمة 
ومهيمنة عىل سياســة املســاعدات الخارجيــة اإلماراتية، 

برسعة االستجابة للمترضرين من االزمات اإلنسانية.
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جدد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة 
موقــف دولة اإلمارات العربية املتحــدة الثابت بقيادة 
صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة حفظه الله الذي يقف دامئا وابدا مع الشــعب 
اليمني وارادته الوطنية وينحاز اىل الرشعية التي متثله.

جاء ذلك خالل اســتقبال ســموه يف 21 ديسمرب املايض 
يف قــرص البحر وفدا من قــادة املقاومة يف مدينة عدن 
اليمنيــة الذين قدمــوا لتقديم الشــكر لدولة اإلمارات 

العربيــة املتحدة قيادة وشــعبا عىل وقفتهــا التاريخية 
بجانــب الحق والعدل ونرصة إلخوانهم يف اليمن ودعام 

لتطلعاته يف االستقرار واألمن والتنمية.
وأوضح ســموه ان العامل العــريب مير بتحديات صعبة ال 
تســتثني أيا منا وقد تطال األجيــال املقبلة ان مل نوحد 
املوقف والكلمة ..مشريا سموه اىل انه ومن خالل اختبار 
اليمن اكتشــفنا قوة املوقف الواحــد والكلمة الجامعة 
والرأي الحازم فاألجندة الوطنية العربية كفيلة بالتصدي 
للتحديات القادمة أما االجندات الخاصة والضيقة فهي 

مســؤولة عن الكثري من االنتكاسات والتفتت الذي نراه 
حولنا ويهددنا يف مستقبلنا ومستقبل أبنائنا.

مــن جانبهم مثن وفد قــادة املقاومة يف عــدن الوقفة 
التاريخية لدولــة االمارات العربيــة املتحدة اىل جانب 
الشــعب اليمنــي والتــي جســدت ابلغ صــور االخوة 
والتضامــن والتكاتف بني االشــقاء ..مؤكدين ان اســم 
دولــة االمارات اصبح يف قلــب كل ميني وان اعالم دولة 
االمــارات قبل ان تعلق عىل الجــدران علقت يف قلوب 

أبناء اليمن.   

7مد بن زايد يستقبل قادة املقاومة اليمنية @ عدن 

مسؤول عسكري ميني يشيد بكفاءة وحنكة القوات 
ا"ماراتية وقدراتها العالية @ إدارة مسرح العمليات

أشــاد العميد الركن أحمد عبدالله الرتيك قائد اللواء 
الثالــث « حــزم « قائد القطــاع الغــريب والرشيط 
الســاحيل يف اليمن بالدور الكبري لقــوات التحالف 
العريب عامة والدور الذي تقوم به القوات املســلحة 
اإلماراتية ممثلة بقواتها يف مدينة عدن بصفة خاصة.

وقــال العميد الــرتيك يف ترصيحات لــه إن القوات 
املســلحة اإلماراتية لعبت والتــزال الدور األبرز منذ 
اليوم األول لتوغل املليشيات الحوثية يف مدينة عدن 
وشاركت ضمن العمليات العسكرية لقوات التحالف 
العــريب منذ انطالقها لكنها مل تكتف بتلك املشــاركة 
الجويــة بــل كان لهــا الســبق يف قيــادة العمليات 
ومرسح القتال يف شتى املعارك التي انطلقت لتحرير 
مدينة عدن ومدن جنوبية أخرى جنبا إىل جنب مع 

إخوانهم يف املقاومة الجنوبية والجيش الوطني».
و أضــاف : « إخوتنا اإلماراتيون أبهرونا مبا يتمتعون 
به مــن معنويــات عالية ومهــارات قتاليــة فريدة 
حيث شــاركونا يف مختلف الجبهات فضال عن إدارة 
العمليات القتالية والحربية ووضع الخطط الهجومية 

وتكللت جميعها بالنجاح التام «.
و حول تأمني الرشيط الساحيل والقطاع الغريب وهام 
أهــم املمرات واملعابــر اليمنية وميتــدان من غرب 
مدينــة عدن وصــوال إىل مناطــق « املضاربة ورأس 
العــارة « ومديريتي « ذبــاب والوازعية « مبحافظة 
تعز مرورا بباب املندب .. أكد أنه تم تأمينهام بشكل 
تام .. وقال : « كان ينقصنا العتاد الثقيل لكن القوات 
املســلحة اإلماراتية زودتنا مبختلف األسلحة والعتاد 

لتأمــني جميع املناطــق التي يقــع يف إطارها اللواء 
الثالث حزم ».

وأوضــح أن القــوات اإلماراتية تقوم بعملية إســناد 
اللــواء الثالث حزم الــذي يحتل موقعا اســرتاتيجيا 
يــرشف عىل مضيــق باب املنــدب وجزيــرة ميون 
والرشيط الساحيل لرفده مبختلف العتاد لتأمني تلك 

املواقع الحيوية .
وأشاد العميد الرتيك بكفاءة وحنكة القوات اإلماراتية 
وقدراتهــا العالية يف إدارة مــرسح العمليات والروح 
املعنوية التي تتمتع بها .. وعرب عن ســعادته وأفراد 
اللــواء بالدعــم اإلمارايت الكبري وقــال : « نعجز عن 
شــكرهم .. لكننا يف قيادة اللواء واملقاومة الجنوبية 

سنبادلهم الوفاء بالوفاء ».
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منصور هادي يثمن دور التحالف @ مساندة الشعب اليمني

مثــن الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصور هــادي مجددا 
الجهــود والــدور الذي تقوم بــه دول التحالــف العريب 
وعىل رأسها اململكة العربية الســعودية ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة يف مساندة الشعب اليمني عىل مختلف 
االتجاهــات والصعــد والــذي يؤكد عىل عمــق اإلخوة 
والروابط املشــرتكة التي تجمع اليمن بأشــقائه من دول 

الخليج وتجسد وحدة الهدف واملصري املشرتك .
جاء ذلك لدى ترؤســه اجتامعا اســتثنائيا يف 23 ديسمرب 
املايض للقيــادات التنفيذية والعســكرية بعدن بحضور 

عدد من الوزراء ومحافظ عدن وقائد املنطقة العسكرية 
الرابعة ومدير األمن .

واســتعرض منصــور هــادي عــددا مــن املوضوعــات 
والتطورات املتســارعة عىل الصعيدين امليداين والسيايس 
.. مؤكدا ” التمســك بقرارات الرشعية الدولية والتي كان 
آخرها رقــم  2216 واملبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية 
ومخرجــات مؤمتر الحــوار الوطني الــذي انقلب عليها 
الحويث وصالح وأشــاد ” باالنتصارات واملواقف البطولية 
التي يجرتحها أبناء شــعبنا اليمني يف مواجهة االنقالبيني 

مبختلف جبهات الرشف والفداء لريســموا معامل االنتصار 
إلرادة الشــعب الرافضة للمشــاريع املناطقيــة الضيقة 

والفئوية املقيتة ” .
وقــال ” إن االنتصــارات املحققــة اليــوم يف عــدد من 
املحافظات والتي كان قبلها يف عدن واملحافظات املجاورة 
لها تتطلب من الجميع قيادات عسكرية وسلطات محلية 
وأمنية أن تضطلــع مبهامها يف إطار خطط واضحة املعامل 
ومزمنة تتضمن أولويات املهام والية املتابعة والتنفيذ يك 

يكتب لها الدميومة والنجاح ” .

رشعت وزارة الدفاع اليمنية يف خطواتها الرامية لتأمني 
مضيق «بــاب املندب» عقــب تحريره من ســيطرة 
متمردي الحويث واملخلوع صالح مطلع أكتوبر املايض، 
وذلك من خالل لواء عسكري تبنت اإلمارات العربية 
املتحدة تجهيزه لحامية هذا املمر االسرتاتيجي ضمن 
جهــود عملية إعــادة األمل وبنــاء الجيــش اليمني 
الجديــد. وبــارش فريق هنديس عســكري ميني تفقد 
مقر اللواء الثالث «حزم» الواقع يف منطقة خرز وباب 
املندب لوضع املخططات الالزمة من أجل إعداد هذا 
اللــواء بناء عــىل توجيهات الرئيس عبــد ربه منصور 
هادي، وموافقة قيادة القوات اإلماراتية عىل تجهيزه، 
بحيث يضم 3600 جندي من بينهم أفراد يف املقاومة 

الشعبية.

وكان قائــد القوات اإلماراتية يف عــدن العميد الركن 
نارص مشــبب العتيبي زار عدداً مــن املناطق الواقع 
يف إطارهــا اللــواء الثالــث، واطلع عن قــرب عىل ما 
متثله تلــك املناطق الحيويــة واالســرتاتيجية، ووجه 
برضورة اإلرساع بتوفري وتجهيز مقراً للواء واســتيعاب 
أفــراد املقاومــة يف املناطق التي شــاركوا وســاندوا 
قوات الرشعية يف معــارك دحر املتمردين. وقال قائد 
اللــواء الثالث «حــزم» العميد أحمــد عبدالله الرتيك 
لـ «االتحــاد» «إن دولة اإلمارات عــرب قواتها العاملة 
يف عدن تكرمت مشــكورة منــذ أن وصلت إىل عدن 
وشاركت يف الحرب ضد املليشيات منذ معركة تحرير 
قاعدة العند وحتى تحرير مديرية الوازعية، مبد اللواء 

الثالث حزم مبختلف األسلحة واملعدات العسكرية».

وأضــاف «أنــه عقب تحريــر عدن واملــدن املجاورة 
ومبوجب خطة الرشعية وقــوات التحالف تم اعتامد 
ثالثة ألوية عســكرية، واعتــامد 3600 فرد لكل لواء، 
وتكفلت القــوات اإلماراتية بتجهيز مقــرات األلوية 
وتدريب املجندين، وتم نزول الفريق الهنديس بقيادة 
العميد الركن فضل غرامة بتوجيهات من قبل هادي. 
وقال رداً عىل ســؤال حــول املدة التي ستســتغرقها 
عمليــة التجهيزات «إن 80% مــن عملية التجهيزات 
ســيتم االنتهاء منها يف غضون شــهرين عــىل األكرث، 
ومبجــرد االنتهــاء من األعــامل الرضوريــة والعاجلة 
سيتم استدعاء املنتســبني للواء والبدء بتدريبهم عىل 
دفعات تحــت إرشاف إمارايت لحني االنتهاء من كامل 

التجهيزات»

دولة ا"مارات جتهز لواًء عسكري� ميني� حلماية ممر 
باب املندب االسSاتيجي 
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الشرعية اليمنية حترر بلدات حدودية @ حجة

أكــدت مصادر متعــددة يف املقاومة الشــعبية املوالية 
للحكومــة الرشعية يف اليمن تحرير مناطق واســعة يف 
مدينتي حرض وميدي الحدوديتني مع السعودية شامل 
غــرب البــالد، يف وقت كثــف طريان التحالــف العريب 
بقيادة اململكة العربية السعودية غاراته عىل تجمعات 
ومواقع ملتمردي الحويث والرئيس املخلوع عيل عبدالله 

صالح يف صنعاء ومحافظــات عدة. وذكرت املصادر إن 
مدينتي حرض وميدي شــامل محافظة حجة باتتا شبه 
محررتني من امليليشيات يف ظل التقدم املستمر للقوات 
الحكوميــة الرشعيــة الزاحفة من األرايض الســعودية 

بإسناد بري وجوي وبحري من التحالف العريب. 
وقالت إن العرشات من مسلحي الحويث وجنود موالني 

لصالح، بينهم قيادات، سلموا أنفسهم للقوات الرشعية 
بعد محارصتهم يف جبل أبــو النار رشقي مدينة حرض، 
وهي منفذ حدودي بري رئييس بني اليمن والسعودية. 
وقال مصــدر يف املقاومة مبدينة الحديــدة (غرب) إن 
عــرشات املتمردين وصلــوا إىل املدينة بعد أن فروا من 

جبهات القتال يف املناطق الحدودية شامًال. 

احلوثيون يقصفون سكان مأرب 

مصر تؤكد دعمها جلهود التحالف لدعم الشرعية
أدانت مرص بشــدة التفجري اإلرهايب الذى شهدته 
مدينة عــدن والــذى راح ضحيته محافظ املدينة 

اللواء جعفر محمد سعد وعدد من مرافقيه.
وأعربــت الخارجية املرصية ىف بيان يف 7 ديســمرب 

املايض عــن خالــص تعازيها للشــعب والحكومة 
اليمنية يف ضحايا العملية اإلرهابية.

وأكد املتحدث بإســم الخارجية أن مرص تقف مع 
اليمن الشقيق يف هذا الظرف الذي تحاول فيه يد 

اإلرهاب اآلمثة النيل من الرشعية اليمنية ..مشــريا 
إىل دعــم مرص لجهــود التحالف العــريب لتمكني 
الرشعية من بســط سيطرتها وفرض األمن يف ربوع 

اليمن.
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الكويت مستعدة الستضافة املباحثات اليمنية  يناير
الستكمال مفاوضات جنيف

أعلــن وزيــر الخارجيــة اليمني، عبدامللــك املخاليف، 
موافقــة دولــة الكويــت عىل اســتضافة جلســات 
املباحثات اليمنية - اليمنية املزمع عقدها يف 14 يناير 
املقبــل. وأضاف خالل ترصيحات صحفية، عقب لقاء 
نظريه الكويتي، الشــيخ صباح الخالد، أن اليمن سبق 
له أن بحث مع الحكومة الكويتية إمكانية اســتضافة 

املشــاورات اليمنية - اليمنية، الســتكامل املفاوضات 
التــي جرت يف جنيــف. ولفــت إىل أن بالده طرحت 
الكويــت ومــرص واألردن الســتضافات االجتامعات 
املقبلة، وأن وزيــر الخارجية الكويتي الشــيخ صباح 

الخالد أكد استعداد بالده الستضافة املباحثات. 
وجــدد وزير الخارجية الكويتي خــالل اللقاء التأكيد 

عىل موقف بالده الثابت نحو رضورة التطبيق الكامل 
للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤمتر 
الحوار الوطني وقرار مجلس األمن 2216، بغية عودة 

األمن واالستقرار إىل ربوع اليمن. 

قوات التحالف حترر جزيرة حنيش الكaي
أعلنــت قيــادة التحالف العــريب - الذي تقوده 
اململكة العربية الســعودية لدعــم الرشعية يف 
اليمــن - يف 10 ديســمرب املــايض تطهري جزيرة 
حنيــش الكربى اليمنيــة يف البحــر األحمر من 

ميليشيات االنقالبيني الحوثيني.
وذكرت قناة « سكاي نيوز عربية « الفضائية أن 
الجزيــرة - التابعة ملحافظــة الحديدة - تحظى 
مبوقع اســرتاتيجي يف البحر األحمر قرب مضيق 

باب املندب وكانت تحت ســيطرة ميليشــيات 
الحوثيني واملخلوع صالح.
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مغادرة الدفعة الثانية من اجلرحى اليمنيني

غــادرت البالد ىف 6 ديســمرب املايض عرب مطــار آل مكتوم 
الدوىل الدفعة الثانية من الجرحــى اليمنيني الذين متاثلوا 
للشــفاء بعــد عالجهــم يف مستشــفيات الدولــة تنفيذاً 
لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الســمو الشيخ محمد 
بــن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائــب القائد األعىل 
للقــوات املســلحة بعالجهم مبستشــفيات الدولــة نتيجة 

اصابتهم ىف احداث اليمن .
وتضــم الدفعــة مجموعة من الجرحــى ومرافقيهم حيث 
وجهوا الشــكر والتقدير اىل دولة االمارات العربية املتحدة 
عىل ماقدمته لهم من عالج وتركيب اطراف صناعية لبعض 

الحاالت واىل ارسة هيئة الهالل االحمر االماراىت .
وأعــرب الجرحى اليمنيون عن شــكرهم وتقديرهم لدولة 
اإلمــارات العربية املتحدة حكومة وشــعباً عىل ما وجدوه 
من اهتامم وعناية من جانب الجهاز املرشف عىل عالجهم 
مشــيدين بجهود هيئة الهالل األحمر لتحســني أوضاعهم 
والحد من معاناتهم مؤكدين أنهم لن ينسوا وقفة الشعب 

اإلمارايت معهم يف محنتهم الراهنة.
ومثن الجرحى اليمنيون ومرافقوهم مواقف دولة اإلمارات 
قيادة وشعباً، مشريين إىل أن هذه اللفتة اإلنسانية ليست 
غريبة عىل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وعىل 
شــعب اإلمارات داعني الله العيل القدير أن يحفظ سموه 

والشــعب اإلمارايت من كل ســوء ويديم عــىل البالد نعمة 
األمن واالستقرار.

وكان الجرحــى الذين متاثلوا للشــفاء يعانون من إصابات 
مختلفة يف الرأس واألطراف والعمود الفقري تم إخضاعهم 
لربامــج عالجيــة مكثفــة يف التخصصات الطبيــة وتركيب 

اطراف صناعية لبعض الحاالت .
وكانــت الدفعــة االوىل مــن الجرحى اليمنيــني وعددهم 
36 شــخصا قد غادروا الدولة خالل شــهر اغسطس 2015 
بعد عالجهم يف مستشــفيات الدولة و عمل الهالل األحمر 
اإلمارايت عىل تقديم مختلف الخدمات اإلنسانية والنفسية 

وتوفري الرعاية والعناية الالزمة للجرحى ومرافقيهم .

بعد عالجهم مبستشفيات الدولة

املليشيات تواصل قصفها العشوائي على اJحياء السكنية
شــنت ميليشــيات الحويث وصالــح يف نهاية ديســمرب 
املــايض قصفــاً عشــوائياً بصواريخ الكاتيوشــا ومدافع 
الهاون عىل األحياء السكنية وقرى مبدينة تعز، يف وقت 
تحاول امليليشــيات إعادة احتــالل موقع جبل العروس 
االسرتاتيجي املطل عىل املدينة بالتزامن مع ازدياد حدة 
املواجهــات يف جبهــات قتالية عدة، فيام أكــد العقيد 
عدنان الحامدي، أن امليليشــيات أغلقت جميع مداخل 
مدينة تعز، ومنعت الدخول والخروج منها بشكل نهايئ، 

والوضع اإلنساين يتفاقم ويزداد سوءاً بصورة يومية.
وقالــت مصــادر محلية، إن ميليشــيات الحويث وصالح 
شــنت قصفاً عشــوائياً، عىل األحياء الســكنية وســوق 

ديلوكس وشــارع 26 سبتمرب وسط مدينة تعز، موضحة 
أن 5 صواريخ كاتيوشــا و11 قذيفة هاون سقطت عىل 
األحياء الســكنية واألســواق املكتظة باملواطنني وأسفر 

القصف عن مقتل 4 مدنيني وجرح 26. 
كام أفادت املصادر أن ميليشــيات الحويث وصالح شنت 
قصفاً عنيفاً عىل قرى جبل صرب يف محاولة امليليشــيات 
التقــدم والســيطرة عىل جبــل العروس االســرتاتيجي، 
مؤكــدة أن امليليشــيات قصفت بصاروخ غــراد منازل 

للمواطنني مبنطقة الكشار بصرب جنويب مدينة تعز.
وتحــاول ميليشــيات الحــويث وصالــح الســيطرة عىل 
منطقة الشــقب ليســهل لها التقدم إىل موقع العروس 

االســرتاتيجي املطــل عــىل مدينــة تعز. وقــال مصدر 
يف املقاومــة الشــعبية، إن امليليشــيات قصفت مواقع 
للمقاومة يف منطقة الشــقب واألقروض واملرساخ بأكرث 
من 30 صاروخ كاتيوشــا مــن أماكــن متركزها مبنطقة 

الكدرة بدمنة خدير. 
وأضــاف أن معارك عنيفة تــدور رحاها يف املنطقة، بني 
رجال املقاومة الشعبية بدعم من قوات الجيش الوطني 

من جهة وميليشيات الحويث وصالح من جهة أخرى.
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احلوثيون يستخدمون املباn السكنية ثكنات عسكرية

واصلت ميليشــيا الحويث واملخلوع عــىل عبدالله صالح 
جرامئهــا بحق املدنيني اليمنيني العــزل عرب تعمد قصف 
املنازل اآلمنة مبن فيها من أرس تضم نساء وأطفاال وشيبا 
غري مراعية ألبســط قواعد القانون االنســاين الذي كفل 

حامية املدنيني وجرم من يعتدي عليهم.
و ذكرت مصادر مينية أن امليليشــيات االنقالبية تستخدم 
املباين املدنية والســكنية كثكنات عسكرية وذلك إمعانا 
يف خلط األوراق وتزييف الواقع واســتخدام األرس اآلمنة 
واملدنيني األبرياء دروعا برشية إلرســال رسائل كاذبة إىل 

املجتمع الدويل .
ويف فصــل جديــد من فصول خــرق كل ما هــو قانوين 

وانســاين تستخدم امليليشــيا االنقالبية أيضا مقار البنوك 
ومؤسســات الدولة مخازن للصواريخ وثكنات عسكرية 
يف محاولة بائسة للتواري يف مواجهة تقدم قوات الجيش 
الوطنــي اليمني واملقاومة الشــعبية باســناد من قوات 

التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية.
وقالت مصادر محلية مينية إن ميليشيا الحويث واملخلوع 
وانســالخا من كل األعراف والتقاليد وافشاال للمحادثات 
الجاريــة بــني األطــراف اليمنية التي تهــدف إىل إحالل 
الســالم واألمن يف ربوع اليمن وللتهرب من استحقاقات 
املرحلة .. واصلت حصارها ملدينة تعز وقصفها بصواريخ 
الكاتيوشــا لقرى مديرية ذي ناعم مبحافظة البيضاء ومن 

بينها قرى الشــازيب ما أسفر عن ســقوط جرحى مدنيني 
بينهم نســاء وأطفال أبرياء والحــاق أرضار كبرية مبنازل 
وممتلــكات املواطنني لتســجل بذلك صفحــة آخرى يف 
سجلها األسود بحق املدنيني العزل واالنسالخ من األعراف 

والتقاليد.
وميدانيا .. ذكرت مصادر مينية أن مثانية حوثيني قتلوا يف 
مواجهات مع الجيش الوطني مسنودا باملقاومة الشعبية 
يف مديرية الغيــل مبحافظة الجوف .. موضحة يف الوقت 
نفســه أن قوات الجيــش و املقاومة الشــعبية تقدمت 
باتجاه منطقة العقبة ومتركزت بالقرب منها ومتكنت من 

قطع خطوط إمداد الحوثيني يف وادي سدباء.

تعمد قصف املنازل اNمنة

بريطانيا تطالب احلوثيني با"فراج الفوري عن املعتقلني 
طالب مندوب بريطانيا لدى األمم املتحدة السفري ماثيو 
ريكروفت ميليشــيا الحويث وصالح باإلفراج الفوري عن 
جميــع املعتقلني مبــا فيهم وزير الدفــاع اللواء محمود 
الصبيحــي، وذكرت وكالــة األنباء اليمنية الرســمية أن 
وزارة الخارجيــة الربيطانية أوضحت أن الســفري ماثيو 
ريكروفت أدان يف كلمته بجلسة مجلس األمن استمرار 
املتمردين الحوثيني يف خطف وحبس موظفي املنظامت 
التطوعيــة والصحفيني، مســتنكراً للترصفات التي تقوم 
بها امليليشــيا االنقالبية الرامية إىل عرقلة عملية السالم 

واالستقرار يف اليمن.
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رعــى فخامــة الرئيس عبد ربــه منصور هــادي رئيس 
الجمهوريــة اليمنية حفل تخريج الدفعة الثانية والبالغ 
عددها أكرث من ألــف جندي من دورة تأهيل وتدريب 
أفــراد املقاومــة اليمنية والتــي تولت قواتنا املســلحة 
تدريبهم وتأهيلهــم لالنضامم إىل القوات املســلحة يف 
اليمن التابعة للرشعية بعد أن خضعوا لتدريبات مكثفة 
مــن قبل مدربــني من القــوات املســلحة اإلماراتية يف 

مختلف التخصصات.
حرض الحفل إىل جانب فخامته اللواء الركن أحمد سيف 
اليافعي قائد املنطقة الرابعة يف القوات املسلحة اليمنية 
والعميد نارص مشبب العتيبي قائد قوة الواجب لقوات 
التحالف وعدد كبري من الضباط يف القوات املســلحة يف 

البلدين .
و قــدم الخريجــون خالل الحفل عرضا عســكريا أظهر 
جاهزيتهم للذود عن تــراب اليمن وحياضه ومقدرات 
الدولــة فيام عكــس مهاراتهــم ومســتوى تأهيلهم يف 
التخصصــات كافة بجانب الــروح املعنوية العالية التي 
جســدت مدى والئهم وانتامئهم وحبهم لخدمة بلدهم 

والتضحية من أجله.

و أوضــح عدد من املدربني أن القــوات اليمنية تدربت 
عــىل مختلــف األســلحة والرمايــة ومهــارات املعارك 
واإلســعافات األولية مبعنويات عاليــة وانضباط كبري .. 
مؤكدين اســتعدادهم التام لاللتحــاق بقوات الرشعية 

لطرد املتمردين وبسط األمن واالستقرار يف بالدهم .
و تلقى أفــراد املقاومــة تدريبات يف مهــارات امليدان 
واملعركة واســتخدام مختلف األســلحة واألمن الداخيل 
والطبوغرافيا والتعبئة واملشاة واللياقة البدنية والتي تم 
الرتكيــز فيها عىل الجانب البدين والذهني خاصة رياضة 
الجمباز إضافة إىل تنفيــذ رماية حية يف ميادين الرماية 
والتي أعدت خصيصا عالوة عىل تدريبات يف اإلسعافات 

األولية.
من جانبه أكد اللواء الركن أحمد سيف اليافعي أن هذه 
الدفعة وما ســبقتها من خطوات تهدف لتأسيس قوات 
مســلحة مبنية قادرة عىل الدفاع عن الوطن واملساهمة 
يف حفظ النظام يف مختلف االرايض اليمنية .. مؤكدا عىل 
الروح املعنويــة والحامس منقطع النظري التي تحىل بها 
أفراد القوات املسلحة مام ســهل من رسعة استجابتهم 

للتدريبات التي خاضوها .

من جانبه أكــد العميد ركن نارص مشــبب العتيبي أن 
منتسبي الدورة الثانية اجتازوا الرشوط والتحقوا بربنامج 

مكثف أظهروا خالله مستوى التدريب والحرفية .
جديــر بالذكر أن القوات املســلحة اإلماراتية تعمل إىل 
جانب قوات التحالف العريب عىل تطوير وتأهيل قدرات 
املقاومة اليمنية من خالل التدريب العسكري االحرتايف 
وذلك بهدف الوصول اىل جيش وطني قادر عىل حامية 
مقــدرات الدولــة والحفاظ عىل ســيادة أراضيها .. كام 
أن عمليات التدريب تتم يف معســكرات داخل األرايض 
اليمنيــة املحررة وذلك لضامن تحقيــق هذه العمليات 
ألهدافهــا التدريبيــة بحيــث يتعامــل املتدربــون مع 
الجغرافيــة اليمنية بتفاصيلها كافــة..وأن تركيز القوات 
املســلحة اإلمارتية عىل تنظيم الدورات التدريبية داخل 
اليمــن يأيت ضمن ســياق متعارف عليه عســكريا وهو 
مواءمة ظروف التدريــب الجغرافية واملناخية مع ذات 
الطبيعة التي سيامرس فيها املتدربون مهامهم الدفاعية 
والقتالية حتى ال يتفاجــأوا بأي عنارص مل يعتادوا عليها 

أثناء التدريبات .

الرئيس اليمني يشهد تخريج الدفعة الثانية من أفراد املقاومة اليمنية 
الذين مت تدريبهم على أيدي القوات املسلحة ا"ماراتية
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تحت رعايــة  فخامــة الرئيس عبدرب منصــور هادي 
رئيــس الجمهورية اليمنية  شــهد معايل اللواء حســني 
حرب وزير الداخلية اليمني حفل تخريج دفعة جديدة 
مــن دورة تأهيل وتدريــب أفراد املقاومــة اليمنية يف 
معســكر رأس عبــاس والذي تــم بنــاءة وتجهيزه من 
قبل القوات املســلحة بدولة االمــارات العربية املتحدة 
والبالــغ عددهــم 772 جنــدي، والتي تولــت القوات 
املســلحة الســودانية تدريبهم وتأهيلهم لالنضامم إىل 
القــوات املســلحة يف اليمــن، التابعــة للرشعيــة، بعد 
أن خضعــوا لتدريبــات مكثفــة من قبــل مدربني من 
 القوات املســلحة الســودانية يف مختلف التخصصات.

حــرض الحفــل اىل جانــب معــايل وزيــر الداخليــة  
اللــواء الركــن أحمــد ســيف اليافعــي قائــد املنطقة 
القــوات وعــدد كبــري مــن الضبــاط يف  الرابعــة يف 
والســودان. اإلمــارات  بدولــة  املســلحة   القــوات 

وقــدم الخريجون خــالل الحفل عرضا عســكريا أظهر 
جاهزيتهم للذود عن تــراب اليمن وحياضه ومقدرات 
الدولــة، فيــام عكــس مهاراتهم ومســتوى تأهيلهم يف 
التخصصــات كافة بجانب الــروح املعنوية العالية التي 

جســدت مدى والئهم وانتامئهم وحبهم لخدمة بلدهم 
والتضحيــة من أجلــه وأوضح عــدد مــن املدربني أن 
القوات اليمنية تدربت عىل مختلف األســلحة الخفيفة 
والثقيلــة والرماية ومهارة امليدان  واإلســعافات األولية 
والطبوغرافيا مبعنويات عالية وانضباط كبري. وأكد عدد 
من املتدربني استعدادهم التام لاللتحاق بقوات الرشعية 
 لطــرد املتمردين وبســط األمن واالســتقرار يف بالدهم.

الجدير بالذكر أن القوات املسلحة اإلماراتية والسودانية 
يعمــالن إىل جانب قوات التحالــف العريب عىل تطوير 
وتأهيل قــدرات املقاومة اليمنية من خــالل التدريب 
العســكري االحــرتايف، وذلك بهدف الوصــول اىل جيش 
وطني قادر عىل حاميــة مقدرات الدولة والحفاظ عىل 

سيادة أراضيها .

وزيرالداخلية اليمني يشهد تخريج دفعة جديدة من أفراداملقاومة اليمنية 
 @ معسكر رأس عباس
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أعلنــت القيادة العامة لقــوة دفاع البحريــن، يف بيان 
لها، استشــهاد ثالثة عســكريني من قوة دفاع البحرين، 
من املشــاركني يف الواجب الوطني ضمن صفوف قوات 

التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية.

وذكرت مصــادر بحرينية، أن الشــهداء من ضباط قوة 
دفاع البحرين من املشــاركني يف صفوف قوات التحالف 
العــريب باليمن، وذلك يف حادث وقع أمس عىل الحدود 

الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

والشــهداء هم: النقيــب أحمد محمد أمــني، والنقيب 
مبارك سعد الرميحي، والرقيب أول حسن عيل اسكندر 

ماجد.

استشهــاد  عسكــريني بحرينيني ضمــن «إعادة اJمـــل»

الكــويت تقــرر املشاركـة بقــوات بريــة @ احلــرب ضـد احلوثييـــن 

قــررت الكويت إرســال قــوات برية إىل الســعودية 
للمشــاركة يف عملية «إعادة األمــل» يف اليمن، حيث 
يقاتــل التحالف العريب الذي تقــوده اململكة العربية 

السعودية املتمردين الحوثيني. 
حيث أكد مصدر مســؤول أن الكويت أرسلت كتيبة 
مدفعيــة إىل الحــدود الســعودية اليمنيــة يف إطار 

عمليــات التحالف العــريب لدعم الرشعيــة اليمنية. 
وكانت مشــاركة الكويت يف عمليات التحالف العريب 
يف اليمن تقترص عىل ســالح الجــو.   وقالت صحيفة 
«القبــس» الكويتية، نقــال عن «مصــدر مطلع»، إن 
«الكويــت قررت مشــاركة القوات الربيــة ممثلة يف 
كتيبــة املدفعيــة يف عمليات رضب مواقــع العدوان 

الحــويث عىل اململكــة العربية الســعودية».   ورصح 
املصــدر أن «مجلس الوزراء بــارك يف اجتامعه يف 10 
ديسمرب املشاركة يف الدفاع عن أرايض اململكة باعتبار 
أن أمــن الخليج جزء ال يتجزأ من أمن كل دولة عضو 

يف مجلس التعاون».   

قيادة التحالف: جناة طيار من القوة البحرينية بعد سقوط طائرته @ جازان
أصــدرت قيادة تحالف دعــم الرشعية يف اليمــن بياناً يف 
الثالثني من ديســمرب املــايض، أوضحت فيه نجاة طيار من 
القوة البحرينية املشــاركة يف التحالف، بعد سقوط طائرته 

من نوع F16 يف منطقة جازان، إثر خلل فني.

إىل ذلك، قصف طــريان التحالف العريب رتالً للحوثيني كان 
يتجه نحو مدينة لودر التابعة ملحافظة أبني، كام استهدف 
مواقــع تابعــة للحــويث وصالح يف معســكر لــواء الحرس 

الجمهوري 26 يف محافظة البيضاء.

وأفــادت مصادر أمنية الثالثــاء 20 أكتوبر بتعرض األحياء 
الســكنية يف مدينة تعز إىل حملة قصف عنيفة من مواقع 
أنصار الحويث والرئيس السابق عيل عبد الله صالح يف جبل 

أومان واللواء 22.

الرقيب أول حسن عيل اسكندر ماجد النقيب مبارك سعد الرميحي النقيب أحمد محمد أمني
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بقلم: سامي الريامي
كاتب وصحفي

رهان Uمد بن زايد
الشــهادة امليدانيــة التي أدىل بها قــادة املقاومة الوطنيــة يف اليمن، والتي تحدثوا فيهــا عن أداء أبناء 
اإلمارات من جنود القوات املســلحة، ومشاركتهم الفاعلة واملؤثرة ضمن قوات التحالف العربية، ووصفهم 
لجنودنا باألسود، مل يكن مفاجئاً، فاألداء املحرتف لقوات اإلمارات هو نتيجة طبيعية للتخطيط االسرتاتيجي 
طويل األمد، وللحب والوالء واإلخالص للوطن والقادة، وهذا ما يرسي يف دماء جميع رجال اإلمارات، سواء 

شاركوا يف القتال أم مل يشاركوا.
ما يحدث اليوم يف ميادين املعارك من نجاحات، وتفّوق، وحنكة، وقوة بأس، وُحسن تخطيط، واستخدام 
التقنيــة العســكرية برباعة، ليس وليــد اللحظة، وال هو وليد عــام أو عامني، بل هو نتــاج جهد ومثابرة، 
وتخطيــط اســرتاتيجي مبني عىل االعتامد عــىل أبناء اإلمارات يف حامية أمن اإلمــارات، فاملنطق والحكمة 
وتجارب الســنني تُثبت ذلك، ولذلك بدأ هذا الفكر مبكراً، ودعمه بقوة، وبجهد مضاعف، صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان، الذي أحدث نقلة نوعية، وصنع الفارق يف القوات املســلحة اإلماراتية، 
وحــّول هذه القوات إىل قوات محرتفة متمرســة، جاهزة لتنفيذ أية مهــامت بإتقان وكفاءة عالية جداً، يف 

الرب والبحر والجو.
اســرتاتيجية محمد بــن زايد، وقناعته بكفــاءة أبناء اإلمــارات، ورهانه عليهم، جعلته يســري بخطوات 
مدروســة، نحو إعادة تأهيل الجيش اإلمارايت، وتسليحه بالعلم واملعرفة أوالً، وبالتقنية واملعدات املتطورة 
ثانياً، وبالتدريب العايل ثالثاً، وببذل كل غاٍل لتحقيق الهدف، والعمل بهدوء ويف إطار زمني واضح، جعلت 

النتائج تأيت مذهلة فاقت جميع التوقعات، وفاجأت العامل.
ويف الوقت الذي متيزت فيه سياســة اإلمارات بالحكمة ونرش الســالم واملحبة، كان البد من مواكبة هذه 
السياســة بتجهيز رجال مخلصني يحفظون أمن اإلمارات واســتقرارها، ويبذلون أرواحهم فداء لها، ولذلك 
نجحت اإلمارات تاريخياً يف مختلف املهامت العســكرية التي شــاركت فيها، ســواء يف إطار قوات دولية يف 
مناطق مختلفة من العامل، أو من خالل مساهمتها األخرية بشكل فاعل يف اسرتجاع معظم أجزاء اليمن من 
االنقالبيني واملُفسدين وأنصار املخلوع، واألهم من ذلك أن اإلمارات أنقذت اليمن وشعبه من مخطط أكرب، 
كان ســيؤثر يف مستقبل البلد واملنطقة، وســيؤدي دون شك إىل نتائج كارثية سيترضر منها الخليج والعرب 
جميعــاً وفقــاً ملا نعرفه جميعاً، وما قالــه أبناء اليمن قادة قوات املقاومــة الوطنية خالل لقائهم بصاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد.
أبنــاء زايد يف اليمن يف مقدمة الصفوف األمامية، قاتلوا ببســالة، وخططوا بتميز، ونجحوا بتفوق، منهم 
مــن حقــق النرص، ومنهم من نال الشــهادة بكل عــز وفخر، وأبناء زايــد ُهنا يف اإلمارات، وقفوا ببســالة 
وشــجاعة مع أبنائهم وإخوانهم الجنود، فشــكلوا صفاً واحداً مرتاصاً، ورضبوا أروع األمثلة يف البأس والصرب 
والتضحيات، أمثلة واقعية سينقلها التاريخ العريب جيالً عن جيل، كام تناقل العرب بطوالت أجدادهم منذ 
القدم، وقادة اإلمارات رســموا أجمل صور التالحم مع الشــعب، ألن اإلمارات هي الهدف األسمى واألكرب 

الذي يسعى الجميع للحفاظ عليه.

33 |  يناير 2016 |  العدد 528  |



أخبار الشركات

حصلــت رشكة Saab مؤخرا عىل موافقة "املفتشــية 
الســويدية لســالمة الطــريان العســكري " لتنظيم 
دورات للتدريب العســكري، وهو ما يسمح للرشكة 
بتنظيم دورات تدريبية للفنيني عىل الطائرة املقاتلة 

SK60 وطائرة التدريب Gripen
وتتمتع رشكة Saab بخربة طويلة يف مجال تدريب 
الفنيني عىل الطائــرات املدنية طبقا لقوانني الطريان 
املدين، ويجري توســيع نطاق هــذه العمليات حاليا 
بحــث تشــمل تدريــب الفنيني العســكريني، وهي 
املهمة التي كانت مقصورة يف الســابق عىل القوات 
املســلحة الســويدية يف Halmstad  وقد أصبحت 
رشكــة Saab رشكة تدريب مرخصــة طبقا ل "قوانني 
الطــريان العســكري" الســويدية، وأنشــأت وحدة 
تدريب متخصصة لتأمني الدعم والخدمات. وسيكون 
تدريب الفنيني عىل طائريت Gripen و SK60 متاحا 
لتلبية احتياجات السوق املحيل واحتياجات التصدير 
عىل حد ســواء. ويجري حاليــا تنظيم دورات لفنيي 
 Linköping و Ljungbyhed الطائــرات يف مدينتي

بالسويد.
الدعــم  إدارة  مديــر  هيلــم،  جونــاس  ورصح 

والخدمــات برشكة Saab، بأن "الــدورات التدريبية 
التي ننظمهــا للفنيني املدنيني تتميــز بجودة عالية 
أهلتهــا بالفعل للحصول عىل الرتخيــص الالزم طبقا 
للقوانــني العســكرية. مثــة حاجة متزايــدة للفنيني 

العسكريني املتخصصني يف جميع طرازات الطائرات، 
وتأمــل الرشكــة أن تكــون قــادرة عــىل تلبية هذه 
االحتياجات عن طريق وحدة التدريب املتخصصة".

SK60 و Gripen ان العسكري على طائرتيFتدرب فنيي الط Saab شركة

شركة بوينج تنتهي من وضع التصميم التفصيلي للطائرة 787-10 
Dreamliner

انتهــت رشكــة بوينج من وضــع التصميــم التفصييل 
الخــاص بالطائــرة Dreamliner 787-10، وهــو مــا 
يُعــد خطوة عمالقة أخرى عــىل طريق تطوير أحدث 
وأطول عضو يف عائلة طائرات البوينج 787  وقد حقق 
مهندســو الرشكة هذه الخطــوة الكبرية قبــل املوعد 

املحدد بأسبوعني تقريبا.

وتُعــد هذه الخطوة رضوريــة ألي برنامج للتطوير 
ألنها تعني أن املعلومات الالزمة لبناء األجزاء واملكونات 
واملعدات الخاصة بالتجميع قد اكتملت وتم الكشــف 
عنهــا للبدء يف عملية التصنيع أو الرشاء. وســوف تبدأ 
عمليات التجميع الرئيســية للطائــرة 10-787 يف عام 
2016، يتبعهــا تنظيم أول رحلة يف عام 2017، ومن ثم 

تسليم أول دفعة من الطائرة يف عام 2018.
ورصح كــن ســانجر، نائــب رئيــس رشكــة بوينج 
املســؤول عن تطوير الطائرة 787، بــأن "بناء الطائرة 
10-787 يعتمــد عــىل خربتنــا وعل تصميــم الطائرة 
9-787 يف بنــاء أحدث عضو ينضــم إىل عائلة الطائرة 
787 املعروفة بأدائها الفائق. فقد نجحنا، بفضل تفاين 
مهندســينا وانضباطهــم يف تطوير التصميم املناســب 
لتلبية احتياجات الســوق، ونشعر بسعادة غامرة كلام 

اقرتبنا من الدخول يف مرحلة اإلنتاج".
ويصل مدى الطائرة 10-787 إىل 6,430 ميال بحريا 
(11,910 كيلومــرتا)، ومن املتوقــع أن تغطي أكرث من 
%90 مــن خطــوط الطائرات العريضة عىل مســتوى 
العــامل، وأن تطرح مســتوى جديدا من حيث ترشــيد 
اســتهالك الوقود بتوفري يصــل إىل %25 من الطائرات 
التي ســتحل محلها، وأفضل بنسبة %10 من أي طائرة 

أخرى تدخل سوق املنافسة يف املستقبل.
وقد ســجلت الطائرة 10-787 حتى اآلن 164 طلب 
رشاء مــن 9 عمالء عىل مســتوى العــامل، وهو ما ميثل 

%14 من إجاميل طلبات رشاء الطائرة 787.
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شركة Raytheon تسلم وكالة مشاريع البحوث الدفاعية املتطورة جهاز 
سونار (غF املأهولة) اخملصصة للحرب املضادة للغواصات

انتهت رشكة Raytheon من تسليم أحدث أجهزة 
 Modular الســونار املعياريــة القابلة للتوســع
Scalable Sonar System (MS3)، وهو الجهاز 
الــذي ميثــل الجيــل الخامس ألنظمة الســونار 
املثبتة عىل جسم السفينة، لخدمة برنامج زوارق 
التعقب املستمر اآللية (غري املأهولة) املخصصة 
 Anti-Submarine للحرب املضــادة للغواصات
 Warfare Continuous Trail Unmanned
Vessel (ACTUV) program والتابــع لوكالة 
 Defense مشــاريع البحوث الدفاعية املتطورة
 Advanced Research Projects Agency
DARPA))  وتأيت هذه الخطوة تتويجا للجهود 
املبذولــة يف إطار العقد املوقع مــن الباطن مع 
رشكة Leidos, Inc. التي جرى تصميم منوذجها 
من الــزوارق بحيث يخدم الــزوارق اآللية (غري 

املأهولة) التابعة للربنامج.
ويُعد جهاز الســونار املعياري القابل للتوسع 
 (Modular Scalable Sonar System (MS3
تطويرا ملحوظا يف أداء التقنيات املتقدمة الخاصة 
بأجهزة الســونار وإمكانية االعتامد عليها، حيث 
يؤدي الجهاز مهــام البحــث والتعقب املوجبة 
والســالبة، والتحذير ضد قذائــف الطوربيدات 
املعاديــة، وتجنــب العوائق الصغــرية من أجل 
سالمة املالحة. ويتم استخدام املعلومات الواردة 
من جهاز السونار يف تنفيذ مهام الحرب املضادة 
 (anti-submarine warfare (ASW للغواصات
من أجل تكوين صورة عملياتية متكاملة لزوارق 
التعقب املستمر اآللية (غري املأهولة) املخصصة 
 Anti-Submarine للحرب املضــادة للغواصات

 Warfare Continuous Trail Unmanned
Vessel (ACTUV)  وسيتم دمج جهاز السونار 
 Modular Scalable املعيــاري القابل للتوســع
Sonar System (MS3) مــع الــزورق الــذي 
طورتــه رشكــة Leidos, Inc. لخدمــة الربنامج 
املذكور، وســيتم تســليم هذه الــزوارق يف بيئة 

تشغيلية مستقلة.
ورصح بــول فريارو، نائب رئيــس التكنولوجيا 
 Integrated Defense ملــرشوع  املتطــورة 
جهــاز   " بــأن   ،Raytheon برشكــة   Systems
السونار املعياري القابل للتوسع (MS3) يستفيد 
من تاريــخ طويل من الخــربة يف صناعة أجهزة 
الســونار من حيث دمــج مجموعــة كبرية من 

األجهزة يف نظام ســونار واحد. وســيزود الجهاز 
وكالة مشــاريع البحوث الدفاعية املتطورة بأداء 
فائــق، بدءا من رصد األجســام وانتهاء بتعقبها، 

عن طريق استخدام زورق آيل (غري مأهول).
ويســتفيد جهــاز الســونار املعيــاري القابل 
للتوســع (MS3) من اإلمكانيــات املتطورة التي 
تتمتــع بها أجهزة الســونار التــي تنتجها رشكة 
Raytheon املوجــودة يف صفــوف الخدمة عىل 
مســتوى العامل حاليا. ويتمتــع الجهاز بتصميم 
معيــاري فريــد يؤمن حلــوال مناســبة وفعالة 
ملواجهــة أي تهديــدات تحت املــاء اليوم، كام 
يتميز بإمكانية تطويره للتكيف مع أي تهديدات 

ناشئة يف املستقبل.

شركة Harris Corporation حتصل على عقد بقيمة 113 ماليني دوالر 
لتحديث جهاز الرادار التابع لسالح البحرية اJمريكي

حصلت رشكة Harris Corporation عىل عقد 
مدتــه أربع ســنوات بقيمــة 113 ماليني دوالر 
من "قيــادة األنظمــة البحرية التابعة لســالح 
 US Naval Sea Systems "البحريــة األمريــيك
جهــاز  لتحديــث   (Command (NAVSEA
الــرادار الدفاعي الرئيــيس الطويل املدى الثاليث 
األبعاد. ويشمل العقد املذكور طلب رشاء مبديئ 
بقيمــة 39 مليون دوالر وثالثة خيارات مدة كل 
منها عام. وقد حصلت الرشكة عىل العقد خالل 

الربع األول من عامها املايل 2016.

 Harris وقد تم ترســية العقــد عىل رشكــة
 Radar برنامــج  إطــار  يف   Corporation
 Obsolescence and Availability
Recovery (ROAR) التابع للبحرية األمريكية 
 AN/SPS-48E بغرض تحديث أجهزة الــرادار
واســتبدالها بالنســخة SPS-48G األكرث تطورا 
والتي تســتخدم جهاز إرســال صلــب حديث. 
ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع درجة استعداد 
األســطول للتعامــل مــع التهديدات الناشــئة، 
باإلضافة إىل خفــض التكاليــف اإلجاملية التي 

يتكبدها السالح يف رشاء الرادار.
ورصح ريتش ســوريل، رئيــس وحدة الحرب 
اإللكرتونية برشكة Harris Corporation، بأن 
"جهــاز الــرادار SPS-48 يؤمن جهــازا رضوريا 
للمراقبة لســالح البحرية األمرييك الذي يواجه 
تهديــدات صعبة متزايدة. ومن املتوقع أن يظل 
جهــاز الرادار قيد التشــغيل حتى عــام 2050، 
وتحرص الرشكة عىل ضــامن بقائه كجهاز فعال 
ميكن االعتامد عليه طوال فرتة عمره االفرتايض".



أخبار الشركات

لوكهيد مارتن تنظم عرضا تعاونيا Jنظمة الطائرات ا�لية (غF املأهولة)

اســتعرضت رشكــة لوكهيد مارتــن قدرتها عىل دمــج أنظمة 
 unmanned aircraft (غــري املأهولــة) الطائــرات اآلليــة
 National Airspace System مــع   (system (UAS
NAS)) باستخدام منوذجها من إدارة الحركة الخاصة بأنظمة 
 UAS Traffic Management (غري املأهولة) الطائرات اآللية
 Stalker XE UAS وأثنــاء العرض قامت الطائــرة  ((UTM
بتأمــني املعلومــات وتحديد املوقع الجغرايف لطائرة الشــحن 
 unmanned K-MAX cargo (غري املأهولة) املروحية اآللية
helicopter التــي ألقت بكميات كبرية من املياه إلطفاء أحد 
الحرائق، فيام قامــت إدارة الحركة الخاصة بأنظمة الطائرات 
 (UAS Traffic Management (UTM (غري املأهولة) اآللية
 (UAS) (غري املأهولة) بتتبــع عمليات أنظمة الطائرات اآللية

والتواصل مع "مراقبة الحركة الجوية" بشكل فوري.
ورصح  بول إنجوال، نائب رئيس رشكة لوكهيد مارتن ألنظمة 
النقل واألنظمة املالية، بأن "هذا العرض ميثل خطوة إىل األمام 
بالنســبة إىل اســتخدام أنظمة الطائرات اآللية (غري املأهولة) 
يف National Airspace System (NAS) باســتخدام أجهزة 
إدارة الحركة الخاصــة بأنظمة الطائرات اآللية (غري املأهولة) 

(UTM) يف تأمــني التكنولوجيــا واألنظمة التي يعرفها ضباط 
املراقبــة الجوية ويفهمونها. وقد نجحنــا يف تعديل برمجيات 
املراقبة األرضية K-MAX and Stalker XE الحالية من أجل 
التواصــل مع خدمات إدارة الحركة الخاصة بأنظمة الطائرات 
اآللية (غري املأهولة) (UTM) وتنفيذ مهام مكافحة الحرائق".

وقــد قدمت الطائرات اآللية (غــري املأهولة) الدعم الالزم 
ملهــام مكافحة الحرائق عىل مدى أكــرث من 80 عاما. وبفضل 
قدرة الطائرة اآللية K-MAX عىل الطريان ليال أو نهارا برصف 
النظر عن األحوال الجوية، فإن اســتخدامها يف مهام مكافحة 
الحرائق يتيــح إمكانية مضاعفة وقت انتظــار رجال اإلطفاء 

األرضيني للدعم الجوي مبعدل ثالثة أضعاف.
وقد عملــت الطائرة اآلليــة Stalker XE UAS بالتعاون 
مع الطائرة اآللية K-MAX يف تحديد البؤر الســاخنة ودرجة 
سخونة النريان عن طريق استخدام آلة تصوير إلكرتو – برصية 
تعمل باألشــعة تحت الحمراء. وتؤمن آلة التصوير هذه صورا 
عالية الوضوح تســمح بتنفيذ عمليات اإلطفــاء ليال أو نهارا. 
وتستمد الطائرة Stalker XE طاقتها من خلية وقود أكسجني 

صلبة متنحها القدرة عىل التحليق ألكرث من مثاين ساعات.

 Aerospace Embedded Solutions
تفوز باجلائزة االقتصادية الفرنسية-

اJملانية 2015
فازت رشكة Aerospace Embedded Solutions (AES) مؤخرا بالجائزة االقتصادية الفرنسية-
األملانيــة الثالثة يف فئة "التعاون االقتصادي" تقديرا للمشــاريع االقتصادية املشــرتكة الكبرية بني 

الرشكات الفرنسية واألملانية.
وتعترب رشكة Aerospace Embedded Solutions، التي تأسســت يف شــهر يناير عام 2013 
 MTU الفرنسية ورشكة (Sagem (Safran ومقرها ميونيخ، كمرشوع مشرتك بالتساوي بني رشكة
Aero Engines AG األملانيــة، وتشــمل العمليات التي تنفذها الرشكــة تصميم وتطوير ودعم 

وترخيص أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر املستخدمة يف الطائرات املدنية والعسكرية.
ورصح كريســتوف برونو، رئيس املديرين التنفيذيــني برشكة AES يف كلمة ألقاها أثناء حفل 
اســتالم الجائــزة يف باريس، ب "أننا فخورون للغاية بالفوز بهــذه الجائزة تقديرا للجهود الكبرية 
التــي قامت بها أطقمنا. ففي غضون ثالث ســنواتنجحنا يف إحراز هدفنا املتمثل يف تعزيز مراكز 
الجودة األوروبية يف مجال التقنيات الفضائية والعســكرية. كام أن املنتجات املبتكرة والتنافسية 
التي تؤمنها هذه الرشاكة الفرنســية-األملانية، التي أسستها رشكتا Sagem and MTU الكبريتان، 

متكننا من تلبية متطلبات الربامج األوروبية الجديدة بصورة أفضل".
 Airbus A400M وقد ساهم هذا املرشوع املشرتك بالفعل يف تأمني األنظمة الالزمة للطائرة
(أنظمــة مراقبة املحركات وأنظمة تحديد املواقع عامليــا GPS) والطائرة A350 (نظام املكابح) 
 Comac (نظام املكابح ونظام توزيع الطاقة الكهربائية) والطائرة Embraer KC-390 والطائرة
C919 (وحدة التحكم يف عاكس الدفع (thrust reverser control unit. عالوة عىل ذلك، تُعد 
رشكة Aerospace Embedded Solutions (AES) أحد األعضاء املؤسســني ل "معهد هندســة 
برمجيات األنظمة" ESSEI (Embedded Systems Software Engineering Institute) الذي 

يعترب أرقى مؤسسة أملانية متخصصة يف الربمجيات املجوقلة.
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 Lockheed ترسية عقدين على شركة
Martin لالستمرار @ تطوير جهاز 

MAPS التحكم
 Tank Automotive Research, Development "منح "مركز بحوث وتطوير وهندسة املركبات
and Engineering Center (TARDEC) رشكــة Lockheed Martin عقديــن لالســتمرار يف 

تطوير جهاز تحكم  لربنامج "نظام الحامية الفعال املعياري التابع للجيش األمرييك.
ويعترب جهاز التحكم املذكور أحد العنارص األساسية لربنامج "نظام الحامية الفعال املعياري"، 
حيث يقوم بتجهيز املعلومات الواردة من أنظمة االستشعار وأنظمة الدفاع الذاتية املتعددة التي 
ميكن اســتخدامها لحامية املركبة. ويؤمن الجهاز رصدا مســتقال أو شبه مستقل، ويتميز بقدرته 

عىل صد عدد كبري من التهديدات املعادية.
وينــص عقد املرحلة الثانية الخاص بربمجيات جهاز التحكم التوضيحي الخاص بربنامج "نظام 
الحاميــة الفعال املعياري" Modular Active Protection System (MAPS) عىل أن تســتمر 
رشكــة Lockheed Martin يف تطوير الربمجيات من أجل التوصل إىل إجراء مضاد رسيع يحمي 
املركبــات ضــد التهديدات املعادية. وينص عقد جهاز التحكم الخــاص بالربنامج املذكور عىل أن 
تتوىل الرشكة مسؤولية تطوير جهاز تحكم يالئم تصميم الربنامج ومتطلبات السالمة. وقد قامت 
الرشكة مؤخرا بتســليم عدة مناذج من أجهزة التحكم ل"مركز بحوث وتطوير وهندسة املركبات" 

بغرض تقييمه مبوجب عقد سابق.
 Lockheed Martin برشكــة  Fire Control/SOF CLSS ورصح بــول ليمو، نائب رئيــس
Missiles and Fire Control، بـــ "اننا نقوم حاليــا بتطوير جهاز تحكم ميكن الجيش األمرييك 
مــن تنفيذ أنظمة الحامية الفعالة الخالية من العوائــق والقيود التي تفرضها التقنيات الحديثة. 
ولن يقوم جهاز التحكم بتامني قوة تجهيز فعالة فحسب، بل إن تصميمه املفتوح يسمح للجيش 
بتبديــل أنظمة االستشــعار وأنظمة الحاميــة الذاتية مع تطور التكنولوجيــا أو ظهور تهديدات 

جديدة".



قامــت Airbus Defence and Space بتطويــر نظام مضاد 
للطائرات بدون طيار يكتشف عمليات التدخل غري املرشوعة 
من الطائرات بدون طيار فوق املناطق الحيوية عرب مســافات 
بعيدة، كام يوفر  اإلجراءات اإللكرتونية املضادة التي تسهم يف 

التقليل من خطر األرضار الجانبية.
قــال توماس مولر، رئيس خط أعامل اإللكرتونيات يف رشكة 
Airbus Defence and Space: "يف جميــع أنحــاء العــامل، 
كشــفت الحوادث املرتبطــة بالطائرات الصغــرية بدون طيار 
املتاحة عاملياً عــن وجود فجوة أمنية فيام يتعلق باملنشــآت 
الحيويــة، مثل الثكنات العســكرية أو املطــارات أو محطات 
الطاقة النوويــة، وباعتبارنا متخصصــني يف مجال إلكرتونيات 
الدفــاع، فــإن لدينــا كل التقنيــات يف محفظتنــا، واملعرفــة 
اإلدماجية الالزمــة إلقامة نظام حامية رسيع االســتجابة  مع 

انخفاض شديد يف معدالت اإلنذارات الكاذبة".
 ويوفــر النظام فعاليــة عالية جداً من خــالل الجمع بني 
بيانات االستشــعار من مصادر مختلفة وأحدث عملية لدمج 
للبيانات وتحليل اإلشارات وتقنيات التشويش. وهو يستخدم 
رادارات تشــغيلية، وكامريات تعمل باألشــعة تحت الحمراء، 
 Airbus Defence and Space مــن  االتجــاه،  وكاشــفات 
لتحديد الطائرات بدون طيار وتقييم التهديدات املحتملة منها 

يف نطاقات ترتاوح بني 5 و 10 كيلومرتات. واســتناداً إىل مكتبة 
تهديدات واسعة النطاق وتحليل يف الوقت الحقيقي إلشارات 
التحكم، يقوم جهاز التشويش بعد ذلك مبقاطعة االتصال بني 

الطائرات بدون طيار والطيار و / أو نظامها املالحي.
وعالوة عىل ذلك، يقوم كاشــف االتجــاه بتتبع موقع قائد 
الطائــرة الذي ميكــن بعد ذلك إلقــاء القبض عليــه. ونتيجة 
لتكنولوجيا التشويش ذات االستجابة الذكية من تصنيع رشكة 
Airbus Defence and Space، تقوم إشارات التشويش فقط 
بحجب الرتددات ذات الصلة املســتخدمة لتشغيل الطائرات 
بدون طيار، يف حني تبقى الرتددات األخرى يف الجوار شــغالة. 

ومبــا أن تكنولوجيا التشــويش تحتوي عىل قدرات اســتقبال 
وإرســال متنوعة، فإنــه يتم أيضــاً اتخاذ تدابري أكــرث تطوراً، 
مثل تصنيــف التحكم عن بعد، ومحاكاة نظام تحديد املواقع 
العاملي. وهذا يســمح بتشويش فعال ومحدد، وكذلك استيالء 

مع السيطرة عىل الطائرات بدون طيار.
 وقــد تم اختبار النظام املضــاد للطائرات بدون طيار عىل 
 Airbus Defence and Space نطــاق واســع يف منشــآت
الخاصــة، وأثناء العروض التقدميية للعمالء يف أملانيا وفرنســا. 
واعتامداً عىل تصميم الشكل املطلوب، فإنه سيكون مثة نظام 

تشغييل متاح اعتباراً من منتصف عام 2016.

الطائرة املروحية MQ-8C Fire Scout جتتاز اختبارات التقييم العملياتي

الطائرة املروحية الثقيلة من إنتاج Airbus Helicopters حتصل على 
الSخيص الروسي

أعلنــت رشكــة Airbus Helicopters مؤخرا حصول طائرتها 
املروحيــة مــن الطــراز الثقيــل H225 عىل موافقــة "هيئة 
 .Russian Certification Authorities "الرتاخيص الروسية
وتلــك هي املــرة األوىل يف التاريــخ التي تحصــل فيها طائرة 

مروحية من الطراز الثقيل عىل الرتخيص الالزم داخل روسيا.
 Airbus Helicopters ورصح إميريــك لوم، مديــر عــام
 H225 بأن "نجاح الطائرة املروحية من الطراز الثقيل ،Vostok

 Interstate "يف الحصول عىل ترخيص "لجنة الطريان اإلقليمي
Aviation Committee مينــح العمالء الروس فرصة ســانحة 
للبدء يف تشــغيل هذه الطائرة املروحية التي تتميز بالكفاءة 
واالعتامديــة يف القريــب العاجل. وقد أمضــت الرشكة عرش 
ســنوات من النجاح يف أســواق النفط والغاز العاملية، والقت 
ردود أفعــال إيجابية من مئات العمالء عىل مســتوى العامل، 
وهــو ما يثبت أن هذه الطائــرة املروحية هي الخيار األفضل 

لتنفيذ املهام الصعبة يف األحوال الجوية القاســية. ونحن عىل 
يقني من أن اختيار هذه الطائرة املروحية الروســية ســيمكن 
العمالء من خفض التكاليف التشــغيلية وتحســني مســتوى 

السالمة ونوعية الخدمة".
ومن املقرر أن يفتح الرتخيص الرويس أسواقا جديدة يف دول 
مثل أذربيجان وأرمينيا وروســيا البيضاء وكزاخستان وقرغيزيا 
ومولدافيا وروســيا وطاجيكستان وتركامنســتان وأوزبكستان 
التي تعترب الطائرة املروحية H225 اختيارا أمثل بالنســبة لها 
  de-icing system بفضل تجهيزها بنظــام قوي إلزالة الثلوج
وتتميز الطائرة املروحيــة H225 بقدرتها عىل حمل 19 راكبا 
بفضل قدرتها عىل رفع األحامل الثقيلة، كام تتميز أيضا مبداها 
الذي يعترب األطــول يف صناعة الطائرات املروحية. ويف شــهر 
أغســطس املايض شــاركت هذه الطائــرة املروحية يف معرض 

MAKS للطريان يف موسكو.
وقال أوليفييه شرير، مدير املبيعات بقطاع النفط والغاز يف 
روسيا، إن "الطائرة املروحية H225 هي الخيار األفضل لتلبية 
احتياجات روســيا، حيث تجمع الطائرة بــني الخربة الطويلة 
والثقة الكبرية يف التعامل مع األحوال الجوية القاسية، وامتالك 
أحدث أجهزة املالحة والطــريان لتحقيق أقىص درجات األمن 

والسالمة أفضل من أي طائرة أخرى من نفس الفئة".
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تقارير

طلبت البحرية امللكية املغربية خمســة زوارق اعرتاضية 
مــن طــراز Interceptor 1503 vessels يف عقــد تنفيذ 
حديث ثالث مع مجموعة Damen ألحواض بناء السفن، 
وسوف يتم تعبئة السفن ملحاربة األنشطة غري القانونية، 

مثل اإلرهاب والتهريب، يف املياه املغربية.
 Interceptor تم تصميم هذه الســفينة االعرتاضية طراز
1503 للتشــغيل الفائــق الرسعة، حيث ميكــن أن تصل 
الرسعات إىل 60 عقدة. ويتــم تحقيق هذا الرقم الالفت 
مــن خالل الجمع بني نظام الدفــع املتميز واملواد املركبة 

الخفيفة الوزن املتطورة.

اختصاصيون يف املواد املركّبة
تنبــع القوة من ثالثة محركات ديزل، كل منها يدفع ناقل 
حركــة منفصالً يف مؤخرة الســفينة. والهيــكل مبني من 
بالستيك مسلح باأللياف يف شبكة لدائن إيبوكسية، تشتهر 

مبقاومتها للتأثري والوهن، وكذلك مزايا خفة الوزن. 
وعــالوة عىل مالءمتهــا التامــة للتعقب واتخــاذ العمل 
املناســب فيام يتعلق باألنشــطة القانونيــة، متتلك هذه 
الــزوارق االعرتاضية حيزاً إضافياً يف قمــرة القائد للبحث 

عن الناجني وإنقاذهم.

بحث وتطوير متفانيان
بســبب تزايد قضايا األمــن الدويل عىل مدى الســنوات 
العرش املاضية، شــهدت رشكــة Damen اهتامماً متزايداً 
يف مجموعــة زوارقها االعرتاضية. واســتجابة لهذا الطلب 
تابعت الرشكة االستثامر يف برنامج ضخم للبحث والتطوير 
مــن أجل تصميم وبناء زوارق قوية وآمنة وفائقة الرسعة 

من املواد املركبة. 

وعىل الرغم من أنه مىض بعض الوقت عىل إنتاج الزوارق 
مــن قبل Damen فإن هذه الطلبية األخرية لهذا العميل 
املهم تعــد مثاالً ممتازاً عىل هــذه األبحاث التي تنطوي 
عىل االلتــزام. فالزوارق الخمســة هــي يف الواقع األوىل 

ضمن سلسلة جديدة من الزوارق املعادة التصميم.
ســوف يتم بنــاء الــزوارق االعرتاضيــة الخمســة طراز 
Interceptor 1503  يف حوض بناء الســفن التابع لرشكة 
Damen واملواكب ألحدث التطورات، واملتخصص يف بناء 
الســفن املصنوعة من مواد مركبة. وســوف يتم تســليم 
الزورق األول يف يونيو من عام 2016، ويتبع ذلك تســليم 

زورق كل ستة أسابيع.

 Damen Shipyards Group مجموعة
تتوىل Damen Shipyards Group تشــغيل  32 حوض 
لبنــاء وإصالح الســفن، ويعمل لديها 9,000 شــخص يف 
أنحاء العامل. وقد سلمت الرشكة أكرث من 5,000 زورق يف 
أكرث من 100 دولة، وتقوم ســنوياً بتسليم نحو 150 زورقاً 
إىل العمالء عرب العامل. وبناء عىل مفهومها الفريد واملوحد 
املعايري يف تصميم السفن تستطيع الرشكة ضامن الجودة 

عىل نحو دائم.
يســهم تركيــز رشكــة Damen عــىل توحيــد املقاييس، 
والتنفيــذ املعياري، واالحتفاظ مبخــزون من الزوارق،  يف 
اختصار مواعيد التســليم وخفــض إجاميل تكلفة امللكية، 
وارتفاع القيمة عند إعــادة البيع، وموثوقية األداء، عالوة 
عىل أن زوارق Damen ترتكز عىل بحث وتطوير شاملني 

وتكنولوجيا مثبتة بالتجربة.
تقــدم رشكة Damen مجموعة واســعة مــن املنتجات، 
تشــمل زوارق القطر، وزوارق العمــل، وزوارق البحرية 
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والدوريــات، والزوارق العالية الرسعة، وزوارق الشــحن، 
والجرافــات، والــزوارق للصناعات البحريــة، والعبارات، 

والطوافات، واليخوت الفاخرة.
توفــر Damen مجموعــة واســعة من الخدمــات لكافة 
أنواع الســفن، مبا يف ذلــك الصيانة وتوريــد قطع الغيار، 
والتدريب، ونقل الخربة الفنية يف مجال بناء الســفن. كام 
توفر Damen مجموعة متنوعة من قطع السفن البحرية 
مثــل فوعات العادم، ودفات الســفن، وسالســل املرايس، 

والقطع الفوالذية.
وباإلضافــــة إىل تصميــم الســفن وبنائهــا، متتلك رشكة 
 DSC) Damen Shiprepair & Conversion)
شــبكة عامليــة مكونة من 15 حوض إصــالح وتحويل مع 
أحواض جافة تصل مســاحتها حتى 420 × 80 م. وترتاوح 
مرشوعــات التحويل مــن تكييف وتعديل الــزوارق وفقاً 
ملتطلبات وأنظمة الوقت الحايل، إىل التحويل التام للهياكل 
البحرية الضخمة. وتقوم هــذه الرشكة DSC بإنجاز نحو 

1,500 عملية إصالح وصيانة سنوياً. 

Damen البحرية امللكية املغربية ترسي طلبية زوارق متعددة على شركة
 زوارق اعSاضية من طراز Interceptor  vessels هي منوذج للتصميم والهندسة املتطورين
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(PC- يقـع اختيار قـــوات الدفــاع اJسSاليــة على طائرة بيالتوس (

 PC- مت إبرام طلبية Jجل  طائرة تدريب من طراز 

وقعــت قوات الدفاع األســرتالية مؤخراً عقداً لرشاء 
49 طائــرة تدريب مــن طــراز PC-21، حيث من 
املتوقع أن يقوم مبوجب العقد الجديد ”فريق 21“ 
– وهــو رشاكة بني لوكهيد مارتن وهوكر باســيفيك 
وبيالتــوس – بتوريد الطائرات وأجهزة االستشــعار 
وبقية معدات التدريب وحزمة دعم شاملة وطويلة 

األمد.
 قدمت قوات الدفاع األسرتالية عرضاً تنافسياً ألجل 
نظام جديــد لتدريب الطياريــن مبوجب ”مرشوع 
الطــريان ” Project Air 5428“ الــذي فــازت به 
طائرة PC-21 بعد عملية تقييم شاملة ومفاوضات 
عىل العقد. وسوف تســهم هذه الحزمة يف تحقيق 
االنســجام يف التدريب عرب جميع الخدمات بطائرة 
PC-21 التي توفر نظام تدريب حديث واقتصادي 
التكلفة وذلك من أجل تدريب الطيارين األســايس 

واملتقدم.
قال أوســكار جيه. شــوينك، رئيــس بيالتوس: ”من 
دواعي رسورنا أنه بعد مرور 28 عاماً عىل تشــغيل 
طائــرة بيالتــوس Pilatus PC-9  قــرر كومنولث 
أســرتاليا تعزيز سمعتنا من خالل تزويدهم بأنظمة 
تدريب مبعايري عاملية بواســطة هذا العقد الجديد. 
ويســعدين كذلك فوز ”فريق 21“ بالصفقة من بني 
جميع املتنافسني العامليني، وكذلك قرار قوات الدفاع 
 Pilatus األســرتالية يف الجولة األخرية اختيار طائرة
PC-9  عىل ما ســواها من الطائــرات األخرى: من 

يجرب بيالتوس مرة يستخدم بيالتوس دوماً!“
من جانبه أضاف ماركوس بوترش، الرئيس التنفيذي 

 Damen تقدم شركة
�موعة واسعة 

من املنتجات، تشمل 
�تلف أنواع الزوارق، 
واجلرافات، والعبارات، 
والطوافات، واليخوت 

الفاخرة

لرشكــة بيالتــوس: ”إننــا ســعداء حقاً بــأن أبدى 
كومنولث أســرتاليا، وهم عمــالء قدماء أعزاء علينا، 
ثقتهم الدامئة يف أنظمــة بيالتوس التدريبية، وذلك 
من خالل توقيعهــم عىل هذا العقد الجديد. كذلك 
ميثل هذا القــرار دليالً عىل الجــودة واملرونة التي 
تتميــز بها رشكة بيالتوس التي تعــد مزوداً ألنظمة 

التدريب مبعايري عاملية.“
تعتــرب طائرة PC-21 نظام تدريــب مجرباً يتصف 
بالكفــاءة، ويتم تشــغيله بالفعل يف أســرتاليا، كام 
يتم اســتخدام هــذه الطائرة لدى القــوات الجوية 

بجمهورية سنغافورة يف قاعدة بريس التابعة للقوات 
الجوية امللكية األســرتالية يف غرب أسرتاليا منذ عام 
2008، كــام يتــم تشــغيلها أيضاً من قبــل القوات 
الجويــة يف كل مــن ســويرسا واإلمــارات العربية 
املتحدة واململكة العربية السعودية وقطر. وقد تم 
بيع 180 طائرة بهذه الطلبية األخرية، وتعترب أسرتاليا 
اآلن ســادس دولــة تقوم بإحداث ثــورة يف طريقة 

.PC-21 تدريبها للطيارين بواسطة طائرة
سيتم تسليم طائرات PC-21 إىل أسرتاليا ابتداء من 
يونيو 2017، وسوف تشكل العمود الفقري لتدريب 
الطيارين املستقبليني يف قوة الدفاع األسرتالية خالل 
الســنوات الخمــس والعرشيــن القادمة، وســوف 
تســتمر بيالتوس يف تزويد قوات الدفاع األســرتالية 
بجودة أســرتالية متميــزة، ويف العمل مــع الرشكاء 

لتقديم نظام تدريب يتميز بالكفاءة.
مثــة تقرير يقول إن العقد يشــتمل عىل بيئة تعلم 
حديثة للطالب، وبرامــج منهجية مطورة، مع دعم 

ملدة سبع سنوات مبدئية.
من جانبها قالت وزيرة الدفاع السيناتور ماريز باين 
إن نظام التدريب الجديد سيضمن اكتساب الطالب 
الطياريــن املعرفة واملهارات الالزمــة، قبل االنتقال 
إىل قيادة طائرات عسكرية متطورة. وأضافت باين: 
”ســوف يتلقى الطيارون التدريــب عىل الطائرات، 
 the F-35A مبا يف ذلك الطائــرة الهجومية املقاتلة
االســتطالع  ومرووحيــة   ،Joint Strike Fighter
 MH60R ومروحيــة ،Tiger “املســلحة ”تايجــر

.MRH-90 ومروحية ،Seahawk
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A جتــتـاز اختبـــارات الSخيـص اخلاصـة با"قالع مــــــــ M طائـرة النقـل

نجحــت رشكــة Airbus Defence and Space يف 
اجتياز اختبارات الرتخيص الخاصة بإقالع الجيل الجديد 
من طائرة النقل A400M من عىل ممرات عشبية. وقد 
جرت االختبارات، التي اســتخدمت فيها طائرة التطوير 
MSN2، عــىل مدار ثالثة أســابيع متواصلــة يف مدرج 
Écury-sur-Coole الجوي يف فرنســا يف شــهر سبتمرب 
املــايض، وفحــص أداء الطائرة عــىل املمــرات الجوية 
العشــبية والرتابية.  وقد أظهرت الطائرة A400M أداءا 
فائقا خالل املنــاورات الخاصة بالتحــرك فوق املمرات 
الفرعيــة مثــل الحركــة يف االتجاه املعاكــس وعمليتي 
اإلقالع والهبــوط فوق مدرج جوي طولــه 1,500 مرتا. 
وجــاءت تلك االختبــارات يف أعقاب النتائــج الناجحة 
التي حققتها الطائرة يف وقت سابق فوق الطرق املليئة 
بالحىص يف مدينة Ablitas اإلسبانية، ومن املقرر إجراء 
املزيد من التجارب يف العام القادم الختبار قدرة الطائرة 

عىل العمل فوق األسطح الرملية.
وقــد جرى تدشــني الطائرة A400M يف شــهر مايو 
عام 2003 لتلبية االحتياجات املختلفة للدول األوروبية 
السبع (بلجيكا وفرنســا وأملانيا ولوكسيمبورج وإسبانيا 
وتركيــا واململكة املتحدة) األعضــاء يف منظمة التعاون 

املشرتك يف قطاع التســلح (أوكار OCCAR)، باإلضافة 
إىل ماليزيا التي انضمت إىل املنظمة يف عام 2005. وقد 
نفــذت الطائرة A400M رحلتها األوىل يف 11 ديســمرب 
عام 2009، وتم تسليم أول إنتاج للطائرة إىل سالح الجو 
الفرنيس يف شــهر أغسطس عام 2013، ودخلت صفوف 
الخدمــة يف العــام التايل. وقــد جرى تشــغيل الطائرة 
A400M بالفعل عىل يد ســالحي الجو الفرنيس والرتيك 
يف أفغانســتان وجمهوريــة أفريقيا الوســطى ومنطقة 
الســاحل اإلفريقي ومايل والرشق األوسط بهدف تقديم 

الدعم الالزم للعمليات الجوية فوق العراق وسوريا.

ثالث طائرات
تســتطيع الطائــرة A400M أداء ثالثــة أنــواع من 
املهــام: املهام التكتيكية وتوصيل اإلمدادات إىل املنطقة 
البعيدة  االسرتاتيجية/اللوجســتية  واملهــام  املحتاجــة، 
املدى. كام ميكــن للطائرة أيضا أن تعمل كطائرة متوين 

لتزويد الطائرات بالوقود أثناء الطريان.
وتستمد الطائرة A400M طاقتها من أربعة محركات 
 Europrop International (EPI) توربينية من فئــة
TP400 turboprop، وتتميــز الطائــرة بأدائها الفائق 

أثناء الطريان من حيث الرسعة واالرتفاع.
وقد جرى تصميم الطائرة A400M لتلبية متطلبات 
القوات املســلحة الحديثة يف نقل األجهــزة واملعدات، 
وتســتطيع أداء املهام التي كانت تحتاج يف الســابق إىل 
طائرتني –ورمبا أكــرث- لتنفيذها والتي مل تكن توفر حال 

مثاليا أو حتى مناسبا.
ويصل العرض الخارجي لجســم الطائرة 5,64 أمتار، 
وهو يعادل عرض الطائرة A330/A340 ذات الجســم 
العريــض، ويصل عرض مخزن العفــش من الداخل إىل 
أربعــة أمتار، ويصل ارتفاعها إىل أربعة أمتار، أما الطول 

فيصل إىل 17.71 مرتا.
ويصــل الحــد األقــىص للحمولــة إىل 37 طنا ويصل 
 A400M الحجم إىل 340 مرتا مكعبا، وتستطيع الطائرة
حمل عدة قطــع مختلفة من الحموالت الكبرية الحجم 
مثل السيارات والطائرات املروحية التي التي تعترب أكرب 
وأثقل من أن يحملها الجيل الســابق من طائرات النقل 
مثل NH90 أو CH-47 Chinook أو مركبتان مدرعتان 
ثقيلتان لألغراض العســكرية. كام ميكنها أيضا أن تحمل 
شاحنة لوجستية ثقيلة أو زورق إنقاذ أو معدات الرفع 
الثقيلة مثــل الحفارات أو الرافعات (األوناش) املتحركة 

Airbus Defence and Space جناح لشركة
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الالزمة للمساعدة يف حاالت اإلغاثة من الكوارث.
كــام ميكن أن تحمــل الطائــرة A400M 116 راكبا 
أو مظليــا، كام أن اتســاع عرضها يســمح بوضع أربعة 
صفــوف مــن املقاعد عــىل كال جانبي جســم الطائرة 
ووضــع املقاعد بطول مســاحة الطائرة، مع تأمني فراغ 

كاف بني صفوف املقاعد املتواجهة.

أداء اسرتاتيجي
وبفضل التقنيات املتقدمة التــي تتمتع بها الطائرة 
A400M تســتطيع الطائرة الطريان إىل مسافات تصل 
إىل 8,700 كيلومــرتا، وأن تحلــق عــىل ارتفاع يصل إىل 
37,000 قدما، وبرسعة تصل إىل 0,72 ماخ، وهي رسعة 
تعادل رسعة أي طائرة نقل تستخدم محركات توربينية. 
كام ميكن للطائرة أن تحلق عىل ارتفاع يصل إىل 40,000 
قدم لتنفيذ العمليات الخاصة، األمر الذي يجعلها قادرة 

عىل تنفيذ املهام االسرتاتيجية/اللوجستية.
وتتميز الطائــرة A400M بقدرتها عىل نقل حمولة 
بــوزن 20 طنا، وهو ما يعنــي إمكانية حمل مركبة من 
طــراز Cat II  املضادة لأللغــام واملحمية ضد الكامئن 
MRAP وعرشين جنديا وبالتني ملدى يصل إىل 3,430 

ميل بحري، وهو مدى اسرتاتيجي حقيقي.
وتتمتــع الطائــرة A400M مبيزة فريــدة من حيث 
القــدرة عىل الهبوط فــوق املمرات الجويــة القصرية، 
األمر الذي يجعلها طائرة النقل العريضة الوحيدة التي 
ميكنها حمل املعدات واألفــراد إىل املوقع املراد مبارشة 
وتلبية االحتياجــات امللحة. و الطائرة A400M مزودة 
مبجموعــة هبوط تتكــون من 12 عجلــة ونظام كفء 
المتصاص الصدمات بهدف تنفيذ العمليات انطالقا من 
ممــرات جوية رملية أو مليئــة بالحىص، وهي مصممة 

لتقليل املخاطر املرتتبة عىل التلف.
لذلك، تعتــرب الطائرة A400M قــادرة عىل الهبوط 
واإلقالع من ممــرات جوية CBR 6 قصرية وممهدة أو 
غري ممهدة بطــول ال يتجاوز 750 مــرتا، ونقل حمولة 
تصل إىل 25 طنا وبوقود يكفي لقطع رحلة بطول 930 
كيلومرتا ذهابا وعودة. وعالوة عىل  تقديم الدعم الالزم 
للقواعد العســكرية املنترشة يف الخارج، تعترب املميزات 
الســالفة الذكر مهمة يف نقل املســاعدات اإلنسانية إىل 

مناطق الكوارث مبارشة.
ومبجرد هبوط الطائــرة A400M عىل األرض تتميز 
الطائــرة بإمكانيــة تحميل أو تفريــغ حمولتها برسعة 

كبرية دون الحاجة إىل اســتخدام معــدات رفع أرضية 
متخصصــة، حيث تــأيت الطائرة مــزودة بونش كهريب 
مجوقــل قــادر عىل رفع حمولــة زنة 32 طنــا ورافعة 
(اختياريــة) زنة 5 أطنــان لتحميــل الحمولة من عىل 
األرض مبــارشة، كــام ميكن اســتخدام مخــزن العفش 
اعتامدا عىل محطة تشــغيل تعمــل بالكمبيوتر، حيث 
ميكن إعداد جدول مسبق باملواد املراد تحميلها اعتامدا 

عىل قاعدة بيانات خاصة بالحمولة.
عالوة عىل ذلك، تتميز عجالت الهبوط لدى الطائرة 
A400M بقدرتهــا عىل ”الركــوع“ ”kneel“ من أجل 
خفــض زاوية الســلم وتســهيل عملية تحميــل املواد 
وتفريغها، األمر الــذي يتيح إمكانية التحميل والتفريغ 
دون أي مســاعدة أرضية فوق املــدارج الجوية النائية 
والقليلة التجهيزات، ما يقلل الوقت املهدر عىل األرض.
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قام مؤخــراً آالف العاملني يف رشكة بوينغ يف رينتون 
بواشــنطن باالحتفال بإمتام عملية التجميع النهايئ ألول 

.MAX 8 737 طائرة من طراز
مــن جانبها قالــت كيث ليفركوهــن، نائب الرئيس 
واملديــر العام لطائرات بوينــغ التجارية من طراز 737 
MAX: ”ميثل هذا إيذاناً بإنجاز مهم حققه فريقنا معاً 
يف الوقت املحدد حسب الخطة. ومع إنتاج طائرة 737 
MAX الجديــدة، وهــي أول طائرة جديــدة يف القرن 
الثاين لرشكة بوينغ، فإن فريقنا يحافظ عىل إرث مذهل 
يف الوقــت الذي ينتقل فيه بطائرات 737 إىل مســتوى 

األداء التايل.“
وقد تــم إخراج طائــرة كاملة التصنيــع من مصنع 
رينتــون ونقلها إىل حظرية الصبــغ يف 30 نوفمرب، وهو 
املوعد الدقيق املقرر عندمــا تم تحديد برنامج تطوير 

طائرة MAX منذ أكرث من أربع سنوات مضت.
وبعــد حــدث اإلطالق تــم الكشــف للعاملني عن 
طائرة MAX 8 737 املصبوغة حديثاً، واملسامة ”روح 
رينتــون“ the Spirit of Renton، وذلــك يف إصــدار 
خــاص أزرق اللون مائل إىل الخرضة . وســوف تخضع 
الطائــرة لعمليــة تحضري قبل الطــريان يف املصنع قبل 
املغادرة إىل حقل رينتون ملتابعة االستعداد للفحوصات 
الخاصــة بالطريان، والطائرة يف طريقهــا إىل أول رحلة 

طريان يف أوائل عام 2016.
وأضافت ليفركوهن: ”نود أن نشــكر العاملني لدينا 
وفريقنــا؛ فقد تم إنجاز جميع املراحــل املهمة، حيث 
كان التصميــم الهنــديس يف مرحلة مبكــرة، بينام كان 
األداء جيداً يف سلســلة التوريد. وعندمــا اكتمل إنتاج 
الطائرة بشــكل فعــيل يف املصنع، أصبــح امليكانيكيون 

تتميز طائرة  
MAX بأحدث تقنيات 

 CFM 7ركات
 International

-LEAP، وجنيحات  B
ذات تقنية متقدمة 

من تصميم شركة 
بوينغ

والفرق املعنية بأجزاء الطائرة جاهزين للمغادرة، ومن 
ثم فهذا يعد مبثابة احتفال للفريق.“

ومع وصــول طائريَتْ اختبار الطــريان الثانية والثالثة 
مــن طراز  MAX 8 737 حالياً ملرحلة التجميع النهايئ، 
والرابعة (واألخرية) إىل مرحلــة التجميع الجزيئ، تبقى 
طائرة MAX 737 يف طريقها إىل أول عملية تسليم من 
أجــل إطالق رشكة الطــريان  Southwest Airlines يف 

الربع الثالث من عام 2017.
ســوف تحقق الطائرة األحادية املمر الجديدة توفرياً 
يف الوقود بحيث تســتهلك وقوداً أقل بنسبة 20% من 
أوىل طائــرات الجيــل القــادم من طــراز 737، وكذلك 

تكاليف تشــغيلية أقل، أي أقل بنســبة 8% من طائرة 
A320. ورغبة من بوينغ يف تحسني الديناميكا الهوائية، 
أضافت ذيالً مخروطياً دائرياً مثل طائرات 787 لطائرة 
MAX 737، يتــم تركيبــه حول فتحة العــادم لوحدة 
الطاقة املساعدة املوردة من قبل Honeywell، بحيث 
يتــم إلغاء مولــدات الدوامة املوجــودة يف بوينغ 737 

.(737NG) الجيل الجديد
تتميز طائــرة MAX 737 بأحدث تقنيات محركات 
ذات  CFM International LEAP-1B، وجنيحــات 
تقنية متقدمة مــن تصميم رشكة بوينغ، وتحســينات 
أخرى لتحقيق أعىل مســتوى مــن الكفاءة واملصداقية 
وراحة الركاب يف سوق الطائرات األحادية املمر. وتعترب 
طائــرة MAX 8 737 أول عضو يف أرسة طائرات بوينغ 
الجديدة ذات املمر الواحد يتم البدء يف إنتاجه، وتشمل 
هذه األرسة MAX 7 737 و MAX 8 و MAX 200 و 
MAX 9. وتحظــى أرسة MAX 737 مبا يقارب 3000 

طلبية من 60 عميالً من جميع أنحاء العامل.
كذلك أعلنت رشكة Jet Airways مؤخراً، وهي ثاين 
أكرب رشكة طريان يف الهند من حيث حصتها يف الســوق، 
أنها بصدد رشاء 75 طائرة Boeing 737 Max 8، وهذه 
أكــرب طلبية للرشكة حتى اآلن. وتشــري الئحة األســعار 
إىل أن الطائرات التي تســتوعب أكــرث من 160 مقعداً  
تكلــف كل منها 110 ماليني دوالر أمرييك، بحيث يصل 
إجاميل تكلفــة طلبيــة Jet Airways إىل 8.2 مليارات 
دوالر أمرييك. وســوف تبدأ عمليات تســليم الطائرات 
اعتبــاراً من عــام 2018، أي بعد عام مــن بدء الرشكة 

.Boeing 787-9 Dreamliners باستالم طائرات

طائرة أحادية املمر تستعد الختبار الطFان @ بداية عام 
MAX   بداية جديدة لطائرة بوينغ من طراز
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-PAC املطور يعSض هدف� صاروخي� بالستي� تكتيكي�   Missile صاروخ

-PAC االعSاضية تستخدم تقنية الضرب للقتل   MSE صواريخ
نّفذت رشكــة لوكهيد مارتن حديثاً اختبــاراً للنموذج 
املحسن للصاروخ PAC-3 MSE نجح خالله هذا األخري 
بتحقيق اشــتباك ناجح حيث اعرتض هدفاً هو عبارة عن 
صاروخ بالســتي تكتييك يف ميدان وايت ســاندز للرماية 
واختبار الصواريخ، نيو مكســيكو، ضمــن اختبار للدفاع 

الصاروخي بقيادة الجيش األمرييك.
تم إطالق صاروخني من طراز PAC-3 MSE للتصدي 
للهدف القــادم، حيث رضب الصــاروخ االعرتايض األول 

الهدف، حسبام هو مخطط له.
مــن جانبه قال ســكوت آرنولد، نائــب رئيس برامج 
 Lockheed Martin Missiles and يف رشكــة PAC-3
Fire Control: ”يعــد هذا االختبار الناجــح دليالً قوياً 
آخر عىل املوثوقية املثبتــة والقدرات املتقدمة للصاروخ 
االعرتايض PAC-3 MSE. ونحن نتوقع أن هذه الصواريخ 
االعرتاضية سوف تسهم بقدرتها ومداها املطورين يف دور 
حاسم وعىل نحو متزايد بالتصدي للتهديدات الصاروخية 

املتزايدة يف أنحاء املعمورة.“
يعترب PAC-3 MSE صاروخــاً اعرتاضياً عايل الرسعة، 
يســتخدم تقنية الــرضب للقتــل للتصــدي للتهديدات 
القادمة، مبا فيها الصواريخ البالستية التكتيكية وصواريخ 

كروز والطائرات.
ومــن خالل االعتــامد عىل صــاروخ PAC-3  املجرب 
يف ســاحة املعركة يضيف صــاروخ PAC-3 MSE محركاً 
صاروخياً أكرب، ثنايئ النبض، ويعمل بنظام الوقود الدفعي 
الصلــب، وزعانف تحكم أكرب، وأنظمة دعم مطورة. وقد 
أســهمت رشكة لوكهيد مارتن بهذه التحسينات تقريباً يف 
مضاعفة مدى الصاروخ، مع تحســني الفت يف األداء ضد 
التهديدات البالســتية وصواريخ كــروز املطورة عىل نحو 

متزايد يف الوقت الحارض.
تعتمد منــاذج PAC-3 MSE املختلفــة عىل صاروخ 
PAC-3  الذي يضم محــركاً صاروخياً أكرب، ثنايئ النبض، 
ويعمــل بنظام الوقود الدفعــي الصلب، وزعانف تحكم 
أكرب، وأنظمة دعم مطــورة، ضاعفت من مدى الصاروخ 

بصورة فعالة، وقد تم بيعه إىل 10 عمالء دوليني.
كان الصــاروخ االعرتايض ثالث اختبــار ناجح لصاروخ 
PAC-3  أو PAC-3 MSE منذ نوفمرب. ففي 12 نوفمرب 
2015، اعــرتض صاروخ PAC-3  بنجاح صاروخ باتريوت 
كهدف يف ميدان وايت ساندز للرماية واختبار الصواريخ,
يعتــرب صــاروخ PAC-3  أكــرث الصواريخ تطــوراً يف 
العامل، حيث يتميز بقــدرات دفاعية قوية، وهو يدحر 
التهديــدات جميعاً، مــن صواريخ بالســتية تكتيكية، 
  PAC-3 وصواريــخ كروز، وطائــرات. ويعترب صــاروخ
مبثابة نقلة نوعية ســبقت أي صــاروخ دفاع جوي آخر 

  PAC- يعتa صاروخ 
أكf الصواريخ تطور2 @ 

Xالعا

عندمــا يتعلق األمــر بالقدرة عىل حاميــة املقاتلني يف 
اللحظات الحاسمة من الحرب.

وهــو يعترب صاروخــاً اعرتاضيــاً عايل الرسعــة يدحر 

األهداف القادمة بواســطة االصطدام املبارش بني جســم 
وجســم. وعتــد إطــالق صواريــخ PAC-3  يف بطارية 
باتريــوت فإنها تزيد بشــكل كبري القــوة النارية لنظام 
باتريــوت؛ ألن منصــة إطــالق باتريوت تســتوعب 16 
صاروخاً مــن طــراز PAC-3 ، مقارنة بأربعــة صواريخ 

.Patriot PAC-2
مــن   PAC-3 Missile Segment تطويــر  يتكــون 
صــاروخ PAC-3 Missile االعــرتايض الرشــيق والــذي 
PAC- يعتمد تقنية الرضب للقتل، وعلب شظايا صاروخ

3 (يف أربع عبوات)، وحاســوب للحلــول النريانية، ونظام 
 Enhanced Launcher إلكرتونيــات القاذف املحســن
Electronics System (ELES). وهذه العنارص مدمجة 
يف نظام باتريوت، وهو نظام صاروخي دفاعي جوي بعيد 
املدى، عايل إىل متوســط االرتفاع، يوفــر دفاعاً جوياً من 

قوات قتالية أرضية وموجودات عالية القيمة.
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 Northrop غرومــان  نورثــروب  رشكــة  قامــت 
Grumman Corporation، يف منــاورات الجيــش 
 Maneuver-Fires Integrated Experiment
MFIX))  التي تم إجراؤها يف فورت سيل، باستعراض 
قدرات نظام Venom عىل تحديد وتعقب الطائرات 
بدون طيار الصغرية، وتوفــري بيانات تهديف دقيقة 
أثناءالحركــة. وقد مكنت هذه القدرة عىل التهديف 
األنظمة األخرى يف الشــبكة مــن مواجهة الطائرات 

بدون طيار.
يعتــرب Venom نظــام اســتهداف أريض يضم جهاز 
 Lightweight Laser Designator Rangefinder
LLDR)) الــذي يقوم باســتطالع وتعيــني األهداف 
املهمة بواســطة الليزر، وهو مجرب قتالياً، من صنع 
نورثــروب غرومان مثبت عىل كــريس ثابت عمومي 
ومــزود بجمبل يحافــظ عىل أفقيــة النظام. وميكن 
اســتخدام النظام من أجل تعيــني األهداف ومن ثم 

إطالق القذائف الدقيقة التوجيه.
ومــع تزايد انتشــار األنظمــة غري املأهولة، ســوف 
تحتــاج القوات الربية إىل القــدرة عىل تعقب ودحر 
    MFIXهذا التهديد املتنامي. ففي مناورات الجيش
أســهم نظام Venom من إنتاج نورثــروب غرومان 
يف دعــم الوظائف املضــادة للطائرات بــدون طيار 
مــن مركبتني، حيــث أعطي إحداثيــات الهدف من 
أجل دعــم النريان. وقد تلقى النظام رســائل توجيه 
وتهديف بحيث يثبت توجيهه ومتابعته نحو الطائرة 
الصغرية غــري املأهولة املنخفضــة يف طريانها. ونظراً 
ألن نظــام  Venom يعتمد تصميامً يناســب أنواعاً 
مختلفة من املركبات فإنه مســتعد لحامية مجموعة 
واسعة من املنصات من تهديد الطائرات بدون طيار.

كذلك أثبــت نظام Venom قدراته يف االســتهداف 
الدقيق أثناء التحرك بوصفه نظام استشــعار مركب 
تحت الــدروع، وتوفر هذه القدرة املهمة طبقة من 

الحامية للقوات أثناء املناورة.
من جانبهــا قالت كاي بريش، نائــب الرئيس لحلول 
االتصاالت واملعلومات االســتخباراتية والتشــبيك يف 
رشكة نورثروب غرومان: ”متكّنا من خالل االســتمرار 
يف االســتثامر يف نظــام Venom من إعــادة توجيه 
تقنيــات نظــام اســتطالع وتعيني األهــداف املهمة 
الناضج LLDR ملهام إضافية. وســوف تسهم إضافة 
ميزة اســتهداف الطائرات بدون طيــار أثناء التحرك 
يف منــح مقاتلينا مزيداً من املرونة يف تخطيط املهام 

وتنفيذها.“
 Venom الذي يعترب نواة نظام – LLDR يوفر نظام

نظــام فينــوم Venomمن إنتــاج شركـــة نورثـــــروب غرومـــــــــــ
حاضن استهداف على اJرض للتصويب الدقيق

– قــدرة فريــدة للراصديــن املتقدمــني واملراقبــني 
الجويــني املتقدمني أيضاً وفرق تحديد مصدر النريان 
البحرية. وبإمكان النظام التعرف عىل األهداف نهاراً 
وليالً ويف األحوال املعتمة، وتحديد املدى إىل الهدف 
بالطــول املوجي املأمون للعني، وحســاب إحداثيات 
الشــبكة بقدراتها املتعلقــة بنظام تحديــد املواقع 
العاملي (جي يب إس). وقد تم تسليم أكرث من 2,700 

.LLDR  نظام

الحامية
يعتــرب نظــام Venom نظام أبــراج الرؤيــة املكربة 
الستطالع وتعيني األهداف املهمة، وهو مزود بجهاز 
تتبع آيل ميّكن املحاربني من تعيني األهداف املتحركة 

والثابتة أثناء التحرك من مركبة مدرعة.
يســتخدم نظام التهديف املثبت عــىل املركبة نظام 
 Lightweight 2 تعيــني بالليزر خفيف الوزن رقــم

يوفر نظام 
LLDR – الذي 

يعتa نواة نظام 
Venom – قدرة 
فريدة للراصدين 

املتقدمني 
واملراقبني اجلويني 

املتقدمني
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 Laser Designator Rangefinder 2 (LLDR
2)، وهو عبارة عن تعزيــز لربنامج تم مبوجبه وضع 
2,700 نظام يف الخدمة. ويحمل نظام Venom نظام 
LLDR 2 عــىل كريس ثابــت عمومي ومزود بجمبل 
يحافظ عــىل أفقية النظام، وميكــن نقله إىل جميع 
  Venom أنــواع املركبــات، ويســمح تصميم نظــام
املعيــاري القابــل للتفكيك برسعــة، للمحارب بفك 

نظام  LLDR 2 من أجل العمليات املحمولة.
التهديف الحديث: يشتمل نظام Venom عىل نظام 
 LLDR 2 رصــد وتحديد موقــع وتعيني األهــداف
املستخدم من قبل الجيش األمرييك إلطالق القذائف 

الدقيقة التوجيه.

نظام مخترب قتالياً
يعتــرب Venom نظامــاً تم اختبــاره يف املعركة، كام 
تم استعامله بشــكل فعال يف عملية الحرية الدامئة 
وعمليــة حرية العــراق، دعامً للحــرب العاملية عىل 
اإلرهاب. وميكن اســتخدام نظام LLDR 2 يف تعيني 
األهــداف إلطالق القذائــف الدقيقــة التوجيه من 
الطائــرات بطيار والطائرات بــدون طيار ومحطات 

األسلحة األرضية.

التطورات التكنولوجية
 Venom تشــمل التطورات التي تم إدخالها يف نظام
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 LLDR   املواصفات الفنية لنظام

 الوزن (35 رطل = 16 كلغ).
 درجة الحرارة التشــغيلية: من - 37 درجة مئوية 
(- 35 درجة فهرنهايت) إىل + 49 درجة مئوية (120 

درجة فهرنهايت). 
 الشكل التصميمي: وحدة تحديد األهداف ووحدة 

التعيني الليزري باستخدام الضخ الدايودي.
حجــم وحــدة تحديد األهــداف:  9.6 × 16.9 × 
ســنتيمرت]،   14.0  ×  42.9  ×  24.4] بوصــات   5.5

ووزنها12.8 رطل (5.8 كلغ). 
 حجــم وحدة التعيــني الليزري باســتخدام الضخ 

الدايــودي: 9.4 × 9.6 × 6.5 بوصات (23.7 × 23.9 
× 16.5 ســنتيمرت)، ولها مــدى يزيد عن 5 كلم (3.1 

ميل).
 GB-Gram مســتقبل جي يب إس لها هــو من طراز
 ..(3m SEP (PPS> ويتصف بدقة مبقدار ،SAASM
ومن جهة أخرى فإن نظام التسديد الحراري هو من 
 x 480 InSb 640 نوع: مصفوفة املســتوى البــؤري
staring focal plane array، ولــه نطــاق موجات 
ســتريلنج مغلقة الدائرة: 3 – 5 ميكرومرت μm ، مع 

.laser spot viewing خاصية التصويب الليزري

معالجاً لنظام موجه بالحاســوب، وواجهة مستخدم 
جرافيكية تخفف عبء العمل عن املشّغل، وخاصية 
االتصال بواســطة بروتوكول وصلة نظام االستشــعار 
التابــع للجيــش، ومحدد مدى ليــزري بتقنية العني 

اآلمنة، وجهاز التصوير الحراري للعمليات الليلية.
من بني املواصفات استهداف املقاتلني أثناء حاميتهم 
داخل مركبات مدرعة، ونظام تعيني األهداف ومحدد 
املدى الليزري الــذي يتم التحكم به عن بعد، وبرج 

الرؤيــة املكربة، وكريس ثابت عمومي ومزود بجمبل، 
وتعقب األهداف املتحركــة، وتعقب األهداف أثناء 
الحركة، وواجهة املشغل املرتكزة عىل برنامج النوافذ 
(الويندوز)، ونظــام املالحة بالقصور الذايت من أجل 
تحديد األهــداف بدقــة، وتعيني األهــداف الثابتة 
أو املتحركــة يف مديــات طويلة، واالتصــال الرقمي، 

واملعيارية.



46

تقارير

أثبتت املركبــة NIMR N35 املحمية املتعددة األدوار 
التي أنتجتها رشكة منر للسيارات، إحدى رشكات تصنيع 
املركبات العســكرية التي تتخذ مــن أبوظبي مقرا لها، 
وهــي الرشكة العضــو يف رشكــة اإلمــارات للصناعات 
العســكرية (إديك)، أثبتت قدرتهــا عىل بث الرعب يف 
قلــوب منافســيها. وتتميز املركبة املدرعــة، التي يصل 
وزنها إىل 18,5 طنــا، بقدرتها التصدي ألعنف الرضبات 

يف ميادين القتال.
ورصح الدكتــور فهد ســيف هرهرة، املديــر التنفيذي 
 NIMR N35 لرشكــة منــر للســيارات، بــأن ”املركبــة
هي عبارة عــن مركبة قتالية مدرعــة ومدولبة خفيفة 
الحركة رباعية وسداســية الدفــع مصممة للحامية ضد 
القذائف الباليستية واأللغام والعبوات البدائية الناسفة 
 ballistic, mine blast and IED protection
وتحتوي عىل ”قلعة الطاقــم“ ’crew citadel‘ لحامية 

الركاب“.
وأضــاف أن ” املركبــة NIMR N35 تعترب أيضا مركبة 
مناسبة لتنفيذ عدة تطبيقات واستخدامات مثل أعامل 
الدوريــات واإلخالء الطبي، عالوة عىل خوض العمليات 

القتالية املبارشة“.
وقد ســنحت الفرصة ملجلة «درع الوطن»، التي تصدر 
عــن مديرية التوجيه املعنوي يف القيادة العامة للقوات 
املســلحة، مؤخــرا لتجربة قيــادة املركبــة يف الصحراء، 

NIMR N تتصدى Jعنف الضربات @ كافة الظروف واJحوال املركبة 
 مركبة قتالية مدرعة ومدولبة خفيفة احلركة رباعية وسداسية الدفع

والتعرف عىل إمكانياتها الجبارة.

مستويات عالية من الحامية
وقــد عرب محررو املجلة عن إعجابهم الشــديد باملركبة 
NIMR من حيث سالسة القيادة وسهولة الحركة فوق 
الهضاب والوديــان والكثبان الرمليــة والطرق الوعرة، 
حيث شــقت املركبة الكثبان الرملية، ونجح السائق يف 
شــق الطرق والوديان باستخدام املناورة دون خوف أو 
قلق يف تجربة أثبتت مســتويات القــوة املختلفة التي 
تتمتــع بهــا املركبة. وتؤمــن مركبة املشــاة امليكانييك 
املحمية ضد األلغام مســتويات عالية من الحامية، مع 

تناسب القوة مع الوزن واألداء العميل والحمولة.
وتشتمل ميزات املركبة عىل هيكل أحادي البدن مدرع 
ومصنوع من الفوالذ وميكن توفريها مبســتويات حامية 
مختلفــة ضد القذائف البالســتية واأللغــام والعبوات 
الناسفة. ونظراً لتطور بيئة العمليات العسكرية بشكل 
مستمر تعترب هذه اآللية إضافة جديدة إلنتاجات رشكة 
منر والتي متكنها من تلبية املتطلبات املتنوعة ألي مهمة 

عىل مستوى عاملي. 

أداء فائق
وتتميز هذه املركبة املدرعة الفائقة الحامية بأداء مميز 
يتالءم مع طبيعة التضاريس والظروف الجوية املختلفة 

وتلبية املتطلبات املتنوعة ألية مهمة. وأيضاً تكمل هذه 
الفئة ذات الدفع الرباعي والســدايس مجموعة الرشكة 
الحالية مام يســمح لنمر بالتوسع خارج نطاق اآلليات 
العســكرية الخفيفة واملتوسطة املعتادة وصوالً إىل فئة 
املركبــات املدرعة التي توفر درجة أعــىل من الحامية 
وحمولة أكرب. وقــد دخلت بالفعل هذه اآللية املراحل 
األولية من اإلنتاج والتجارب وصوالً إىل سلســلة اإلنتاج 
املقــررة يف الربع األخري من عام 2016. ويوفر التصميم 
الداخيل األمثل يف املركبة ذات الدفع الرباعي 4x4 ثالثة 
مقاعد أمامية لكل من القائد والرامي والسائق. إضافة 
إىل سبعة مقاعد أخرى للجنود تعمل عىل تخفيف تأثري 
االنفجار. فيــام تحتوي أيضاً عىل منصة تحميل وتنزيل 
خلفية كبرية تعمل بقوة الهيدروليك ومتكن الجنود من 
الخروج من املركبة برسعة. عالوة عىل ذلك ميكن تركيب 
أســلحة إضافية عىل املركبة مبا يف ذلك منصة أســلحة 
يتم التحكم فيها عن بعد وبرجني للجنود مرونة ودعم 
للمهام وميتــاز تصميم اآللية N35 باملرونة العالية مام 
يساهم يف دعم ومساندة املهام املتنوعة لهذه الفئة من 
اآلليات مثل االســتطالع والدوريات والدعم اللوجستي 
والعمليــايت واآلليــات القتالية ذات الدفع الســدايس. 
ومتتــاز أيضاً بالقــدرة العالية وإيجاد التوازن األســايس 
بــني قوة النريان والقــدرة عىل البقاء وســهولة الحركة 
وتكاليف العمليــات الحديثة والتقليدية وغري املتامثلة 
 conventional and asymmetric املتناظــرة.   /
operations  تشتهر الرشكة بتقديم موثوقية استثنائية 
يف املركبــات وأداء أفضل يف املناطق الصحراوية لضامن 
حامية الطواقم التي تستخدم املركبة. وتتوافر مجموعة 

مركبات منر الرباعية والسداسية الدفع يف تصاميم
وتعتــرب مركبــة N35 ذات الدفــع الرباعــي والدفــع 
الســدايس. مركبة قتالية مدرعــة ومدولبة وهي تطوير 
 Denel Vehicle System RG35 لنظام دينيل لآلليات
وحاليــاً مملوكة بشــكل كامــل لرشكة منر للســيارات. 
وتواصــل منــر للســيارات العضــو يف رشكــة اإلمارات 
للصناعات العسكرية EDIC التعاون مع DVS لتعزيز 

تصميم أداء وقدرات هذه املركبة.
وســتعرض رشكة منر للســيارات منتجاتهــا يف املعرض 
العاملي لألمن والســالمة (INTERSEC ) خالل الفرتة 
مــن 17 إىل 10 يناير املقبل، الــذي يعترب ملتقى عامليا 
بارزا لألمن والســالمة، من أجل عرض منتجات الرشكة 
مــن املركبات القويــة التي تعتمد عــىل نفس الهيكل 
املخصص للمركبات العســكرية. كام ســتعرض الرشكة 
مركبة األمــن الداخــيل AJBAN ISV ومركبة اإلمداد 

اللوجستي والخدمات AJBAN 450 (غري املدرعة).
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اJمن البيئي @ عاX متشابك
تزايد االهتامم الدويل بقضايا البيئة؛ وبأهمية حاميتها من التلوث ومختلف املخاطر والتهديدات التي تحيط 

بها يف أشكالها املختلفة.
فقــد اعتمــد اتفاق باريس األخري حول تغري املناخ والذي شــارك فيه ممثلو أكرث مــن 190 دولة؛ اتفاقا هاما 
يقيض بتحويل االقتصاد الدويل من االعتامد عىل الغاز األحفوري خالل العقود القادمة؛ والسعي للحد من ارتفاع 

درجة حرارة األرض.
إن تحقق األمن الدويل ال يقوم عىل عنرص وحيد؛ فخالل فرتة الحرب الباردة التي متيزت بتوترها عىل مختلف 
الواجهــات، ارتبــط املصطلح بتك الحالة التي تغيب فيها الرصاعات واملواجهات العســكرية، مبا يعنيه ذلك من 

تركيز عىل خطر وحيد يحكمه الهاجس العسكري.
 غري أنه مع انهيار االتحاد الســوفييتي ونهاية الحرب الباردة؛ التفت العامل إىل مخاطر أخرى غري عســكرية ال 
تقل يف خطورة كاألمراض الخطرية العابرة للحدود؛ والجرمية املنظمة واإلرهاب الدويل وتلوث البيئة..؛ ماّم جعل 

مدلول األمن يبدو يف هذه املرحلة من تطور العالقات الدولية أكرث شمولية واتساعا.
وهكذا تزايد الوعي الدويل بالعنارص املشــكلة لهذا املفهوم من أمن عســكري وروحي وغذايئ ومايئ وقضايئ 

وبيئي.. وبالتكامل القائم بني مختلف هذه املكونات.
  أضحى نشاط اإلنسان يطرح مجموعة من اآلثار والتداعيات السلبية عىل األمن البيئي؛ بكل مكوناته (أنهار، 
ومحيطات، وجبال، وغابات وحيوانات..) بالشــكل الذي يهدد املحيط  البيولوجي لإلنســان حاليا؛ كام بالنسبة 

لألجيال املقبلة.
وأمام هذه املعطيات؛ صار من الصعب تحقيق السلم واألمن الدوليني دون استحضار البعد البيولوجي الذي 
يفرض بلورة جهود حقيقية لتنظيم إدارة املوارد الطبيعية وعقلنة استغاللها؛ والتي غالبا ما يكون التنافس حولها 

مغذيا للعديد من الرصاعات عىل امتداد مناطق مختلفة من العامل.
بــدأ االهتــامم الــدويل بالبيئة منذ فرتات مبكــرة من القرن املــايض، حيث عقدت مجموعة مــن اللقاءات 
واالتفاقيات الدولية لها عالقة بالرثوات الطبيعية وحســن اســتغاللها، غري أن هذه الجهود ظلت نسبية، وكانت 
أول خطوة دولية مهمة وجادة متت يف هذا الشأن هي مؤمتر «ستوكهومل» حول بيئة اإلنسان سنة 1972 بإرشاف 

من األمم املتحدة.
وكان لحادث“ تشرينوبيل“ النووي يف أوكرانيا سنة 1986 األثر الكبري يف لفت األنظار إىل مشكل تلوث البيئة؛ 
فهذا الحادث الخطري الذي تجاوزت تداعياته دول االتحاد السوفيتي- سابقا- إىل باقي دول أوربا؛ أكد مبا ال مجال 
للشك فيه أن امتداد تلوث البيئة ال يراعي الحدود السياسية أو الحواجز الجغرافية، وأسهم يف نقل االهتامم بهذا 

املشكل املعقد من املختربات العلمية إىل أروقة السياسات الدولية.
رغم الجهود الدولية املبذولة يف هذا الشــأن والتي تجّسدها العديد من االتفاقات املتعددة األطراف؛ غري أن 
بنود الكثري منها مل يرتجم ضمن السياســات امليدانية للدول؛ بل تحول األمر إىل تراشــق بالتهم بني الدول فيام 

يتعلق باملسؤولية عن تلويث البيئة. 
يعتــرب اصطالح األمن البيئي جديدا برز عىل الســاحة الدولية يف بداية التســعينيات من القرن املايض؛ وهو 
يحيل إىل مجمل التدابري االســرتاتيجية والشاملة التي تنحو إىل الحد من التأثريات السلبية لتلّوث البيئة وإهدار 
مكوناتهــا؛ مبا مينع من حدوث اختالالت يف نظامها عــىل الصعيد املحيل واإلقليمي والدويل. كام ينصّب املفهوم 
عىل مجمل اإلجراءات الرامية إىل تجاوز األرضار البيئية وفق مقاربة اســرتاتيجية تقوم عىل حامية حياة ومحيط 

األجيال الراهنة واملستقبلّية.
إن تحقيــق التنميــة والرّفاه لألجيال الحاليــة واملقبلة؛ ال ميكن أن يتأىّت دون األخذ بعــني االعتبار ملتطلبات 

املحافظة عىل البيئة التي توّفر كل مقومات الحياة من ماء وهواء وطاقة.. لإلنسان ومختلف الكائنات الحية.
 تحــّذر الكثــري من التقارير العلميــة من حجم التلوث الذي يطــال البيئة مبكوناتهــا املختلفة؛ وتربط ذلك 
بالكوارث الطبيعية املتنامية التي تهّدد مقومات الحياة عىل األرض؛ وهو ما يشكل ناقوس خطر يفرتض معالجته 

مبقاربات علمية وعملية ويف سياق من التعاون والتنسيق الدوليني.

بقلم:
د. إدريس لكريني

أستاذ العالقات الدولية ' 
جامعة القاضي عياض؛ 

مراكش
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تقارير

كشــفت رشكــة Nexter Systems النقــاب عــن مركبة 
املشــاة القتاليــة VBCI-2 يف املعرض الــدويل للمعدات 
 Defence and Security Equipment الدفاعية واألمنية
International Exhibition (DSEI) يف لنــدن، وهــي 
املركبة التــي أصبحت أكرب حجام مــن الداخل، وحصلت 
عىل محــرك D 13 Volvo األكرث قوة الذي يعترب مناســبا 
أيضا لألجواء الصحراوية الحارة يف منطقة الرشق األوسط. 
وتعتــرب الحامية وخفــة الحركة والقــوة النريانية من أبرز 
املزايــا التي تتمتــع بها املركبــة VBCI-2 التي تُعد اليوم 
منوذجا واضحا للجيل الجديد من املركبات الثامنية الدفع.

وقد أجرت مجلة «درع الوطن» مقابلة مع مايك داكوورث، 
مدير رشكة Nexter Systems للشــؤون الخارجية، الذي 
تحدث عــن قوة أداء املركبة يف األجــواء الصحراوية قائال 
«تشكل منطقة الرشق األوســط بالنسبة لنا فرصة ذهبية 
للتســويق التجاري إذا وضعنا يف االعتبار القدرة الرشائية 
للمنطقة والظروف الصعبة التي متر بها ودرجات الحرارة 
العالية التي تؤثر عىل أداء املركبات واملعدات عند الســري 
ملسافات طويلة فوق تضاريس جغرافية وعرة، وهي بيئة 

تشكل تحديا صعبا أمام أمر السائقني».
وأضاف داكوورث أنه ســيتم عرض املركبة VBCI-2 أيضا 
يف معرض الدفاع الدويل (أيدكس) يف أبوظبي حيث تعترب 

رشكة Nexter Systems ضيفا دامئا عىل أيدكس.

إمكانيات التصدير
حرصت رشكــة Nexter Systems عىل ضخ اســتثامرات 
ضخمــة لتمويــل املركبــة VBCI-2 نظــرا لتأكدهــا من 
إمكانياتهــا وقدراتها. وقال داكــوورث «نحن نحرص عىل 
ضــخ اســتثامرات ضخمة لتمويــل هذه املركبــة، ونحن 
مســتعدون لالســتثامر ألننا متأكــدون مــن اإلمكانيات 

التصديرية التــي تتمتع بها هذه املركبــة. ومن اإلنصاف 
أن أقول إننا أنفقنا باليني اليوروهات عىل املدفع الرشــاش 
الخاص باملركبة وبقية أجزائها األخرى، ولكن هذا ليس هو 
الهدف املنشــود. فمن املؤكد أننا نســعى بحثا عن فرص 

جديدة، ونعيد ترتيب أولوياتنا تبعا ملتطلبات السوق».
ةأردف داكــوورث قائال «نحن هنا يف بريطانيا ندرك متاما 
اإلمكانيات الهائلة التي يتمتع بها برنامج مركبات املشــاة 
امليكانيكيــة، وســنحرص عىل املشــاركة يف هــذا الربنامج 
اســتنادا إىل التقييم الذي أجراه الجيش الربيطاين للمركبة 
VBCI-2. ونحــن عىل يقــني من أننا سنســري إىل األمام، 
واســتنادا إىل أدراكنا ملتطلبات الســوق يف الوقت الحايل، 
نعتقد أن املركبة VBCI-2 ميكــن أن متثل خيارا منوذجيا 
للغايــة. وإذا كانت القــدرة عىل الحاميــة وقلة املخاطر 
هام الدافعــان الرئيســيان إلنتاج املركبــات القتالية فإين 
أعتقد أن املركبة VBCI-2 ســتتبوأ املكانة التي تستحقها 
أمــام منافســاتها، ومن ثم تبؤ مكانتهــا يف منطقة الرشق 

األوسط».

التواجد يف منطقة الرشق األوسط
وأوضــح داكــوورث أن «لدينــا مصنعا لتصنيــع منتجات 
رشكــة Nexter يف دولة اإلمارات العربيــة املتحدة حيث 
ندعم هذا األســطول. كام أن لدينــا وفدا وتواجدا كبريين 
يف اململكة العربية الســعودية، وميكننــي القول بأن لدينا 

عمليات كبرية نوعا ما يف كلتي الدولتني».
وأشــار داكوورث إىل التحديثات الجارية قائال إن « املركبة 
VBCI-2 أصبحت تستخدم املحرك D13 بدال من املحرك 
D12، وقــد «أقدمنا عىل هذه الخطــوة بعد أن اعتربناها 
فرصــة للحصول عــىل املحــرك D13 األكرث قــوة املحرك 

.«D12

وتشــمل قامئة التحديثات إضافة محــرك جديد من طراز 
Volvo D13 جرى تصميمه للمركبات التجارية بقوة 600 
حصانا مقارنة بال 550 حصانا التي يولدها املحرك السابق 
D12، كام زاد ارتفاع الســقف وتحســني مكيــف الهواء، 
وإضافــة مقاعــد جديد ضد الصدمــات مصممة خصيصا 
لحاميــة الجنود ضــد األلغــام، وإضافة شــبكة اتصاالت 
محمولــة من إنتــاج رشكــة Nexter للتواصــل مع نظام 
استشعار املشاة infantry sensor system الذي أنتجته 

.«SagemFelin رشكة
وأضاف داكوورث «كام أن لدينا مركبة تعتمد عىل القيادة 
باســتخدام املحور الخلفي، ما يعني أن لدينا ثالثة محاور 
لتأمني االتجاه، أي أقل من 17 مرتا يف نصف قطر الدوران 

.«turning radius
 VBCI-2 أما يقية املميزات األخرى التي تتمتع بها املركبة
فتشمل تحديث نظام التعليق وإضافة إطارات أكرب مقاسا 
لتأمني خفة الحركة يف املســافات الطويلة وإضافة تصميم 
ومنظــار حــراري   electronic architecture إلكــرتوين 

thermal viewer للسائق. 
وتعترب املركبــة VBCI-2 مركبة قتاليــة متكاملة يف طور 
اإلنتاج املتوايل series production، وجرى اســتخدامها 
عىل نطاق واســع فــوق مجموعة كبرية مــن الطرق ويف 
بيئــات مختلفة متباينة بني املناطق الحرضية والصحراوية 

والجبلية.

مركبة مرنة
جرى تصميم املركبــة VBCI-2 منذ البداية كمركبة مرنة 

قادرة عىل:
•  املشــاركة يف عدد كبري من العمليات، بدءا من عمليات 
حفظ الســالم القليلة املخاطر، مــرورا بعمليات مكافحة 
التمــرد، وانتهاء بخــوض املعارك يف العمليــات املحفوفة 

باملخاطر.
•  إجــراء املناورات الالزمة جنبــا إىل جنب دبابات القتال 
الرئييس وقوات املدرعات الثقيلة فوق أي نوع من الطرق 

الوعرة.
•  طــرح عدة مناذج متعــددة األدوار مشــتقة من نفس 
املركبة األساســية، بــدءا من مركبة حمل األفــراد املدرعة 
Armoured Personal Carrier  ذات الحاميــة العالية 
 heavy fire وانتهاء مبركبة حمل األســلحة النارية الثقيلة
system carrier (بالنســبة لنوعيــات مركبات املشــاة/
املدرعــات القتاليــة املزودة مبدفع رشــاش مــن عيار 40 

ملليمرت).
وقــد جــرى االنتهــاء مــن املركبــة VBCI-2 يف مصنــع 
Roanne التابــع لرشكــة Nexter Systems خالل الربع 

 Nexter Systems املركبــــة  من إنتــاج شركـــة
تتألــــــــــــق مبزيــد من احلمايـــة املدرعـــة والقـــوة النFانيــــــة
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الثــاين من عام 2015، وجرى تجهيــز املركبة بأحدث برج 
 Cased يتسع لشخصني ومزود ببندقية تلسكوبية مغلفة
Telescoped Army System (CTAS) weapon عيــار 
40 ملليمرت، وبندقية MG مزدوجة املحاور من عيار 7,62 
 VBCI ملليمــرت. هذا عىل عكس الربج القيــايس للمركبة
من إنتاج رشكة Nexter Systems الذي يتســع لشــخص 
 dual-feed مــزدوج التلقيم M811 واحد واملزود مبدفع
cannon مــن عيــار 25 ملليمرت ومدفع رشــاش من عيار 
7.62 ملليمرت. وعــىل كال جانبي الربج يوجد مدفع موجه 
 (anti-tank guided weapon (ATGW مضاد للدبابات

تتوقف مواصفاته عىل اختيار العميل.
 VBCI-2 وتبعــا للتوجهات الحاليــة، تم تجهيــز املركبة
بــآالت تصوير مجهزة للرؤيــة بزاوية 360 درجة من أجل 
تأمني الوعي امليــداين وبث صور ميكن عرضها عىل مواقع 
القادة العسكريني ومشــغيل املدافع الرشاشة والسائقني، 
باإلضافة إىل شاشــة عرض إضافية لعرض األدوات املفككة 

داخل مقصورة الركاب الخلفية.
VBCI- وميكن تثبيت عدد من أنظمة التسلح فوق املركبة

2 مثل الربج T40 من إنتاج رشكة Nexter Systems ومن 
الطبيعــي أن تؤدي تلك التحديثات إىل زيادة وزن املركبة 
الذي يتوقف وزنها اإلجاميل عــىل ألواح التصفيح ونوعية 
املدع الرشــاش الذي ســيتم تركيبه فوق املركبة. وعادة ما 

يصل الوزن اإلجاميل للمركبة إىل 32 طنا تقريبا.
وبفضل العمليــات الخارجية املختلفة التي نفذتها املركبة 
VBCI متكنــت رشكــة Nexter Systems مــن الحصول 
عىل كميــة هائلة من املعلومات مــن الجيوش املتواجدة 

يف امليدان.

إمكانيات جديدة
وقد جرى تطوير املركبــة VBCI بحيث تؤمن إمكانيات 
جديدة للمســتخدم، وتكــون قادرة عــىل مواكبة أحدث 

التطورات التكنولوجية.
وقد جرى اإلعالن عن املركبة VBCI رسميا خالل املعرض 
 Defence and الــدويل للمعــدات الدفاعيــة واألمنيــة
 Security Equipment International Exhibition
DSEI)) مــن خالل اإلعــالن عن املركبــة VBCI-2 التي 
تــم عرضها خــالل دورة املعــرض املذكور يف عــام 2015 
 Infantry والذي شهد عرض نسخة مركبة املشاة القتالية
Fighting Vehicle (IFV) املجهزة بأحدث ما وصل إليه 

العلم يف صناعة أبراج CTA من عيار 40 ملليمرت.
 وقد تم تطوير املركبة VBCI-2 تحديدا بحيث:

•  تؤمــن مجموعــة كبــرية مــن األدوار واملهــام القتالية 
املختلفــة، بدءا من القتال االلتحامي وانتهاء باالســتطالع 
باستخدام مركبة مدولبة عادية تتميز بالرسعة الشديدة يف 

كل الطرازات مع تأمني أعىل مستوى ممكن من الحامية.
•  تأمــني أعىل قدر ممكن من خفة الحركة االســرتاتيجية 

والعملياتية والتكتيكية لعمليات املناطق النائية.
•  تتصــدى للقوات املعادية وتلحــق الهزمية بها، وتكون 
قــادرة عــىل العمل داخــل منظومة تقوم عــىل القصف 

املشرتك والتعاون مع القوات املختلطة.
وخالل املعرض الدويل للمعدات الدفاعية واألمنية ظهرت 
املركبــة VBCI-2، التي جرى عرض منوذج مركبة املشــاة 
 Infantry Fighting Vehicle configuration القتاليــة
IFV)) منها، وهي مجهزة بربج CTA من عيار 40 ملليمرت 
يف تصميمهــا النهايئ. وقد جرى تطوير نظام التســلح هذا 
لتلبية مجموعة كبرية من متطلبات التشــغيل مثل العمل 
كمركبة مشــاة قتالية وتنفيذ مهام االســتطالع وعمليات 
القتــال املدرع مــن عىل مســافات بعيدة ضــد أهداف 

متحركة وشديدة التحصني.
وميثل برج CTA من عيار 40 ملليمرت املثبت فوق املركبة 
VBCI-2 عالمــة فارقــة ونقطة تحول رئيســية يف األداء 
العمليــايت للمركبات القتالية املدرعــة، حيث يُعترب الربج 
إنجــازا تكنولوجياً مينــح املركبة VBCI قــوة نريانية غري 
مســبوقة. وعند تثبيت صاروخني مضادين للدبابات فوق 
الربج، تصبح املركبة قادرة عىل تنفيذ أصعب املهام وتدمري 

أي هدف من عىل مسافة بعيدة.

I WWW.NEXTER-GROUP.FR



 االمــــــــارات ومكـافـحـــة ا"رهــــــاب .....

تلعب دولة االمارات 
العربية املتحدة دوراً 
فاعالً يف مكافحة االرهاب، 
ويتميز املوقف االمارايت 
يف هذا الشأن بسامت 
فريدة منها بعد النظر 
يف التعاطي مع هذه 
الظاهرة البغيضة، فضال 
عن الشمولية يف املعالجة 
االسرتاتيجية وأساليب 
التصدي لإلرهاب، ويف 
هذا امللف تسلط ”درع 
الوطن“ الضوء عىل 
الرؤية االماراتية لالرهاب 
والجهود املبذولة يف هذا 
الشأن.

إعداد:
التحرير

جســــد قيـــم ومبـــادئ السياســــة اخلارجيــــة ا�ماراتيــــة
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متتلك دولة اإلمارات العربية املتحدة رؤية عميقة شاملة 
ملكافحــة اإلرهاب، تأخــذ يف االعتبار العوامــل املختلفة 
التي تقــف وراء ظاهرة اإلرهاب(السياســية – األمنية – 
الثقافية- االقتصاديــة – االجتامعية) ، من منطلق إميانها 
بأن أيَّ اسرتاتيجية ناجحة ملواجهة خطر اإلرهاب يجب أن 
دة الجوانب؛ الستئصال الظاهرة من جذورها،  تكون متعدِّ
والقضاء عىل األســباب والعوامل السياســية واالقتصادية 
واالجتامعية التي تســاعد الجامعــات اإلرهابية عىل نرش 
أفكارهــا الضالــة والهدامة يف املجتمعــات. وضمن هذه 
الرؤيــة تدرك اإلمارات أهمية التعــاون اإلقليمي والدويل 
ملواجهــة هذه الظاهــرة التي ال تســتطيع دولة مبفردها 
التصدي لها. وهذا ما عرب عنه بجالء صاحب السمو الشيخ 
محمــد بن زايد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة يف كلمته مبناسبة اليوم الوطني الـ  
44 يف الثاين من ديســمرب 2015، فقد أكد ســموه عىل أن 
اإلرهــاب أصبح آفة خطرية تهدد أمن الدول واملجتمعات 
يف العامل كله وأن تصاعد العمليات اإلرهابية واســتهدافها 
املدنيــني بصورة وحشــية وهمجية يتطلب تحــركا دوليا 
فاعــال ملواجهة القوى والجامعــات اإلرهابية، ألن املعركة 
ضد هذه الجامعات هي معركة الحضارة اإلنسانية كلها.  
ولقد اســتطاعت دولة اإلمارات العربيــة املتحدة بفضل 
الرؤية الشــاملة واملتوازنــة التي تتبناهــا ملواجهة خطر 
التطــرف واإلرهاب أن تظل واحة لألمن واالســتقرار، بل 
إنها أسهمت من خالل مبادراتها البناءة يف تعزيز الجهود 
اإلقليميــة والدولية ملواجهة هذا الخطر، وهذا ما رســخ 
مــن صورتهــا باعتبارها دولة مســئولة تقوم بــدور رائد 
يف مواجهة التحديات العاملية، وتســهم يف تعزيز الســلم 

واألمن الدوليني.

رؤيــة اإلمــارات لخطــر اإلرهــاب وكيفية 
مواجهته

رت دولة اإلمارات العربية املتحدة قبل ســنوات من  حــذَّ
تنامــي خطر اإلرهــاب، ودعت دول املنطقــة والعامل إىل 
التعاون يف مواجهتــه والقضاء عليه، ألنها كانت تدرك أن 
هذا الخطر ميثل التهديد الرئييس ألمن العامل واســتقراره 

بالنظر لالعتبارات التالية:
1-أن اإلرهاب هو أخطر ما يهدد دول املنطقة، ويستهدف 
رت دامئاً  اســتقرارها وتعايشها، بل وجودها نفســه، وحذَّ
بة ال  من أن مخططات القوى املتطرِّفة واإلرهابية واملتعصِّ
تقف عند حدود دولة بعينها، وإمنا تشــمل املنطقة كلها 
من دون اســتثناء. فاإلرهاب العابر للحدود ال يهدد دولة 

أو جامعة بعينها بقدر تهديده لإلنسانية جمعاء، وبالتايل 
يتحتم أن يتحمل املجتمع الدويل مسؤولياته كاملة للقضاء 
عــىل آفة اإلرهاب وتخليص اإلنســانية من رشوره إىل غري 
رجعة.وهذا ما عرب عنه بوضوح صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بــن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي، نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة -حفظه الله- خالل لقائه الجرنال 
املتقاعــد جــون آلن، املبعــوث الخاص لرئيــس الواليات 
ى  املتحــدة األمريكيــة للتحالف الدويل ملحاربة ما يســمَّ
تنظيم ”داعــش“ اإلرهايب، يف شــهر أكتوبر 2015، حيث 
أكد سموه عىل حرص دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل 
ال  ي لإلرهاب، وتكريــس دورها الفعَّ ترســيخ مبدأ التصدِّ
عىل املســتويات كافة ملحارصة هذا الداء، واستئصاله من 
جذوره، عالوة عىل توفــري الظروف االقتصادية والتنموية 

الالزمة لردعه يف منطقتنا وأرجاء العامل كافة.  
2- أن التنظيــامت اإلرهابية واملتطرفة تســعى إىل فرض 
ى ذلــك إىل تحويل  أفكارهــا بقوة الســالح حتى لــو أدَّ
املنطقــة بحوراً من الدماء والحــروب األهلية والطائفية. 
وهذا ما عرب عنه بوضوح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيان، وزير الخارجية يف الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية 
العامة لألمم املتحدة يف دورتها السبعني يف أكتوبر 2015، 
حينام قال ســموه:“ تشــعر دولة اإلمــارات ببالغ القلق 
إزاء تصاعــد التوتــر والعنف يف املنطقــة نتيجة لألعامل 
اإلرهابيــة التي تقــوم بها عنارص تتعمد زعزعة اســتقرار 
املنطقة وتقويض أمنها فقــد تصاعدت الجرائم اإلرهابية 
بطريقة بشــعة مل يشــهد العامل مثلها منــذ انتهاء الحرب 
العاملية الثانية والتي ترتكبها التنظيامت املتطرفة وأبرزها 
تنظيم داعش والقاعدة وحزب الله وأنصار الله وجامعات 
أخرى تتسرت بالغطاء الديني ألغراض سياسية تدينها دولة 

ا"رهاب أصبح آفة 
خطFة تهدد أمن 

الدول واجملتمعات 
@ العاX كله مما 

يتطلب حترك� دولي� 
فاعالً ملواجهة 

القوى واجلماعات 
ا"رهابية

ملف العدد

|  العدد 528  |  يناير 2016  |52



اإلمارات بشدة وتستنكر األساليب الوحشية التي تنتهجها 
تلك الجامعات بإســم الدين اإلســالمي والتي ال متت بأي 
صلة ملبادئه الســمحة الداعية للتعايش الســلمي وقبول 
اآلخر، وتشــارك دولــة اإلمارات يف هذه الجهود بشــكل 
فعال وتتعاون بشــكل إيجايب لدعم االستقرار والسلم عرب 

آليات سياسية وأمنية وإغاثية وتنموية“. 
3- إن أي تهــاون يف مواجهة القوى اإلرهابية يف املنطقة 
أو العامل ، ســوف يدفع الجميع مثنها من أمنه واستقراره 
وتنميتــه، وقد أثبتت التجربة، عىل مدى العقود املاضية، 
حقيقة أساســية هي أنه ال ســبيل مع مثــل هذه القوى 
اإلرهابية إال اجتثاثهــا والقضاء عىل الفكر املنحرف الذي 
تقوم عليه وتربر مامرســاتها الوحشية من خالله واستناداً 
إليــه. ولذلك تدرك دولة اإلمارات أن املرحلة الحالية التي 
متــر بها املنطقة العربية ومنطقة الرشق األوســط والعامل 
كلــه هــي مرحلة وحــدة يف مواجهة اإلرهــاب، وتعاون 
شــامل عىل املستويات األمنية والعسكرية واالستخباراتية 

والدينية والثقافية والسياسية يف التصدي له.
4- رضورة تحديد املنظامت اإلرهابية باالســم من دون 
مجامــالت ومواربة، كام حددتها دولــة اإلمارات العربية 
املتحــدة العــام املايض بقانــون اتحادي رقم ”7“ لســنة 
2014 بشــأن مكافحة الجرائم اإلرهابية، كام حددت من 
خالل القانون هوية املنظامت اإلرهابية باالسم، يف قارات 
العامل الخمس، انطالقاً من املسؤولية التاريخية واألخالقية 
واإلنسانية التي تتحملها دولة اإلمارات العربية املتحدة يف 
السلم واألمن اإلقليمي والدويل ورفعة الكرامة اإلنسانية.

5- بالنظر إىل أن اإلرهاب كان وما زال يهدد بلدان العامل 
وشــعوبها، ومل يســتنث أحداً من اإلنســانية يف جرامئه، يف 
الرب والبحــر والجو والفضاء اإللكــرتوين، وباتت خطورته 

تتفاقم يوماً بعد يوم، فإن املرحلة تقتيض العمل الجامعي 
الــدويل، وال يقتــرص العمــل والجهد عىل دولــة أو دول 
بعينهــا، بل يكون الباب مفتوحاً بشــفافية لجميع الدول 
التي ترى أن بإمكانها املســاهمة الجــادة يف القضاء عىل 

اإلرهاب واإلرهابيني واجتثاث شأفتهم.
6- أن اإلرهــاب ينال من قيم التعايش والتفاعل والحوار 
بــني الشــعوب والثقافــات والحضــارات املختلفــة عىل 
عي  املســتوى الدويل، خاصة حينام يتمســح بالدين أو يدَّ
أصحابــه دفاعهم عن مصالح حضــارة يف مواجهة حضارة 
أو حضــارات أخــرى، وعىل هذا تدرك اإلمــارات بوضوح 

أن اإلرهاب ييسء إىل اإلســالم ويشــوه تعاليمه السمحة 
ويعرَّض رموزه ومقدســاته للتجريح واإلســاءة، ما يعطي 
الفرصة ألصحاب نظريات الصدام بني الحضارات واألديان 
لرتويج أفكارهــم يف وضع املســلمني يف مواجهة الغرب، 
ولهــذا تؤكد اإلمارات بشــكل ثابــت يف مختلف املحافل 
اإلقليميــة والدولية رضورة التــزام املجتمع الدويل برفض 
جميع محاوالت ربط اإلرهاب بأي دين أو عرق أو ثقافة 
أو أصــل إثني أيــاً كان، وتدعو دومــاً إىل تعزيز الجهود 
املشــرتكة الرامية إىل ســيادة روح التســامح والحوار بني 
مختلــف الثقافات والحضارات واألديــان لتعزيز االحرتام 

والتفاهم بني الشعوب

جهــود اإلمــارات ملكافحــة اإلرهــاب عىل 
الصعيد الداخيل

تأسيســاً عىل هذه الرؤية ، تتبنــى دولة اإلمارات العربية 
املتحدة اسرتاتيجية شــاملة ملواجهة اإلرهاب يف الداخل، 
تأخذ يف االعتبار العوامل املختلفة التي تقف وراء ظاهرة 
اإلرهاب(السياســية – األمنية – الثقافيــة- االقتصادية – 
االجتامعية)، وقد ترجمت ذلك يف العديد من اإلجراءات، 

وذلك عىل النحو التايل:
1-املســتوى الترشيعي والقانوين: اتخذت دولة اإلمارات 
العربية املتحدة سلسلة من التدابري الترشيعية والقانونية 
الهادفة إىل تعزيــز مكافحتها الصارمــة لظاهرة التطرف 

واإلرهاب، لعل أبرزها: 
أ- قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية الذي أصدره صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
حفظه الله، برقم 7 لسنة 2014 يف شهر أغسطس 2014، 
الذي يتبنى رؤية شــاملة ملفهوم اإلرهاب، كونه يشــتمل 

ا"مارات تشعر ببالغ 
القلق إزاء تصاعد 
التوتر والعنف @ 
املنطقة نتيجة 

اJعمال ا"رهابية 
التي تقوم بها 

عناصر تتعمد زعزعة 
استقرار املنطقة 

وأمنها
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عــىل مواد تغطي جميع املحاور التي يشــتملها اإلرهاب 
كاإلرهــاب الفكــري وغريها، فضالً عــن تضمنه عقوبات 
رادعة يف وجه كل من تســول له نفســه املســاس باألمن 
ن القانون 70  واالســتقرار يف الوطن واملجتمع. فقد تضمَّ
مادة شــملت كل ما يتعلق بالجرائــم اإلرهابية وأنواعها 
وتصنيفاتهــا أو األغــراض منها وأهدافهــا أو التنظيامت 
الخاصة بها، كام مل يُغفل يف املقابل توصيف الجهات التي 
تتورط فيها وترتكبها، ورسيــان القانون من حيث الزمان 
واملــكان، أو تلــك العقوبات التي نــص عليها يف حال تم 
ارتكاب الجــرم اإلرهايب تحت طائلة بند اإلرهاب، والذي 

قد تصل عقوبته حد اإلعدام.
ب- أصدر صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيــان رئيــس الدولــة، حفظه اللــه، يف نوفمــرب 2014 
القانون االتحادي رقم (9) لســنة 2014 ويقيض بتعديل 
بعــض أحكام القانون االتحادي رقم (4) لســنة 2002 يف 
شــأن مكافحة جرائم غسل األموال، حيث تُنشأ باملرصف 
املركــزي وحدة معلومــات مالية ملواجهة غســل األموال 
والحاالت املشبوهة ترسل لها تقارير املعامالت املشبوهة 
من كافة املنشــآت املالية واملنشــآت األخــرى التجارية 
واالقتصاديــة ذات الصلــة، وتحدد اللجنــة منوذج تقرير 
املعامالت املشــبوهة وطريقة إرســاله إليه .وللوحدة أن 
تتبادل مع الوحدات املشابهة يف الدول األخرى معلومات 
تقارير الحاالت املشــبوهة عمالً باالتفاقيات الدولية التي 
تكون الدولة طرفــاً فيها أو برشط املعاملة باملثل وال يتم 
اســتخدام هــذه املعلومــات إال ألغراض مواجهة غســل 
األمــوال أو مكافحة متويل اإلرهــاب ومتويل التنظيامت 
غري املرشوعــة . ويجوز لوحدة املعلومــات املالية طلب 

معلومــات إضافيــة عــن تقاريــر املعامالت املشــبوهة 
من كافة املنشــآت املالية واملنشــآت األخــرى التجارية 
واالقتصادية، والجهات املعنية بتنفيذ القانون . كام يجوز 
للوحــدة طلب معلومــات أو بيانــات أو تقارير من أي 
جمعية أو مؤسســة غري هادفة للربح ويرتكز نشــاطها يف 
جمع األموال أو تلقيها أو منحها يف حال االشــتباه بغسل 
األموال ومتويل اإلرهاب ومتويل التنظيامت غري املرشوعة 
أو ورود بالغــات أو معلومــات عن هــذه الجمعيات أو 
املؤسســات .ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تقل عن 
(000 .50) خمســني ألف درهم وال تتجاوز (000 .300) 

ثالمثئة ألف درهــم أو بإحدى هاتني العقوبتني، رؤســاء 
وأعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو املنشــآت املالية 
واملنشآت األخرى التجارية واالقتصادية الذين علموا بأي 
فعل وقع يف منشــآتهم وكان متصالً بجرمية غسل األموال 
أو متويــل اإلرهــاب أو متويل التنظيــامت غري املرشوعة 
وامتنعوا عن إبالغ وحــدة املعلومات املالية .كام يعاقب 
الحبس مدة ال تزيد عىل ســنة وبالغرامة التي ال تقل عن 
(000 .10) عــرشة آالف درهم وال تتجــاوز (000 .100) 
مئــة ألف درهم أو بإحدى هاتــني العقوبتني كل من قام 
بإخطار أي شــخص عــن معامالت قيد املراجعة بشــأن 
القيام بعمليات مشــبوهة أو أن السلطات املختصة تقوم 

بالتحري عن القيام بعمليات مشبوهة .
ويف شــهر يونيــو 2008، صــدرت حزمة مــن اإلجراءات 
املتعلقة مبكافحة غسل األموال، فقد أخطر البنك املركزي 
اإلمارايت البنوك وبيوت الرصافة بثالثة عرش قانوناً جديداً 
تحــدث حزمة الضوابط اإلماراتية األوىل ملكافحة غســيل 
األمــوال، التــي دخلت حيــز التنفيذ يف نوفمــرب 2000. 
وتتطلــب اإلجراءات الجديدة، مــن البنوك توخي درجة 
أكــرب مــن اليقظــة يف التعامل مــع عمالئهــا املحتملني، 
وتتضمــن العديد من املامرســات القامئــة والتي تطبقها 
بالفعــل البنوك الدولية العاملة يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة. وتتضمن القوانني كذلك إدخال خمسة تعديالت 
عــىل قانون عام 2000، تخفض العتبة التي تضطر البنوك 
عندهــا إىل التحقــق مــن األســامء والعناويــن الخاصة 
بأصحاب الحواالت مــن 40,000 درهم (11,000 دوالر) 
إىل 3,500 درهــم.  وتحظــر هذه القوانني عــىل البنوك 
اإلماراتية فتح حســابات بأسامء أشخاص ممنوعني رسمياً 

ينبغي العمل 
بشكالً جماعي 

ملواجهة ا"رهاب 
وال يقتصر العمل 

واجلهد على دولة 
أو دوالً بعينها بل 

يكون الباب مفتوح� 
بشفافية جلميع 

الدول
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من املعامالت والعالقات املاليــة، وتطالبها بيقظة خاصة 
إزاء املتعاملــني يف األحجار الثمينــة والعقارات والبضائع 
الباهظة الثمن، والســيام يف ضوء تحذيرات من املسؤولني 
مــن أن قطاع العقارات املزدهر يف ديب، واآلن يف أبوظبي، 

قد يساء استغالله يف غسل األموال. 
والواقع أن دولة اإلمارات العربية املتحدة كانت سباقة يف 
العمل عىل تجفيف املنابع املالية لإلرهاب، واتخذت منذ 
ســنوات إجراءات عدة عىل مســتويات مختلفة لتحقيق 
هذا الهــدف، وخاصة فيام يتعلق بوضــع إطار ترشيعي 
مناســب وفاعل ملحارصة عمليات غســل األموال وغريها 
من أســاليب متويــل اإلرهاب والقوى التــي تقف وراءه. 
كام اســتحدثت دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة قوانني 
داخلية عدة ملكافحـة غســل األموال التي مل يكن معموالً 
بها، ســواء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أو غريها من 

الدول األخرى يف منطقة الرشق األوسط. 
ج- انضمــت دولــة اإلمــارات العربية املتحــدة إىل كل 
االتفاقيــات والصكــوك الدولية املتعلقــة مبكافحة هذه 
الظاهــرة الخطرية التي تهدد أمن العامل واســتقراره، فقد 
انضمــت إىل العديــد مــن االتفاقيات الدوليــة املتعلقة 
مبكافحــة اإلرهاب، كــام تفاعلت اإلمارات مــع الجهود 
الدولية ملكافحــة متويل اإلرهاب؛ حيــث تجاوبت دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة مــع قرارات األمــم املتحدة 
الصادرة عقب أحداث 11 سبتمرب، ويف مقدمتها: القراران 
الدوليــان (1368) و(1373) الصادران يف شــهر ســبتمرب 
من عام 2001 واللذان وضعا اســرتاتيجية دولية متكاملة 
ملكافحة متويل اإلرهاب تقوم عىل آليات وقواعد جديدة، 
منها: تجميد كل األرصدة املالية لكل الجامعات املشــتبه 

يف تورطهــا يف أعامل إرهابية، وقمع كل من يســاعدهم، 
وإلــزام كل الــدول األعضــاء يف املنظمة الدوليــة باتخاذ 
التدابري واإلجــراءات الالزمة ملحاربة اإلرهاب، مثل تبادل 
املعلومــات االســتخباراتية، ومنح الدول حق اســتخدام 
القوة العســكرية إذا ما تعرضــت ألي هجامت إرهابية، 
واالمتناع عن توفــري أي دعم فعيل أو ضمني لكيانات أو 

أشخاص يتورطون يف أعامل إرهابية.
وال شــك يف أن اهتــامم دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
بتوفــري البيئة القانونية القادرة عــىل خنق مصادر متويل 
اإلرهــاب، أياً كانــت طبيعتهــا، وحرصها عــىل تحديث 

الترشيعــات الخاصــة بهذه املســألة باســتمرار، يؤكدان 
بوضوح أنها دولة مســؤولة تعــي طبيعة التحديات التي 
تواجه أمن العامل واستقراره، وتعمل عىل املستويات كافة 
من أجل اإلسهام الفاعل يف التصدي لها، كام يؤكد املوقف 
اإلمارايت الثابــت يف التصدي لإلرهــاب باعتباره من أكرب 

األخطار التي تهدد األمن العاملي. 
2- إصــدار قامئــة بالتنظيــامت اإلرهابيــة:  تأكيداً عىل 
موقف اإلمارات الحاسم ضد اإلرهاب بكل أشكاله وألوانه 
وأجناســه، اعتمد مجلــس الوزراء يف نوفمــرب عام 2014  
قامئة تضم عدداً من التنظيامت اإلرهابية، تطبيقا ألحكام 
القانــون االتحــادي رقم 7 لســنة 2014 بشــأن مكافحة 
الجرائــم اإلرهابية الذي أصدره صاحب الســمو الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقرار 
مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم اإلرهاب، والذي أوجب 
نرش تلــك القوائم يف وســائل اإلعــالم املختلفة من أجل 

الشفافية وتوعية كافة أفراد املجتمع بتلك التنظيامت .
وتضم القامئة 85 تنظيامً حول العامل منها، جامعة اإلخوان 
املسلمني، القاعدة، داعش، اتحاد علامء املسلمني، جامعة 
الحوثيــني، جامعة اإلخــوان املســلمني اإلماراتية، دعوة 
اإلصــالح (جمعية اإلصالح)، خاليا الجهاد اإلمارايت، تنظيم 
القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي، أحزاب األمة يف الخليج، 
تنظيــم القاعدة يف شــبه الجزيرة العربيــة، جامعة بوكو 
حــرام يف نيجرييا، هيئة اإلغاثة اإلســالمية التابعة لتنظيم 
اإلخوان املســلمني الدويل، طالبان باكستان، كتيبة أبو ذر 
الغفاري يف ســوريا، الجامعة اإلســالمية يف مــرص، كتيبة 
التوحيــد واإلميان يف ســوريا، جامعة أجنــاد مرص، أنصار 
بيت املقدس،وجبهة النرصة يف ســوريا ، مجلس شــورى 
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املجاهدين، أكناف بيت املقدس، حزب الله السعودي يف 
الحجاز، حــزب الله يف دول مجلس التعــاون الخليجي ، 
إمارة القوقاز اإلســالمية (الجهاديني الشيشانيني)، تنظيم 
القاعدة يف إيران، منظمة بدر يف العراق، مجلس العالقات 
األمريكية اإلســالمية (كري)، كتائب حــزب الله (العراق)، 

جامعة أنصار اإلسالم العراقية، كتائب عبدلله عزام .
3- مكافحــة مختلف مظاهــر التمييــز والكراهية التي 
تحث عىل التطــرف أو اإلرهاب، من خالل القانون الذي 
أصدره صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة، حفظه الله، يف شــهر يوليــو 2015، فهذا 
القانــون يتضمــن العديد من املواد التــي تضمن تجريم 
التمييــز بــني األفــراد أو الجامعــات عىل أســاس الدين 
أوالعقيــدة أو املذهــب أو امللة أو الطائفــة أو العرق أو 
اللــون أو األصل اإلثني. وال شــك يف أن هــذا القانون، مبا 
يتضمنــه من مــواد وإجــراءات رادعة بحق من تســول 
لــه نفســه املتاجرة بالدين ، أو تبنــي خطاب يحض عىل 
الكراهية والتمييز، يجســد بوضوح الــدور املتميز الذي 
تقوم به دولــة اإلمارات العربية املتحدة يف ترســيخ قيم 
التعايــش والوســطية واالعتدال ، باعتبارهــا حائط الصد 
القوي ملواجهة الجامعات املتطرفة التي تسعى إىل إحياء 
صدام الحضــارات واألديان من ناحية، والطريق نحو بناء 
ثقافة عاملية تحرتم املعتقدات واألديان، وتؤمن بالتعايش 
اإلنســاين، كام يؤكد يف الوقــت ذاته إميانها الراســخ بأن 
الحضارة اإلنســانية تراث مشــرتك أســهمت وتسهم فيه 
مختلف شــعوب العامل وأن تنــوع الثقافات واألديان هو 
عامل إثراء للفكر اإلنســاين وســبب للتفاعل والحوار بني 
أصحاب هذه األديان والثقافات، وليس سبباً للمواجهة أو 

العداء كام يدعو لذلك أصحاب نظريات الرصاع.
والواقــع أن هذا القانــون الجديد جــاء يف موعده متاماً 

بالنظر لتصاعد خطــر األيديلوجيات املتطرفة التي تقف 
ورائها جامعات راديكالية تروج لصدام الحضارات وترفض 
االعــرتاف باآلخر املختلف معها ثقافياً ودينياً، وهي بذلك 
تهدد األمن والسلم يف املجتمعات العربية واإلسالمية، كام 
تعوق مســرية التطور والتقدم، وتقــدم صورة عن الدين 
اإلســالمي الحنيف وترض بصورة املســلمني يف العامل كله.  
فتفجريات املســاجد التي شــهدتها دول مجــاورة خالل 
األشــهر املاضية، وتصاعــد األيديلوجيــات املتطرفة، كان 
يتطلب التحــرك لتحصني املجتمع اإلمارايت من خطر هذا 
كله. لهذا يتضمن القانون الجديد العديد من املواد الهامة 
التي من شأنها مكافحة اســتغالل الدين يف تكفري األفراد 
والجامعــات بعقوبات تصل إىل اإلعــدام إذا اقرتن الرمي 
بالكفر تحريضا عــىل القتل فوقعت الجرمية نتيجة لذلك  
وتطبيق عقوبات رادعة للجمعيــات والفعاليات الداعية 

الزدراء األديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
كام يتصــدى هذا القانون ألي محــاوالت إلزدراء األديان 
يف الداخــل، فكام هو معلوم فــإن دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة تضم ما يزيد عــن مائتي جنســية تعيش عىل 
أراضيهــا، تضــم ديانــات وثقافات مختلفــة، ويف ظل ما 
تشــهده املنطقــة والعامل من حولنا مــن تصاعد لخطاب 
الكراهيــة وازدراء األديان، فثمة مخــاوف أن ينتقل هذا 
األمــر إىل الداخل بفعل تحريض جامعات متطرفة تحاول 
بث سموها، ولهذا فإن قانون مكافحة التمييز والكراهية 
جاء حازماً يف التصدي لهذه الظاهرة الخطرية، حيث يجرم 
كل من يقوم باإلســاءة إىل األديان أو إحدى شــعائرها أو 
مقدســاتها أو تجريحها أوالتطاول عليها أوالسخرية منها 
أو املســاس بها. كام يجــرم التعدي عــىل أي من الكتب 
الساموية بالتحريف أو اإلتالف أو التدنيس أواإلساءة بأي 
شكل من األشــكال إىل جانب تجريم التخريب أواإلتالف 

أو اإلســاءة أو التدنيس لدور العبــادة أواملقابر. والقانون 
بهذا املعنى يؤكد الــدور الرائد واملتميز الذي تضطلع به 
دولة اإلمارات العربية املتحــدة يف تعزيز ثقافة التعايش 
بني الديانات والحضارات املختلفة، ونبذ أشــكال التطرّف 
كافة، التي تطفو من حــني إىل آخر، وتضع عراقيل بوجه 

حوار الحضارات والتواصل اإلنساين.
4- تحصني الشباب يف مواجهة االفكار املتطرفة والهدامة 
(املواجهــة الفكرية والثقافية)، يف هذا الســياق فقد أكد 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايــد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة خالل 
اســتقباله عدداً عددا مــن املعلمني والقيــادات الرتبوية 
مبناســبة يوم املعلــم يف الخامس مــن أكتوبر 2015 عىل 
أهمية قيام املؤسسات التعليمية بدور مضاعف وتسخري 
وتعزيــز امكانياتهــا وتوحيــد جهودهــا يف تربية النشء 
وتحصينه ضد االفكار الهدامة والسلبية وتعزيز قيم الوالء 
واالنتــامء والتعاون والتضامن يف نفوســهم ملواجهة كافة 
التحديات. وشــدد سموه عىل أنه يتوجب علينا يف مسرية 
عمليتنــا التعلميــة أن مننح الجوانب الرتبوية والتنشــئة 
الوطنيــة أولوياتها نظرا ملا متثله من حصانة ومناعة ذاتية 
لطالب العلــم متخذين من التوجيه والتوعية واإلرشــاد 
والرتبية وســائل أساسية إلعالء الروح الوطنية وغرس قيم 
الــوالء واالنتامء وتعزيز حب الوطــن والوفاء له وخدمة 
قضايــاه ومصالحه. كام أطلقت ســمو الشــيخة فاطمة 
بنت مبارك رئيســة االتحاد النســايئ العام الرئيس األعىل 
ملؤسســة التنمية األرسية رئيســة املجلس األعىل لألمومة 
والطفولــة ”أم اإلمارات“ يف شــهر أكتوبر 2015 (املبادرة 
االســرتاتيجية الجديدة ملؤسسة التنمية األرسية)، املتمثلة 
يف ”مجلس األرسة االجتامعي“، وذلك تحت شــعار ”أرسة 
واعية.. مجتمع متامســك“. وهو شــعار مســتوحى من 
رؤية املؤسســة، املتمثلة يف التنمية االجتامعية املستدامة 
ألرسة واعيــة ومجتمع متامســك، وتعد املبــادرة امتداداً 
للجهود الحثيثة التي تبذلها سموها يف سبيل صون األرسة 
اإلماراتية، وتعزيز دورها كنواة أساســية للتنمية الشاملة 
املســتدامة. وعىل هامش إطالق املبادرة الجديدة، دعت 
”أم اإلمــارات“ الــوزارات والهيئات واملؤسســات وأفراد 
املجتمع كافة، يف جميع إمارات الدولة، إىل رضورة احتواء 
األبناء ورعايتهم، واالســتامع إليهم، وتقنني اســتخدامهم 
للوســائل التكنولوجية الحديثة، وخاصة وسائل التواصل 
االجتامعي، التي شــغلت األبناء وأصبــح خطرها واضحاً 
عليهم من خــالل تعاطيهم لها، وارتباطهم الدائم بها مام 
يهــدد عالقاتهم األرسية، ويرض برؤى بعضهم وتوجهاتهم 

الفكرية.  

جهود اإلمــارات يف مكافحــة اإلرهاب عىل 
الصعيدين اإلقليمي والدويل

ترجمة إلميانها الراسخ برضورة أن تكون محاربة اإلرهاب 
مســؤولية دوليــة تضامنية ال تنفرد بها دولة دون ســائر 
الدول،فــإن دولة اإلمــارات العربية تنخــرط بفاعلية يف 
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مختلــف الجهود العربية واإلقليمية والدولية ســواء تلك 
الخاصــة مبكافحة اإلرهاب، أو التصــدي للفكر املتطرف 

الذي يقف وراءه، وتتمثل هذه الجهود يف التايل:
1- االنخراط القوي والفاعــل يف أي تحرك دويل ملواجهة 
متدد الجامعات اإلرهابية ومحاولتها فرض ســيطرتها عىل 

الدول واملجتمعات بالقوة واإلرهاب ويف هذا السياق:
أ- انضمت دولة اإلمــارات العربية املتحدة إىل التحالف 
الــدويل ضد تنظيــم ”داعش“ يف عام 2014، وشــاركت 
بفاعلية يف العمليات العسكرية املوجهة ضد عنارص هذا 
التنظيم يف ســوريا مع مجموعة مــن الدول مبا فيها دول 
خليجية كالســعودية والبحرين وقطر. وجاءت   مشاركة 
اإلمارات يف التحالف ضد داعش لوقف متدده وســيطرته 
عىل مناطق جديدة من الدولة العراقية أو يف دول أخرى.  
وال شــك يف أن مشــاركة اإلمارات يف الحرب ضد داعش، 
تعزز مكانتها كرشيك محوري يف املنطقة يساهم بفاعلية 

يف حفظ األمن واالستقرار.
وإضافة إىل االنضــامم إىل التحالف الدويل ضد ”داعش“، 
فــإن اإلمارات تحرص عــىل تبادل املعلومــات والخربات 
مــع الدول واملنظــامت اإلقليمية والدوليــة ذات الصلة، 
كام تحــرص أيضاً عىل تقديم تقاريرهــا الوطنية الخاصة 
مبكافحتهــا لإلرهــاب إىل األمــم املتحــدة ويف مواعيدها 
املحــددة، وتتعــاون أيضاً مــع لجان مكافحــة اإلرهاب 
التابعــة ملجلــس األمــن لضــامن معالجــة كل الثغرات 
املحتملــة يف ترشيعاتهــا ونظمها الوطنيــة ذات الصلة، 
مبا يف ذلــك القرارات القاضية مبالحقــة أموال الجامعات 
اإلرهابيــة أو الداعمة لها وتجميدها. كام تدعم اإلمارات 

جميــع املبادرات الرامية إىل وضع اتفاقية دولية شــاملة 
ملكافحــة اإلرهاب يتم مبوجبها وضع تعريف دويل واضح 
ملصطلح اإلرهاب، وكانت مــن ضمن الدول املوقعة عىل 
”ميثاق روما األســايس“ يف شأن إنشاء ”املحكمة الجنائية 
الدوليــة“، وحرصت عىل املشــاركة يف حضور اجتامعات 

الدول األطراف يف املحكمة.
ب- تقديــم الدعــم للدول العربية التــي تواجه مخاطر 
التطــرف واإلرهــاب، حيــث وقفت اإلمــارات بقوة مع 
مــرص يف الحــرب التــي تخوضها ضــد اإلرهــاب، وذلك 
انطالقــاً من إميانها بأن اســتقرار مــرص وازدهارها يدعم 
تحقيق االســتقرار يف املنطقة. كام تضامنت اإلمارات مع 
الحكومــة العراقيــة يف مواجهة تنظيم داعــش، حتى ال 
يتمدد ويسيطر عىل مفاصل الدولة العراقية. كام شدتت 
عــىل رضورة رفع الحظر املفــروض عىل قدرات الحكومة 
الليبية املنتخبة لتمكينها من محاربة التنظيامت اإلرهابية 

والتصدي للتهديدات العابرة للحدود.
كام قامت اإلمارات بإرســال قوات رشطة لحفظ الســالم 
واألمن يف مملكــة البحرين بعد انــدالع حركة االحتجاج 
فيها أوائــل عام 2011، ونرشت هذه القــوات بعيداً عن 
مناطق االضطرابــات مخافة اتهامها بقمــع املتظاهرين.
وكان أفراد القوات املســلحة اإلماراتية الذين شــاركوا يف 
ضــامن األمن واالســتقرار مبملكة البحرين الشــقيقة قد 
قاموا بهــذه املهمــة التاريخية يف مــارس 2011، انطالقاً 
من مبدأ وحــدة املصري وترابط أمن دول مجلس التعاون 
عىل ضوء املســؤولية املشرتكة لدول املجلس يف املحافظة 
عىل األمن واالستقرار التي هي مسؤولية جامعية باعتبار 

أن أمــن دول مجلــس التعاون كلٌّ ال يتجــزأ، وذلك وفقاً 
ملــا ذكرته وكالة أنباء البحرين وقتذاك .وجاءت مشــاركة 
اإلمــارات بقوات ملواجهــة قوى الفــوىض والتخريب يف 
مملكة البحرين ترجمة اللتزاماتها تجاه أشقاءها يف دول 
مجلس التعاون الخليجي، وذلــك انطالقاً من مبدأ األمن 
الجامعي املتكامل لــدول املجلس التي تعتمد من خالله 
عىل اإلمكانيات الذاتية للدول األعضاء لغرض الدفاع عن 
كيان هذه الدول ومقوماتها ومصالحها وأراضيها وأجوائها 

ومياهها اإلقليمية.
والواقــع أن جهــود اإلمارات ال تتوقف عنــد دعم الدول 
العربية التي تواجه خطــر اإلرهاب، وإمنا كان لها دورها 
يف صياغــة االتفاقيــة العربيــة ملكافحــة اإلرهــاب التي 
دخلت حيز النفاذ اعتباراً من مايو 1999، ومبوجب هذه 
االتفاقية تتعهد الدول املتعاقدة بعدم تنظيم أو متويل أو 
ارتكاب األعامل اإلرهابية أو االشــرتاك فيها بأي صورة من 
الصــور، والتزاماً منها مبنع الجرائــم اإلرهابية ومكافحتها 
طبقاً للقوانني واإلجراءات الداخلية.  وال شك يف أن تعاون 
دولة اإلمارات العربية املتحدة خليجياً وعربياً يف التصدي 
لإلرهاب، يجســد قناعتها بأن األمن القومي العريب كل ال 
يتجــزأ، وأن تهديد أي دولة عربية هــو بالرضورة تهديد 
للــدول األخــرى، كام يعكــس إدراكهــا القــوي بأن من 

الصعوبة مبكان عىل أي دولة مبفردها مواجهة اإلرهاب.
ج- صادقت دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل معاهدة 
منظمة املؤمتر اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب، والتي مبوجبها 
تتعهد الدول األطراف بعدم القيام أو الرشوع أو االشرتاك 
بأي شــكل من األشــكال يف تنظيم أو متويل أو ارتكاب أو 
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التحريض عىل ارتكاب األعامل اإلرهابية أو دعمها بصورة 
مبارشة أو غري مبارشة.

2- إطالق املبادرات ذات الطابع اإلقليمي والدويل، بهدف 
تعزيز قيم التســامح والوســطية واالعتدال وقبول اآلخر 
بديــال عن التعصــب والتطرف والغلو الــذي تعمل قوى 
التطرف واإلرهــاب عىل نرشه وزرعه يف عقول الشــباب 
حول العــامل وهناك الكثــري من املبــادرات واملرشوعات 
اإلماراتية الرائدة يف هــذا الخصوص التي تحظى باحرتام 

العامل وتقديره، ولعل أبرزها يف هذا الشأن:
أ-إنشــاء مركز ”صواب“ يف شهر يوليو 2015 ، الذي يعد 
مبادرة نوعية تفاعلية للرتاســل اإللكرتوين تهدف إىل دعم 
جهــود التحالف الــدويل يف حربه ضــد تنظيم ”داعش“  
اإلرهــايب، ومواجهة األيديولوجيــات املتطرفة التي تهدد 
األمن والســلم املجتمعــي يف العديد مــن دول املنطقة.  
والواقــع أن أهميــة هــذا املركز ال تكمن فقــط يف كونه 
يتصــدى لدعايــة تنظيم ”داعش“ وغــريه من الجامعات 
املتطرفة عرب وســائل التواصــل االجتامعي، التي أصبحت 
متثــل نافذة يعتمد عليها التنظيم يف نرش أفكاره املتطرفة 
والهدامــة، وإمنا أيضاً ألن هذا املركــز الجديد يُعول عليه 
يف إيصال أصوات املاليني من املســلمني وغري املسلمني يف 
جميع أنحاء العامل ممن يرفضون ويقفون ضد املامرسات 
اإلرهابية واألفــكار الكاذبة واملضللة التــي يروجها أفراد 
التنظيم. ولهذا حظي هذا املركز فور اإلعالن عنه بإشــادة 
كبرية، باعتباره يجســد بوضوح مســؤولية دولة اإلمارات 
العربية املتحدة يف مواجهة الفكر املتطرف والهدام، ويأيت 
يف ســياق دورها الرائد يف نرش قيم الوســطية واالعتدال 

والتسامح ونبذ األفكار املتعصبة، ويعكس يف الوقت ذاته 
إرادة الدولة القوية الهادفة إىل جمع دول املنطقة والعامل 
حول هذه املبادرة التي تستهدف التواصل مع مجتمعات 
اإلنرتنت التي غالباً ما تكون فريســة سهلة لدعاة األفكار 
املتطرفــة والهدامة التي مصدرهــا «داعش» والجامعات 
والتنظيامت الجهادية واإلرهابية األخرى، حيث سيتعاون 
مركز صواب مع حكومات دول املنطقة والعامل مبا يف ذلك 
الدول املشــاركة يف التحالف الدويل ضد تنظيم ”داعش“، 
كام ســيتواصل مع املؤسســات والرشكات والشــباب من 

أجل دحــض عقيدة ”داعش“ التي تقوم يف جوهرها عىل 
الكراهية والتعصب والعنف.

وال شــك يف أن مركز ”صواب“  يجســد بوضوح مسؤولية 
دولة اإلمارات العربية املتحدة يف مواجهة الفكر املتطرف 
والهدام، ويأيت يف سياق دورها الرائد يف نرش قيم الوسطية 
واالعتدال والتســامح ونبذ األفكار املتعصبة، ويعكس يف 
الوقــت ذاته إرادة الدولة القويــة الهادفة إىل جمع دول 
املنطقة والعامل حول هذه املبادرة التي تستهدف التواصل 
مع مجتمعات اإلنرتنت التي غالباً ما تكون فريســة سهلة 
لدعــاة األفكار املتطرفة والهدامة التي مصدرها ”داعش“ 
والجامعات والتنظيــامت الجهاديــة واإلرهابية األخرى، 
حيث سيتعاون «مركز صواب» الجديد مع حكومات دول 
املنطقــة والعامل مبا يف ذلك الدول املشــاركة يف التحالف 
الــدويل ضــد تنظيم  داعــش،  كام ســيتواصل املركز مع 
املؤسســات والرشكات والشــباب من أجل دحض عقيدة  
داعــش التي تقوم يف جوهرها عــىل الكراهية والتعصب 

والعنف.
ب- إطــالق ”مجلس حكامء املســلمني“ يف يوليو 2014 
من أبوظبي ليصبح أول هيئة دولية مســتقلة تهدف إىل 
تعزيز السلم يف العامل اإلسالمي، وستدعمه دولة اإلمارات 
العربية املتحدة باملقر والتمويل. ويرتأس املجلس فضيلة 
اإلمام األكرب الشــيخ الدكتور أحمد الطيب، شــيخ األزهر 
الرشيف، ومعايل العالمة الشــيخ عبد الله بن بيه، رئيس 
منتدى تعزيز الســلم يف املجتمعات املســلمة. وأكد نص 
البيان التأســييس اتفاق املشــاركني عىل أن جســد األمة 
اإلســالمية مل يعد يتحمــل حالة االقتتــال واالحرتاب بني 

حرص ا"مارات على 
دحر ا"رهاب يقSن 
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على بذل كل 

اجلهود لدفع عجلة 
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بشعوبها بعيد2 عن 
الصراعات واحلروب

ملف العدد

|  العدد 528  |  يناير 2016  |58



مكونــات املجتمعــات املســلمة، وعىل حاجــة األمة إىل 
تدخل عاجــل ورضوري لحقن دم اإلنســان، مؤكدين أن 
غاياتهم هي غايات ومقاصد الشارع التي تتمثل يف تأمني 
النــاس عىل أنفســهم ودمائهم وأديانهــم، وأن ما يعطيه 
الســلم ال يساويه ما تنتجه الحروب. ويهدف املجلس إىل 
توحيد الجهود يف ملّ شمل األمة اإلسالمية وإطفاء الحرائق 
التي تجتاح جسدها، ومبادئ اإلســالم السمحة، وتشييع 
رشور الطائفيــة والعنــف التي تعصف بالعامل اإلســالمي 
منــذ عقــود. وتتمثل رؤية املجلــس يف إيجاد مجتمعات 
ــخ قيَم الحوار والتسامح  آِمنة تُوقِّر العلَم والعلامء، وتُرسِّ
واحــرتام اآلَخر، وتَنعُم بالســالم، كام تقوم رســالته عىل 
إحيــاء دور الُعلاَمء واســتثامر ِخرباتهم يف ترشــيد حرَكة 
املجتمعات املســلمة، واإلســهام يف إزالة أســباب الُفرقة 

واالختالف، والعمل عىل تحقيق املصالحة.
وتنطــوي مبــادرة  قوافل الســالم الدولية التــي ينظمها 
”مجلس حكامء املسلمني“، عىل أهمية بالغة يف املواجهة 
الفكرية والثقافية ضد قوى التطرف واإلرهاب، والتصدي 
لدعــاة الفتنــة باســم الديــن أو الذين يقدمــون صورة 
مشوهة لديننا اإلســالمي الحنيف مبا ييسء إىل املسلمني 
جميعهــم عىل الســاحة العاملية.  حيث تســتهدف هذه 
القوافل مختلف بلدان العامل ســواء التي تشــهد نزاعات 
طائفيــة أو التي ترضرت بانضامم أفراد منها إىل تنظيامت 
إرهابيــة، وتســعى هــذه القوافل إىل تنفيــس االحتقان 
الديني وتعزيز الســلم املجتمعي يف قارات إفريقيا وآسيا 
وأوروبــا واألمريكتني، والعمل عىل تأصيل ثقافة الســلم 
يف صحيح اإلســالم وتعزيز التعايش والوئام بني املسلمني 

وأبناء األديان األخرى أيضاً، إضافة إىل تشــجيع الشــباب 
املسلم عىل االندماج االجتامعي اإليجايب.

وال شــك يف أن أكــرث مــا تحتاجــه مجتمعاتنــا العربية 
واإلســالمية يف هذه األيــام هو التصــدي لأليديولوجيات 
املتطرفة، وكشف زيف شــعاراتها التي ال متت إىل الدين 
اإلســالمي بأي صلة، والعمل يف الوقــت ذاته عىل تعزيز 
ثقافة التعايش املشرتك داخل هذه املجتمعات، وهذا لن 
يتأىت إال مــن خالل جهود وتحــركات عملية عىل األرض، 
وهذا هو الهدف الحقيقي لحمالت قوافل السالم الدولية  

التــي قامت بزيارات إىل العديد من دول العامل، كفرنســا 
وجمهورية إفريقيا الوســطى وإيطاليا، وأملانيا والواليات 
املتحدة وكازاخســتان للتعريف بســامحة اإلسالم وإبراز 
وجهــه الحضــاري الــذي يؤمــن بالتعايش املشــرتك مع 
الديانــات والثقافــات املختلفــة، والعمل عــىل تصحيح 
املفاهيم املغلوطة التي تحاول الجامعات املتطرفة نرشها 
يف أوساط النشء والشباب، مبا يسهم يف نرش ثقافة السلم 

يف املجتمعات املختلفة.
العاملــي ”تعزيــز الســلم يف  ج-  تأســيس املنتــدى   
املجتمعات املســلمة“، الذي تستضيفه أبوظبي، عاصمة 
دولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل سنوي، والذي يعد 
مــن أهم املنتديات يف العامل اإلســالمي. ويناقش املنتدى 
اإلشكاليات والقضايا اإلنســانية املحدقة باإلنسان يف عامل 
اليوم، والتــي نجمت عن الرصاعــات الفكرية والطائفية 
يف املجتمعات املســلمة، بسبب اســتقواء كل طرف مبن 
يعينه ويحتضنه عىل حســاب مصلحة األمة.ويشــارك يف 
”منتدى تعزيز الســلم يف املجتمعات املسلمة“املئات من 
العلامء واملفكرين اإلســالميني من مختلــف أنحاء العامل، 
من أجل االجتامع عىل موقف موحد ملواجهة االضطرابات 
وأعامل العنف يف العامل اإلســالمي، التــي مل تدع أي نوع 
مــن األســلحة إال واســتخدمته يف الرصاعــات الدائــرة، 
دون أن ترعــى حرمة أو ترقب ذمــة. ويأيت هذا املنتدى 
كجهٍد متميــٍز لتبديد عوارض الحــذر والتخوف والريبة، 
وكاســتهالل ملرشوع مييض بخطوات واثقة لرتسيخ كل ما 
يتجىل يف ديننا الحنيف من مظاهر السلم واألمن واألمان 

واالنفتاح عىل اآلخر. 
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د-  قامــت دولــة اإلمارات العربية املتحدة يف ديســمرب 
2012 بافتتــاح املركز الــدويل للتميــز ملكافحة التطرف 
العنيــف ”هداية“، الــذي يعترب أول مركــز دويل للتميز 
ملكافحــة التطرف العنيف. وجاء تأســيس مركز ”هداية“ 
اســتجابة للرغبة املتنامية لدى املجتمــع الدويل وأعضاء 
املنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهاب يف وجود مؤسســة 
مستقلة وُمكرسة للحوار والتدريب والتعاون والبحوث يف 
مجال مكافحة التطرف العنيف بكافة أشكاله ومظاهره، 
بحيث تجمــع الخرباء والخــربات والتجــارب من جميع 
أنحــاء العامل. ويؤمــن مركز ”هداية“ بالحــل الوقايئ عرب 
منع األفــراد من االنحدار يف طريــق الراديكالية واعتناق 
مذهــب العنف ودعم اإلرهاب، لذلك يســعى املركز إىل 
التعاون مــع دول العامل يف جهودها إلثنــاء بعض األفراد 
الذين وطــأت أقدامهم هذا الدرب املنحرف وردهم عنه 

قبل تورطهم فيه بالكامل.
هـــ- دعــم املؤسســات الدينيــة الوســطية يف العاملني 
العــريب واإلســالمي، ويف مقدمتهــا األزهــر الرشيــف، 
حيــث بادرت دولــة اإلمــارات العربية املتحــدة يف عام 
2013 بتمويــل مرشوعات عــدة يف األزهر الرشيف تبلغ 
تكلفة إنشــائها نحو 250 مليــون درهم إمارايت، من أجل 
اســتمراره يف القيام بدوره الحضاري، وتعزيز رسالته التي 
تتميّــز باالعتدال والوســطية ومواصلة إشــعاعه العلمي 
والتنويــري. وتتضمن هــذه املرشوعــات متويل مرشوع 
ترميــم مكتبة األزهر الرشيف وصيانتها وترميم مقتنياتها 
من املخطوطــات واملطبوعات وترقيمهــا، وتوفري أنظمة 
حاميــة وتعّقب إلكــرتوين ملراقبتها وتعقبهــا واملحافظة 
عليها، وكذلك متويل إنشــاء مباٍن ســكنية لطالب األزهر 
يف القاهــرة، ومتويل أعامل تصميم إنشــاء مكتبة جديدة 
عــىل أحدث النظــم املكتبيــة العاملية لألزهــر الرشيف 
تليــق مبكانته وما تحويه مكتبته من نفائس املخطوطات 

واملطبوعات، حتى تســتطيع مكتبة األزهر القيام بالدور 
املنوط بهــا يف نرش الثقافة اإلســالمية، وإتاحــة أوعيتها 
النــادرة لطــالب العلم والباحثني حتى تظــل مركزاً عاملياً 

لإلشعاع اإلسالمي والثقايف.
3- املســاهمة الفاعلة يف تحقيق التنمية املســتدامة يف 
املناطق الفقــرية يف دول العامل املختلفــة ألن الجامعات 
املتطرفــة تنمو يف املناطــق الفقرية واملأزومة وتســتغل 
أوضــاع شــعوبها املعيشــية الصعبة لجذبهــا إليها ونرش 
سمومها بينها ولذلك تعد دولة اإلمارات العربية املتحدة 
يف مقدمــة الــدول التي تقــدم مســاعدات تنموية عىل 
املســتوى العاملي وقد حصلت يف عــام 2014 عىل املركز 
األول عامليا يف قيمة مساعداتها التنموية الخارجية مقارنة 
مــع دخلها املحــيل اإلجــاميل وفقا إلحصــاءات  منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية.
ويحسب للدبلوماسية اإلماراتية يف هذا السياق أنها عملت 
عىل تعزيز النهج اإلنســاين لإلمارات، والرتويج للمبادرات 
الخالقــة التي أطلقتها الدولة بهــدف مواجهة التحديات 
اإلنســانية يف العــامل أجمــع. فقــد قامت الدبلوماســية 
اإلماراتيــة بجهود مكثفة وتحرك نشــط، من أجل العمل 
عىل احتواء العديد من حاالت التوتر واألزمات والخالفات 
الناشــبة، ســواء عىل صعيد املنطقة أو خارجها. وســعت 
بشكل دؤوب لتعزيز مختلف برامج مساعداتها اإلنسانية 
واإلغاثية واإلمنائيــة واالقتصادية املبــارشة وغري املبارشة 
للعديــد من الــدول الناميــة، خصوصاً تلك التي تشــهد 
حاالت نــزاع أو كــوارث طبيعية، فضالً عن مســاهامتها 
األخــرى الفاعلــة يف العديد من عمليات حفظ الســالم، 
وحامية الســكان املدنيني، وإعادة اإلعامر يف املناطق بعد 
انتهــاء الرصاعات، وهو ما يجســد رشاكتهــا املتميزة مع 
أطراف عدة، وتفانيها من أجــل تحقيق األهداف النبيلة 

من صيانة واستقرار السلم واألمن الدوليني. 

الخامتة
الواقــع أن حرص دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة عىل 
دحــر اإلرهاب أينــام كان يقــرتن عىل الــدوام بحرصها 
عىل بــذل كل الجهود لدفــع عجلة التنمية الشــاملة يف 
املنطقة، واالرتقاء بشــعوبها بعيداً عن ويالت الرصاعات 
والحروب؛ ألنها تؤمن بأن الجهود العســكرية وحدها لن 
ب عىل اإلرهاب ما مل تبذل الجهود الرضورية  تكفي للتغلُّ
لضامن األمــن االجتامعي واالقتصــادي والثقايف، والتحام 
النخــب والشــعوب خلف مواجهــة اإلرهــاب الفكري، 
وتوفري الحياة الكرمية لشــعوب املنطقة والعامل. وقد عرب 
عن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه 
الله، يف شــهر أكتوبر 2015 عن هذه الرؤية لدى تدشينه 
أكرب مؤسسة إنسانية تنموية مجتمعية يف املنطقة، تحت 
مســمى ”مبادرات محمد بن راشــد آل مكتوم العاملية“، 
تجمــع تحــت مظلتهــا مثــاٍن وعرشين جهة ومؤسســة 
تنموية وإنســانية، تعمل يف مختلــف املجاالت التنموية 
واإلغاثية، من أجل وقاية اإلنســان مــن مخاطر الحروب 
واإلرهاب والكوارث الطبيعيــة، وجعل حياته أكرث كرامة 
واســتقراراً وأمناً، ولضامن استدامة التنمية العاملية. حيث 
أكد ســموه -لدى إطالقه املبادرة- أن ”العامل اليوم يواجه 
تحديــات كبــرية يف اإلرهاب ويف الحــروب ويف الهجرات 
وغريها، والحل الحقيقي هو يف التنمية.. تنمية اإلنســان.. 
وتعليمــه.. وتثقيفه.. ومســاعدته عىل بناء مســتقبله“، 
وتنعكــس فلســفة هذا النهــج بوضوح يف ثنايــا املبادرة 
الجديدة، عرب تبنيها أربعة أهداف حتى عام 2025، وهي: 
مكافحــة الفقر واملــرض ونرش املعرفة ومتكــني املجتمع 
وابتكار املســتقبل والريادة؛ وهــي جميعها أهداف تضع 

اإلنسان يف لب اهتاممها.
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حوار

القمـــة العامليـــــة لطاقـــة املستقــبل – منتــــــــــ
مصادر الطاقة البديلة تتمتع بإمكانيات هائلة @ منطقة الشرق اJوسط

حدد ناجي الحداد، مدير معرض "القمة 
العاملية لطاقة املستقبل"، ومعرض 
"القمة العاملية للمياه" و "معرض إيكو 
ويست"، أطر االبتكار والتوجهات التي 
ستشكل صناعة الطاقة يف املستقبل. 
ومن املقرر أن ينعقد معرض "القمة 
العاملية لطاقة املستقبل" يف مركز 
أبوظبي الوطني للمعارض خالل الفرتة 
من 18 إىل 20 يناير املقبل. وقد أجرت 
مجلة "درع الوطن" حديثا مع مدير 
املعرض فيام ييل مقتطفات من هذا 
الحوار:

|  العدد 528  |  يناير 2016  |62

"درع الوطــن": مــن املقرر أن تركــز أحدث دورة  
"معرض الطاقة الشمســية" "القمة العاملية لطاقة 
املســتقبل" عىل الطاقة الشمسية، ويعترب املعرض 
منصة رئيســية للحوار يف منطقة الخليج يف الوقت 
الراهــن. أال تعتقد أن الطاقة الشمســية ميكن أن 
تلعب دورا منافســا، وليس مكمــال فقط، للوقود 
األحفــوري الذي ميثل مصدر قــوة مجلس التعاون 
لدول الخليــج العربية الغنية بالنفط؟ كام أن دول 
املجلــس تتمتــع بطقس مشــمس، ولدينا مرشوع 
الطاقة الشمســية التابع ملدينــة "مصدر" يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة. وهي املبادرات الجديدة 
يف مجال الطاقة الشمسية التي سرتكز عليها القمة؟

• تواجــه منطقة الرشق األوســط ومجلس التعاون 
لدول الخليج العربية طلبا رسيعا ومتزايدا عىل الطاقة، 
ومــن املتوقع أن تلعــب الطاقة البديلة دورا رئيســيا 
يف مســاعدة تلــك الــدول يف تلبية هــذا الطلب، وأن 
تسعى إىل تقليل االنبعاثات الغازية املسببة لالحتباس 

الحراري، وتوفري فرص عمل ملواطنيها.
وتُعــد الطاقة الشمســية وطاقة الريــاح مصدران 
رئيســيان للطاقــة املتجــددة يف املنطقــة، وأصبحتــا 
تنافســان الوقود األحفوري بصــورة متزايدة. ويف ظل 
االنخفاض الرسيع املتزايد يف تكاليف األلواح الشمسية 
الفوتوفولتية photovoltaic modules التي تراجعت 
بنسبة 75% منذ عام 2009 طبقا ألحدث تقرير صادر 
عن "الوكالة الدولية للطاقة املتجددة" (أيرينا) بعنوان 

"إعادة النظر يف فرص الطاقة املتجددة 2015" ونســبة 
تعرض منطقة الرشق األوسط وشــامل أفريقيا لكمية 
كبرية من أشــعة الشــمس، يتوقع الخرباء أن تســاهم 
الطاقــة الشمســية يف تقليــل االعتــامد عــىل الوقود 

األحفوري، وخلق فرص عمل جديدة.
وتحــرص "القمــة العامليــة لطاقة املســتقبل" عىل 
تكريس اإلبداع واالبتكار، ما دفعها إىل توسيع "معرض 
الطاقة الشمسية" لعرض أحدث االبتكارات الشمسية، 
ودعوة الخرباء واملبتكرين واملوردين واملشــرتين بحثا 
عن فرص عمل جديدة، يف ظل وجود أكرث من 150 رشكة 
متخصصــة يف مجال الطاقة الشمســية مثل رشكة عبد 
 ADC Energy Systems, ALEC اللطيــف جميل و
 Energy, AMANA, EFG Hermes, First Solar,
 Renewable Energy Company,SkyPower,
SolarWorld, Suntech Power, and Yingli Solar

ومن بــني االبتــكارات الشمســية الجديــدة التي 
ســتعرضها "القمــة العاملية لطاقة املســتقبل" األلواح 
 photovoltaic modules الفوتوفولتيــة  الشمســية 
 concentrated solar وحلول الطاقة الشمسية املركزة
power solutions وأحدث التقنيات يف مجال الطاقة 

الشمسية.
ويأيت برنامج مؤمتر الطاقة الشمسية التابع ل "القمة 
العاملية لطاقة املســتقبل" مكمال للمعرض، وسيغطي 
مجال صناعة الطاقة الشمســية كله من أجل تكريس 
التعاون بــني الخرباء واملتخصصني ودراســة التطورات 

بدءا من التمويل وانتهاء باملشاريع واللوائح والقوانني.

"درع الوطــن": تُعــد "القمــة العامليــة لطاقــة 
املســتقبل" أهم حدث عاملــي متخصص يف تعزيز 
طاقــة املســتقبل، فــام هــي أحــدث التوجهات 
املســتقبلية يف مجــال الطاقــة التي ســرتكز عليها 

القمة؟
• مــن املقــرر أن تصبــح "القمــة العامليــة لطاقة 
املســتقبل" أضخم حــدث يف منطقة الرشق األوســط 
وشــامل أفريقيا يف مجــال الطاقة املتجددة وترشــيد 
الطاقــة والتكنولوجيــا النظيفــة، ومــن املتوقــع أن 
تســتقطب أكرث من 30,000 زائــر ميثلون 170 دولة و 

650 رشكة ميثلون أكرث من 40 دولة.
ومن املنتظر أن يغطي جدول أعامل "القمة العاملية 
لطاقة املســتقبل" سلســلة التحديات التــي تواجهها 
رشكات الطاقــة يف املنطقة، والخطط املبتكرة املتعلقة 
بتمويل املشــاريع املتجددة، والتوجهات التي يتشكل 
مالمح تلك الصناعــة الحيوية خالل العقدين املقبلني، 
باإلضافة إىل الرتكيز بصورة خاصة عىل أســواق الطاقة 
الشمســية وطاقة الريــاح يف مرص. ومــن املتوقع أن 
تشمل قامئة الزوار الوزراء واملستشارين املسؤولني عن 
وضع اللوائح والقوانني وكبــار الخرباء واملتخصصني يف 
صناعة الطاقة الشمسية والطاقة املتجددة، عالوة عىل 

كبار الخرباء واملحللني االقتصاديني.
ويُعــد "منتــدى الطاقة املرصي" أحد أهم أســواق 



ــــــــدى ضخــم لالستدامــة

الطاقــة املتجددة يف منطقة الرشق األوســط وشــامل 
أفريقيا، ومن املقــرر أن يركز "منتدى الطاقة املرصي" 
عــىل فرص متويل القطاع الخــاص التي تتجاوز قيمتها 
13 مليــار دوالر حتى عــام 2020، حيث تخطط مرص 
ملضاعفة قدرتهــا من الطاقة إىل 60 جيجا وات بحلول 

عام 2020.
كــام يعترب "منتــدى الطاقة املــرصي" منصة مهمة 
للتعرف عىل أحدث التطورات يف مجال الطاقة واملياه 
والغاز والطاقة الشمســية وطاقة الرياح وكيفية إدارة 
النفايــات. كــام ميكــن للزائريــن التعرف عــىل رؤية 
املســؤولني املرصيني ملســتقبل الطاقة خالل السنوات 

العرش القادمة.
ومن بني القضايا الرئيســية التي سيناقشها "منتدى 
الطاقــة املــرصي" اإلجــراءات العمليــة التــي يراها 
املســؤولون مناســبة لترسيــع عمليــة تبنــي الطاقة 
املتحــددة عىل مســتوى القطر املرصي مثــل برنامج 
التعرفــة feed-in-tariff program املقرتح، والعمل 
عــىل نرش عمليــة الرشاكــة بألواح الطاقة الشمســية 
فوق أســطح املنــازل، والوقوف عىل آخــر التطورات 
حول القطاعني العام والخاص. كام سيتســنى للرشكات 
املطورة ومســؤويل التشــغيل والتصنيــع واملتعهدين 
االســتفادة من أفــكار وآراء الخــرباء واملتخصصني يف 
القطاع الخــاص حول مدى اســتعداد القطاع لتمويل 

هذا املرشوع املرصي.
وتؤمن هــذه املنتدبات الثالثــة "التواصل التجاري 

 ،Sustainability Business Connect املســتدام" 
األمر الذي يفتح نوافذ وفرصا جديدة للتواصل وتطوير 
املشــاريع التجاريــة عن طريــق اللقــاءات التي يتم 
اإلعداد لها مسبقا بني الرشكات العارضة واملشرتين من 
القطاعني الحكومي والخاص. وقد اســتضاف الربنامج 

أكرث من 1,800 لقاءا يف عام 2015.
ومــن املنتظــر أن تســاهم "القمة العامليــة لطاقة 
يف  املســتدامة  القطاعــات  إنعــاش  يف  املســتقبل" 
املنطقة، وســيتنعقد هذه القمــة يف نفس موقع "قمة 
امليــاه العامليــة" التي ســتنعقد باملشــاركة مع هيئة 

 Abu Dhabi Water والكهربــاء  للميــاه  أبوظبــي 
and Electricity Authority ، و "إيكــو ويســت" 
EcoWaste لدراســة التحديات امللحــة التي تواجهها 
املنطقة يف مجــال التخلص من النفايات. ومن الجدير 
بالذكــر أن هــذه القمة تنعقــد بالتعــاون مع رشكة 

"تدوير".

أحــد  الطاقــة  ترشــيد  يعتــرب  الوطــن":  "درع 
املوضوعات الرئيســية عىل جــدول أعامل "القمة 
العاملية لطاقة املســتقبل"، فــام هي أبرز الجهات 

املشاركة، وما هي القضايا التي تطرحها؟
• ميثل ترشيد الطاقة أحد أهم املوضوعات املدرجة 
عىل جــدول أعامل "القمة العاملية لطاقة املســتقبل" 
 ABB, Engie, التي ستشــارك فيها رشكات رائدة مثل
 GE/Alstom, Schneider Electric, and Siemens
التــي ســتعرض أحدث مــا توصلــت إليه أســاليب 
التكنولوجيا الحديثة يف مجاالت متعددة مثل تشغيل 
املنازل واملكاتب أتوماتيكياً  automation واستخدام 
اإلنارة واملركبات املوفرة للطاقة والشبكات والعدادات 
الذكيــة smart grids and meters والجيل التايل من 

مولدات الطاقة الشمسية الفوتوفولتية.
ومن املقرر أن يناقش جدول أعامل "القمة العاملية 
لطاقة املستقبل" املوضوعات املتعلقة برتشيد الطاقة 
مثل كيفية بناء منشآت خدمية مناسبة للغد وطرح 
منــاذج تجاريــة والدعــم الحكومي واالســتثامرات 
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الرأســاملية وكيفية إدارة تقنية املعلومات والتعجيل 
مبســتقبل قائم عىل خفــض االنبعاثــات الكربونية 
وتنويــع األاشــطة التجارية وبرامج "املــدن الذكية" 
Smart Cities، ومن بني أبرز الجهات املشاركة التي 
ستعرض أفضل خرباتها يف مجال ترشيد الطاقة "هيئة 
 Saudi تنظيم الكهرباء واإلنتاج املزدوج" الســعودية
 Electricity and Co-Generation Regulatory
Authority ECRA و  "مكتــب التنظيــم والرقابة 
 Dubai’s Regulation لقطاع الكهرباء واملياه" بديب
 Hydrocity باإلضافــة إىل Supervision Bureau
 BP, Shell مثــل  العامليــة  الطاقــة  LLP ورشكات 
و "رشكــة بــرتول أبوظبــي الوطنيــة" (أدنــوك) و 
 Saudi Energy "املركز الســعودي لرتشــيد الطاقة"

Efficiency Centre و "صنــدوق تورنتــو الجوي" 
Toronto Atmospheric Fund

 Future "وســيتعاطى "منتــدى مــدن املســتقبل
Cities Forum الجديد مع قضية االستدامة يف املدن 
الذكيــة، وهو املوضــوع الذي ســيغطي االقتصادات 
القامئــة عىل خفــض االتبعاثــات الكربونيــة وإدارة 
املراكــز الحرضية urbanizations ومدن املســتقبل 
وكيفية التعامل مع التغريات املناخية وقضايا الرشاكة 
والتمويــل وتنظيم محــارضات حول امليــاه والطاقة 

والتخطيط العمراين والنقل.
وسيضم "منتدى مدن املستقبل" جهان وهيئات بارزة 
مثــل Atkins, China Vanke و "املكتــب التنفيذي" 
 Schneider Electric بديب و "مدينة  مصدر" ورشكــة

ووزارة الشــؤون الخارجية بدولــة اإلمارات، ومدن مثل 
ساوثهامبتون يف بريطانيا وفرايبورج يف أملانيا.

"درع الوطن": يعتــرب التعامل مع الطاقة النظيفة 
أحد املوضوعات املدرجة عىل جدول أعامل "القمة 
العامليــة لطاقة املســتقبل"، فهل ســتناقش القمة 
دور االستثامر يف التكنولوجيا النظيفة والعمل عىل 

استدامته دون ارتفاع تكاليف الطاقة؟
• تعترب الطاقة النظيفة أحــد القضايا الحيوية التي 
ستتعامل معها "القمة العاملية لطاقة املستقبل"، حيث 
تحــرص القمة عىل مل شــمل القادة واملســؤولني عىل 
مســتوى العامل من أجل تبادل األفكار والخربات حول 

كيفية بناء مستقبل مستدام.
 Sustainable "تعمــل "منطقــة النقل املســتدام •
Transport Zone الجديــدة عــىل دعــم االبتكارات 
الخاصة بالتكنولوجيا النظيفة يف مجال النقل واملركبات 
املوفرة للطاقة. ومن املنظر أن تعرض الرشكات املصنة 
وأصحاب االبتكارات تقنيات التقل املستدام برا وبحرا 
وجوا. هذا باإلضافة إىل عقد مؤمتر يحرضه قادة الفكر 
والرأي عىل مستوى العامل والتعرف عىل أفكارهم حول 

النقل املستدام.
وخالل الســنوات املاضية، حرصــت رشكات تصنيع 
الســيارات املوفــرة للطاقة الكربى مثل رينو ونيســان 
ومرســيدس-بنز وبورش ورشكــة MOBI.E الربتعالية 
عــىل املشــاركة يف دورات "القمــة العامليــة لطاقــة 
املستقبل" املتعاقبة، حيث عرضت سيارات مثل سيارة 
 Renault الكهربائيــة بالكامل وســيارة Nissan Leaf

Clio العاملة بالديزل واملوفرة للطاقة.

"درع الوطــن": بخالف الطاقة الشمســية، ما هي 
مصــادر الطاقــة البديلة التي قد تناقشــها "القمة 

العاملية لطاقة املستقبل"؟
• مــن املقــرر أن تناقش "القمــة العامليــة لطاقة 
املســتقبل" عــددا كبريا من مصــادر الطاقــة البديلة 
مثل الطاقة الشمســية وطاقة الرياح والطاقة النووية 

والطاقة الكهرو- مائية والطاقة الجيو- حرارية.
وتُعد منطقة الرشق األوســط وشــامل أفريقيا من 
أقوى األســواق اإلقليميــة املحتملة، ويتوقــع الخرباء 
أن تصبــح ثــاين أرسع منطقة من حيث االســتثامر يف 
مجال الطاقة املتجددة، حيث تشــري التقديرات إىل أن 
حجم االســتثامر يصل إىل 35 مليار دوالر خالل الفرتة 
مــن 2015 إىل 2020 طبقا ألحــدث تقرير صادر عن 
"الوكالــة الدوليــة للطاقة املتجــددة" (أيرينا) بعنوان 
"إعادة النظر يف فرص الطاقــة املتجددة 2015". ففي 
دولة كاإلمارات، عىل سبيل املثال، نجد أن تكلفة توليد 
الطاقة الشمســية أصبحت اليوم تعادل تكلفة الوقود 

األحفوري•
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قواتنا للبناء ومن أجل ا"نسان
 بعــد ســيطرة عىل مقاليد الحكم ألكرث مــن ثالثة عقود من الزمن، خرج الشــعب اليمني، يف 
مظاهــرات مليونية يف الشــوارع مطالبني بالتغيــري، وبعد ضغوط كبرية مل ميلــك الرئيس اليمني 
إال الرضــوخ إلرادة شــعبه والتنحي، ومبارشة بدأت تظهر عىل الســطح تركــت الثالثني عاما، من 
التنميــة املتعرثة، واالقتصاد املتدهور، وامليزانيات التي ال يعلم أين رصفت، فال مشــاريع حيوية، 
وال مشــاريع آنية، وما يوجد من املستشفيات أو حتى الطرق املعبدة، هي التي قدمتها اإلمارات 

ودول الخليج الشقيقة للشعب اليمني.
لكــن األكرث دوي وما يبعث عــىل األمل والذي يعد جرمية بكل املقاييس كل هذا التجهيل ونرش 
األمية بني أوســاط الشعب، وحرص التعليم للنخب ممن ينتمون للرئيس والدائرة املقربة منه، بل 
حتى من هو يف حزبه، مسه الضيم والجور، طوال ثالثني عاما، ميارس هذا املخلوع سياسة بغيضة 
ضيقت عىل اإلنسان اليمني وحاربهم يف مختلف زوايا الحياة حتى يف قوتهم وزراعتهم وصيدهم 
للسمك. فاليمن عرف عنها طوال تاريخها بأنها بلد زراعي ويطل عىل البحر األحمر وبحر العرب، 
ويفــرتض أن يصدر للعامل العريب أو عىل األقل للدول املجــاورة منتجات من الخرضوات والفواكة 
واألســامك، لكن هذا أيضا مل يحدث بسبب سياساته العدوانية، اليمن ليس بلد فقري، لديه موارد 
مائيــة كبــرية، ولديه ثروة نفطية، ولديه ثــروة حيوانية، ولديه ثروة بيئيــة وتراثية، ولديه تنوع 
طبيعي من البحر للجبال والسهول، لديه جميع مقومات النجاح، لكن مل يكن لديه طوال تاريخه 
الحديث أي من مقومات البناء والتخطيط ورســم االسرتاتجيات ووضع السياسات القومية والتي 

يتم رفدها ودعمها بتفاهامت مع دول الجوار الشقيقة.
مل يســتفد اليمن، من أشــقائه دول الجوار، يف خرباتها ومدى ما وصلت له من تقدم يف مختلف 
املجاالت، بل دخل يف سياسات التطبيل والصوت املرتفع والشعارات الرباقة التي ال قيمة لها والتي 

ابتليت بها أمتنا العربية يف عرصها الحديث.
عندمــا انحاز الشــعب اليمنــي، ملحيطة وألشــقائه، وأدرك أن ال أمــل يف التغيري، هب وخرج 
للشــوارع، وانتهت حقبة الظالم والتجهيل، وبدأ يتطلع ملستقبل جديد، محمل باألمل واملشاركة، 
لكن هذا املخلوع ومعه الزمرة الحوثية، مل ترض أو تقبل، فانقضوا عىل مقدرات البلد ومؤسساته، 

وحاربوا الرئيس والحكومة الرشعية الجديدة التي اختارها الشعب.
هنا تدخلت هيئة األمم املتحدة، وأصدرت قرارها تحت الفصل الســابع الذي يسمح بالتدخل 
العســكري، وقام التحالف العريب الذي يهدف إلعادة الرشعية اليمنية، وحامية خيار ومســتقبل 

اليمن.
أبنــاء قواتنا املســلحة، يف اليمن بني أهلهم، لدحــر قوى الظالم والظلم وللمســاعدة يف البناء 
والتعمــري، وبــوادر النجــاح ظاهرة وواضحــة، ولن تخطئها العــني، وما عدن وإعــادة العمل يف 

مستشفياتها ومدارسها وتعبيد طرقها ونرش مظلة األمن ببعيدة عنا.
قواتنا املسلحة يف اليمن الشقيق، جاءت وفق طلب الحكومة الرشعية وبقرار أممي ملزم، هي 
قوة بناء وتعمري ونرص للمظلوم، وهذه من أهم قيمنا العربية األصيلة نرصة املظلوم ومســاعدة 

املحتاج، وأشقائنا يف اليمن أحق الناس مبثل هذه اللفتة والعناية.
والــذي يدعوا للفخر واالعتــزاز، هي النجاحــات املدوية ألبطال اإلمــارات، يف ميادين الوغى 

ومحاربة قوى الظالم، وأيضا يف ميدان التنظيم ونرش مظلة األمن. وهو الذي نفخر ونعتز به.

القوة الناعمة

بقلم :
فاطمة املزروعي
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ثوابـــت ومتغـــFات اJوضـــاع @ اليمــــن
احلل البد أن مير عa بوابة استعادة سيطرة الدولة اليمنية ومؤسساتها على شؤون البالد كافة

وقد كشــفت مفاوضات جنيف أيضاً عــن حقيقة نوايا 
ميلشــيات الحويث وصالح ورغبتهام يف إطالة أمد األزمة 
وتعقيدها رغم ما يعنيه ذلك من استمرار معاناة الشعب 
اليمني إنسانياً ومعيشياً وصحياً، فضالً عن خطر استمرار 
غياب الدولة اليمنية أمنياً وسياسياً واقتصادياً ومؤسساتياً 
وتوغل التنظيامت االرهابية التي تســتغل حالة الفوىض 
وعدم االســتقرار الســائدة يف البالد منذ انقالب الحويث 
وجامعته عىل الرشعية الدســتورية يف البالد خالل شــهر 
سبتمرب عام 2014. وما يؤكد نوايا قادة ميلشيات الحويث 
وصالــح يف إطالــة أمد األزمة ونســف فرص التســوية 
السياســية أنه رغم االعداد الدبلومايس املســبق ألجندة 
مفاوضات جولة جنيف، فإن وفد امليلشيات الذي شارك 
يف املفاوضــات قد تعمد أعاقة فــرص تحقيق أي تقدم 
متجاهــالً الجهود التــي بذلها ممثلــو الحكومة اليمنية 
الرشعية واملبعوث الدويل إىل اليمن إسامعيل ولد الشيخ 
احمــد يف البحث عن حلول ســلمية لألزمة تحت مظلة 
األمــم املتحدة، فكان التملص وخلــط األوراق والتهرب 
من مناقشــة املوضوعات املطروحــة عنواناً ألداء ممثيل 
امليلشــيات، وكان غيــاب الجدية والنوايا الحســنة التي 
ميكن أن متهــد الطريق للتوصل إىل تســويات وقرارات 

ملزمة للطرفني السمة األبرز ألدائهم.

انتهت مؤخراً الجولة األوىل من مفاوضات جنيف بني الحكومة اليمنية الرشعية 
وممثلني عن املتمردين االنقالبيني يف البالد دون التوصل إىل اتفاق، ولكن هذه 
الجولة كشفت يف املقابل عن أمور حيوية عدة يف مقدمتها أنها عكست حرص 
الحكومة الرشعية يف البالد، بدعم من دول التحالف العريب، عىل إبقاء قنوات 
الحوار مفتوحة مع جامعة الحويث وميلشيات الرئيس املخلوع عيل عبد الله 
صالح، وذلك رغم تعنت قادة هذه امليلشيات االنقالبية وتشددهم ورفضهم 
للتسويات السلمية لألزمة، حيث تحرص الحكومة الرشعية عىل تفويت الفرصة 
عىل أعداء اليمن والعمل عىل استعادة هذا البلد الشقيق لعافيته وتحقيق 
األمن واالستقرار بني ربوعه يف أقرب وقت ممكن يف حني يواجه االنقالبيون 
ذلك مبزيد من التشدد والتعنت. 

بقلم : 
املقدم الركن / 
يوسف جمعه احلداد
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والشك أن االنتصارات العسكرية املتواصلة التي تحققها 
املقاومة الشــعبية ووصولها إىل أطراف العاصمة صنعاء 
تعــد مبنزلة صفعــة قوية لقــوى االنقــالب وادعاءاتها 
الكاذبة، كام أن الهزائم التي تلقتها امليلشيات االنقالبية 
قد وضعت قادتها يف مواقف صعبة دفعتهم إىل التخبط 

يف القرارات والتعليامت.

عنارص أجنبية مرافقة لوفد الحويث وصالح
بعــض التقاريــر االعالمية الغربية تســاءلت عن مغزى 
وجود عنارص أجنبية مرافقة لوفد ميلشيا الحويث وصالح، 
ولكــن يبدو أن هذه العنارص تنتمي إىل جنســية بعينها 
تقــف وراء تردي األوضاع يف اليمن منذ بداية األزمة، مبا 

تقدمه من دعم عســكري غري مرشوع ألتباعها الحوثيني 
يف اليمن الشــقيق، وكانــت «بصامت» هــذه العنارص 
األجنبية وخططها واضحــة أيضاً يف املناورات التفاوضية 
التي شــابت أداء ممثيل امليلشــيات، الذي اتسم بغياب 
الجدية وإرادة الحل ومحاولة إظهار االنقســام والخالف 
بني أعضاء الوفد حول القضايا واملوضوعات محل النقاش 
مــن أجل التشــويش عــىل املحادثات وإفشــال الجولة 
وكســب مزيد من الوقت، الذي يريده الراعي الخارجي 
لهذه امليلشــيات من أجل ربط مســار األزمتني السورية 
واليمنيــة وإطالة أمدهام يف محاولة فاشــلة الســتنزاف 
دول مجلــس التعــاون مادياً وعســكرياً وانتــزاع القدر 
األكرب من املكاسب االسرتاتيجية املمكنة عند التوصل إىل 

تسويات نهائية لألزمتني.
رمبا يستشعر من تابع جولة مفاوضات جنيف أن هناك 
تبايــن أو اختــالف يف املواقف واآلراء بــني ممثيل وفد 
ميلشــيات الحويث وصالح، ولكن هذا األمر ليس ســوى 
عبث صبياين يستهدف إطالة أمد معاناة الشعب اليمني 
واالنتقام من األشــقاء يف اليمن بسبب دعمهم للحكومة 
الرشعيــة يف البــالد، فكان الرد من هــذه العصابات هو 
توجيه السالح إىل صدور اليمنيني العزل من دون مراعاة 
لقيم الوطنية واملواطنة التي يتشدق بها هؤالء املغامرين 
ممن باعوا ضامئرهم ووظفوا أسلحتهم يف خدمة مصالح 
وأهداف اعداء الشــعب اليمني الشــقيق. ومن ثم فقد 
جاءت نتائج مفاوضات جنيف مخيبة للتوقعات واآلمال، 
وعكســت كذب وزيف ادعاءات ميلشيا الحويث وصالح 
برغبتهــم يف البحث عن تســوية سياســية لألزمة، فكان 
التعنت االجرامي للميلشيات االنقالبية وتشددها برهان 
واضح وقوي عىل رفضهم املطلق متكني الشــعب اليمني 

من العيش يف أمن وسالم.

الوضع اإلنساين
وإذا كانــت امليلشــيات االنقالبية قد باعــت ضامئرها، 
فــإن الوضع االنســاين يف مــدن اليمن مل يعــد يحتمل 
االنتظار او التأجيل والتســويف، وعــىل املجتمع الدويل 
أن يضطلع بدوره املنشــود من أجــل الضغط عىل قادة 
هذه امليلشيات يك تستجيب للحلول السياسية املطروحة 
لفتح ممرات آمنة للمساعدات االنسانية، ويك ميكن لهذا 
الشعب الشــقيق الحصول عىل احتياجاته االساسية من 
الغذاء والدواء، فمن باب العبث وغياب الضمري االنساين 
والوطني أن يقف من يتشدق بالدفاع عن اليمن وشعبه 
يف طريــق وصول الــدواء للمرىض والغــداء ألطفال هذا 

البلد الشقيق.
وإذا كانت املقاومة الشعبية والتحالف العريب قد اعتمدا 
الهدنة االنســانية سبيالً لتخفيف معاناة الشعب اليمني 
وتوصيل املســاعدات االغاثية والطبية، فإن امليلشــيات 
االنقالبيــة مل تلتزم ببنود هــذه الهدنة وواصلت أعاملها 

العدائية العسكرية وتجاهلت كل املواثيق واألعراف 

على اجملتمع 
الدو� أن يضطلع 

بدوره للضغط على 
امليليشيات كي 

تستجيب للحلول 
السياسية لفتح 

ممرات آمنة 
للمساعدات ا"نسانية
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الدوليــة الخاصة باحرتام اتفاقــات الهدنة !! فقد قامت 
امليلشيات االنقالبية بخرق الهدنة األخرية بشكل متكرر، 
حيث بلغ عدد الخروقات أكرث من 50 خرقاً رئيســياً تم 
تســجيلها وحرصها، وتضمن بعضها اســتخدام صواريخ 
باليســتية يف محاولة فاشلة الستهداف املدنيني العزل يف 

اململكة العربية السعودية الشقيقة.

التنظيامت اإلرهابية
وإذا كانت امليلشــيات االنقالبية قد كشفت عن بشاعة 
وجهها وعدائها للشــعب اليمني وشــعوب دول مجلس 
التعــاون، وإذا كانت مــدن ومناطق مينيــة عدة باتت 
تعاين انتشــار تنظيامت االرهاب ويف مقدمتها «داعش» 
و»القاعدة» بحســب التقارير والتحذيــرات الدولية يف 
هذا الشــأن، فإن هذه الشواهد وغريها تؤكد مبا ال يدع 
مجاالً للشــك صواب قرار دول التحالف العريب بالتدخل 
العســكري يف اليمن من أجل انتشال هذا البلد الشقيق 
وانقاذه من مستقبل غامض وبائس ينتظر أهله ممن ال 

نرىض لهم جميعاً الضيم والظلم والقهر والعدوان.
ونظرة واحدة عــىل خارطة انتشــار تنظيامت االرهاب 
يف اليمــن خالل املرحلــة الراهنة تربهن عــىل أن هذه 
التنظيــامت تعمــل تحــت مظلــة آمنــة للميلشــيات 
االنقالبيــة، التــي وفرت لالرهــاب فضاء آمنا ملامرســة 
نشــاطه الخبيث يف تعميق الفوىض واالضطراب بالبالد، 
األمر الذي يؤكد مستوى التنسيق واالرتباط واالتصاالت 
بني امليلشيات االنقالبية  وتنظيامت االرهاب، التي باتت 
تتواجد بكثافــة واضحة للعيان يف مناطق بعينها تخضع 
لســيطرة هذه امليلشيات، التي متتلك عالقات قدمية مع 
«القاعدة» وغريها منــذ أيام حكم الرئيس املخلوع عيل 

عبد الله صالح.
وإذا كانت امليلشــيات االنقالبية تسعى إىل نرش الرعب 
والفــوىض يف اليمن من خــالل التعاون مــع تنظيامت 

االرهــاب، فعىل املجتمع الدويل أن يــدرك متاماً أن ترك 
اليمن مليلشيات الحويث وصالح يعد مبثابة هدية وفرصة 
مثالية وساحات تدريب واستقطاب مجانية للتنيظمنات 
االرهابية يك تنطلق منها لتهدد األمن االقليمي والعاملي، 
وهو خطــر لن يقترص عىل اليمن ودول مجلس التعاون 
فقــط بــل يطال العــامل بأرسه رشقــاً وغرباً. ولــذا، فإن 
التحالــف العريب لدعــم الرشعية الدســتورية يف اليمن، 
والــذي انقذ البــالد من الوقــوع بني براثــن تنظيامت 
االرهاب، التي سعت منذ اللحظة األوىل النقالب الحويث 
وصالح عىل الرشعية، إىل استغالل أجواء الفوىض وغياب 
االســتقرار، هذا التحالف عازم عىل مواصلة أداء مهمته 
القوميــة الرامية إىل الدفاع عن الرشعية وحق الشــعب 
اليمني الشقيق يف حياة آمنة مستقرة يستحقها والحفاظ 

عىل اليمــن يف مواجهة مخططات الســيطرة والعدوان 
الخارجي، ومصمم عىل تحمل ما تســتلزمه هذه املهمة 
حتى تطهري اليمن من التنظيامت كافة التي تعبث بأمن 
هذا  البلد الشقيق واألمن الوطني لدول مجلس التعاون 

بل واألمن القومي العريب بأكمله.
ويف ظل هــذه الظروف املعقدة التي متر بها األوضاع يف 
اليمن الشقيق، فإن البديل واملخرج من هذه التعقيدات 
البد وأن مير عرب بوابة اســتعادة ســيطرة الدولة اليمنية 
ومؤسســاتها عىل شــؤون البــالد كافة، بحيــث تتمكن 
الرشعية من االمســاك بزمــام املبادرة واألمــور مجددا 
عــىل الرتاب اليمنــي بأكمله حتى تســتطيع نرش األمن 
واالســتقرار والتصــدي ملخططــات االرهــاب والفوىض 

واملؤامرات الخارجية.

على اجملتمع الدو� 
أن يدرك أن ترك اليمن 

للحوثي وصالح يعد 
مبثابة هدية وفرصة 

مثالية للتنظيمات 
ا"رهابية كي تنطلق 

منها لتهدد اJمن 
ا"قليمي والعاملي
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الزعامة اخلليجية تتصدى 
لتحديات ا(من ' اخلليج العربي!

حفل عام 2015 بالتحديات والتهديدات األمنية يف العامل العريب. بدأ العام بتســلم امللك سلامن 
مقاليد الحكم يف اململكة العربية الســعودية. شكل التغري يف القيادة السعودية فرصة وتحوال مهام 
لسياســة أكرث دينامكية وجــرأة يف التصدي ومواجهة التهديدات واألزمــات املحدقة بنا يف منطقة 

الخليج العريب. 
نجحت اململكة العربية الســعودية خالل تســعة أشــهر مــع الــرشكاء يف دول مجلس التعاون 
الخليجي بتغيري الصورة الجيو-بولتيكية للمنطقة.وأطلقت وقادت مبادرتني اســرتاتيجيني جريئتني-

عاصفة الحزم وإعادة األمل إلعادة الرشعية يف اليمن واحتواء وصد املرشوع اإليراين الذي يســعى 
للهيمنة عىل املنطقة. وقبل نهاية العام أطلقت اململكة العربية وتقود أكرب تحالف عريب-إســالمي 
من 35 دولة من 57 دولة األعضاء يف منظمة التعاون اإلســالمي متثل %90من املســلمني يف العامل 
ملحاربــة ومواجهة اإلرهاب والتنظيامت اإلرهابية بغض النظر عن تســمياتها ومذهبها. وللرد عىل 
التهجم يف بعض الدوائر الغربية بأن املســلمني ال يقومون بدورهم لرفض اإلرهاب والتطرف الذي 
متارسه الجامعات املتطرفة وعىل رأسها القاعدة وداعش باسم اإلسالم فيام اإلسالم منهم براء. وللرد 
عىل اختطاف الدين اإلسالمي من رشذمة هامشية ضئيلة ضالة تسئ لإلسالم وتسعى إلحداث فتنة 
مذهبية داخل الدين اإلســالمي وتشوه سامحة اإلســالم وتؤجج حرب دينية ورصاع حضارات مع 

الغرب. لذلك كان التأييد كبريا وواسعا عربيا وإسالميا ودوليا للمبادرة الجريئة.
هاتــان املبادرتان والتضحيات الكبرية منحــت دول مجلس التعاون الخليجــي القيادة الفعلية 
للنظام الســيايس واالقتصــادي والعســكري واألمني العريب. كذلك ســاهمت القــوات البحرينية 

والقطرية باملعارك الربية وانضمت مؤخرا القوات الربية الكويتية باملشاركة. 
وقد نجحت القوات الخليجية مع املقاومة واللجان الشــعبية يف تحقيق انتصارات أدت لتحرير 
عــدن وعودة الرشعيــة. وتحرير باب املندب ومــأرب وتواصل القتال لتحريــر تعز وصنعاء وصد 

الحوثيني وقوات صالح ورضب املرشوع اإليراين. 
االنتصــارات يف اليمــن والتصدي إليران وحلفائها يف ســوريا واملنطقة، يــأيت لتصحيح الخلل يف 
موازيــن القوى اإلقليمــي وإحداث نقلة نوعية تســاهم يف تحصني أمننا. خاصــة يف ظل االنكفاء 
األمــرييك والصعود اإليــراين معززا بالتوصل لالتفاق النووي التاريخي بــني إيران والقوى الكربى يف 
صيف عام -2015الذي مل ينه برنامج إيران النووي ومل يكف يدها عن التدخل يف الشؤون الخليجية 
بل يجعل إيران عىل اعتاب الدولة النووية ومينحها املزيد من الرشعية والقوة والجرأة واملال لدعم 
مرشوع الهيمنة عىل املنطقة. كام مل يغري االتفاق النووي كام كان يأمل الرئيس األمرييك باراك أوباما 
والقوى الكربى من ســلوك إيــران ومقاربتها لعالقاتها مع الجريان الخليجيني. بل اســتمرت فصول 
الحــرب الباردة بيننا وبــني إيران يف مواقف وتحديات وتدخل. وكان الفتــا أن يطلب وزير الدولة 
للشؤون الخارجية اإلمارايت د.أنور قرقاش الذي رأس اجتامع طارئ لوزراء الخارجية العرب ملناقشة 
التدخل العسكري الرتيك وخرق سيادة العراق-إدراج بند عىل جدول أعامل االجتامع الوزاري العريب 
يناقش““التدخــل اإليراين يف الشــؤون الداخلية للدول العربية.“»ووصــف الوزير قرقاش التدخل 
اإليراين والرتيك بالشــؤون العربية واالعتداء عىل ســيادة الدول العربية»بالسافر»و»يرتك آثار سيئة 
عىل االســتقرار يف العديد من الدول العربية،النتهاكه ســيادتها وسالمتها،وهو الميكن التغايض عنه 
وال التهــاون فيه وال املســاومة عليــه..ألن ذلك خط أحمر علينا الدفاع عنــه بكل قوتنا.»وأن عىل 

اآلخرين:»أن ال يغرتوا مبظاهر الضعف القومي الذي يبدو عىل دولنا هذه األيام.»
سيســجل التاريخ أنه يف عــام 2015 قادت أن دول مجلس التعــاون الخليجي بزعامة    
الســعودية ومشاركة فعالة من الرشكاء الخليجيني النظام السيايس واالقتصادي واألمني والعسكري 
وتسلمنا زمام األمور وصححنا الخلل يف موازين القوى وعززتا أمننا.عىل أمل تحول املبادرات لنواة 

مرشوع عريب جامع بقيادة خليجية مينع ويردع والخصوم واألعداء.

أ.د. عبد اe خليفة الشايجي
أستاذ العلوم السياسية-

جامعة الكويت
أستاذ زائر جامعة جورج 

واشنطن-الواليات املتحدة 
ا(م*كية

(جيولبوتيك)
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احلـرب وحريــة ا"عــالم: ست آليــات تنتهـك احلـــــــ
تضرب ميليشيا احلوثي مثاالً واضح� على تفاقم االنتهاكات للحريات ا"عالمية 

يف الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة 
إىل معرفة املعلومات الدقيقة 
واإلحاطة بالتحليالت املوضوعية 
يف أوقات الحرب، يدفع 
الصحفيون واإلعالميون أمثاناً 
فادحة نتيجة إرصارهم عىل القيام 
بواجباتهم  يف تغطية الرصاعات 
املحتدمة وأعامل القتال.

مثــة مقولــة رائجــة تعتــرب أن ”الحقيقــة أوىل ضحايا 
الحرب“، وإذا كانت تلــك ”الحقيقة“ لن تصل أبداً إىل 
الجمهــور مــن دون تغطية إعالمية جيــدة، فإن بعض 
األطــراف املتصارعــة يســتهدف اإلعالميني، ســعياً إىل 

التعتيم عىل الوقائع وخلق صور زائفة.
لقد بات اإلعالميون أحد أكرث أصحاب املهن اســتهدافاً 
خالل النزاعات املســلحة وأعــامل العنف، خصوصاً يف 
ظل االرتفاع املطرد يف االنتهاكات التي تستهدفهم خالل 

النزاعات.
ولألسف الشديد، فإن القانون الدويل اإلنساين، واتفاقية 
جنيــف، وبروتوكوليهــا اإلضافيني، ال يســبغون حامية 
خاصة عــىل الصحفيــني واملراســلني الحربيني، ســوى 
باعتبارهــم من ”املدنيني“، وباســتثناء إشــارة محددة 
ملعاملة املراســل املحتجز كـ ”أســري حــرب“، فإن تلك 
األدبيات ال متنح اإلعالميني الحامية الواجبة، وهو األمر 
الــذي يعزز فرص تعرضهم لالســتهداف الذي يشــمل 

القتل والخطف واالحتجاز واالعتداء البدين.

العامل العريب بؤرة عنف ضد الصحفيني
يحتــل العامل العــريب مكانة متقدمة بني أكــرث البيئات 
خطورة عىل حيــاة الصحفيني، بعدد انتهــاكات تتزايد 

وتتنوع باطراد.
فقد قتل 52 إعالميــاً يف العامل العريب خالل عام 2014، 
يف حني تعرض 82 صحفياً لالختطاف واالختفاء القرسي، 

واســتهدفت محاوالت االغتيــال 32 إعالمياً، وبلغ عدد 
الصحفيني الذين تعرضوا للســجن واالعتقال نحو 205، 
ووقعت االعتداءات الجســدية عىل 283 صحفياً خالل 

مامرستهم لعملهم.  
يشــري امللخص اإلعالمي املكثــف لتقرير حالة الحريات 

اإلعالمية الصادر عن ”شبكة املدافعني عن حرية اإلعالم 
يف العامل العريب“ (ســند) إىل أن العام 2014 مل يكن أكرث 
دموية من العام الذي سبقه، والذي سجل سقوط عدد 
أكرب من الضحايا الصحفيني، ولكنه يف الوقت نفســه مل 

يكن أقل مأساوية.   

بقلم : 
ياسر عبد العزيز
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ـــــــق @ معرفـــة احلقيقـــة

مرتكبوهــا من العقاب، معدالت عالية بلغت نســبتها 
30% مــن مجمل االنتهــاكات التي وثقهــا التقرير، ما 
يشــري إىل املخاطر التي يتعرض لها الصحفيون بســبب 

عملهم اإلعالمي.   
ويشــري التقرير إىل 61 واقعة اعتــداء عىل مقار ومباين 
مؤسســات إعالميــة وقع أغلبهــا يف ســورية والعراق 
والصومــال واليمــن وليبيا، كام ســجل 89 حالة حجز 

ألدوات العمل.   
ومــن أخطــر أشــكال االنتهــاكات التــي تعــرض لها 
الصحفيون، وتزايدت نســبتها عن العام 2013، ووثقها 
التقريــر، 82 حالة اختطــاف واختفاء قرسي تعرض لها 
الصحفيــون، و57 حالة تهديد بالقتل، كام وثق تضاعفاً 
يف حــاالت التعذيب مــن 17 حالة عــام 2013 إىل 30 
حالة العام 2014، وقع أغلبها يف ليبيا، إضافة إىل حبس 

نحو 19 إعالمياُ.  

”الحوثيون“ والصورة القامتة
ترضب جامعة ”أنصار الله“ (الحوثيني) مثالً واضحاً عىل 
تفاقم االنتهاكات للحريــات اإلعالمية يف بيئات الحرب 
والنــزاع؛ إذ تواصل تلك الجامعة مسلســل اســتهداف 

البيئة اإلعالمية عرب انتهاكات شتى.
فقد كشــف تقرير ميني حديث عــن 34 حالة انتهاك 
مارســتها جامعة ”الحوثيني“ ضد الحريات اإلعالمية يف 

هذا البلد، خالل شهر نوفمرب 2015 فقط.
وبحسب التقرير، الصادر عن ”مركز الدراسات واإلعالم 
االقتصــادي“ املســتقل، فقد ارتكبت ميليشــيا الحويث 
34 حالــة انتهــاك للحريات اإلعالميــة يف اليمن خالل 
شــهر نوفمرب 2015، توزعت بني حاالت قتل، وخطف، 
وإصابة، وتهديد، ومحاولة قتل، واقتحام منازل ونهبها، 
واعتــداء بالرضب، ومنع صحف من الطباعة، ومصادرة 

أخرى، إىل جانب حجب مواقع إلكرتونية واخرتاقها.
وأوضح التقرير أن االنتهاكات طالت مؤسسات إعالمية 

وصحفيني ونشطاء يف مواقع التواصل االجتامعي.

تواصل جماعة 
احلوثي مسلسل 

استهداف البيئة 
ا"عالمية عa انتهاكات 

شتى

ويعرض امللخــص أبرز النتائج واملــؤرشات األولية التي 
أعدها فريق من الباحثني والراصدين، الذين متكنوا من 
رصد وتوثيق 46 منطاً من أمناط االنتهاكات التي يتعرض 

لها اإلعالميون بسبب عملهم اإلعالمي.  
ويوضــح التقرير أن معدالت االنتهاكات الجســيمة يف 

العام 2014 قد حافظت عىل ارتفاعها بشــكل ملحوظ 
مقارنــة مع العام الذي ســبقه 2013، يف ظل اســتمرار 
حالة عدم االســتقرار والرصاعات يف عدد من دول العامل 

العريب.
وسجل مؤرش االنتهاكات الجسيمة، التي عادة ما يفلت 
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وتوزعت االنتهاكات بني حالتي قتل، و6 حاالت خطف، 
و6 حــاالت اقتحام ونهب، و6 حــاالت تهديد، وحالتي 
إيقــاف صحفيني عــن العمل، وحالتــي حجب مواقع 
إلكرتونية، وحالة إصابة ومحاولة قتل واعتداء بالرضب 

ومصادرة ومنع طباعة صحف واخرتاق موقع إخباري
االنتهاكات تتواصل يف األرايض املحتلة     ِ

وإضافــة إىل مــا يحدث يف اليمــن والعراق وســورية 
ومناطق النزاعات امللتهبة األخــرى من انتهاكات، فإن 
األرايض املحتلة يف فلســطني ما زالت تشــهد قدراً كبرياً 

من تلك املامرسات املسيئة لحرية الصحافة.
فقد شــهد شهر أغســطس 2015، ارتفاًعا كبرياً يف عدد 
االنتهــاكات التــي ارتكبت ضد الحريــات اإلعالمية يف 
فلســطني، وســجل قفزة ضخمة مقارنة مبــا تم رصده 
خالل شــهر يوليــو الذي ســبقه، بل ومقارنــة بجميع 

الشهور منذ بداية العام 2015.
ورصد املركز الفلســطيني للتنمية والحريات اإلعالمية 
(مــدى)، خــالل شــهر أغســطس، مــا مجموعــه 50 
انتهــاكاً، بارتفاع بلغت نســبته 194% مقارنة بشــهر 
يوليــو الذي ســبقه، مع األخــذ يف االعتبــار أن واحدا 
من االنتهاكات املســجلة خالل شــهر أغسطس، شمل 
28 صحفيًا وصحفية من قطاع غزة، منعتهم ســلطات 
االحتــالل اإلرسائيــيل من الســفر اىل الضفــة الغربية 
للمشــاركة يف أعامل مؤمتر إعالمي، ومل تســمح ســوى 
 لثالثــة منهم بالســفر اىل الضفة للمشــاركة يف املؤمتر.

وجاءت هذه القفزة يف عدد االنتهاكات املسجلة خالل 

يحتل العاX العربي 
مكانة متقدمة 
بني أكf البيئات 

خطورة على حياة 
الصحفيني، بعدد 

انتهاكات يتزايد 
ويتنوع باطراد

شــهر أغســطس نتيجة تصعيد إرسائييل واضح يف قمع 
الحريــات اإلعالميــة حيث ارتكبت ســلطات االحتالل 

74% من مجموع االنتهاكات البالغة 50 انتهاكا.

العراق بيئة خطرة
ميثــل العراق إحدى أكــرث البيئات خطــورة عىل حياة 
الصحفيــني يف العامل منذ العــام 2003، خصوصاً يف ظل 
تزايد حدة النزاعات املســلحة يف هــذا البلد، وارتكاب 
معظم األطــراف املتصارعة فيه انتهــاكات بحق حرية 

اإلعالم.
ووفــق تقرير صادر عن ”مرصــد الحريات الصحفية“، 
فقد شــهدت الفرتة املمتدة مــا بني 3 مايو 2014 اىل 3 
مايو 2015، عمليــات مميتة بحق الصحفيني العراقيني 
واألجانــب، حيث قتــل وأصيب 34 مراســال ومصورا  
صحفيــا، واختطــف أكرث من 27 آخرين، بعد ســيطرة 
تنظيم ”داعش“ عىل مســاحات شاسعة من البالد، كان 
ينشــط فيها الصحفيون املحليون واألجانب، ما جعلها 

مناطق خوف ورعب يتجنبها املراسلون امليدانيون.
وكام يشــري التقريــر، فــإن التهديد ”الداعــيش“ دفع 
الســلطات الحكوميــة إىل اتخــاذ مجموعــة إجراءات 
تتعلق بعمل وســائل اإلعالم ووســائل االتصال وخدمة 
”اإلنرتنــت“، حيــث عمدت األجهــزة األمنيــة ووزارة 
االتصــاالت وهيئة اإلعالم إىل قطع خدمة ”اإلنرتنت“ يف 
أغلب محافظات ومدن العراق، وشــددت الرقابة عىل 
القنــوات الفضائية واملنافذ االخباريــة ووكاالت األنباء، 
باإلضافة إىل حجبها بعــض مواقع التواصل االجتامعي؛ 
مثل ”فيسبوك“ و“تويرت“ و“يوتيوب“، وخدمات أخرى؛ 

مثل ”سكايب“ و“فايرب“ و“واتس آب“. 

آليات االنتهاك
مثة عدد من االنتهاكات التي تتســم بها البيئة اإلعالمية 
املواكبة للحروب والرصاعات، ميكن تلخيصها يف ما ييل:

أوالً: آلية االستهداف املبارش
ويف هــذا اإلطــار يتم اعتبــار الصحفيــني واإلعالميني، 
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خصوصاً الذين يعملون مبهنية، أو ينتمون إىل مؤسسات 
إعالمية تلتزم مبقاربات موضوعية لألحداث، أو يوالون 
األعــداء، مبنزلة ”أهداف مســتباحة“ مــن قبل إحدى 

القوى املتصارعة.
وبسبب هذا االســتهداف املبارش، فإن عدداً من هؤالء 
اإلعالميــني يتعرض للقتل أو الخطف أو االعتداء البدين 

املبارش.
ثانياً: آلية التهديد والوعيد

يلجأ بعض األطراف املتصارعة خالل الحروب إىل تهديد 
الصحفيــني واإلعالميني، ووضع خطــوط حمراء لهم يف 
عملهــم، وغالباً ما يلتزم الصحفيــون بعدم تجاوز تلك 
الخطــوط، خصوصاً أنهــم يدركون جيــداً أن تجاوزها 
يعنــي فقدان الحياة، وهو أمر ينعكس بكل تأكيد عىل 

سالمة التغطيات وصدقيتها.
ثالثاً: آلية املنع والحجب واملصادرة والتقييد

ويف هــذا اإلطار، تلجأ بعــض األطــراف املتصارعة إىل 
قطع البث أو التشــويش عليه، كام تعمل عىل مصادرة 
الصحف واملجالت، وتهاجم مقار عمل وســائل اإلعالم، 
وتصــادر األجهزة واملعــدات، ومتنع إعطــاء الرتاخيص 

والتصاريح الالزمة للتغطية امليدانية.
رابعاً: السيطرة عىل إطار املعلومات

تســعى بعض الســلطات املتصارعة يف هــذا اإلطار إىل 
تســليط الضوء عــىل قضايا بعينها وحجبــه عن قضايا 
أخــرى. ويتم إجبار اإلعالم يف هــذا الصدد عىل الرتكيز 
عىل اإلشــارات العدوانية والخطــوات التحضريية التي 
يتخذها الخصم، وغض النظر عن اإلشــارات التفاوضية 
والسلمية، واالجتهاد يف تعظيم الصور السلبية والطبيعة 
الســلبية والعدوانيــة للخصم، يف مقابــل إخفاء الصور 

اإليجابية والطبيعة اإلنسانية ألنشطته وعملياته. 
خامساً: آلية إنتاج الصورة الذهنية

حيث يتم إجبار وســائل اإلعالم والصحفيني الخاضعني 
لســيطرة فريق معني يف الحرب عىل صنع صورة ذهنية 
إيجابية لهذا الفريق املســيطر، وهــي صورة تركز عىل 
ذكــر انتصاراته، وتحجب أخطــاءه وهزامئه، كام تظهر 
العدو/ الخصم يف صورة سيئة طوال الوقت، عرب الرتكيز 

عىل أخطائه وخسائره وتضخيمها يف أغلب األحيان.
سادساً: آلية التأويل

يجــرب الفريــق الذي يســيطر عــىل املجــال اإلعالمي 
الصحفيني ووســائل اإلعالم عىل إعادة صياغة األحداث 
بتأويل مغلوط مقصود، بغرض حرف اتجاهات الجمهور 
حيــال القضايــا املتنــازع عليهــا، ومواقــف الخصوم، 
وتوجهات الحلفاء. ويف هذا اإلطار تصاغ عملية احتالل 
دولــة أخرى عىل أنها ”تدخل دويل إنســاين“، وتوصف 
الثــورة بأنها ”انقــالب“، وكذلك االنقــالب قد يوصف 
بأنه ”عملية تحرر“. وتنســب الصفات واألدوار حسب 
املواقف والحاالت املحددة التي يستهدف القامئون عىل 
اإلعالم فيهــا اإلرضار بطرف أو رفع قدره لدى الجمهور 

املستهدف.

حماية حرية ا"عالم 
@ أوقات احلروب 

عمالً ضروري� يتطلب 
تظافر جهود 

اجملتمع الدو� 
"جنازه

إن تفعيل تلك اآلليات الســت يف حالة النزاع والحروب 
يؤدي إىل إنتاج تقارير مشوهة، ويفقد الجمهور القدرة 
عــىل معرفــة الحقائق، التــي متكنه من تقييــم النزاع 
ومواقف األطراف املنخرطة فيه، كام أنها قد تدفعه إىل 

اتخاذ قرارات سيئة وبناء مواقف خاطئة.
تظــل حاميــة حرية اإلعــالم يف أوقات الحــروب عمالً 
رضورياً يجب أن تتضافر جهود املجتمع الدويل إلنجازه، 
وتظل االنتهــاكات الخطرية بحق الصحفيني واإلعالميني 
الذيــن يغطــون الحــروب والنزاعات انتهــاكات لحق 

الجمهور نفسه يف معرفة الحقيقة.
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Xاجتـاهـــات ا"نفـــاق العسكـــري @ العـــا

بلغ إجاميل اإلنفاق العسكري يف العامل عام 2015 نحو 1.65 
تريليون دوالر أمرييك، مبتوسط معدل منو وقدره 0.6% عن 
العام السابق عليه. وعموماً، اتسم اإلنفاق العسكري العاملي، يف 
العام املنرصم، بالتوازن الدقيق؛ حيُث استقرت ميزانيات الدفاع 
يف أوروبا، فيام استمر تخفيض امليزانية األمريكية. وبينام حصل 
انخفاض يف حجم املوازنات الدفاعية لدول إقليم الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا (مينا MENA)، تزايد حجم نظرياتها يف منطقة آسيا 
واملحيط الهادي.

د. أمين الدسوقي

ووفقاً لالتجاهات الســائدة، سوف يُسجل حجم اإلنفاق 
العســكري العاملــي زيــادة مبعدل %2 هــذا العام عن 
2015. ومــن املتوقع أْن تضطرد الزيادة يف األجل القصري 
(خمس سنوات)؛وأْن يصل اإلنفاق العسكري العاملي إىل 
مستوياته املرتفعة لعام 2010 يف الفرتة (2020-2016). 
وعىل الرغم من أّن فرتة الخمس ســنوات القادمة سوف 
تشــهد مزيداً من تخفيض النفقات العسكرية األمريكية 
يف الخارج مع إمتام انســحاب قواتها من أفغانستان، إال 
أّن مصادر عدم االســتقرار واالضطراب يف البيئة الدولية، 
والسيام يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ومنو ميزانيات 
الدفاع يف دول اوروبا الغربيــة ابتداًء من العام الجاري، 
وتنامي معدالت زيادة إنفاق الصني عىل قواتها املسلحة، 

ميكن أْن يُفرس الزيادة املحتملة.  

توزيع اإلنفاق العسكري العاملي 
تــوزع اإلنفــاق العســكري العاملي عــام 2015 عىل 
أقاليم العامل الســبعة بنسٍب جد متفاوتة؛ حيث حازت 

يسجل حجم ا"نفاق زيادة مبعدل  لعام 
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يف برامج شاملة لتحديث قواتها املسلحة، دون الحديث 
عــن االنخراط الرويس يف األزمة األوكرانية. وكان مخططاً 
أْن تســتمر الزيــادة يف العــام الجاري، ولكــن انخفاض 
أســعار النفط سوف يؤدي إىل تقليل امليزانية العسكرية 
الروســية، ســواء باألرقام الحقيقية أو كنسبة من الناتج 

املحيل اإلجاميل.
املرتبة السادســة: تأيت الهند (مبيزانية دفاعية قدرها 
46.3بليــون دوالر، ومبعدل منو وقــدره 5.5% عن العام 
2014) يف املركــز الســادس فيام يتعلــق بحجم اإلنفاق 

العسكري العاملي. 
املرتبة الســابعة: سجلت امليزانية العسكرية اليابانية 
انخفاضاً ملحوظاً بنحــو 3.1% عام 2015 مقارنًة بالعام 
الســابق عليه؛ حيث قــدرت بنحــو 49.3 بليون دوالر، 
وضعتها يف املركز السابع عىل مستوى العامل.وبالنظر إىل 
التحديات االقتصادية واملالية التي تواجهها اليابان، فمن 
غــري املحتمل أْن يخترب إنفاقها الدفاعي منواً ذا أهمية يف 

السنوات القادمة.
املرتبة الثامنــة: احتلت اململكة العربية الســعودية 
(مبيزانيــة دفاعيــة قدرهــا 59.6 بليــون دوالر)املرتبة 
الثامنة بنسبة 3% من إجاميل اإلنفاق العسكري العاملي 
عام 2015. وقد شــهدت الســعودية تقليصــاً يف إنفاقها 
العســكري بنسبة 6.8% عن عام 2014. ويرجع هذا إىل 

انخفاض أسعار النفط وعجز املوازنة الحكومية.
املرتبة التاسعة والعارشة: تقبع كٌل من أملانيا (مبيزانية 
دفاعية قدرها 43.8 بليون دوالر،وبنسبة 3%من إجاميل 

أمريكا الشاملية نصيب األسد (37%)، بينام كان نصيب 
أفريقيا جنويب الصحــراء هو األقل (1%). واحتل إقليم 
آسيا واملحيط الهادي املركز الثاين بنسبة 26%، وجاءت 
أوروبا يف املركز الثالث بنسبة 16%، فيام حل إقليم مينا 
يف املركز الرابع بنســبة 10%. أمــا املراكز من الخامس 
إىل الســابع، فكانت من نصيب أمريكا الجنوبية (%4) 
ومنطقة روسيا وكومنولث الدول املستقلة (4%) ورشق 

أوروبا (1%)، عىل التوايل. 
ومل يحــدث أي تغيري يُذكــر يف ترتيــب أقاليم العامل 
السبعة يف العام املنرصم، طبقاً لتقارير اإلنفاق العسكري 
العاملي التي تصدرها ســنوياً مؤسســة آيايتش اسجينز 
للدراســات الدفاعيــة واألمنيــة (IHS Jane›s)،مقارنًة 
بالعــام 2010. ويالحظ أيضاً أّن أقاليــم العامل املختلفة 
خالل العام املايض، باســتثناء أمريكا الشــاملية وأوروبا 
الغربيــة، شــهدت زيــادة يف حجــم اإلنفــاق الدفاعي 
عــام كانت عليه يف العام 2010. وســوف تســتمر هذه 
الزيــادة باضطــراد يف األجل القصري، وال ســيام يف إقليم 
آســيا واملحيط الهادي،الذي يقود حالياً النمو يف اإلنفاق 
العســكري العاملي بعدما اخترب إقليــم «مينا» انخفاضاً 
يف اإلنفاق، وســوف تنمــو حصته  من ُخمــس اإلنفاق 
العســكري العاملي عام 2015 إىل نحــو ثلثه عام 2020. 
وميكن تفســري ذلك باضطراد بزيادة التوترات يف اإلقليم 

والنمو االقتصادي وانخفاض أسعار النفط.

الدول العرش األكرث إنفاقاً يف املجال الدفاعي
احتلت كٌل مــن الواليات املتحــدة والصني واململكة 
املتحدة وفرنســا وروســيا والهند واليابان والســعودية 
وأملانيا وكوريا الجنوبية املراكز العرشة األوىل عىل قامئة 
اإلنفاق العســكري العاملي لعام 2015. وقد استحوذت 

هذه الدول عىل 72% من ميزانية الدفاع يف العامل.
املرتبــة األوىل: تســتحوذ الواليات املتحــدة وحدها 
(مبيزانيــة دفاعية بلغت أكرث من 595 بليون دوالر) عىل 
36% من إجاميل اإلنفاق العسكري يف العامل عام 2015، 
بانخفاض طفيف عن العام املنرصم، ولكن بانخفاض كبري 
وقدره أكرث من 18% عن عام 2010، حينام وصل اإلنفاق 
العســكري األمرييك أعىل مستوياته (721 بليون دوالر).

ويعود هذاْ إىل تخفيــض اإلنفاق عىل العمليات الطارئة 
ما وراء البحار، والســيام بعد االنسحاب من أفغانستان. 
ولكن مــن املتوقع أْن تتزايد ميزانيــة الدفاع األمريكية، 
بنسبة %2.5، حتى العام 2020. كام يجب أن نالحظ أّن 
اإلنفاق الدفاعي األمرييك يفوق إجاميل اإلنفاق الدفاعي 

لسائر الدول يف قامئة العرشة مجتمعًة.
املرتبة الثانيــة: جاءت الصني (مبيزانية دفاعية قدرها 
نحــو 190 بليون دوالر) بعيــداً يف املركز الثاين بنســبة 
12% من إجاميل اإلنفاق العســكري العاملي عام 2015، 
بزيــادة قدرها نحو 9.1% عن عــام 2014.ومن املتوقع 
أْن تضطــرد هــذه الزيادة يف األجل القصــري حتى العام 
2020. وتســتحوذ الصني عىل 40% من اإلنفاق الدفاعي 

يف منطقة آســيا واملحيط الهادي. وهذا يتسق مع تنامي 
املكانــة الدولية للصني، وطموحاتها يف أْن تكون قطباً أو 

قوة عظمى يف نظام دويل تعددي.
املرتبــة الثالثة والرابعة: أتت دولتان من غرب أوروبا 
يف املركزيــن الثالــث والرابــع، وهام اململكــة املتحدة 
وفرنســا، عــىل التوايل، اللتان تُســهامن بنحــو 45% يف 
اإلنفاق الدفاعي لإلقليم. فقــد بلغت ميزانية الدفاع يف 
اململكــة املتحدة 66.5 بليون دوالر عام 2015، بنســبة 
4% من إجاميل اإلنفاق العســكري يف العامل، بغري زيادة 
أو نقصــان عن العام الســابق عليه. أمــا ميزانية الدفاع 
الفرنســية، فقد ســجلت انخفاضاً طفيفــاً وقدره %0.4 
مقارنًة بعام 2014، حيث قدرت بنحو 56.5 بليون دوالر، 
بنســبة  3% من إجاميل اإلنفاق العســكري العاملي عام 
2015. ومن املتوقع أْن تشــهد الدولتان، والسيام فرنسا، 
زيــادًة يف إنفاقهام الدفاعي هــذا العام؛ نظراً للتحديات 

األمنية التي تواجهام يف الداخل والخارج.
املرتبــة الخامســة: أتــت روســيا (مبيزانيــة دفاعية 
قدرها 54.1 بليون دوالر) يف املرتبة الخامســة، بنســبة 
3% من إجاميل اإلنفاق العســكري يف العامل عام 2015، 
بزيادة قدرها 19% عن العام الســابق عليه. وتســتحوذ 
روســيا عىل 90% من اإلنفاق الدفاعي يف منطقة روسيا 
والكومنولث. والحقيقة أنّــه منذ العام2007، تضاعفت 
ميزانيــة الدفاع الروســية ثالثة مرات. وهــذا يرجع إىل 
التأييد الســيايس القوي إلعطاء ميزانية الدفاع األولوية، 
والرغبة الروســية يف تأكيد مكانتهــا الدولية، وانخراطها 
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اإلنفــاق العســكري العاملي) وكوريا الجنوبيــة (مبيزانية 
دفاعية قدرها 35.7 بليون دوالر، وبنسبة 2% من إجاميل 
اإلنفاق العســكري العاملي) يف آخر قامئــة الدول العرش 

األكرث إنفاقاً عىل قواتها املسلحة خالل العام املنرصم.

حالة الرشق الرشق األوســط وشامل أفريقيا 
(مينا)

عــىل الرغم من أّن اإلقليم شــهد أرسع منــو لإلنفاق 
الدفاعــي بــني عامــي 2012 و2014، فقــد شــهد أول 
تقليصــات مليزانيات الدفــاع منذ ِعقد، وذلــك يف العام 
الفائت؛ نتيجًة ألســعار النفط املنخفضــة. فقد انخفض 
اإلنفاق الدفاعي يف اإلقليم من حوايل 168.8 بليون دوالر 

عام 2014 إىل نحو 168.1 بليون دوالر عام 2015.
ومــع ذلك، يجــب أن نتذكــر أّن التخفيضــات كانت 
هامشــية (مبتوســط 0.5%)، وبصفٍة عامــة، فإن اإلنفاق 
العسكري يف اإلقليم يرتبط مبستوى أسعار النفط. ولذلك، 
من املتوقع أْن يشــهد العام الجــاري (2016) مزيداً من 
التخفيضات يف اإلنفاق الدفاعي يف اإلقليم، بنسبة 1.8%؛ 
حيث يُجــرب االنخفاض يف عوائد مصادر الطاقة الدول إىل 
اتباع سياسات مالية تقشفية. وفيام بعد، يُنتظر أْن يستقر 
اإلنفاق الدفاعي يف املنطقة عند 172 بليون دوالر. بيد أّن 

العودة إىل منو امليزانيات العسكرية سوف يكون معتمداً 
عىل مستوى تعايف أسعار النفط يف معظم الحاالت.

أمــا بالنســبة لتوزيع اإلنفاق العســكري العاملي عىل 
الــدول، فقد احتلت كٌل من الســعودية وتركيا وإرسائيل 
والجزائر املراكز األربعة األوىل من حيث حجم ميزانياتها 
الدفاعيــة، فيام جاءت العراق وُعــامن وإيران يف املراكز 
التالية لها، عىل التوايل. وتستحوذ السعودية وحدها عىل 
نحو 27.5% من اإلنفاق الدفاعي لـ«مينا»، وتفوق حجم 
ميزانيتهــا العســكرية نظرياتها للدول الثــالث التالية لها 

مجتمعًة يف القامئة.
وجــاءت تركيا (مبيزانيــة دفاعية قدرهــا 15.8 بليون 
دوالر) بعيــداً يف املركــز الثاين بنســبة 9.4%من إجاميل 
اإلنفاق العســكري اإلقليمي عام 2015.واحتلت إرسائيل 
(مبيزانيــة دفاعية قدرهــا 15.6 بليــون دوالر) يف املركز 
الثالــث بنســبة 9.3% من إجــاميل اإلنفاق العســكري 
اإلقليمي. ويُالحظ أّن املســاعدات العسكرية األمريكية، 
التي بلغت أكرث قليالً من 3 بليون دوالر، تُحســب ضمن 
امليزانية العســكرية اإلرسائيليــة. أما املرتبة الخامســة، 
فكانت من نصيــب الجزائر (مبيزانية دفاعية قدرها نحو 
12.4 بليــون دوالر)، بنســبة 7.4% مــن إجاميل اإلنفاق 
العســكري اإلقليمي.ويف املرتبة السادســة، ظهر العراق 

(مبيزانية دفاعية قدرها نحو 10.3 بليون دوالر)، بنســبة 
6.1% من إجــاميل اإلنفاق العســكري يف اإلقليم. وأتت 
إيران (مبيزانية دفاعية قدرها 9.6 بليون دوالر) يف املرتبة 
الثامنة، بنســبة 5.7% من إجاميل اإلنفاق العســكري يف 
اإلقليــم. وإن كان يالحــظ أّن امليزانيــة الواقعية إليران 

ترتاوح مابني 14-13 مليار دوالر.

حالة الخليج العريب
تتفــوق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تفوقاً 
حاســامً فيام يتصل باإلنفاق العســكري، الذي بلغ نحو 
81.6 بليــون دوالر، ما يعادل 7.7% من اإلنفاق الدفاعي 
العاملــي، ونحو 48.6% من امليزانيات العســكرية لدول 
الــرشق األوســط وشــامل أفريقيا، وأكرث مــن 80% من 
اإلنفــاق الدفاعي إلقليــم الخليج العــريب (دول مجلس 

التعاون باإلضافة إىل كٍل من العراق وإيران).
وينعكس ذلك يف تفوق دول املجلس تفوقاً كبرياً عىل 
غريهــا من دول الجوار يف عــدد الصفقات الدولية لرشاء 
الســالح واسترياد املعدات العســكرية. ويف حالة االتفاق 
عىل سياســة رشائيــة مشــرتكة، تســتطيع دول مجلس 
التعــاون تصحيح االختالل يف ميــزان القوى الحايل، بينها 

فرادى وإيران، لصالحها يف األجل القصري.
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«أدوات فن احلكم: تعزيز القوة 
االقتصادية الوطنية»

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إسnاتيجية

تعد االســرتاتيجيات عدمية الفائدة إذا مل يرافقها التطبيق الفعال، وبالتايل يحتاج القادة االســرتاتيجيون إىل فهم 
أدوات القــوة الوطنيــة، والطرق التي ميكن اســتخدامها لتنفيذ السياســات من خالل أدوات مثل: الدبلوماســية، 
واملعلومات، والقوة العســكرية، أو االقتصاد. وإذا كان أحد أهداف استخدام القوة الوطنية يتمثل يف تغيري سلوك 
الــدول األخــرى من أجل تحقيق أهدافك، فإن القوة االقتصادية ســتكون ذات تأثري خــاص يف تلك الحالة. والقوة 
االقتصادية الوطنية هي عبارة عن تخصيص املوارد وتوزيع السلع والخدمات لتعزيز األهداف الوطنية. وميكن أن 
تشمل الضغوط أو العقوبات االقتصادية، والحوافز االقتصادية، مثل املساعدات والعالقات التجارية ذات األفضلية. 
وميكن لألداة االقتصادية للقوة الوطنية، إن أحسن ربطها بقطاع  (األعامل) الخاص، أن تؤدي إىل نفوذ كبري، وذلك 
من خالل االســتثامر والتجارة وأشــكال النفوذ املايل األخرى. وميكن أن تكون القوة االقتصادية بالنســبة إىل دولة 

اإلمارات العربية املتحدة أكرث أدوات فن الحكم تأثرياً.
طرح أســتاذا االقتصاد الســيايس ليســيل أرميجو وســاوري كتادا فكرة مفادها أن فن اإلدارة االقتصادية ميكن 
أن يكون إما دفاعياً أو هجومياً، وميكن اســتهدافه إما بصورة ثنائية أو منهجية، وقد يســتخدم الوســائل املالية أو 
النقدية. وميكن استخدام األدوات املالية كدروع وقائية لحامية التنمية الوطنية (من بني األمثلة: الحواجز التجارية 
والرضائب عىل الصادرات) أو عىل الصعيد الخارجي ســواء مبثابة مغريات من قبيل سياســة «الجزرة» (تشــجيعاً 
للدول) أو سياســة «العصا» (لفرض تغري يف الســلوك). وعىل ســبيل املثال، ميكن فرض عقوبات تجارية عىل دولة 
أجنبية بهدف مامرســة الضغط عىل حكومتها إلنهاء انتهاكات حقوق اإلنســان (كام كانت الحال يف جنوب أفريقيا 
إىل أن أجربتها العقوبات التي فرضتها عليها الواليات املتحدة ودول أخرى عىل إنهاء سياســة التمييز العنرصي) أو 
للتوقــف عن صنع أســلحة نووية (كام تم يف حالة العراق وإيران). وعــىل النقيض من ذلك ميكن أن تتلقى الدول 
الصديقة عســكرياً أو دبلوماسياً قروضاً مدعومة أو أفضليات يف التبادل التجاري، كتلك التي استفادت منها مؤخراً 

كل من مرص وباكستان.
مثــة وجــه آخر لفــن اإلدارة االقتصادية، يــرى فيه أرميجو وكتــادا أن «فن إدارة الحكم يشــمل  قيم العمالت 
(مســتويات أســعار الرصف)، وأنظمة أســعار رصف العمالت (ثابتة، أو معومة أو مختلطة)، أو استخدام عمالت 
احتياطيــة، وكل منهــا يف خدمة أغراض أكرب للسياســة الخارجية.» ومبا أن دولة اإلمــارات العربية املتحدة قامت 
بعمل حكيم من خالل ربط الدرهم بالدوالر، فقد اســتفادت من االســتقرار الكبري خالل العقدين املاضيني. وقد 
أشار أرميجو وكتادا أيضاً إىل أن «التحكم بقيم العمالت له هدف داخيل يتمثل يف عزل السياسة النقدية الداخلية، 
ولكنه أيضاً له هدف خارجي (دويل) يتمثل يف تعزيز الصادرات أو الحصول عىل تنازالت يف قضايا أخرى.» والصني 
اآلن بصدد التحكم بعملتها ، كام تقوم الواليات املتحدة األمريكية بتعديل أسعار اإلقراض الداخيل، وقد كان لكال 

األمرين تأثري ملموس يف السوق العاملية.
هناك أداة رئيســية أخرى اســتخدمتها دولة اإلمارات لدعم أهداف سياســتها الخارجية، وهي صندوق الرثوة 
السيادي. فرشكة االستثامرات البرتولية الدولية – آيبيك IPIC، وجهاز أبوظبي لالستثامر ADIA، ومجلس أبوظبي 
للتعليم ADIC، وجهاز اإلمارات لالستثامر EIA، ومؤسسة ديب لالستثامرات الحكومية ICD، ورشكة مبادلة (التي 
قامت مؤخراً بإنشــاء صندوق استثامر مشــرتك بني اإلمارات والصني مع إدارة الدولة للقطع األجنبي الصيني) كلها 
صناديق ثروة ســيادية تقوم مبســاهامت كربى يف استقرار القطاع املايل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وبصورة 
غري مبارشة يف دولة اإلمارات نفسها. وهي تجعل من املمكن لدولة اإلمارات استخدام االعتامدات الثنائية والضغط 

النقدي، حتى يف أوقات انخفاض أسعار النفط، بل وحتى ليك تصبح مقرضاً دولياً كبرياً للدول العربية األخرى.
عىل الرغم من تأثري األسعار الحالية للنفط يف الرافعة املالية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، فإن تعدد القطبية 
املتزايد، وإعادة توزيع القدرات املالية العاملية نحو االقتصادات الناشــئة، وتزايد نشــاط صناع القرار يف الســوق 
الناشــئة عىل الســاحة العاملية، متثل جميعاً تحوالت عاملية تشــكل فرصاً ينبغي اغتنامها من قبل دولة اإلمارات يف 
األعوام العرشة القادمة، مســتخدمة قدراتها االقتصادية القوية. إن االســتغالل املتقن للقــوة االقتصادية الوطنية 
ميكن أن يضمن محافظة اإلمارات العربية املتحدة عىل ازدهارها وابتكارها وبقائها دولة تتمتع بنفوذ هائل كذلك•
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بقلم : 
سامي بيومي

هناك جدل كبري بني الباحثني والخرباء حول دور التغري املناخي يف الظواهر والتحديات 
املهددة لألمن واالستقرار العاملي يف الوقت الراهن، ويف املقابل هناك شبه اتفاق عىل 
أن التغري املناخي سيكون أحد مصادر التهديد االسرتاتيجي الخطرة لدول العامل كافة 
خالل السنوات والعقود املقبلة.
ورغم الخالف حول دور التغري املناخي يف نشوء الظواهر املهددة لألمن واالستقرار 
العاملي يف الوقت الراهن، فإن الخرباء يرون أن هذه الظاهرة تسهم يف تفاقم عوامل 
الخطر القامئة، ويربر الخرباء ذلك بأن الشواهد السطحية ال تفرز عالقة سببية مبارشة 
بني التغري املناخي وتهديدات وتحديات اسرتاتيجية مثل االرهاب وغريه، ولكن 
التحليل املعمق لهذه التهديدات يؤكد وجود عالقة سببية بينها وبني التغري املناخي، 
بينام يرى فريق آخر من الخرباء واملتخصصني أن هناك عالقة قوية بني التغري املناخي 
وتنامي ظاهرة العنف يف العامل أجمع، مبا يف ذلك النزاعات والرصعات الدولية، ويرى 
هؤالء أن النزاعات الدائرة حول املياه والتصحر والجفاف يف مناطق شتى من العامل 
لها عالقة وثيقة بالتغري املناخي.

التغـF املناخـي: هل يهــدد اJمـــن واالستقـــــــــ
اهتمام أجهزة االستخبارات العاملية الستكشاف كيفية التحكم @ املناخ

وقد بدأ الربط بني مصادر التهديد االسرتاتيجية املحتملة 
لألمــن واالســتقرار الــدويل مــن ناحية وظاهــرة التغري 
املناخــي من ناحية ثانية منذ بداية األلفية الثالثة، حيث 
انتبهت مراكز الدراســات والبحوث إىل أن التغري املناخي 
يقــف وراء ظاهرة متنامية هي النزوح بســبب الجفاف 
والتصحر وشح املياه، التي تتسبب يف نزوح وهجرة أعداد 
هائلة من البرش تصل إىل 30 مليون نســمة ســنوياً بحثاً 

عن الرزق يف أماكن أخرى.
وقد لفت وزير الخارجية األمرييك جون كريي األنظار 
إىل العالقة الوثيقة بني التغري املناخي واألمن واالســتقرار 
خالل محارضة له ألقاهــا يف إحدى الجامعات األمريكية 
عندمــا قال "إنــه ليس من قبيــل املصادفة أن ســورية 
قد شــهدت أســوأ موجة جفاف يف تاريخهــا قبل اندالع 
االضطرابات الراهنة، حيث تسبب الجفاف يف نزوح نحو 
مليون ونصف املليون ســوري مــن املناطق الزراعية إىل 
املــدن مبا أدى بدوره إىل تكثيف االضطرابات السياســية 

التي كانت قد بدأت لتوها".
وقد أجمع كثري من الخرباء واملتخصصون قبيل انعقاد 
قمة املناخ األخرية يف باريس عىل أن التوافق الدويل حول 
هــذه القضية ســيمثل دعامة لألمن واالســتقرار العاملي 
انطالقاً من أن مشــكلة التغري املناخي ذات عالقة وثيقة 
بالســلم العاملي، حيث ســبق القمة تداول سلســلة من 
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ــــــــرار العاملــــــي؟

التقارير التي رســمت صورة مظلمة لألوضاع الدولية يف 
حال تفاقم هذه املشــكلة، حيث حــذر الخرباء من آثار 
النقص الغذايئ وتراجع مخزونات املياه الجوفية ونضوب 
مصــادر املياه الطبيعية ما ســيؤدي بالتبعية إىل زيادات 
هائلة يف معدالت الهجرة والنزوح السكاين، وتوفري بيئات 
حاضنة لعصابات الجرميــة املنظمة وتنظيامت االرهاب، 
الســيام يف املناطق التي تعاين باالساس جراء انتشار هذه 
التنظيامت، فضال عن بروز مايســمى بالالجئني البيئيني، 
ويعتــرب خرباء عامليــني أن هشاشــة األوضــاع التنموية 
مبناطــق عدة من آســيا وأفريقيا تفاقــم تأثريات ظاهرة 
التغــري املناخي ويعــزز فرص اندالع الرصاعــات األهلية 
والدوليــة وما يعرف بالنزاعــات املناخية، ويعتقد هؤالء 
الخــرباء أن موجات اللجوء االنســاين األخــرية إىل أوروبا 
ســتكون ضئيلة جداً مقارنة مبا هو متوقع يف حال تفاقم 
مشكلة التغري املناخي والنزوح الجامعي من الجنوب إىل 
الشــامل، وهناك تقديرات تشري إىل احتاملية هجرة نحو 
200 مليون نســمة من مناطقهم إىل أماكن أخرى بسبب 

شح املوارد يف هذه املناطق.

ماهية التغري املناخي
نشأت مشــكلة التغري املناخي او االحتباس الحراري عىل 
خلفيــة الثورة الصناعية التي قدمت للبرشية ما تنعم به 
من تقدم وتطور حضاري اآلن، ولكن كان لها مضاعفاتها 
الســلبية التي ظل العامل يختلف بشأن أســبابها وآليات 
عالجهــا حتــى وقت قريــب، وقد برزت هذه املشــكلة 
بسبب االعتامد العاملي املتزايد عىل الوقود األحفوري أو 
موارد الطاقة التقليدية، (الفحم والنفط والغاز الطبيعي) 
يف الصناعة ما تسبب يف إنتاج كميات هائلة من "الغازات 
الدفيئــة" Greenhouse Gases  (من هذه الغازات ثاين 
أكســيد الكربون وامليثــان وغاز اوكســيد النيرتوز وغاز 
الكلورفلوركربون املسبب لتآكل طبقة األوزون) وزيادتها 
عن معدالتها الطبيعية، ما تســبب يف ارتفاع درجة حرارة 
الكــرة األرضية وتصاعد اآلثار الســلبية الناجمة عن هذا 
االرتفاع ومنها الجفاف والتصحر وقلة املحاصيل الزراعية 
وانتشــار األوبئة، وذوبــان الجليد وارتفاع ميــاه البحار 
واملحيطات وماقد يســفر عنه من ابتــالع مدن بأكملها، 
وانتشــار حــاالت التطــرف املناخية كالحر غــري املعتاد 
والــربودة غري املعتادة. وتكمن مشــكلة هــذه الظاهرة 
باألســاس يف تجــاوز عــدد ســكان األرض لقدراتها بنحو 
ثالثة أضعاف ماتســبب يف موجات تدهور بيئي متتالية، 
وأســفرت عن أزمات املياه والغذاء بسبب جفاف األنهار 
وفقــدان نحو 20 % من األرض الصالحة للزراعة يف العامل 

بســبب التصحر. وتربز هذه املشكلة يف املنطقة العربية 
بشكل خطر جراء االختالل الكبري بني املوارد واالحتياجات 
مــن املواد الغذائيــة، فالدول العربية تســتورد أكرث من 
50% مــن احتياجاتهــا الغذائيــة، وما يفاقــم األزمة أن 
معدالت منو ســكان الحرض يف العامل العريب تتزايد بشكل 

الفت حيث لبغت نحو 72% من تعداد السكان االجاميل، 
وإذا أضفنــا إىل ذلك ارتفاع أســعار الغذاء مقابل تراجع 
أســعار النفط الذي ميثل املصدر األسايس للدخل يف كثري 
مــن الدول العربية، يتضح حجم التحديات التي تزداد يف 
ظل زيادة الفقر املايئ يف دول عربية ضخم ســكانياً مثل 
مرص والعــراق وغريهام، ويكفي االشــارة إىل أن من بني 
قامئة الدول األكــرث تعرضاً لخطر النقص املايئ هناك نحو 
دول عربية عديدة منها مرص وسورية والسودان والعراق 

وموريتانيا والصومال.

  التغري املناخي والدراسات األمنية
رمبا يبدو الفتاً الربط بني مشكلة التغري املناخي والدراسات 
املتخصصة يف الجوانب األمنيــة والدفاعية للدول، ولكن 
فرنسا التي استضافت مؤمتر قمة املناخ العاملية يف ديسمرب 
املايض كانت قد استضافت قبله بأسبوع مؤمتر مل يلتفت 
إليه الكثريون تحت عنوان "املناخ والدفاع: أي تحديات" 
ودعا إليه وزير الدفــاع الفرنيس وحرضه عدد من وزراء 
الدفــاع يف العامل، وجاء هذا املؤمتر ليســتكمل سلســلة 

التغF املناخي 
سيشكل كيف 

سيخطط ويعمل 
ويتدرب ويتسلح 

كل فرد @ قواتنا 
املسلحة
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نقاشــات كانت الجيــوش الغربية قد بدأتهــا للبحث يف 
الصلة بني النزاعات ومشكلة التغري املناخي، وهذا املؤمتر 
هو أحد تجليات تبلور مفهوم "الفكر البيئي" بشكل أكرث 
وضوحاً لدى املتخصصــني والباحثني، حيث بحث املؤمتر 
مناذج عدة من الرصاعات لفهم العالقة السببية املحتملة 
بني التغري املناخي والرصاعات، وكانت حالة "بوكو حرام" 
يف نيجرييــا إحدى الحاالت التــي خضعت للنقاش، حيث 
الحــظ الخرباء أن جفاف بحرية تشــاد قد قوض االقتصاد 
املحيل مبا مكــن حركة "بوكو حرام" مــن تجنيد عرشات 
العاطلــني عن العمل من بني الشــباب النازحني بحثاً عن 
فرص للحياة، كام متت االشــارة أيضــا إىل موجة الجفاف 
التي رضبت سورية بني عامي 2006 ـ 2011 وأسهمت يف 

اندالع الرصاع األهيل يف هذا البلد.
وأشار خرباء يف هذا املؤمتر إىل أن "البنتاجون" األمرييك 
قــد حذر من آثار التغريات املناخيــة منذ عام 2003، كام 
أقر حلف شــامل األطليس (ناتــو) من جانبه بخطر التغري 
املناخــي ودعا دول العامل إىل إبــرام االتفاق البيئي خالل 
املؤمتر الذي عقد عقب ذلك يف باريس، مشــرياً إىل رضورة 
وضع هذه املشــكلة ضمن حســابات السياسة الخارجية 
واألمنيــة للــدول، وقد أصدر خــرباء حلــف الناتو بعض 
التقاريــر التي ســلطت الضوء عىل العالقــة الوطيدة بني 
التغــري املناخي واألمن الدويل. كام ســبق أن عقد مجلس 
األمن الدويل جلسة خاصة بدعوة من بريطانيا ملناقشة أثر 
التغريات املناخية عىل األمن واالســتقرار العاملي، وكان قد 
سبق هذه الجلســة صدور تقرير أعده عدد من جرناالت 

الجيش األمريــيك املتقاعديــن، ولفت االنتبــاه بقوة إىل 
خطورة التحديات االسرتاتيجية الناجمة عن مشكلة التغري 
املناخي وما تسببه من تهديدات لألمن القومي األمرييك، 
واعتربوا أن هذه املشــكلة ســتفاقم التهديدات وتتسبب 
يف زعزعة االســتقرار وتقويض النفــوذ األمرييك يف مناطق 
شــتى من العامل، وقــد أعقب ذلك ندوة حــول املوضوع 
ذاته نظمها اثنني من املؤسسات األكادميية البارزة التابعة 
 US للجيــش األمرييك وهــام "كليــة الحــرب األمريكية
Army War College" و "معهــد تراينجــل للدراســات 

."Triangle Institute for Security Studies   األمنية
ويعتقد بعض الخرباء أن التغري املناخي سيؤثر يف بعض 
املناطق أكرث من غريها بسبب ارتباط هذه املناطق املبارش 
بالتأثريات الســلبية للمشــكلة، مثل الفقر املايئ والتصحر 
الســيام باملناطق التي تشــتهر بالزراعــة والرعي، والتي 
ســيؤدي التغري املناخي إىل اضطراب األوضاع االنســانية 
بها بشكل بالغ ومن ثم تزايد احتامالت نشوب النزاعات 
والرصاعــات العســكرية بســبب الجفاف وشــح املوارد 
الطبيعية. كام يعتقد باحثون أن التقديرات االســرتاتيجية 
العديدة الخاصة بربط القرن الحادي والعرشين بنشوب 
حروب مياه، تعني ربطه بالتبعية بتفاقم مشــكلة التغري 

املناخي ونشوب رصاعات مسلحة بسبب ذلك. 
وقد صــدر يف الواليات املتحدة األمريكية تقرير عام 
2013، ربط بني ما يعرف بالربيع العريب وما شهده من 
اضطرابات عنيفة تســببت يف تقويض األمن واالستقرار 
بــدول عــدة وبني التغــري املناخي، حيــث اعترب معدو 

التقريــر أن تأثــريات التغري املناخي قــد لعبت دوراً يف 
تلــك االضطرابات، وهي الفرضية ذاتها التي تم التوصل 
إليها عرب دراســات أخرى عدة ســبقت االشارة إليه ان 
ولكن هذه الدراســة تحديــداً أضافت متغــرياً جديداً 
يرتبط أيضا بالتغري املناخي وهو ارتفاع أسعار الغذاء يف 
األعوام األخرية جراء الجفاف وانتشــار الحرائق الناجمة 
عن االحتباس الحراري موجات الحر الشديدة يف مناطق 
عــدة، مــا أدى إىل تراجع إنتــاج املحاصيــل والحبوب 
الرئيســية يف دول مثل روســيا وأوكرانيا وكندا واسرتاليا 
وغريها. والشك أن هذه التهديدات املتفاقمة قد دفعت 
األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون  إىل التحذير من 
أن تدهور األرايض بســبب تفاقم ظاهرة التغري املناخي 
ال يشكل خطراً عىل ســبل العيش فقط بل ميثل تهديد 

للسالم واالستقرار العاملي.
ومــن الناحية األممية، فإن الربط بني مشــكلة التغري 
املناخي بقواعد األمن واالستقرار الدويل قد اعتمد ضمنياً 
مبنح نائب الرئيس األمرييك الســابق آل جور جائزة نوبل 
للســالم يف 2007 باملناصفة مع اللجنة الدولية للتغريات 
املناخيــة ، كــام أن فكرة وجــود وحــدات متخصصة يف 
دراســات املناخ وما يرتبط بها من مهام عســكرية باتت 
ضمــن الهياكل العســكرية لبعــض الجيــوش املتقدمة، 
حيث يناط بهذه الوحــدات بناء تصورات حول الكوارث 
املناخية املحتملة وسيناريوهات التدخل االنساين واالغايث 
للجيــوش فيهــا، حيــث تلعب القــوات املســلحة أدوار 
بالغــة األهمية عــىل صعيد االجالء واســتخدام املعدات 
واملروحيات وغريها يف هذه الظروف، ومايضاعف أهمية 
هذه الوحدات مســتقبالً أن الكــوارث الطبيعية تتزايد، 

وغالباً ما يهم التغري املناخي فيها بشكل واضح.

دور إمارايت فاعل
ويف ظل االهتامم الدويل املتزايد مبشــكلة التغري املناخي، 
يربز دور دولة االمارات العربية املتحدة يف التصدي لهذه 
املشــكلة، ففي فرباير املــايض، أعلن األمــني العام لألمم 
املتحدة بان يك مون عن استضافة أبوظبي الجتامع وزاري 
رفيع املســتوى عقد اوائــل مايو املايض متهيــداً لـ "قمة 
املناخ"التي عقدت خالل شــهر ديسمرب املايض يف باريس، 
وهــي خطوة تعكس قناعة املجتمع الدويل مبحورية دور 
االمــارات عىل صعيــد التنمية املســتدامة والحفاظ عىل 
البيئــة فضــال عن مبادراتهــا الرائدة عــىل صعيد خفض 
االنبعاثــات الكربونية وتعترب مدينة مصدر من املبادرات 
الرائدة عامليا يف مجال التنمية املســتدامة والحفاظ عىل 
البيئة، فضال عن خطط الدولة عىل صعيد االســتفادة من 

الطاقة املتجددة ضمن مزيج الطاقة املستخدم يف البال.

التغري املناخي واالرهاب
يربط كثري من الخرباء بني مشكلة التغري املناخي وقضايا 
ملحة عــىل أجندة املجتمع الدويل مثل االرهاب، وذلك 
مــن زاويتني أولهام تتعلق مبســتوى الخطــر والتهديد 
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ومــدى الحاحه، حيــث يعترب هؤالء الخــرباء أن التغري 
املناخي خطر ال يقل إلحاحاً عن االرهاب بل رمبا يفوقه 
لجهة الخســائر البرشية واملاديــة املحتملة عىل املدى 
البعيد، والزاويــة الثانية تتعلق بعالقــة التغري املناخي 
باالرهــاب، حيــث يشــري خــرباء إىل أن هــذا االختالل 
املناخي سيســهم يف تفاقم ظاهرة االرهاب مســتقبالً، 
كونه يقوض دعائم األمن الغذايئ والصحي واملايئ للدول 
واملجتمعات، ومن ثم يســهم يف دفع هــذه الدول إىل 
حالة من الهشاشــة األمنية وايجاد مناطق تضعف فيها 
قبضة الدول ويصعب السيطرة عليها بحيث تصبح مرتعاً 
للعنــارص االرهابية التي تتخذها مناطق متركز وتدريب 
لهــا، فضال عن ان انتشــار املجاعات ميثــل بيئة خصبة 
للتجنيد واالســتقطاب من جانب تنظيــامت االرهاب، 
حيــث تصبح مهمة التجنيد والبحث عن عنارص مرتزقة 
أكرث سهولة وسط مجتمعات فقدت مقومات الحياة ومل 
يعد لديها دوافع للتمســك باألسباب املرشوعة للحياة، 
خصوصــا أن املناطــق التي تشــهد كــوارث طبيعية يف 
دول العامل االســالمي عىل سبيل املثال تكون الجامعات 
املتطرفــة الطرف األكــرث فاعلية يف تقديم املســاعدات 
االنســانية واالغاثية ألبنائها، مــا يؤهل هذه الجامعات 
بعد ذلك لكســب معركة القلوب والعقول واستقطاب 

الشباب للتجنيد واالنخراط يف أنشطتها االرهابية.
ولعل خطورة هذه التأثريات يف مجملها تفرس موقف 
الرئيــس األمرييك بــاراك أوبامــا الذي اعتــرب أن التغري 
املناخي بات "القضيــة املركزية" يف ما تبقى له من فرتة 
يف الرئاسة األمريكية، ويحرص الرئيس األمرييك عىل إبراز 
هذا التهديد ووصفــه مبصطلحات تندرج ضمن قاموس 
األمــن القومــي األمريــيك، حيث قال يف إحــدى خطبه 
"أنا هنــا اليوم للقول إن التغري املناخي يشــكل تهديدا 
خطريا لألمن العاملي، وخطــرا مبارشا عىل أمننا القومي، 
وبال شــك سيؤثر عىل الكيفية التي يدافع بها جيشنا عن 
بالدنا"، مضيفا أن "انــكاره أو رفض التعامل معه يعرض 
أمننا القومي للخطر. ويقوض جاهزية قواتنا املسلحة". 
وخطــاب أوباما طــالب إحدى األكادمييات العســكرية 
األمريكية قائــال "أنتم جزء من الجيل األول من الضباط 
الذي ســيبدأ خدمتــه يف عامل تكون فيــه تأثريات التغري 
املناخــي واضحة جــدا علينا، فالتغري املناخي سيشــكل 
كيف ســيخطط، ويعمل ويتدرب، ويتســلح كل فرد يف 
قواتنا املسلحة وكيف ســيحافظون عىل بناهم التحتية، 
اليــوم وعىل املدى الطويل". وبناء عــىل محورية قضية 
التغري املناخي عــىل أجندة عمله الرئاســية، ميكن فهم 
ترحيــب الرئيس أوباما باتفاق التغــري املناخي الذي تم 
التوصــل إليه يف قمة باريس، حيــث وصفه بأنه "أفضل 

فرصة إلنقاذ الكوكب" الذي نعيش عليه.

التغري املناخي وتكنولوجيا التسلح
يف الوقت الذي تتعاطي فيه مؤسســات البحث العلمية 
مع التغري املناخي باعتباره مصدر تهديد حقيقي، تبحث 

اجهزة االستخبارات يف الدول الكربى عن "فرص" يف هذا 
التحــدي، حيث أشــارت تقارير نرشتهــا صحف غربية 
إىل أن أجهزة االســتخبارات متول أبحاث التغري املناخي 
بهــدف التوصل إىل تكنولوجيا جديدة ميكن توظيفها يف 
مجال التســلح. وكشف خبري أمرييك عن اهتامم أجهزة 
االســتخبارات األمريكية باستشــكاف كيفية التحكم يف 
املناخ العاملي، من خالل مناذج حاسوبية لدراسة كيفية 
اســتخدام غبار طبقة السرتاتوســفري يف تربيد الكوكب، 
بشكل مشــابه ملا تفعله االنفجارات الربكانية الضخمة، 
ويشــعر العلــامء بقلق حيــال هوية من ســيتحكم يف 
تلــك التكنولوجيــات، يف حال أثبتــت فاعليتها. وتنرش 
الدوريات العلمية املتخصصة بني الفينة واألخرى بحوث 
تتعلق باألساليب املختلفة ملعالجة التغري املناخي، ولكن 
هذه األبحاث ال تزال يف بداية الطريق، ومل تكشــف عن 
حقائق ذات قيمة نوعيــة، لذلك يظل خفض انبعاثات 
الكربون الوســيلة األكرث فاعليــة يف التصدي لتهديدات 
التغــري املناخي حتــى اآلن. ولكن ما يثــري االهتامم أن 
معدو هــذه التقارير العلمية من العلــامء، يقرون بأن 
أجهزة االســتخبارات متول بعض هــذه البحوث ولكنهم 

مل يتوصلوا إىل مغزى هذا التمويل وأهدافه الحقيقية.
االســتخبارات  وكالــة  أن  املعــروف  ومــن 
املركزيــة األمريكيــة (يس أي أيــه) قد أسســت مركز 
التغري املناخي واألمن القومي عام 2009، ورغم أن املركز 
أغلــق بعدها بســنوات قالئل وتحديــداً يف عام 2012، 
فــإن الوكالة قد أكدت اســتمرارها يف دراســة تأثريات 

التغــري املناخي يف األمــن االقتصادي األمريــيك، إال أنها 
لن تخصص لذلك مركزا مســتقال. و رغم حظر استخدام 
املناخ كســالح منذ عــام 1978 مبوجب اتفاقية التغيري 
البيئي، فــإن هناك علامء أن الواليات املتحدة تســعى 
إىل ابتــكار تكنولوجيا متكنها مــن التحكم يف مناخ دول 
معادية من خالل صناعة ســحابة سرتاتوســفريية قادرة 
عىل إحداث تغريات مناخية رشيطة أال تكون مرئية عرب 
األقامر الصناعية ووســائل الرؤية األرضية. ويستشــهد 
البعض عــىل جدية هذه املخاوف بأن الواليات املتحدة 
كانت قد انخرطت بالفعل يف أنشــطة تغيري املناخ قبل 
إقرار اتفاقية التغيري البيئي. ويف اوائل ســتينيات القرن 
العرشين، نجحت مختربات أمريكية  عربمرشوع "ستورم 
فــريي"  يف تلقيح العواصف الرعدية بجزيئات مختلفة، 
ســاعني إيل تقليص قوتها املدمرة والعكس، واستخدمت 
هذه التكنولوجيا يف حرب فيتنام، حيث لُقحت السحب 
من أجل إغالق طرق التموين الرئيســية لجنود املشــاة 

الفيتناميني الشامليني وجعلها موحلة مبياه األمطار.

الخالصة 
أن التغري املناخي سيلعب دوراً مؤثراً خالل السنوات 
والعقود املقبلة يف إعادة تشــكيل النظام العاملي مبا قد 
يســفر عنه من نزاعــات ورصاعات وتحــوالت مناخية 
واقتصادية وعســكرية، فضال عام يدفــع إليه من تقدم 
تكنولوجي الســتغالل هذه الظاهــرة يف إخضاع الدول 

املعادية•
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كــام انه من املعروف  أن الســنوات العــرش األخرية قد اتســمت بالربود 
و تزايــد الخالفــات يف املواقــف واالراء  بني الجانبني حيث اتبعت روســيا 
سياســة مناهضة لدول الخليــج، تجلت يف العديد مــن القضايا بداية مع 
دعــم نظام البعث يف العراق، ثم  بدعم إيران ومتددها يف محيطها العريب، 
وختاما بدعم نظام األســد يف ســوريا، بيد أن التقاء مخاوفهام من التقارب 
االيراين األمرييك دفعهام للتفاعل وجعل التحالف بينهام غري مســتبعد بعد 
أن كانــت ترتبط لفرتة طويلة بالتنافــر. يعرض هذا التقرير ألبعاد التقارب 
ل نتائجه وتداعياته، ويحاول رســم  بني دول الخليج العريب وروســيا، ويحلِّ

سيناريوهات مستقبل العالقات بينهام.
 بــداء الربود والتباعــد الســيايس يف العالقات الخليجية الروســية عام 
1938 عندما اغلق ستالني سفارة االتحاد السوفيتي يف الرياض واعاد فتحها 
الحقا ومن يومها العالقات السوفيتية الخليجية اصابها الجمود فال زيارات 
مسؤولني وال عالقات دبلوماســية نشيطة وال تفاهامت بل بالعكس كانت 
الدول الخليجية عىل الدوام حليفا اساســيا واســرتاتيجيا للواليات املتحدة 
منســجمة يف تحالفاتها معها, وكذلك التقارب الخليجي االمرييك يف العرش 

سنوات االخرية عزز عزوف روسيا من التوسع يف عالقاتها بدول الخليج. 

العالقات اخلليجية – الروسية @ ظل 
اJحداث املتغFة

 تشهد العالقات الروسية الخليجية يف الفرتة 
األخرية تفاعالت وتغريات واضحة عىل الصعيد 
السيايس واالقتصادي يف ضوء مجموعة من 
التطورات الدولية واإلقليمية، وتزايد التدخالت 
اإليرانية يف منطقة الخليج العريب بشكٍل خاص 
والرشق األوسط عموًما، كام يؤرشِّ لذلك تطورات 
األحداث يف كلٍّ من العراق وسوريا واليمن.

بقلم : 
خالد سلطان سعيد الكعبي



مير كل من 
الطرفني اخلليجي 

والروسي بظروف 
صعبة وحتديات 

كبFة تشكل 
التحدي اJبرز لهما 

منذ عقود
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تطبيع العالقات 
يف مطلــع التســعينيات مــن هــذا القــرن الح باالفق 
تطبيع العالقات الدبلوماســية واســتعادة أنشطة البعثات 
الدبلوماسية. بعد ذلك أصبح أمراً عادياً أن نشاهد الرئيس 
الــرويس يف منطقــة الخليج العريب يزور دولــة خليجية او 
عربية ويستقبل فيها بحفاوة، فقد فتحت اململكة العربية 
السعودية العالقات الخليجية - الروسية عىل آفاق واسعة 
يف ســبتمرب عام 2003 مع الزيارة التاريخيــة التي قام بها 
العاهل الســعودي امللك عبدالله بن عبد العزيز إىل روسيا 
عندمــا كان ولياً للعهد، وهــي الزيارة التي يرى الكثري من 
املراقبني أنها أعطت الضوء األخرض للتوجه الرويس الفاعل 
نحــو دول الخليــج.  لقد زاد هذا الدعم مــع الزيارة التي 
قام بها الرئيس الــرويس فالدميري بوتني إىل اململكة العربية 
الســعودية يف الحادي عرش مــن فرباير املايض،  حيث قلد 
العاهل الســعودي امللك عبدالله بــن عبدالعزيز الرئيس 
بوتني وشــاح امللك عبدالعزيز أعىل األوســمة يف اململكة، 
وعرب بوتني عن ســعادته البالغــة بالنمو الجذري والرسيع 
للعالقات بني البلدين. وســام خليجي آخر رفيع املســتوى 
ينالــه بوتني أثناء زيارته لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف 
العارش من سبتمرب املايض، فقد منح صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (وســام زايد) أرفع 
األوســمة يف اإلمــارات للرئيس بوتني. وبعــودة  العالقات 

الروسية- الخليجية  اىل سريتها األوىل بعد عقود من الربود 
والتباعد الســيايس واالقتصادي , بــدأ الطرفان يف التمهيد 
لخلــق أفق جديدة وعالقات متينــة  ترتكز عىل  التواصل 
البناء والسعي الجدي لتحقيق املصالح املشرتكة و مواجهة 

التحديات املستجدة.
      زيارات  الشــيخ محمد بــن زايد واألمري محمد بن 
ســلامن االخرية اىل روســيا وما متخضت عنه من مشاريع 
صفقــات بباليني الــدوالرات غري اتجاه بوصلــة العالقات 
الخليجية – الروسية باتجاه آخر ووجه رسائل اىل ايران واىل 
الواليات املتحدة بشكل خاص بأن دول الخليج قادرة عىل 
املنــاورة وتفعيل تحالفات قد تقلب املوازين الســائدة ما 
دام الحليف االمرييك يتعامل بربود مع االعتبارات التقليدية 
يف السياســة الخليجية والحفاظ عىل امن الخليج, فالقاسم 
املشرتك بني ما تريده روسيا من الدول العربية التي يزورها 
قادتها عىل أعىل املستويات وبني ما تريده هذه الدول من 
موســكو هو أوالً، الرغبة يف تطوير عالقات عربية – روسية 
تقفز عىل حواجز العالقة الروســية – اإليرانية التي أثارت 
الشكوك العربية، وثانياً، االستعداد مللء الفراغ الذي خلّفته 
سياســات الرئيس باراك أوباما يف الساحة الخليجية ، والتي 
أثارت الفتــور يف العالقة العربية – األمريكية. هذا ال يعني 
أن الــدول الخليجية قررت االســتغناء متامــاً عن الواليات 
املتحدة واستبدال العالقة األمنية معها بالالعب الرويس بيد 

ان من الرضوري هو التوجه العريب إىل واشــنطن وموسكو 
مبطالب واضحة ومواقف صارمة متتد من العناوين الكربى 
يف موضوع اليمن الذي يتعلق باألمن القومي الســعودي 
والخليجــي بصورة مبارشة، إىل العناويــن «األصغر»  مثل 
انزالق لبنان إىل الهاوية بقرار إيراين – انتقاماً من اليمن. ال 
االنفتاح الرويس وال االنغالق األمرييك ســيغرّي درب املنطقة 
العربية ما مل تأخذ القيادات العربية قرارات نوعية وتسري 
يف خطوات مرسومة. ومن املفيد ما يحدث حالياً وما يسمى 
«الرباغامتية» العملية التي تســلكها قيادات عربية إزاء ما 
يسمى (الواقعية السياسية) للعالقة اإليرانية املتميزة لدى 
كل من موســكو وواشــنطن وبقية العواصم الغربية. كام 
ويعترب العامل االقتصادي يف العالقات اإليرانية-الروســية، 
أبرز عوامل التقارب بني الدولتني، وخاصة يف الفرتة الالحقة 
النهيار االتحاد السوفييتي، يف حني سعى القادة الروس إىل 
اســتحداث مصادر دخل توفر لهم إمكانيــة إدارة الدولة 
املنشــأة حديثاً عىل أطالل اإلمرباطورية الســوفييتية، ومل 
يكن مــن مصادر دخل حقيقية ســوى تحّول روســيا إىل 
تاجر ســالح دويل (بقايا الســالح السوفييتي) سواء بشكل 
حكومي أو من خالل التغلغل يف األسواق الدولية السوداء 
وهو ما شــجع إيــران الطامحة لتعزيز قوتهــا إىل اإلرساع 

بخلق منط تقاريب يف العالقة مع روسيا.

توسيع الرشاكةاإلقتصادية
 الزيــارات العربيــة املهمة إىل موســكو – وما ســبقها 
وســيليها – مــؤرش إىل أحاديــث بلغة مختلفــة يجب أن 
تبقــى منطقية مهام كانت رضورية. ونقطة االنطالق هي 
فهم ما تريده موســكو من انفتاحهــا عىل منطقة الخليج 
مــع احتفاظها بتحالفها مــع إيــران. واالن وبعودة هذه 
العالقــات اىل التقارب فان الجانبني يســريان نحو توســيع 
الرشاكــة االقتصادية الروســية - الخليجيــة وهو ما وضع 
أساســاً قوياً لتطور هذه العالقات مستقبالً ملصلحة روسيا 
والبلــدان الخليجية والعربية األخرى  متجاوزة مجرد رشاء 
االسلحة الخليجية من روسيا أو ضخ االستثامرات الضخمة 
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دراسات وبحوث

يف السوق الرويس اىل خلق شبكة من املصالح وفتح املجال 
للتعــاون يف مجاالت النفــط والغاز والطاقــة، مبا يف ذلك 

النووية والصناعة العسكرية.
مــن الــرضورة ان تتفهم روســيا مصالــح دول مجلس 
التعاون وتستوعب مخاوفهم خاصة تجاة الربنامج النووي 
االيراين والتسلح االيراين التقليدي وهو ما تسهم فيه روسيا 
بنسبة كبرية وعليها أن تقوم بدعم املواقف الخليجية تجاه 
القضايا اإلقليمية وخاصــة ضمن املنظامت الدولية، حيث 
يتعني دعم املواقف الخليجية يف هذا الشــأن ومن ضمنها 
الرؤية الروســية لجامعة أنصار الله الحويث يف اليمن والتي 
ال تزال روســيا تعتربها «جامعة دينيــة» ماجعلها متتنع يف 
إبريــل عــن التصويت عىل قرار مجلــس األمن رقم 2216 
الذي يطالب الحوثيني باالنســحاب من املناطق التي قاموا 
باالســتيالء عليها يف اليمن وهو مــا أكده ويل عهد أبوظبي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد 
االعىل للقوات املســلحة خالل لقاءه بشهرأغســطس/آب 
املايض بالرئيس فالدميري بوتني ، حيث كان اللقاء مرتكزا عىل 
التطورات يف الرشق األوســط وسوريا واليمن حيث أكدت 
القيادة االماراتية  عىل أن قضية اليمن عىل وجه الخصوص 
تعترب قضية حساســة بالنســبة لدول الخليج  ويعترب أمنها 
امتدادا طبيعيا ألمن باقي دول الجزيرة العربية، وأي اغفال 

لهذه الحقيقة هو اغفال خطر آين ومستقبيل. 

ظروف صعبة 
 يف النهايــة ميــر كل مــن الطرفني الخليجــي والرويس 
بظروف صعبــة وتحديات كبرية تشــكل التحــدي األبرز 
لهام منــذ عقود، فالروس اليوم هــدف للتمدد الغريب يف 
رشق أوروبا التي تعترب املجال الحيوي األبرز لروســيا، فقد 
انضمــت العديد مــن دول أوروبــا الرشقيــة إىل االتحاد 
األورويب وحلف األطلــيس بينام ينتظر البعض االَخر دوره 
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يف االنضامم، بل إن بعض جمهوريات االتحاد الســوفييتي 
السابق قد أبدى رغبته االنضامم إىل االتحاد األوريب، والتي 
وجدت ترحيبًا مــن الجانب األورويب واألمرييك، وروســيا 
اليوم محــارصة والتمدد الغريب وصل إىل جورجيا وأوكرانيا 
اللتني كانتــا مــن أهــم الجمهوريــات املكونــة لالتحــاد 
السوفييتي السابق األمر الذي اضطرت معه وبسببه روسيا 
إىل التدخل العسكري املبارش، ما يشري مبستوى الخطر الذي 
وصل إليه الوضع بالنســبة لروســيا وهي كذلك محارصة 
من الجنوب بالقواعد العســكرية األمريكية يف أفغانستان 
وتركامنستان وأوزبكســتان، هذا من الناحية االسرتاتيجية، 
أما من الناحية االقتصادية فقد شــكل انهيار أسعار النفط 
تحديًا كبريًا لروســيا، التي ال تزال تعتمد وبشــكل أســايس 
عــىل عوائــده ويف توقيت تعترب روســيا يف أمــس الحاجة 
لهــذه العوائد، لدعم وضعها االقتصادي واالســرتاتيجي يف 
مواجهة التمــدد الغريب، الذي ازدادت حدته وتســارع يف 

الفرتة األخرية
أما دول الخليــج فهي متر اليوم يف أدق مراحل تاريخها 
الحديــث منــذ انتهــا الوصايــة الربيطانيه فمــن الناحية 
السياسية هناك إفرازات وتحديات الربيع العريب والحراكات 
الشــعبية الداخلية املطالبة باإلصالح الســيايس الشــامل،  
ومــن الناحية االقتصادية تواجه دول الخليج اســتحقاقات 
التنمية ومشكلة البطالة التي بدأت تظهر يف دول الخليج، 
بالرغــم من معدالت النمــو العالية التــي حققتها بفضل 
الطفــرة الكبــرية واملمتدة ألســعار النفط، وهو ما يضيف 
عبئًا جديــًدا عىل أعباء دول الخليج، يتمثل يف توفري فرصة 
العمل لألعداد املتزايدة من الشــباب، وذلك يف ظل انهيار 
أســعار النفط والرتاجع الكبري يف العوائد املالية التي كانت 
توفرها مبيعاتــه، والتي كانت دول الخليــج تعتمد عليها 
بشــكل أســايس لدعم النمو االقتصادي، ويف ظل فشــلها 
يف تقليل االعتــامد عىل النفط وتنويــع اقتصاداتها، وعىل 

املستوى اإلقليمي تواجه دول الخليج خطر التمدد اإليراين، 
الــذي بدأ بالعراق ولبنان ثم ســوريا، وانتهي باليمن تاركاً 
دول الخليــج محارصة بالنفوذ اإليراين، إما بالوجود املبارش 
أو بالوكالة، من خالل املليشــيات الشــيعية التي تدين لها 
بالوالء، هذا باإلضافة إىل الحــركات والتنظيامت الجهادية 
املتطرفة التي بدأت تشــكل تهديداً حقيقياً لدول الخليج، 

بل وللمنطقة بأرسها.

قنوات التعاون
صحيح ان العالقات بني موســكو ودول منطقة الخليج 
شــابها يشء من الفتور خالل حقبة زمنية معينة الســباب 
سياســية رصفه اال انها عادت من جديد اىل ســريتها االوىل، 
وها نحن نشــهد عدة فعاليــات من التعــاون القائم بني 
روســيا ودول الخليج العريب ســواء يف املجاالت السياسية 
او التجاريــة او االقتصادية او الســياحية او االســتثامرية، 
وتلك فعاليات الشــك انها سوف تؤدي اىل ظهور ايجابيات 
متعددة من شأنها ان تبلور االتجاهات الصحيحة ملسارات 
التعاون بني الطرفني، وكل زيارة لقائد او مســؤول خليجي 
ملوســكو ســتؤدي حتام اىل مضاعفة قنــوات التعاون بني 
الطرفــني، والشــك ان ترســيخ تلك العالقات ســوف يعود 
مبنافع جمة عىل روسيا وعىل دول مجلس التعاون الست، 
فاملصالح املشــرتكة بني الجانبني البد من اعادة نظر تطوير 

مبثل هذه الزيارات واللقاءات التشاورية الهامة.

فقد الفرص 
 بســبب حالــة التوجس وانعدام الثقــة بينهام، فقدت 
كل من روســيا ودول الخليج العديد من الفرص التي كان 
ميكنها أن تســتفيد منها بشــكل كبري، فروســيا مثًال تعترب 
من أكرب منتجي ومصدري الســالح النوعي عىل مســتوى 
العــامل، وهي تعتمد عىل هذا القطاع بشــكل كبري يف دعم 

الصــادرات والحصول عــىل النقد األجنبــي, ودول الخليج 
من جانبها تعترب من أكرب مســتوردي الســالح، وهي تعاين 
يف الكثــري من األحيان مــن القيود التــي تفرضها الواليات 
املتحدة والدول األوروبية عىل مشرتيات السالح الخليجية 
وألسباب مختلفة، لذا فإن قطاع الدفاع كان من املمكن بل 
من املفرتض، أن يشــكل أحد أهم مجاالت التعاون الرويس 
- الخليجي، كذلك يشكل قطاع الطاقة مجاًال اَخر مهاًم من 
مجاالت التعاون بني دول الخليج وروســيا ســواًء يف مجال 
الغاز الطبيعي الذي يشــكل أهمية خاصة لدى روســيا أو 
يف مجــال النفط الذي يهم دول الخليج، وقد أثبت التاريخ 
إمكانية التعاون الوثيق يف هذا القطاع االســرتاتيجي املهم، 
الذي بدأ يواجه العديد من التحديات، سواًء من قبل قطاع 
الطاقــة البديلة الصاعد أو قطاع الغــاز والنفط الصخري، 

الذي يشهد طفرة كبرية بفضل التقنيات الحديثة.
 تشــكل هــذه الفرص وتلــك التحديــات أرضية جيدة 
لتجــاوز عقــد التاريخ، التي ســممت العالقة الروســية - 
الخليجية عىل مدى العقــود املنرصمة، واالنطالق منها إىل 
أفــق جديدة وعالقــات وثيقة تقوم عىل أســاس التواصل 
البنــاء لحل الخالفــات أو عىل األقل تحييدها والتنســيق 
املســتمر لتحقيق املصالح املشــرتكة أو مواجهة التحديات 
املستجدة إن روســيا اليوم يف أضعف حاالتها، وهي فرصة 
تاريخيــة لــدول الخليج للظفر باتفاق يكــون أكرث جدوى 
وأقل كلفة مع روســيا، لوضع أســس العالقة املســتقبلية 
بــني الطرفــني بجوانبها املختلفــة االقتصادية والسياســية 
والعســكرية، إال أن قــدرة دول الخليج عــىل تجاوز عقد 
املــايض يف عالقتها مع روســيا تعتمد يف املقــام األول عىل 
قدرتها عىل إعادة تحديد أولوياتها، وتقييم التحديات التي 
تواجههــا، وكذلك القــدرة عىل التوصل إىل تصور مشــرتك 
فيــام بينها، واالتفاق عىل الحــد األدىن من توحيد املواقف 

تجاه القضايا الخالفية•
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خيال احملاربني وحروب املستقبل

بقلم:
د. عمار على حسن

 يفيد الخيال املحاربني سواء وهم يخططون للقتال، من حيث تحديد املكان 
والزمان والوسائل واملقاتلني، أو وهم يديرون املعركة يف امليدان نفسه، بعد أن 
تقرع الطبول وتنطلق حمم النار، وكذلك حني يجلس هؤالء ليتصوروا شكل 
الحرب يف املستقبل. ورمبا قاد "خيالهم االسرتاتيجي" إن صح التعبري مجاالت 
عدة يف الحياة إىل التطور والتقدم خطوات إىل األمام، من زاوية أن كثريا من 
االخرتاعات الحديثة خرجت من رحم الصناعات العسكرية، أو كان التفكري 
يف كسب الحرب دافعا للتوصل إليها، والحاجة إىل الهيمنة أو الردع هي أم 
اخرتاعها.

ويقــر كالوزفيتس بــأن «جميع القــادة العظامء قد 
تطرفوا انطالقا من فطرتهــم، وحقيقة أن فطرتهم كانت 
دامئا ســليمة هي جزئيــا مقياس لعظمتهــم وعبقريتهم 
الطبيعيــة». ويعود تركيز كالوزفيتــس عىل الحدس أكرث 
مــن التفكري الواعــي إىل درايته بأن الحــروب ال تديرها 

املعادالت الحسابية عىل الورق إمنا الترصف يف امليدان.
ولهذا تحدث الخرباء واملؤرخون الحربيون عن «الفنون 
العسكرية»، منطلقني من أن التاريخ العسكري هو وقائع 
وأحداث متتابعة من مامرســة فــن الحرب، التي كان لها 
دور كبــري يف تطــور مجاالت أخــرى. وهنا يقــول فرنان 
شــنيدر يف كتابه «تاريخ الفنون العسكرية»: «إن التاريخ 
العســكري، منذ عرص أجدادنا ســكان املغاور إىل عرصنا 
الذري، قد ســاهم مســاهمة فعالة يف التطور املســتمر 
للعلوم البرشية، هذه العلوم التي ساهمت أيضا، بنسب 
متفاوتــة يف تحســينه وازدهاره. إن فنــون القادة الكبار 
قد تأثرت تأثرا كبــريا بعلوم معارصيهم وطرق تفكريهم، 
فهؤالء القادة  يســتفيدوانهم نشأوا عىل أفكار رؤسائهم 
الســائدة يف زمانهم. فاإلسكندر اقتبس تكتيكه من الفكر 



إن التاريخ العسكري 
منذ عصر أجدادنا 
سكان املغاور إ  

عصرنا الذري قد 
ساهم مساهمة 

فعالة @ التطور 
املستمر للعلوم 

البشرية
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اإلغريقي، كام استمد بونابرت غذاء نبوغه من نظريات 
مفكري القرن الثامن عرش، عســكريني كانوا أو مدنيني، 
أضــف إىل ذلك أن املؤلف القيم الذي وضعه كلوزفيتس 
عن الحرب، وهو أفضل ما كتب يف باب الفنون الحربية، 
ال يعترب مثرة دراسة لفنون نابليون فقط، بل إنه إىل ذلك 
دراسة لسلســلة من املذاهب املستوحاة من أفكار من 

هم أمثال كانط وهيجل».
وكان املفكر واملؤرخ العســكري ليدل هارت يرســم 
لوحــة بالكلامت يتخيــل فيها وضع الحــرب قائال: «يف 
الحــرب مناثل رجــال يبذل كل جهــده للبحث عن عدو 
يف الظــالم، واملبادئ التي تحكم ترصفنا ســتكون مامثلة 
لتلك التي ميكن أن يتبناها عىل نحو طبيعي. ميد الرجل 
ذراعا ليك يتلمس طريقه إىل عدوه (استكشاف). وحينام 
يلمس خصمه يتحسس طريقه إىل رقبة األخري (استطالع) 
ومبجرد أن يبلغها ميســكه من ياقته أو من رقبته حتى ال 
يتمكن خصمه من الفــكاك أو الرد عليه بطريقة مؤثرة 
(تثبيــت) ثم يرضب بقبضته الثانيــة عدوه، الذي أصبح 
عاجزا عن تفادي الرضبة. رضبة قاضية حاســمة (هجوم 
حاســم) وقبل أن يســتطيع عدوه أن يفيق يتابع وضعه 

املميز ليك يجعله فاقد القوة نهائيا (استثامر)».
وهناك رؤى عملية أشــمل عن سيناريوهات وضعت 
لحــرب قادمــة، مثل تلــك التــي حواها تقريــر أعده 
مجموعــة من الخرباء األمريكيني برئاســة األمريال دافيد 
جريميــه نائب رئيــس هيئــة األركان املشــرتكة، يعرض 
مســارات الرصاعات املحتمل وقوعها بقــوة بعد انتهاء 
الحرب الباردة بني الواليات املتحدة واالتحاد الســوفيتي 
املنهار وعقب حرب الخليج 1991، ويحدد عدد ونوعية 
القوات واألســلحة التي ستســتخدمها القوات األمريكية 
وامليزانية الالزمة لذلك. وحدد التقرير نطاقا زمنيا يرتاوح 
بني عامي 1994 و1999، متصورا ســبعة أزمات محتملة 
قــد تجر واشــنطن إىل الحــرب وهي: تهديــد جديد يف 
منطقة الخليج عىل يد العراق، وهجوم مباغت من قبل 

كوريا الجنوبية عىل جارتها الشــاملية، وإمكانية حدوث 
هذين السيناريوهني بشكل متزامن، ونشوب توترات يف 
دول البلطيق، واحتامل حدوث انقالبات عسكرية تهدد 
أمن أمريــكا ومصالحها أو قيام حرب بني فصائل الجيش 
الفلبيني بعد تخفيض الوجود العسكري األمرييك هناك، 
وإمكانية تحالف اإلرهابيني وتجار املخدرات والعصابات 
يف بنــام مبا يهــدد املالحة، واحتامل قيام روســيا بعملية 
عســكرية توســعية يف أوروبا. ورغم أن هــذه الحروب 
املتخيلــة مل تقــع فإنهــا ســاهمت يف تعزيــز جاهزية 

العسكرية األمريكية وتفوقها.
لكــن الحاجــة إىل الخيال ال تقترص عــىل إبداع طرق 
أو أســاليب للتعامل مع امليدان أو التفكري فيام سيجري 
فيــه، إمنا متتد إىل تخيل وضع الحرب يف املســتقبل، وما 
إذا كانت ســتظل مرتبطة بدوافعها القدمية مثل تحقيق 
املصلحــة وتعزيز املكانة واالنتقــام وحفظ األمن، أم أن 
قيودا جديدة ســتطرأ عىل الــدول يف اتخاذ قرار الحرب 
عــىل خلفية أي من هذه الدوافــع. ويف كل األحوال فإن 

باب التفكري سينفتح عىل مرصاعيه ليتخيل شكل الحروب 
ونوع السالح املستخدم فيها واملهام الجديدة التي ستجد 
الجيوش نفسها أمامها واألماكن التي ستطلق فيها النريان. 
ويف كل الظروف أيضا ســتبقى الحرب هي «أزميل يسء 

لنحت الغد» كام قال مارتن لوثر كينج. 
لقــد بات من الواضخ أن «مثة عدد قليل من املجاالت 
التي شــهدت فيها املســرية البرشيــة تطورا أكــرث إثارة 
واتســاقا مام شــهده مجال الحروب وصناعات األسلحة، 
عــىل امتــداد تاريخها. إنها مســرية تكــررت فيها إعادة 
تعريف التكنولوجيا املتقدمة، وتطبيقاتها إلنتاج معدات 
جديــدة ذات تعقيد تكنولوجي أبعد من الخيال يف كثري 

من األحيان».
 فمجــال الحروب، فنونهــا واســرتاتيجياتها وأدواتها، 
تشــهد تطورات ال تنقطــع. فعىل ســبيل املثال دفعت 
الحــرب «الالمتامثلــة» واإلرهاب الدويل الــدول الكربى 
إىل تطوير قدرات وتدريبات جيوشــها مبا يتناســب مع 
هذا، إىل جانب التوســع يف اســتخدام اآلليات املوجهة، 
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وعىل رأســها «الطائرات من دون طيار»، وبات الطريق 
واسعا أمام املســتويات املتزايدة من الروبوتات الذكية، 
التي ســيكون لها مكان راسخ يف ســاحات معارك الغد، 
وستشــهد حــروب املســتقبل «تشــكيلة متنوعــة من 
الروبوتــات من حيــث الحجــم والتصميــم والقدرات 
واالســتقاللية والذكاء، وســتبني الخطط واالسرتاتيجيات 
والتكتيــكات يف تلك الرصاعات املســتقبلية عىل عقائد 
جديدة هــي اآلن يف طور التكون، ويحتمل أن تشــمل 
كل يشء، بدءا بالسفن الروبوتية، وأرساب الطائرات غري 
املأهولة املســتقلة إىل محاريب الحجريات املكعبة الذين 
يديــرون الحرب من مســافة بعيدة، وقــد متثل القوات 
التي تخوض تلك الحــروب حكومات أو مجموعات عري 
حكومية عىل السواء، ورمبا حتى أناساً مهووسني ميتلكون 
قدرة عىل الفتك كانت من قبل يف أيدي الدول، ويف تلك 
املعارك ستضطلع اآلالت بأدوار أكرب، ال يف تنفيذ املهامت 

فحسب، بل ويف التخطيط لها أيضا.
 وراحــت تظهر اتجاهات جديدة يف العالقات املدنية 
ـ العســكرية، وأخــذ القــادة املدنيــون والعســكريون 
يتفاعلــون عــىل املســتويات االســرتاتيجية والعملياتية 
والتكتيكيــة يف آن، وينتقلــون من مجــرد التعايش إىل 
التعــاون يف بناء القــدرات، وفهم واحــرتام التفويضات 
الرضورية واملســتقلة، وتعزيز أدوات االتصال ومجاالت 

التعليم والتدريب. 

جيش أصغر وأكرث مرونة
وتعــزز دور القطاع الخاص يف العمليات العســكرية 
عرب إعداد الجيــوش وتجهيزها، واملشــرتيات الدفاعية، 
وإدارة املرشوعــات وتطويرها، وتصاعد دور املتعاقدين 
يف الحروب من مقــاويل خدمات دعم القوات، ومقاويل 

دعم املنظومات، ومقاويل خدمات الحامية األمنية.
كل هذا سيجعل الجيش يف القرن الحادي والعرشين 
يبدو مختلفا جــدا عن الجيوش التي واجه بعضها بعضا 
حالل الســنوات األخرية من الحرب البــاردة، حيث من 
املنتظــر أن يكــون الجيش أصغر، وأكــرث مرونة، وقادرا 
عــىل توجيــه رضبة أكرب بكثــري مام يوحي بــه حجمه، 
وســيكون مملوءاً بالجنود املحرتفني للغايــة والقادرين 
عــىل تنفيــذ مهام متعــددة مل تكن تنفذهــا فيام مىض 
ســوى وحدات خاصة. وسريافق هؤالء الجنود إىل ميدان 
العمليات مجموعة متنوعة من األفراد غري العســكريني، 
الذين ســيكون الكثري منهم متعاقدينـ  لتنفيذ مهام غري 
عسكرية تعترب مهمة، ولكنها تتطلب أفرادا غري ماهرين. 
إن جيش املستقبل سوف يشبه قوة متكاملة البنية، مع 

تزايد األدوار التي يقوم بها األفراد املدنيون واملتعاقدون 
أكرث من أي وقت مىض. وقد ال يكون الجيش هو العنرص 
األكرب، لكنه سيكون العنرص األهم من حيث ضامن أمن 

العمليات. 

حروب جديدة
وظهــرت ألــوان أخــرى من الحــروب، ســتتعزز يف 
املستقبل، مثل «حرب الشبكات» التي تبدو جذابة عىل 
نحو خاص ألطــراف مؤثرة دون الدولة، مثل التنظيامت 
للــدول،  العابــرة  اإلجراميــة  واملنظــامت  اإلرهابيــة، 
وجامعات الضغط الســيايس املتطرفة، ويصعب هزميتها 
لغيــاب هــدف واحدد يــؤدي تدمريه إىل إنهــاء وجود 
الشبكة بالكامل. وهناك من يطلق عليها حرب اإلنرتنت، 
التي يتم شــنها بواســطة الحواســيب املتقدمة وشبكة 
اإلنرتنــت، بغية إحداث رضر بنظــم معلومات الخصوم، 
ويف املقابل توجد حرب دفاعية من النوع نفسه لحامية 
النظم الخاصة باملهاجمني، وهناك من يطلق عليها حرب 

املعلومات.
إنها حرب «الفضاء اإللكرتوين»، التي ال ميكن التعامل 
معهــا عىل أنها نوع نظيف مــن الحروب ال ضحايا فيها، 
ومن ثم ميكن تبينها لتجنــب رشور الحروب التقليدية، 
ففــي الحقيقة هي نوع من الحــرب الرسية التي تبقى 
خافيــة عــىل عيون عمــوم النــاس، لكنهم هــم الذين 
ســيدفعون مثنها أيضا، ســواء األفراد أو الرشكات العامة 

والخاصة.
 وتختلف مجاالت الحروب تلك عام تســمى «حرب 
األفكار» التــي تقوم عىل الدعاية، وهــي ذخائر ينتجها 
العقل، وتوجه إىل العقل، وتعد أسلحة أثبتت أنها ال تقل 

أهمية عن أي من األسلحة التي ابتكرها اإلنسان.

ستشهد حروب 
املستقبل 

تشكيلة متنوعة 
من الريبورتات 

من حيث احلجم 
والتصميم والقدرات 

واالستقاللية 
والذكاء
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بقلم: Uمد خلفان الصوا'
كاتب إماراتي

نبض 
الديــــرة » تفضح إيران..! «جنيف

عندما يعجز وفد دبلومايس عىل اتخاذ قرار أثناء املفاوضات، فإنك مبارشة تحكم عليه بأنه ”تائه“ 
وال يعرف كيف يترصف، ألنه مل يتم تفويضه بالشكل الصحيح أو أن القرار ليس بيده ويف مفاوضات 
”جنيف2“ التي انتهت قبل يومني بالفشل بني السلطة الرشعية يف اليمن واالنقالبيني ”الحوثيني وعيل 
عبداللــه صالح“. وبالتايل حينام يطلب هذا الوفد خالل مناقشــة بنــود الخالفات يقطعون الحديث 
ويستطلعون رأي قياداتهم يف صعدة، حيث معقلهم، أو غريه أكرث من مرة خالل الساعة الواحدة، فإن 

ذلك ال بد أن يقلق الطرف اآلخر وال يطمئنه.
يبــدو أن الحوثيــون مل يأخــذوا مفاوضات ”جنيف2“ بالجدية التي يســتحقها مــع أنهم الطرف 
األضعف، بل إن أســلوب املامطلة وهو (تكتيك إيراين اتبعته يف أكرث من عملية تفاوضية ونجحت يف 
بعضها مع الغرب عىل ســبيل املثال)، الذي اتبعه االنقالبيــون هو دليل عجز عن إنجاز أي خطوة يف 
صالح الشعب اليمني. هم خرجوا من هذا االجتامع بأنهم أكدوا للعامل تلك الشكوك التي انتابت دول 
التحالف العريب بل إن األيام القادمة ستؤكد أنها كانت ”فرصة“ ولكن مل يستفيدوا منها وأن تفضيلهم 
لنصائح إيران ليســت ضامنة ملســتقبلهم الســيايس يف اليمن. علق البعض عىل املشهد التفاويض يف 
مدينة بيال الســويرسية؛ حيث كان اللقاء؛ بأنه ذكرهم مبامطالت حزب الله اللبناين يف مسألة العمل 
عىل اســتمرار األزمة السياسية يف لبنان من أجل كسب الوقت لرتتيب أوراقهم السياسية والعسكرية 
عندما يكون يف مأزق، والصحيح أن اإلنقالبيون يعيشون حاليا مأزقا سياسياً وعسكرياً ستكشفه األيام 

القادمة.
لن تنهي األزمة اليمنية قريباً طاملا اإليرانيون هم الذين ميســكون بخيوط الطرف املتســبب فيها. 
وهذا األمر ليس جديدا عىل املتابعني للشأن لظاهرة التدخل اإليراين يف الشأن العريب، فعلته يف العراق 
لحني حولته إىل فوىض سياسية، ألن االصطياد يف املياه العكرة منهجها. ومن خالل التجربة التي أكدت 
أن القوة هي العنرص الذي تقتنع به القيادة اإليرانية أما غري ذلك فهي بالنســبة لهم مســألة كســب 

وقت إلعادة ترتيب االوراق.
اليشء الذي ينبغي عىل األمم املتحدة أن تقتنع به أن هناك خوفا وقلقا من الحوثيني ومن ميثلونهم 
من العملية السياســية التي يفرتض أن تتم بإجراء انتخابات رئاسية. ألن قبولهم يف إجراء املفاوضات 
فهــو من أجل الظهور اإلعالمي فقط، والدليل أنهم عملوا عــىل خرق رشوط إجراء املفاوضات بعدم 
الترصيح لوســائل اإلعالم ولكنهم مل يلتزموا به، وبالتايل فإن الحديث عن أي أمل للحل الســلمي مع 
الحوثيــني ومن ميثلونهم، هو أمر قــد يبدو بعيداً عىل األقل من باب معرفتنــا بطريقة تفكري القادة 

اإليرانية.
هــم يدركون مدى قبولهم من الشــعب اليمنــي وبالتايل فإن خوفهم من التوصــل إىل اتفاق من 
أجل الدخول يف العملية السياســية مربر، ولذا علينا أن ال نســتغرب أن الســالح هي األداة املفضلة 
لديهم للســيطرة عىل مقدرات الشعب اليمني. القوة والســالح هي اللغة التي يفهمها الحوثيون بل 
إنها تتوافق بالكامل مع السياســة اإليرانية وأي موافقة ألي منطق دبلومايس أو ســيايس فهو إما من 
باب مخادعة الرأي العام العاملي بأنهم ال ميانعون الحل الســلمي أو أنها من باب الخروج من مأزق 

عسكري أو سيايس.
املفاوضــات كشــفت حجم النفوذ اإليراين يف قــرارات الحوثيني وعيل عبداللــه صالح وأن مصلحة 
الشــعب اليمني هي آخــر اهتامماتهم ولكن هل هذا ليــس كافيا القناع للمجتمــع الدويل بأهمية 
الضغط عىل الحوثيني وعىل ممثليهم من اإليرانيني باعتباره الطرف الوحيد املستفيد من الفوىض التي 

تعيشها الدول العربية؟!.
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وقد بدأ الجيش األمرييك يبدي اهتامما حقيقيا بأســلحة 
الليزر املوجهة خــالل الثامنينيات، وذلك يف إطار "خطة 
 Strategic Defense Initiative "الدفــاع االســرتاتيجي
SDI)) التي وضعها الرئيس األسبق رونالد ريجان، والتي 
طرحت تصوراتها األوىل إمكانية اســتخدام أسلحة الليزر 
املدارية orbiting lasers، مثل أشعة إكس، ثم األسلحة 
 layered الكياموية يف ســياق دفاع متعدد املســتويات
defense لتدمري الصواريــخ املعادية منذ لحظة إطالقها 
وحتــى دخولها مرحلة الخروج مــن الغالف الجوي أثناء 
عمليــة التحليــق. ولكن تم إلغاء هــذه الفكرة يف نهاية 
األمر بســبب عدم كفاية الطاقة اإلشعاعية والحاجة إىل 
مئات األســلحة املعتمدة عىل األقامر الصناعية، باإلضافة 

إىل تواضع التوقعات املنتظرة حول دقتها وكفاءتها.
ومع انهيار االتحاد السوفيتي السابق اتجهت األنظار 
 Air-Borne Laser ًنحــو تطوير الليــزر املحمول جــوا
ABL)) وهــو عبارة عن ليزر كياموي قــوي يتم تركيبه 
عىل طائرة بوينج 747 النفاثة العمالقة التي تقوم بعمل 
دوريــات دائرية بالقــرب من مواقع إطــالق الصواريخ 
املحتملــة املعادية. ورغــم أن الخرباء اعتــربوا عمليات 
اإلطالق التجريبيــة األوىل ناجحة إال أن الجيش األمرييك 

 Air-Borne Laser ًمل ينتج ســوى الليزر املحمول جــوا
ABL)) قبل إلغاء الربنامج متاما.

وكان ســتيف هيكسون، الذي يشــغل منصب نائب 
 Northrop Grumman رئيــس مجلــس إدارة رشكــة
Aerospace Systems لربامــج الطاقــة املوجهــة، هــو 
 Air-Borne Laser ًمدير برنامــج الليزر املحمول جــوا
ABL)) الذي رشح لنا ملاذا ميثل ليزر أيودين األكســجني 
 (chemical oxygen iodine laser (COIL الكيــاموي
 Boeing مــن فئة امليجــاوات املركب عىل مــنت الطائرة
400F-747 املعدلة حدثــا تكنولوجياً غري قابل للتطوير، 
 solid- state الســيام بعد تطوير أشــعات الليزر الصلبة

(lasers (SSLs
ورصح هيكسون بأن "ليزر األيودين الكياموي املثبت 
عىل مــنت الطائــرة بوينــج 727 ليس له أي مســتقبل. 
فبعيدا عن املســائل اللوجستية املتعلقة بالكميامويات، 
ال ميلك ســالح الجو األمرييك ســوى طائرة بوينج أخرى 
 Air Force ضمن أسطوله، وهي طائرة الرئيس األمرييك
One وال أتوقع عودة أسلحة الليزر الكياموي مرة أخرى 
 solid- state lasers بعد ظهور أشــعات الليزر الصلبــة
SSLs)) التي ال تحتاج إىل مثل هذه الكيامويات ألن كل 

خضعت أسلحة الطاقة املوجهة 
Directed-energy weapons مثل 
أسلحة الليزر للتطوير منذ عقود، وينتظر 
تلك األسلحة مستقبل واعد، ويجري 
إخضاع عدد كبري منها لالختبارات 
امليدانية. ورغم أن أول سالح لليزر مل 
يتم تطويره إال يف عام 1960، وهناك 
قامئة طويلة من املؤرشات الحقيقية أو 
الوهمية التي تعود إىل 2500 عاما تقريبا، 
 burning" "مثل سالح "املرآة الحارقة
mirror" weapon الذي ابتكره املخرتع 
اليوناين أرشميدس، وهو السالح الذي 
أشعل النريان، كام تقول األسطورة، يف 
سفن الرومان الذين هاجموا سرياكيوز يف 
عام 212  قبل امليالد.

مفهوم أسلحة الليزر البحرية

ما تحتاجه هو الطاقة والتربيد. وال تختلف أسلحة الليزر 
 kinetic weapons الكيامويــة عن أي أســلحة حركيــة
أخرى مــن حيث محدوديــة مخزن الذخــرية. فبمجرد 
حدوث التفاعــل الكيميايئ يجب العــودة إىل القاعدة، 
ولكــن يف حالة وجــود الليــزر الصلب ميكنــك متابعة 
 solid- املهمة". وأردف أن إضافة أشــعات الليزر الصلبة
state lasers (SSLs) أصبحــت اليوم جزءا ال يتجزأ من 

أي خطة يضعها سالح الجو للمستقبل.
وأضــاف "أننا دخولنا عامل أشــعات الليــزر الصلبة 
مل مينعنــا من البحث عن أي تطبيقــات تجارية ميكن 
اســتغاللها من الجيل التايل من الليثوغرافية الضوئية 
photolithography، ووجدنا أن من املمكن تحجيم 
قدراتها بحيث تقترص عىل األســلحة التكتيكية فقط". 
وقــال "لقد كنــا أول من طرح تقنيــة تزيد عىل 100 
كيلــو وات يف عام 2009 يف ســياق برنامج أُطلق عليه 
 Joint High "اسم "الليزر الصلب املشرتك عايل القوة
Power Solid State Laser [JHPSSL]  وباستخدام 
هذا النــوع مــن التكنولوجيا أمكننا مؤخــرا (يف عام 
2011) اســتخدام الليزر يف املهــام البحرية. ونأمل يف 
وضع أسلحة الليزر عىل منت القطع البحرية السطحية 
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والطائرات ألغراض الدفاع عن النفس".

Ground- الدفــاع املنصــوب عــىل األرض
based defense

يتعامــل الجيش األمرييك مع أســلحة الليــزر باعتبارها 
أســلحة لتحقيق الدفاع املنصوب عــىل األرض، ومن ثم 
الهجوم يف نهاية األمر. وجرت محاولتان يف هذا السياق، 
 Robust Electric "هام "خطــة الليزر الكهريب القــوي
Laser Initiative (RELI) التــي ترمي إىل تعزيز تقنية 
الليــزر الكهريب لخدمــة قيادة الدفاع الفضــايئ والدفاع 
الصاروخي التابعــة للجيش األمريــيك لتقديم خدمات 
متعددة وتطبيقــات الجيل التايل من أســلحة الليزر، و 
 Solid State Laser "تجربة قاعدة اختبار الليزر الصلب"
Testbed Experiment (SSLTE) ب "مختــرب تجربــة 
الليــزر ذي الطاقــة العالية" التابــع للجيش األمرييك يف 
"مضامر الصواريخ" يف "وايت ساند" بوالية نيومكسيكو. 
 Solid "وتعتمــد "تجربة قاعــدة اختبار الليــزر الصلب
State Laser Testbed Experiment (SSLTE) أساسا 
عــىل الليزر الصلب بقــدرة 105 كيلو وات الذي أنتجته 

Northrop Grumman لرشكة
ورصح هيكســون بأن "أي نوع مــن الليزر املنصوب 
عــىل األرض يجــب تهيئتــه بحيــث يناســب املركبات 
املتحركــة بدال مــن املركبــات الثابتة واملكشــوفة أمام 
أعني العدو. وبالنظــر إىل ما يفعله "برنامج عرض الليزر 
البحــري" Maritime Laser Demonstration وبرامج 
 ONR [the Office of Naval هيئة البحوث البحريــة
Research] األخــرى مع ليزر الســفن الســطحية، نجد 
أن هذه املهام تعتــرب كلها مهاما للدفاع عن النفس ضد 
الزوارق الصغرية واملركبات الجوية اآللية (غري املأهولة) 
املتدفقــة بأعداد كبرية، ومن ثم التصدي لصواريخ كروز 
املضادة للســفن. وعندما ننظر إىل التطبيقات املجوقلة 
فال ميكننا أن نتوقع يف القريب العاجل أن يطلب العمالء 

أكرث من أسلحة الدفاع عن النفس".
وتنظر القيادة العليا ألسلحة الجيش والبحرية وسالح 
الجو إىل أســلحة الليزر عالية القدرة باعتبارها أســلحة 
رئيســية خالل العقــود القادمة، خصوصــا فيام يتعلق 
بتوفري الذخرية واإلمدادات اللوجســتية والصيانة واملدى 
واألحامل التي تؤثر عىل ساعات التشغيل والدقة العالية 
مع قلــة املخاطر املرتتبة عىل إصابــة األهداف الثانوية. 
ومــع تقلص امليزانية العســكرية للجيش متثل أســلحة 
الليــزر عالية القــدرة انقالبا حقيقيا مــن حيث القدرة 
عىل "توجيه" أشــعة الليزر إىل أعىل أو إىل أســفل لتلبية 
متطلبــات املهمة املحددة، ومن ثــم تقليل الحاجة إىل 

استخدام عدة أسلحة مختلفة يف مسارح العمليات.
وهــذا هو املجال الذي تخلفت فيه الواليات املتحدة 
بدال من أن تقود عملية التطوير واستخدام تقنية الليزر 

عايل القدرة كسالح عميل.
وأفــاد أحــد التقارير التــي أصدرها ســالح البحرية 

األمرييك أثنــاء االختبــارات التي أجرتها ســفينة النقل 
الربمائيــة USS Ponce بــأن ""نظام التســلح الليزري" 
Laser Weapon System (LaWS) نجــح يف إصابــة 
أهدافه املنصوبة عىل منت أحد الزوارق الصغرية الرسيعة 
 Scan املعاديــة، وإصابــة مركبــة جوية آلية من طــراز
Eagle وتدمري أهداف متحركة أخرى يف البحر، واســتم 
أداء الســالح بالدقة الشديدة ودون أي أخطاء، والقدرة 
عــىل العمــل يف األحوال الجوية القاســية مثــل الرياح 
الشديدة والحرارة والرطوبة... وهو ما فاق كل التوقعات 
املنتظرة فيام يتعلــق بإمكانية االعتامد عىل هذا النظام 

ومدى سهولة صيانته".

 International laser أســلحة ليزر دولية
weapons

وتعمــل دول كثــرية أخــرى حاليــا عىل  إنتاج أســلحة 
هجومية ودفاعية موجهة بالليزر، وقد ضخت دول مثل 
إرسائيل والصني وروسيا، عىل وجه الخصوص، استثامرات 
ضخمــة تقدر مبليــارات الــدوالرات لتمويــل البحوث 

الخاصة بإنتاج الليزر عايل الطاقة.
وخالل معرض سنغافورة للطريان 2014 كشفت رشكة 
 ،"Iron Beam" "النقاب عن "األشعة الفوالذية ،Rafael
وهي عبارة نظام ليزري متحرك عايل القوة للدفاع الدفاع 
الجوي. وطبقا ملســؤويل الرشكة، ما يزال ســالح "األشعة 
الفوالذيــة" قيــد التطوير، وهــو قادر عىل شــل حركة 
الصواريخ املعادية من عىل بُعد ميلني ونصف، وإسقاط 

"قذائف الهاون (املورتر) كالذباب".
وتخلــت الصني عن طبيعتها املعتادة عندما كشــفت 
النقاب عن النجاح الذي حققه برنامجها الليزري، والذي 
يشمل نظاما دفاعيا قادرا عىل إسقاط مركبات جوية آلية 
صغرية تحلق عىل ارتفاعات منخفضة برسعة 80 ميال يف 
الساعة من عىل مسافة تتجاوز امليل طبقا ألحد التقارير 

التي نرشتها األكادميية الصينية للفيزياء الهندسية.

وتعمل روســيا حاليا عىل إنتاج أسلحة ليزر سطحية 
ومجوقلــة، وأفادت وســائل اإلعالم الروســية بأن وزارة 
الدفــاع "تعاقــدت مــع رشكات التصنيــع العســكرية 
الســتئناف عملية تطوير أســلحة الليــزر القتالية (منذ 
ثالث ســنوات). ونقلت صحيفة "إزفستيا" الروسية عن 
مصــادر مطلعة يف وزارة الدفاع الروســية أن العقد ركز 
 A-60 flying laboratory عــىل تحديث املخترب الجوي

."Ilyushin-76 عىل منت طائرة النقل الروسية
ألكســندر  رصح   2014 عــام  ديســمرب  شــهر  ويف 
خرامتشــيكن، نائــب مدير معهد التحليالت السياســية 
والعســكرية"، لوكالة "تاس" الروسية بأن "أصبح واضحا 
وضــوح النهار أن عمليــة تحويل ســيناريوهات "حرب 
النجوم" إىل واقع قد باءت بالفشل، ولكن من الرضوري 
تطوير أسلحة الليزر يف إطار اسرتاتيجيات الدفاع الجوي 
التكتيكيــة. وهذا هو املخرج الوحيد، ولكن ال بديل عن 
أســلحة الليزر التي أصبحت مهمتهــا اليوم تقترص عىل 
القتال ألن املشكالت املتعلقة بالطاقة وتوزيع األشعة من 

عىل مسافات بعيدة يصعب حلها يف املرحلة الحالية".
أما بالنســبة إىل أوروبا، فنجــد أنها، إىل جانب حلف 
شــامل األطليس (الناتــو)، متخلفة عن الســباق، حيث 
انتظــرت منظمــة العلــوم والتكنولوجيا التابعــة للناتو 
حتى شهر نوفمرب عام 2014 قبل أن توافق عىل تأسيس 
مجموعة لدراســة التأثــريات التكتيكية للجيل التايل من 
أسلحة الطاقة املوجهة، مع الرتكيز عىل القضايا املتعلقة 

بكيفية استخدامها يف سامء الدول األعضاء يف الحلف.

نرش األسلحة يف الرشق األوسط
لجأ ســالح البحرية األمرييك إىل متديد فرتة انتشار "نظام 
التسلح الليزري" Laser Weapon System (LaWS) يف 
منطقة الرشق األوسط من أجل متابعة نجاحاته املبكرة، 
خاصــة يف بيئات التشــغيل الحرجة مثــل مضيق هرمز 

الواقع عىل مدخل الخليج العريب".
وذكر مابوس أن "القوة املتفاوتة ألســلحة الليز متنح 
القدرة للعسكريني عىل ردع أو شل أو تدمري كل األهداف 
املعادية باستخدام سالح واحد. إن تكلفة "طلقة" ليزرية 
واحدة من "نظام التسلح الليزري" أقل من دوالر واحد، 
إذا ما قورنت مبئات اآلالف أو املاليني من الدوالرات التي 

نتكبدها للدفاع عن أنفسنا يف الوقت الراهن".
 وأوضح مابوس أن "الليزر مل يثبت قدرته عىل تحمل 
الحرارة الشــديدة يف منطقة الرشق األوســط واملجاالت 
البحرية فحســب، بل وقدرته أيضا عــىل تدمري الزوارق 
الصغــرية واألهداف املجوقلة. كل مــا تحتاجه هو بحار 
واحد مسؤول عن تشــغيل النظام، كام ميكن استخدامه 

كمنظار (تلسكوب) أيضا".

تدمري املركبات الجوية اآللية (بدون طيار)
يف صيف عام 2015 نجحت رشكة بوينج يف تدمري إحدى 
املركبــات الجوية اآللية (بدون طيــار) فوق أحد مواقع 
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االختبارات يف والية كاليفورنيا باستخدام أحد نظام لديها 
مــن أنظمة الليزر عالية الطاقة املعروف باســم "ســالح 
 (Compact Laser Weapon (CLW "الليــزر املدمــج
  HEL MD وهــو أصغر حجــام وأخف وزنا من نظــريه
ويزن "ســالح الليــزر املدمج" حــوايل 650 رطال، وميكن 
تعبئته داخل أربع حاويات بحجم حقائب الســفر، كام 
ميكن تركيبه يف غضون دقائــق قليلة، األمر الذي يجعله 
أســهل حمال، ومــن ثم محــل اهتامم كبري مــن جانب 
الوحدات العسكرية الصغرية الرسيعة الحركة مثل سالح 

مشاة البحرية (املارينز) وقوات "العمليات الخاصة".
ويف وقت ســابق من العام الجاري، عرض خرباء رشكة 
بوينــج قــدرات املراقبة التــي يتمتع بها "ســالح الليزر 
املدمــج" عىل ســالح املارينز خالل تجربــة ميدانية قام 
فيها الســالح بتتبــع ورصد الطائــرات املروحية املحلقة 
واملركبات الجوية اآللية (بدون طيار) من عىل مســافات 
تُقــدر بعدة أميــال. وقد تم بالفعل تســليم أول منوذج 
ل"سالح الليزر املدمج" إىل أحد العمالء العسكريني الذي 
 DeYoung مل تفصح الرشكة عن هويته، بينام قام فريق
بتطوير منوذج من الجيل الثاين بناء عىل توصيه العميل.

ورصح DeYoung ب "أننــا نتعــاون مع عدة عمالء 
مختلفني من أجل تحويل "سالح الليزر املدمج" إىل سالح 
ميــداين قادر عىل تدمري هــدف بحجم مركبة جوية آلية 
(بدون طيار) كمهمــة أوىل، رغم قدرته عىل تدمري عدة 
أهداف أخــرى مثل األنظمة املضــادة لجمع املعلومات 
 counter-ISR [intelligence, واالســتطالع  واملراقبــة 
surveillance, and reconnaissance]  ونتطلــع حاليا 
إىل إنتــاج جيــل جديد من أنظمة التســلح الكرب حجام، 
مع االســتمرار يف إنتاج نظام HEL MD وبرنامج الليزر 
املنصوب عــىل األرض التابع للجيــش األمرييك، والعمل 
عىل تحديث النظام مبا يســمح له بقبول ليزر أعىل طاقة 

وقوة".

وتركز رشكة بوينج، وهي تفكر يف حاجة وزارة الدفاع 
األمريكيــة إىل امتــالك أنظمة قابلة للعمــل مع بعضها 
البعض بصورة متوافقة تجنباً لتكرار البحوث، تركز عملها 
عىل نظام HEL MD و "ســالح الليزر املدمج" من أجل 
تصميم منوذج ل "نظام التحكم يف األشعة العالية الطاقة 
 High Power Beam Control Subsystem "الثانــوي
HP BCSS))، ويتميــز هــذا النظــام يتوافقه يف العمل 
مــع أنظمــة الليــزر الصلــب ذي الطاقة العاليــة التي 
تعمل الرشكات األخرى عــىل تصمصمها لربنامج "تعزيز 
 ONR's Solid State Laser "تكنولوجيا الليــزر الصلب

Technology Maturation (SSL-TM) program

أســلحة ليزر األليــاف واإللكرتونــات الحرة 
Fiber and free-electron lasers

من املتوقع أن تركز أســلحة البحرية الهجومية وأســلحة 
الطاقة املوجهة املســتقبلية عىل أســلحة ليــزر األلياف 
 ،Fiber and free-electron lasers واإللكرتونات الحرة
ويرى الخــرباء أن تطوير التقنيــات الخاصة بالتحكم يف 
األشعة التي ميكن تطبيقها عىل أنواع مختلفة من أسلحة 
الطاقة املوجهة مثــل التصميــم modelling واملحاكاة 
simulation لدعم عملية تطوير واختبار أسلحة الطاقة 
املوجهــة. وبالنظر إىل حجم ووزن وقوة أشــعات الليزر 
الحالية، واألهداف الرئيســية للتصــدي لهجامت العدو 
املضادة للسفن، فمن املرجح أن يتم تخصيص أول إنتاج 
من أسلحة الطاقة املوجهة إىل حامالت الطائرات التابعة 

لسالح البحرية األمرييك.
ويصــف اللواء بحري مايــكل منازيــر، مدير الحرب 
الجويــة، حاملة الطائرات بأنها "منصة رائعة الســتخدام 
الطاقة املوجهة" مــن أجل األغراض الدفاعية أوال، ولكن 
مــع تقدم هــذا النوع مــن التكنولوجيا فســيكون من 
املمكن اســتخدامها لألغــراض الهجومية أيضــا. وقد تم 

تصميم حامــالت الطائرات الجديدة مــن طراز "فورد" 
بحيث تكون قدرة عىل اســتيعاب هذه األسلحة القادرة 
عىل توليد ثالثة أضعاف القوة الكهربية لحاملة الطائرات 
القدمية "نيميتز" – 13,800 فولت مقابل 4,160 فولت. 
كــام أن محوالتها الكهربية األربعة بقــوة 26 ميجاوات 

متنح حاملة الطائرات قوة دفع تعادل 104 ميجاوات.

مستقبل أسلحة الليزر
ما زالت التطورات املستقبلية املتعلقة بأسلحة الليزر 
ذات الطاقــة العالية وأســلحة الطاقــة املوجهة عموما 
تواجه سلسلة من التحديات الصعبة، مثل كيفية مواكبة 
التقنيــات املتالحقــة الرسيعة يف مجال الحاســب اآليل 
والطاقــة والتربيد واملــواد، وكيفية ترجمــة التكنولوجيا 

النظرية إىل أسلحة عسكرية بصورة تجارية.
ورصح DeYoung مــن رشكــة بوينج بأن "اســتمرار 
التطورات املتالحقة من شأنه أن يطور طاقة كبرية ميكن 
أن تســتفيد منها هــذه األنظمة التكتيكية، وتســتطيع 
التقنيــات الحالية إنجاز هذه املهام، وكل ما ينقصها هو 

تنقيحها وتحويلها إىل أسلحة عسكرية".
 Northrop Grumman ورصح هيكسون من رشكة
بأن من الرضوري إحــراز املزيد من التطور والتقدم من 
أجــل تلبيــة املتطلبات. وقــال إن "الــرشكات الصناعية 
تبحث اليوم بشــدة عــن تطوير الليزر وجعل أســلحة 
الليــزر مدمجة نوعا مــا، ولكن علينا أيضــا أن نفكر يف 
أنظمــة التربيد وأنظمة الطاقة الــالزم حملها عىل نفس 
املنصــة مع أســلحة الليزر تلــك، وأن نعمل عىل تصغري 
حجم النظام –وليس الليزر فحسب- ككل بقدر اإلمكان. 
وأضــاف "أن علينا مســتقبال أن نبدأ رحلــة البحث عن 
كيفية تصغري عملية التحكم يف األشــعة وأنظمة التربيد 
وأنظمــة الطاقة، والتأكــد من أنها كلها مناســبة لنظام 
القيادة والســيطرة الحايل املوجود عــىل منت الطائرة أو 

السفينة أو املركبة األرضية.

قرار املقاتالت الحربية
كل هذا يعنــي أن القرار بيد املقاتالت الحربية يف نهاية 
املطــاف، وأن األمر يتوقــف عىل نوعية األســلحة التي 
يستخدمها العدو، والوســيلة املثىل للتعامل معها. وقال 
DeYoung إن"الخطــر األكرب اليــوم يتمثل يف املركبات 
الجويــة اآللية (بدون طيار) التــي تحلق عىل ارتفاعات 
منخفضــة والبطيئة الرسعة والصغرية الحجم التي يتعني 
عىل ســالح الليزر التعامل معها وتحييد خطرها. ويتيح 
سالح الليزر للمقاتالت الحربية إمكانية توفري الصواريخ 
الباهظة الثمن يف عمليات االشــتباك مــع العدو، والتي 
أو  االقتصاديــة  الناحيتــني  –مــن  اســتخدامها  ميكــن 
اللوجســتية- ضد أهداف أكرث تكلفــة. لهذا، يجب منح 
املقاتــالت الحربية مزيــدا من الخيــارات، حيث يوجد 

أشياء كثرية ميكن ألسلحة الليزر أن تتعامل معها"•

املشبه املتنقل الخاص بالليزر ذات الطاقة العالية
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مالذي تريده داعش وأخواتها ؟

بقلم:
د. Uمـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة ا�مارات 

                   

ال يختلــف عاقالن عــىل أن داعش ومن يدور يف نطاقها هي جامعات إرهابية وجب مواجهتها بكل الســبل. ولكن 
العقل يتطلب أيضاً أن ال يســاعد أي عاقٍل مثل هذه الجامعات اإلرهابية عىل النجاح يف تحقيق هدفها الذي تســعى 
للوصول إليه. داعش وأخواتها تريد نرش فكر الكراهية يف كل املجتمعات التي يتواجد فيها مسلمون، سواء كان ذلك يف 
الغرب أو الرشق. فعندما تقوم مثل تلك التنظيامت بأعامل إرهابية ساذجة ورخيصة فإمنا تستهدف خلق الكراهية يف 
مثل تلك املجتمعات، ألنه وبكل بساطة إن وجودها يعتمد بشكل مبارش عىل وجود مثل هذه املشاعر لدى املسلمني. 
فإحســاس املســلمني بكره اآلخر لهم إمنا هو وســيلة مثل تلك التنظيامت اإلرهابية للحصول عىل الدعم لها سواء كان 
دعــامً معنوياً بالتعاطف أم دعامً ملموســاً باملســاهمة الفعلية يف االنخراط باعاملها اإلرهابيــة. هذا ما تريده داعش 
وأخواتها. داعش ال تريد للمسلمني وغري املسلمني أن يعيشوا يف تعايش مستمر ألن ذلك يُصعب من مهمتها ويجعلها 
غــري قادرة عىل البقاء ويعجل بنهايتها. وإمنا إحســاس الكره واملواجهة والغنب لدى املســلمني هو ما يُغذي مثل هذه 

الجامعات اإلرهابية ويساعدها عىل البقاء واالستمرار. 
هذا ما تريده داعش وأخواتها، ولألســف فإن الكثرييــن ممن يرفضون داعش ال يدركون مثل هذا األمر ويعتقدون 
أن مواجهتهم للمسلمني يف بُلدانهم يساعد عىل مواجهة داعش والقضاء عليها. إال أن الواقع أن مواجهة املسلمني ينرش 
فكر الكراهية الذي يجعل بعض من املســلمني مييلون إىل التعاطف مع مثل تلك الجامعات ولألســف الشــديد. وهذا 
مــا يفــرس لنا وجود أعداد من املتعاطفني مع داعش والقاعدة وغريها مــن التنظيامت يف الدول الغربية. فمثل هؤالء 
األشخاص يُعربون عن رفض اآلخر لهم بدعم مثل تلك الجامعات اإلرهابية. فخطاب التشدد ال يؤدي إال إىل مزيد من 

التشدد ولألسف الشديد. 
فاملطلوب العمل املشرتك عىل مواجهة خطاب التشدد الذي ينرش الكراهية من خالل خطاب اإلعتدال والتعاون بني 
أطياف املجتمعات املختلفة الســيام مع املسلمني الذين يواجهون اليوم موجة من العداء بسبب مجرد أنهم مسلمون. 
فالكثري ولألسف أصبح يربط املسلمني بأعامل داعش وأخواتها رغم أن أكرث من %99.9 من املسلمني المييلون بفكرهم 
وال يتعاطفون مع مثل تلك الجامعات. هذا الخطاب يأخذنا إىل رصاع الحضارات الذي تحدث عنه صموئيل هانتنغتون 
منذ بداية تســعينيات القرن املايض. وهو ما يغذي ولألســف حال الكراهية املوجودة واإلحتقان ضد املســلمني أينام 
كانوا ويزيد من مشــاعر الشــك حولهم. فكيف ميكن القضاء عىل داعش وأخواتها يف مثل هكذا بيئة؟! بالطبع ال ميكن 
تحقيــق ذلــك، فمثل هذه التنظيــامت بحاجة إىل الحكمة يف التعامــل معها ال الغوغائية ومحاولة اســتثامر األوضاع 
لتحقيق مكاســب آنية كام يفعل بعض السياســيني يف الواليات املتحدة اليوم الذين يحاولون استاملة مشاعر الناخب 
األمرييك عىل حســاب نرش فكر العداء والكراهية ضد املســلمني. هذا ما تريده داعش وأخواتها، وعلينا أن نحذر من 

هكذا عمل.  •

حتليل إسnاتيجي

95 69|  يناير 2016 |  العدد 528  |



|  العدد 528  |  يناير 2016  |96

تقنيات

 :Hawkei مركبة
حركية استثنائية ومرونة تشغيلية

 حيث تعترب من أشد أفاعي أسرتاليا (والعامل) فتكا. 
تلبي هــذه املركبــة احتياجات قــوات الدفاع 
التي تواجه باســتمرار تحديات العبوات الناســفة 
أو األلغــام أو كامئــن األســلحة الخفيفــة، حيث 
تتميز بالحركيــة العالية والخفة والحامية الفائقة، 
وتفي باحتياجات التشــغيل والعمليــات الحالية 

واملستقبلية.
يتصــف أداء مركبــة Hawkei بــاألداء املتميز 
فوق أشد التضاريس وعورة، وهي مصممة لتكون 
صديقة لســائقها بقــدر اإلمكان. فهــي بحمولتها 
الصافية البالغة 3 أطنان، وسعتها االتي ترتاوح بني 
5 و6 مقاعــد، وبنيتها اإللكرتونية القابلة للتكيف، 
توفــر للقائــد العســكري أكــرب مرونة تشــغيلية 

عملياتية.

الحامية والحركية
توفــر حجــرة حامية الطاقــم مســتوى عالياً من 
الحاميــة الذاتية من املتفجــرات، وكذلك الحامية 
البالســتية، وهي قابلة للتعديــل والتكيف بحيث 

تلبي املتطلبات املستقبلية.
تحتــوي الكبينــة الواســعة املحميــة واملكيفة 
عىل مقاعد لســتة ركاب يف منوذج األربعة أبواب، 
وحتى ثالثــة ركاب يف النــامذج ذات البابني. كام 
يســهم الدفع الرباعي مع نظــام التعليق النابيض 
يف ضــامن مدى أقىص يصــل إىل 600 كلم، ورسعة 
تصــل إىل 115 كلــم / ســاعة، إىل جانــب مرونة 
حركة فائقة عىل الطــرق ويف املناطق غري املعبدة 
يف ســائر األحوال. يضاف إىل ذلــك محرك الديزل 
التوربينــي 200 كيلــو واط بناقــل حركة آيل مثاين 

الرسعات، مع قابلية للنقل الجوي بواسطة طائرة 
. CH-47F الشينوك

أنظمة املهام وإدماجها
 Hawkei  توفــر رشكة تاليــس  لعمــالء مركبــة
مجموعة واسعة من معدات أنظمة املهام والخربة 
 Hawkei يف إدماج هذه األنظمة. فقد تم تصميم
منذ البداية مبواصفات ذاتية تشكل بنية إلكرتونية 
للمركبــة عالية األداء ومدمجة فيها، ومتوافقة مع 
معايري GVA. وميكن لألماكــن املصممة خصيصاً 
أن تســتوعب أجهزة الالســليك والحاسوب وبقية 
املعــدات اإللكرتونية، مام يجعــل املركبة جاهزة  
إلدمــاج أنظمة القيــادة والســيطرة واالتصاالت 

والحواسيب واالستخبارات.

Hawkei  خيارات مهام مركبة
مركبــة Hawkei مصممــة لطائفــة متنوعة من 

األدوار، تشمل:
ناقلة جنود.• 
القيادة والسيطرة• 
االتصال والتنسيق• 
املراقبة• 
االستطالع• 
الحرب اإللكرتونية• 

وتشمل خيارات تثبيت األسلحة الرشاش الثقيل 
 ،RWS 12.7 mm HMG الــرويس عيار 12.7 مم
وقــاذف القنابــل اآليل عيــار 40 مــم، وحامالت 

الرشاشات املتعددة عيار 5.56 مم و 7.62 مم.

دعم عاملي
شهد نظام صيانة ودعم املركبات 
لتلبية  تطــوراً  تاليــس  لدى 
احتياجات األسطول 
املتزايد وقاعدة 

العمالء يف أنحاء العامل، فقد أصبح ناضجاً ومتكامالً 
وجاهزاً ملركبــة Hawkei. وميثــل تصميم املركبة 
املبتكر واملعياري وتجميعها املبسط فرصاً للعمالء 
ليك يشاركوا يف الصناعة املحلية وإيجاد فرص عمل 

وتوفري الدعم والخدمات الحيوية داخل البالد.

جاهزة للتصدير
توفر Hawkei بتصميمها املعياري املسجل أنظمة 
حاميــة فائقة الكفــاءة، كام تضمــن القدرة عىل 
البقاء والســالمة وال ســيام ضد العبوات الناسفة 

واأللغام وكامئن األسلحة الخفيفة.
ميكن تجهيز مركبة Hawkei بأنواع متعددة من 
أنظمة األســلحة املتطورة املدمجة يف بنية املركبة 
املرقمنة، من أجــل تزويدها بخيارات متنوعة من 
أشــكال الفتك والقتل، ويشــمل ذلك الرشاشــات 

الثقيلة وقاذفات القنابل اآللية والصواريخ.
تقوم مركبة Hawkei الخفيفة املحمية العالية 
الحركية بعدد مــن األدوار العملياتية يف منوذجني 
مختلفــني: رباعية األبــواب وثنائيــة األبواب مع 
حــوض. ويوفر هذان التصميامن أساســاً للنامذج 
العديدة التي تشمل القيادة واالستطالع واالتصال 

والخدمات.

تصويت بالثقة
مــن املتوقع أن تصبــح مركبــة Hawkei أحدث 
إضافــة إىل أســطول قوات الدفاع األســرتالية بعد 
توقيع عقد بقيمة 1.3 مليار دوالر أســرتايل (نحو 

820 مليون يورو) مع الكومنولث.
من جانبها قالــت باتريس كاين، رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لرشكــة Thale: "إنه 
ليــوم عظيم لقــوات الدفاع األســرتالية وللصناعة 
األســرتالية. إن Hawkei مركبــة عاليــة الكفاءة، 
وســوف تخدم أســرتاليا لســنوات عديدة قادمة، 
وإن من دواعي رسورنا أن وزارة الدفاع األســرتالية 
قد قدرت أهمية هــذه املركبة من خالل الوصول 
إىل هــذه املرحلة املهمة. ومــع ولوجنا مرحلة 
التصنيع، ســنكون اآلن قادرين عىل 
ترســيخ العمل الذي بدأ مســبقاً 
يف فروع مجموعة Thales عرب 
العامل، حرصاً عىل نجاح تصدير 

هذه املركبة املثرية لإلعجاب."
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يشــتمل العقد عىل توريد 1,100 مركبة، وأكرث 
من 1,000 مقطــورة . ومن املقرر أن تبدأ مرحلة 
اإلنتاج ملدة ثالث سنوات ونصف السنة اعتباراً من 
منتصــف عام 2017، كام يتوقــع أن تتم عمليات 

التسليم األوىل قرب نهاية ذلك العام.
 Thales وقد رحــب الرئيس التنفيــذي لرشكة
Australia، كريــس جنكينز، بإعالن وزير الدفاع، 
 Hawkei ســتيفن ســميث، عن اختيــار مركبــة
 ، LAND 121 ضمن املرحلــة الرابعة من برنامج
 Hawkei وقال: "تم تطوير النامذج األولية ملركبة
خالل 18 شــهراً فقط، وقطعت مســافة تزيد عن 
40,000 كلم أثناء االختبار. وقد تم إخضاعها ألكرث 
من عــرشة اختبارات تفجريية إلثبات مســتويات 

الحامية لحجرة الطاقم.
"سوف ميكننا عقد التطوير – الذي يخضع ملزيد 
مــن املباحثات مع الكومنولــث، والذي تم إعالنه 
– من الوصــول بالنموذج األويل إىل مركبة جاهزة 
لإلنتــاج، تطابق متاماً املواصفات املحددة من قبل 

الجيش األسرتايل."
وأضاف: "إنهــا يف الواقع مركبــة مبتكرة عالية 
الحركيــة وفائقــة الحامية، تــزن ســبعة أطنان، 
ومجهــزة بأنظمــة مدمجة لجعلها منصــة قتالية 
حقيقية للقوات األســرتالية. وقد تم تطوير مركبة 
Hawkei ببنيــة إلكرتونية خاصــة تجعل املركبة 

جاهزة ألداء املهام.

رشكاء حيويون
"ســوف نعمل جنباً إىل جنب مع وزارة الدفاع من 
خالل مزيد من التطويــر ملركبة Hawkei لضامن 
مطابقتهــا الحتياجاتهم. وســوف يكــون رشكاؤنا 
 ،Plasan الدوليون واملحليون – مبن فيهم رشكات
مــن  والعديــد   PAC Group و   ،  Boeing و 
املؤسسات الصغرية واملتوســطة األسرتالية حيوية 

ومهمة للمرشوع.
 Thales وهذا القرار يجعل من املمكن لرشكة"
 ،Hawkei أن تســعى وراء فرص التصديــر ملركبة
وقد حققنا بالفعل أكرث من 100 مليون دوالر من 
مبيعات تصدير مركبة Bushmaster، وأمام مركبة 
Hawkei فرص تصدير كربى بتصميمها الذي يلبي 
احتياجــات مجموعة واســعة من أفــرع القوات 

املسلحة."
وقد رحــب جنكينز أيضاً بالتــزام وزير الدفاع 
بقــدرات تصنيع املركبــات املحميــة يف بنديجو، 
فيكتوريا، ومبهارات القوة العاملة هناك، باعتبارها 

"قدرات أمنية وطنية مهمة".
 Bushmaster نجاح مركبة Hawkei تتبع مركبة
األكــرب حجــامً يف إنقاذها لــألرواح، حيث وفرت 
الحاميــة للقوات األســرتالية وغريها يف بعض أكرث 

البيئات القتالية تحدياً عىل وجه األرض.
كذلك يعكس عقد Hawkei الخربات األسرتالية 
الفريدة يف منشأة تصنيع املركبات املحمية التابعة 
لرشكة Thales يف بندينجــو، وكذلك مراكز الدعم 

التابعة لها يف بريسبني وتاونزفيل.
قال جنكينــز: "هذا يوم عظيــم لقوات الدفاع 
 Hawkei األسرتالية وللصناعة األســرتالية. وتتميز
بقــدرة عاليــة تقدم خدمــة مميزة لهــذه البالد 
لســنوات عديدة قادمة، ومــن دواعي رسورنا أن 
وزارة الدفاع قّدرت أهمية هذه املركبة من خالل 

بلوغ هذه املرحلة من اإلنجاز."
"نحــن فخــورون باختيارنا لتوريــد هذا الجيل 
املســتقبيل من املركبات املحمية لقواتنا املسلحة، 
ونحــن عىل اســتعداد للدعــم وتعديلهــا بحيث 

تواكب تطور احتياجاتهم."

قصة عظيمة
قدم جنكينز الشكر للموردين العديدين املشاركني 
يف الربنامــج، وهي الرشكات يف أســرتاليا وخارجها 
التــي رافقت الرشكة يف هــذه الرحلــة الطويلة، 
والتي لعبت دوراً ملحوظاً يف صياغة شــكل مركبة 
Hawkei وســاهمت يف نجاحها. إنها قصة رائعة 
حول ما تســتطيع الصناعة األســرتالية والرشاكات 

الدولية أن تحققه، حسب رأي جنكينز.
"مع دخولنــا يف مرحلة التصنيع ســنكون اآلن 
قادرين عىل ترســيخ العمل الــذي بدأناه بالفعل 
عرب مجموعة Thales يف أنحاء العامل لضامن نجاح 

تصدير  هذه املركبة املميزة."
يشــتمل العقد عىل توريد 1,100 مركبة، وأكرث 
من 1,000 مقطــورة . ومن املقرر أن تبدأ مرحلة 
اإلنتاج ملدة ثالث سنوات ونصف السنة اعتباراً من 

Hawkei املواصفات الرئيسية لـ

•الطول الكيل: 5.8 م
•العرض: 2.4 م

•االرتفاع الكيل: 2.3 م
•الوزن: 7,000 كلغ

•تصميم الشكل: مركبة رباعية األبواب أو ثنائية األبواب 
مع حوض، وذات دفع رباعي.

• الطاقم: حتى 6.
 Plasan الــدرع: دروع طبقية مزودة مبركب بالســان•

composite للحامية  و بدن أحادي الهيكل .
•املحرك: من نوع Steyr 3.2l، 6 أســطوانات، بشــاحن 
توربينــي M16 SCI، 200 كيلــو واط ؟ 268 حصــان، 
مبعدل 4,000 دورة يف الدقيقة، وعزم تدوير 610 نيوتن 
مرت / 450 رطل – قدم مبعدل 2,000 دورة يف الدقيقة.
•الرسعة (القصوى): 130 كلم / ساعة (80 ميل / ساعة).

•حامالت تثبيت األسلحة:
•وحدة أســلحة تشمل رشــاش ثقيل عيار 12.7 مم أو 

.Javelin قاذف قنابل آيل عيار 40 مم، أو صاروخ
•حامل مبحور ارتكاز رأيس لرشاش آيل مأهول حتى عيار 

12.7 مم أو قاذف قنابل آيل عيار 40 مم.
•حوامل متعددة لرشــاش آيل مأهــول عيار 5.56 مم و 

7.62 مم.



متكنت مجموعه من العلامء الصينيني 

من اكتشاف مواد خفية تجعل من 

الصعب جدا اكتشاف الطائرات 

والسفن حتى بواسطة أكرث أجهزة 

الرادار تقدما يف العامل.ابتكروها ميكن 

أن تستخدم  لطالء جسم الطائرات 

والسفن بطبقة نحيفة بحيث ميكنها 

امتصاص موجات الرادار، وخداع 

إشارة امليكروويف التي تعتمد عليها 

أجهزة الرادار عند الرتددات العالية 

جداً .

إعداد:جورج فهمي

تخدع الرادارات.. العلماء الصينيـون يطورون مــــــــ
تطوير تقنيات التخفي يطلق سباق 7موما بني  القوى الكaى

ورغــم أن املواد التــي ميكن طالء الطائرات والســفن بها 
إلخفائهــا عــن أجهزة الــرادار، تكون عادة ســميكة جداً 
بحيــث ال ميكن طالء الطائرات والســفن بها، إال أن املادة 
التــي طورها العلامء الصينيون نحيفة للغاية بحيث ميكن 
اســتخدامها يف طالء الطائرات املقاتلة والســفن الحديثة 

وغريها من املعدات العسكرية. 
ويؤكد وينها تشو رئيس فريق الباحثني الصينيني الذين 
ينتمون إيل جامعــة "هازاهونج" للعلوم والتكنولوجيا، أن 
املــادة الجديدة التي قاموا بتطويرهــا أنحف عرش مرات 
من املواد املاصة التقليدية، وهو ما ميكنها أن تغيري قواعد 

اللعبة يف عامل التصنيع العسكري. 
ووفقا للبحث الذي آجراه الباحثون الصينيون واملنشور 
 Journal of Applied )يف دوريــة الفيزيــاء التطبيقيــة
Physics)، فــأن املــادة التي طورها الباحثــون الصينيون 
تتكــون من مجموعة من الدايودات شــبه املوصلة يطلق 
عليهــا اســم ( فاراكتــوز) (varactors) ومجموعــة من 
املكثفــات (capacitors)، والتي ميكنها طبعتها عيل لوحه 

دائرة كهربائية.
وتوضع هذه الطبقة أســفل طبقة خري من املقاومات 
ومكثفــات النحاس ســمكها 0.4 ملليمــرت، ويطلق عليها 
 Active) اسم املادة الســطحية النشــطة للرتدد االنتقايئ

(Frequency SelectiveSurface Material) (AFSS
وتســتخدم أجهزة الرادار عادة مجموعة من مرســالت 
اإلشارة لتوجيه موجات امليكروويف، ما ميكنها من الرؤية 
عرب الســحاب والضباب وبالتايل رســم صورة تقريبية عن 

حجم الجســم الذي يجــري رصده وهو ما يعرف باســم 
املقطع العرض للرادار. 

ولكن املواد املاصة ملوجات امليكروويف التي ترســلها 
أجهزة الــرادار تحول دون ارتــداد كل املوجات إيل جهاز 
االســتقبال من الرادار، ويؤدي تشــتيت املوجات املرتدة 
التي تكوين صورة مشوهه للجسم املرصود بحيث يصعب 

الجزم بأن الجسم املوجود طائرة أم طائر.

 الحرب الباردة
تنبع الحاجة إيل تطوير تقنيات للتخفي من التقدم الكبري 

الذي أحرزته تقنيات الرصد.
ومنــذ وقت مبكر بــدأت الواليات املتحــدة يف العمل 
عيل تقنيــات التخفي منذ عام 1958 ملنــع أجهزة الرادار 
من تعقب طائرات التجسس من طراز -U2 خالل الحرب 

الباردة مع االتحاد السوفيتي. 
ومتكنــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة متكنت منذ 
الســبعينيات من خالل برنامج تخطيط التطوير واألبحاث 
طويلــة املدى، مــن ابتــكار العديد من طائرات الشــبح 

والعديد من أنظمة االستطالع واملراقبة والتجسس. 
ويقول الخرباء العســكريون إن األبحاث العلمية حول 
تقنيــات التخفي كانت ومازالت، من أبــرز امليادين التي 
ضمنت التفوق العســكري األمرييك طــوال القرن املايض، 
وهذا يفرس الســباق املحموم بني الدول املصنعة لألسلحة 
من أجل اكتشــاف تقنيــات تخفي تحــد يف تأثري التفوق 

العسكري األمرييك أو عىل األقل تحيده.
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ـــــــواد مبتكـره "خفـــاء الطائـــرات والسفــن
وعىل ســبيل املثال فان قدرة الطائــرة األمريكية أف – 
35 عيل التخفي، وهي أكرث الطائرات العســكرية تطورا يف 
التاريخ، تعد مــن أبرز القدرات التي تتمتــع بها الطائرة، 
ولكــن الصني متكنت يف عــام 2009 من رسقــة، التصميم 
والبيانــات االلكرتونية الخاصة بالطائرة ما مكنها من إنتاج 
طائرة صينية مقاتلة تحمل اســم -J 31، تكاد تكون نسخة 

طبق األصل من الطائرة األمريكية. 
ويــري الخرباء العســكريون أن إنتاج الطائــرة الصينية 
مؤرش عــيل التقدم الذي حققته الصــني يف مجال تقنيات 
التخفي التــي كانت حتى وقت قريب حكراً عيل الواليات 

املتحدة.

ميزة قتالية
تســتطيع املواد املاصة ملوجات امليكروويف التي ترسلها 
أجهزة الرادار أن تحد من قدرة العدو عيل رصد التحركات 

يف الرب والبحر والجو.
ويقــول الخرباء أن املواد املاضيــة التقليدية ليس فقط 
ســميكة ولكــن قدرتها عيل امتصــاص املوجات محدودة 
وبصفة خاصة عند الرتددات العالية التي تقل عن 2 جيجا 

هرينز. 
وتطبق تقنيات التخفي عيل نطاق واســع يف مجموعة 
من األنظمة العسكرية مثل الطائرات والسفن والصواريخ 
والغواصات واألقامر الصناعية إلخفائها عن أجهزة الرادار 
واألشعة فوق الحمراء والسونار وغريها من وسائل الرصد .

ومتنح تقنيــات التخفي القوات املحاربــة القدرة عيل 
العمل والتخفي دون أعطاء القوات املعادية ايه مؤرشات 

عن وجودها .

أمثن األصول
تعــد تقنيات التخفي من أمثن األصول التي متلكها القوات 
يف مواقــف قتاليــة معينة، ولكن يف مواقــف أخرى تصبح 
القدرة عىل املنــاورة هي االعتبار األهم، ويف مواقف ثالثة 
تصبح املعــدات واألجهزة اإللكرتونية التــي تحتوي عليها 

الطائرة الحد الفاصل بني النرص والهزمية.
ويشــري الخــرباء إىل أن تقنيات التخفي ليســت مجرد 
مسألة كشــف أو إخفاء الطائرات عن األنظار بنسبة 100 
يف املئــة من الوقت، ألن تقنيــات التخفي مثلها مثل بقية 

التقنيات لها حدود تتوقف عندها. 
ويؤكــد الخــرباء أن اإلخفاء بنســبة 100 يف املئة طوال 
الوقت أمر غري ممكن وأقيص ما ميكن تحقيقه هو تقليص 

احتامالت الرصد 
ويضيف الخرباء أن إخفــاء الطائرات يؤثر عيل جوانب 
أخري مــن قــدرات الطائــرات فيــام يتعلــق بالتصميم 
والتشــغيل والصيانة والتي شهد ارتفاعا هائالً من تكلفتها 

نتيجة استخدام املواد املبتكرة
ويري الخرباء أن اســتخدام هذه املــواد يؤثر أيضا عيل 
حركــة الطائرة وقدراتها عيل املناورة ورسعة طريانها نتيجة 

الحاجة إيل تصميمها بشكل معني.
وعىل ســبيل املثال ال ميكن كشــف طائرات الشبح من 
مــدى بعيد، كام أن بعــض أنواع الرادار ال ميكنها كشــف 
طائرات الشــبح، وبصفــة خاصة تلك األنواع الشــائعة يف 
الطائــرات والصواريــخ املوجهــة بالرادار، كــام أن عملية 
االكتشــاف تصبح أكــرث صعوبة يف املناطــق الوعرة وعىل 

االرتفاعات القريبة من األرض.
وبعبارة أدق فان تقنيات التخفي ليســت حال ســحريا 
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كام يبدو للوهلة األوىل، ألن إخفاء الطائرة يؤثر بالرضورة 
عــىل جوانب متعــددة من عمل الطائــرة وقدرتها، مبا يف 
ذلك التطوير والتشــغيل وتكاليــف الصيانة، والتي ترتفع 
بصــورة غــري عاديــة نتيجة الحاجــة إىل اســتخدام مواد 
معالجــة بطريقة خاصــة، والحاجة إىل الوفــاء مبتطلبات 

تقنية معقدة.
وتطــال التأثــريات العكســية لتقنيــات التخفي قدرة 
الطائــرة عــىل القيــام باملنــاورات، واملدى الــذي ميكنها 
أن تطري إليــه ورسعة طريانها، نتيجــة الحاجة إيل تعديل 

التصميم وتغيري الشكل التقليدي لجسم الطائرة.
وتؤثر تقنيــات التخفي عىل قدرة الطائرات عىل حمل 
الذخائــر، وهــذا يفرض بــدوره وضع أنظمة التســلح يف 

الطائرة يف الداخل، وليس عىل جسم الطائرة يف الخارج.
 وتعكــس مقـارنـــة الطائــرة " F16 " مــع الطائـرة 
"F35" مــدى الحاجة ملوازنة فوائد تقنيات التخفي مع 
االعتبارات األخرى، فالطائرة  " F16 "  ال تتمتع بالقدر 
   " F35 "  نفســه مــن التخفي الذي تتمتع بــه الطائرة
ومع ذلــك ما زالت أكــرث الطائرات املقاتلــة الحديثة 
شــعبية يف العامل وأكرثها رخصاً، فضالً عن قدرتها عىل 
املناورة وثقة الطيارين يف االعتامد عليها حتى يف أحلك 

املواقف .
ورغم أن الطائرة  " F35 "  تتمتع بقدرات أعىل من 
الطائــرة " F16 " فيام يتعلق بالقدرة عىل التخفي من 
أجهــزة الــرادار، إأل أن هذه القــدرة مل تكن دون مثن، 
وأثــرت عىل جوانب أخرى من عمــل الطائرة وقدرتها 

عىل املناورة•



أصدرت مجلــة "درع الوطن" ووفق خطتها 
الســنوية لعام 2015 كتاب جديد بعنوان " 
شــهداؤنا... مشــاعل النور" للباحث املقدم 
الركن/ يوســف جمعه الحــداد، حيث يقدم 
الكتاب رؤية إنسانية شاملة ملفهوم الشهادة، 
كــام يقدم عرضاً تاريخياً لهذا املفهوم، ويبنّي 
فضــل الشــهداء وقيمتهــم لــدى مختلف 
الشــعوب، كام يعرض الكتــاب رؤية واعية 
ملفهــوم الشــهادة، ويظهــر شــجاعة جنود 
القــوات املســلحة بدولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة وحرصهم عــىل الدفــاع عن أرض 
اإلمارات ومصالحها، ويبنّي حجم التضحيات 

التي قدمها شهداء اإلمارات البواسل يف أرض 
اليمــن، فضالً عن إخوانهم الذين ســبقوهم 
للشــهادة يف مواقع أخرى، كام يظهر متاسك 
املجتمــع اإلمــارايت وصالبتــه، ويــربز دور 
القيادة الرشــيدة يف الوقوف إىل جانب أرس 
الشــهداء والحنو عليهم، ويظهر ردود الفعل 
املرشفة ألهايل الشــهداء وذويهم، كام يرصد 
الكتاب املبادرات الرســمية والشــعبية تجاه 
أرس الشــهداء، وكذلك يرصــد إعجاب العامل 
بشــجاعة أبنــاء اإلمارات، وتالحــم املجتمع 

اإلمارايت.
 حيــث أكد الباحث يف مقدمة الكتاب أنه 
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سرية شــهدائنا األبطال األبرار  عندما نتناول 
يف دولة اإلمــارات العربية املتحدة، فإن األمل 
أن  ولكن عزاءنــا  يعترص قلوبنا لفقدهــم، 
هــؤالء األبطال هم موضع فخرنا ورمز عزتنا؛ 
فقد قد كتبوا    فائقة وبسالة قتالية نادرة يف 
ميادين الرشف وســاحات العزة والكرامة يف 
اليمن الشــقيق، الــذي ســيظل يذكر دماء 
شــهدائنا األبطال التي ســالت عــىل أراضيه 
وبــني ربوعه، وهم يدافعــون عن أهل هذا 
البلد العريب األصيل يف مواجهة عدوان غاشم، 
تقوده جامعة فرّطــت بوطنها، واختارت أن 
تكون أداة بيــد قوى أجنبية تعــادي اليمن 

والشعوب العربية كافة.
وأضــاف إن أرض اإلمــارات الطيبــة التي 
أنجبت هذه الكوكبة الطاهرة من الشــهداء 
األبرار، هي التي تنبــت الخري وتنرش العطاء 
يف ربــوع العامل أجمــع، وهي التي ســتظل 
دامئــاً مقلــة العني ونبــض الفــؤاد، نبذل يف 
ســبيلها الغايل والنفيس، ونذود عن حياضها 
مصالحها أينــام  عــن  وحدودها، وندافــع 
كانت، ونصون أمنهــا الوطنــي يف الداخــل 
والخارج. وعهدنا أن تظل راية دولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة عالية خفاقــة، وأن تبقى 
تضحيات شهدائنا األبرار نصب أعيننا نستلهم 

منها الثبات والقوة.
مؤكداً بأنه ليس غريباً أن تصدر من "عيال 
زايــد" دروس الثبات والبطوالت والتضحيات 
التي أبداها أبناؤنا الشــهداء يف أرض املعركة، 
ومعهم جنودنا البواســل، ومن خلفهم أبناء 
اإلمارات قاطبة، فهم أبنــاء وأحفاد أجدادنا 
الذين حافظوا عىل تراب اإلمارات يف ســابق 

األزمان ضد الغزاة من كل حدب وصوب.
وأضــاف أن قواتنا املســلحة هــي مصدر 
فخرنــا ودرع الوطــن وســيفه الذي يحمي 
مكتسبات دولة االتحاد التي أسسها، املغفور 
له بإذن الله تعاىل، الشــيخ زايد بن ســلطان 
آل نهيــان وإخوانــه حــكام اإلمارات، طيب 
الله ثراهــم، الذيــن تحملوا األعباء وتصدوا 
ألطامع األعداء وأحقادهم، وكانت لهم رؤية 
مســتقبلية واعيــة لبناء وطن يوفــر ألبنائه 
أفضل مستويات املعيشة واألمن واالستقرار. 
ومل يكن هذا الطموح ليتحقق سوى من خالل 
بنــاء جيش قوي، يذود عــن الحياض ويبذل 
الغــايل والنفيس من أجل حامية هذا الوطن 
والدفــاع عنه مهام تطلّب ذلك من تضحيات 

وأعبــاء. وقد كـان أبطال هــذا الجيش - وال 
يزالون - خري حــامة للوطن ومحققني آلمال 

الشعب والقيادة وتطلعاتهم.
مؤكداً أن دماء الشــهداء لــن تضيع هباء 
ولن تذهب ســدى، وأنهم وذويهم وأبناءهم 
"عظــم رقبة" لنــا ولقيادتنا الرشــيدة ممثلة 
يف صاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايد 
آل نهيــان، القائد األعىل للقوات املســلحة، 
رئيس الدولة، حفظه الله، مشــرياً إىل أن هذا 
الجهــد البحثي ما هو إال تعبري بســيط عن 
اعتزازنا وفخرنا بأبنائنا وأشقائنا من الشهداء 
األبرار، وهــي أيضاً شــهادة للتاريخ عىل أن 
هــؤالء األبطال وعدوا فأنجــزوا الوعد، فلهم 
منا صــادق الدعــاء بأن يتقبلهــم املوىل عز 
وجل، وأن يحرشهم مــع الصديقني واألبرار، 

وحسن أولئك رفيقاً.
ويتألف الكتاب الــذي يضم 221  صفحة 

مــن مقدمة وأربعة فصــول ومالحق، حيث 
يتناول الفصل األول " الشهادة: قيمة وطنية 
ومكانة دينية" مفهوم الشــهادة وأهميتها يف 
بناء األوطان وصنــع النرص، واملكانة الدينية 
العظيمــة التي أســبغتها األديان الســاموية 
الذيــن ضحــوا  الشــهداء  املختلفــة عــىل 
بأرواحهم يف سبيل نرصة الدين الحق ورفعة 
األوطــان، مع الرتكيز عىل مكانة الشــهيد يف 
اإلســالم، كام يعرض هذا الفصل بعض صور 
ومناذج تكريم دول العامل املختلفة لشهدائها، 
وكيفيــة تقديرهــا لتضحياتهــم العظيمــة، 
وتخليد ذكراهم يف وجدان شعوبها وأجيالها 

املتعاقبة. 
أمــا الفصل الثــاين بعنوان "يوم الشــهيد: 
قيادة رشيدة وشعب ويف" فيستعرض مظاهر 
التقديــر واالحتفــاء مــن قبل قيــادة دولة 
اإلمارات العربية املتحدة الرشــيدة وشعبها 
الخطوات  الويف بشهداء الوطن، مســتعرضاً 
واإلجــراءات كافة التي أقرتها الدولة لتكريم 
الشــهداء وأرسهم وتخليــد تضحياتهم، وما 
تعكســه هذه الخطــوات واإلجــراءات من 
دالالت مهمة بالنسبة لتامسك الدولة ووفاء 
شــعبها العظيــم لقيادته الرشــيدة وحرص 
شبابها وأبنائها عىل تقديم أرواحهم يف سبيل 
الوطن والحق والواجب ضاربني أروع األمثلة 

يف التضحية والفداء وصناعة النرص املؤزر.
 أما الفصــل الثالث "يوم الشــهيد تقدير 
لدور القوات املســلحة يف حامية املكتسبات 
وإعالء املبادئ" فينطلق من فكرة مفادها أن 
االحتفاء بالشهداء والعمل عىل تخليدهم إمنا 
يعكس االعتزاز بالــدور الذي تؤديه القوات 
املســلحة يف الحفاظ عىل مكتسبات الشعب 
عىل املستويات كافة، كام يتناول هذا الفصل 
الدوافع والعوامل التي تقف وراء مشــاركة 

اإلمارات يف التحالف العريب ضد الحوثيني.
فيام يحلــل الفصل الرابع "يوم الشــهيد.. 
ترسيخ للروح الوطنية وتأكيد عىل قوة البنيان 
االتحــادي" الدالالت واملعــاين املختلفة ليوم 
الشــهيد وما يعنيه من توهج الروح الوطنية 
لدى أبناء زايد، وما يجســده من قيم ومعان 
إيجابيه كالوالء واالنتامء والتضحية والعطاء 
واملثابرة، وهي منظومة القيم االيجابية التي 
متيز بها الشــعب اإلمارايت وتقف وراء حركة 
النهضة الشاملة التي يعيشها عىل املستويات 

كافة•

كتب الشهداء 
بدمائهم تاريخ� 

جديد2 للمنطقة 
والعاX العربي 

بأكمله مبا 
قدموه من 

تضحيات وما 
أظهروه من 

شجاعة فائقة
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هل لك أن تحدثنا عــن  اخرتاع  نظام إدارة الوقت 
األوتوماتييك؟

املفهوم األســايس لـ (نظام ادارة املواقف األوتوماتييك) 
هو توفري منظومة آلية متكاملة إلدارة مواقف السيارات 
العامــة عن طريق رصد الســيارة عن بعــد من خالل 
نظــام ذيك الــذي ال يتطلب الحاجــة للتدخل البرشي، 
ويوفر امكانية رصد الســيارات يف املواقف العامة بدقة 
ســنتمرتات معدودة، وهذا يســاعد عىل تحسني نظام 
املواقف العامة والتعرف عىل نســب اإلشــغال الفعلية 

مبتكر من ا'مارات
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املهنـدس ساX علي بن كنيــد الفالســي يخSع نظــــــــــ
طموحي عا� ال حدود له ومن أراد شيء سيفعله بقدرته من بعد ا¢

املهندس سامل عيل سامل بن كنيد الفاليس هو مهندس امارايت 
و مبتكر تخرج بشهادة الهندسة املدنية عام 2006 

من جامعة بوردو يف الواليات املتحدة االمريكية 
وشهادة املاجستري يف اإلدارة الهندسية عام 
2009 من جامعة ولونغونج األسرتالية يف 

االمارات العربية املتحدة، عمل يف القطاع 
الحكومي ملدة سبع سنوات يف إدارة 

املشاريع املختلفة والكبرية يف كل من 
هيئة الطرق واملواصالت، و ديب ملشاريع 

الطريان الهندسية وكان مسؤوالً عىل 
اإلرشاف عىل عدد من املشاريع 

الضخمة ومنها جرس القرهود و مبنى 
املطارات رقم 3 يف مطار ديب.ويف 

عام 2014، انتقل للعمل يف القطاع 
الخاص عن طريق تأسيس رشكة أوفيت 

سيستمز اليجاد الحلول واالبتكارات 
الذكية التي تخدم الدولة وأول هذه 

الحلول هو ابتكار «نظام املواقف 
األومتاتيكية» الذي يعترب األول من نوعه 

يف العامل وتم تقديم 6 براءات اخرتاع بهذا 
الخصوص يف الواليات املتحدة األمريكية يف عام 

2014 بدعم من برنامج تكامل الذي يعترب مبادرة 
اسرتاتيجية من لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا.

لها واستعاملها يف التخطيط االسرتاتيجي.
يتكون االخرتاع من  ثالث أجزاء رئيسية وهي: 

• جهاز املواقف الذيك– يتم تثبيت الجهاز يف السيارة.
• جهاز تصحيح املواقف– يتم تثبيت الجهاز يف املواقف 

العامة.
• غرفــة الخادم – تقوم غرفة الخــادم بتحليل البيانات 
الالزمة واحتســاب تعرفة الوقوف يف املواقف بشــكل 

تلقايئ.
يعمل النظام باختصار كام ييل:

• يقوم السائق بايقاف السيارة يف موقف عام ويتعرف 
"جهاز املواقف"  بأن السيارة قد توقفت.

• يقــوم "جهاز املواقف" بعد ذلك بالتواصل مع األقامر 
الصناعية لتحديد املوقع األويل للسيارة. 

• يقــوم "جهاز املواقف" بالتواصــل مع "غرفة الخادم" 
لتوفري معلومات املوقع األويل للسيارة.

• تقــوم "غرفة الخــادم" بالتواصل مع "جــاز تصحيح 
املواقــع" املثبت بالقرب من الســيارة يف املوقف العام 

ألخذ املعطيات املطلوبة لتصحيح املوقع.
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ـــــــــام إدارة املواقـــــف اJوتــــــوماتيكــــــــي
• تقــوم غرفة الخادم بتحديد موقع الســيارة بشــكل 
دقيق واحتساب التعرفة املرورية حسب قوانني الجهة 

املعنية باملواقف يف اإلمارة.
يتميــز النظام بقدرته عىل توفري مواقع الســيارات 
بدقــة عالية جــدا (عــدة ســنتيمرتات) باإلضافة إىل 
امكانيــة تحديــد الســيارات املخالفــة (كالســيارات 
املتوقفــة يف منطقة انتظار باصات أو مواقف معاقني) 

بشكل دقيق.

متى بدأت لديك فكــرة اخرتاعك؟ وكم املدة التي 
استغرق االنتهاء منها؟

بــدأت فكرة هــذا االخرتاع من خالل عمــيل يف هيئة 
الطــرق واملواصالت ســابقاً خالل عــام 2009، حيث 
كنت اشــاهد الصعوبات التي يواجها مفتش املواقف 
عند تسجيلهم للسيارات املخالفة، باإلضافة إىل طبيعة 
جــو دولة اإلمارات العربية املتحــدة الحار والرطبة يف 
الصيف مام جعلني أفكر وأبحث عن عدد من الحلول 
املختلفة، حتى وصلت إىل النسخة الحالية من االبتكار 
الذي تــم تقديم بــراءة االخرتاع عليــه، أما بخصوص 
االنتهــاء من الفكرة، فإن التقديــم عىل براءة االخرتاع 
هو فقط نقطة البداية والعمل مستمر وال يوجد خط 

نهاية يف مجال التطوير واالبتكار.

هل لنا أن نتعرف عىل االخرتاعات األخرى الخاصة 
بك، وما هي مميزاتها؟

أول اخــرتاع عملــت بــه كان اخرتاع صنــدوق الربيد 
اإللكــرتوين يف عــام 1999 وكان فكرة االخرتاع حينذاك 
هــو تحديــد وجود الرســائل من عدمهــا يف صندوق 
الربيــد عند طريــق املصبــاح الكهربــايئ املثبت عىل 
خــارج صندوق. ومــن ثم توقفت عــن االخرتاع ألكرث 
من عرش ســنوات نظراً النشغايل بالدراسة يف الواليات 
املتحــدة األمريكيــة التــي حصلت مــن خاللها عىل 
شهادة الهندســة املدنية عام 2006 من جامعة بوردو 
يف الواليات املتحدة االمريكية وشــهادة املاجســتري يف 
االدارة الهندســية عــام 2009 من جامعــة ولونغونج 
األســرتالية يف االمــارات العربيــة املتحــدة وعميل يف 
القطاع الحكومي، وبعدها عــادت إيل رغبتي القدمية 
يف ايجاد الحلول الذكية واالبتكارات إىل الظهور وبدأت 
يف مشوار اخرتاعي الحايل الذي هو قيد التطوير تحت 

اسم "نظام إدارة املواقف األوتوماتييك".

يف ماذا يخدم اخرتاعك الجهات العسكرية واملدنية؟
من الناحية املدنية، تقوم بتوفري التايل:

• تحسني نظام املواقف العامة و قدرة الرصد للجهات 

املعنية بإدارة هذا املواقف.
• توفــري االحصائات الالزمة بخصوص نســب االشــغال 
الفعلية للمواقف ليتم استعاملها يف التحليل االسرتاتيجي 

والتطوير العمراين للمدينة.
• زيادة دخل الجهة املعنية باملواقف عن طريق اآليت:

• امكانية اخذ الرســوم من أصحاب الســيارات بشكل 
مبارش بنسبة 100 % من دون حاجة أصحاب السيارات 

للدفع املبارش.
• التقليل بشكل ملموس عىل اإلنفاق الرضوري حاليا يف 
التفتيش عىل املواقف العامة للتأكد من دفع الســائقني 

للرسوم يف العديد من البلدان حول العامل.
• امكانية دفع رســوم املواقف بشــكل أوتاميتييك عىل 

مدار 24 ساعة مام يسهل عملية خدمة العمالء.
• التقليــل مــن حــاالت الوقوف املخالــف يف املواقف 

العامة و امكانية تطبيق نظام الغرامات األوتوماتييك.
أما من الناحية العسكرية، يقوم بتوفري التايل:

• امكانية تحســني عملية رصد املركبات العســكرية يف 
مناطــق محدودة النطــاق عن طريق نظــام التصحيح 
املعــدل باإلضافــة إىل تطبيقــات أخــرى عديدة ميكن 

توفريها بناًء عىل متطلبات الجهة العسكرية الطالبة.

مــا هي املقومــات والدوافع التي كانــت وراء هذا 
االبتكار؟

اطالعي املســتمر عىل مختلــف أنــواع التكنولوجيا يف 
جميع املجــاالت واختياري ملواضيع غــري مألوفة خالل 
دراستي املاجستري والسعي لتطوير نفيس بشكل مسمرت 

املشروع هوالفكرة، 
وإذا X جند الفكرة 

اجلديدة فال نريد 
املشروع، Jنه لن 

يكون جديد2 
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هي أهــم املقومات التي مكنتني من الوصول إىل فكرة 
االخرتاع األولية وتطويرها إىل شكلها النهايئ.

هل حصلت اخرتاعاتك عىل براءة االخرتاع؟
لقــد تم التقديم عىل 6 براءات اخرتاعات بخصوص هذا 
االخــرتاع يف الواليات املتحدة األمريكيــة يف أكتوبر من 
ســنة 2014 ،الذي يعتــرب أول اخرتاع من نوعه يف مجال 
املواصالت صادر مــن دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
ويتوقــع الحصول عىل بــراءة االخرتاع قبل نهاية ســنة 

2016 بإذن الله.

ما هي الصعوبات أو التحديات التي واجهتك  خالل 
مشوارك االخرتاعي ؟

لن أقول صعوبات بل واجهتني الكثري من التحديات يف 
البداية حيث كان االخرتاع مجرد فكرة أحاول إيجاد حل 
لهــا ومل تكن تتوفر لدي الخربة الالزمة يف أنظمة تحديد 
املواقع مام أجربين عىل تطوير نفيس يف جميع املجاالت 
املعنية باإلضافة إىل عــدم توفر الدعم املادي إذ يحتاج 
البدء بأي عمــل إىل وجود أبحاث وأجهزة خاصة لذلك، 

ولكن بفضل الله ودعم الجميع يل وصلت ملا أريد.

ما هو هدفك املستقبيل اتجاه اخرتاعاتك؟
الهدف املســتقبيل أن يتم تطبيقه داخل الدولة والعمل 
عىل تصديره كمنتج محيل خاص بدولة اإلمارات العربية 
املتحــدة لدول العامل كأول اخرتاع من نوعه باإلضافة إىل 
تطويــر نطاق الخدمات التــي ميكن توفريها عن طريق 

مكونات هذا االخرتاع.

يف البداية تحدثت عن دعم برنامج تكامل لالخرتاعك 
كيف تم هذا الدعم؟

برنامــج تكامــل هــو أحــد مبــادرات لجنــة أبوظبي 
لتطويــر التكنولوجيا التــي قامت بتقديــم دعم كبري 
يل يف مرحلــة تطوير الفكرة باإلضافــة إىل توفري الدعم 
املــايل واإلستشــارة القانونية، بخصــوص التقديم عىل 
براءات االخرتاع يف الواليات املتحدة األمريكية وســيتم 
قريبــاً تقديم النســخة العملية املكتملــة من االخرتاع 
(Working Prototype) للحصول عىل الدعم املايل يف 

املرحلة القادمة من تكامل.

مــاذا عن الجوائز وشــهادات التقدير التي حصلت 
عليها؟

• تم التكريم من قبل لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا 
يف مؤمتر الدفاع لالبتــكار والتكنولوجيا (دايتك 2015) 

(مرفق صورة) بتاريخ 25 فرباير 2015.
• تم عرض ومناقشــة فكرة االخــرتاع يف خطاب موجه 
للحضور يف مؤمتر الفضاء واألقامر الصناعية يف الجلسة 
الرابعــة من املؤمتر التــي حملت عنــوان "التطبيقات 
الفضائيــة املبتكرة للدول الناشــئة". بتاريــخ 26 مايو 

.2015
• تــم عرض االخــرتاع يف معــرض ومؤمتــر تقنيات 
االبتــكار الســنوي الخامس يف هونج كونــج بدعم من 
وزارة االقتصــاد و"تكامل"مــن تاريخ 3 إىل 5 ديســمرب 

2015 وتم تكرميي عىل املشاركة. 

ما هو دور األهل معك؟
أشكر أهيل عىل تقديم الدعم الكبري يل يف هذا املشوار، 
وباألخص الوالــد والوالدة عىل زرعهم فيه حب تطوير 
النفس والســعي لألفضل ومقولة الوالد – الله يحفظه 
– الــذي أوصاين بأن "العيب مش انك ما تعرف، العيب 
انــك ما تســأل" التي ال تــزال أحد النصائــح الرنانة يف 

ذهني دامئا و أطبقها يف حيايت بشكل يومي.

هل وجد املهندس ســامل الدعم املادي و املعنوي يف 
اخرتاعاته ؟ وهل ما زال هذا الدعم مستمر ؟

بحمد اللــه، فقد وضعت الدولة كثرياً من السياســات 
واملبادرات التي تســاند املواطنني عىل االخرتاع وأكرثها 
مساندة يل يف مشواري كان عن طريق مبادرة "تكامل" 
الخاصة بلجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا التي انشأت 
مبرسوم رئيس املجلس التنفيذي رقم (19) للعام 2009 
شــاكرين لســيدي صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائــب القائد األعىل 
للقوات املسلحةرئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي 
عىل انشاء هذه املؤسســة املرموقة التي مل ميتد نفعها 
يل فقــط، بل للمئات من املواطنــني املخرتعني يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة. وكذلك، فإن توجيهات سيدي 
صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة «حفظه الله » بإعالن عام 2015 عاماً لالبتكار، 
واطالق صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب «رعاه الله » االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار، الهادفة 
إىل تحقيق رؤيــة اإلمارات 2021 بالوصــول إىل املركز 
االول عامليــاً يف كافة القطاعــات واملجاالت وعليه فإن 
الدعم الذي احصل عليه مســتمر بدعم شــيوخنا طول 

الله أعامرهم.

 متى كانت أول جائزة تحصل عليها وبأي معرض؟
كمخــرتع، أول جائزة حصلت عليهــا كان عند تقدميي 
ألول اخرتاعــايت يف عام 1999 متمثلة يف صندوق الربيد 
اإللكــرتوين الذي حصلت فيه عــىل جائزة أفضل ابتكار 
علمــي من جائــزة حمدان بن راشــد آل مكتوم لألداء 

التعليمي املتميز.

مــا هو الهــدف والطمــوح الذي تريــد ان تحققه 
مستقبالً؟

طموحــي عــايل ال حدود لــه ومن أراد يشء ســيفعله 
بقدرته من بعد الله، فال نجاح من غري الخطأ وال وصول 
مــن دون جد و عمل وهديف من هــذه الحياه هي ان 
اجتاز االختبارات والتحديات التي امامي يف املســتقبل، 
تطبيقاً ملقولت سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم " املاء ال ميكن أن تعرتضه صخرة" وأن 
تكون جميع اخرتاعايت من ضمن معايري سيدي صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم حيث قال " 
املــرشوع هوالفكرة، وإذا مل نجد الفكــرة الجديدة فال 
نريــد املرشوع ألنه لن يكــون جديداً ... ألننا نعتقد أن 
أقرصالطــرق للوصول اىل مســتقبل مرشق الذي نريده 

هوطريق الريادة"  •
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من ا(حق بأمن اليمن؟

طالعنا مســاعد وزير الخارجية اإليراين حســني أمري عبداللهيان بترصيح قال فيه أن أمن اليمن من 
أمن املنطقة وإيران ولن نسمح لآلخرين بالتالعب واملغامرة بأمن املنطقة». 

والحقيقة أن هذا الترصيح يأيت ضمن سلســلة من الترصيحات املتواترة من مسئويل النظام اإليراين. 
وهــو ما دفع إىل اعتبــار ذلك الترصيح من قبــل العديد من املحللني بوصفه أبــرز ترصيح يؤكد عىل 
التدخل اإليراين يف الشؤون اليمنية وواقع الحال يقول أن هذا الترصيح ما هو إال جزء من تلك املنظومة 
من الترصيحات التي تســعى إىل مامرســة مزيد من الضغوط عىل التحالف العريب والســعي إىل وقف 

العمليات عىل التمرد الحويث ومن يسري يف فلكه.
وســنحاول هنا أن منحص هذا الترصيح ونرى مدى واقعيته وحقيقته. و لنفرتض جدالً أن ما جاء به 

السيد مساعد وزير الخارجية صحيح، وأن أمن اليمن جزء ال يتجزأ عن األمن القومي اإليراين.
لرنى واقع الحال.

بدايــًة تتعدد مجاالت األمن وتتســع شــعابه. فهناك األمن الغذايئ واألمــن الصحي واألمن مبفهوم 
الحفاظ عىل استقرار الدولة أو اإلقليمي وأمن الدولة من االعتداءات الخارجية سواء املسلحة أو الفضاء 

اإللكرتوين وغريها الكثري. 
الحيادية تدفعنا إىل إســقاط بعض مــا تقدم وفق ما يتالءم مع الحالــة اليمنية عىل موقف النظام 

اإليراين منها يف هذا البلد.
فام هي املهددات األمنية التي تواجه اليمن؟ ميكن ذكر التايل:

التهديد اإلرهايب وتحول اليمن إىل بؤرة إرهابية.
إرشاف اليمن عىل مضيق باب املندب الحيوي والتخوف من تهديد املمرات البحرية.

عدم االستقرار السيايس وسعي فئة إىل االستحواذ عىل املشهد السيايس بقوة السالح واالنقالب عىل 
الرشعية وهو ما يدفع بدوره إىل مزيد من االحتقان الداخيل ينعكس سلباً استقرار هذه الدولة وارتفاع 

منسوب التهديد.
كيف هو املوقف اإليراين مام تقدم؟ 

بالحديــث عــن التهديد اإلرهايب فإن تنظيم القاعدة قد وجد مــن اليمن بيئة جاذبة لالنطالق منها 
إىل تنفيذ عملياته يف املنطقة فجاء تنظيم القاعدة يف شــبه الجزية العربية ليشكل تهديد مبارش لليمن 

واململكة العربية السعودية التي عانت من ذلك التنظيم ومخططاته. 
أين املوقف اإليراين من ذلك؟ دون تحامل وبشهادة قادة القاعدة أن النظام اإليراين قام بإيواء عدد 
من قادته بل وقام هذا النظام وفق تقرير وزارة الخارجية األمريكية بتسهيل مرور عنارص القاعدة إىل 

بعض البؤر املشتعلة يف املنطقة.
إذن فكيف هو أمن اليمن من أمن إيران؟

ال شــك أن وجود حكومة رشعية قوية عنرص رئيس يف اســتتباب الوضع واالســتقرار. وقد جاءت ما 
تعــرف بثــورات الربيع العريب الذي يطلق عليــه النظام اإليراين بالصحوة اإلســالمية لتحدث تغيري يف 
املشــهد السيايس اليمني اســتمر بدوره يف تعقيد ذلك املشهد واحتقانه حتى جاءت املبادرة الخليجية 
لتعيد رســم ذلك املشهد مبا يضمن مشاركة سياســية لجميع األطياف السياسية واالجتامعية يف اليمن 

السعيد. 
أين كان النظام اإليراين من ذلك؟ وفق تقرير أخري لألمم املتحدة فإن النظام اإليراين استمر يف دعم 
الحوثيني باألسلحة منذ عام 2009م وهو ما أشارت له بريطانيا والواليات املتحدة. الحوثيون يستمرون 
يف غيهم ســاعني إىل السيطرة عىل اليمن قاطبة مع الرئيس املخلوع صالح والنظام اإليراين من وراءهم 
يبــارك خطواتهم. كيف ال فهذا يعني ســيطرة إيران عىل رابع عاصمة عربية وأن الطريق بات ســالك 

للوصول إىل القدس. 
فهل هذا األمن الذي يصبوا له النظام اإليراين يف اليمن؟

لنقارن هنا بني موقف دول الخليج والنظام اإليراين لرنى من أحق بأمن اليمن والحريص عليه 

وقفات

بقلم :
د.سلطان Uمد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي
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خلفيه املعركه التاريخيه
بــدأ انحســار النفوذ املرصي يف غرب آســيا يف عــرص اواخر 
ملــوك االرسه الثامنة عرش كنيجة مبــارشه لالضطرابات التي 
خلفتها ثورة إخناتون الدينيه يف الداخل (مام جعل الحيثيون 
يســتغلون هذه االضطرابات ليك يقوموا بقيادة تحالف ضد 
مــرص ،ونجاحهم يف ذلــك, وبالتايل فقدان مــرص للكثري من 
مناطق نفوذها يف اســيا الغربيه ،وذلك دون ان يتحرك امللك 
اخناتون لتلبيــة طلبات النجده التي كان يرســلها اليه امراء 

املدن االسيويه املوالني ملرص فيام عرف برسائل تل العامرنة.
وبعــد وفاة امللك اخناتون وفشــل ثورته الدينيه والعودة 
ايل عبادة االلهه التقليديه ملرص واالله امون مره اخري ،وتويل 
امللــك حور محب عرش مرص يف نهاية االمر(والذي يعترب آخر 
فراعنة االرسه الثامنة عرشالذي قام بتنظيم الشؤون الداخليه 
ملرص,والذي تــويف دون وريث بعد ان نجــح يف اعادة االمن 
ايل البالد)تــويل عرش مرص أحد قادة الجيش وهو رمســيس 
األول مؤسســا بذلك االرسة التاســعة عرش. وقــد أخذ ملوك 
هذه االرسه عيل عاتقهم استعادة النفوذ املرصي يف آسيا مرة 
اخري ، فبعد وفاة الفرعون رمســيس االول بعد ســنتني من 
الحكم, بدأ ابنه وخليفته سيتي االول حمالته العسكريه ضد 
الحيثيــني ،حيث كان يرمي ايل اعادة النفوذ املرصي يف آســيا 
إىل مــا كان عليــه يف عهد الفرعون تحتمــس الثالث يف عرص 
االرسه الثامنــة عــرش, وبالفعل نجح ســيتي االول بعد عدة 
حمالت عســكريه ناجحه يف اعادة بســط النفوذ املرصي يف 
غرب الهــالل الخصيب وتقابل مع جيــوش الحيثيني بالقرب 
من قادش وانتهت بالصلح (كام ذكر يف نقوشــه عيل جدران 
معبد الكرنك),وقد فضل سيتي االول الوقوف عند هذا الحد 
، و رمبا قام بتوقيع معاهدة مع الحيثيني ،ومات بعد 14 عاما 

من الحكم ،وتويل من بعده ابنه رمسيس الثاين.

حملة قادش
خرج رمســيس الثاين بجيوشه من قلعة ثارو الحدوديه وذلك 
يف ربيــع العــام الخامس من حكمه.وبعد مرور شــهر وصل 
بجيوشــه ايل مشــارف مدينة قادش عند ملتقي نهر العايص 
باحد فروعــه. وكان الجيش املرصي يتكون مــن اربع فيالق 
وهي فيالق آمون ورع وبتاح وســت وهي أســامء آلهة مرص 
الكربى, بينام كان امللك مواتليل ملك الحيثيني قد حشد جيشا 
قويا باالضافة ايل جيوش حلفائه (ومن بينهم رمييشارينا أمري 

حلب), واتخذ من قادش القدميه مركزا لجيوشه.
وقد شــن الفرعون رمســيس الثاين حملته االويل يف العام 
الرابع من حكمه وعرب فيه فلســطني ووصل بجيوشه ايل نهر 
الكلــب (بالقرب من بريوت) حيث اقام لوحة تذكارية هناك 
،واستعاد مقاطعة أمورو من الحيثيني. وبغرض السيطرة عىل 
ســوريا تحرك امللك رمسيس الثاين بجيوشه يف العام الخامس 
من حكمه ،وتابع تقدمه شــامال وتواجه مع جيوش الحيثيني 

عند مدينة قادش عيل نهر العايص قرب مدينة حمص.

املعركة
فيام كان رمسيس معســكرا بجيشه بالقرب من قادش (التي 
كانت عيل مســرية يــوم واحد),اذ دخل معســكره اثنان من 
الشاســو (البدو) ادعيا انهام فارين مــن جيش امللك الحيثي 
،واظهــرا الــوالء للفرعون الذي اســلمهام بــدوره ايل رجاله 
ليســتجوبوهام عن مكان جيوش الحيثيــني ، فاخربا الفرعون 
بــان ملك الحيثيني ما ان ســمع مبقدم الفرعــون حتي ارتعد 

وتقهقر بجيوشه ايل حلب يف الشامل .
ويف الواقع مل يكن هذين الشاســو غري جاسوســني ، وعىل 
اســاس هذه االخبار وبدون التأكد مــن صحتها ارسع امللك 
رمســيس عيل رأس فيلق امون وعرب مخاضة لنهر العايص, ثم 

وقعت هذه املعركه بني قوات 
امللك رمسيس الثاين ملك 
مرص والحيثيني بقيادة امللك 
مواتليل الثاين مبدينة قادش 
التي تقع عيل
الضفه الغربيه لنهر العايص 
جنوب بحرية حمص بعدة 
كيلومرتات,وهذه املعركه 
مؤرخه بالعام الخامس من 
حكم امللك 
رمسيس الثاين (العام الخامس 
فصل الشمو, اليوم التاسع)اي 
حوايل العام 1274 ق.م عىل 
وجه التقريب ،وتعترب هذه
املعركه هي أشهر املعارك 
التي خاضها امللك رمسيس 
الثاين يف رصاعه مع الحيثيني .
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سار ايل مرتفع شــامل غريب قادش وأقام معسكره هناك يف 
انتظار وصول باقي الجيش ليتابع الســري يف اثر جيش خيتا 
الذي كان يظن انه يف الشامل حسب ما أخربه الجاسوسان, 
ويف هــذه االثناء قبض جيشــه عيل اثنني مــن جنود العدو 
الكشافه اللذان استخلصوا منهام الحقيقه وهي ان الحيثيني 
كانــوا كامنني يف قادش وان العدو كان يف طريقه لعبور نهر 

العايص و مفاجئة الجيش املرصي.
وبالفعــل عرب نصف الجيش الحيثي مخاضة نهر العايص 
وفاجئــوا فيلــق رع ودمــروه وبذلك قطعــوا االتصال بني 
رمســيس وبقية فيالقــه ،واتجه العدو بعد ذلــك بعرباته 
الحربيــه وتابع تقدمه وهاجم فيلق آمون الذي فقد نتيجة 
ذلك العديد من جنوده,وهنــا ويف مواجهة خطر التطويق 

والهزميــة املحتمه قاد الفرعون بنفســه هجوما ضد العدو 
ودفع به حتي النهر وقد ساعده يف ذلك وصول فرق الجنود 

القادمني من بالد أمورو واملسامه (نعارينا).
وارتد ملك الحيثيني بباقي جيشه الذي كان يف الرشق ومل 
يشرتك بعد يف املعركه وكان التعب قد حل بجيش رمسيس 
ايضــا فتم عقد صلــح بني الطرفني ،وهكــذا انتهت املعركة 
دون نرص حاســم الي من الطرفني ،بينــام بقيت قادش يف 
أيــدي الحيثيــني الذين احتفلــوا باالنتصــار وتراجع جيش 

الفرعون .

نتائج املعركة
يف أعقــاب عودة رمســيس الثاين ايل مرص احكــم مواتليل 

قبضتــه عيل قــادش وجعل أمــورو مواليــة له,وجعل من 
دمشــق منطقة محايــده بينه وبني مرص. وقــد ذكر امللك 
مواتليل من ناحيتــه يف وثائق بوغازكوي بان املعركة كانت 
انتصارا لــه وان أمورو قد وقعت يف أيــدي الحيثيني ،بينام 
ذكر امللك رمســيس الثاين انتصــاره يف املعركة كذلك, والتي 
قام بنقش تفاصيلها بالكامل عيل جدران معبد الرمســيوم 

وكذلك معبد االقرص, باالضافة ايل معبده يف أبو سمبل
(عيل جداره الشاميل فيام عرف بانشودة معركة قادش)

لكن الحيثيني اكدوا انتصارهم يف هذه املعركة .
ويف خــالل الســنوات العــرش التي مرت بعــد ذلك قام 
رمســيس بعدة حمالت ايل آســيا واســتويل عىل دابور بعد 
حصارهــا واضطر الحيثيــون يف النهايــه إىل الرتاجع تاركني 
أكرب جزء من ســوريا دون حامية كافيــة. ويف أعقاب وفاة 
مواتليل تويل ابنه الذي كان صغريا جدا وبعد عدة ســنوات 
مــن الحكم حل محله عمه امللك خاتوســيل الثالث وانتهز 
رمســيس هذه الفرصــة وتقدم نحــو تونيــب (يف البقاع) 

واستويل عليها.
وهنا بدأت قوة اآلشــوريني يف الظهــور وتهديد مناطق 
النفــوذ املرصيــه والحيثيه,مام حــدا بالطرفــني ايل توقيع 
معاهدة ســالم بينهاموذلــك يف العام الحــادي والعرشون 
من حكــم امللك رمســيس الثاين(حــوايل 1258ق.م)والتي 
ســجلت بالخطــني املســامري(عيل لوح من الفضه باســم 
امللك خاتوسيل) والهريوغليفي عيل جدران معبدي الكرنك 

والرامسيوم يف طيبه(االقرص حاليا)يف جنوب مرص •



ما هي الضوابط الرشعية يف التعامل مع وسائل التواصل االجتامعي املعارصة؟
ال شــك أن وسائل التواصل املعارصة من النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا يف العرص الحايل، ولكن اإلشكال 
أن بعض الناس يسيؤون استخدام هذه الوسائل املفيدة فيحولونها من نعمة إىل نقمة فقد تهدد استقرار األرسة 

واملجتمع .
وال بد من ضبط استخدام هذه الوسائل بضوابط الرشع يك تعم بها الفائدة ويتجنب املجتمع أرضارها وأخطارها:

• يجب استخدام هذه الوسائل يف النافع املفيد يف ما يتعلق بحياة اإلنسان واستقرار املجتمع ونفعه.
• يجب الحذر من اســتخدام هذه الوسائل يف األمور املحرمة كنرش الرذيلة 

والدعاية لها أو التواصل ألجلها.
• يجــب الحذر من نرش األحاديــث املكذوبة والفتــاوى الباطلة ألن ذلك 

إضالل للناس وتحريف للدين.
• يجــب الحذر من نرش الشــائعات املغرضــة التي تهــدد األمن والصحة 

واالقتصاد واستقرار املجتمع.
•يجــب الحــذر من نرشأي  أخبار أوصور  تشــوه ســمعة اآلخرين وتيسء 

إليهم.
• يجب الحذر من استخدام هذه الوسائل يف التعدي عىل خصوصيات اآلخرين أو التجسس عليهم.

 هل يجوز للمسلم  نرش صور  أشخاص بدون علمهم ورضاهم؟
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صح يف الحديث أن النبي صىل الله عليه وســلم أمر جريان جعفر بن أيب طالب ريض الله عنه  عند اسشــهاده 
أن يطبخوا الطعام لعيال جعفر ريض الله عنه وذلك ألنشغالهم بهول املوقف وحزنهم عىل ميتهم، فالسنة أن 
يصنع أقرباء امليت وجريانه ألهل امليت طعاماً يشبعهم لحديث عبد الله بن جعفر ريض الله عنه قال: ملا جاء 

نعي جعفر حني قتل قال النبي صىل الله عليه وسلم:
«اصنعوا آلل جعفر طعاماً فقد أتاهم أمر يشغلهم 
ِْمِذيُّ َوأَبُو َداُوَد َوابُْن  أو أتاهم ما يشــغلهم»َرَواُه الرتِّ

َماَجْه بسند صحيح.
قال اإلمام الشــافعي رحمه الله : «وأحب لجريان 
امليــت أو ذي القرابة أن يعملــوا ألهل امليت يف يوم 
ميــوت وليلته طعاماً يشــبعهم فإن ذلك ســنة وذكر 

كريم وهو من فعل أهل الخري قبلنا وبعدنا».
وبتطبيق هذه الســنة النبوية نبتعد عن املظاهر 
السلبية عند بعض الناس من استهالك أموال اليتامى 
يف إطعــام الناس يف أيــام العزاء، فــإن ذلك مخالف 
للســنة وفيه اعتداء عىل أموال اليتامى التي أمر الله 
تعــاىل بحفظها وصيانتهــا حتى يكــربوا ويعقلوا ثم 

تسلّم لهم كاملة غري منقوصة.

 األصــل أن املســلم مأمور بعدم التجاوز عىل خصوصية اآلخرين، وذلــك ألن الله تعاىل أوجب عىل أهل اإلميان 
أن يحب بعضهم بعضاً وأن يحب أحدهم ألخيه ما يحبه لنفسه فقد صح يف الحديث َعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل رَُسوُل 

اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: "َوالَِّذي نَْفِيس ِبيَِدِه َال يُؤمن أحد َحتَّى يُِحبَّ ِألَِخيِه َما يُِحبُّ لَِنْفِسِه"  ُمتََّفٌق َعلَيِْه.
 ومن ذلك أنه ال يجوز للمســلم أن ينرش صورة ألخيه املســلم بدون إذنه ورضاه ويزداد األمر خطراً إذا تعلق 
بنرش صور نســاء املســلمني، فذلك مام يقبح فعله، فهل يرىض نارش تلك الصور لآلخرين         نرش صوره هو أو 

صور نساءه وأهله.

تلكم هي ســنة الحياة عام مييض وعام يقبل وهكذا حتى تنتهي 
أوراق الحياة ويســتعد اإلنسان للقاء ربه، وللعاقل يف مثل هذا 

املوقف وقفتان :
األوىل : مع العام الذي مىض بشــهوره وأيامه وساعاته، وهذه 
الوقفة هي وقفة محاســبة للنفس وتذكري، فينبغي أن يسأل كل 
واحٍد منا نفســه مــاذا قّدمت من طاعات لريب يف هذه الســنة 
الفائتة، ومــاذا أنجزت لنفيس من رقي وتطوير للذات، وما هي 
إنجــازايت عىل صعيد العمل وخدمة الوطن، وماذا كســبت فيها 
من علٍم وخربة، وماذا قدمــت لعائلتي وأقربايئ، وكيف عاملت 
فيها زماليئ وأصدقايئ، وأخرياً ما الذي أوقعتني فيه نفيس األمارة 
بالسوء من معايص، وما الذي نجح الشيطان يف إلقاء شباكه عيل، 

وهل استجبت لقرناء السوء وأصحاب الفنت ودعاة الرش.
كل هذه األســئلة يكمن جوابها يف أنفســنا ونعرف يف قرارة 
الضمري أين نحن يف ذلك كله، فالســعيد هو من حاســب نفسه 
وأوقفها عند كل صغرية وكبرية . والعاقل هو من  يحاسب نفسه 

يف الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة.
وعن عمر بن الخطاب ريض الله عنه قال: "حاســبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض االكرب، وإمنا يخف الحساب يوم 

القيامة عىل من حاسب نفسه يف الدنيا".
والثانية : وقفة مع العام الجديد فلتستبرش بفضل ونعمته أن 
متعك ببلوغ هذا العام وقد رأيت الكثريين ممن وافاهم أجلهم 
قبــل بلوغه، وتعاهد الله عىل اإلحســان يف هذه العام أكرث من 

العام املنرصم فال تدري أتبلغ العام الذي يليه أم ال.
ولتشــّمر عن ســاعد الجد واالجتهاد فتتالىف ما أخفقت فيه 
فيام ســبق، وتجاهد نفســك يف الزيادة يف عمل الرب والخري وأن 
تحرص أشد الحرص عىل أن تكون نجاحاتك وإنجازاتك يف عامك 
الجديد أكرث بكثري من سابقه، عىل صعيد الطاعات وعىل صعيد 
العمــل وخدمة الوطــن وعىل صعيد العلــم واألرسة واألصدقاء 

والزمالء.
ثم يجب أن تتفائل بالخري وتتلقى هذا العام بنفٍس مطمئنة 
ملؤها األمل والثقة بالله واليقني بقدرته والرضا بقضائه وقدره.

فقــد كان النبي صىل الله عليه وســلم يحب التفائل َعْن أيَِب 
ُهَريْرََة قَاَل: َســِمْعُت رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُقوُل: "َال 
الَِحة  ِطــرَيََة َوَخرْيَُها الَْفــأُْل" قَالُوا: َوَما الَْفأُْل؟ قَــاَل: "الَْكلَِمُة الصَّ

يْسمعَها أحدكُم" متفق عليه.
فالتفاؤل ميأل النفس بالبهجــة والفرح وينرش االرتياح ويبث 

الثقة والطأمنينة.
وهــذا هو مــا نحتاجه اليوم لنبدأ عاماً جديداً ســعيداً مليئاً 

بالطاعات واإلنجازات الباهرة بإذن الله تعاىل.
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املسجد احلرام..أعظم مسجد ' ا�سالم

إعداد: شعبة الوعظ وا'رشاد الديني

املســجد الحرام هو أعظم مســجد يف اإلسالم ويقع يف قلب 
مدينــة مكة املكرمة غــرب اململكــة العربية الســعودية، 
تتوسطه الكعبة املرشفة التي هي أول بيت وضع للناس عىل 
وجــه األرض ليعبدوا الله فيه مخلصني له الدين، وهذه هي 
أعظم وأقدس بقعة عىل وجه األرض عند املسلمني. واملسجد 
الحرام هو قبلة املســلمني يف صالتهم، وإليه يحجون. سمى 
باملسجد الحرام لحرمه القتال فيه . ومن أعظم فضائله : أن 

الصالة فيه تعادل مئة ألف صالة فيام سواه.
َل  ذكره اللــه تعاىل يف القرآن الكريم فقال تعاىل : «إِنَّ أَوَّ
ِّلَْعالَِمنَي»    اَركًا َوُهــًدى لـ َة ُمبَ اِس لـَلَِّذي ِببَكَّ بَيٍْت ُوِضــَع لِلنَّ

سورة آل عمران، اآلية: 96.
واملسجد الحرام هو أول املساجد الثالثة التي تّشد إليها 
الرحال، فقد قال رســول الله محمد صىل الله عليه وسلم: 
" ال تشــدُّ الرحــال إال إىل ثالثة مســاجد: املســجد الحرام، 

ومسجدي هذا _املسجد النبوي)_، واملسجد األقىص ".
مرحلة تشييد الكعبة

ويبدأ تاريخ املسجد بتاريخ بناء الكعبة املرشفة، وقد بناها 
أول مرة املالئكة عليهم الســالم زمن أبينا آدم عليه الســالم 
وكانت مــن ياقوته حمراء، ثم رفع ذلك البناء إىل الســامء 
أيام الطوفــان، وبعد الطوفان قام النبــي إبراهيم مع ابنه 
إسامعيل عليهام السالم، بإعادة بناء الكعبة، بعد أن أوحى 
الله إيل إبراهيم عليه السالم مبكان البيت، قال تعاىل:  «َوإِْذ 
ْر بَيِْتَي  بْرَاِهيَم َمَكاَن الْبَيِْت أَْن َال تُْرشِْك يِب َشــيْئًا َوطَهِّ أْنَا ِإلِ بَوَّ

ُجوِد» سورة الحج اآلية: 26. لِلطَّائِِفنَي َوالَْقامِئنَِي َوالرُّكَّعِ السُّ
وهـكذا أمر الله ســبحانه وتعاىل إبراهيم عليه الســالم 
ببناء البيت الحرام وذكر القرآن الكريم بناء سيدنا إبراهيم 
وابنه إســامعيل عليهام الســالم للكعبة وتطهري املســاحة 
املحيطــة به، ولقــد جاءه _ إبراهيم عليه الســالم_ جربيل 
عليه السالم بالحجر األسود، ومل يكن يف بادئ األمر أسود بل 
كان أبيضاً يتألأل من شــدة البياض وذلك لقول الرسول صىل 
الله عليه وســلم: "الحجر األسود من الجنة وكان أشد بياضاً 

من الثلج حتى سودته خطايا أهل الرشك".

وبقيت عىل حالها إىل أن تم إعادة بنائها عىل يد قريش 
يف الجاهليــة، بعد عــام الفيل بحاويل ثالثــني عاماً بعد أن 
حــدث حريــق كبري بالكعبــة، نتج عن محاولــة امرأة من 
قريش تبخري الكعبة فاشتعلت النار وضعف البناء، ثم جاء 
ســيل حطم أجزاء الكعبة، فأعادت قريش بناء الكعبة، وقد 
حــرضه النبي صىل الله عليه وســلم، وكان يبلغ من العمر 
حينها 35 سنة وشارك بنفسه الرشيفة أعاممه يف العمل، وملا 
أرادت قريش يف هذا البناء أن ترفع الحجر األســود لتضعه 
يف مكانــه اختصمت فيام بينها، حتى كانت تقع الحرب، ثم 
اصطلحوا عــىل أن يحكم بينهم أول رجل يخرج من عليهم 
من هذه السكة، فكان رسول الله صىل الله عليه وسلم أول 
من خرج فقىض بينهم أن يجعلوا الحجر األسود يف مرط -أي 
كســاء- ثم يرفعه زعامء القبائل فرفعــوه ثم ارتقى محمد 
عليه الســالم فوضعه بيده الرشيفة مكانه، ويجب أن نشري 
أيضاً أن قيص بن كالب وهو أحد أجداد الرسول محمد أول 
ف الكعبة، حيث قام بسقفها بخشب الدوم وجريد  من سقَّ

النخيل، وذلك قبل بناء قريش للكعبة بزمن طويل.
ويف العرشيــن مــن رمضان يف العام الثامــن من الهجرة 
حينــام تم تطهــري مكة من األوثــان واألصنام نزل رســول 
الله صىل الله عليه وســلم من عــىل الراحلة نزل فأخرجت 
الراحلــة من املســجد الحرام فركع ركعتــني ثم انرصف إىل 
زمــزم فاطلع فيها، وكان يود أن ينزع بيده لكنه انرصف إىل 
ناحية املســجد قريباً من مقام إبراهيم، وكان املقام الصقاً 
بالكعبة املرشفة فأخره رســول الله صىل الله عليه وســلم، 
ودعا بســجل من ماء فرشب وتوضأ، واملســلمون يبتدرون 
وضوءه ويصبونه عــىل وجوههم واملرشكون ينظرون إليهم 
ويتعجبون ويقولون: ما رأينا ملكا قط بلغ هذا وال سمعنا.

وطــاف النبي محمــد صىل الله عليه وســلم يوم الفتح 
بالبيــت يوم الجمعــة وأمر بالال أن يــؤذن، وكان قد دخل 
معه، وكان أبو ســفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث 
بن هشــام جلوســا بفناء الكعبــة فقال عتــاب: "أكرم الله 
أســيدا أن ال يكون ســمع هذا فيســمع منه مــا يغيظه"، 

فقــال الحارث: "أما والله لو أعلــم أنه محق التبعته" وقال 
أبو ســفيان: "ال أقول شــيئاً، لو تكلمت ألخربته عني هذه 
الحصــاة" فخرج عليهم النبي صىل الله عليه وســلم فقال: 
"لقد علمت الذي قلتم"، ثــم ذكر لهم ذلك، فقال الحارث 
وعتاب: "نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع عىل هذا أحد 

كان معنا فنقول أخربك".
وقد بلغت مســاحة املســجد الحرام يف عهد النبي صىل 

الله عليه وسلم 1490مرتاً مربعاً.
وقد كان املســجد عىل عهد رســول الله صىل الله عليه 
وسلم بال جدار يحيط به وال باب يغلق عليه وبقي املسجد 
عىل حاله يف خالفة أيب بكر الصديق، ويف عهد الخليفة عمر 
بــن الخطاب يف  ســنة 17هـ بدأت أعامل التوســعة األوىل 
للمســجد الحرام، بعدما أفسد سيل أم نهشل مباين املسجد 
الحرام، وقد انحدر من جانب املســعى وأحدث تلفاً عظيامً 
يف املبــاين، ولضيق املســجد باملصلني رغب عمر بتوســعة 
املسجد، فاشرتى الدور املالصقة للمسجد الحرام وضمها له، 
وأقــام جداراً حوله، وجعل له أبوابــاً، ووضع عليه مصابيح 
يك تيضء بعد ســدول الظالم، وعمل سداً لحجز ماء السيول 
عــن الكعبة وتحويلهــا إىل وادي إبراهيــم املجاور، وتعترب 
أعامل عمر بن الخطاب، هي أول توســعة للمسجد الحرام 

يف العرص اإلسالمي.
وملــا رأى الخليفة عثامن بن عفان ريض الله عنه، ازدياد 
الســكان مبكة، وازدياد ضيوف الرحمن قرر توسعة املسجد 
الحرام، وبدأت أعامل التوســعة يف ســنة 26 هـ، وذلك عن 
طريــق رشاء الدور املالصقة للمســجد وضــم أرضها، ومع 
هذه التوسعة جدد املسجد تجديداً شامالً، وأدخل األروقة 
املسقوفة، فكان أول من اتخذ األروقة له، وجعل يف املسجد 

أعمدة من الرخام.
وما زال املســلمون يحرصون عىل عامرة املسجد الحرام 

عىل مر العصور منذ ذلك العهد إىل عرصنا الحايل.
ويبقى هذا املعلم اإلســالمي مهوى أفئدة املسلمني عىل 

مر األزمان. 

ال ا� '' ظ أأأ ا احل امل
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كتب: د. سيف البدواوي

البصمة الوراثية : حقائق عامة

ميكن استخدام 
البصمة الوراثية @ 
�االت عدة ترجع 

�ملها إ  �ال 
حتديد هوية الشخص 

واجملال اجلنائي

شــهدت األعوام األخرية تقدماً يف إستخدام تقنيات 
الحمــض النــووي وإســتحداث تطبيقــات جديدة 
باإلســتفادة من الكم الهائل من املعلومات الجينية 
املتاحة للعلامء والباحثني يف مختلف مجاالت الحياة 
العلمية، حيث تســتخدم هــذه التقنيات لألبحاث 
والتشــخيص والعالج واملتابعة والوقاية من أمراض 
وراثية ورسطانية وكذلك بروز استخدامها يف كشف 
مرتكبي الجرائــم وتبيان ضحايا الكــوارث والعثور 

عىل األشخاص املفقودين.
كل شــخص يحمــل يف خليتــه الجينيــة ( 46 ) من 
الصبغيــات (الكروموســومات) ، يــرث نصفهــا( 23 ) 
كروموسوماً عن أبيه بواسطة الحيوان املنوي ، والنصف 
األخر( 23) كروموسوماً يرثها عن أمه بواسطة البويضة 
فينتــج عــن ذلك كروموســومات خاصة بالشــخص ال 
تتطابــق مع الصفــة الوراثية من أبيــه آو  أمه من كل 

وجه وإمنا جاءت خليطاً منهام.
يتكــون الحمض النووي البرشي  يف البرش من قواعد 
ويرمــز إليها اختصــاراً A و T و C و G.  وتتكرر هذه 
القواعد ماليني  املــرات يف جميع أجزاء الجينوم .  يعد 
الرتتيب املحــدد للحروف A و T و C و G او القواعد  

يحدد   الشفرة الوراثية.
وأوضح د. "آليك جيفريز" بجامعة "ليسرت" بلندن أن 
املــادة الوراثية قد تتكرر عدة مرات، وتعيد نفســها يف 
زة لكل فرد، وال ميكن أن تتشــابه بني اثنني  تتابعات مميِّ
إال يف حــاالت التوائم املتامثلــة فقط وأطلق عىل هذه 
 The DNA "التتابعات اســم "البصمة الوراثية لإلنسان

."Fingerprint

كيفية التعرف عىل البصمة الوراثية؟
يتم اســتخالص البصمة الوراثية للشخص عن طريق 
فحــص الحمض النــووي ومضاعفته لعينــة دم أو  
لعــاب أو أي يشء مــن لوازمه؛ حيــث أن الحمض 
النووي  ال يتغري من مكان آلخر يف جســم اإلنسان؛ 
فهو ثابــت بغض النظر عن نوع النســيج ويفحص 
باســتخدام أجهــزة خاصــة تقــوم بتحليــل العينة 
باستخدام علوم األدلة الجنائية للحصول عىل بصمة 
وراثيــة ميكن مقارنتهــا بالصــامت الوراثية األخرى 

ضمن قاعدة البيانات .
استخامات البصمة الوراثية:

ميكن اســتخدام البصمة الوراثيــة يف مجاالت عدة 
ترجع مجملها اىل مجالني

1. تحديد هوية الشخص:  
تحديد الشخصية او نفيها بقصد التحقق من هويات 

أرسى الحــروب واملفقوديــن ، بســبب الحــوادث 
أو الكــوارث أو الحــروب و حاالت ضيــاع األطفال 
واختالطهــم ، وكذلك تســتخدم البصمة الوراثية يف 
مجال النســب  الثبات البنوة أو األبوة لشــخص أو 

نفيه.

2.  املجال الجنايئ:
للكشــف عن هوية املجرمني يف حالة ارتكاب جناية 
قتل أو اعتداء وذلك باالســتدالل مبا خلفه الجاين يف 

مرسح الجرمية من أي خلية تدل عىل هويته•
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فوائد حبة الzكة.. عالج لكل داء

 الطب البديل
شــهد العام 2015 العديد من األحــداث الطبية 
الهامة؛ حيث طُورت عدد من العقاقيري واألمصال 
وظهــرت أخــري جديــدة مل تكــن موجــودة يف 
الســابق خاصة فيام يتعلق بأمــراض خطرية مثل 
"الرسطان"، وفيام حذرت نتائج أبحاث علمية من 
مخاطر عيل الصحة، حملت أبحاث جديدة األمل 

للماليني يف الشفاء.

عالجات آمنة للكبد
وبالحديث عن العقاير الطبية الحديثة فقد دخل سوق الدواء خالل عام 2015 مجموعة أدوية حديثة لعالج 
التهاب الكبد الوبايئ يس دون اللجوء إىل األدوية املساعدة التي تؤخذ مع العالج األسايس "سوفالدي" وتسبب 
آثاراً جانبية للمريض، خاصة أؤلئك املصابني بالفشــل الكلوي، ومنهــا (الريبافريين واالنرتفريون)، حيث أصبح 
هناك عقاقيري ميكن ملريض التهاب الكبد الوبايئ استعاملها منفردة مثل عقاري (هارفوين، فاكريا)، باالضافة إىل 

عالجات ثنائية معتمدة عيل السوفالدي مثل (سوفالدي+ داكلنزا أو اوليسو...). 

عالج من الفم لرسطان الرئة
املصابني برسطان الرئة املتقدم NSCL حمل لهم نهاية 2015 مفاجأة ســارة بعد موافقة ادارة الغذاء والدواء 

األمريكية FDA، عيل أول عقار يؤخذ عن طريق الفم عالج املرض.
العقار الذي يحمل االســم التجاري Tagrisso ويحتوي عيل املادة الفعالة osimertinib يعد طفرة يف عالج 
املصابــني بالورم، بعد ان أثبــت العقار تأثريا كبريا عىل تقليل حجم الورم لــدي الذين تطورت لديهم مقاومة 

املرض، مقارنة بالعالجات الكيميائية واالشعاعية.

عالج رسطان الدم بنسبة 90%
رشكة "ابفي" األمريكية كشــفت عن إنتاج عقار بيولوجي متطور لعالج رسطان الدم ، بنســبة نجاح تصل إىل 

.90%
العقار الجديد الحاصل عيل شــهادة االنفراد من ادارة الغذاء والدواء األمريكية يحمل اســم (اميبليســتاي)، 
وحقق نســبة شــفاء تراوحت بني 70 إىل 90 % دون آثار جانبية، ويتميز بطريقة عمله حيث يهاجم الخاليا 

الرسطانية املصابة دون بقية الخاليا، وهى طريقة مل تستخدم من قبل، األمر الذى حد من أعراضه الجانبية.

لقاح ضغط الدم املرتفع
ثــورة عالجيــة جديدة يف مجال أمــراض ضغط الدم، أعلنها فريــق من العلامء اليابانيــني يف مايو 2015 بعد 
الكشف عن تطوير لقاح جديد لخفض ضغط الدم املرتفع ملدة تصل لستة أشهر لتصبح املخاوف  من ارتفاعه 

وأثاره الجانبية شيئا من املايض.
ويحــاول العلــامء منذ ما يقارب عقدين مــن الزمن تطوير لقاح دون نجاح يذكر، لكــن اللقاح الجديد الذي 
يتألف من الحمض النووي، يســتهدف هرمون (أنجيوتنسني Angiotensin II 2)، وهو الهرمون املسئول عن 

ضغط الدم املرتفع عن طريق، ويتحكم فيه.

عودة البرص ملرىض السكري
كشفت نتائج دراسة أمريكية أن عقار "لوسنتيس" يعيد ملرىض السكري من النوعني األول والثاين القدرة عيل 

األبصار بدرجة تسمح لهم بقيادة السيارة.
 ،ranibizumab وأوصت الدراسة مريض السكري الذين يعانون من ضعف البرص باستعامل عقار رانيبيزمياب
واســمه التجاري لوسنتيس Lucentis. واكدت نتائج الدراسة ان عددا من املرىض استخدموه ملدة عام وعادة 

إليهم القدرة عيل الرؤية بدرجة متكنهم من قيادة السيارات.

اإلستغناء عن حقن االنسولني
حملت نتائج أبحاث جديدة برشي ســارة ملريض السكري، رمبا تنهي معاناتهم مع حقن األنسولني اليومية إىل 

األبد.
وتوصل علامء يف جامعتي كاليفورنيا وييل إىل طريقة يجرى من خاللها التعرف عىل الخاليا املنظمة، املعروفة 
اختصاراً باســم "يت ريج Treg cells "، التي تحمي الخاليا املســؤولة عن صنع األنسولني من جهاز املناعة، ثم 
إزالتها من الجســم وزيادتها مخربياً أكرث من 1500 ضعف، ثم إعادة حقنها يف مجرى الدم الستعادة الوظيفة 

الطبيعة للجسم•
املصدر :
http://www.dailymedicalinfo.com كل يوم معلومة طبية-

يُطلــق عليهــا العديد من األســامء منهــا ( الحبة 
الســوداء، الكمون األســود، حبة الربكة ، الشونيز ) 
وقد أويص بها الرســول حيث قــال " عليكم بهذه 
الحبــة الســوداء .. فــإن فيها شــفاء لــكل داء إال 

السام"، والسام هو املوت.
 فوائد حبة الربكة:

• خفض مستوي السكر بالدم.
• عالج الرصع .

• عالج الرسطانات ( القولون،الثدي، املخ، الدم).
• تحســني صحــة القلب  و حاميتــه من خطر 

األزمة القلبية.
• ميكن أن تساعد حبة الربكة عىل عالج التسمم 

بالرصاص وما يؤثره عىل املخ.
• خفض ضغط الدم املرتفع.

• تخفيــف التهــاب الحلق الناتــج عن عدوي 
فريوسية أو التهاب اللوزتني.

• حامية املخ من األشعة الضارّة أو املواد املشعة.

• التئام جروح ما بعد العمليات و تقليل الندب.
أو  الرعــاش  الشــلل  مــرض  آثــار  تقليــل   •

."Parkinson's"
• قد يستخدم زيت حبة الربكة موضعياً للعناية 
بالبرشة (القضاء عىل البقع ، البثور، جفاف البرشة، 
خطوط التجاعيــد، الحروق، الفطريات ، الصدفية، 

وغريها الكثري من األمراض الجلدية).
• الكثــري مــن االســتخدامات األخــرى (تقوية 
املناعة، عالج أمراض الجهــاز التنفيس، إدرار اللنب، 

عالج الصداع، عالج أمل األسنان، مصدر للطاقة).

 أهــم العقاقــــF واJبحـــــاث الطبيــة @ 2015
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شؤون قانونية

إن املجتمــع العســكري يختلف بطبيعــة تعامالته عن 
املجتمع املدين ، ومن ثم يجب أن يكون له قواعد خاصة 
تتفــق مع طبيعتــه ، وغني عن البيــان أن الدول تهتم 
بأن تكون ترشيعاتها مســايرة لتطــور مجتمعاتها ، وأن 
تكون موافقة للضامنــات التي تقرها مجموعة القواعد 
التــي يقرها املجتمع الدويل ، ولكــن بعض الترشيعات 
الخاصة بالقضاء العســكري لغالبية الدول يعاب عليها 
بأنهــا ترشيعــات منقوصــة فتوصم بأنهــا ال تتفق مع 
قواعــد العدالة ، ويوجه لها الكثري من االنتقادات بعدم 
اســتقاللية القضاء وتدخل القادة العســكريني عىل أنه 
قضاء موجــه ، وأن ترشيعاته قارصة عن تحقيق مبادئ 

القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان .
ولكــن ترشيعات القضاء العســكري لدولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة جــاءت متفردة ، فقــد أوجد القضاء 
العســكري ســامت حداثــة يف قوانينــه حيــث تضمن 
ترشيعــات تجــاوزت كل هــذه االنتقادات ، وســمت 
بقواعــد الترشيع إىل مصاف القواعد التي تحقق كل ما 
يتفق مــع القواعد القانونية العامــة املطبقة يف الدولة 
عموماً ، لتكون أيضاً متفقــة مع مبادئ القانون الدويل 
اإلنســاين وحقوق اإلنســان وهذا ما سنحاول أن نسلط 
الضــوء عليه عىل نحو ما هو آت ، عىل ســبيل املثال ال 

الحرص: 
أوالً: يف املرســوم بقانــون إتحادي رقم (10) لســنة 

2009 بشأن العقوبات العسكرية وتعديالته 
تضمنــت املــادة رقــم (16) مــن املرســوم بقانون 
آنــف الذكر تجريم وفرضت عقوبــة جزائية عىل رسقة 
ممتلــكات أو تجهيــزات عســكري ميــت أو جريح أو 
مريض ولو كان من أفراد العدو ، ومن هنا يتبني أن هذه 
املادة بســطت حامية خاصة لضحايا النزاعات املسلحة 
( املــوىت والجرحى واملرىض ) تجســيداً وتطبيقاً لقواعد 
القانون الدويل اإلنساين ، وأهم ما مييز الترشيع اإلمارايت 
يف هــذه املادة أنها مل تفــرق يف هذه الحامية بني ما إذا 
كان ضحايا النزاعات املســلحة املحميــني من قواتنا أو 
قوات العدو ، فالهدف أسمى هو بسط الحامية املجردة 
عىل اإلنســان فحسب باعتباره أضحى عاجزاً عن القتال 
وال يستطيع الدفاع عن نفسه وممتلكاته فيجب حامية 
ممتلكاته وتجهيزاتــه من رسقتها ، وبذلك تكون جاءت 
هذه املــادة يف الترشيعات الخاصة للقضاء العســكري 

موافقة للقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان . 
ومام ســبق يتضــح أن الترشيــع اإلمــارايت يف املادة 
الســابقة قد جــاء متوافقــاً مع مــا ألتزمت بــه دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة مــن تصديقها عىل اتفاقيات 
جينيف األربع لعام 1949م ، وما أوردته اتفاقية جينيف 

أهم سمات احلداثة @ تشريعات القضـاء العسكــــــ

األوىل لتحسني حال الجرحى واملرىض بالقوات املسلحة 
يف امليــدان لعام 1949م  يف املــادة (12)  التي أوجبت 
يف جميــع األحوال احــرتام وحاميــة الجرحى واملرىض 
من أفراد القوات املســلحة وغريهم مــن الفئات التي 
عددتهــم املادة (13) من ذات االتفاقية ، واملادة (49) 
من هــذه االتفاقية التي ألزمت أطــراف االتفاقية بأن 
تتخــذ أي إجراء ترشيعي يلــزم لفرض عقوبات جزائية 
فعالة عىل األشخاص الذين يقرتفون أو يأمرون باقرتاف 
إحــدى املخالفات الجســيمة لهــذه االتفاقيــة املبينة 

يف املــادة (50) من تلك االتفاقية ومنها االســتيالء عىل 
املمتلــكات ، ومن الواضح أن ذلك الحظر جاء بشــكل 
مطلق ســواء كانت ممتلكات عامــة أو خاصة مبا يقرر 
حامية ملمتلــكات املوىت والجرحى واملــرىض يف امليدان 

أثناء النزاعات املسلحة .
كام تضمنت املــادة رقم (17) من املرســوم بقانون 
اتحــادي رقــم (10) لســنة 2009 بشــأن العقوبــات 
العســكرية وتعديالته تجريم وفرضــت عقوبة جزائية 
عىل كل من أحدث عمداً بأســري أو عســكري جريح أو 
مريــض ال يقوى عىل الدفاع عن نفســه إصابة بليغة أو 
فاقم من جروحه ، وكذا إذا استخدم العنف ضد األرسى 

أو أساء معاملتهم دون مربر مقبول .
يتضح من هــذه املادة توافقها مــع الحامية العامة 
ألرسى الحــرب املقــررة يف إتفاقية جنيــف الثالثة لعام 
1949 بشأن معاملة أرسى الحرب ، حيث أوجبت املادة 
(13) منهــا بــأن تكــون معاملة أرسى الحــرب معاملة 
إنســانية يف جميع األوقات ، وحظرت أن تقرتف الدولة 
الحاجــزة أي فعل أو إهامل غري مرشوع يســبب موت 
أسري يف عهدتها ، وأضافت بأنه ال يجوز تعريض أي أسري 
حرب للتشويه البدين من أي نوع ، وحاميته ضد جميع 
أعامل العنف أو التهديد ، وكل ما ســبق أفرغه الترشيع 
اإلمارايت يف املادة رقم (17) من املرسوم بقانون اتحادي 
املار ذكره مبا يتوافق مع قواعد القانون الدويل اإلنســاين 

وحقوق اإلنسان .
ثانيــاً: القواعد اإلجرائية يف املرســوم بقانون اتحادي 
رقم (12) لسنة 2009 بشــأن نظام اإلجراءات الجزائية 

العقيد ركن حقوقي 
Uمــد راشــد علــي الظنحانـــي

رئيس Uكمة اجلنايات العسكرية
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ــــــــري ا"ماراتــــي
العسكرية وتعديالته 

نجــد أنــه بشــأن القواعــد اإلجرائية فــإن املرشع 
العســكري يف هــذا املرســوم بقانــون اتحــادي حرص 
عــىل وضع حقوق وضامنات للمتقاضــني أمام النيابات 
واملحاكم العســكرية ، فأجاز للمتهم االستعانة مبحامي 
يف الجنايات يف مرحلة التحقيقات أمام النيابة العسكرية 
( املــادة 17 ) ، وأوجب بــأن يكون لكل متهم يف جناية 
محــام للدفاع عنــه يف مرحلة املحاكمــة ، فإذا مل يوكل 
محامياً ندبــت له املحكمة العســكرية محامياً تتحمل 
القوات املســلحة مقابل أتعابــه ( املادة 40 ) ، رغم أن 
قانــون اإلجراءات الجزائية العــام يف الدولة ( املادة 4 ) 
جعل موافقة املحكمة عىل ندب محام للدفاع عن املتهم 
يف جناية معاقب عليها بالســجن املؤقت مرهوناً بطلب 
املتهــم وتحقق املحكمة من عدم مقدرته املالية لتوكيل 
محام ، وهو ما يجعل الترشيع اإلجرايئ العسكري يحقق 

ضامنة أفضل من غريه . 
كــام حظــر حبــس املتهــم إحتياطيــاً مــن النيابة 
العســكرية إال بعد  استجواب املتهم يف جناية أو جنحة 
معاقــب عليها بغري الغرامة ( املادة 19 ) ، وكذلك وضع 
درجــات للتقايض فجعل من حق املحكوم عليه والنيابة 
العســكرية الطعــن يف األحــكام الصادرة مــن املحاكم 

العسكرية ، لضامن تحقيق العدالة الحقيقية الناجزة .
ثالثاً: املرســوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2009 

بشأن تشكيل املحاكم العسكرية وتعديالته
يتضح من االطالع عىل هذا املرســوم أنه تضمن مواد 
حدد فيها ضامنات ألعضاء القضاء العســكري فمنحهم 
حصانة شأنهم يف ذلك شــأن أعضاء السلطة القضائية ( 
املــادة 5 ) لتحقيق اســتقالل القضاء وحيدته ، كام نص 
عىل أنــواع املحاكم العســكرية واختصاصاتها مبا يتفق 
مع طبيعة املجتمع العســكري ، وكان من بينها محاكم 
امليــدان وجعل أحقية للمتقاضــني الطعن عىل األحكام 
الصــادرة من هذه النوعية مــن املحاكم (املواد من 10 
حتــى 15) ، كام أن املرشع العســكري ليك يضمن أداء 
األعامل القضائية بجودة عادلة ، نص عىل إنشــاء شعبة 
للتفتيش القضايئ للتفتيش عىل أعضاء القضاء العسكري 
وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم واملتعلقة بأعامل 
وظائفهــم وواجباتهم أو بأمور مســلكية ليضمن نزاهة 

العمل القضايئ (املادة 29).
ومــام تقــدم نخلــص إىل أن املرشع العســكري أىت 
بترشيعات عالج من خاللها االنتقادات التي وجهت إىل 
أنظمة القضاء العســكري يف الدول األخرى ، وواكب ما 
تفرضه قواعد القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان•

استشارة قانونية

متى يكون احلبس االحتياطي، وما هي مدته؟

                 قصة من احملكمة

يف حــال وجود أدلة كافية بعد التحقيق، يجوز لعضو 
النيابة العامة أن يصدر أمراً بحبس املتهم احتياطياً.

وتكون مــدة الحبس االحتياطي ســبعة أيام، ويجوز 
تجديدهــا ملدة أخرى ال تزيد عــن أربعة عرش يوماً، 
بعد انقضاء هذه املدة، إذا كان هناك رضورة لتمديد 
مــدة الحبس، عىل النيابة العامة أن تحيل القضية إىل 
أحد قضاة املحكمة الجزائية ليصدر أمره بعد اإلطالع 

عىل القضية:
-إمــا بتمديد فرتة الحبس ملــدة ال تتجاوز ثالثني يوماً 

(قابلة للتجديد).
-وإما باإلفراج عن املتهم بضامن.

-وإما باإلفراج عن املتهم بغري ضامن.
ويف حــال صــدور قــرار بتمديد فرتة الحبــس، يجوز 
للمتهــم أن يتظلم إىل رئيس املحكمــة، وذلك خالل 

ثالثة أيام من تاريخ إبالغه باألمر.

ال تقــــاوم الســــــارق 
حــوادث االعتداء بالرسقة تحدث يف كل الدول ولكل 
الجنســيات إذا تعرضت للرسقة فال تقاوم وســلم ما 

لديك بطيب نفس وافتدي روحك.
فقد دانت الهيئة القضائيــة يف محكمة الجنايات 
عاطالً عن العمل برسقة حقيبة يد نســائية لســائحة 
أثناء سريها يف طريق داخيل، بصحبة متهم "حدث".

حيث ورد بالغاً من املجني عليها بتعرضها للرسقة 
باإلكراه، من رجالن ملثامن أثناء سريها يف الطريق.

 وذكــرت املجنــي عليها أثنــاء التحقيقــات بأنها 
تفاجأت بشــخصني يركبان دراجة نارية هجام عليها 
من خلف وسحبا منها حقيبة يدها التي تحتوي عىل 
مبلغ مايل يقدر بـ700 درهم وجواز ســفرها وهاتفها 
املتحــرك، وســقطت أرضاً، وأنهــا مل تتمكن من أخذ 
املواصفات السارقني أو الدراجة لدخولها يف منعطف 

قريب وهروبهم بني أزقه العامرات.
كــام اســتمعت املحكمة إىل شــخصني كانا يقفان 
بالقــرب من مــرسح الجرميــة عندما ســمعا رصاخ 

الضحية و استنجادها طلباً للمساعدة.
وإفــادت تحقيقات النيابة العامــة، أنه من خالل 
عملية البحــث والتحري تم تحديد مــكان املتهمني 
"يحمالن الجنسية األســيوية"، وألقي القبض عليهام 

وأقرا برسقة حقيبة املجني عليها. 

وأفــاد املتهامن خالل التحقيــق معهام بأنهام يف 
يوم الواقعة كانا يقودان دراجة نارية واســتغال ميش 
املجنــي عليها مبفردها واقرتبا منها وســحبا حقيبتها 
مــن يدهــا والذا بالفرار إىل إحدى املــزارع، وهناك 
فتحا الحقيبة وعرثا بداخلها عىل هاتف نقال ومبلغ 
نقدي فاســتوليا عىل الهاتف وتخلصــا من الحقيبة 
برميها يف حفــرة رصف صحي، وبعدها قام أحدهام 
ببيع الهاتف املرسوق إىل أحد األشــخاص وتقاســام 

املبلغ يف ما بينهام.
وإشــارة التحقيقات، إنه تــم اصطحب املتهمني 
بواســطة ســيارة الرشطة إىل مكان ارتكاب الرسقة، 
بعد أن استدل عليه بواسطتهام، وأرشدوا إىل املكان 
الذي القيا فيه الحقيبة، وهو عبارة عن حفرة رصف 
صحــي مهجــورة دون غطــاء، وأفــاداه بأنهام قاما 
برمــي حقائب أخرى يف الحفرة نفســها بعد رسقتها 

بالطريقة نفسها.

متابعة: أمل احلوسني



من الذاكرة

كان حديث معايل الوزير عند افتتاح الدورة الدبلوماســية رصيحا وواضحا يؤكد 
حــرص دولة االمارات عىل امليض قدما يف تنفيــذ املنهج الذي اختطته تجاه دول 
الخليــج عىل طريق الوحدة، وتجاه الوطن العريب عىل طريق التكامل االقتصادي 

وصوال للوحدة العربية الشاملة.
مل يغفــل معايل وزير الخارجية الدور االيجايب والهــام لدولة االمارات يف عامل 
اليــوم باعتبارها جزءا من كل تتأثر به وتؤثــر فيه. وال أغفل الدور الفعال لدولة 
االمارات عىل صعيد عاملنا االســالمي وكوحدة من مجموعة دول االنحياز وكجزء 
مؤثر أيضا مــن العامل الثالث. ورضب معاليه االمثلة الحيــة مؤكدا هذه الرابطة 
وهذا الدور التاريخي فقد ســاهمت دولــة االمارات العربية املتحدة يف صندوق 
التنمية للدول االســالمية، وشاركت يف قضايا دول عدم االنحياز التي طرحت عىل 
مستويات القمة أو وزراء الخارجية، وأيدت مختارة طوع ارادتها واميانها برسالتها 
قضايا التحرر يف العامل الثالث، وشجبت السياسة العنرصية ثم قدمت املساعدات 

املالية لدول العامل الثالث يف شكل هبات وقروض.

»YhQõŸG ájGQ :OGóYEG
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من وحى حديث السويدي
نحن جزء من كل نتأثر به ونؤثر فيه

العدد 54 - يناير 1976 االاالفتتاحــية

اتخــذ مجلس الدفــاع األعىل لالتحاد قــرارات هامة، 
عندما عقد أول اجتامعاته يف أبوظبي برئاســة ســمو 
الشــيخ زايد بن سلطان وبحضور ســمو نائب رئيس 
الدولة الشــيخ راشــد املكتوم ويرى يف الصورة معايل 

وزير الخارجية عضو املجلس املذكور.  

نيابة عن ســمو الشــيخ خليفــة بن زايــد وىل العهد 
والقائد العام لقوات دفاع أبوظبي تفضل سمو الشيخ 
ســلطان بن زايد نائــب القائد العام لقــوات الدفاع 
أبوظبــي بحضــور حفل تخريــج دفعــة جديدة من 

الصاعقة واملظليني مبدينة العني.

اســتضافت دولة االمــارات العربية املتحدة 
عىل اراضيها، املؤمتر السادس للدول املنضمة 
اىل مركــز ارتبــاط الرشق االوســط للرياضة 

العسكرية.

أخبار يناير 

دولة االمارات العربية املتحدة تستضيف اجتامع مجلس الدفاع األعىل لالتحاد
أول مؤمتر عسكري ريايض عىل اراضيها

ســمو الشيخ سلطان يشهد حفل تخريج دفعة 
جديــدة من الصاعقــة واملظليني ومســابقات 

الرماية
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خليفة بن زايد يشهد تخريج 
كلية زايد العسكرية 2004 

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان متريناً ليلياً للقوات املسلحة 2009

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يشهد تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية 2011

الشيخ هزاع بن زايد يشهد تخريج الدفعه الرابعة عرشة من كلية راشد بن سعيد 
آل مكتوم البحرية 2014

يف الذاكرة صور ومواقف راسخة وشاهدة عىل الزمن ومسرية الوطن...

من ذاكرة عدسة درع الوطن

2000909099 املسللحلحلحةةة تتات للققو ليلياً ل متمتريناًً شيشهدانانانان ززاايد بن وومحمدد ررراشاشاشاشدددد نبنبنبن سعيداامممححمحمددددد ببنبنبن رراششدد ةةية كلكل من عرشة اللرابعة فدفدفدفدفععهعهعهعه لالال ختختختخرريججج ههشهددد ي ززايد بببننن ههزهزهزاعاعاع لالششيشيخخ

2020202 11111 ااا الجلجلجلجويويويةةةة زززايديدد ةفةفةفة ب بننن ةيةية خخ خليلليللي كلكلكل يريريججج ختخ يي ي يشششششهشهدد زازازازازاييديديديد محمحمحمحمدمدمدمد ب ب ببننن الالششيشيشيخخخخ لالالسسموو صصصاحاحاحببب
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إعداد:راية المزروعي

28-1- 2013  محمــد بن راشــد يشــهد حفــل تخريج 

الدورة الـ/37/ من املرشحني الضباط يف كلية زايد الثاين 

العسكرية

رعى صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب " رعاه الله " حفل تخريج الدورة الـ/ 37/ من املرشــحني الضباط يف كلية 

زايد الثاين العسكرية يف مدينة العني.

12-1-2014 اإلمارات تتسلم علم إستضافة بطولة  

العامل العسكرية للقدرة والتحمل

تسلمت اإلمارات علم استضافة بطولة العامل العسكرية 

للقدرة والتحمل التي ســتقام ىف مدينة ديب الدولية للقدرة والتحمل بالفرتة من 2 إىل 

8 مارس 2014.

1. متى انظمت دولة االمارات إىل التحالف الدويل ضد تنظيم داعش؟

2.  اتخــذت دولة االمارات سلســلة من التدابــري الترشيعية والقانونية الهادفــة إىل تعزيز مكافحتها 

لظاهرة التطرف واالرهاب؛ اذكرها ؟

مالحظة: إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف. 

عىل الربيد االلكرتوين: 
quiz@nationshield.ae

 • إجابة العدد السابق (527) هي: 
 - الســـؤال األول : عــدد أعضاء الهيئــة الناخبة للمجلس الوطني االتحــادي لعام 2015 هو 

(224279) عضو.
 - الســـؤال الثاين : احتلت االمارات املركز الـ (20) يف العامل واألوىل عربيا يف مؤرش الســعادة 

لعام 2015.
 الفائزان:

1. سناء عبدالسالم محمود.
2. عبدالرحمن سعد محمد

مسابقة العدد (528)

ومضــات...

نعلم جميعاً بأّن رىض اإلنسان عن وظيفته يرتبط ارتباطاً كبرياً بطبيعة العالقة التي 
تجمعه مبديره يف العمل، ومع ذلك يف بيئات العمل القامئة اليوم والتي تتطّور عىل 
مدار الســاعة وعىل مدار أيّام األســبوع، من غري الواضح دامئاً ما هي األشياء التي 
ينبغي عــىل املدراء القيام بها ليك مينحوا موظفيهم أكــرب قدر من الرىض الوظيفي 
والســعادة. فقد كشفت األبحاث التي أجريتها أنا وشــملت أنجح املدراء يف العامل 
عن بعض املامرســات الشــائعة التي تجعل العمل ينطوي عىل قدر أكرب من املتعة 
والفائدة. فإذا كنت من الذين يرشفون عىل اآلخرين، فيجب عليك أن تضمن القيام 
مبا ييل: حاول أن تدير األفراد وليس الِفَرق، عندما تكون معرّضاً للضغوط يف عملك، 
من الســهل عليك أن تنىس بأّن كّل موظف هو إنســان متفرّد، وبأّن املوظفني هم 
أفــراد تتفاوت اهتامماتهم، وقدراتهم، وأهدافهم، وأســاليبهم يف التعلّم، ولكن من 
املهــّم جّداً أن تعّدل طريقة تفاعلك مع كّل موظف وفقاً لطبيعته الخاّصة، ويجب 
عليك أن تحاول فهم األشــياء والعوامل والظروف التــي تدفع هؤالء املوظفني إىل 
تقديم أحســن ما لديهم، حاول أن تكون جاهزاً دامئاً للحديث معهم شخصياً وعىل 
انفــراد إذا مــا رغبوا يف ذلك. خــذ احتياجاتهم الفردية للنمو بعــني االعتبار عندما 
تناقش معهم الدروس والعرب املســتفادة من التجارب السابقة، وعندما يتعلّق األمر 
بالرتقيــة، حــاول أن تتجاوز النامذج الصارمة املســتعملة يف تقويــم الكفاءات ويف 
الرتقيــة الوظيفية، وابحث عوضاً عــن ذلك عن الفرص املصّممــة وفقاً لطموحات 
كل شــخص ومواهبه وقدراته، ال تتكلّم فقط، وإمنا يجب أن تصغي أيضاً، عادة ما 
يحّس املوظفون بأقىص درجات السعادة عندما يشعرون بأنّهم قادرون عىل تقديم 
أفــكار جديــدة بحرية وعىل أخذ زمــام املبادرة، ومعظم املــدراء يزعمون أّن هذا 
هــو بالضبط ما يريدونه من موظفيهــم. فلامذا ال نرى ذلك يحصل بوترية أكرب؟ إّن 
القادة العظام يقضون وقتاً طويالً يف اإلصغاء، فهم يطرحون املشــاكل والتحّديات، 
ومن ثّم يطرحون أســئلة ليســتدرجوا الفريق بأكمله ليك يوّلــد الحلول. كام أنّهم 
يكافئون االبتكار واملبادرة، ويشّجعون جميع من يف املجموعة عىل القيام بذلك، كن 
مّتسقاً يف سلوكك، فمن الصعب أن يشعر املرء بالدافع والحافز عندما تتغرّي القواعد 
بطريقة ال ميكن التنبؤ بها عىل الدوام، بحيث ال ميكنك أن تعلم ماذا تتوقع أو كيف 
ستســتطيع السري قدماً، لذلك يجب أن تكون مّتســقاً يف أسلوب إدارتك، ورؤيتك، 
وتوقعاتك، وتغذيتك الراجعــة، وانفتاحك عىل األفكار الجديدة، وإذا أصبح التغيري 

رضورياً، فيجب أن توضح هذا األمر للجميع علناً وبرسعة.

ماهي ا(شياء التي يؤّديها املدراء 
الرائعون بأسلوب �تلف؟

حدث '  مثل هذا الشهـر

6-1-2014 كتب جديدة تصدرها مجلة "درع الوطن"

أصــدرت مجلــة /درع الوطــن / مع مطلع الســنة 
الجديــدة 2014 ووفق خطتها اإلســرتاتيجية كتابني 
جديدين يتضمنان دراسات وبحوثا ومقاالت مهمة.

Uمد بن راشــد آل مكتوم

"با"بداع واJفكار نستطيع بناء الدول 
واملؤسسات، واملستقبل سيكون 

Jصحاب اJفكار" 
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استراحة العدد



يأيت إطالق اســم األب املؤسس، الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، (رحمه الله)، عىل إحدى أكرب 
التظاهــرات الرتاثية اإلماراتية (مهرجان الشــيخ زايد الرتايث)؛ عرفانــاً بالدور املحوري الذي لعبه يف 
الحفاظ عــىل املوروث اإلمارايت، وتتلخص أهداف املهرجان يف تكريــم هذا اإلرث العظيم، وعرض 
ثراء التقاليد والرتاث والثقافة اإلماراتية ومدى تنّوعها بطريقة تثقيفية تعليمية، وكذلك بلورة نظرة 
واضحة وعميقة لرتاث اإلمارات تؤكّد أن التطور الذي تشهده الدولة اليوم ليس وليد الصدفة، وإمنا 

يستند إىل أسس حضارية وتاريخية يشكّل اإلنسان اإلمارايت محوره.

األميــة هي العــدو األول للمرأة واملجتمــع، وأحلم بيوم 

تصــل فيه نســبة األمية يف اإلمــارات وعاملنــا العريب إىل 

”الصفــر“ ألن التعليم هو النافذة التــي تطل منها املرأة 

عىل حضارة األمم وهو وســيلتنا ملواكبة مســرية التطور 

والتقدم واستمرار النهوض مبجتمعنا. 

انطلقت مســرية نهضة املــرأة وتقدمها منــذ قيام دولة 

اإلمارات العربية املتحدة يف الثاين من شــهر ديسمرب عام 

1971 يف إطار املرشوع التنموي الطموح للقائد املؤســس 

املغفور له الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله 

ثــراه - لبناء الوطن واملواطــن وانطالقا من رؤيته الثاقبة 

الحكيمــة بأن املــرأة متثل نصف املجتمــع وأنه ال ميكن 

لدولة تريد ان تبني نفســها ان تستغني عن نصفها اآلخر 

وقناعته الراسخة عىل أن مشاركة املرأة يف خدمة املجتمع 

وانجاز التنمية املنشــودة أمر أســايس وهام الســتكامل 

حلقتــي العطــاء، ويف إطــار املرشوع النهضــوي وبرامج 

التمكني السيايس واســرتاتيجية الخطة العرشية الخامسة 

لتمكني املواطن التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة - حفظــه الله - وأوىل 

فيها سموه أهمية خاصة لتمكني املرأة يف جميع املجاالت 

وعىل املســتويات كافة لتضطلع بدورها الطبيعي والرائد 

كمشــارك فاعل يف عمليــة التنمية املســتدامة، ووصلت 

   @MBZNews
ال نسعى ا  نقل املعرفة بل ا  ترسيخها @ عقولنا مبا يتيح توليد 
اJفكاراملبدعة وإنتاج احللول املبتكرة خلF الوطن وصالح البشرية

مؤســس ورئيس مجلس إدارة 
خلــف  الحبتــور،  مجموعــة 
إمــارايت  مواطــن  الحبتــور 
وشــخصية ذو مكانــة متميزة 
ووضــع مرمــوق يف املجتمع، 
العصامي  الرجــل  هــذا  يتبّوأ 
اليــوم منصب رئيــس مجلس 
إدارة مجموعة الحبتور، إحدى 
أكرث الرشكات نفوذاً يف منطقة 
الخليج، ال تقترص شهرة خلف 

الحبتور عىل إنجازاته العديدة يف مجال األعامل، بل متتّد لتشــمل أيضاً، 
معرفته الشاملة بالشؤون السياسية، وأعامله اإلنسانية، ومساعيه إلرساء 
الســالم، ولطاملا كان سفرياً لبالده إىل دول العامل وإن بصفة غري رسمّية، 
يكتب بشــكل موّسع عن السياســات املحلّية والعاملّية، وينرش مقاالته 
يف وســائل اإلعالم املختلفة، ونُرشت له كتب عدة، شــّق خلف الحبتور 
مسريته املهنّية موظّفاً يف رشكة إنشــاءات إماراتية محلّية، ليؤّسس بعد 
ذلــك عــام 1970 رشكته الخاّصــة والتي أطلق عليها آنذاك اســم رشكة 
الحبتور للمشــاريع الهندسية، وكان ذلك يف حقبة شهدت تغيرياً جذرياً 
يف املنطقة، إذ تأّســس اتحاد دولة اإلمارات عام 1971، وضّم تحت راية 
واحدة وللمرّة األوىل اإلمارات السبع. وقد ألهمه هذا التغيري ليك يتعّهد 
بناء سلســلة من املشــاريع الرائدة، التي تكلّلــت جميعها بنجاح باهر، 
ويف وقــت الحق، أصبح لديه رشكات عديدة تعمل جميعها تحت مظلة 
مجموعــة الحبتور، وقد واكبــت املجموعة طوال أربعــني عاماً مضت 
النهضة التي عاشــتها دولة اإلمــارات، وهي اليوم إحــدى أكرث رشكات 
األعامل تطوراً يف املنطقة، حيث تخطّت حدود منطقة الرشق األوســط 

لتصل إىل شّتى أصقاع العامل.
خلــف الحبتور الذي يُقبل عىل الحياة بتفاؤل ويتمّتع بشــخصية محّبة 
ومضيافة، اكتســب احرتام رشكائه الذين يرون فيه إنساناً مّتزناً وتقدمّياً. 
إنّه عضو ناشــط يف املجتمع، يعترب أّن واجبــه الوطني يحّتم عليه بذل 
قصــارى جهده ليســهم يف ازدهار بالده، وتطويرهــا، وارتقائها. كام أنّه 
رجل عائلة متفاٍن، يحّب التعرّف إىل أشخاص جدد، ويستمتع باكتساب 
املعرفــة، ويتطلّع بشــوق بالغ ليك يرشق عليه فجــر يوم جديد، رئيس 
مجلس إدارة مجموعة الحبتور، ورئيس مجلس إدارة رشكة ديب الوطنية 
للتأمني وإعــادة التأمني، املناصب الحالّية التــي يتبّوأها خلف الحبتور 
رئيــس مجلس إدارة مجموعة الحبتــور، ورئيس مجلس إدارة رشكة ديب 
الوطنيــة للتأمني وإعادة التأمني، واملناصب التي ســبق أن توالها خلف 
الحبتور عضو يف املجلس الوطني االتحادي، وعضو يف مجلس إدارة غرفة 
تجــارة وصناعة ديب، ورئيس مجلــس إدارة بنك ديب التجاري، وعضو يف 
كليــة جون كينيدي لــإلدارة الحكومية يف جامعــة هارفرد، والعضو غري 
األمريــيك الوحيد يف مجلس الحكام العاملي للمنظّمة األمريكية املتحدة 
للخدمــات USO مــا بــني 1994 و1997، الجوائــز واإلنجــازات التي 
حصل عليها الحبتور وســام برتبة فــارس من رئيس الجمهورية اللبنانية 
(1995)، جائزة ســفري فوق العادة من املعهد األمرييك للســرية تقديراً 
إلنجازاتــه عىل الصعيد املهني، ومســاهامته عىل الصعيد االجتامعي يف 
دولة اإلمارات (2004)، عدد من الجوائز وامليدالّيات التي منحته إيّاها 
جمعيــة الهالل األحمر يف اإلمارات العربية املتحدة، تقديراً ملســاهمته 
ودعمه املايل املستمر، وآخرها «ميدالية الهالل األحمر الذهبية لألعامل 

اإلنسانية» يف يوليو 2012.

وجوه من ا�مارات

املرأة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بدعم من القيادة 

الحكيمة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - و صاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب وصاحب الســمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء 

املجلس األعــىل لالتحاد .. إىل مســتويات عالية مرموقة 

من القدرات العلمية واالكادميية وحققت جدارة وكفاءة 

عملية يف مجاالت التطور التقني والتكنولوجي مام مكنها 

من املشاركة اإليجابية الفاعلة يف جميع مجاالت التنمية 

املســتدامة ومختلف مواقع العمل يف تنفيذ االسرتاتيجية 

الوطنيــة لالبتكار خالل الســنوات الســبع القادمة التي 

تشمل العديد من القطاعات التنموية الحيوية التي تركز 

عىل اإلبداع واالبتكار يف صنع املستقبل.

متكيــــن املــــرأة
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املــــــرأة االماراتــــية
منوذج ل�عمال ا"نسانية

مهرجـــان الشيــــخ زايــــد الnاثــــي
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