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خطر الميليشيات الطائفية ودورها 

في استراتيجية التوسع اإليرانية
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بقلم :
المقدم ركن/ يوسف جمعة الحداد

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

تصعيد خطير

جاء الصاروخ الباليستي الذي أطلقه 
االنقالبيون الحوثيون تجاه المملكة 

العربية السعودية في الرابع من 
نوفمبر الماضي، وكذلك الصاروخ الذي 

تم إطالقة يوم الـ 30 من نوفمبر 
الماضي باتجاه مدينة خميس مشيط 

بالمملكة، ليؤكدان  أن هناك دول 
بعينها ماضية في تنفيذ سياستها 

العدوانية التي تزعزع األمن واالستقرار 
في المنطقة، غير عابئة بقرارات 

مجلس األمن الدولي التي تحظر عليها 
إمداد الحوثيين بهذه النوعية من 

األسلحة. 

وتأكد هذا األمر بعد وقوع جرمية استهداف أنبوب نقل النفط قرب العاصمة املنامة بعد 
التخطيط  بالتورط يف  بعينها  إىل دولة  االتهامات رسمياً  بأيام قالئل، حيث وجهت  ذلك 

والتحريض عىل هذه الجرمية.
لتلك  الله، تحول ألهم ذراع عسكري  أن حزب  املاضية،  القليلة  السنوات  تكشف خربة 
الحزب  باملنطقة، كام تستفيد من خربة عنارص  الخارج، وتوظفه يف رصاعاتها  الدولة يف 
يف عمليات االغتياالت والتفجريات من أجل توجيه رسائل للمجتمع الدويل والتخلص من 
أعدائها ومعارضيها، كام تستعني بالحزب يف تهديد أمن واستقرار العديد من دول املنطقة، 
فقد ثبت ضلوع الحزب يف عمليات تخريب يف عدد من دول الخليج كالبحرين والكويت، 

كام القي القبض عىل خاليا تابعة للحزب يف عدد من الدول العربية.
بحت،  واسرتاتيجي  وسيايس  مصلحي  منطق  من  الحويث  مليليشيا  الدولة  تلك  دعم  يأيت 
حيث تسعى إىل توظيفهم يف الرصاع السيايس يف اليمن، حيث تعترب ميليشيا الحويث أداة 
يف يدها وتعتربها جزءاً جوهرياً لحركتها ورصاعها اإلقليمي والدويل، عىل أساس أن اليمن 
الدائر  الرئييس من تدخلها يف الرصاع  الهدف  هو امتداد ملرشوعها اإلقليمي، ولهذا فإن 
الحدود  يف  اإلرهايب  الله“  ”حزب  من  آخر  استنساخ منوذج  هو  الحوثيني  ودعم  باليمن 

الجنوبية للسعودية.   
نظرة رسيعة إىل التطورات األخرية يف املنطقة تؤكد الدور التخريبي الذي تلعبه مليشيات 
تبعه من  السعودية، وما  باليستيني عىل  من إطالق صاروخني  بدءاً  الله والحويث،  حزب 
انفجار يف أنبوب نفط يف مملكة البحرين، حيث أشار ويل العهد السعودي األمري محمد 
بن سلامن، رصاحة إىل أنها متورطة يف عدوان عسكري مبارش عىل اململكة عرب تزويدها 
الحوثيني بصواريخ باليستية استهدفت فيها مدينة الرياض“، مشدداً عىل أن هذا االنخراط 
”قد يرقى إىل اعتباره عمالً من أعامل الحرب ضد اململكة“. بينام أوضح وزير الخارجية 
السعودي عادل الجبري أن إطالق الصاروخ  عمل حريب، وأن ”حزب الله“ اللبناين  هو من 
أطلقه من اليمن، كام اعترب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل 
خليفة أن ”محاولة تفجري أنبوب النفط السعودي البحريني تصعيد خطري هدفه ترويع 
املواطنني واإلرضار بصناعة النفط يف العامل“، كام تقف تلك الدولة الراعية لالرهاب وراء 
استقالة سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناين، والتي جاءت رداً عىل محاوالتها السيطرة عىل 
القرار السيايس للدولة اللبنانية، حيث جاءت هذه االستقالة بعد أيام من لقاء الحريري 
مع مستشار  املرشد يف تلك الدولة والذي رصح بأن لبنان ”جزء من محور املقاومة الذي 
انترص يف املنطقة“، وهو ما فهمه الحريري بأنه رسالة  بأن لبنان سيظل تابعاً لها، ودائراً يف 
فلك سياساتها، ولهذا جاءت استقالته رفضاً لتحكمها يف سياسات بالده من ناحية، ومتكن 

حزب الله ذراعها الرئييس يف املنطقة من القرار اللبناين من ناحية ثانية.  
بات خطر تلك الدولة التوسعي غري قابل للشك والنقاش، ومن ثم فإن الصمت الدويل 
حيال مامرساتها يغري نظامها مبزيد من التمدد وكسب الوقت من أجل تنفيذ مؤمراته 

ومخططاته.
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خليفة بن زايد:

ستظّل بطوالت شهدائنا عسكرييـن 
ومدنيين محفورة في ذاكرة الوطن

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، 
أنه يف هذا اليوم، الذي تُعيل فيه دولتنا من قيم الفداء والبطولة، نرفع تحية 
تكريم وإجالل لشهدائنا، الذين سطروا بدمائهم الزكية أعظم صفحات البسالة 
إىل  العرفان  بجزيل  ونتقّدم  النقية،  الطاهرة  أرواحهم  عىل  ونرتّحم  والشموخ، 
ذويهم، ونعاهدهم أن يجدوا مّنا، ومن الدولة واملجتمع، كامل التقدير والرعاية؛ 
فنحن من أمٍة تقّدر الشهادة، وال تنىس أبًدا َمن بذلوا األرواح، وجادوا بالدماء؛ 

لتظّل راية الوطن شامخة خّفاقة. 
إن الجود بالنَّْفِس هو أعىل درجات التفاين واإلخالص للوطن؛ بذٌل ال يضاهيه يف 

املكانة بذل، وعطاٌء ال يقّدر يف القيمة بثمن، ولذلك ستظّل بطوالت شهدائنا 
الوجدان،  يف  وخالدة  الوطن،  ذاكرة  يف  محفورة   – ومدنيني  عسكريني   –

أوسمة عزٍة وفخٍر يف صدرونا، ولن تزيدنا تضحيات أبنائنا إالّ عزميًة وقوًة 
ومتاسًكا وتالحاًم؛ صونًا للدولة التي أّسسها آباؤنا عىل قيم التضحية، 

واملروءة، ومنارصة الحّق، ونرصة املظلوم.
ويف هذا اليوم، الذي هو اعرتاف وطني مبكانة الشهداء الذين 

رجاالً   – الوطن  أبناء  ندعو  التاريخ،  مواكبهم عرب  تعاقبت 

ونساًء – أن يجعلوا من القيم النبيلة التي تجّسدها الشهادة مثاالً يف األذهان، 
العمل  يف  وإخالًصا  للواجب،  تقديًسا  حسنة؛  أسوة  الشهداء  من  يتخذوا  وأن 

ملجتمعهم ولدولتهم؛ فاألمم العظيمة تبني بالتضحية وصادق االنتامء.
املسلحة  قواتنا  وقادة  والضباط  الجنود  بأبنائنا  نحتفي  املبارك،  اليوم  ويف هذا 
الساهرين عىل حامية للوطن والدفاع عنه؛ والتحية ألبنائنا املنترشين يف مجاالت 

العمل كافة، داخل الدولة وخارجها.
فقد  األعىل،  الفردوس  وأسكنهم  برحمته،  الله شهداءنا  تغّمد 
صدقوا ما عاهدوا الله والوطن عليه، ونسأل الله عزَّ وجلَّ 
أن يجزي أبناءهم وأرحامهم أفضل الجزاء عىل حسن 
يقينهم، ورباطة جأشهم، ووطنيتهم، وصربهم 

الجميل.
حفظ الله بالدنا، ورحم شهداءنا، وأدام 

األمن واألمان عىل دولتنا. 
والسالُم عليكم ورحمُة اللِه وبركاته،

بمناسبة الذكرى الثالثة ليوم الشهيد



7

صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة

7

يوم الشهيد هو اعتراف 
وطني بمكانة الشهداء الذين 
تعاقبت مواكبهم عبر التاريخ

نحن من أمة تقدر الشهادة 
وال تنسى ابدًا من بذلوا 

االرواح وجادوا بالدماء لتظل 
راية الوطن شامخة وخفاقه
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محمـد بن راشـد ومحمـد بن زايـد والحكــــــــ
شهدوا فعالية «يوم الشهيد» بواحة الكرامة في أبوظبي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب، رعاه الله، و صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة و أصحاب السمو 
اإلمارات،  لالتحاد حكام  األعىل  املجلس  أعضاء 
وسمو أولياء العهود ونواب الحكام فعالية «يوم 

الشهيد» و ذلك يف واحة الكرامة بأبوظبي.
فقد شهد الفعالية صاحب السمو الشيخ الدكتور 
املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
الشيخ  السمو  الشارقة و صاحب  األعىل حاكم 
النعيمي عضو املجلس األعىل  حميد بن راشد 
حمد  الشيخ  السمو  صاحب  و  عجامن  حاكم 
بن محمد الرشقي عضو املجلس األعىل حاكم 
الفجرية و صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد 

املعال عضو املجلس األعىل حاكم أم القيوين و 
صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي 
عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة و سمو 
الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب 
السمو رئيس الدولة و سمو الشيخ عبدالله بن 
سامل بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة 
ويل  النعيمي  حميد  بن  عامر  الشيخ  سمو  و 
حمد  بن  محمد  الشيخ  سمو  و  عجامن  عهد 
سمو  و  الفجرية  عهد  ويل  الرشقي  محمد  بن 
الشيخ راشد بن سعود بن راشد املعال ويل عهد 
أم القيوين و سمو الشيخ محمد بن سعود بن 

صقر القاسمي ويل عهد رأس الخيمة.
كام حرض الفعالية  عدد من الشيوخ والوزراء 
و أعضاء املجلس التنفيذي يف أبوظبي و معايل 
أحمد  بن  محمد 

الدفاع  لشؤون  دولة  وزير  الفاليس  البواري 
ومعايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 
رئيس أركان القوات املسلحة وكبار قادة القوات 
املسلحة و وزارة الداخلية و الرشطة واملسؤولني 
واملجلس  الدويل  والتعاون  الخارجية  بوزارة 
األعىل لألمن الوطني واملجلس الوطني االتحادي 
والسفراء وأعضاء السلك الدبلومايس املعتمدين 
وحشد  وذويهم  الشهداء  وأرس  الدولة  لدى 
غفري من كبار مسؤويل الدولة وممثيل الجهات 

اإلعالمية.

مراسم 
وعند وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد 
حكام  السمو  وأصحاب  نهيان  آل  زايد  بن 
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ـــــــــام يكرمــون ذوي الشهـــداء
الرسمية  املراسم  بدأت  الكرامة  واحة  إىل  اإلمارات 
السمو  أصحاب  توجه  حيث  الشهيد  بيوم  الخاصة 
املوسيقى  عزف  وتم  الشهيد  نصب  إىل  الشيوخ 
العسكرية تالها إطالق 21 طلقة مدفعية، ثم وضع 
أمام  الزهور  من  أكاليل  الشيوخ  السمو  أصحاب 

النصب وفاء وعرفانا بتضحيات شهدائنا األبرار بعدها 
الوطني لدولة اإلمارات ثم  السالم  عزفت موسيقى 
حلق فوق سامء الواحة عدد من طائرات سالح الجو 

اإلمارايت بتشكيل «الجندي املفقود».
وقام اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري 
بإلقاء  أرس الشهداء  عن  ونيابة  الربية  القوات  قائد 
الكلمة االفتتاحية، أكد فيها أن االحتفال بيوم الشهيد 
يعد تذكرياً لنا جميعاً بأن ما نعيشه اليوم من حرية 
ورخاء، إمنا هو بفضل تضحيات شهدائنا األبرار، وقال 
إنه إذا أردنا أن يكون مستقبل حياتنا وحياة أبنائنا 
علينا  يتوجب  فإنه  مطمئنة  آمنة  حياة  وأحفادنا 

تقديم التضحيات والفداء.
  وأشار قائد القوات الربية إىل الدور الرائد للنقيب 

نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  بن  زايد  الشيخ 
واملالزم أول الشيخ أحمد بن سعود بن صقر 
القاسمي يف عاصفة الحزم وإعادة األمل باليمن 
الله  داعيا  القتال،  يف  لإلصابة  تعرضا  واللذين 
عز وجل أن مين بالشفاء العاجل عيل أبطالنا 

املصابني وأن يرحم شهداءنا األبرار.

تكريم
  ثم قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
بن  الشيخ محمد  السمو  آل مكتوم وصاحب 
زايد آل نهيان وأصحاب السمو حكام اإلمارات 
شهيداً   28 وعددهم  الشهداء  ذوي  بتكريم 
واعتزازاً  تقديراً  الشهيد»  «وسام  بتسليمهم 
الواجب  أداء  سبيل  يف  وعطائهم  بتضحياتهم 

الوطني.

   وقد افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  مكتوم  آل 
آل نهيان مركز الزوار التفاعيل الجديد الخاص بواحة 
من  الزوار  يتعرف  أقسام  عدة  يضم  الذي  الكرامة 
خالله عىل قيم اإليثار والبذل والعطاء التي تتجسد 
من خالل تضحيات شهداء اإلمارات وأبطالها عىل مر 
هؤالء  عن  املزيد  ملعرفة  الفرصة  ومتنحهم  التاريخ، 
مقتنيات  عىل  كثب  عن  االطالع  من خالل  األبطال 
الشهداء والقيم التي ميثلونها وعطاءاتهم الالمحدودة 
بل  فحسب  اإلمارات  دولة  خدمة  يف  فقط  ليس 

اإلنسانية أجمع.
التفاعيل  املركز  يتضمنه  ما  عىل  الجميع   وتعرف 
العظيمة  اإلنسانية  اإلنجازات  تعرض  لوحات  من 
التي سطرتها دولة اإلمارات العربية املتحدة ويدها 
البيضاء التي متتد لجميع أصقاع العامل باإلضافة إىل 
واحة  رموز  و  معاين  من  والعرب  الدروس  استخالص 
هنا  الزوار  ويستطيع  السامية  ومدلوالتها  الكرامة 
ترك بصمتهم الخاصة من خالل مجموعة من أدوات 

الوسائط املتعددة الحديثة ذات املواصفات العاملية.
 وتضمنت جولة سموهم صالة العرض األوىل - وهي 
إحدى صاالت العرض الثالث التي يتألف منها مركز 
الزوار- فعند نقطة البداية لوحة يتعرف خاللها الزائر 
للشهيد  يوماً  نوفمرب   30 تاريخ  تحديد  سبب  عن 
واملستمد من ذكرى استشهاد البطل سامل سهيل بن 
خميس الدهامين يف 30 نوفمرب1971 يف جزيرة طنب 

الكربى دفاعاً عن تراب الوطن.
الرئييس  الهدف  استكشاف  أيضاً  الصالة  تتيح  و 
الكرامة والتعرف عىل أسامء  من وراء تشييد واحة 
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الشهداء وقصص تضحياتهم ومعلومات مفصلة عنهم 
ومشاهدة بعض من مقتنياتهم التي ال تقدر بثمن، 
الزوار  نوعه  الفريد من  التفاعيل  املعرض  يزود  كام 
بتواريخ استشهاد أبطال اإلمارات ووقائع تضحياتهم 

وغريها من املعلومات القيمة.
عىل  كبرية  تفاعلية  شاشة  الساحة  هذه  يتوسط  و 
لربكة  ترمز  والتي  متطورة،  رقمية  مياه  بركة  شكل 
الفخر يف واحة  تتوسط ميدان  التي  الرئيسية  املياه 
الكرامة حيث تتفاعل هذه الشاشة باللمس لتظهر 
دولة  أبطال  تضحيات  من  مستمدة  نبيلة  قيم   7

اإلمارات وذلك بعدة لغات مختلفة.
الضوء  األوىل  العرض  صالة  تسلط  آخر  جانب  من 
وعطائها  اإلنسانية  اإلمارات  دولة  مساهامت  عىل 

األمن  وإحالل  السالم،  نرش  سبيل  يف  الالمحدود 
وتقديم املساعدة للمحتاج سواء باملساعدات املادية 
املبارشة أو اللوجستية أو الطبية وغريها األمر الذي 
جعل اإلمارات يف صدارة الدول املانحة للمساعدات 

الخارجية قياساً بدخلها القومي.
وتضمنت الجولة أيضاً زيارة صالة العرض الثانية التي 
تتيح الفرصة للتعمق يف املعاين النبيلة التي ترمز لها 
مكونات واحة الكرامة حيث يتم عرض مجموعة من 

وتتيح  الخيال  تحايك  التي  التفاعلية  العرض  شاشات 
الفرصة للتعرف عن كثب عىل مكونات الواحة وذلك 
عن طريق مجسامت صغرية متثل هذه املكونات بدءا 
من بركة املاء املتواجدة يف ميدان الرشف مروراً بنصب 
الشهيد ومن بعدها الفلج ثم جناح الرشف وصوالً إىل 

لوح قسم الوالء يف نهاية النصب التذكاري.
عىل  الصغري  املجسم  وضع  بإمكانية  الصالة  وتتميز 
الصور  من  مجموعة  له  ليظهر  التفاعلية  الشاشة 
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واملعلومات واإلحصائيات الخاصة بكل مكون باإلضافة 
إىل املدلوالت التي يحملها هذا الجزء واسقاطاته عىل 

املنظور التكاميل الذي متثله الواحة.
الشاشات  من  مجموعة  الثانية  الصالة   ويتوسط 
من  مصغرة  نسخة  متثل  والتي  الضخمة،  التفاعلية 
النصب التذكاري وتحمل ترجامت رقمية عن األقوال 
اإلمارات،  حكام  السمو  ألصحاب  واألشعار  املأثورة 
وبإمكان الزوار إعداد نسخ عن هذه األقوال واألشعار 

بوساطة األدوات املتوفرة يف الصالة.
التي  واألخرية  الثالثة  العرض  صالة  الجولة  وشملت 
الضخمة  الشاشات  من  مجموعة  حولها  تصطف 
والتي تستعرض فيلم «يوم الشهيد» الرسمي والذي 
 2017 الشهيد»  «يوم  ملناسبة  خصيصاً  إنتاجه  تم 
تقوية  الكبري يف  الشهادة ودورها  قيمة  والذي ميثل 
التالحم املجتمعي وتعزيز الوحدة الوطنية بني أفراد 
الرقمي  الزوار  كتاب  املركز  ويتضمن  كافة.  املجتمع 

واالطالع عىل ما تضمنته كلامت القادة وكبار الزوار 
من داخل الدولة وخارجها والذين عربت كلامتهم عن 
تقديرهم لشهدائنا األبطال. و يحتوي مركز الزوار عىل 
مجموعة واسعة من األعامل الفنية املهداة لشهداء 
الوطن والتي تشكل جزءاً من مبادرة مكتب شؤون 
أرس الشهداء بديوان ويل عهد أبوظبي «تعابري فخر» 
الفني  اإلبداع  أنواع  مختلف  توظف  التي  املبادرة 
ساهمت  والتي  الوطن،  حب  يف  تعبريية  كأدوات 
يف استقطاب مشاركات مميزة من طيف واسع من 
املواطنني واملقيمني التي تخلد ذكرى أبطال اإلمارات. 
وسيتم عرض هذه األعامل لفرتة زمنية محددة ضمن 
والتي  املتعددة  لالستعامالت  مخصصة  عرض  صالة 

تشكل إضافة مميزة لصاالت العرض الرئيسية.
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سجل شهدائنا بدمائهم 
الطاهره أروع األمثلة لمالحم 

اإلباء والتضحية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - 
رعاه الله - إن يف يوم الشهيد، ننحني إجالالً ألرواح 
شهدائنا الذين افتدوا الوطَن الغايل بدمائهم الطاهرة، 
... مسطّرين أروع مناذج البذل والتضحية يف سبيل الله 
وإعالء اسم الوطن والدفاع عن رشف األمة... يك تظل 

راية إماراتنا خّفاقة يف سامء العزة.
معجزًة  اتحادها  اإلمارات خالل مسرية  لقد حققت 
تنمويًة شكلت – وال تزال – حديث القايص والداين. 
لكن املعجزة األكرب هي بناء اإلنسان اإلمارايت ورعاية 
الشخصية الوطنية التي نشأت وال تزال عىل قيم الفداء 
والعطاء... قيم تتجّسُد يف أروع صورها وأكرثها مدعاًة 
للفخر حني نرى أبناءنا يتسابقون إىل ساحات الكرامة 
حاملني أرواحهم عىل أكفهم وإماراتهم يف وجدانهم، 
لريتقوا إىل ذرى املجد باستشهادهم، ولريتقي الوطُن 

بهم أكرث فأكرث.
يف هذا اليوم العزيز عىل نفوسنا جميعا، نحيي ذكرى 

شهدائنا األبرار... ونجّدد العهَد بأن نسرتشد ببطوالتهم 
يك  يلهموننا  األبطال  هؤالء  دولتنا...  دعائم  لتمكني 
نوحد الطاقات ونحشَد الجهود ملواصلة مسرية البناء 
والتنمية، وكتابة فصوٍل مضيئٍة يف كتاب املجد مبداد 

دمائهم الزكية.
األمثلة  أروع  الطاهرة  بدمائهم  شهدائنا  سجل  لقد 
مسؤولية  أمام  يضعنا  ما  والتضحية  اإلباء  ملالحم 
التزاماً  وأكرث  وتضامناً  اتحاداً  أكرث  لنكون  عظيمة 
وإخالصاً، وأن نحمل مشاعَل األمل التي أضاءوها لنا 

ملواصلة طريق البناء والنهضة.
لقيم  اإلماراتيني  إعالء  هو  الصدوَر  يثلُج  ما  لعلَّ 
وااللتفاف  الوطن  أبناء  يقدمها  التي  التضحيات 
املجتمعي حول الشهداء وذويهم تقديراً لتضحياتهم 
التي ال تُقّدر بثمن، عرفانا وامتناناً ملا بذلوه يف سبيل 
الوطن، من خالل حرص مختلف الرشائح املجتمعية 
وتخليد  تكرميهم  عىل  واملؤسسات  والقطاعات 
أرواحهم يف سبيل  أن شهداءنا قدموا  ذكراهم، رغم 

صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي

يبرهن االماراتيون 
أنهم أهل للوطن 
والوطن أهل بهم 

ويوم يسقط شهيد 
يهب عشرة يحملون 

راية المجد والعزه

االمارات تضرب أروع 
األمثال في بناء 

الشخصية الوطنية 
المستعدة للعطاء
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عزة وطنهم ودولتهم وشعبهم دون انتظارهم ملقابل، 
وأجل  أسمى  هي  التي  بالشهادة  الله  أكرمهم  وقد 

آيات التكريم.
إننا نشعر بالفخر ونحن نرى جنودنا يسارعون لتلبية 
نداء الواجب، بكل شجاعة واستبسال وإقدام ال نظري 
لدينا  بأن  متجدداً  اطمئناناً  قلوبنا  يف  يزرع  ما  له... 
وال  بأرواحهم،  الوطن  عىل  يبخلون  ال  أبطاال،  رجاالً 

يعرف قاموسهم الرتاجع أو التخاذل.
وأتوجه هنا إىل أرس الشهداء، أهايل جنودنا امليامني 
الذين يقفون يف جبهة الوطن الداخلية صفاً واحداً، 
خلف أبنائهم وآبائهم عىل الجبهة الخارجية، ميّدونهم 
بالثبات والعزمية ويبعثون فيهم روح اإلرصار والصمود 
ويعلون يف نفوسهم قيمة التضحية ألجل الوطن ... إما 

النرص وإما الشهادة املكللة باملجد يف جنان الخلد..
ال يسعني هنا إال أن أحييهم عىل هذه الروح وأقول 
لهم: ثباُت جنودنا من ثباتكم، ويقينهم من يقينكم، 
وإخالصهم ووفاؤهم من إخالصكم ووفائكم... ونحن 

مطمئنون أن ما دام لدينا نساء ورجال يرفعون راية 
فإن  والروح،  القلب  يف  عليه  ويضنون  الوطن رشفاً، 
هاماته  ستظل  وشعبها  ضيم  يلحقها  لن  اإلمارات 

مرفوعة عالياً، تطاُل القمم.
إن الشهادة ليست فعالً طارئاً يف تاريخ اإلمارات، فمنذ 
أول شهيد سقط دفاعاً عن علم بالده يف الثالثني من 
نوفمرب عام 1971، قبل يومني فقط من إعالن دولة 
أهٌل  أنهم  اإلماراتيون  يربهن  اليوم  وحتى  اإلمارات، 
للوطن والوطن أهٌل بهم. ويوم يسقط شهيد يهبُّ 

عرشة يحملون راية املجد والعزة.
الشيخ خليفة رئيس  بقيادة أخي  اإلمارات  إن دولة 
الدولة «حفظه الله»، ومتابعة أخيه الشيخ محمد بن 

زايد، واإلخوة أعضاء املجلس األعىل لالتحاد، ترضب 
املستعدة  الوطنية  الشخصية  بناء  يف  األمثال  أروع 
بالله والوالء  للعطاء والتضحية مستندة عىل اإلميان 
للوطن والقيادة، واالنتامء ملجتمعها املتالحم املتمسك 
بإرثه الوطني األصيل وقيمه الراسخة، ومبسرية طويلة 
والنفيس  الغايل  تقديم  من  أبناؤنا  خاللها  يبخل  مل 
وتعزيز  وعزتها  بالدهم  لرفعة  بأرواحهم  والتضحية 

أمنها واستقرارها يف مواجهة التحديات.
الشيخ  السمو  أتوجه إىل أخي صاحب  أن  وأود هنا 
محمد بن زايد آل نهيان بالشكر الجزيل لرعايته أرس 
يكون  أن  عىل  وحرصه  شؤونهم  ومتابعة  الشهداء 

داعامً لهم، وحارضاً من أجلهم.
رحم الله شهداؤنا األبرار الذين أكرمهم باصطفائهم، 
العاجل لجرحانا، وأن يجعل إماراتنا  الشفاء  ونسأله 
الحبيبة واحَة أمن وسالم وازدهار ووطناً منيعاً عىل 

يد أبنائه وبناته املخلصني.

نحن مطمئنون أن ما دام لدينا نساء ورجال يرفعون راية الوطن 
شرفًا فإن اإلمارات لن يلحقها ضيم وشعبها ستظل هاماته 

مرفوعة عاليًا تطاُل القمم



األخبار14 2017ديسمبر551العدد

دماء شهدائنا األبرار لم تذهب سدى 
فقد كان لبطوالتهم المشهودة دورها 

الحاسم في تغيير مسار المنطقة

صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
أنَّ «يوم الشهيد» هو يوم فخر لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، تتجسد فيه قيم الوالء واالنتامء وحب الوطن 
اإلمارات،   أبناء  فيه  يقف  يوم  معانيها،  أسمى  يف 
وقفة عزٍّ وشموخ وإباء يتذكرون بكل تقدير وإجالل 
املعطاء،  الوطن  أبناء هذا  كوكبة من خرية  تضحيات 
أكفهم؛  عىل  الطاهرة  الزكية  أرواحهم  حملوا  الذين 
وجادوا بها فداًء لدولة اإلمارات العربية املتحدة ؛ ومن 
اقة، ضاربني أروع األمثلة  أجل أن تبقى رايتها عالية خفَّ

يف التضحية والبذل والعطاء.
وقال سموه يف كلمته مبناسبة «يوم الشهيد»: «إن األمم 
تُبنى وترتقي بسواعد أبنائها وعزميتهم وحبهم ووالئهم 
وال  وعزتها،  رفعتها  أجل  من  وتضحياتهم  ألوطانهم، 
توجد تضحية أعظم وال أسمى من أن يُقدم اإلنسان 
روحه الطاهرة خدمة لوطنه؛ وكلام سادت هذه الروح، 
روح التضحية والفداء والوالء، كان هذا الوطن أكرث قوة 

ومَنَعًة وتطوراً». 
العربية  اإلمارات  دولة  هنا يف  «نحن  وأضاف سموه: 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  املتحدة 
زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخورون كل 

الفخر بأبنائنا وشبابنا الذين قدموا القدوة والنموذج 
يف التضحية والفداء، ومل يرتدَّدوا يف تلبية نداء الوطن 
والواجب، بل هبُّوا مرسعني ملبِّني النداء؛ ليسطروا أروع 
املالحم يف ميادين الحق والرشف، ويُذهلوا بشجاعتهم 
الصديق،  قبل  العدو  القوية  وعزميتهم  وبسالتهم 
خني الصورة الحقيقية ملعدن ابن اإلمارات األصيل،  مرسِّ
الذي وقف عىل الدوام سداً منيعاً أمام كل محاوالت 
النَّيل من هذا الوطن العزيز، أو تهديده، أو املساس 

بوحدته ونسيجه الوطني ومصالحه العليا».
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة -حفظه الله- تخصيص يوم الثالثني من 
نوفمرب مناسبة سنوية لالحتفاء بشهداء الوطن األبرار 
بأبنائها  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اعتزاز  يؤكد 
الطيبة يف سبيل عزتها  الزكية  الذين ضحوا بأرواحهم 
قلوب  يف  بطوالتهم  تخليد  عىل  وحرصها  وشموخها، 
قدمه  مبا  دوماً  لتُذكِّرهم  وعقولهم؛  املتعاقبة  األجيال 
هؤالء األبطال من تضحيات لتظل راية الوطن عالية 
اقة، ويظل أبناؤه يعيشون يف ظالل وارفة من األمن  خفَّ

واألمان واالزدهار.
سطرها  التي  البطولة،  مالحم  أن  سموه  اكد  كام    
شهداؤنا األبرار، ليست جديدة عىل أبناء دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، وإمنا هي نتاج لشيم أصيلة وراسخة 
يف املجتمع اإلمارايت، يتوارثها األبناء عن اآلباء واألجداد، 
وهي كذلك ترجمة ملنظومة القيم التي رسخها الوالد 
املؤسس، املغفور له -بإذن الله تعاىل- الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- وإخوانه من اآلباء 
املؤسسني يف نفوس أبناء الوطن؛ لتُثمر أجياالً متجددة 
الدفاع  يف  والقدوة  املثل  يرضبون  الذين  األبطال  من 
عن الحق، ودفع الظلم، ومساندة األشقاء، وصون أمن 

وطنهم ومكتسباته، مهام كلَّفهم ذلك من تضحيات.

تضحيات شهدائنا 
األبرار برهنت على 

عمق االنتماء العربي 
لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة، وأصالة 
شعبها الوفي

بمناسبة الذكرى الثالثة ليوم الشهيد
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وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
أن تضحيات شهدائنا األبرار برهنت عىل عمق االنتامء 
العريب لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وأصالة شعبها 
الويف، وحرصها عىل الحفاظ عىل أمن البلدان الشقيقية 
واستقرارها، ومدِّ يد العون إليها؛ انطالقاً من مسؤولياتها 
وقناعتها بأن أمنها واستقرارها وازدهارها مرتبطة بأمن 
واستقرارها، وأكدت مصداقيتها  بها  املحيطة  املنطقة 
واملبادئ والقيم الراسخة التي تحكم سياساتها ومواقفها 
واستعدادها للتضحية بالغايل والنفيس يف سبيل هذه 

املبادئ والقيم.
 وأضاف سموه أن دماء شهدائنا األبرار مل تذهب سدى؛ 
فقد كان لبطوالتهم املشهودة مع اشقائهم العرب يف 
ساحات العز والرشف دورها الحاسم واملهم يف تغيري 
مسار املنطقة برمتها من الطريق الذي كان يُراد لها، 
وهو الفوىض واإلرهاب والخراب، إىل طريق آخر هو 
من  الوطنية  الدولة  وحامية  والبناء  االستقرار  طريق 
تفكيكها  تريد  التي  واالرهابية  الطائفية  امليليشيات 
تريد  ال  مشبوهة  أجندات  إطار  يف  عليها  والسيطرة 

الخري للمنطقة وأهلها.
حول  اإلمارايت  الشعب  بالتفاف  سموه  وأشاد 

قواته املسلحة الباسلة، التي كانت وستظل 
القوية  ويده  املنيع،  الوطن  حصن  دامئاً 
يهدد  أن  يحاول  من  كل  ترضب  التي 
وترابه  الغايل  الوطن  هذا  وحدة 
الشعبي  التضامن  مثمنا  ومكتسباته، 
األبرار  الوطن  شهداء  أرس  مع  القوي 
وذويهم، مشرياً سموه إىل أن هذه الروح 

التضامنية  واملشاعر  العالية،  الوطنية 
يف  اإلمارات  ابناء  أظهرها  التي  الجياشة، 

االحتفاء بأرس الشهداء وذويهم، رسخت قوة البيت 
اإلمارايت ومتاسكه ووحدته، وتالحمه، فمن هذا التالحم 
نستمد الثقة والقوة ملواجهة التحديات والصعاب وهو 
ما يشكل عىل الدوام األساس الصلب الذي ننطلق منه 
والنمو  البناء  بثبات يف عملية  وامليض  املستقبل  نحو 

واالزدهار لصناعة مستقبل أفضل لألجيال القادمة.
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ه  ووجَّ
الشهداء  ألمهات  وإكبار  واعتزاز  إجالل  تحية  نهيان 
وآبائهم، الذين ربوا أبناءهم عىل قيم التضحية واإليثار 
أروع  الوطن، ورضبوا  فيهم حب  وغرسوا  واإلخالص، 
أرواح  أن  أكدوا  عندما  واالنتامء،  الوطنية  يف  األمثلة 
أبنائهم الطاهرة الغالية ليست أغىل من تراب الوطن، 
وأنهم لن يرتددوا يف تقديم املزيد من أبنائهم، وحتى 

أنفسهم، لحامية الوطن إذا تطلَّب األمر، مشرياً سموه 
تجعلنا  الروح  هذه  أن  إىل 

التي بذل شهداؤنا  أكرث إرصاراً عىل تحقيق األهداف 
أرواحهم يف سبيل تحقيقها، وتزيدنا قوًة وعزميًة عىل 

بناء مستقبل أفضل ألبناء هذا الوطن املعطاء.
وقال سموه مخاطباً أمهات الشهداء وآباءهم وذويهم: 
«رسالتي اليوم إليكم هي أن اإلمارات، قيادًة وشعباً، 
فخورة بكم بقدر فخرها بأبنائها الشهداء، فأنتم رمز 
ألصالة هذا الشعب ووطنيته، ولوال جهودكم يف تنشئة 
أبنائكم وزرع قيم الوطنية واالنتامء وحب الوطن يف 
نفوسهم ما كنا لنقف اليوم عىل هذه األرض الصلبة 
فخورين بأبنائنا الربرة متطلعني إىل املستقبل املرشق 

بخطًى واثقة».
العربية  اإلمارات  دولة  قيادة  د سموه حرص  كام جدَّ
املتحدة عىل تقديم كل صور الدعم والرعاية واملساندة 
إىل أرس الشهداء وأبنائهم، مؤكداً أن اإلمارات لن تنىس 
لهم  تحمل  وستظل  الَربرَة،  شهدائها  تضحيات  أبداً 

وألرسهم وأبنائهم بالعرفان والتقدير.
ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
الله عز وجل أن يحفظ دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وشعبها الويف من كل سوء، وأن يرحم أبناءها الشهداء، 
الخلد، جزاًء مبا  ويتقبَّلهم قبوالً حسناً يف جنات 
ألهليهم  تضحيات  من  قدموا 

ووطنهم.

محمد بن زايد مخاطبًا 
أمهات الشهداء 

وآباءهم وذويهم    
رسالتي اليوم إليكم 

هي أن اإلمارات، 
قيادًة وشعبًا، فخورة 

بكم بقدر فخرها 
بأبنائها الشهداء، 

 فأنتم رمز ألصالة هذا 
الشعب ووطنيته  
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محمد بن زايد: نقف وهاماتنا شــــــــ
شارك جموع المواطنين والمقيمين في الدولــــــــــــ

نهيان  زايد آل  الشيخ محمد بن  السمو  دعا صاحب 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
املوىل عز وجل أن يرحم شهداء الوطن األبطال، وأن 
يكرم نزلهم، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يتغمدهم 

بواسع رحمته.
املواطنني  جموع  سموه  مشاركة  خالل  ذلك  جاء 
واملقيمني وقفة الدعاء الصامت التي نظمت يف جميع 
وعرفاناً  واعتزازاً  الشهيد  بيوم  احتفاًء  الدولة  أنحاء 
بتضحيات شهدائنا األبرار. كام دعا سموه خالل وقفة 
الدعاء الصامت يف واحة الكرامة الله تعاىل، أن يحفظ 

دولة اإلمارات، وأن يديم عليها عزها وأمنها واستقرارها، 
وأن يحميها من كل مكروه لتواصل مسريتها امليمونة 
بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة، حفظه الله.
وقال سموه: «جميعنا اليوم عىل امتداد واتساع الوطن 

.. نقف وقفة عز و شموخ لالحتفاء بشهدائنا األبرار.. 
مل  هم   .. وتضحياتهم  وببطوالتهم  بهم  تنبض  قلوبنا 
يغادرونا بل سيظلون يسكنون يف ذاكرة كل بيت وكل 

بقعة يف أرضنا الخرية».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: 

جميعنا اليوم نقف وقفة عز وشموخ لالحتفاء 
بشهدائنا األبرار 
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ـــــــامخة بتضحـيات شـهــدائنا الـبررة
ــــــــــــة وقفـة الدعاء الصامت احتفاًء بيـوم الشهـيد

 .. « نقف وهاماتنا شامخة بتضحيات شهدائنا الربرة 
نستذكر مآثرهم وأعاملهم وما سطرته أفعالهم البطولية 
من معان سامية باقية متد األجيال بالعرب وتدفعهم إىل 
به».  والعمل  له  والوفاء  الشهداء  إرث  عىل  الحفاظ 
سمو  من   عدد   .. الصامت  الدعاء  دقيقة  يف  شارك 

الشيوخ ، ومعايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة 
محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  و  الدفاع  لشؤون 
ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة، وعدد من 
كبار قادة القوات املسلحة و وزاريت الدفاع والداخلية 

ومسؤويل وزارة الخارجية والتعاون الدويل.

تضمنت فعالية االحتفاء بهذه املناسبة .. الوقوف دقيقة 
صمت و الدعاء ألرواح الشهداء يف متام الساعة الحادية 
عرشة والنصف صباحاً أعقبها رفع العلم وعزف السالم 
الوطني تعبرياً عن وقوف اإلمارات قيادة وشعبا اعتزازاً 
قدموه  مبا  وعرفاناً  األبرار  شهدائنا  بتضحيات  وفخراً 
لوطنهم وشعبهم. يأيت إحياء هذه املناسبة يف 30 من 
لبطوالتهم  واستذكاراً  الوطن  لشهداء  تكرمياً  نوفمرب 
والواجب.  والحق  الوطن  عن  الدفاع  يف  وتضحياتهم 
كانت فعالية يوم الشهيد قد بدأت عىل مستوى الدولة 

بتنكيس العلم يف متام الساعة الثامنة صباحاً.

أبطالنا لم يغادرونا بل سيظلون يسكنون في 
ذاكرة كل بيت وكل بقعة في أرضنا الخيرة



الشهداء سطروا أروع األمثلة 
في الشجاعة واإلقدام

كلمة معالي

محمــد بن أحمـد البــواردي
وزير دولــة لشــؤون الدفاع

تقبل علينا ذكرى يوم الشهيد لتزيدنا إمياناً بأن 
عىل  واالعتامد  وفخره،  الوطن  عامد  هم  أبناءنا 
أبداً،  الذي ال يخرس  الرابح  شبابنا هو االستثامر 
بأبنائه ويعتز ببسالتهم  الوطن يفتخر  وأن هذا 
مرالتاريخ،  عىل  ذكراهم  وسيخلد  وشجاعتهم 
وصدق الله العظيم إذ قال: «َوال تَْحَسنَبَ الَذيَْن 
َرِبهْم  ِعْنَد  أَْحياٌء  بَْل  أَْمواتاً  اللِه  َسبيِْل  ِيف  قُِتلُوا 

يُْرزَقُون».
الشيخ خليفة بن  السمو  لقد كان قرار صاحب 
بأن  الله»  الدولة «حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد 
«يوماً  عام  كل  من  نوفمرب  من   30 يوم  يكون 
ضحوا  رجال  لذكرى  وطني  رمز  هو  للشهيد» 
الوطن  هذا  تراب  أجل  من  وأرواحهم  بدمائهم 
ومكتسباته، واعتزازاً ببسالة جنودنا وشجاعتهم، 
أروع  للعامل  قدموا  الذين  الوطن  بأبناء  وفخراً 
واالنتامء  والوالء  واإلقدام،  الرجولة  يف  األمثلة 

واإلخالص والتضحية.
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قال  وكام 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد 
هذا  يف  الله»  «رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس 
وذاكرتنا  الوطنية  ذكرانا  هم  «شهداؤنا  اليوم: 
عندما  اإلنسان  بعظمة  لنا  التاريخية..وتذكري 
يقدم روحه رخيصة فداء لوطنه..وتلبية لواجبه..

وحباً يف أرضه».
فقد سطر شهداؤنا يف ساحات العز والرشف أروع 
أرواحهم  وقدموا  واإلقدام،  الشجاعة  يف  األمثلة 

الواجب،  وتلبية  الحق  كلمة  إعالء  أجل  من 
ومن أجل الدفاع عن وطن طاملا وهبهم الكثري، 
فخر  فالشهادة  والرشعية،  الحق  عن  ودفاعاً 
ووسام اختار أبطالنا عند انخراطهم يف العسكرية 
أن يعلقوها عىل صدورهم دون تردد، وكتب لهم 
طعم  ذويهم  ويذوق  الشهادة  طعم  يذوقوا  أن 
الفخر والفرح، لتضيئ أسامؤهم بحروف من نور 

وتخلد ذكراهم عىل صفحات التاريخ.
وإكبار  إجالل  تحية  لنقدم  اليوم  هذا  ويأيت 
دفعوا  الذين  الشهداء  وآباء  ألمهات  وتقدير 
ومل  الشهادة،  إىل  أكبادهم  وفلذات  أبناؤهم 
يتوانوا عن تقديم أبنائهم من أجل الوطن ومن 
يعطون  بإميانهم  فهم  الحق،  كلمة  إعالء  أجل 
وتحمل  والصرب  والصالبة  القوة  يف  درس  العامل 
البالء، ويرضبون أصدق األمثلة عىل حب الوطن 
بأجمل  التضحية  معاين  ويجسدون  والوفاء 
خالل  من  الوطن  نداء  فيها  ويلبون  صورها، 
أبنائهم ويجسدون بإيثارهم معنى الطاعة وأداء 

الواجب.  
وأبنائهم  الشهداء  أبطالنا  لزوجات  نقدم  كام 
لكم  يحق  لهم،  ونقول  واملساندة  الدعم  كل 
فقد  شامخة،  رؤوسكم  وترفعوا  تفتخروا  أن 
معنى  تضحياتكم  وعززت  عزميتنا،  ألهم صربكم 
قوة  وأكدت  والقيادة،  الشعب  بني  التالحم 
إميانكم متاسك وترابط هذا املجتمع، تحت كلمة 
واحدة وقيادة واحدة وحب واحد لوطن الوحدة 

واالتحاد.
ورسالة اعتزاز وشكر نوجهها إىل قواتنا املسلحة 
التي سخرت كافة مواردها وإمكاناتها وأجهزتها 
الخدمة  خالل  من  وساهمت  الوطن،  لخدمة 
وجنودنا  أبناؤنا  وتدريب  تأهيل  يف  الوطنية 
جسدياً  مؤهلة  عسكرية  دفعات  لتخريج 
وجاهزية  كامل  استعداد  عىل  لتصبح  ومعنوياً، 
مكتسبات  عن  والدفاع  والرد،  للصد  عالية 
وإنجازات الدولة بالغايل والنفيس، يدفعها حب 
الوطن والفخر والعزة والشجاعة، وتتجىل فيهم 

قيم التضحية والوالء يف أبهى وأعظم صورها.
فسيح  وأسكنهم  األبطال،  شهداءنا  الله  رحم   
وحفظ  والسلوان،  الصرب  ذويهم  وألهم  الجنان، 
أبناؤنا يف ساحات العز والرشف، وأيدهم بالنرص 
املبني، وحفظ اإلمارات قيادًة وشعباً إنه مجيب 

الدعوات.

بمناسبة الذكرى الثالثة ليوم الشهيد



مناسبة تترجم معاني التالحم الكبير 
بين القيادة والشعب

كلمة معالي الفريق الركن

حمد محمد ثاني الرميثي
رئيس أركان القوات المسلحة

تحتفي اإلمارات اليوم بواحدة من أقدس مناسباتها 
الوطنية، وهي يوم الشهيد الذي يوافق الثالثني من 
نوفمرب من كل عام، هذا اليوم الذي نرتحم فيه عىل 
شهداء الوطن األبرار الذين قدموا أرواحهم الزكية فداء 
لإلمارات، وجعلوا رايتها خفاقة عالية يف ميادين الحق 
والواجب والرشف، يف إعالء كلمة الله و نرصة الحق 
والتضامن مع األشقاء، كام نقف أيضاً يف هذا اليوم 
إجالالً وإعزازاً وتقديراً ألرس الشهداء وذويهم ملا بذلوه 
من روح وطنية واستعداد للتضحية بكل غال ونفيس 
يك تبقى اإلمارات آمنة ومستقرة. فهؤالء قدموا مثال 
يحتذى يف الوطنية واالنتامء لدولة االمارات العربية 
املتحدة. أما أمهات الشهداء فهن النموذج الحقيقي 
يف الصرب واالميان والوفاء للقيادة والوطن، فقد أظهرن 

أنهن أمهات لألبطال ورديفا للمقاتلني.
الحبيبة  دولتنا  تاريخ  من  الخالد  اليوم  هذا  يف  إننا 
ال نكرم فقط تضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن 
وإمنا  لإلمارات،  فداء  أرواحهم  وهبوا  الذين  األبرار 
برسالة تقدير إىل أبطال قواتنا املسلحة  نبعث أيضاً 
اليمن  يف  مهامهم  تقديم  يواصلون  الذين  الباسلة، 
ضمن قوات التحالف العريب بقيادة اململكة العربية 
أجل  من  واقتدار،  كفاءة  بكل  الشقيقة  السعودية  

نرصة الحق والرشعية.
التي  الوطنية  املناسبات  من  يعد  الشهيد  يوم  إن 
تُرتجم فيها معاين التالحم الكبري بني قيادتنا الرشيدة 
تخلِّد  الرشيدة  القيادة  كانت  فإذا  املعطاء،  وشعبنا 
الوطن،  أبناء  فإن  األبرار،  الوطن  شهداء  تضحيات 

يلتفون حول قيادتهم ويتنافسون فيام بينهم من أجل 
رشف االنضامم إىل القوات املسلحة لتلبية نداء الوطن 
إليهم  ويقدمه  قدمه  ملا  وفاًء  وقت،  أي  يف  س  املقدَّ
وإىل األجيال القادمة من تنمية واستقرار وتقدم. لقد 
أثبتت قيادتنا الرشيدة من خالل مبادراتها املتعددة 
لتكريم الشهداء وتخليد ذكراهم العطرة، وحرصها يف 
الوقت ذاته عىل رعاية أرس الشهداء وذويهم والوقوف 
إىل جانب أبنائهم أنها قيادة وفًية ال ميكن أن تنىس 
، وأنها تضعهم يف قلبها  الربرة  أبنائها  تضحيات  أبداً 
وعقلها. كام قدم أبناء الوطن، يف كل إمارات الدولة، 
وال يزالون، ملحمة حقيقية يف االنتامء الوطني العميق 
والوالء املطلق للقيادة الرشيدة واالستعداد للتضحية 
بكل غال ونفيس يف سبيل الدفاع عن اإلمارات وجعل 
علمها عالياً خفاقاً؛ وملا ال وهم أبناء مدرسة زايد الخري 
أجل  من  التضحية  تكون  كيف  منه  تعلموا  الذين 

الوطن هي أسمى الغايات. 
لقد سطر شهداء الوطن األبرار بدمائهم الزكية صفحة 
مضيئة يف ذاكرة الوطن الخالدة، ستظل مبعث فخر 
منها  يستمدون  القادمة،  واألجيال  وأحفادنا  ألبنائنا 
دولة  لجعل  الطريق  مواصلة  عىل  واإلرادة  العزم 
تستحقه  الذي  مكانها  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات 
بني األمم، ولهذا فإن الثالثني من نوفمرب من كل عام 
اليوم الذي يخلد تضحيات وبطوالت شهداء  سيظل 
الوطن األبرار، كام أنه اليوم الذي تتوحد فيه املشاعر 
كأرسة  كلها  اإلمارات  فيه  وتبدو  الصادقة،  الوطنية 
واحدة متضامنة متامسكة، تقدم للعامل أجمع صورة 

العامل، صورة  دول  من  كثري  يف  نراها  قلام  حضارية، 
والوحدة  والعرفان  والعطاء  الوفاء  قيم  تجذر  تؤكد 
والتضامن يف الشعب اإلمارايت، الذي يقدر التضحيات 
أنصع  يف  ويضعها  الربرة،  أبنائه  ببطوالت  ويعتز 

صفحات ذاكرة الوطن.
إننا لن ننىس أبداً شهداء الوطن األبرار، ألن تضحياتهم 
إمارايت  كل  وجدان  يف  محفورة  ستظل  وبطوالتهم 
تجسد  ألنها  الوطن،  هذا  تراب  عىل  يعيش  وعريب 
اإلرادة الصلبة والوطنية الصادقة ألبناء هذا الشعب 
الويف، كام متنحنا أيضاً القوة واإلرادة والعزمية ملواصلة 
الطريق، والوقوف صفاً واحًدا يف مواجهة التحديات، 
كام تثبت هذه التضحيات أيضاً أن اإلمارات ستظل 
يف  األشقاء  بجانب  الوقوف  يف  الثابتة  ملبادئها  وفية 
أوقات املحن واألزمات، ولن تتوان يف القيام بواجبها 
دوماً  واالنحياز  الحق  نرصة  يف  واإلنساين  األخالقي 
يف  تطلعاتها  ومساندة  العربية،  الشعوب  إرادة  إىل 
الدرع الحصني  األمن والتنمية والرفاه. ولهذا ستظل 
أشقائنا،  وأمن  بأمننا  املساس  تحاول  جهة  أي  لردع 
وستبقى تضحيات شهداءها األبطال ودمائهم الزكية، 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  قال  كام 
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة،» أبلغ رسالة بأننا ال نساوم عىل أمننا 
واستقرارنا وسالمة شعوبنا، رحم الله شهداءنا األبرار 
أهلهم وذويهم عنا  الخالدة وجزى  وأسكنهم جناته 
إماراتنا  الرشيدة، وجعل  قيادتنا  الجزاء، وحفظ  خري 

الحبيبة عىل الدوام قوية منيعة شامخة آمنة.
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محمد بـن زايد: قواتنا المسلحة 
حصـن الوطن المنيع وفخر كل 

بيت إماراتي

شهد تخريج منتسبي الخدمة الوطنية والدورة السادسة لإلناث
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آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 
املنيع  الوطن  هي حصن  املسلحة  قواتنا  إن  نهيان 
وفخر كل بيت إمارايت.. بهم ومعهم جميعنا نفدي 
يقدمونه  مبا  عزيزاً  قوياً  الله  بعون  وسيظل  الوطن 
وما  مرشفة  ومواقف  جليلة  وأعامل  تضحيات  من 

يتمتعون به من قدرات عسكرية احرتافية.
العهود  وأولياء  سموه  حضور  خالل  ذلك  جاء 
الثامنة  الدفعة  تخريج  حفل   2017 28نوفمرب 
من منتسبي الخدمة الوطنية والدورة السادسة 
حضور  وسط  العسكرية،  زايد  مبدينة  لإلناث 

كثيف من أهايل الخريجني وذويهم.

فخر واعتزاز
وبهذه املناسبة، عرب صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان عن اعتزازه وفخره بجموع املجندين 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة، أن دولة اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة، حفظه هللا، تعمل على تمكين وإعداد أبناء الوطن وإكسابهم أعلى مهارات الجاهزية 

واالستعداد الدائم ليواصلوا مسيرة نهضة الوطن والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته.
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الوطن،  نداء  لبوا  الذين  الوطنية  الخدمة  منتسبي 
الهمم  هذه  نرى  ونحن  سعادتنا  «تزداد  وقال: 
والجباه العالية وكلها عزمية وإرادة وتصميم متاماً .

كام تحلت بها تلك األفواج من املتطوعني يف املكان 
زايد  الشيخ  له  املغفور  أمام  عام 1990  نفسه من 
بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشرياً سموه 
إىل أن هذا املكان يحمل بني جنباته رمزية خالدة 

وذكرى باقية».
أن  من  أجمل  شعور  هناك  «ليس  سموه:  وأضاف 
يرى القائد واألب والوطن أبناءهم وهم يتخرجون 
ملتفني  الخطى..  واثقي  والرشف..  العز  ميادين  يف 

وهويتهم  بجذورهم  فخورين  قيادتهم..  حول 
وانتامئهم لهذه األرض الطيبة».

الروح  هذه  بأن  ثقة  عىل  «إنني  سموه:  وقال 
الوطنية والحامسة ستتواصل مع الخريجني وهم 
ألنهم  املواقع  شتى  يف  الوطني  واجبهم  يؤدون 
التي  األمانة  ويدركون عظم  املسؤولية  قدر  عىل 
بأفعالهم  يوم  كل  يف  يعربون  وهم  أعناقهم  يف 
عن أصدق معاين الحب واالنتامء للوطن والوالء 
لقيادته وهذا ما يشعرنا بالفخر واالطمئنان عىل 

مستقبل الوطن».
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  دّون  ذلك،  إىل 

اعتز وافخر بجموع المجندين منتسبي الخدمة 
الوطنية الذين لبوا نداء الوطن

ليس هناك أجمل من أن يرى القائد واألب والوطن 
أبناءهم يتخرجون من ميادين العز والشرف
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زايد آل نهيان عرب الحساب الرسمي ألخبار سموه 
نفخر  نفرح وأن  أن  اليوم  لنا  عىل «تويرت»: «يحق 
الخرية من شباب  الجموع  بهذه  العامل  نباهي  وأن 
الوطن وبناته الذين لبوا نداء الواجب لخوض غامر 

الخدمة الوطنية».
من  اليوم  «بتخرجكم  الخريجني:  مخاطباً  وأضاف 
هذا امليدان الذي يحمل رمزية خالدة وذكرى باقية 
ترسلون رسالة وطنية يف االنتامء الصادق واملرشف 
خرّجهم  الذين  املتطوعون  إخوانكم  أرسلها  كام 
تاريخياً  الوالد املؤسس زايد عام 1990.. كان يوماً 

عظيامً يف مسرية اإلمارات».

حضور
وحرض الحفل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن 
سلطان القاسمي ويل عهد ونائب حاكم الشارقة، 
النعيمي ويل عهد  وسمو الشيخ عامر بن حميد 
عجامن، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد 
الرشقي ويل عهد الفجرية، وسمو الشيخ راشد بن 
سعود بن راشد املعال ويل عهد أم القيوين، وسمو 
القاسمي ويل  بن صقر  بن سعود  محمد  الشيخ 

عهد رأس الخيمة.
وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم 
الشيخ هزاع بن  الظفرة، وسمو  أبوظبي يف منطقة 

الوطن سيظل قويًا بتضحيات أبنائه 
وأعمالهم الجليلة

الروح الوطنية ستتواصل مع الخريجين وهم 
يؤدون واجبهم في شتى المواقع
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التنفيذي  املجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 
بن  سيف  الشيخ  سمو  والفريق  أبوظبي،  إلمارة 
الوزراء وزير  نائب رئيس مجلس  نهيان  زايد آل 
آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  وسمو  الداخلية، 
شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان 
البواردي وزير  بن أحمد  الرئاسة، ومعايل محمد 
دولة لشؤون الدفاع، والفريق الركن حمد محمد 
ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة، وكبار 
البعثات  القوات املسلحة وعدد من رؤساء  قادة 
املعتمدين  العسكريني  وامللحقني  الدبلوماسية 

لدى الدولة وأولياء أمور الخريجني.

حفل
الشيخ  الحفل قد بدأ بوصول صاحب السمو  وكان 
حيث  االحتفال  مقر  إىل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
كان يف استقباله اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن 
طحنون بن محمد آل نهيان ومعايل محمد بن أحمد 
الرميثي  ثاين  محمد  حمد  الركن  والفريق  البواردي 

وكبار قادة القوات املسلحة.
وبعد عزف السالم الوطني قام صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان بتفقد طابور الخريجني ثم 

تُليت آيات عطرة من الذكر الحكيم.
وألقى اللواء الركن فيصل الشحي قائد التدريب 
فيها  رحب  كلمة  املسلحة  بالقوات  االنفرادي 
بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
وترشيفه حفل تخريج الدفعة الثامنة من مجندي 
ملتطوعات  السادسة  والدفعة  الوطنية  الخدمة 
الخدمة الوطنية بعد أن أنهوا املرحلة األوىل من 

تلقوا  حيث  واقتدار  بجدارة  األسايس  التدريب 
استخدام  التدريب عىل  أسبوعا  خالل ستة عرش 
امليدان  ومهارة  البدنية  واللياقة  والرماية  السالح 

واملعركة والقتال.
وأضاف أن هذا امليدان ميثل قيمة معنوية كبرية 

تخريج   1990 عام  يف  املوقع  هذا  شهد  حيث 
من  كرمية  برعاية  املتطوعني  من  األوىل  الدفعة 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
آنذاك  املتطوعون  وأثبت  ثراه»  الله  «طيب 
مقدار والئهم لقيادتهم الحكيمة وصدق االنتامء 

لدولتهم وتلبيتهم لنداء القائد.
وقال إن التفاعل اإليجايب مع نداء الواجب هو مثرة 
والتفاين  السامية  القيم  من  املؤسس  القائد  غرس 
وتؤكدها  تعززها  التي  ذاتها  القيم  واإلخالص وهي 
قيادتنا الحكيمة اليوم برئاسة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» 

القائد األعىل للقوات املسلحة.
ذكريني  مع  يتزامن  اليوم  احتفال  أن  إىل  وأشار 
وهاتان  الوطني  واليوم  الشهيد  يوم  عظيمتني، 
املناسبتان الوطنيتان ترتبطان ارتباطاً وثيقاً بحب 

الوطن.

أداء القسم
ثم أدى الخريجون القسم والهتاف ثالث مرات بحياة 
نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
تصدر  التي  األوامر  لجميع  مطيعني  الله،  حفظه 
والجو  والبحر  الرب  يف  لها  منفذين  رؤسائهم،  عن 
واألوقات،  الظروف  كل  يف  وخارجها  البالد  داخل 
واضعني أنفسهم ومواهبهم يف خدمة البالد، حامني 
معادين  أراضيها،  وسالمة  واستقاللها  الدولة  علم 
أحياء،  داموا  ما  يساملها  من  مساملني  يعاديها،  من 

محافظني عىل رشفهم وسالحهم.
الرئيسية  املنصة  أمام  من  الخريجني  طابور  مر  ثم 

زايد بن هزاع بن زايد

حسن أحمد النقبي
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عىل هيئة استعراض عسكري عكس ما اكتسبوه من 
مهارات ميدانية عالية.

وشارك يف طابور العرض عدد من اآلليات واملصفحات 
النمر  عربات  من  جديدة  أجيال  وهي  العسكرية 
وتعد  واالستخدامات  املهام  متعددة  العسكرية 
مناذج متقدمة ألحدث الصناعات الدفاعية اإلماراتية 
التي انطلقت منذ 10 سنوات بتأسيس من مجلس 

التوازن االقتصادي.
الفوج  تخريج  وقائع  يوثق  فيلامً  الحضور  وشاهد 
عام  الوطن  نداء  لبوا  الذين  املتطوعني  من  األول 
1990 وأقوال املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، طيب الله ثراه.

الخدمة  الثامنة:  الدفعــــة  خريجو 
الوطنية تعزيــــز للتالحم الوطني 

القوي بين أبناء اإلمارات
الثامنة من منتسبي  الدفعة  أكد عدد من خريجي 
الخدمة الوطنية والدورة السادسة لإلناث  أن الخدمة 
الوطنية فرصة مهمة للشباب ليكونوا عىل استعداد 
حياضه  عن  والذود  الوطن  حامية  يف  للمشاركة 
الوطني  التالحم  وحامية مقدراته إضافة إىل تعزيز 

القوي بني أبناء اإلمارات يف مختلف الظروف.
إن  نهيان  آل  زايد  بن  هزاع  بن  زايد  الشيخ  وقال 
يضاهى وواجب مقدس،  ال  الوطنية رشف  الخدمة 
اإلمارات  أبناء  بني  الوطني  للتالحم  تجسيد  وهي 
الفخر  كل  يل  كان  الذين  الشباب  وخصوصاً 

مبشاركتهم هذا االستحقاق الوطني العظيم.
له  أضاف  به  املعمول  التدريبي  الربنامج  أن  وأكد 

العديد من املهارات املهمة التي البد أن تتوفر لدى 
كل شاب، ووجودنا اليوم يف صفوف الخدمة الوطنية 

هو أقل ما ميكننا القيام به وفاء لقيادتنا ودولتنا.
من جانبه قال املجند الشيخ حمدان بن سعيد بن 
زايد آل نهيان إن الخدمة الوطنية فرصة لالستعداد 

عن  ..معرباً  ومقدراته  الوطن  لحامية  وقت  أي  يف 
يعد  الذي  التدريبي  الربنامج  بإنجاز  وفخره  رسوره 
إضافة مهمة ونقلة كبرية يف حياة املجندين، مشرياً 
إىل أن التغريات التي طرأت يف منط حياتهم لألفضل.
املستوى  عىل  عديدة  مهارات  اكتسب  أنه  وأضاف 
الشخيص تؤكد أن قرار الخدمة الوطنية يعد نعمة 
كنا ننتظرها منذ الصغر وكنا عىل أتم االستعداد لها.
كافة  توفري  عىل  الرشيدة  للقيادة  بالشكر  وتقدم 
املقومات التي تسهم يف ترسيخ معنى املواطنة وبال 
قلوبنا  يف  الوطنية  الخدمة  أثر  سيستمر  شك  أي 
الغالية  الوطنية  التجربة  هذه  وسننقل  ونفوسنا 
إىل كل من مل يحظ حتى اليوم برشف االنضامم إىل 

صفوف خدمة الوطن.
بالشكر  البرشي  خليل  راشد  املجند  وتقدم 
قانون  إعالنها  عىل  الرشيدة  للقيادة  والعرفان 
الخدمة الوطنية واالحتياطية، وأعرب عن امتنانه 
تنفيذ هذا  املسلحة عىل  للقوات  العامة  للقيادة 
من  فريدة  جوهرية  تجربة  يعد  الذي  القانون 
املهمة  الحياة  محطات  من  محطة  فهي  نوعها، 
كالرتبية أو التعليم، فالخدمة الوطنية تفتح آفاق 

جديدة لنا يف الحياة.
عن  النقبي  أحمد  حسن  املجند  قال  جانبه  من 
تجربته يف الخدمة الوطنية إنها رشف ال يضاهى 
بأي يشء يف الحياة، فمنذ الصغر ووالؤنا وانتامؤنا 
انضاممنا  وبعد  وقيادته  للوطن  شك  أي  دون 
الوطنية تعزز ذلك لدينا ليصبح هو  إىل الخدمة 
عليه  أقسم  كام  ذلك  اليوم عىل  وأقسمنا  حياتنا 

آباؤنا وأجدادنا.

حمدان بن سعيد بن زايد

راشد خليل البرشي
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محمد بن زايد: األبطال رسخوا في نفوسنا 
بعدا وطنيا عميقا نستمد منه العزيمة والقوة

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقدم 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
عبدالله  أرسة الشهيد  إىل  العزاء  واجب  املسلحة 
احمد الحوسني، وأعرب سموه خالل زيارته مجلس 
العزاء يف منطقة الفالح بأبوظبي عن خالص تعازيه 
العيل  الله  ..داعيا  الشهيد  لذوي  مواساته  وصادق 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل 
فسيح  يسكنه  وأن  واألبرار  والشهداء  الصديقني 

جناته ويلهم ذويه الصرب والسلوان.
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وتبادل 
نهيان األحاديث مع والد الشهيد وإخوانه وأقاربه 

الربرة  الشهداء  بأبنائه  الوطن  فخر  لهم  ..مؤكداً 
وصف  تفي  لن  الكلامت  أن  إىل  سموه  ..مشرياً 
صنيعهم وتفانيهم وتضحياتهم الجليلة وإخالصهم 

يف تلبية نداء الواجب والوطن.
وأضاف سموه أن هؤالء األبطال رسخوا يف نفوسنا 
والقوة  العزمية  منه  نستمد  عميقاً  وطنياً  بعداً 
سبيل  يف  والبذل  العطاء  مواصلة  عىل  واإلرصار 
الشهداء  وأرس  ذوي  وقفة  ووصف  الغايل.  الوطن 
له  والوفاء  الوطن  بذاته يف حب  قائم  منهج  بأنها 
الذين  أبنائهم  بتضحيات  واعتزازهم  بفخرهم 

يقدمون الغايل والنفيس ألجل رفعة الوطن وعزته.

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقلد 
الشهيد ”عمر“ ميدالية حصل عليها  نهيان شقيق 
بعد أن أرص عىل اللعب يف منافسات كأس رئيس 

الدولة للجوجيتسو.
العزمية  هذه  ومثن  اإلنجاز  سموه هذا  وبارك 
يلعب  أن  الشهيد  أرص  أخو  ” هذا  وقال  واإلرصار 
ويجيب امليدالية اليوم ..هؤالء هم عيال زايد .. الله 

يكرث من أمثالك ويعزك».
وقدم واجب العزاء إىل جانب سموه ..الشيخ خليفة 
مكتب  مدير  نهيان،  آل  محمد  بن  طحنون  بن 

شؤون أرس الشهداء يف ديوان ويل عهد أبوظبي.

القوات المسلحة تعلن استشهاد أحد جنودها البواسل

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في الثاني من نوفمبر الماضي استشهاد الجندي /1 
عبدهللا أحمد عبدهللا الحوسني أثناء أداء مهمته ضمن عمليات قوات التحالف العربي الذي 

تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.
وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد، سائلة هللا 

عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته.
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حاكم الفجيرة يعزي أسرة 
الشهيد 

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي 
سمو  يرافقه  الفجرية،  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 
ويل  الرشقي،  محمد  بن  حمد  بن  محمد  الشيخ 
عهد الفجرية، واجب العزاء إىل أرسة شهيد الوطن 
السمو  صاحب  وأعرب  الحوسني.  أحمد  عبدالله 
الشيخ حمد بن محمد الرشقي، خالل زيارته مجلس 
العزاء يف منطقة الفالح بأبوظبي عن خالص تعازيه 
الله  داعياً  البطل،  الشهيد  مواساته ألرسة  وصادق 
العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله 
يسكنه  وأن  واألبرار،  والشهداء  الصديقني  منازل 

فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصرب والسلوان.

حاكم رأس الخيمة يعزي أسرة 
الشهيد 

صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  وقدم 

القوات المسلحة تنعي الشهيد 
عبدالرحمن عبدالكريم األحمد

نعت القيادة العامة للقوات املسلحة، املغفور 
الوكيل/ 1 عبدالرحمن عبدالكريم  الشهيد  له  
قلبية  أزمة  نتيجة  املنية  وافته  الذي  األحمد  
التامرين  أحد  يف  مشاركته  أثناء  مفاجئة 

العسكرية داخل الدولة.

املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  وتقدمت 
بخالص التعازي وصادق املواساة ألرسة الفقيد، 
سائلني الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله 

الصرب والسلوان

القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة 
أحمد  عبدالله  الوطن  شهيد  أرسة  إىل  العزاء 
الحوسني معربا سموه خالل زيارته مجلس العزاء 
يرافقه الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته ألرسة الشهيد 

سائال الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
وأن ينزله منازل الصديقني والشهداء واألبرار وأن 
يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصرب 

والسلوان .
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ولي عهد الشارقة: قواتنا المسلحة الدرع 
الحامي لمكتسبات الوطن وصون مقدراته

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي 
عهد ونائب حاكم الشارقة، أن القوات المسلحة اإلماراتية محط 

فخرنا واعتزازنا، فهي الدرع الواقية والحصن الحصين الذي يحمي 
مكتسبات الوطن ويصون خيراته ومقدراته.

نوفمرب   3 عرص  سموه  حضور  خالل  ذلك  جاء 
سامل  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  وبحضور  املايض 
القاسمي نائب حاكم الشارقة، العرض العسكري 
«حصن االتحاد 2»، الذي نظمته القوات املسلحة 
حشد  أمام  الشارقة،  يف  الخان  كورنيش  عىل 
عىل  واملقيمني  الوطن  أبناء  من  كبري  جامهريي 
القدرات  الحية  العروض  عكست  حيث  أرضه، 

االحرتافية ألفراد القوات املسلحة.

سموهام  جانب  إىل  العسكري  العرض  شهد  كام 
الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس 
محمد  بن  عبدالرحمن  ومعايل  لإلعالم،  الشارقة 
ووزير  املجتمع  ووقاية  الصحة  وزير  العويس 
عبدالله  ومعايل  الوطني،  املجلس  لشؤون  دولة 
البنية  تطوير  وزير  النعيمي  بلحيف  محمد  بن 
ثاين  الركن حمد  محمد  الفريق  ومعايل  التحتية، 
وخولة  املسلحة،  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 

أشاد بدعم رئيس الدولة ومحمد بن زايد وشهد العرض العسكري «حصن 
االتحاد 2» على كورنيش الخان في الشارقة أمام حشد جماهيري كبير

الشارقة،  إلمارة  االستشاري  املجلس  رئيس  املال 
الداخلية،  وزارة  وكيل  الشعفار  سيف  والفريق 
قيادات ورؤساء هيئات وكبار ضباط  وعدد من 
وزارة  وقيادات  املسلحة  القوات  تشكيالت 

الداخلية وكبار املسؤولني وجمع من املدعوين.

عطاء
اسم  ارتبط  الشارقة «طاملا  وقال سمو ويل عهد 
اإلمارات بالخري، وكانت دوماً سباقة يف مساعدة 
واألشقاء  لإلخوان  العون  يد  ومد  املحتاج 
واألصدقاء يف كل الظروف، تنفيذاً للرؤى الحكيمة 
والرشيدة ألصحاب السمو حكام اإلمارات وعىل 
رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
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قواتنا  وسارت  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان 
التضحيات  فقدمت  النهج،  نفس  عىل  املسلحة 
الجليلة لخدمة الوطن والدين، فلها يف كل محفل 

وميدان إنجاز نفتخر به».
وأشاد سموه بجاهزية القوات املسلحة اإلماراتية، 
إليه  وصلت  الذي  املتميز  العسكري  واملستوى 
الشيخ  السمو  صاحب  من  ومتابعة  بتوجيهات 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
أصبحت  حيث  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد 

اليوم من الجيوش عالية الجاهزية.
الذين  الوطن  شهداء  تضحيات  أن  سموه  وأكد 
قدموا أرواحهم الطاهرة إلعالء راية الوطن ونرصة 
الحق، ستبقى خالدة يف قلوبنا ومسطرة يف سجل 
الطريق  القادمة  األجيال  منه  وتستلهم  الرشف، 

ملواصلة النهج القويم.
الذين  األبرار  الوطن  شهداء  عىل  سموه  وترّحم 
ودعا  الرشف.  ساحة  يف  بسالتهم  خالل  ارتقوا 
سموه املوىل عز وجل، أن يحفظ جنودنا املرابطني 
يف شتى املواقع القتالية، مؤدين مهامهم عىل أعىل 
هذا  أمن  حافظني  واإلتقان،  االنضباط  درجات 
بأمن  نفسه  له  تسول  من  كل  ورادعني  الوطن، 

وسالمة الوطن.
«حصن  العسكري  العرض  نجاح  سموه  وبارك 
برئاسة  العمل  بفريق  سموه  مشيداً   ،«2 االتحاد 
رئيس  الرميثي  الركن حمد محمد  الفريق  معايل 
ورؤساء  قيادات  وجميع  املسلحة،  القوات  أركان 
الذين  املسلحة  القوات  يف  العسكرية  الهيئات 
عكسوا خالل العرض الجاهزية الكبرية واملهارات 
الجندي  وتفاين  مبهنية  مشيداً  ميتلكونها،  التي 
اإلمارايت والروح املعنوية العالية وهو ما انعكس 

واقعاً ملموساً يف محافل العز والفخر.
املسؤولني  وكبار  الشارقة  عهد  ويل  سمو  وتابع 
 «2 االتحاد  «حصن  عرض  خالل  من  والحضور 
السمو  صاحب  من  كرمية  برعاية  يقام  الذي 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
املجلس األعىل حاكم الشارقة، تشكيالت القوات 
املسلحة عىل أرض شارقة األدب والفكر واإلبداع 
وجه  يف  منيعاً  وحصناً  شامخاً  طوداً  تقف  التي 
إمياناً  البطوالت  وأنبل  أسمى  ليقدموا  الطامعني، 
عن  والذود  وعروبتها  األمة  حامية  يف  بدورهم 

حياض الوطن الغايل.
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الكرامة والرشف واستعراض  العرض معاين  ومثل 
بقيادتهم  املؤمنني  والرجال  الراسخة  الدروع 
ضم  حيث  وبحرهم،  وسامئهم  أرضهم  وبسالمة 
القوات  عمليات مشرتكة شملت عدداً من أفرع 
املسلحة، مع الرتكيز عىل قوة الرد الرسيع املدربة 
تدريباً عالياً من القوات الربية والبحرية والجوية 

وحرس الرئاسة والطريان املشرتك.
شخصية  موكب  تعرض  بسيناريو  العرض  وبدأ 
كيفية  أظهر  حيث  وكمني،  إرهايب  لهجوم  مهمة 
تعامل عنارص الحرس الخاص معه، عرب استطالع 
جوي باستخدام طائرة السرب وفتح نقطة مراقبة 

إىل  باإلضافة  املشرتكة،  النريان  عنارص  باستخدام 
وبالدبابات  الجزيرة  عىل  وبحري  جوي  هجوم 
العائم، ومن ثم  الجرس  الجنود ودخول  وناقالت 
غارة  أيضاً  الجمهور  شاهد  فيام  املصابني  إخالء 
والـ«مرياج»   «16 «إف  طائرات  باستخدام  جوية 
ثم إخالء للرهائن باستخدام سلة اإلخالء الجوي 
وعرض  الحر  القفز  ثم  القوات  جميع  وانسحاب 

فريق الفرسان الجوي.

سيناريو
وكان «حصن االتحاد 2» بدأ باستعراض سيناريو 

يضم  املستوى  رفيع  إمارايت  وفد  موكب  تعرض 
من  تفجري  لعملية  املهمة  الشخصيات  من  عدداً 
معادية  بنريان  مسنودة  مفخخة  سيارة  خالل 
مبارشة من أسلحة رشاشة من قبل عنارص إرهابية 
لتغطية عملية التفجري املفخخ، حيث كان الوفد 
خارج  العاملني  اإلماراتيني  الجنود  ملقر  زيارة  يف 
تكليف  وتم  عسكرية،  مهمة  يف  الوطن  حدود 
صفوفه  يف  يضم  كونه  بحاميته  الرئاسة  حرس 
من  دعم  إىل  باإلضافة  اإلماراتية،  النخبة  قوات 
والبحرية  الربية  القوات  تشكيالت  مختلف 

والجوية والدفاع الجوي.
مبارشة،  الهجوم  للوفد  الخاص  الحرس  ويصد 
مكان  عن  بعيداً  املهمة  الشخصيات  وينقل 
من  آخر  لكمني  املوكب  يتعرض  لكن  االشتباك، 
ورماية  مفخخة  آليات  استخدمت  مجموعة 
مع  االشتباك  ويستمر  املوكب،  إليقاف  مبارشة 
العنارص املعادية ويتدخل فريق االقتحام الجوي 
للحرس الخاص املكون من بعض العنارص النسائية 
العنارص  عىل  القضاء  فيتم  واملؤهلة،  املتمرسة 

املعادية وتأمني الشخصيات املهمة.

كفاءة
نوعية  عملية  املسلحة  القوات  نفذت  بعدها 
جميع  مبساهمة  الرهائن  إلنقاذ  ومتطورة 
والتدخل  اإلرهاب  ومكافحة  القتالية  الوحدات 
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الرسيع الربي والبحري.
ملا  ومبارشة  حية  مشاهد  الحضور  وتابع 
مبهامهم  يقومون  وهم  البواسل  الجنود  يؤديه 
من  وتحريرهم  الرهائن  تخليص  يف  وواجباتهم 
املختطفني بدءاً من تحرك قوارب مطاطية لتنفيذ 
عملية اقتحام بري مبديئ من قبل عنارص الفرسان 

وعنارص العمليات الخاصة.
بحرية  سفينة  أيضاً  املنطقة  إىل  تتجه  فيام 
الرمايات  تنفيذ  عىل  بالقدرة  تتمتع  «غناضة» 
الهاون من مسافات بعيدة  املبارشة من قذائف 
دون لفت نظر العدو لوجودها، ثم ينرش حرس 
أعىل  عىل  املشرتكة  القوات  من  فريقاً  الرئاسة 
مهمتهم  وتكون  والكفاءة  التدريب  من  درجة 
التسلل إىل املنطقة باستخدام قوارب «زودياك» 
املطاطية واالنتقال إىل الرب إلنشاء مقر للمراقبة، 

ثم يتم تدخل عنارص االقتحام الجوي.
متنها  وعىل  «بيل»  مروحيات  بقدوم  وتبدأ 
املعادية  األهداف  مع  التعامل  دورهم  قناصون 
العدو  صفوف  بني  اإلرباك  إلثارة  الجو  من 
والفرسان  الخاصة  القوات  تسلل  عن  وإشغالها 

عىل األرض عرب عنارص االقتحام الجوي.
ثم تتم عملية إنزال جوي لعنارص قوات العمليات 
الخاصة للتدخل للتعامل مع الهدف بالتعاون مع 
العنارص األرضية، ويتم االشتباك الناري واالشتباك 
املبارش مع عنارص العدو والقضاء عليهم وإنقاذ 
يف  الحربية  السفينة  إىل  وإخالؤهم  الرهائن 

املنطقة اآلمنة.
الخاصة  العمليات  من  الحر  القفز  فريق  وقدم 
باستخدام املظالت  ارتفاع 5000 قدم  قفزة عىل 
بالهبوط  لهم  تسمح  والتي  للتوجيه،  القابلة 
اإلمارات. دولة  علم  حاملني  أرادوا،  أينام  بدقة 
اإلمارات  فرسان  فريق  بتقديم  العرض  واختتم 

استعراضات جوية يف سامء الحدث.

مهارات
وأكد العميد الركن محمد سعيد الجابري رئيس 
اللجنة املنظمة للعرض العسكري «حصن االتحاد 
وحدات  نفذته  الذي  العسكري  العرض  أن   «2
والجوية  والبحرية  الربية  القوات  من  رئيسة 
وحرس الرئاسة، جسد الشجاعة والتفاين واملهنية 
التي يتمتع بها منتسبو قواتنا املسلحة،  العالية، 

مكتسباتنا  يحمي  الذي  والسيف  الدرع  فهي 
مواجهة  يف  االتحادية  مسريتنا  ويصون  الوطنية 
منطقتنا  بها  متوج  التي  والتهديدات  التحديات 

والعامل أجمع.
وأشار إىل أنه بفضل دعم قيادتنا الرشيدة أضحت 
للرجال واألبطال،  حقيقياً  املسلحة مصنعاً  قواتنا 
نظراً ملا تلعبه من دور مركزي يف تعزيز التالحم 
الواحدة  األرض  إىل  واالنتامء  الوطنية  والهوية 
الواحدة  التحديات  مواجهة  يف  الواحد  والشعب 
ومتتني قوة االتحاد وتجسيدها يف مختلف املهام 
من  شتى  مناطق  يف  بها  تضطلع  التي  واألدوار 

العامل.
تعاون  للعرض  املنظمة  اللجنة  رئيس  ومثن 

الشارقة وعملها عىل تسهيل  الدوائر يف  مختلف 
مهمة تنظيم العرض، ما أسهم يف إنجاح الحدث.
والوالء  الوفاء  املنظمة عهد  اللجنة  وجدد رئيس 
السمو  صاحب  رأسها  وعىل  الرشيدة  لقيادتنا 
الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله،  حفظه 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
السمو  وصاحب  الله،  رعاه  ديب،  حاكم  الوزراء 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
املسلحة، وأن تكون  للقوات  األعىل  القائد  نائب 
الرشيدة،  قيادتنا  قواتنا املسلحة عند حسن ظن 
وأن تكون وفية للوعد، أمينة عىل أرض اإلمارات 

الطيبة وشعبها الغايل.
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اإلمارات تطالب باستراتيجيات متعددة 
ومتجـددة ومستدامة السـتئصال اإلرهاب

وترأس معايل محمد بن أحمد البواردي الفاليس 
وزير دولة لشؤون الدفاع وفد الدولة املشارك يف 
«متحالفون  شعار  تحت  انعقد  الذي  االجتامع 
ضد اإلرهاب» برئاسة ويل العهد السعودي نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع األمري محمد بن 

سلامن الذي أكد أن أكرب خطر لإلرهاب والتطرف 
اليوم ليس قتل األبرياء أو نرش الكراهية فقط بل 
تشويه سمعة الدين اإلسالمي الحنيف وتشويه 
العقيدة، وقال «لن نسمح بتشويه هذه العقيدة 
السمحاء، ومالحقة اإلرهاب بدأت حتى يختفي 

أكدت أن إمساك «التحالف اإلسالمي» بزمام المبادرة خيار حتمي لمستقبل األجيال

أكدت دولة اإلمارات العربية المتحدة أن التحالف اإلسالمي العسكري 
لمحاربة اإلرهاب مطالب بوضع استراتيجيات وخطط متعددة ومتجددة 

ومستدامة في مختلف المجاالت الستئصال اإلرهاب من جذوره، والتعامل 
بجدية مع مصادر التهديد اآلنية ألمن الدول العربية واإلسالمية، وشددت 

في كلمة أمام االجتماع األول لمجلس وزراء دفاع التحالف في الرياض 26 
نوفمبر الماضي  على أن العمل الجماعي ضد اإلرهاب وإمساك التحالف 
بزمام المبادرة في خوض هذه الحرب المصيرية، خيار حتمي ومسار البد 

منه من أجل مستقبل األجيال المقبلة.

متاماً من وجه األرض».

مظلة استراتيجية
الفاليس  البواردي  أحمد  بن  وأكد معايل محمد 
يف كلمته أن التحالف بقيادة السعودية يشكل 
لتخليص  مثينة  فرصة  لكونه  نظراً  بالغة  أهمية 
آليات  عرب  اإلرهاب  خطر  من  اإلسالمي  العامل 
تعطي األولوية لتضامن الدول وتعاونها يف مجال 
وتعطيه  والتجارب  الخربات  وتبادل  املعلومات 
التحالف يف  يعزز قدرات  ما  القصوى،  األولوية 
جذوره.  واستئصال  اإلرهاب  مكافحة  مجال 
مؤكداً أن هذا التحالف يوفر لكل الدول مظلة 
اسرتاتيجية حيوية لالستفادة من قدرات وخربات 
بعضهم البعض مبا يحقق التعاون والتضامن يف 
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إطار إسالمي للتخلص من أحد أخطر التحديات.
وأضاف «يجب اإلدراك أن أية دولة مهام كانت 
قدراتها وإمكانياتها ومواردها ال تستطيع خوض 
الحرب ضد اإلرهاب مبفردها». مؤكداً أن مكافحة 
اإلرهاب تتطلب من الجميع عمالً وجهداً متكامالً 
ليس فقط عىل الصعيد العسكري واألمني، بل 
معالجات شمولية وتكاملية عىل الصعد الفكرية 
التصدي  أجل  من  والدينية  والرتبوية  والثقافية 
ملنابع التطرف وجذور الفكر اإلرهايب. وقال «إن 
معركة دول التحالف العريب ليست مع التطرف 
معركة  ذلك  مبوازاة  هي  بل  فقط،  واإلرهاب 
تنموية تستحق الخوض بها بكل جدية وإرصار 
من أجل األجيال املقبلة، لذا فإن تطوير التعليم 
ونرش  املستقبل  معركة  لكسب  أسايس  رهان 
ثقافة االعتدال والتسامح والتعددية وقبول اآلخر 
وتكريس قواعدها يف املجتمعات اإلسالمية عرب 

األطر الترشيعية والقانونية رهان حيوي آخر».
الصحيح  الديني  الوعي  دعم  أن  إىل  وأشار 
ونرش الخطاب الديني املستنري النابع من الفكر 
الوسطي املعتدل ميثل أحد أساسيات ومتطلبات 
النرص يف مواجهة التطرف واإلرهاب، فضالً عن 
التصدي  أجل  من  والتكاتف  التعاون  رضورة 
ملنابع متويل اإلرهاب وتجفيفها. وشكر الجميع 
ودعا للتوصل ملخرجات تسهم جدياً يف تحقيق 
وأمنها  والشعوب  الدول  وتطلعات  أهداف 
لألخوة  وتقديره  شكره  موجهاً  واستقرارها. 
والتنظيم  االستقبال  حسن  عىل  السعودية  يف 

والضيافة الكرمية.
وزير  االجتامع  هامش  عىل  البواردي  والتقى 
الدفاع األفغاين طارق شاه بهرامي، وبحث معه 
وسبل  الصديقني  البلدين  بني  التعاون  عالقات 
الشؤون  يف  خاص  بشكل  وتطويرها  تعزيزها 
إىل  الدولة  وفد  وضم  والدفاعية.  العسكرية 
املجلس  من  أعضاء  التحالف  مجلس  اجتامع 
الوطني لإلعالم والهيئة العامة للشؤون اإلسالمية 
كبار  من  وعدد  املركزي  واملرصف  واألوقاف 
ضباط ومسؤويل وزارة الدفاع والقوات املسلحة.

أعامل  افتتح  سلامن  بن  محمد  األمري  وكان 
التحالف  دفاع  وزراء  ملجلس  األول  االجتامع 
مؤكداً  اإلرهاب،  ملحاربة  العسكري  اإلسالمي 
اإلرهاب  مواجهة  مجال  يف  للغاية  أهميته 

ومنظامته، ومشرياً إىل أن هناك تحالفا من أكرث 
من 40 دولة إسالمية ترسل إشارة قوية جداً بأنها 
ستعمل معاً وتنسق بشكل قوي جدا لدعم جهود 
بعضها البعض سواء الجهود العسكرية أو الجانب 
املايل أو الجانب االستخبارايت أو الجانب السيايس. 
ونوه إىل أن كل دولة ستقدم ما تستطيع يف كل 

مجال حسب قدراتها وإمكانياتها.
خطر  أكرب  «إن  السعودي  العهد  ويل  وقال 
لإلرهاب والتطرف اليوم ليس قتل األبرياء أو نرش 
الكراهية فقط بل تشويه سمعة ديننا الحنيف 
وتشويه عقيدتنا لذلك لن نسمح مبا قاموا به من 
تشويه لهذه العقيدة السمحاء وترويع لألبرياء 
يف الدول اإلسالمية وجميع دول العامل»، وأضاف 

«أن مالحقة اإلرهاب بدأت واليوم نرى هزامئه يف 
كثري من دول العامل خصوصا يف الدول اإلسالمية، 
من  نحن  نكون  سوف  أننا  نؤكد  سوف  واليوم 
يلحق وراءه حتى يختفي متاما من وجه األرض». 
اتفاق  بعد  ستعلن  مبادرات  وجود  عن  كاشفا 
الوزراء عليها. وأضاف: «ال يفوتني اليوم أن نعزي 
أشقاءنا يف مرص شعبا وقيادة عىل ما حدث يف 
األيام املاضية وهو فعال حدث مؤمل للغاية وكأمنا 
قوي  وبشكل  دوري  بشكل  نستذكر  يجعلنا 
نعزي  املتطرف..جميعنا  اإلرهاب  هذا  خطورة 
إخواننا يف مرص ونؤكد أننا سنقف بجانب مرص 
اإلرهاب  ملكافحة  العامل  دول  جميع  وبجانب 

والتطرف».
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البواردي يلتقي عددا من الوزراء و كبار 
المسؤولين الزائرين لمعرض دبي للطيران

الدفاع عددا من  البواردي وزير دولة لشؤون  التقى معايل محمد بن أحمد 
الوزراء و كبار املسؤولني الزائرين ملعرض ديب للطريان 2017.

دولة  تربط  التي  املتميزة  التعاون  عالقات  استعراض  اللقاءات  خالل  جرى 
اإلمارات العربية املتحدة ودول الوزراء واملسؤولني خاصة ذات الصلة بالشؤون 

العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم املصلحة املشرتكة.
من  عدد  حول  النظر  وجهات  الضيوف  مع  البواردي  الوزير  معايل  وتبادل 

البواردي يلتقي رئيس اللجنه الدوليه للشون العسكريه الصناعيه البيالرويس

البواردي يلتقي كبري وزراء الدولة لشؤون الدفاع والخارجية لجمهورية سنغافورة

البواردي يلتقي وكيل وزارة الدفاع األمرييك للمشرتيات والتكنولوجيا

إضافة  الطريان   املشرتكة يف مجال  والتحديات  املنطقة  الراهنة يف  القضايا 
الدفاعات  مجال  يف  والتكنولوجي  والصناعي  العسكري  التعاون  بحث  إىل 

العسكرية املشرتكة.
ملعرض  العايل  التنظيم  مبستوى  اللقاء  خالل  الضيوف  أشاد  جانبهم  من 
ديب للطريان وما تحظى به دوراته من اهتامم وحضور الفت، ويف الزيادة 

املضطردة التي يشهدها املعرض عاماً بعد عام.
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رئيس األركان يبحث التعاون 
مع عدد من ضيوف معرض 

دبي للطيران

ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  التقى 
مبعرض  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 
املسلحة  القوات  قادة  كبار  للطريان 2017  ديب 
الزائرين  والصديقة  الشقيقة  الدول  من 

للمعرض.
التعاون  عالقات  استعراض  اللقاءات  خالل  تم 
بني دولة اإلمارات وكل من دول أعضاء الوفود 
يخدم  مبا  وتطويرها  تعزيزها  وسبل  الزائرة 
املصلحة املشرتكة إضافة إىل الشؤون ذات الصلة 

باملجاالت العسكرية والدفاعية.
كام جرى تبادل األحاديث حول أهمية انعقاد 
عسكريا  حدثا  باعتباره  للطريان،  ديب  معرض 
عامليا يستقطب كبار الرشكات العاملية املصنعة 
وصناع  املسؤولني  كبار  ويؤمه  الطريان  ألنظمة 
أرضية  من  يوفره  ملا  املنطقة؛  دول  من  القرار 
تعرض آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الطريان 
بالشكل الذي يلبي متطلبات واحتياجات دول 

العامل.
الفريق  حدة  عىل  كال  معاليه  استقبل  فقد 
محمد ولد الشيخ الغزواين قائد االركان العامة 
كبري  بيكيت  توم  والفريق  املوريتانية  للجيوش 
االوسط  الرشق  يف  الربيطاين  الدفاع  مستشاري 
الدفاع  وزير  الزوبيدي  عبدالكريم  ومعايل 
رئيس  زكريا شوك  أول سويل  والفريق  التونيس 
افريقيا  بجنوب  الوطني  الدفاع  قوات  أركان 
والفريق جيمس الوييس مواكيبولوا رئيس اركان 
طيار  أول  والفريق  التنزانية  املسلحة  القوات 

اندريه النتانا قائد القوات الجوية الفرنسية.

رئيس األركان خالل لقائه كبري مستشاري الدفاع الربيطاين يف الرشق االوسط

رئيس األركان خالل لقائه الفريق أول تان رسي داتو رسي

 رئيس األركان يلتقي رئيس اللجنه الدوليه للشون العسكريه الصناعيه البيالرويس رئيس األركان يلتقي نائب وزير الدفاع الياباين
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وكيل وزارة الدفاع يلتقي قائد القوات العسكرية 
في جمهورية  فيجي بمعرض دبي للطيران

الوكيل المساعد في وزارة الدفاع يلتقي بوفد 
حلف شمال األطلسي في معرض دبي للطيران 

وكيل  الظاهري  عيل  سامل  مطر  سعادة  استقبل 
للطريان 2017  « ديب  الدفاع مبكتبه مبعرض  وزارة 
العسكرية  القوات  قائد  ناوبوتو  فيليام  الفريق   »
يف جمهورية فيجي الذي يزور البالد حاليا لحضور 

فعاليات املعرض.
القوات  بقائد  الدفاع  وزارة  وكيل  و رحب سعادة 
عالقات  معه  وبحث  فيجي  لجمهورية  العسكرية 
الصداقة وأوجه التعاون القامئة بني القوات املسلحة 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة ونظريتها يف فيجي.
من جانبه أشاد قائد القوات العسكرية لجمهورية 
فيجي بحسن التنظيم واإلعداد ملعرض ديب للطريان 
بدورته الحالية مؤكدا املكانة املتميزة التي وصلت 
املعارض  تنظيم  مجال  يف  االمارات  دولة  إليها 

الدولية ويف مختلف التخصصات.

فالح  محمد  فالح  ركن  اللواء  سعادة  استقبل 
والشؤون  للسياسات  املساعد  الوكيل  القحطاين 
االسرتاتيجية يف وزارة الدفاع مبكتبه يف معرض «ديب 
نائب رئيس  الفريق ستيف شيربو  للطريان2017» 
األطليس/  شامل  حلف  لدى  العسكرية  اللجنة 
الذي  اللقاء  خالل  وتم  له.  املرافق  والوفد  الناتو 
وزارة  ومسؤويل  ضباط  كبار  من  عدد  حرضه 
التعاون  املرافق بحث سبل  الوفد  الدفاع وأعضاء 
يف  وخصوصا  الناتو  وحلف  اإلمارات  دولة  بني 
املجاالت العسكرية ورضورة تبادل الخربات الفنية 
العالقات  وتعزيز  الجانبني  يخدم  مبا  والدفاعية 
من  عدد  بحث  إىل  إضافة  وتطويرها  الثنائية 
القضايا ذات االهتامم املشرتك. وأشاد نائب رئيس 
اللجنة العسكرية لحلف الناتو مبعرض ديب للطريان 
ناحية  من  األفضل  أنه  عام  بعد  عاماً  أثبت  الذي 

التنظيم والفعاليات وحجم املعروضات.
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أحمد بن طحنون يشهد احتفاالت سالح الخدمات 
الطبية ويدشن نصبا تذكاريا للشيخ زايد

طحنون  بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء   شهد 
الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  نهيان  آل  محمد  بن 
سالح  قيادة  أقامته  الذي  االحتفال  واالحتياطية 
الخدمات الطبية بالقوات املسلحة يف مستشفى زايد 

العسكري مبناسبة اليوم الوطني الـ 46.
سبت  عبدالرحمن  ركن  اللواء   .. االحتفال  حرض 
املري قائد اإلمداد املشرتك وعدد من ضباط القوات 

املسلحة واملدعويني.
طحنون  بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء  ورفع 
الرشيدة  القيادة  إىل  والتربيكات  التهاين  أصدق 
وشعب دولة اإلمارات مبناسبة اليوم الوطني الـ 46 ..

طحنون  بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء  وقام 
بإزاحة الستار عن النصب التذكاري للشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان « طيب الله ثراه « الذي أقيم أمام 
مبنى مستشفى زايد العسكري مخلدا ذكرى املغفور 

له واستعدادا الستقبال عام زايد 2018.
يف  املشاركني  من  عدد  تكريم  خالل الحفل  وتم 
اليمن  ” يف  األمل  وإعادة  الحزم  ” عاصفة  عمليتي 
منحهم  وتم  الطبية  الخدمات  سالح  من  الشقيق 

شهادات تقدير.
الذكر  آيات  من  عطرة  بتالوة  بدأ  قد  الحفل  وكان 
الطبية  الخدمات  سالح  قائد  ألقى  بعدها  الحكيم 

كلمة بهذه املناسبة قال فيها ” إن روح االتحاد التي 
ترسي فينا تتطلب منا لتظل متقدة ومتوهجة ذلك 
ومضاعفة  بنهجنا  والتمسك  صفوفنا  لرص  اإلرصار 

جهودنا وعطاءاتنا لوطننا «.
إنجازات دولتنا عىل مدار  أن  وأضاف ” الجدال يف 
والداين  القايص  لها  يشهد  كبرية  املاضية  السنوات 
فضال  نحمل  تاريخا  أصبحت  اإلنجازات  هذه  لكن 
اإلضافة  مكتسباته  عىل  الحفاظ  مسؤولية  عن 
به  يفتخر  جديدا  تاريخا  املستقبل  يف  لنكتب  إليه 
اليوم  نفعل  األمس  يف  فعلنا  وكام  وأحفادا  أبناءنا 
وغدا نتمسك بثوابتنا ونحشد قدراتنا ونزيد فاعلية 
مؤسساتنا ونحدث ترشيعاتنا ومنيض قدما يف مسرية 

التمكني « .
وقد أقيم عىل هامش اإلحتفال قرية تراثية شملت 
محالت تراثية ونقش الحناء واألكالت الشعبية كام 
وتم  تراثية  لوحات  الفنون الشعبية  فرق  قدمت 
تضمن   ” زايد  حب   ” بعنوان  قصري  فيلم  عرض 
كلامت وتوجيهات من باين ومؤسس اإلمارات الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه «.
من جهة أخرى زار اللواء الركن طيار الشيخ أحمد 
املرىض  من  نهيان عددا  آل  محمد  بن  طحنون  بن 

الذين يتلقون العالج يف مستشفى زايد العسكري
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قائد القوات البرية 
يستقبل عددا من 

القادة العسكريين 
الزائرين بمعرض 

دبي للطيران
صالح  محمد  صالح  الركن  اللواء  سعادة  استقبل 
مبكتبه مبعرض  الربية  القوات  قائد  العامري  مجرن 
«ديب للطريان2017» كال عىل حده  الفريق تشارلز 
هوبر مدير وكالة التعاون األمني والدفاعي األمرييك 
الجيش  وزير  مساعد  نائب  كاتالدو  آن  والسيدة 
والفريق  األمريكية  الدفاعية  الصادرات  و  للتعاون 
القيادة  يف  البحرية  املشاة  قائد  باليدر  ويليام 

املركزية األمريكية.
التعاون  عالقات  استعراض  اللقاءات  خالل  تم 
العسكري وسبل تعزيزها ..إضافة إىل مناقشة  عدد 

من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك.

نارص  إبراهيم  طيار  الركن  اللواء  سعادة  استقبل 
محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي 
يف مكتبه مبعرض ديب للطريان 2017  عدد من قادة 
القوات الجوية والدفاع الجوي  الزائرين للمعرض إىل 
جانب عدد من ضيوف و رؤساء الرشكات املشاركة 

باملعرض.
طيار  الفريق  حدة  عىل  كال  سعادته  استقبله  فقد 
اينزو فيشيارييل رئيس اركان القوات الجوية االيطالية 
و الفريق اول افندي بن بوانج قائد القوات الجوية 
املاليزية والفريق نيفالدو لويز روسيو قائد االقوات 
الربازيلية و الفريق جان سليوكا قائد القوات الجوية 
البولندية و سعادة باناجيوس خامينوس وزير الدفاع 

قائد القوات الجوية يستقبل عددا من 
ضيوف معرض دبي للطيران 2017

اليوناين و الفريق هلموت شوتس قائد قيادة سالح 
قوات سالح الجو االملانية و اللواء طيار نورالن اورما 
نتايف رئيس اركان القوات الجوية الكازخستانية و 
فريق مراقب جوي ركن عصام الدين مبارك ابراهيم 
رئيس اركان القوى الجوية السودانية و الفريق رامز 

 قائد القوات الربية يستقبل الفريق تشارلز هوبر مدير وكالة التعاون االمني والدفاعي

 قائد القوات الربية يستقبل قائد القوات الربية الرويس

قائد القوات الجوية يستقبل رئيس أركان القوات الجوية االيطايل
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قائد القوات البحرية يستقبل عددا من ضيوف «دبي للطيران»
بن  سعيد  الشيخ  طيار  بحري  الركن  اللواء  استقبل 
البحرية  القوات  قائد  نهيان  آل  محمد  بن  حمدان 
مبكتبه يف معرض ديب للطريان 2017 كال عىل حده 
املركزية  القيادة  قائد  اكلينيو  جون  بحري  الفريق 
للقوات البحرية األمريكية و اللواء كم هون سو املدير 
العام للقاعدة العسكرية بالجيش الكوري و الفريق 
الفريق  و  االمريكية  املارينز  قوة  قائد  برليد  وليام 
و»  الربازييل   الجوية  القوات  قائد  روساتو  فيقالد و 
السيد سوكر مدير ادارة مشرتيات املعدات والتسليح 
بوزارة الدفاع األملانية والسيد أوليكس برزتسف وزير 
الفريق  و  األوكراين  االقتصادي  التطوير  بوزارة  دولة 
مهندس التسليح ستيفان ريب مدير التطوير الدويل 

يف االدارة العامة للتسليح الفرنسية.
ضباط  من  عدد  حرضها  التي  املقابالت  خالل  تم 
القوات البحرية والوفود املرافقة للضيوف، استعراض 
أوجه التعاون والتنسيق القائم بني الجانبني كام متت 
مناقشة عدد من املواضيع العسكرية املشرتكة. وأشاد 
الضيوف بحفل افتتاح معرض ديب للطريان 2017 وما 
تضمنه من فعاليات متميزة وأبدوا إعجابهم بالتنظيم 

وحجم املعروضات التي ضمها املعرض.

طاهروف قائد القوات الجوية األذربيجانية والسيدة 
هايدي جرانت نائب وكيل القوات الجوية للشؤون 
الخارجية األمريكية و الفريق أول ركن طيار أندريه 
الناتا رئيس أركان القوات الجوية الفرنسية و اللواء 
الجو  الحنيطي قائد سالح  ركن طيار يوسف أحمد 

املليك األردين.
 كام استقبل سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم نارص 
كال  والدفاع  الجوية  القوات  قائد  العلوي  محمد 
عىل حدة سعادة توماس كوختا نائب وزير الدفاع 
محمد  اللواء  وأمري  التشكييك  والدفاع  للصناعات 

الحجام رئيس أركان جيش الطريان التونيس والجرنال 
كارلوس ادوارد بوينو قائد القوات الجوية الكولومبية 
اىل جانب عدد من رؤساء الرشكات العاملية املختصة 
طيار  ركن  اللواء  و  والدفاع  الطريان  صناعة  يف 
عبدالله يعقوب جاسم الفودري قائد القوات الجوية 
العام  املدير  بابر  واللواء طيار زهري أحمد  الكويتي 

ملشاريع القوات الجوية الباكستان
تم خالل اللقاءات – التي حرضها عدد من ضباط 
الوفود  وأعضاء  الجوي  والدفاع  الجوية  القوات 
املرافقة للضيوف – تبادل األحاديث حول  فعاليات 
املعرض .. وإستعراض عالقات التعاون املشرتك وسبل 
الطريان  صناعة  مجال  يف  خاصة  وتنميتها  تعزيزها 

والتكنولوجيا املتقدمة.
و أشاد الضيوف بحسن التنظيم واإلعداد ملعرض ديب 
املتميزة  املكانة  مؤكدين  الحالية  دورته  للطريان يف 
تنظيم  مجال  يف  االمارات  دولة  إليها  وصلت  التي 

املعارض الدولية يف مختلف تخصصاتها. قائد القوات الجوية يستقبل قائد القوات الجوية االزربيجانية

 قائد القوات البحرية يلتقي مدير التطوير الدويل يف االدارة العامة للتسليح الفرنسية

قائد القوات البحرية يلتقي مدير إدارة مشرتيات املعدات والتسليح بوزارة الدفاع االٔملانية
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الثانية  الرياضية  األلعاب  دورة  منافسات  اختتمت 
بكلية  أقيمت  والتي  العسكرية  واملعاهد  للكليات 
راشد بن سعيد البحرية يف أبوظبي ومبشاركة عدد من 
منتسبي قيادة كلية زايد الثاين العسكرية وكلية خليفة 

بن زايد الجوية وكلية راشد بن سعيد البحرية .
خلفان  طارق  بحري  الركن  العميد  الختام  وشهد 
الزعايب قائد كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية 

وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة.
الرماية  منافسات  عىل  الدورة  فعاليات  واشتملت 
الحبل  بالبوصلة وشد  العسكري والتوجه  والخاميس 

وألعاب القوى والسباحة والجيوجتسو.
وأحرزت كلية زايد الثاين العسكرية درع التفوق العام 

وجاء يف املركز الثاين كلية راشد بن سعيد البحرية.

االول  املركز  العسكرية  الثاين  زايد  كام أحرزت كلية 
والرماية  بالبوصلة  التوجه  وبطولة  القوى  ألعاب  يف 
وشد الحبل فيام احرزت كلية راشد بن سعيد البحرية 
الخاميس  وبطولة  السباحة  بطولة  يف  االول  املركز 

العسكري وبطولة الجيوجتسو.
البحرية  وقام قائد كلية راشد بن سعيد آل مكتوم 
مشيدا  بامليداليات  والفائزين  الكليات  بتكريم 
أهمية  وأكد  للبطولة  والفني  التنظيمي  باملستوى 
رفع  يف  تساهم  التي  البطوالت  هذه  مثل  اقامة 
لدى  والذهني  الجسدي  والبناء  الكفاءة  مستوى 

منتسبي القوات املسلحة.

كلية زايد الثاني العسكرية تحرز المركز االول في الدورة 
الثانية لأللعاب الرياضية للكليات والمعاهد العسكرية

«الخدمة الوطنية» 
و«اإلتحاد للطيران» 

تتعاونان لتدريب 
فئة الخدمة البديلة

وقعت القيادة العامة للقوات املسلحة ممثلة بهيئة 
مع  رشاكة  اتفاقية  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة 
مجموعة االتحاد للطريان يف مبنى أكادميية التدريب 
طيار  الركن  اللواء  بحضور  وذلك  للطريان  باالتحاد 
الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس 
عبدالله  وحمد  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة 
الشاميس نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة االتحاد 
االتحاد  رشكة  أطلقت  االتفاقية  ومبوجب  للطريان 

االتحاد  مجموعة  إحدى رشكات   - املطار  لخدمات 
إعداد  خالله  من  يتم  متخصصا  برنامجا   - للطريان 
مجندي الخدمة الوطنية /من الفئة الخامسة/ للقيام 

بالخدمات األرضية للرشكة .

وبدأت دورة الربنامج التي تستمر 12 شهراً يف مايو 
من هذا العام وتركزت التدريبات عىل صقل مهارات 
للتخصصات  العملية  خربتهم  وتعزيز  املنتسبني 

املهنية يف هذا املجال٫
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القوات المسلحة تعلن عن شراء 
«C 295 MW» 5 طائرات نقل

العربية  اإلمارات  بدولة  املسلحة  القوات  أعلنت 
من  عسكرية  نقل  طائرات   5 رشاء  عن  املتحدة 
نوع «يس 295 ام دبليو» والخدمات املرتبطة بها 

من رشكة ايرباص ديفينس آند سبيس اإلسبانية.
إسحاق  طيار  الركن  اللواء  سعادة  بذلك  رصح 
التنفيذية للصناعات  صالح البلويش رئيس اإلدارة 
نائب  الدفاع  بوزارة  الدفاعية  القدرات  وتطوير 
رئيس اللجنة العسكرية للعمليات املنظمة ملعرض 
هامش  عىل  وذلك   2017 للطريان  الدويل  ديب 

فعاليات املعرض.
يف  تأيت  الطائرات  رشاء  عملية  ان  البلويش  وقال 

الهادفة  للدولة  الرشيدة  القيادة  توجيهات  إطار 
التي  الشاملة  التطوير  عمليات  وتعزيز  دعم  اىل 
ومبا  أفرعها  مختلف  يف  املسلحة  قواتنا  تشهدها 

يتواكب مع متطلبات قواتنا املسلحة.
وأضاف اللواء إسحاق أن هذه العملية تأيت التزامنا 
بتطوير قواتنا املسلحة وتوفري املقومات كافة التي 
وأداء  مبسؤولياتها  النهوض  عىل  قادرة  تجعلها 
أولوياتنا  رأس  يشكل  ثابت  التزام  وهو  واجباتها 
الجاهزية  من  عال  مستوى  عىل  لتظل  الوطنية 
واالستعداد اللذين يؤهالنها لتحمل مسؤولياتها يف 

الدفاع عن الوطن وحامية أمنه واستقراره.

؟؟؟؟؟؟

الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  قيادة  أكدت 
يف القوات املسلحة أنها تدرس حاليا إمكانيات 
رشكة   » إنتاج  من   B-250 طائرة   وقدرات 
كالدس للصناعات املتطورة « - مقرها أبوظبي 

- الستخدامها كطائرة إسناد جوي وتدريب.
وقال سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح 
للصناعات  التنفيذية  اإلدارة  رئيس  البلويش 
وتطوير القدرات الدفاعية يف وزارة الدفاع يف 
طورتها  التي   -  B-250 طائرة  إن  له  ترصيح 

رشكة كالدس - تعد نقلة نوعية يف فئتها.
الهجومية  الطائرات  من   B-250 وطائرة 
خالل  إطالقها  وتم  املهام  متعددة  الخفيفة 
وهي   » للطريان2017  الدويل  ديب  «معرض 
املتكافئة  غري  املعارك  يف  للقتال  مصممة 
املهمة ويف مقدمتها  املزايا  بعدد من  وتتميز 
أنظمة  أحدث  وتبني  فئتها  يف  األفضل  األداء 
التشغيل  تكلفة  وانخفاض  الجوية  املالحة 
غري  الحروب  متطلبات  أهم  من  تعد  التي 

النظامية.
املناورة  عىل  عالية  بقدرات  الطائرة  وتتمتع 
متطلبات  يحقق  وتسليح  الطريان  ومدى 
مجهزة  وهي  القريب  الجوي  اإلسناد 
من  متكنها  التي  واألنظمة  التقنيات  بأحدث 
عمليات  سواء يف  عالية  مبرونة  مهامها  تأدية 
واملراقبة  واالستطالع  القريب  الجوي  اإلسناد 
األسايس  التدريب  إىل  إضافة  واالستخبارات 

واملتقدم.
والطائرة B-250 مزودة بأحدث أنظمة طريان 
من  مبني  بالكامل  وهيكلها  الخامس  الجيل 
األلياف الكربونية بغرض املشاركة يف الحروب 
غري املتكافئة والتصدي للتهديدات الجديدة .

 B-250  طائرة 
محط اهتمام 

القوات الجوية 
والدفاع الجوي

العربية  االمارات  بدولة  املسلحة  القوات  اعلنت 
املتحدة عن نيتها التعاقد مع رشكتي داسو وتاليس 

لتحديث طائراتها من طراز مرياج 2000-9.
إسحاق  طيار  الركن  اللواء  سعادة  بذلك  رصح 
صالح البلويش رئيس اإلدارة التنفيذية للصناعات 
نائب  الدفاع  بوزارة  الدفاعية  القدرات  وتطوير 
املنظمة  للعمليات  العسكرية  اللجنة  رئيس 

للمعرض عىل هامش فعاليات معرض ديب الدويل 
للطريان 2017.

إطار  يف  يأيت  التحديث  هذا  ان  البلويش  وقال 
توجيهات القيادة الرشيدة للدولة الهادفة اىل دعم 
تشهدها  التي  الشاملة  التطوير  عمليات  وتعزيز 
قواتنا املسلحة يف مختلف أفرعها ومبا يتواكب مع 

متطلبات قواتنا املسلحة.

القوات المسلحة تعلن عن تحديث 
طائراتها من طراز ميراج 2000-9
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بالسالمة  الوعي  مستوى  رفع  اىل  الحملة  وتهدف 
وخلق  املسلحة  القوات  ملنتسبي  املهنية  والصحة 
بيئة سليمة خالية من املخاطر بكافة أشكالها وتعزيز 
مفهوم الصحة والسالمة املهنية لديهم وتدريبهم و 
قد  التي  و  الحالية  الظروف  مع  للتعامل  تأهليهم 
تطرأ أو تحدث مستقبالً وذلك للتقليل والحد منها.

قائد  نارصالنعيمي  الطبيب  الركن  العقيد  وأكد 
أن  املناسبة  بهذه  كلمة  يف  الطبية  الخدمات  سالح 
للقوات  العامه  القيادة  تنتهجها  التي  الخطوات 
السالمه  مديرية  استحداث  خالل  من  املسلحة 
وتطبيق  لنرش  واملعايري  األسس  ووضع  والجدارة 

ثقافة السالمة والصحة املهنية للحفاظ عىل مجتمع 
أفراد  لدى  املفاهيم  وتعزيز  وسليم  أمن  عسكري 
قواتنا املسلحة فالسالمة هي مسؤولية الجميع من 
املهنية  والصحة  السالمة  حملة  انطالقة  كانت  هنا 
األوىل بهدف األرتقاء والتطلع اىل مستقبل مرشق يف 

شتى مجاالت العمل املهني بجميع مستوياته.
الدولة  أولويات  إطار  يف  الحملة  هذه  «تأيت  وقال 
والتطلع  باإلرتقاء  املسلحة  للقوات  العامة  والقيادة 
نحو مستقبل واٍع مثقف يف جميع املجاالت املختلفة 
و  والعلمية  الثقافية  املستويات  مختلف  وعىل 
العمرية والرتكيز وتسليط الضوء عىل أهمية مجال 

الصحة والسالمة املهنية».
تشري  الدولية  العمل  منظمة  تقديرات  بأن  وأوضح 
مليون  و300  وفاة  حالة   2.  3 من  اكرث  اىل حدوث 
عام  كل  العمل  مكان  يف  اإلصابات  بسبب  حادث 
حول العامل لذا اكدت املنظمة عىل اهمية البيانات 
وقائية  تدابري  ووضع  األولويات  تحديد  يف  املوثوقة 
الوطني  املستويني  عىل  وبرامج  سياسات  وتنفيذ 
العربية  واملؤسيس وبناء عليه دأبت دولة اإلمارات 
املتحدة يف الكثري من املجاالت لتطبيق أعىل املعايري 
الدليل  إصدار  خالل  من  جليا  بات  الذي  العاملية 
 25 مع  بالرشاكة  املهنية  والسالمة  للصحة  الوطني 

افتتاح فعاليات حملة السالمة والصحة 
المهنية األولى بمستشفى زايد العسكري

إنطلقت في الخامس من 
نوفمبر الماضي في سالح 

الخدمات الطبية بقيادة اإلمداد 
المشترك بأبوظبي « مستشفى 

زايد العسكري» فعاليات حملة 
السالمة والصحة المهنية 

األولى والتي استمرت حتى 
16 من نوفمبر بمشاركة عدد 
من وحدات القوات المسلحة 

والجهات الرسمية.
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جهة محلية واتحادية يف الدولة هدفت اىل سعادة 
حوادث  تقليل  مع  اإلنتاجية  وزيادة  املوظف 
وإصابات العمل كام ركزت بعض جوانبه عىل نرش 
ثقافة السالمة والصحة املهنية بتوفري بيئة عمل آمنة 

وصحية مبا يتامىش مع أفضل املامرسات العاملية.
سالح  من  الحريب  ميساء  مهندس  رائد  القت  ثم 
السالمة  بان  فيها  أكدت  كلمة  الطبية  الخدمات 
لحامية  يهدف  الذي  العلم  هي  املهنية  والصحة 
قد  والتي  املحتملة  الحوادث  من  العاملني  جميع 
للعاملني وهذا  وفاة  أو  أرضار  او  بإصابات  تتسبب 
اتباعها  يحب  ورشوط  معايري  بعدة  يرتسخ  العلم 

للحفاظ عىل سالمتها وسالمة من حولنا.
لحملة  الطبية  الخدمات  سالح  تبني  اىل  وأشارت 
السالمة الصحة املهنية ومباركة قيادة اإلمداد املشرتك 
لها ما هو اال تأكيد إللتزامنا بأوامر القيادة الرشيدة 
ورغبة منا يف تعزيز مفهوم السالمة والصحة املهنية 
لدى أفراد القوات املسلحة ثم قدمت الطالبة شيامء 
املغريي يف السنة األخرية تخصص هندسة معامرية 
فيها  جسدت  بالرمل  الرسم  فقرة  الشارقة  بجامعة 

صور للسالمة املهنية بكافة اشكالها .
السالمة  معرض  يف  بجولة  الحضور  ذلك  بعد  قام 
 » الطبية  الخدمات  سالح  يف  املهنية  والصحة 
مستشفى زايد العسكري « بأبوظبي شارك فيه عدد 
الحكومية  والهيئات  املسلحة  القوات  وحدات  من 
بعض  عىل  خاللها  إطلعوا  الخارجية  والرشكات 

الخدمات والعروض التي قدمها املشاركون .
كام تم عىل هامش املعرض إجراء سحوبات يومية 
الثقافية  مسابقات  وإجراء  الطبية  لألفالم  وعروض 
وسيارة  للسياقة  اإلمارات  مبدرسة  خاصة  وعروض 
التطعيامت  بعض  وعمل  اإلطفاء  وسيارة  السعادة 

والفحوصات والتحاليل.
وتضمن االسبوع الثاين محارضات داخلية وخارجية 
يف عدد من وحدات القوات املسلحة تتناول مواضيع 
املهنية يف  السالمة والصحة  أبرزها معايري  عدة من 
والجودة  السالمة  ونحو  والحريق  االمارات  دولة 
الدوائية  والسالمة  االولية  واالسعافات  أبوظبي  يف 
العدوى  ومكافحة  الطوارئ  لحاالت  واإلستجابة 
السبل  وأفضل  املعدات  وسالمة  املرورية  والسالمة 
يف إدارة النفايات اضافة اىل عقد بعض ورش العمل 

والتامرين الوهمية يف هذا املجال.
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اإلمارات ستواصل مواقفها 
الثابتة والراسخة في دعم ونجدة 

األشقاء في اليمن، وتقديم 
العون الالزم لهم بشتى أشكاله 

وأنواعه لمواجهة مختلف 
التحديات والتهديدات.

فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ 
وحاضر ومستقبل مشترك، وإن 

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

تجاه أشقائنا في اليمن، بل على 
العكس ستزيدنا عزيمة وإصرار 

لتحقيق قصة النصر كاملة.
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فريق تقييم الحوادث باليمن : تحقيقات الفريق 
متوافقة مع المعايير واألعراف الدولية

سالمة  باليمن  الحوادث  تقييم  فريق  أكد 
التحالف  قوات  قبل  من  املتبعة  اإلجراءات 
العريب الستعادة الرشعية يف اليمن فيام يتعلق 
يف  املتمثلة  العسكرية  أهدافها  مع  بتعاملها 
واملخلوع  الحويث  مليليشيا  عسكرية  مواقع 
ومتوافقة مع القانون الدويل اإلنساين وقواعده 
مع  التعامل  يف  االشتباك  وقواعد  العرفية 

األهداف العسكرية.
واعرب املتحدث االعالمي باسم الفريق منصور 
املنصور قوله يف مؤمتر صحفي عقد بالرياض أن 
الفريق يعمل عىل التحقيق يف جميع االدعاءات 
تنفذها  التي  العسكرية  العمليات  تطال  التي 
مواقع  بها  مستهدفة  العريب  التحالف  قوات 

عسكرية مليليشيا الحويث واملخلوع.
مع  متسقة  تجري  الفريق  تحقيقات  أن  وأكد 
هذه  يف  املتبعة  الدولية  واألعراف  املعايري 

الحاالت منوها بالدور الذي يبذله الفريق بعد 
االنتهاء من التحقيق يف االدعاءات حيث يعمد 
إىل اتخاذ إجراءات ترتتب عىل هذه التحقيقات 
مع  التحالف  قوات  تعامل  تقييم  ذلك  ومن 
أهدافها العسكرية وما إذا كان التعامل متوافقا 
االشتباك  وقواعد  اإلنساين  الدويل  القانون  مع 
أو خالف ذلك. واستعرض عددا من االدعاءات 

ان  بعد  فيها  التحقيق  من  الفريق  انتهى  التي 
إجراءات  ذلك  يف  مبا  الوثائق  جميع  اطلع عىل 
اليومية  املهام  حرص  وجدول  االشتباك  وقواعد 
وتقييم األدلة مؤكدا أن عمليات قصف تحالف 
معلومات  إىل  تستند  اليمن  يف  الرشعية  دعم 
استخباراتية دقيقة مشددا عىل أن ذلك يتامىش 

مع القوانني الدولية واإلنسانية.

انطالق منافسات بطولة شهداء 
اإلمارات في محافظة شبوة

انطلقت يف محافظة شبوة اليمنية منافسات بطولة « 
شهداء اإلمارات « لألندية الرياضية التي تقام تحت 
شعار « شهداؤكم شهداؤنا « وسط حضور جامهريي 

غفري من مختلف مديريات املحافظة.

واستهل حفل افتتاح البطولة - التي تقام بدعم من 
هيئة الهالل األحمر االمارايت - بالوقوف دقيقة حداد 
عىل أرواح شهداء القوات املسلحة اإلماراتية وجولة 
ميفعة  الكفاح يف مديرية  نادي  ملعب  أرضية  عىل 

املديرية رفعت  أدتها مجموعة طالبية من مدارس 
الوفاء  وشعبا  حكومة  اإلمارات  دولة  تبادل  الفتات 

بالوفاء تقديرا وعرفانا لدماء الشهداء.
بهذه  اإلمارايت يف شبوة  الهالل األحمر  وأشاد فريق 
اللفتة الكرمية من أبناء شبوة عامة ومديرية ميفعة 
البطولة  إقامة  أن  موضحا  البطولة  هذه  تبني  يف 
تحت شعار ”شهداؤكم شهداؤنا“ يعكس مدى عمق 
الشقيقني  الشعبني  تربط  التي  التاريخية  الروابط 
والقيم والعادات واألخالق الحميدة التي يتصف بها 

أهل اليمن .
وأعلن فريق الهالل األحمر اإلمارايت عن تقديم جوائز 
نقدية مببلغ 600 ألف ريال ميني خصصت لكل من 
تم  فيام  الوصيف  والنادي  بالبطولة  الفائز  الفريق 
تحديد مبلغ 50 ألف ريال لكل من هداف البطولة 

وأفضل العب ومثلها ألفضل حارس مرمى.
وتكرميا  تقديرا  جاءت  البطولة  هذه  أن  وأكدت 
اإلمارات  دولة  من  الواجب  شهداء  لدماء  وعرفانا 
الحبيب  وطننا  يف  شهداء  السامء  إىل  إرتقوا  الذين 
األصيلة  التاريخية  الروابط  من  إنطالقا  عنه  ودفاعا 

التي تربط ابناء البلدين الشقيقني.
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عدد من الجرحى اليمنيين يعودون إلى عدن بعد 
رحلة عالج ناجحة فى الهند على نفقة اإلمارات

عاد إىل عدن عدد من الجرحى اليمنيني بعد تلقي 
الهالل  نفقة  عىل  الهند  مستشفيات  يف  العالج 
السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذا  اإلمارايت  األحمر 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  ”حفظه 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
السمو  وصاحب  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ومتابعة سمو 
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم يف 
منطقة الظفرة رئيس هيئة الهالل األحمر اإلمارايت.

ومثن الجرحى العائدون ومرافقوهم الوقفة األخوية 
وما  جانبهم  إىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة 
مجددا  حياتهم  ملامرسة  يعودوا  حتى  لهم  قدمته 
مفعمني باألمل يف غد أفضل .. موجهني أسمى آيات 
الشيخ خليفة  السمو  إىل صاحب  والعرفان  الشكر 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الذي 
عكست وتعكس توجيهاته الكرمية اهتامم اإلمارات 

قيادة وحكومة وشعبا بالشعب اليمني.
الهالل  لهيئة  وتقديرهم  شكرهم  عن  أعربوا  كام 
بذلتها وتبذلها  التي  اإلمارايت عىل جهودها  األحمر 

لتحسني أوضاع اليمنيني والتخفيف من معاناتهم.

باللفتة  الدولة  نفقة  عىل  العالج  تلقيهم  ووصفوا 
اإلنسانية الكرمية لإلمارات وقيادتها الرشيدة داعني 
األمن  نعمة  البالد  عىل  يديم  أن  وجل  عز  املوىل 

واالستقرار.
اليمنيني  الجرحى  من  املجموعة  هذه  عودة  وتأيت 
إىل بالدهم بعد رحلة عالج ناجحة يف الوقت الذي 
يتلقى فيه ما تبقى منهم الرعاية املكثفة لتحسني 

أوضاعهم الصحية.
ويأيت التكفل بعالج هؤالء الجرحى يف إطار الدعم 

يف  لألشقاء  اإلمارات  دولة  تقدمه  الذي  املتواصل 
اليمن للتخفيف من معاناتهم والوقوف إىل جانبهم 
جراء  يواجهونها  التي  الصعبة  الظروف  ظل  يف 
امليليشا  تشنها  التي  املتواصلة  واالنتهاكات  الحرب 

الحوثية االنقالبية ضدهم.
الشعوب  تجاه  بدورها  اإلمارات  دولة  وتقوم 
الدائم  اهتاممها  من  انطالقا  والصديقة  الشقيقة 
قضية  رأسها  وعىل  اإلنسانية  القضايا  مبختلف 

املرىض الجرحى واملصابني.
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وزير الدفاع السوداني يطمئن على مصابي 
القوات المسلحة السودانية بعملية ”إعادة 

األمل“ في مستشفى زايد

الخدمات  قائد سالح  الزيارة  معاليه خالل  رافق 
الطبية وعدد من ضباط القوات املسلحة وسعادة 
جمهورية  سفري  الكارب  عبدالله  أمني  محمد 

السودان لدى الدولة .
واطأمن معاليه خالل الزيارة عىل الجرحى وتبادل 
معهم والطاقم الطبي املرشف عىل عالجهم حول 
طبيعة ومراحل وخطط العالج القامئة ..داعيا الله 
العيل القدير أن مين عليهم بالشفاء العاجل وأن 

يردهم إىل أرسهم معافني ساملني.
والتقدير  الشكر  السوداين  الدفاع  وزير  ووجه 
صاحب  رأسها  وعىل  االمارات  دولة  لقيادة 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
حفظه  املسلحة  للقوات  االعىل  القائد  الدولة 
الشيخ محمد بن راشد آل  السمو  الله وصاحب 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله  رعاه  ديب  حاكم 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة مثمنا مواقف دولة 
اإلمارات تجاه هذه اللفتة اإلنسانية التي قال إنها 
ليست بغريبة عىل قيادة االمارات وال عىل أهلها 
داعيا الله العيل القدير أن يحفظها من كل سوء 

ويديم عليهم نعمة األمن واالستقرار.
والبطولة  والشجاعة  الصمود  صور  معاليه  ومثن 
السودانية  القوات املسلحة  أبناء  بها  التي يتحىل 
املسلحة  القوات  من  السالح  رفاق  إخوانهم  مع 
اإلماراتية وبقية قوات التحالف العريب وما يبدونه 
ميادين  يف  وكفاءة  وإقدام  وعزمية  إرصار  من 
القتال يف مهمتهم النبيلة للدفاع عن إخوانهم يف 

اليمن.
من جانبهم عرب املصابون خالل تبادلهم األحاديث 

تقديرهم  عن  السوداين  الدفاع  وزير  معايل  مع 
دولة  يف  بالعالج  سعادتهم  عن  وأعربوا  للزيارة 
اإلمارات وملا لقوه من عناية واهتامم داعني الله 
واملصابني  املرىض  إخوانهم  وعىل  عليهم  مين  أن 

بالشفاء وان يعودوا لوطنهم ساملني معافني.
التذكارية  الصور  التقاط  الزيارة  ختام  يف  وتم 
ملعايل وزير الدفاع السوداين مع الجرحى كام قام 
معاليه بالتوقيع يف سجل كبار زوار مستشفى زايد 

العسكري.

زار معالي الفريق أول ركن 
عوض محمد بن عوف وزير 
الدفاع السوداني الجرحى 

والمصابين من القوات 
المسلحة السودانية المشاركين 

ضمن قوات التحالف العربي 
في عملية «إعادة األمل» 

باليمن والذين يتلقون العالج 
في مستشفى زايد العسكري 

بأبوظبي.
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مساعدات  اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  وزعت 
يف  تريم  مبديرية  النظافة  عامل  عىل  غذائية 
عىل  البسمة  رسمت  اليمنية  حرضموت  محافظة 
وجوههم خاصة وانها جاءت يف وقت يعانون فيه 
من أوضاع انسانية سيئة بسبب األزمات املرتاكمة .

وأكد عبدالعزيز الجابري رئيس فريق هيئة الهالل 
األحمر اإلمارايت حرص الهيئة عىل املساهمة يف رفع 
املعاناة عن املحتاجني والفقراء الناجمة عن نقص 
ضمن  تأيت  املعونات  هذه  ان  اىل  ..مشريا  الغذاء 
سلسلة حمالت للمساعدات اإلنسانية تسعى هيئة 
محافظة  ألبناء  تقدميها  اإلمارايت  األحمر  الهالل 
األهايل  لنداء  وتلبية  عملها  وفق خطة  حرضموت 

يف املديريات ومدا ليد العون إليهم.
وأعرب املهندس سامل يعمر مدير مكتب االشغال 
وتقديره  تريم عن شكره  والطرق مبديرية  العامة 
هذه  عىل  وشعبا  حكومة  اإلمارات  لدولة 
نظرا  وقتها  يف  جاءت  التي  اإلنسانية  املساعدات 
لرتدي األوضاع االقتصادية يف اليمن جراء االحداث 

الهالل األحمر االماراتي يرسم البسمة على 
وجوه عمال النظافة بحضرموت

التي تشهدها البالد.
وقد سادت حالة من الفرح بني العامل ومل تفارق 
االبتسامة وجوههم وذلك عقب استالمهم االغاثة 
أشادوا  حيث  اإلمارايت  األحمر  الهالل  فريق  من 

دولة  تقدمها  التي  املستمرة  االغاثة  بعمليات 
االمارات عرب ذراعها االنساين يف اليمن هيئة الهالل 
وحرضموت  عموما  اليمني  الشعب  ألبناء  األحمر 

خصوصا .
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 4 السعودي  الجوي  الدفاع  قوات  اعرتضت 
نوفمرب صاروخا باليستيا شامل رشق الرياض 

أطلق من اليمن.
تحالف  لقوات  الرسمي  املتحدث  وقال 
تريك  الركن  العقيد  اليمن  يف  الرشعية  دعم 
املاليك أنه ويف متام الساعه 20:07 من مساء 
من  بالستي  صاروخ  إطالق  تم  نوفمرب   4
داخل األرايض اليمنية باتجاه أرايض اململكة 
إطالقه  وتم  الرياض  العاصمة  باتجاه  كان 
بطريقة عشوائية وعبثية الستهداف املناطق 
املدنية واآلهلة بالسكان، حيث تم اعرتاضه 
ولله الحمد من قبل رسايا ”البيرتيوت» وقد 
أدى اعرتاض الصاروخ لتناثر الشظايا مبنطقة 
غري مأهولة برشق مطار امللك خالد الدويل 

ومل يكن هناك أي إصابات ولله الحمد.
وأضاف املاليك يف ترصيح نقلته وكالة االنباء 
السعودية أن هذا العمل العدايئ والعشوايئ 
يثبت  املسلّحة  الحوثية  الجامعة  قبل  من 
لإلرهاب  الراعية  اإلقليم  دول  إحدى  تورط 
بقدرات  املسلّحة  الحوثية  الجامعة  بدعم 
القرار  تحٍد واضح ورصيح لخرق  نوعية يف 
اململكة  أمن  تهديد  بهدف   2216 األممي 
اإلقليمي  األمن  وتهديد  السعودية  العربية 
البالستية  الصواريخ  إطالق  وأن  والدويل، 
يعد  بالسكان  اآلهلة  والقرى  املدن  باتجاه 

مخالفاً للقانون الدويل اإلنساين.

الدفاع الجوي 
السعودي يعترض 

صاروخ بالستي 
امتداداً للدور الريادي والرسيع الذي اضطلعت به باتجاه الرياض

األشقاء  نجدة  إىل  الرامي  اليمن  اإلمارات يف  دولة 
ذلك  يف  مبا  اليمنية  املحافظات  ربوع  يف  اليمنيني 
جزيرة سقطرى، والتي وصلها هذا االمتداد بإصالح 
إىل  باإلضافة  واإلنسانية،  والخدمية  التحتية  بنيتها 
تقديم العون من خالل املواد الغذائية ومروراً إىل 
والوحدات  واملدارس  امليناء  تأهيل وتوسعة  إعادة 
حالة  تسجيل  من  منأى  يف  جعلها  الذي  الصحية 
واحد  زايد  مدينة  ببناء  وانتهاء  بالكولريا  واحدة 
ظفر  الذي  الصيد  قطاع  يف  عمل  فرص  وخلق 
نسبة  تخفيض  يف  أكرب  أثراً  تاركاً  واضح  باهتامم 
بإيجابية  والدفع  السقطريني  الشباب  بني  البطالة 
بعملية البناء التي تعود بالنفع عىل أبناء املحافظة.

الدور اإلمارايت الذي حظيت به الجزيرة شمل املرأة 
السقطرية، إذ هي األخرى لقيت اهتامما من قبل 

التثقيفية  الهالل اإلمارايت من خالل عقد الدورات 
ودعم املشاريع املصغرة الخاصة باملرأة واالهتامم 
بالقطاعات النسائية التعليمية لتمثل هذه األعامل 
الهالل  أيادي  بها  فاضت  جديدة  عطاء  نسخة 
عىل  تقترص  مل  والتي  البيضاء  اإلماراتية  األحمر 
محافظة سقطرى، بل امتدت إىل اكرث من محافظة 

مينية.

يد العطاء تمتد إلى كبرى الجزر العربية

إغاثة اإلمارات أنعشت سقطرى

مساعدات غذائية إماراتية لطالب 
شبوة بجامعة حضرموت

أمس،  اإلماراتية  األحمر  الهالل  هيئة  قدمت 
بجامعة  مساعدات غذائية لطالب محافظة شبوة 
الجامعي  الريادة  سكن  يف  القاطنني  حرضموت 
االسرتاتيجي  الدعم  إطار  يف  وذلك  املكال،  مبدينة 
القطاعات  ملختلف  اإلمارات  دولة  تقدمه  الذي 

التعليم  قطاع  رأسها  وعىل  الخدمية  والجوانب 
مبحافظة شبوة اليمنية.

األحمر  الهالل  مكتب  مدير  املهريي  محمد  وقال 
اإلماراتية مبحافظة شبوة، إن تلك املساعدات تأيت 
من أجل تلبية احتياجات طالب شبوة من الغذاء 
التي يستحيل  الصعبة  االقتصادية  نظرا ألوضاعهم 
وذلك  واالستهالكية  الغذائية  املواد  توفري  معها 
بهدف التسهيل عليهم ومتكينهم من إمتام دراستهم 
تنفيذ  مواصلة  عىل  الهيئة  حرص  وأكد  الجامعية. 
املساعدات  وإيصال  اإلنسانية  املشاريع  تلك  مثل 
مديريات  مختلف  يف  املحتاجني  كل  إىل  الغذائية 
بحرضموت  للدراسة  املبتعثني  وطالبها  شبوة 

تجسيداً لروح األخوة والتضامن معهم.
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ال تكاد هذه األيام تخلوا وسيلًة 
إعالميًة ُتعنى بالشأن السياسي من 

أسم المملكة العربية السعودية، التي 
بدأت ومنذ تولي العهد الجديد مقاليد 

الحكم إحداث تغيرات سياسية هامة 
في االستراتيجية السعودية. وال توجد 
دولة أو جهة تحقد على السعودية إال 

وتسعى إلى إظهار ما تفعله المملكة 
بشكل سلبي. لماذا كل هذا؟ اإلجابة 

واضحة وهي أن السعودية وقيادتها 
لديها مشروع عربي مقتنعة بأنه هو 
المشروع الذي يمكن أن يدفع الضرر 

عن المنطقة. نعم، فمن بين المشاريع 
المختلفة التي تتالعب بالمنطقة العربية 

ال يوجد إال المشروع السعودي الذي 
تقوده المملكة اليوم باعتباره المشروع 

العربي الوحيد.

العرب  من  به  يتشبث  الذي  مرشوعها  لها  فإيران 
أطراف من أمثال العراق والنظام السوري وحزب الله 
والحوثيني. وتركيا لها مرشوعها الذي تسايرها فيه كل 
من قطر وحامس واالخوان املسلمون. وقوى الظالم 
لها مرشوعها الذي تدعمه القاعدة وداعش. وبالطبع 
إرسائيل  معه  تسري  الذي  األمرييك  املرشوع  هناك 
والدول الغربية. وبني هذه املشاريع ال يوجد مرشوع 
عريب ميثل إجابة للحالة العربية املخرتقة. لذلك فإن 
بحق  هو  اليوم  السعودية  تقوده  الذي  املرشوع 
مرشوع من املفرتض أن يتكاتف حوله كل العرب ألنه 
هو املرشوع الوحيد الذي ميثلهم من بني كل املشاريع 

املدارة من الخارج واملُرضة بهم.
ملواجهة  عربياً  مرشوعاً  تقود  السعودية  أن  باعتبار 
تصبح  فإنها  التدمريية  األخرى  املشاريع  أخطار 
ولألسف  ومعها  املشاريع،  تلك  مثل  من  مستهدفة 
من  الذين  والخليجيني  العرب  من  بعض  الشديد 
مرشوعها  دعم  يف  اململكة  مع  يقفوا  أن  املفرتض 
الساعي إلعادة اعتبار العرب. إيران وتركيا ال تودان 
بساطة  وبكل  نجاحه  النجاح، ألن  العريب  للمرشوع 
يسعون  التي  ملشاريعهم  إضعاف  أو  فشل  يعني 
النسيج  تريد رضب  إيران  املنطقة.  يف  تحقيقها  إىل 
السني عرب دعم أطراف من شأنها إضعاف السعودية 
بشكل  العربية  املنطقة  يف  الحالة  لضبط  ومسعاها 
عام أو يف املنطقة الخليجية بشكل خاص. فحزب الله 
يقوم بتمويل وتدريب وتسليح أطرافاً مواليًة إليران 
لصالح  القوة  مبيزان  االخالل  شأنها  من  املنطقة  يف 
إيران. كيف ميكن للحوثيني الذين ال يعرفون كيف 
يقودون سيارات دفع رباعي من أن يُسريوا صواريخ 
لرضب  اليمنية  األرايض  من  تتجه  متطورة  بالستية 
مواقع يف اململكة؟! بالطبع هي إيران ومعها حزب 
الله هم الذين يفعلون ذلك، ويتباهون به ولألسف 
اليمن والعراق وسوريا ولبنان. وتركيا ال  الشديد يف 
تريد للربوز السعودي، فهي تعترب نفسها القوة األبرز 
يف العامل السني، وأن تفكريها الديني يجب أن يصبح 
هو التفكري املُتسيد يف املنطقة اإلسالمية السنية. لذلك 
نجدها تدعم أطرافاً ال تتامىش مع الخط السعودي 

الوهايب من أمثال اإلخوان املسلمون وقطر. 
الحالة،  واإليراين يف مثل هذه  الرتيك  املوقف  نتفهم 
فهي دول غري عربية وال يهمها املرشوع العريب قدر ما 
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يهمها مرشوعها الخاص بها. لكن ال ميكن لنا أن نتفهم 
أن  املفرتض  من  التي  العربية  األطراف  من  املوقف 
تنطلق من مبدأ املصلحة العربية أو املصلحة الوطنية 
تعمل  التي  قطر  مثل  دولة  وخاصة  الدول  لتلك 
محطتها اإلخبارية الجزيرة كأداة هجومية من أدوات 
السياسة الخارجية. فالجزيرة تشن حمالتها االنتقادية 
بشكل الذع ورشس لقيادة اململكة وسياساتها. وهذا 
يف حد ذاته ليس مجرد تعبرياً عن رغبة قطرية يف 
بسبب  لقطر  املعادي  السعودي  السلوك  مواجهة 
قطع العالقات معها وفرض املقاطعة عليها ولكن أيضاً 
تعبرياً واضحاً عن رغبٍة قطريٍة يف إحداث تغريات يف 
الداخل السعودي من شأنها إضعاف اململكة يف سبيل 
دعم مرشوع جديد ال ميثل مصلحة وطنية سعودية 
بدعم  ينطلق  عاملي  تنظيم  يقودها  رغبة  ميثل  بل 
جديدة  أيديولوجية  لفرض  وقطر  تركيا  من  سخي 
عىل أهم وأبرز دولة إسالمية. إن الجزيرة ومن خلفها 
قطر تريد رضب املرشوع السعودي عرب التشكيك يف 
القيادة  السعودية بني  القائم يف  التقليدي  التحالف 
السياسية واملؤسسة الدينية، محاولًة إبراز أن القيادة 
يف السعودية تعمل عىل تهميش هذا التحالف من 
خالل القيام بتحركات تضعف املؤسسة الدينية من 
قيادة  الحقوق كحق  من  مزيداً  املرأة  إعطاء  أمثال 

السيارة وحضور املناسبات الرياضية يف املالعب.
وقوف  اليوم هو  السعودية  إليه  تحتاج  ما  أكرث  إن 
الجميع معها. فام تفعله اململكة ال يصب يف صالحها 
وحسب بل وميثل مصلحة خليجية بل وعربية أيضاً. 
فأمن واستقرار وازدهار السعودية كفيل بأن يحقق 
أمن واستقرار وازدهار اآلخرين يف املنطقة العربية. 
مواجهٍة  فقط مرشوع  ليس  السعودي  املرشوع  إن 
مع املهددين ألمن املنطقة من أمثال إيران بل هو 
أيضاً مرشوع بناٍء لُحلٍم عريٍب جديد يحقق االزدهار 
للشباب العريب عرب فتح فُرص للعيش واإلبداع بعيداً 
عن مشاريع الدمار التي يحملها الداعمون للمشاريع 
اآلخرون  يبني  فبينام  للعرب.  واملعادية  املغرضة 
مشاريع تسلح تبني اململكة مشاريع تنمية، وبينام 
يطمس اآلخرون أحالم الشباب تبني اململكة مشاريع 
تعطي الشباب العريب أمل لغد جميل. لهذا فاململكة 

يف عني العاصفة. 
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Advanced Elec- املتقدمة  اإللكرتونيات  رشكة 
العربية  اململكة  من   tronics Company AEC
للطريان 2017 عدد من  السعودية يف معرض ديب 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وحلول  أنظمة 
مهندسني  قبل  من  وتطويرها  تصميمها  تم  التي 

وفنيني ذوي مهارات عالية. 
اإللكرتونيات  مجال  يف  رائداً  دوراً  الرشكة  ولعبت 
الحديثة والتصنيع وتكامل النظم وخدمات اإلصالح 
مجال  يف  وسمعة  اسامً  لنفسها  كونت  والصيانة. 
الرتقيات  وتنفيذ  والتصنيع،  والتطوير  التصميم 

والدعم اللوجستي للمنتجات اإللكرتونية والنظم.
تصميم  للرشكة  السيرباين  األمن  نظام  حل  ويوفر 

األعامل  بيئة  عىل  يقوم  واقعي  حل  وهندسة 
وتقوم  لألعامل.  واملخاطر  التهديدات  من  للحد 
 AEC املتقدمة اإللكرتونيات  األمنية لرشكة  البنية 
الشاملة  الدفاع  الدفاع، وآليات  عىل أساس مبادئ 
واسعة،  بخربة  املدعومة  املستويات،  واملتعددة 
الحاسوب الدفاع عن شبكة  كام تم إنجاز قدرات 

ميكن  التي   ،Computer Network Defence
تطويرها بحيث تصبح  أكرث تقدماً.

مستويات   عدة  للمؤسسة  القدرات  هذه  وتضمن 
من الحامية ميكن أن تحبط أشد قراصنة الحواسيب 
إحالل  يف  أيضاً  التصميم  يسهم  كام  وخطراً.  سوءاً 
التوازن بني الحامية والتكلفة، وهذا يوفر حالً أمنياً 

شركة AEC تعرض 
أنظمتها في 
مجال الفضاء 

السيبراني

أمثل من حيث اقتصادية التكلفة وفاعليتها.
ويقوم الخرباء االستشاريون يف رشكة اإللكرتونيات 
وأنظمة  الشبكات  وتحليل  بتقييم  املتقدمة 
يطبق  الذي  األمني  الهيكل  لتصميم  املعلومات 
فإنها  السيرباين. وعالوة عىل ذلك،  األمن  سياسات 
حول  املستقلة  املشورة  تقدم   - ثالث  كطرف   -
الدولية  واألصول  املعايري  إىل  استناداً  املخاطر، 

املتبعة.
ومن الحلول األمنية األخرى للرشكة حوكمة األمن 
عىل  للحفاظ  شاملة  أيديولوجية  وهي  السيرباين، 
خرباء  ويتمتع  وتنظيمه.  مدروس  أمني  وضع 
الرشكة مبعرفة وخربات متعمقة وشاملة يف عملية 
أو  رسقتها  أو  الحساسة  املعلومات  تدمري  منع 
 - املمكن  استخدامها. ومن غري  إساءة  أو  تغيريها 
اليوم - تحقيق  يف بيئات األعامل املربوطة شبكياً 
األمن السيرباين إال من خالل مجموعة من التدابري 

األمنية املادية والتقنية.

املعروف   – الجوي“  للقتال  األريض  ”املركز  يعترب 
التابع لسالح مشاة   -  Twentynine Palms باسم
”مورونجو“  حوض  يحتل  الذي  (املارينز)،  البحرية 
كاليفورنيا  بوالية  موهايف  صحراء  داخل  الفسيح 
األمريكية، أكرب قاعدة لسالح املارينز يف العامل. ويتوىل 
املركز مسؤولية  تنسيق جداول الرحالت والتدريب 
املتشابكة  للطائرات العسكرية والطائرات املروحية 
عىل مساحة 923 ميال مربعا، باإلضافة إىل طائرات 

الركاب التجارية.
وكان مركز Twentynine Palms يعتمد يف املايض 
الالسليك  االتصال  طريق  عن  اإلجرائية  املراقبة  عىل 
واملراقبة البرصية يف تتبع الطائرات، وهي املهمة التي 
الصحراوية  التضاريس  طبيعة  بسبب  صعبة  تعترب 
وعدم  الشديدة  الحرارة  وتأيت  الوعرة.  واملنحدرات 
وجود كهرباء والهضاب التي يصل ارتفاعها إىل 4,500 
قدما لتزيد مهمة التنسيق - الصعبة أصال –صعوبة 

عىل  تزيد  التي  للتحركات  بالنسبة  خاصة  وتحديا، 
6Gs، وصعوبة ضامن أمن وسالمة جنود املارينز.

صورة موحدة مزودة بتحديثات رسيعة
عىل  قادر  نظام  إىل  األمرييك  املارينز  سالح  احتاج 
تعقب الطائرات، مهام كان ارتفاعها، فوق التضاريس 
الجوية  للحركة  الكبرية  الكثافة  وكانت  الوعرة. 
دقيق  نظام  إىل  بحاجة  الحية  الذخرية  واستخدام 
احتامالت  تقليل  أحل  من  بتحديثات رسيعة  مزود 
بنرش  املارينز  سالح  وقام  واالنتهاكات.  الخروقات 
أنتجته رشكة  الذي  األطراف  املتعدد  املراقبة  نظام 
”ساب“، وذلك من أجل الحصول عىل صورة موحدة 
 .Twentynine Palms للمجال الجوي فوق منطقة
فوق  الطائرات  تعقب  عىل  بقدرته  النظام  ويتميز 
التصاريس الجغرافية الصعبة وعىل ارتفاعات ترتاوح 
بني 100 و 26,000 قدم، كام أن قدرة النظام تتجاوز 

حدود القاعدة العسكرية نفسها، األمر الذي ميكن 
الرحالت  عن  كافية  معلومات  جمع  من  الجيش 
الحرارة  ولتحمل  املحيطة.  املناطق  يف  الجوية 
الشديدة روعي يف تصميم النظام أن يكون مقاوما 
الطاقة  من  طاقته  يستمد  وأن  الجوية،  لألحوال 
الشمسية من أجل االستفادة من البيئة الصحراوية.

تطوير مراقبة الطريان عىل مستوى العامل
أنتجته  الذي  األطراف  املتعدد  املراقبة  نظام  يعترب 
وأثبت  عليه  باالعتامد  جديرا  نظاما  ”ساب“  رشكة 
مراقبة  عىل  قادر  وكنظام  للمراقبة،  كنظام  نفسه 
الطريان عىل مستوى العامل. وتعترب رشكة ساب رشكة 

عاملية رائدة يف مجال أنظمة املراقبة املتعددة.

نظام شركة «ساب» للمراقبة المتعددة 
األطراف يرفع مستوى التدريب على 

االشتباك الجوي
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«AAR»اتفاقية تعاون تجاري بين «جال» و
ايرواسبيس  جلوبال  رشكة  من  كل  وقّعــت 
اإلمارات  لرشكة  التابعة  (جـــال)  لوجيستكس. 
إيـــه  ورشكة  (إديــك)  العسكرية  للصناعات 
إيـــه آر (AAR) اتفاقية تفــاهم لتعزيز خدمات 
لدولة  املسلحة  القوات  لصالح  املقدمة  الدعم 
العــربيــة املتحـــدة. ويف الوقت الذي  اإلمارات 
قيادة  يف  دورها  لتعزيز  جــال  رشكة  فيه  تسعى 
الطريان املشرتك من خالل تضمني برنامج الدعــم 
تعترب   ،(PBL) األداء  عىل  القائم  اللوجستي 
رشكات  مع  جــال  رشكة  توقعها  التي  االتفاقيات 
للغــاية  مميزة  آر  إيـــه  إيـــه  رشكة  مثل  من 
وتقوم بإضافة كبرية يف مجال الخربات والعمليات 
اإلمارات.  ولدولة  جــال  لرشكة  نقلها  ميكن  التي 
وقد ساهم ذلك بشكل كبري يف جعل رشكة إيه إيه 
بربنامج  الخاص  الدعم  تقديم  يف  عاملياً  رائدة  آر 
الدعم اللوجستي القائم عىل األداء (PBL). تقدم 
خربتها  الربنـامج  هـذا  ضمـن  آر  أيه  إيه  رشكة 

عىل  القائم  اللوجستي  الدعم  مجال  يف  العمليـة 
عام  بشكل  املخاطر  من  للحد   (PBL) األداء 
وتعزيز القدرة عىل زيادة وترية عمليات الطائرات 
ذات القـدرة الكاملــة عىل تحقيـق يف التكاليف 

اإلجاملية مام يعزز قدرة كلتا الرشكتني عىل دعم 
القوات املسلحة اإلماراتية.

وتعد رشكة جــال من الرشكات األهــم يف مجال 
توريد خدمات الدعم الجوي املتخصصة وخدمات 
اإلمـارات،  دولة  يف  والدعم  العسكرية  الصيانة 
دور  االتفاقية  هذه  عىل  التوقيع  يعزز  وبذلك 
والعاجلة  الروتينية  للخدمات  كمزود  الرشكة 
قيادة  وخاصة  للعمالء،  الرشكة  تقدمها  التي 
الطريان املشرتك يف دولة اإلمارات، لتشمل توريد 
اإلصالح  خدمات  وتقديم  الجديدة  الغيار  قطع 
للعمليات.  الالزمة  الفنية  واملنشورات  والتدريب 
وقال السيد عّمـــار العـــزيبي الرئيس التنفيذي 
لرشكة جــال: ”يرسنا كثرياً يف رشكة جــال العمل 
مع رشكة إيه إيه آر كرشيك أثبت مرونتــه وميتلك 
تاريخاً من النجاح“. وإننا: ”يف رشكة جــال نؤمن 
وبقوة يف االستفادة من تجربة الرواد العامليني يف 

كافة املجاالت.

الكفاءة  التدريب مبا يرفع  تطرح رشكة CAE مفهوم رشيك تكامل أنظمة 
القتالية والجاهزية لتنفيذ املهام ويخفض التكلفة يف نفس الوقت .

وترى الرشكة أن الرسعات التشغيلية املتزايدة ومحدودية الكوادر وضغوط 
موثوقني  رشكاء  عن  للبحث  العامل  حول  املسلحة  القوات  دفعت  امليزانية 

وقادرين عىل تقديم الدعم.
التدريب  أنظمة  لتوفري  الالزمة  واإلمكانات  املهارات  جميع  الرشكة  ومتتلك 

وتحقيق التكامل فيام بينها. 

التدريب، ويتطلب  املتطورة حجر األساس ألنظمة  وتشكل أجهزة املحاكاة 
التدريب  جوانب  لجميع  شامال  فهام  املستوى  عاملي  تدريب  نظام  إنتاج 
وتقوم الرشكة بإدارة كامل الفريق الصناعي وتتمتع بقدرة الوصول إىل شبكة 
إضافية  موارد  لتخصيص  الحاجة  يلغي  ما  والرشكاء   املزودين  من  عاملية 

بهدف إدارة العقود املتعددة أو املقاولني الفرعيني. 
وقامت الرشكة بتطوير كفاءات وتقنيات رائدة ميكن تطبيقها مبارشة عىل 

مجموعة من عمليات األنظمة الجوية من دون طيار.
 كام توفر الرشكة أيضا حلول الدعم الشامل أثناء الخدمة وتوفري القدرة عىل 
خدمات االستخبارات واملراقبة واالستطالع التجارية باستخدام الطائرات من 

دون طيار.
بهدف  والتدريب  واملحاكاة  النمذجة  مجال  يف  خربتها  من  الرشكة  وتعزز 
توفري الحلول املتكاملة ملهام األنظمة الجوية من دون طيار لقوات الدفاع 
واألمن باإلضافة إىل املؤسسات املدنية. وتشمل حقيبة أعامل الرشكة حلول 
التدريب عىل املهام وتخطيط وتحليل املهام  وخدمات املراقبة واالستطالع 
لألنظمة  الخدمة  أثناء  الدعم  وتوفري  التدريب  أنظمة  واالستخبارات ودمج 
التشغيلية والتدريب عىل أجهزة االستشعار عن بعد عالية الدقة  والحمولة. 
وتتويل الرشكة سنويا تدريب نحو 100 ألف شخص من أفراد الطواقم يف نحو 

45 مركز تدريب حول العامل.

CAE حلول أنظمة تدريب متكاملة من شركة 
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شركة MBDA تطلق ذخائرها 
SmartGlider االنزالقية الذكية

 SmartGlider تم عرض الذخائر االنزالقية الذكية
للمرة األوىل يف معرض ديب للطريان 2017، ومتثل 
هذه الذخائر استجابة للحاجة املتزايدة إىل الدقة، 
غري  والرصاعات  الحديثة  الحروب  ولضغوطات 
التقليل من  املتامثلة، حيث تجمع بني متطلبات 
مدى  إىل  والحاجة  حد  أدىن  إىل  الجانبية  األرضار 
املعادي.  الجوي  املجال  اخرتاق  منه  يتم  آمن 
يبلغ وزن املقذوف 120 كجم، وتستطيع الطائرة 
املقاتلة الواحدة أن تحمل ما يصل إىل 18 مقذوفاً 
القدرة  لتوفري   ،SmartGlider ذخائر  من  خفيفاً 
املعادية.  الجوية  الدفاعات  وإشباع  إغراق  عىل 
كذلك تم عرض نظام Mistral ATLAS-RC يف 
أول ظهور له يف املعرض، وهو نظام مصمم لتوفري 
أفضل قدرة تشغيلية قصرية املدى للدفاع الجوي. 
  Mistral ويستخدم هذا النظام صاروخ ميسرتال

ويسمح  بعد،  عن  به  التحكم  يتم  إطالق  وبرج 
بتشغيل النظام بأمان وكفاءة من داخل مقصورة 
العربة أو عن بعد، من خالل محطة عمل متنقلة 

متاماً ومواكبة ألحدث التقنيات املتطورة.
كام عرضت MBDA صاروخها املضاد للسفن من 
، الذي يناسب املستخدمني يف   Marte-ER طراز
وميكن  البعيد.  مداه  إىل  بالنظر  الخليج  منطقة 
حمل الصاروخ من قبل الطائرات الثابتة الجناحني، 
والطائرات املروحية، أو يف شكل تصميم سطحي 
من البطاريات الساحلية أو السفن البحرية؛ حيث 
الحديثة.  الجيوش  تتطلبها  التي  املرونة  يوفر 
وتصل  رشقات،  يف  برسعة  إطالقه  أيضا  وميكن 
حمولة الطائرة النفاثة الرسيعة الواحدة إىل ستة 

صواريخ.
يف  تم  الرسيعة،  النفاثة  الطائرات  إىل  وبالنسبة 

اإلمـارات للصناعات العسكرية 
تعلن عن «بارج داينامكس»

خالل مشاركتها يف معرض ديب للطريان 2017، أعلنت 
الرشكة  «إديك»،  العسكرية  للصناعات   اإلمارات 
والخدمات  العسكري  التصنيع  مجال  يف  الرائدة 
توازن  أعادت تسمية رشكة  أنها  املتكاملة  الدفاعية 
وذلك  داينامكس»   «بارج  رشكة  إىل   داينامكس  
املشهد  لتحويل  املستمرة  العملية  من  كجزء 
املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الدفاعي  الصناعي 

تقدم  رشكات  مجموعة  من  متكاملة  منظومة  إىل 
منتجات وخدمات أفضل لعمالئها. 

وبارج داينامكس هي أول منشأة يف الرشق األوسط 
فائق  التوجيه  أنظمة  وتجميع  وتصنيع  لتطوير 
الدقة للذخائر التقليدية املحمولة جواً. ومتلك رشكة 
دينيل داينامكس وهي إحدى أكرب رشكات التصنيع 
العسكري يف جنوب افريقيا حصة 49 % من رشكة 

بارج داينامكس. و51 % من رشكة بارج داينامكس 
متلكها رشكة اإلمارات للصناعات العسكرية.

تنتج الرشكة نظام الطارق، وهو سلسلة من األنظمة 
الذكية التي ميكن استخدامها مع ذخائر إم كيه 81 
الطارق  نظام  ويوفر  جواً.  املحمولة   82 كيه  وإم 
العمل  ضمنها  من  املزايا  من  العديد  ملستخدمه 
باالستعانة  األوقات  مختلف  ويف  األجواء  كافة  يف 
بأنظمة تحديد املواقع وأنظمة االستشعار املالحية. 
الدقة  من  ممكن  قدر  أقيص  الحصول عىل  وميكن 
الحمراء  تحت  باألشعة  التصوير  أنظمة  باستخدام 
نظام  أو  للهدف  األوتوماتييك  للتحديد  طقم  مع 

تتبع أشعة الليزر. 
االسم،  عن  تغيري  الرسمي  اإلعالن  هذا  مع  وتزامناً 
تعرض بارج داينامكس أحدث منتجاتها من أسلحة 
منخفض  وهو    P3 الـ  الدقة  فائق  توجيه  ذات 
التكلفة، تم تصميمة الهداف تطويرية مع عدد من 
القذائف الجوية إم كيه81- و إم كيه82- القياسية. 
وتم دمجها عىل عدد من املنصات، وقد بدأ االنتاج 

الفعيل يف منشأة الرشكة يف أبوظبي.

 MBDA من   Meteor صاروخ  عرض  املعرض 
الذي يتعدى مداه  مدى صاروخ الجو – جو من 
  - Meteor وقد أسهم صاروخ .BVRAAM طراز
مبحركه الصاروخي الفريد من نوعه وأوسع منطقة 
”ال هروب“ بني صواريخ الجو - جو يف  العامل - يف 

إعادة تعريف قواعد القتال الجوي.
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الطائرة يوروفايتر تايفون تحصل على 
نسخ متطورة من الصاروخ «بريمستون»

الحية  التجارب  من  سلسلة  إطالق  بنجاح  تم 
”برميستون“  الدقيق   الهجومي  الصاروخ  عىل 
إحدى  منت  عىل  من   MBDA إنتاج رشكة من 
طائرات يوروفايرت تايفون، وهو ما أضاف املزيد 

من القوة والفعالية للطائرة املقاتلة.
وتأيت تلك التجارب، التي انطلقت من من مضامر 
BAE Systems’ Military Air & Informa-
tion يف وورتن، النكشاير باململكة املتحدة، يف 
إطار برنامج التحديثات الجديدة التي ستجري 
الذي  األمر  الربيطاين،  املليك  الجو  سالح  عىل 
يضمن بقاء الطائرة تايفون يف صدارة الطائرات 
املقاتلة. وسيزود الصاروخ ”برميستون“ الطائرة 
تايفون بصاروخ جو - أرض يتميز بقلة خسائرة 
البرشية الثانوية ودقته املتناهية، وهو ما يعزز 
القدرة القتالية للطائرة التي أثبتت نفسها من 
وهذا  األدوار.  متعددة  كطائرة  األداء  ناحية 
يعني أن التخطيط للمراحل التالية من العمل 
إجراء  ذلك  يف  مبا   – برميستون  الصاروخ  عىل 
يف  التقييم  عملية  الربيطاين  املليك  الجو  سالح 
منتصف عام -2018 قد بدأ بالفعل قبل دخول 

الصاروخ يف صفوف الخدمة.
وقال آندي فلني، مدير أسلحة التدمري الخاصة 
من  ”االنتهاء  إن  تايفون،  يوروفايرت  بالطائرة 
خربة  عىل  شاهد  أكرب  العمالقة  الخطوة  هذه 
مهندسينا وتفانيهم وعىل أهمية التعاون الوثيق 
مع رشكائنا. ومن املؤكد أن الصاروخ برميستون 
تزويدنا  حيث  من  حقيقية  إضافة  سيمثل 
البرشية  خسائرة  بقلة  متيز  هجومي  بسالح 
يضمن  ما  وهو  املتناهية،  ودقته  الثانوية 
بقدرتها  تايفون  يوروفايرت  الطائرة  احتفاظ 
خالل  املستقبلية  التهديدات  مواجهة  عىل 
برميستون يف  الصاروخ  ويأيت  القادمة“.  العقود 
Phase 3 En- الثالثة  املرحلة  تحديثات  إطار 
إدخال  أيضا  تشمل  التي   (hancement (P3E
تحديثات عىل أنظمة املهام وأنظمة االستشعار. 

ومتثل تحديثات املرحلة الثالثة الجزء األخري من 
”مرشوع سنتوريون“ الذي يضمن تحوال سلسا 
”تورنيدو“  الطائرة  من  الرابع  الجيل  ألسلحة 
املليك  الجو  سالح  لخدمة  تايفون  الطائرة  إىل 

الربيطاين.
وقد تم االنتهاء من تسع عمليات إطالق وتسع 
بدأت يف  التي  الحمولة  للتخلص من  محاوالت 
شهر يوليو املايض بدعم كامل من جانب وزارة 
 MBDA, QinetiQ, الدفاع الربيطانية ورشكات
رشكتي  إىل  Eurofighter GmbHباإلضافة 
رشيكتني  تعتربان  اللتني  وليوناردو  إيرباص 
ليوروفايرت. وكان الهدف من وراء تلك التجارب 

هو الحصول عىل املوافقة الالزمة لدخول السالح 
وشملت  الفعيل.  التشغيل  مرحلة  الجديد 
اإلطالق  سيناريوهات  من  عددا  التجارب 
ارتفاعات  عىل  الصاروخ  وتجربة  املحددة  
الجاذبية  من  مختلفة  ومستويات  ورسعات 
األرضية ويف أوضاع مختلفة عىل جناحي الطائرة 
عمليات  استخدام  تم  كام  الطائرة.  قاذف  ويف 
البيانات  تحليالت  إلجراء  أيضا  التسع  اإلطالق 
املقرر  ومن  الطائرة.  بأداء  املتعلقة  والنامذج 
إجراء املزيد من تجارب الطريان يف مطلع عام 
2018، عىل أن تتبعها عملية التقييم العمليايت 

مبعرفة سالح الجو املليك.
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هو ليس مكانًا لعرض التحف 
األثرية النادرة، واللوحات الفنية 

القّيمة لفنانين عالميين خالدين، 
هو أكثر من ذلك بكثير، فمتحف 

اللوفر أبوظبي، الذي افتتح 
األربعاء الماضي، هو نقطة 
إشعاع عالمية، ترسل المحبة 

والتسامح، وتمد جسور الصداقة 
ووسائل المودة والوئام، من 

دولة اإلمارات إلى مختلف 
الدول في القارات كافة، وتبعث 

برسالة راقية واضحة، مفادها 
أن الفن قد يحقق ما فشلت 

فيه السياسة، عبر تكريس الحوار 
والتمازج الحضاري والثقافي 

بين شعوب العالم.

العاصمة  يف  عاملي  ثقايف  رصح  أبوظبي»  «لوفر 
اإلماراتية، وهو أكرب رّد عىل أولئك الذين يريدون 
الفني،  للجامل  تدمري اإلنسانية، ألنه ميثل جرساً 
البرشية  واألجيال  العامل  قارات  يوصل  الذي 
هي  وهذه  الحقيقة،  هي  هذه  بعضاً،  ببعضها 
قالها  كام  اللوفر،  ملتحف  الحقيقية  الرسالة 

الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون.
فنية  ومحطة  ثقافية  مفخرة  أبوظبي»  «لوفر 
ستجمع الرشق والغرب، وهو ميثل رؤية وسياسة 
دولة اإلمارات يف محاربة الظالم بالنور، ومحاربة 
الفكري  التطرف  ومحاربة  بالفنون،  الجهل 
تطلقها  التي  الدعوة  ويلبي  الفني،  بالجامل 
والغرب،  الرشق  بني  للتحالف  دامئاً  اإلمارات 
إنه  أعدائها،  من  اإلنسانية  الحضارة  لحامية 
وعنوان  واإلنساين،  الفكري  للتالقي  رمز  بالفعل 

للتسامح والتواصل.
الفنون والجامل ال عالقة  أن  يعتقد  مخطئ من 
لهام بشخصية اإلنسان، بل هام عنرصان مهامن 
وأحاسيسه،  ومشاعره  مداركه  وتنمية  تطوير  يف 
هام اللذان يجعالنه راقياً بذوقه وأخالقه، وهام 
يف  املحمودة  غري  القسوة  عنه  يبعدان  اللذان 
القلب، وهام اللذان ينميان عقله ويجعالنه أكرث 
متييز  دون  اإلنسان،  وألخيه  اإلنسانية،  من  قرباً 

ودون عنف أو كره.
متميزاً  نهجاً  أبوظبي» ميتلك  فإن «لوفر  ولذلك، 
يقدم  فهو  الجغرايف،  التقسيم  عن  بعيداً  متفرداً 
األعامل الفنية بحسب تسلسلها الزمني، ويشكل 
فرصة مثينة الستكشاف العالقات التي تربط بني 
حضارات وثقافات عاملية، واملتحف يتسم بطابع 
واالنتامءات،  الجغرافيا  حدود  يتجاوز  عاملي 
وهذا النهج يتناسب مع توجهات دولة اإلمارات، 
ويعكس يف الوقت ذاته أهميتها موقعاً جغرافياً، 
والشامل  والغرب  الرشق  بني  يربط  وملتقى 

والجنوب.
البعيد  نهجه  يف  متفرد  أبوظبي  اللوفر  متحف 
األعامل  يقدم  والذي  الجغرايف،  التقسيم  عن 
فرصة  ويعترب  الزمني،  تسلسلها  بحسب  الفنية 
حضارات  بني  تربط  التي  العالقات  الستكشاف 
وثقافات عاملية، األمر الذي مينح املتحف طابعه 

العاملي، متجاوزاً حدود الجغرافيا.
يثبت  جديد،  وعاملي  وثقايف  حضاري  إنجاز  هو 
قادتها  ورقي  اإلمارات،  دولة  رقي  شك  دون 
ودورها  للسالم،  حبها  مجدداً  ويثبت  وشعبها، 

«لوفر أبوظبي».. إرث زايد في حب السالم 

بقلم : سامي الريامي
كاتب وصحفي

واألمم  الشعوب  بني  توازن  خلق  يف  الفريد 
السامية  رسالتها  تكريس  إىل  إضافة  والديانات، 
بني  والتحالف  والتالحم  للمحبة  الداعية 
الحضارات، بدالً من رصاعها كام يريد الجاهلون!

شكله  يف  الفريد  الرصح  هذا  اكتامل  وبعد 
وتصميمه ومحتواه ومضمونه، ال يسعنا جميعنا 
قاله  ما  ونكرر  واحد،  بصوت  نصدح  أن  إال 
راشد، يف حق  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
ذلك الرجل الذي وقف خلف هذا اإلنجار باسم 
شعب اإلمارات، وباسم كل عاشق للحياة والفن 
السمو  صاحب  نشكر  والسالم:  والخري  والجامل 
هذا  خلف  وقف  الذي  زايد،  بن  محمد  الشيخ 
لألمام،  وثقافياً  حضارياً  العامل  ليدفع  املرشوع، 
الذي  زايد  إرث  من  جزءاً  ميثل  املرشوع  هذا 
يحمله محمد بن زايد يف قلبه.. إرث زايد يف حب 
البرش  بني  والتواصل  التقارب  وخلق  اإلنسانية، 

والحضارات.
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معرض دبي للطيران 2017 يختتم 
أكبر دورة في تاريخه بصفقات 

بلغت  420 مليار درهم
أسدل في نوفمبر الماضي الستار على الدورة الخامسة عشرة من معرض دبي الدولي للطيران 2017  
في دورة عدها المراقبون من أنجح الدورات حيث شهدت صفقات وعقودًا معلنة في قطاعي الطيران 

المدني والعسكري ناهزت 420 مليار درهم منها 170 مليار درهم صفقات للقوات المسلحة بدولة 
اإلمارات مع أكثر من 34 شركة وبإجمالي بلغ أكثر من 14.722 مليار درهم و«طيران اإلمارات»  بأكثر 55 مليار 

درهم و « فالي دبي» بأكثر من 99 مليار درهم. 

الصفقات  إلمتام  العارضة  الرشكات  وسارعت 
عام  القادمة  الدورة  يف  أماكنهم  حجز  وإعادة 
2019 من الحدث العاملي الذي يُقام كل سنتني 

عىل أرض مطار آل مكتوم الدويل .
من  أكرث  رشائها  تم  التي  الطائرات  عدد  وبلغ 
780 طائرة خالل أسبوع فيام بلغ عدد الزائرين 
أيام  الخمسة  مدار  عىل  زائر  ألف   79 حوايل 
وعاملية  محلية  ومؤسسة  1200 رشكة  ومبشاركة 
مكانة  ترسخ  املحللون  يقول  كام  أرقام  وهي 
الطريان  للطريان كأحد أهم معارض  معرض ديب 

يف العامل وأرسعها منواً.

اإلفتتاح 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  افتتح 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» معرض ديب الدويل 

للطريان يف نسخته الـ 15 .
السمو  صاحب  أخاه  املعرض  يف  سموه  والتقى 
عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 

آل مكتوم ويل عهد ديب .
زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  هنأ صاحب  وقد 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أخاه  نهيان  آل 

إعداد: محمد الطنيجي
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الكثيف  الدويل  بالحضور  مكتوم  آل  راشد  بن 
سموه  للطريان..معربا  الدويل  ديب  معرض  يف 
الذي  الدويل  املعرض  هذا  بتحقيق  ثقته  عن 
املنشود  النجاح  عامني  كل  مرة  ديب  تستضيفه 
حدثا  ..واعتربه سموه  وثقافيا  وسياحا  اقتصاديا 
واألحداث  الفعاليات  من  بات  بامتياز  عامليا 

االقتصادية والسياحية املميزة يف الدولة.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
بحضور  االفتتاح  رشيط  سموه  قص  قد  مكتوم 
آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو 
بن  هزاع  الشيخ  وسمو  ديب  عهد  ويل  مكتوم 
التنفيذي  املجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 
بن  سيف  الشيخ  سمو  والفريق  أبوظبي  إلمارة 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
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الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة 
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس  وسمو 
هيئة ديب للطريان الرئيس األعىل ملجموعة طريان 
وأصحاب  الشيوخ  من  عدد  جانب  اىل  اإلمارات 
يف  املسؤولني  كبار  من  وعدد  الوزراء  املعايل 

الدولة وقادة وضباط أفرع القوات املسلحة.
الفضائية  الساحة  يف  ومرافقوه  سموه  وتجول 
للمعرض يف مطار آل مكتوم الدويل حيث تفقد 

سموه عددا من الطائرات العسكرية واملدنية .

الصفقات 
شهد معرض ديب الدويل  للطريان منافسة شديدة 
الطائرات  صناعة  عمالقي  بني  البيع  عقود  عىل 
يف  األوروبية  و»إبرباص»  األمريكية،  «بوينغ» 
عىل  وهيمنتهام  بينهام  املستمر  السباق  ظل 

سوق صناعة الطريان الضخم.
الصفقات  قيمة  حيث  من  الرشكتان  وتساوت 
نحو  بقيمة  جانبهام  من  املوقعة  اإلجاملية 
«بوينغ»  لـ  مليارا   51  » دوالر  مليارات   103.7

و52.7 مليارا لـ «إيرباص“.

 430 لبيع  تفاهم  مذكرة  ”إيرباص“  ووقعت 
”إنديجو  مليار دوالر لرشكة   49.5 بقيمة  طائرة 
يف  صفقة  ألكرب  متهد  وهي  األمريكية  بارترنز» 

تاريخ عمالق صناعة الطائرات األورويب.
الكويتية  الوطنية  الخطوط  رشكة  وقعت  كام 
اتفاقية مع ”إيرباص“ لرشاء 20 طائرة من طراز 
فيام  دوالر..  مليار   2.71 بقيمة  نيو)   320 (إيه 
مع  طائرة   296 رشاء  طلبيات  بوينغ  وقعت 
رشكات إقليمية وعاملية بقيمة إجاملية 50 مليار 

دوالر خالل املعرض.
ومن بني أبرز صفقات ”بوينغ“ مع رشكتي ”فالي 
ديب“ و“طريان اإلمارات“ األوىل لرشاء 225 طائرة 
(737 ماكس) بقيمة 27 مليار دوالر والثانية 40 
طائرة (10-787 درمياليرن) بـ 15.1 مليار دوالر.

سجلت  العسكرية  الصفقات  صعيد  وعىل 
بقيمة  عقودا  االمارات  بدولة  املسلحة  القوات 
من  دوالر)  مليارات   4) درهم  مليار   14.73
”لوكهيد  رشكة  مع  العسكرية  الصفقة  أبرزها 
بقيمة  العسكرية  للصناعات  األمريكية  مارتن“ 
لتحديث  دوالر)  مليار   1.63) درهم  مليارات   6

مقاتالت ”إف16-“. 

عروض جوية
الجوية  االستعراضات  من  العديد  املعرض  شهد 
لالستعراضات  اإلمارات  فرسان  فريق  مبشاركة 
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وفريق  نات   339 يب  إم  ايرمايك  بطائرات  الجوية 
 1 «فريق  املسمى  الصيني  الجوية  االستعراضات 
للقوات  التابع  الجوية  لالستعراضات  أغسطس 
بطائرات  الشعبي»  التحرير  جيش   - الجوية 
(J10A)وفريق الفرسان الروس بطائرات سوخوي. 

وشملت االستعراضات الجوية مشاركة املروحيات 
التي   (TAI T129) الهجومية  املروحية  ومنها 
للطريان  ديب  معرض  يف  األوىل  للمرة  شاركت 
 Mil)  2 ميل  سيتش  موتور  من  ومروحيتان 
الطائرات  من  كبري  عدد  وهناك   .(Mil 8)و  (2
ومنها  املتقدمة  قدراتها  ستعرض  التي  العسكرية 
للواليات  التابع  الجوي  سالح  من   16 اف  طائرة 
املتحدة وطائرة مرياج 2000 من اإلمارات وطائرة 
وطائرة  الفرنيس  الجوي  سالح  من  رافال  داسو 

..(AN132) تقنية

 ” اإلمـــارات  طيـــران   ” جنـــاح 
يســـتقطب 27 ألـــف زائـــر خالل 

معرض دبي للطيران
طائرات  واختربوا  شخص  ألف   27 من  أكرث  زار 
واملخصصة  والخاصة  التجارية  اإلمارات»  «طريان 

للتدريب التي عرضتها الناقلة خالل املعرض .
وعرضت طريان اإلمارات العائلة الكاملة لطائراتها 
 A380 اإليرباص  طائرة  ذلك  يف  مبا  املعرض  يف 
 777-300ER بوينج  طراز  من  طائراتها  وأحدث 
التي تحتوي عىل مقصورات ذات تصاميم جديدة 
إضافة   ..  A319 اإليرباص  األعامل  رجال  وطائرة 
فينوم  و“إمرباير   «SR22 ”سريوس  طائريت  إىل 
اإلمارات  أكادميية  اللتني ستستخدمهام    «100EV

الطيارين. لتدريب 
 777-300ER البوينج  اإلمارات  طائرتا  وحملت 

واإليرباص A380 ملصق ”عام زايد».
من  األول  اليوم  خالل  اإلمارات  طريان  وكشفت 
الجديدة  األوىل  الدرجة  أجنحة  عن  املعرض 

.777-300ER لطائراتها البوينج
 ومن املقرر أن تبدأ الناقلة تسلم الطلبية اعتبارا 
تخرج  2022 حيث ستحل محل طائرات  عام  من 
شباب  عىل  الحفاظ  يف  يسهم  ما  الخدمة  من 
أسطولها وتعزيزه وتوفري مزيد من املرونة لخدمة 
وتوسع  تطور  استمرار  مع  الوجهات  من  سلسلة 

عملياتها.
املعرض  من  الثاين  اليوم  خالل  افتتحت  كام 
الطيارين أحدث وأكرب  أكادميية اإلمارات لتدريب 
مستوى  عىل  املبتدئني  الطيارين  لتدريب  منشأة 

العامل.
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الجوية“  القـــوات  ”قادة  مؤتمر 
يناقـــش ”الحروب القائمة على 

الشبكات“ 
مكتوم  آل  سعيد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  افتتح 
رئيس هيئة ديب للطريان الرئيس األعىل ملجموعة 
طريان اإلمارات بحضور اللواء الركن طيار إبراهيم 
نارص محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع 
ديب  معرض  إنطالق  من  واحد  يوم  وقبل  الجوي 
الدويل  ديب  مؤمتر   » لـ  الثامنة  الدورة   .. للطريان 
واملؤمتر   (DIAC)  « الجوية»  القوات  لقادة 
فندق  يف   «2017 للطريان  ديب  «ملعرض  الرسمي 
الرشق  مؤسسة  من  بتنظيم  بديب  بيتش  جمريا 

األدىن والخليج للتحليل العسكري «إينغام «.
شارك يف املؤمتر الوفود الرسمية من مختلف دول 
العامل، باإلضافة إىل حضور كبار الضباط من دولة 
من  ومسؤولني  املستوى  رفيعة  ووفود  اإلمارات 
الجوية  القوات  قادة  جانب  إىل  الخاص  القطاع 

وكبار املسؤولني للدول.
الطريان  بتقنيات  تتعلق  مواضيع  املؤمتر  وناقش 
الدفاعية  القدرات  وتحسني  الجو  وسالح  الحريب 
ومكافحة اإلرهاب بغية تعزيز االستقرار وتحقيق 

التقدم واالزدهار.

” دبي للطيران 2017 ” .. إمتداد 
لنجاحات الدولة إقليميا ودوليا

أكد عدد من كبار املسؤولني واملشاركني يف معرض 
ديب للطريان 2017 ان معرض ديب الدويل للطريان 
وعزز  اإلمارات  لدولة  الحضاري  الوجه  عكس 

نجاح صناعة املعارض املتخصصة بالدولة .
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ان  وقالوا 
الحكيمة  والسياسة  الثاقبة  الرؤية  بفضل  حققت 
الرشيدة نجاحات متواصلة يف  لقيادتها  واملتوازنة 
مجال صناعة املعارض الدولية املتخصصة بالدفاع 

للنشاط  كمركز  دورها  يكرس  مام  والطريان 
االقتصادي والتجاري يف املنطقة .

طيار  ركن  اللواء  سعادة  قال  الصدد  هذه  ويف 
الدفاع  وزارة  وكيل  الهاشمي  السيد  عبدالله 
التنفيذي  الرئيس  املساندة  للخدمات  املساعد 
للطريان  ديب  ملعرض  املنظمة  العسكرية  للجنة 
نجح  للطريان  ديب  معرض  أن  الرسمي  واملتحدث 
القطاع  هذا  يف  العاملية  املتغريات  مواكبة  يف 
واستطاع أن يحقق مواءمة واقعية مع متطلبات 

واحتياجات الخرباء واملتخصصني يف هذا املجال.
واشار يف حوار مع مجلة ”درع الوطن“ ان املعرض 
تسعى  التي  العاملية  للرشكات  مهمة  فرصاً  وفر 
منتجاتها  أحدث  عرض  إىل  مشاركتها  خالله  من 
تحايك  حديثة  تقنيات  وفق  الطريان  قطاع  يف 
العسكرية  املؤسسة  أن  موضحاً  الحديث  العرص 
بدور  تقوم  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف 
كبري يف تعزيز تلك النوعية من املعارض إذ تعزز 
مكانة اإلمارات كمركز إقليمي بني دول العامل يف 
وجواً  براً  أنواعها  مبختلف  العسكرية  املجاالت 
أهم  أحد  العسكرية  املعارض  تعترب  حيث  وبحراً 
التطور  واقع  تجسيد  يف  تسهم  التي  املؤرشات 

التكنولوجيا يف الصناعة العسكرية يف الدولة.
حاضنة  شكل  للطريان  ديب  معرض  إن  وقال 

      معرض دبي 
للطيران يشكل 

حاضنة للصناعات 
الجوية المتطورة 

عالميا
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ويبلور  عامليا  املتطورة  الجوية  للصناعات 
الخربات  لتالقي  حقيقية  فرص  أهدافه  يف 
التقدم  تواكب  التي  الحديثة  التطورات  وعرض 
وفرها  التي  الفرص  عن  فضالً  التكنولوجي 
وإمكانياتها  قدراتها  لعرض  العاملية  للرشكات 
التصنيعية مام يوفر فرصاً هائلة لرشاكات جديدة 
تسهم يف تطوير وتقدم الصناعات الجوية عاملياً.

يف  بالتوازن  إتسم  للطريان  ديب  معرض  ان  ونوه 
محتواه ”العسكري واملدين“ بهدف تحقيق تناغم 
فرتة  خالل  يحتضنها  التي  الفعاليات  مختلف  يف 
عىل  شق  طغيان  يوجد  ال  أنه  موضحا  انعقاده 
صورة  رسم  مراعاة  دورة  كل  يف  يتم  بل  أخر 
لإلمارات والسيام  املرشقة  الصورة  تعكس  مرشفة 
أن املعرض يستضيف العديد من دول العامل التي 
وتقاليد  وعادات  ثقافات  معها  تحمل  جاءت 
التناغم  أهمية  يؤكد  ما  وهذا  ومتنوعة  مختلفة 

يف مضمون املعرض وأهدافه.
الركن طيار إسحاق  اللواء  من جانبه أكد سعادة 
صالح البلويش رئيس اإلدارة التنفيذية للصناعات 
نائب  الدفاع  بوزارة  الدفاعية  القدرات  وتطوير 
املنظمة  للعمليات  العسكرية  اللجنة  رئيس 
تحررت  االمارات  ان   2017 للطريان  ديب  ملعرض 
بأنواعها  العسكرية  الصناعات  يف  التقليدية  من 
كل  يف  التطوير  عىل  منهجيتها  يف  وتركز  كافة 
هذا  يف  املستقبل  ملواكبة  العسكرية  املناحي 
العامل  الذي تعول عليه دول  القطاع االسرتاتيجي 
قطاع  أن  موضحا   .. واستقرارها  أمنها  تحقيق  يف 
يف  والتطور  النهضة  مشاهد  أحد  يشكل  الطريان 

يف  االستدامة  مضمونه  يف  يحايك  إذ  اإلمارات 
ليس  الجوية  الصناعة  واإلبداع يف جودة  االبتكار 
املستوى  عىل  بل  فقط  املحيل  املستوى  عىل 
يف  رسيعاً  تطوراً  تشهد  أنها  السيام  أيضا  العاملي 

الصناعات. تلك 
وقال سعادته - يف حوار خاص مع ”درع الوطن“ 
إن   - للطريان  ديب  معرض  فعاليات  هامش  عىل 
املعرض يعكس مع كل دورة جديدة له مشاهد 
مكانتها  ويؤكد  اإلمارات  يف  والتنمية  التطور 
عن  فضال  العامل  دول  بني  الطريان  صناعة  يف 
منظومة  متثل  عاملية  منصة  أصبح  املعرض  أن 
الدولية  الرشكات  كربى  الستقطاب  متكاملة 

املتخصصة يف صناعة املنتجات الجوية بأنواعها.
وأشار اىل أن ”معرض ديب للطريان“ يعد من أكرث 
مستوى  عىل  الطريان  مجال  يف  شهرة  املعارض 

التي  العاملية  الرشكات  مبشاركة  يقام  إذ  العامل 
وارتكزت  األوسط  الرشق  سوق  عىل  تتنافس 
أحدث  تحايك  التي  املعروضات  عىل  شهرته 
التي  املهمة  والصفقات  املجال  هذا  يف  التقنيات 
من  الهائل  والكم  انعقاده  فرتة  خالل  يشهدها 
فرصة  وهي  العامل  دول  مختلف  من  زائرين 
واألصدقاء يف  الرشكاء  مع  العالقات  لتقوية  طيبة 

املنطقة.
محمد  املهندس  الدكتور  سعادة  قال  جانبه  من 
للفضاء  اإلمارات  وكالة  عام  مدير  األحبايب  نارص 
ديب  معرض  يف  الثانية  للمرة  تشارك  الوكالة  ان 
للطريان منذ تأسيسها عام 2014 بهدف التعريف 
بآخر مستجدات القطاع الفضايئ يف الدولة خاصة 
بكوكب  املتعلقة  الفضايئ  االستكشاف  مشاريع 
ورشاكات  عالقات  تشكيل  جانب  إىل  املريخ 
اسرتاتيجية مع مختلف األطراف املعنية والجهات 

الدولية والرشكات العاملية املشاركة يف املعرض.
وأكد أهمية املشاركة يف املعرض كونه يعترب من 
أكرب معارض الطريان عىل مستوى املنطقة والعامل 
لتعزيز  الوطني  الفضاء  لقطاع  فرصة  مثل  حيث 
من  واملتخصصني  الخرباء  وأبرز  أهم  مع  عالقاته 
والصناعات  والفضاء  والدفاع  الطريان  قطاعات 
املعرض  يف  للمشاركة  ديب  زاروا  الذين  املرتبطة 
معترباً أن التواجد وسط هذا التجمع الدويل يأيت 
بناء  إىل  الرامية  الوكالة  خطط  تحقيق  سياق  يف 

املستقبلية. الرشاكات 

      االمارات تحررت 
من التقليدية في 

الصناعات العسكرية 
بكافة أنواعها 

لمواكبة المستقبل

سعادة اللواء ركن طيار عبدالله السيد الهاشمي 
وكيل وزارة الدفاع املساعد للخدمات املساندة

سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلويش رئيس اإلدارة 
التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع

سعادة الدكتور املهندس محمد نارص األحبايب 
مدير عام وكالة اإلمارات للفضاء 
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فإذا أردت رؤية ما وراء انحناء األرض، فإنك تحتاج 
إىل معرفة االرتفاع ليك تقوم بتغطية واسعة النطاق 
املستويات  تلك  عىل  تكون  وحينام  املدى.  وبعيدة 
من االرتفاع فإن ذلك يتطلب معدات خاصة، حيث 
تحتاج إىل رادار بعيد املدى جداً، ويف األحوال املثالية 
االستشعار  أجهزة  من  إضافية  مجموعة  إىل  تحتاج 

إلعطاء صورة شاملة ودقيقة للمناطق املستهدفة.
كذلك تحتاج أيضاً إىل أن تتمتع بالقدرة عىل القيادة 
ارتفاعات  عالياًعىل  والبقاء  الوضع  عىل  والسيطرة 
التموضع،  إلعادة  وباملرونة  طويلة،  لفرتات  عالية 
وإىل فتح الطريق أمام الطائرات األخرى العاملة يف 
مواقع أقرب إىل الهدف، وأن تتمكن من رؤية واضحة 

والقدرة عىل التعامل مع الهدف يف أوقات األزمات.
كام أنك تحتاج كذلك إىل املرونة للقيام بأدوار ومهام 
العمل بسالسة فيام بني  القدرة عىل  متعددة، وإىل 

وبهذه  واألرضية.  والبحرية  الجوية  املراقبة  مهام 
معلومات  أي  مع  بحيوية  التكيف  ميكنك  الطريقة 

جديدة أو أوضاع ميكن أن تحصل.
وأنت تريد هذا كله من مورّد مستقل لألنظمة يتمتع 
السياق  هذا  ويف  بها.  تثق  أن  ميكنك  جهة  بالخربة، 
يف  عاماً   80 ملدة  طويلة  بخربة   Saab رشكة  تتمتع 
هذه الصناعة، ويف تطوير الطائرات ملدة 60 عاماً، مع 
25 عاماً من الخربة العملية يف تطوير ودعم أنظمة 
(األواكس) يف  املحمولة جواً  والتحكم  املبكر  اإلنذار 

عدة مناطق يف العامل.
يف  أواكس  نظام  أحدث  توافر  خالل  من  وميكنك 
وأن  املتطلبات،  هذه  جميع  تلبي  أن  يدك  متناول 
أزمة.  تحدث  عندما  جيداً  تجهيزاً  مجهزاً  تكون 
كثرياً  واألرضية  والسطحية  الجوية  أصولك  وتستفيد 
ومشرتكة،  حقيقية  صورة  عىل  الحصول  خالل  من 

تتيح لك دعم عمليات التشغيل بأقل قدر من البىل 
باالعتامد  القرارات  اتخاذ  ميكنك  كام  واالستهالك. 
إىل  الحاجة  دون  ودقيقة،  رسيعة  معلومات  عىل 

التقديرات القامئة عىل التخمني والظن.
أو  األزمات  أو  السلم  حالة  يف  تعمل  كنت  وسواء 
الحرب  فإن امتالكك مجموعة من أنظمة االستشعار 
أضفت  فإذا  النجاح.  مفتاح  ميثل  جواً  املحمولة 
لديك،  املتاحة  الوسائل  إىل  أواكس  منصة  أحدث 
عندئذ تتحسن قدرتك عىل البقاء صاحب اليد العليا 
اسرتاتيجياً وتكتيكياً  يف الجو والبحر واألرض إىل حد 

كبري.
آي  جلوبال  نظام  مع  ولكن  مستديرة،  األرض  لعل 
عىل  تتغلب  سوف   ،Saab رشكة  من   GlobalEye
تحدي انحناء األرض، مام يسمح لك بالرؤية ملسافات 

بعيدة، إىل ما وراء األفق واكتشاف أي يشء هناك.

في سيناريو األزمة تحتاج إلى رؤية المزيد، حيث تحتاج إلى رؤية ما وراء األفق، وتوسعة نطاق هذه 
الرؤية، لكي تكون قادرًا على تغطية مساحات شاسعة بسرعة، كما تحتاج إلى التغلب على التحدي 

المتمثل في انحناء األرض، من أجل االكتشاف والتحديد وإصدار األوامر الصحيحة في الوقت المناسب.

شركة «SAAB» والتغلب على 
التحديات الناتجة عن انحناء األرض
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أتاحت شبكات التواصل 
االجتماعي فرصا وإمكانات 

مذهلة أمام جيل الشباب على 
مستوى التواصل والتعبير عن 
اآلراء والتوجهات المختلفة، 

فقد أضحت  هذه الشبكات منابر 
للمرافعة والدفاع عن الحقوق 

والحريات والتحسيس بعدد 
من المشكالت في أبعادها 

وتجلياتها المختلفة، تحولت معه 
من تقنيات للتواصل إلى قنوات 

مؤّثرة وضاغطة.

مثّة الكثري من العوامل التي أسهمت يف متّدد وتزايد 
االهتامم بهذه الشبكات التي تجاوز حضورها وتأثريها 
وما  التكنولوجي  التطور  فعالوة عىل  الدول،  حدود 
هذا  يف  وتقنيات  برامج  توفري  من  األمر  إليه  يحيل 
املعطيات  توفري  الشبكات  هذه  أتاحت  الخصوص، 
واملعلومات بالصورة والصوت والفيديو.. باإلضافة إىل 
السهولة املتوفرة عىل مستوى اآلنية واالنتشار الكبري 
والدراسات  اإلحصائيات  وتشري  املكثّفة،  واملقروئية 
نحو  الشباب  من  واسعة  فئة  توجه  إىل  امليدانية 
استثامر هذه الشبكات عىل مستوى التنفيس والتعبري 

عن الذات..
الحمالت  من  عدد  إطالق  الشبكات  هذه  أتاحت 
الحقوقية واإلنسانية، أثرت بشكل كبري يف توجهات 
الرأي العام الوطني والدويل..، كام متّكنت من تفجري 
مجموعة من امللفات والقضايا.. وصلت أصداؤها إىل 
أو  التجاوب  بّدا من  الذين مل يجدوا  القرار  صانعي 

التفاعل معها..
كام أسهمت يف كثري من األحيان يف التّحسيس مبعاناة 
من  الكثري  عىل  الضوء  وسلّطت  مجتمعية،  فئات 
اإلشكاالت التي مل تحظ باهتامم الوسائط اإلعالمية 
التقليدية أو القنوات الوسيطة من أحزاب وفعاليات 

مدنية.. 
التعبري  حرية  لرتسيخ  فضاء  الشبكات  هذه  تشّكل 
وتنّوع اآلراء بصدد مختلف القضايا، خصوصا وأنها 
تعّج باملواقف واآلراء املتباينة. وينبثق استثامر هذه 
من  كحّق  واإلعالم  االتصال  يف  الحق  من  الشبكات 
الدساتري والترشيعات  التي تضمنها  اإلنسان  حقوق 
اإلعالن  من   19 (املادة  الدولية  واملواثيق  الداخلية 
العاملي لحقوق اإلنسان واملادة 9 من العهد الدويل 
ارتباط  يف  والسياسية..)،  املدنية  بالحقوق  الخاص 
املعلومات  الفرد يف االتصال والولوج إىل  ذلك بحّق 

واالستفادة من تكنولوجيا االتصال الحديثة..
تحديات  من  الشبكات  هذه  استعامل  يخلو  ال 
وصعوبات تعكسها االنحرافات التي تطبع توظيفها 
أو   الفكرية،  امللكية  بحقوق  املّس  مستوى  عىل 
واملّس  بهام،  واإلشادة  والتطرف  للعنف  الرتويج 
ارتكاب  بحقوق وحريات اآلخرين، أو عىل مستوى 
أعامل تندرج ضمن الجرائم اإللكرتونية.. التي غالبا ما 

ترتتب عنها خسائر كبرية.

 شبكات الّتواصل االجتماعي وإشكاالت األمن الّرقمي

بقلم : د. إدريس لكريني
أستاذ العالقات الدولية في جامعة 

القاضي عياض - مراكش
drisslagrini@yahoo.fr

هذه  تغّذي  التي  العوامل  من  مجموعة  وهناك 
هذه  رواد  من  عدد  افتقار  يف  تتلخص  املامرسات، 
تسمح  بصورة  الصحفي  العمل  ملقومات  الشبكات 
لهم بالتمييز بني الخرب من جهة، واإلشاعة من جهة 
الخاصة  الحياة  واحرتام  النقد  مامرسة  وبني  أخرى، 
لألفراد من جهة، والقذف والسب والتجريح من جهة 
أخرى، إضافة إىل الجهل بالترشيعات القانونية، وفتح 

الصفحات واملدونات بأسامء مستعارة. .
كام أن الفراغ القانوين الذي تجّسده املفارقة القامئة 
بني تقنيات اتصالية تتطور بصورة كبرية ومتسارعة 
من ناحية، وترشيعات متجاوزة أو تتطور ببطء شديد 
ارتكاب  أمام  الباب  يفتح  ما  غالبا  ثانية،  ناحية  من 
أدى  ما  وهو  الخصوص.  هذا  يف  ومخالفات  جرائم 
يف عدد من املحطات إىل إغالق عدد من الحسابات 
بل  املخالفني،  حق  يف  القضائية  املتابعات  وتحريك 

وصل األمر يف بعض األحيان إىل حّد االعتقال ..
البعض يعترب أن األمر يتعلق بتضييقات   وإذا كان 
الفضاء  هذا  يتيحها  التي  الحرية  هامش  تستهدف 
عقلنة  برضورة  يرى  اآلخر  البعض  فإن  االفرتايض، 
حّرية  بني  توازن  بصورة  القنوات  هذه  استخدام 
الرقمي  األمن  ومتطلبات  جهة،  من  والرأي  التعبري 
مبا يضمن الثقة يف هذه التقنيات وفيام تتيحه من 
يف  استغاللها  دون  والحيلولة  وخدمات،  معطيات 
ارتكاب جرائم إلكرتونية أو تكريس الفوىض يف هذا 

املجال، من جهة أخرى..
أسهمت  االجتامعي  التواصل  شبكات  أن  شك  ال 
بصورة ملحوظة يف ترسيخ وتعزيز حرية التعبري يف 
فئات  أصوات  بإيصال  وسمحت  املجتمع،  أوساط 
مهمشة إىل صانعي القرار، كام وظّفت بصورة بّناءة 
لخدمة عدد من القضايا العادلة يف أبعادها الحقوقية 
والبيئية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية، غري أن 
ذلك مل مينع من ظهور استخدامات منحرفة، استغلت 
الحرية بسبل متحايلة ومقيتة لتكريس  معها هذه 

العنف والكراهية واملّس بحقوق اإلنسان..
أمن  ترسيخ  القول برضورة  إىل  يدفع  ما  ولعل هذا 
رقمي يدعم الثقة يف هذه الشبكات ومينع توظيفها 
عىل نحو يسء، سواء عرب إصدار قوانني رادعة يف هذا 
الحامية  تضمن  تقنية  إجراءات  باتخاذ  أو  الصدد، 

الالزمة للمعلومات.
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املنتدب  والعضو  الرئيس  نائب  ألرب،  كلود  قال 
 Rockwell عن رشكة ، EUMEA “لرشكة ”يوميا
بعرض  ليس   – العام  هذا  يف  ”قمنا   :  Collins
األمد  طويل  -  التزامنا  أيضاً  بل  فحسب  حلولنا 
وتوسعة  األعامل،  مجال  يف  أقوى  عالقات  ببناء 
قدماً  ونتطلع  األوسط.  الرشق  يف  حضورنا  نطاق 
إىل إطالق عدد من اإلعالنات املهم تعكس السوق 

املتنامية برسعة ملنتجاتنا وخدماتنا يف املنطقة“.
أو  املعركة  ساحة  يف  االتصاالت  مجال  يف  أما 
املنطقة  يف  العمالء  فيعتمد  املالحة،  أو  التهديف 
لعقود،   Rockwell Collins ابتكارات  عىل 
التكتيكية،  البيانات  وصالت  مجال  يف  وذلك 
والحلول  بالربمجيات،  املعرفة  الالسليك  وأجهزة 
املتقدمة ملكافحة التشويش. ويتم استخدام نظم 
عىل  الرشكة  يف  واالتصاالت  الطريان  إلكرتونيات 
منت العديد من الطائرات العسكرية واملروحيات 
املوجودة يف الخدمة يف املنطقة. كام توفر الرشكة 
لينك  بيانات تكتيكية متعددة مثل  أيضاً وصالت 

11 و لينك 16 و لينك 22.
بالرتويج  املعرض  يف   Rockwell Collins وتقوم 
توفر  التي  الطريان  إلكرتونيات  القادم من  للجيل 
مستويات معززة من السالمة والكفاءة التشغيلية، 
فضالً عن حلولها التي تهدف إىل تزويد الطيارين 
مثل  املناسب،  الوقت  يف  املناسبة  باملعلومات 
شاشات العرض الرأسية ذات الرؤية الرتكيبية، التي 
متكن من الرؤية األمامية أثناء الطريان منذ اإلقالع 
وحتى الهبوط، أو أنظمة الصوت والبيانات اآلمنة 
واملوثوقة من أجل استمرارية اتصال املشغلني يف 
 Rockwell Collins وتقوم  العامل.  أنحاء  جميع 
أيضاً بتقديم املساعدة يف تقنيات شاشات اللمس، 

شركة Rockwell Collins تعرض أحدث 
المقصورات وقمرات القيادة من تصنيعها

عرضت روكويل كولينز Rockwell Collins، وهي شركة رائدة في مجال التزويد باالتصاالت 
واإللكترونيات الجوية للعمالء العسكريين والتجاريين في منطقة الشرق األوسط، أحدث 

الحلول لقمرة القيادة واالتصاالت والمقصورة واالتصال في معرض دبي للطيران.

كاملة  مجموعة  وهناك  األصوات،  عىل  والتعرف 
اإلنسان  بني  الجديدة  البينية  الربط  واجهات  من 
واآللة يف طريقها إىل االستخدام عىل منت الطائرات.
الرشق  يف  الطريان  رشكات  معظم  اختارت  وقد 
لالتصال،   Rockwell Collins معدات  األوسط 
الالسلكية  البيانات  ووصالت  االستشعار  وأجهزة 
 B737، B777، A320، املالحية، عىل منت طائرات
A330 و A380. كام توفر الرشكة محتوى قياسياً 
كبرياً للطائرات تطلبه جميع رشكات الطريان رسيعة 
 A350 النمو يف الرشق األوسط، مبا يف ذلك طائرات
 B777X و  B737 MAX و B747-8 و B787 و

الجديدة.
 Rockwell أما يف سوق الطائرات التجارية، فتعترب
وأنظمة  الطريان  إلكرتونيات  يف  رائدة   Collins
طائرات  عىل  قوية  مبواقف  وتتمتع  املقصورة، 
 Bombardier Challenger 600 series  سلسلة

، التي تحظى بشهرة كبرية يف املنطقة.

للمقصورة،  الداخلية  بالديكورات  يتعلق  فيام  أما 
فتعترب Rockwell Collins اآلن – بعد االستحواذ 
إحدى    -  2017 عام  يف    B/E Aerospace عىل 
أكرب الرشكات العاملية املصنعة للمنتجات الداخلية 
رجال  وطائرات  التجارية  الطائرات  ملقصورات 
األعامل. وتشمل مجموعتها الواسعة من العروض 
والحلول  واإلضاءة  الطائرة،  مقصورة  مقاعد 
األغذية  وإعداد  األكسجني،  وأنظمة  الهندسية، 
التخزين، وأنظمة املطابخ،  واملرشوبات، ومعدات 
الحاممات  وأنظمة  والنفايات،  املياه  وأنظمة 

املتقدمة.
وتقدم Rockwell Collins حلوالً لعمالئها لضامن 
الوقت  يف  للبيانات  ومرن  وموثوق  آمن  تدفق 
الطريان،  ورشكات  الطيارين  لتمكني  املناسب، 
واملرسلني، واملخططني، وإدارة الحركة الجوية، من 

اتخاذ قراراتهم عن خربة.
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الرادار  أنظمة  للرشكة  األساسية  التقنيات  وتشمل 
الجوية، وأنظمة  للمراقبة األرضية ومراقبة األحوال 
أنظمة  وكذلك   ،IFF الصديق  من  العدو  متييز 
باملركبات  والخاصة  والالسلكية  الجوية  االتصاالت 
واملليئة  الوعرة  البيئات  يف  للعمل  واملصممة 
سويني،  ماك  كيفن  رصح  جانبه  ومن  بالتحديات. 
من رشكة Telephonics، ملجلة ”درع الوطن» عىل 
هامش معرض ديب للطريان بأن سعة نطاق محفظة 
منتجات Telephonics وتنوعها يوفر فرصة لتلبية 
التقنية  االحتياجات  من  وواسعة  متنوعة  مجموعة 
والرشكات  األصلية  املعدات  لصانعي  والتصنيعية 

الحكومية والعسكرية والتجارية يف أنحاء العامل.“
رشكة  تقنيات  نرش  ”يتم  سويني:  ماك  وأضاف 
البيئات  من  واسعة  مجموعة  عرب   Telephonics
واألرضية  الجوية  والتطبيقات  االستخدامات  تشمل 
جداً  عريضة  لقاعدة  الدعم  توفر  التي  والبحرية 
الفضائية،   / الجوية  القطاعات  تشمل  العمالء،  من 
والدفاعية، والحكومية، والتجارية. وقد تطور الفهم 
مجال  يف   Telephonics لدى  املتميزة  والخربة 
تقنيات الرادارات، وربط البيانات، وإدماج وتكامل 
املهام،  متطلبات  عن  فضالً  االستشعار،  أنظمة 
لنا  سمحت  الخربة  من  طويلة  عقود  عرب  وذلك 
بتقديم أنظمة رادار مراقبة بحرية وأرضية متطورة 

وناضجة، غري أنها مبتكرة، وأنظمة متييز العدو من 
الصديق، وأنظمة اتصاالت، أسهمت جميعاً يف دعم 

احتياجات املهام يف جميع دول العامل.“
النطاق  الواسعة  املشاركة  عىل  معلقاً  أيضاً  وأضاف 
للطريان:  ديب  معرض  يف   Telephonics لرشكة 
Net- للمركبات  االتصاالت  نظام  الرشكة  ”عرضت 
TruLink الالسلكية  االتصاالت  وأنظمة   ،Com

خالل  من  املحيطي  أو  الظريف  الوعي  تعزز  التي 
متكني املحاربني من إدارة االتصاالت الصوتية بتقنية 
ANC. وسوف نقوم أيضاً بعرض نظامنا لالتصاالت 
خفيف  نظام  وهو   ،SDI system اآلمنة  الرقمية 
للتطوير  بقابليته  يتميز  الطاقة،  ومنخفض  الوزن 
الثابتة  الطائرات  يف  استخداماته  وبتنوع  والتوسع 

الجناح والعمودية.
تقنياتها  أحدث  بعرض   Telephonics رشكة  تقوم 
نظام  وتشمل  الصديق،  من  العدو  متييز  ألنظمة 
الكشف والتقارير السالب PDRS,   الذي يعترب نظام 
 ، (ADS-B)مراقبة وبث آيل تابع ومتعدد القنوات
التهديف  ونظام   ،UAT واالستقبال اإلرسال  وجهاز 
Mode 5 Level 2 squitter report- واملالحة 
PDRS نظام  ويعمل   .ing and cueing system

الوعي  خاصية  يوفر  حيث  فقط،  استقبال  كنظام 
الظريف للطائرات املدنية والعسكرية، ويزيل بشكل 

يف  الالسلكية  للرتددات  االستجواب  رسائل  فعال 
رسورنا  دواعي  ”من  سويني:  ماك  وأضاف  الجو. 
MOSAIC AESA- أيضاً إطالق تقنيتنا للرادارات

based radar يف املعرض“.
طوال  منتجاتها   Telephonics ”تدعم  أيضاً:  وقال 
متاماً  وتلتزم  املنتجات،  لهذه  الحياتية  الدورة  فرتة 
التعامل عىل نحو فعال  بضامن متكني عمالئها من 
مختلفة من  أنواعاً  ”إننا نقدم  تقنياتها.  ومثايل مع 
يف  أو  العميل  موقع  يف  سواء  التدريبية،  الدورات 
عمالئنا  إكساب  بهدف  وذلك  التدريبية،  منشآتنا 
مهام  لتنفيذ  إليها  يحتاجون  التي  والخربة  املعرفة 

التشغيل والصيانة بثقة وإتقان“.
وقال ماك سويني إن األجواء العاملية الحالية املتقلبة 
باستمرار والغامضة، واألخطار املصاحبة لها، تتطلب 
حلوالً مبتكرة وموثوقة. وعليه فإن أنظمة االتصاالت 
Telephonics السلكية والالسلكية املتطورة لرشكة
توفر العمود الفقري الرقمي للمنصات الدفاعية عرب 
العامل. وباإلشارة إىل التحديات التي ميثلها اإلرهاب 
لألمن، قال: إن Telephonics متلك الخربة وتسعى 
يف  املرنة  وتقنياتنا  منتجاتنا  تلبية  لضامن  بنشاط 
املرتبطة  الفريدة  لالحتياجات  السيرباين  الفضاء 
مبواجهة التهديدات التي ميكن أن يسببها اإلرهاب 

العاملي واألنشطة غري القانونية األخرى. 

:Telephonics شركة
الريادة في تقنيات الدفاع

ما زالت شركة Telephonics تزود الحكومات والشركات العسكرية والتجارية 
بمجموعة واسعة من الحلول التقنية المتطورة في مجال الطيران 

والدفاع، حيث يتم نشر منتجات Telephonics في بيئات متنوعة.
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التشغيل  إيقاع  يحتاج  أن  الرشكة  تتوقع  النمو. كام 
وعمر الطائرات العسكرية يف املنطقة إىل استثامرات 
الخدمات  مجال  يف  دوالر  مليار   90 بحوايل  تقدر 
وحدها خالل السنوات العرش القادمة. وتخطط رشكة 
التقنيات  تطوير  طريق  عن  سريفيسيز»،  «جلوبال 
النمو،  معدالت  رفع  يف  تساهم  التي  واألنظمة 
لتغيري أساليب تشغيل الطائرات واألنظمة الدفاعية 

وتحديثها وصيانتها عىل مدار عمرها االفرتايض.
وقال ديل إنه «مع تزايد معدالت منو أساطيل الطائرات 
األخرى  العامل  ومناطق  األوسط  الرشق  منطقة  يف 
أصبحت تلك األساطيل أكرث تنوعا من حيث استخدام 
رشكات الطريان عدة أنواع مختلفة من الطائرات ومن 
الطائرات. إن وجود  الخدمة وإمكانيات  حيث مدة 
واستيعاب  الطائرات،  هذه  لخدمة  واحد  مصدر 
متطلبات العمالء مبا يخلق حالة من الفهم والتفاهم 
العميقني لطبيعة عمليات تصميم وتطوير وتصنيع 
الطائرة، كل هذا من شأنه أن يوفر ميزة فريدة تحاول 
رشكة بوينج منحها لصناعة الطائرات». ومن الجدير 
بالذكر أن رشكة بوينج تستقطب 2,300 عامل ورشيك 
صناعي يتعاونون مع العمالء من أجل تقديم الدعم 
والدفاعية.  التجارية  ألساطيلهم  الالزمني  والتطوير 
كام أن للرشكة فروعا يف السعودية واإلمارات وديب، 
Boe- ومصنع   Boeing-Aviall مصنع  يؤمن  كام 

إمداد  سلسلة  اإلمارات  دولة  يف   ing-Jeppesen
محيل، عالوة عىل اكتساب الخربات الالزمة يف مجال 
التحليالت املنطقية الرقمية. عالوة عىل ذلك، تؤمن 
التي أقامتها رشكة بوينج مع مصنع السالم  الرشاكة 
للطائرات Alsalam Aerospace Industries واملركز 
الدوارة  األجنحة  ذات  الطائرات  لدعم  السعودي 
Saudi Rotorcraft Support Center تقديم دعم 
كامل للطائرات العسكرية الرئيسية، كام تساهم يف 

بناء كوادر عاملة ماهرة يف السوق املحيل.
الدعم  أيضا  سريفيسيز»  «جلوبال  رشكة  تقدم  كام 
الطيارين  لتدريب  اإلمارات  طريان  ألكادميية  الالزم 
Emirates Flight Training Academy، سواء من 
باإلضافة  التدريب،  أنظمة  أو  الدورة  مناهج  حيث 
والرشكات  الطريان  رشكات  مع  رشاكات  إقامة  إىل 
التدريب  تقنيات  تقديم  بهدف  املحلية  العسكرية 

الالزمة لطياري املستقبل.
وأكد ديل أن «رغبة رشكة بوينج يف زيادة الخدمات 
يف منطقة الرشق األوسط يعكس حرص الرشكة عىل 
االستثامر يف املنطقة. فعندما ننجح يف تحديد املجاالت 
«جلوبال  رشكة  وخربة  موارد  عندها  تتقاطع  التي 
سريفيسيز» وتطوير املعرفة واملهارات والبنية التحتية 
سنكون قادرين بحق عىل إحداث تغيري جوهري يف 

مخزون الخربات لدى عمالئنا».

وحدة  أحدث  سريفيسيز»  «جلوبال  رشكة  وتعترب 
تجارية تابعة لرشكة بوينج، وجرى تأسيسها بهدف 
منح عمالئها التجاريني والحكوميني قيمة غري مسبوقة 
وتجربة فريدة يف مجال صناعة خدمات الطائرات. 
قوي  بحضور  سريفيسيز»  «جلوبال  رشكة  وتحظى 
األوسط،  الرشق  للنظر يف منطقة  وسجل منو الفت 
بغرض  النمو  رفع معدالت  الرشكة عىل  تركز  حيث 

توسيع دائرة رشكائها يف املنطقة.
ورصح ستان ديل، رئيس مجلس اإلدارة وكبري املديرين 
التنفيذيني برشكة «جلوبال سريفيسيز»، بأن الرشكة 
لعمالئها  الجديدة  املتطلبات  تلبية  عىل  حريصة 
مبعدل أرسع من ذي قبل، باإلضافة إىل حرصها عىل 
أربعة  يف  التكلفة  حيث  من  تنافسية  أنظمة  طرح 
والهندسة  اإلمداد،  سلسلة  هي:  رئيسية  مجاالت 
والتحليالت  الرقمي  والطريان  والصيانة،  والتعديالت 

املنطقية، والتدريب والخدمات التخصصية.
وأوضح ديل أن «جهود الرشكة تركز عىل كيفية زيادة 
التشغيل، وهو  الطائرات وخفض تكاليف  استخدام 
ما ميكن أن يتحقق عن طريق وضع برامج تدريبية 
غيار  قطع  توافر  معدل  وزيادة  عميل،  بكل  خاصة 
مهام  وتغيري  الصيانة  بعمليات  للتعجيل  الطائرات 
الطائرة أو الربامج الرقمية الخاصة بجداول تشغيل 

األطقم الجوية».
وأضاف أنه «يف ظل هذه الظروف والظروف املشابهة 
لها يتوقع العمالء من الرشكة املنتجة قدرا أعىل من 
الرتكيز  تستحق  التي  املسائل  عىل  والرتكيز  الكفاءة 
عليها دون أي زيادة يف التكلفة، وهي نقطة مهمة 
للغاية خصوصا بالنسبة لألسواق الطائرات املتسارعة 

النمو مثل منطقة الرشق األوسط».
منطقة  احتياجات  تصل  أن  بوينج  رشكة  وتتوقع 
جديدة  تجارية  طائرة   3,350 إىل  األوسط  الرشق 
بقيمة 730 مليار دوالر خالل العرشين عاما القادمة 
حركة  ومواكبة  أساطيلها  وتجديد  إحالل  أجل  من 

شركة بوينج تزود أساطيل 
الشرق األوسط بأنظمة أفضل 
وأسرع من حيث الدورة الحياتية

تعكس اإلصدارات الجديدة التي 
أطلقتها شركة «بوينج جلوبال 

سيرفيسيز» مؤخرا حرص الشركة، 
التي تعتبر أكبر شركة لصناعة 

الطائرات في العالم، على ضخ 
استثمارات ضخمة في تطوير 

وابتكار أفكار جديدة في قطاع 
خدمة ما بعد البيع.
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املشاريع  تطوير  إدارة  مدير  ستانتون،  توم  ورصح 
”الذخرية  بأن  مارتن،  لوكهيد  برشكة  الخارجية 
املوجه  الصاروخي  للنظام  املدى  البعيدة  الدقيقة 
املتعدد اإلطالق (Guided MLRS)  أصبحت اليوم 
الذخرية.  من  النوع  هذا  إىل  بالنسبة  الرس  كلمة 
ونقوم يف الوقت بدراسة كافة سيناريوهات التهديد 
التعامل معها باستخدام عائلة  املحتملة التي ميكن 
عىل  واملحافظة  الدقيقة،  الطلقات  ذات  الذخرية 

تفوق قواتنا دامئا“.
وتشمل عائلة الذخرية الدقيقة البعيدة املدى للنظام 
الصاروخي املوجه املتعدد اإلطالق الصاروخ األحادي 
التوجيه Guided Unitary Rocket (M31) الذي 
يستخدم رأسا حربيا بعبوة ناسفة شديدة االنفجار، 
املناطق  يف  السيام  الشديدة،  دقته  أثبت  والذي 
األمريكيون  الجنود  أطلق  وقد  والجبلية.  الحرضية 
اسم  الصواريخ  من  النوع  هذا  يستخدمون  الذين 
كيلومرتا“  السبعني  مدى  ذات  القناصة  ”بندقية 
دقته  بفضل   “70-kilometer sniper rifle”
الشديدة، وقد نجح الصاروخ يف كسب ثقة الجنود 

الذين يعولون عليه بشدة يف ساحات القتال.
املوجه“  البديل  الحريب  ”الرأس  ذو  الصاروخ  يعترب 

 Guided Alternative Warhead (AW) round
الدقيقة  الذخرية  عائلة  إىل  ينضم  عضو  أحدث 
املتعدد  املوجه  الصاروخي  للنظام  املدى  البعيدة 
اإلطالق (Guided MLRS). ويستخدم جهاز تفجري 
للرأس الحريب قادر عىل إطالق شظايا محددة الشكل  
ومن   ،submunitions الثانوية  الذخرية  من  بدال 
القتال.  ساحة  يف  تنفجر  مل  أجزاء  أي  ترك  عدم  ثم 
ويتمىش الصاروخ ذو ”الرأس الحريب البديل املوجه“ 
Guided Alternative Warhead (AW) round مع 
باستخدام  الخاصة  الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات 
الثانوية، وجرت تجربته عىل مدى يتجاوز  الذخرية 

80 كيلومرتا.
التوجيه  األحادي  الصاروخ   ” أن  ستانتون  وأوضح 
للنظام  املدى  البعيدة  الدقيقة  بالذخرية  الخاص 
GMLRS Uni- الصاروخي املوجه املتعدد اإلطالق

tary rocket  قد تم تحديثه بحيث يكون قادرا عىل 
املجهولة. كام  املناطق  التعامل مع األهداف داخل 
غري  لألهداف  بالنسبة  مثاليا  سالحا  الصاروخ  يعترب 
املعلوم موقعها عىل وجه الدقة أو أهداف املناطق. 
وهذا يعني أن الصاروخ هو السالح األمثل للمهمة 

بغض النظر عن البيئة التي يتواجد فيها الهدف“.

وقد حصلت رشكة لوكهيد مارتن عىل عقد لتطوير 
الصاروخ األحادي التوجيه الخاص بالذخرية الدقيقة 
املتعدد  املوجه  الصاروخي  للنظام  املدى  البعيدة 
اإلطالق GMLRS Unitary rocket يف عام 2003، 
وتم توقيع عقد اإلنتاج املبديئ من الجيش األمرييك 
أنتجت الرشكة أكرث  يف شهر يونيو عام 2015. وقد 
الواليات  من 30,000 صاروخ لعمالئها سواء داخل 
”الرشكة  إن  ستانتون  وقال  خارجها.  أو  املتحدة 
األحادي  الصاروخ  تحسني  كيفية  دامئا  تبحث 
املدى  البعيدة  الدقيقة  بالذخرية  الخاص  التوجيه 
اإلطالق وتوسيع  املتعدد  املوجه  الصاروخي  للنظام 
وأضاف،  مداه.  وزيادة  أهدافه  مناطق  نطاق 
التطبيقات،  من  كبري  عدد  عىل  الرشكة  اعتمدت 
بدءا من التطبيقات البحرية وحتى االختبارات التي 
”جهاز  وصلة  دمج  بهدف  األخرية  الفرتة  يف  جرت 
sensor- االستشعار“  نظام  عىل  املعتمد  اإلطالق 
shooter link بني نظام ”اإلطالق الدقيق“ والطائرة 
الهجومية املعادية. فنحن نسعى إىل استغالل أنظمة 
ميكننا  حتى  املتعددة  املستويات  ذات  االستشعار 

االشتباك مع األهداف برسعة وبشكل فوري“.

تواصل عائلة الذخيرة الدقيقة البعيدة المدى للنظام الصاروخي الموجه المتعدد اإلطالق
Guided Multiple Launch Rocket System (Guided MLRS or GMLRS)  الذي أنتجته شركة لوكهيد 

مارتن، تواصل ظهورها لمواجهة التهديدات ذات التقلبات السريعة.

ظهور ذخيرة 
النظام الصاروخي 

الموجه المتعدد 
اإلطالق لمواجهة 

التهديدات
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«Raytheon» تقدم 
طفرة جديدة مع 

النموذج األولي من 
رادار «باتريوت» الخارق

رادار «باتريوت» الجديد جاهز على أهبة االستعداد

يعتمد النموذج األولي من رادار «باتريوت» المعدل من ”ريثيون“ على اثنتين من أهم التقنيات 
المتطورة –أولهما «مصفوفة المسح اإللكتروني النشط» (AESA) التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية 
في أسلوب مسح رادار ”باتريوت“ للسماوات؛ وأما الثانية فهي الدارات المصنوعة من نيتريد الغاليوم 

والتي تحقق االستخدام الكفء للطاقة لتضخيم الترددات الراديوية عالية الطاقة للرادار. 
بعيًدا يف األفق، وبينام يحسب قائد العدو أنه يف 
مأمن من دفاعات خصمه، تطلق قاذفة صواريخه 
املتنقلة مثانية العجالت صاروًخا باليستيًا يف مهمة 
لكن  السامء.  من  يهبط  كقدر  محتومة  تدمري 
املعادي من هدفه،  الصاروخ  اقرتاب  فجأة، ومع 
إذ  رادارية،  موجة  الهابط  الصاروخ  خالل  متر 
برصد  قام  قد  الجديد  «باتريوت™»  رادار  يكون 

الصاروخ وعىل وشك إحباط الهجوم.
وبأمر من القائد الحليف، ينطلق صاروخ اعرتايض 
الصاروخ  نحو  مندفعاً  ”باتريوت»  نوع  من 
رأس  االعرتايض  الصاروخ  ويلتقي  الباليستي. 
الصاروخ اآلخر يف أعايل السامء مخلًفا وراءه وهًجا 

مبهًجا يؤكد ويعلن تدمري ذلك السالح املميت.
تلك بالضبط نقطة قوة رادار «باتريوت» الجديد 
الذي  النظام  من  تصميمها  معاد  أقوى  –نسخة 
لعقود  وحلفائها  املتحدة  الواليات  بحامية  توىل 
نحو  «ريثيون»  انطالق  من  عامني  وبعد  طويلة. 
أهم  أحد  الذي ميثل  الرادار،  إعادة تصميم هذا 
منتجاتها الرائدة، كشفت الرشكة عن أول منوذج 
الجيش  «رابطة  ومؤمتر  ”معرض  يف  منه  كامل 
بوالية  هانتسفيل  مدينة  يف   «2016 األمرييك 

أالباما األمريكية.

تقنيات متطورة
يستمد رادار «باتريوت» الجديد قوته من اثنتني 

من أهم التقنيات املتطورة هام: مصفوفة املسح 
نقلة  تشكل  التي   -(AESA) النشط  اإللكرتوين 
نوعية يف أسلوب مسح رادار ”باتريوت“ لألجواء. 
فبدالً من توجيه اإلشارات القوية لجهاز اإلرسال 
تستخدم  العدسات،  من  كبرية  مجموعة  عرب 
اإلرسال  أجهزة  من  العديد  الجديدة  املصفوفة 
بنظام  مزود  منها  كل  أن  عىل  حجاًم  األصغر 
تحكم خاص  به. ونتيجة لذلك، توفر املصفوفة 
قابل  شعاع  مع  باملرونة  ميتاز  نظاًما  الجديدة 
للتعديل مبا يالئم املهام املختلفة، فضالً عن كونه 
أكرث موثوقية إذ ميكنه مواصلة العمل حتى عنـد 

تعطل عدد من أجهزة اإلرسال فيه. 
الفعالة  الدارات  ُصنعت  الغاليوم-  نيرتيد 
وهي  الغاليوم،  نيرتيد  من  للرادار  الجديدة 
اإلشارات  تضخيم  قادرة عىل  موصلة  شبه  مواد 
وقد  الطاقة.  عالية  الراديو  ملوجات  الرتددية 
أمضت ”ريثيون“ أكرث من 15 عاًما كام أنفقت 
تكنولوجيا  لتطوير  أمرييك  دوالر  مليون   200
نيرتيد الغاليوم، ومتكنت من تصنيع دارات من 
ذلك  يف  مبا  املنتجات  من  لعدد  الغاليوم  نيرتيد 

أجهزة التشويش وأنواع أخرى من الرادارات.

تغطية شاملة 
ميثل هذا الرادار املتكامل خطوة بالغة األهمية 
نحو تعزيز مقدرة نظام صواريخ «باتريوت» إذ 

املعركة  ساحة  يف  األهداف  جميع  رصد  ميكنها 
بزاوية 360 درجة.

بتقنية  يعمل  راداًرا  «ريثيون“  صممت  فلقد 
لنظام  الحايل  التصميم  ليناسب  درجة   360
املصفوفة  عىل  ينطوي  وهو  «باتريوت». 
رباعيتني  ومصفوفتني  األمامي،  للرصد  الرئيسية 
أصغر حجاًم للرصد الخلفي. وقد نجح االختبار 
”ريثيون»  رادارات  مجموعة  لتصميم  األويل 

والذي أجري يف والية نيوهامبشري األمريكية.
إن كلمة الرس يف نجاح التصميم وجعله ممكًنا 
تقنية  إىل  باإلضافة  الغاليوم  نيرتيد  كفاءة  هي 
تطوير  كان  فلوالها  التقليدية،  املوصالت  أشباه 
من  املزيد  استخدام  سيتطلب  مامثل  مرشوع 
القطع واملستلزمات ويخلف بصمة كربونية أكرب 
بكثري. وهو ما كان ليعني فقط صعوبة التشغيل 

والصيانة، بل زيادة التكلفة أيًضا.

تطوير مستمر
وإمكانية  بقوتها  الجديدة  املصفوفة  تتميز 
تحديثها نحو األفضل مع املحافظة عىل خصائص 
إمكانية  عن  فضالً  ذاته،  الوقت  يف  ”باتريوت“ 
دمجها مع أكرث من 220 نظاًما مستخدم ميدانياً 

بالفعل يف 13 دولة حول العامل.
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غالبًا ما تحيط التعقيدات بتنفيذ 
االستراتيجيات ألجل الحلول 

الدولية، بل ويبدو مستحيًال في 
بعض األحيان. وحتى عندما تكون 
جميع األهداف الوطنية واضحة، 

تظل القدرة على تنسيق الجهود 
المتعددة الجنسيات لتحقيق النجاح 

على المستوى االستراتيجي مهمة 
صعبة على القادة. ولعل اإلجراءات 

المتخذة استجابة للتطورات 
األخيرة فيما يتعلق بصواريخ كوريا 

الشمالية توفر دروسًا مفيدة للخبراء 
االستراتيجيين، حتى عند مواجهة 

مشكالت تبدو مستعصية على 
الحل.

الشاملية  كوريا  أجرت  املايض  العام  خالل 
القذائف  إطالق  عىل  قدرتها  تثبت  اختبارات 
البالستية. وقد أظهرت هذه اإلجراءات أن نظم 
كوريا الشاملية تتطور برسعة أكرب من التوقعات 
والتقييامت. وقد أدت هذه األعامل، إىل جانب 
الواليات  بني  املنتظمة  العسكرية  التمرينات 
التي  والتهديدات  الجنوبية،  وكوريا  املتحدة 
والشخصية  الجديد،  األمرييك  الرئيس  وجهها 
املتقلبة لزعيم كوريا الشاملية، كيم جونغ - أون، 
ال  مستويات  إىل  املنطقة  يف  التوترات  زيادة  إىل 

ميكن تحملها.
الشاملية  كوريا  أجرت  املايض،  يوليو   4 يف 
ويف  املجاور.  اليابان  بحر  يف  صاروخياً  اختباراً 
أجواء  عرب  آخر  صاروخا  أطلقت  أغسطس،   29
اليابان وسقط يف املحيط الهادئ. وكانت الواليات 
عن  سبتمرب  من  الثالث  يف  أعلنت  قد  املتحدة 
النووية  التجارب  موقع  قرب  أرضية  هزة  وقوع 
الحق  وقت  يف  ادعت  التي  الشاملية  كوريا  يف 
أنها قنبلة هيدروجينية ميكن حملها عىل صاروخ 
صاروخ  إطالق  تم  سبتمرب،   15 يف  ثم،  بالستي. 
األبعد  مسافة هي  وقطع  اليابان  فوق  من  آخر 
حتى اآلن. ورداً عىل ذلك، تعهد كل من الرئيس 
بـ  سبتمرب   18 يف  يش  الصيني  والرئيس  ترامب 
الشاملية من خالل  الضغط عىل كوريا  ”تصعيد 
الدويل،  األمن  مجلس  لقرارات  الحازم“  التنفيذ 
غري أن كوريا الشاملية أعلنت ان هذه العقوبات 

ستؤدي إىل إرساعها بربنامجها النووي.
أنهت   1953 عام  يف  توقيعها  تم  هدنة  توجد 
كوريا  نظام  ويسيطر  الكوريتني؛  بني  الحرب 
الشاملية عىل جميع املعلومات الداخلية؛ وكذلك 
مليون   9.9 سكانها  عدد  يبلغ  التي  سيئول  تقع 
تتمكن  ومل  املحتملة؛  النزاع  منطقة  قرب  نسمة 
من  الصيني  النفوذ  وال  املتحدة  األمم  عقوبات 
حتى  أسلحتها  الشاملية  كوريا  تطوير  احتواء 
منظومة  املتحدة  الواليات  نرشت  وقد  اآلن. 
أرض-جو  نوع  من  الصاروخي  الجوي  الدفاع 
 30 ولديها  الجنوبية،  كوريا  ىف   THAAD (ثاد)
الف جندي وثالث حامالت طائرات ىف املنطقة. 
عىل  يذكر  تأثري  االقتصادية  للعقوبات  يكن  ومل 
الشاميل،  الكوري  بالشعب  أرضت  بل  النظام، 
إىل  سوى  تؤدي  لن  العسكرية  القوة  أن  ويبدو 

«تطبيق االستراتيجية: التحدي الكوري 
الشمالي الذي يبدو مستعصيًا على الحل

بقلم : د. جون راندال باالرد
مدير كليات أبورتيونيتي العسكرية

والقيود  املعلومايت  النفوذ  أما   األزمة.  تصعيد 
تأثريها ضئيالً.  فكان  الشاملية  كوريا  املالية عىل 
ويبدو أن الدبلوماسية هي الحل األفضل، ولكنها 
يف  الشاملية  كوريا  صالح  يف  إال  تأثريها  يكن  مل 

املايض.
إن الجميع يريدون السالم. وتعترب كوريا الجنوبية 
صديقة لنا، وأي أزمة يف تلك املنطقة سوف تؤثر 
عىل اقتصاد اإلمارات العربية املتحدة، كام تشكل 
أي  سيكون  حيث  أخرى،  أماكن  عىل  مخاطر 
عاملي،  ركود  إىل حدوث  يؤدي  وقد  كارثياً،  نزاع 
ولذلك فإن الحاجة تدعو إىل خيارات أخرى قابلة 
غري  الشاميل  الكوري  النظام  فتغيري  للتطبيق. 
حاجة  توجد  ولذلك  أفضل،  خلفاء  دون  عميل 
إىل أفكار جديدة. وال بد من عملية ردع ناعمة 
وخالقة بقيادة األمم املتحدة؛ وميكن أن تتعاون 
واالتحاد  والهند  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
لتحقيق  األخرى  املعنية  الدول  أو   / و  األورويب 
املزيد من اإلجراءات األكرث إيجابية من قبل األمم 
الحرب.  تفادي  يتم  بحيث  كوريا،  يف  املتحدة 
الكاريزمية  الدولية  القيادة  تكون  أن  وميكن 
أن  ينبغي  حيث  الوساطة،  خالل  من  مؤثرة 
من  ويستفيد  بكرامته  الجانبني  كال  يحتفظ  
االستقرار. قد تكون إدارة األزمات الدولية صعبة 
وشاقة، ولكنها ميكن أيضاً أن تزيد من تأثري دولة 
اإلمارات العربية املتحدة عندما تعمل دولتنا يف  
سبيل تحقيق مصالحها الوطنية. وال يزال تحديد 
ما هو جدير باالهتامم يف مثل هذه األزمات ميثل 
مهارة مهمة لجميع القادة االسرتاتيجيني، ولكن ال 

بد أيضا من املثابرة واإلرصار. 
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M-345 ITS, the يعترب برنامج التدريب الجديد
أكرث  اليوم  هو   Leonardo Training Pipeline
أنظمة التدريب عىل الطريان العسكري املتاحة يف 

السوق فاعلية من حيث اقتصادية التكلفة. 
الجديدة   Aermacchi M-345 طائرة   وتعترب 
رشكة  من  التدريب  طائرات  من  جيل  أحدث 
نحو  عىل  مناسبة  وهي   ،Leonardo ليوناردو 
مثايل ملنهج التدريب بأكمله، من املستوى األسايس 
طائرة   أسهمت  وقد  املتقدم  التدريب  مهام  إىل 
الخربات  من  M-345 يف تعزيز أكرث من 60 عاماً 
وتصنيع  تصميم  يف   Leonardo لرشكة  العريقة 

طائرات التدريب النفاثة.
M-345 تم تصميم جميع األنظمة األساسية لطائرة

لضامن أعىل مستوى من السالمة واملوثوقية، مع 
لذلك،  ونتيجة  الصيانة.  احتياجات  من  قدر  أدىن 
فإن M-345 تحقق أداء عالياً كطائرة تدريب ذات 
دورة  بتكاليف  وتتميز  مروحي،  توربيني  محرك 
حياة مامثلة لتكاليف دورة حياة طائرات التدريب 

األساسية ذات املحركات التوربينية الثقيلة.
املؤلفة  الصيانة  مفهوم  من  املشغلون  ويستفيد 

للطائرات  ومتوسط)  (تنظيمي  مستويني  من 
واملعدات واألنظمة. وهناك عىل منت الطائرة نظام 
مراقبة الصحة واالستخدام HUMS الذي يساعد 
إلكرتونيات  وتسهم  واملراقبة.  البيانات  عىل جمع 
الطريان الحديثة، وسعة الحمولة الخارجية العالية 
أيضاً   M-345 طائرة  جعل  يف  املتميز،  واألداء 
ذلك  يف  مبا  الثانوية،  التشغيلية  لألدوار  مناسبة 
و مهام  أرض   - - جو، و جو  إطالق صواريخ جو 

االستطالع.
كاملة  مجموعة   M-345 التدريب  نظام  ويشمل 
من نظام التدريب األريض GBTS، ويضم مكونات 
عىل  القائم  التدريب  مثل  اإللكرتوين،  التعلم 
اإلجرايئ  التدريب  وجهاز   CBT، CBT الحاسوب
واإلحاطة  للتخطيط  املهام  دعم  ومحطة   ،PTD
عىل  التدريب  ونظام  اإلعالمية؛  اإلحاطة  وإحاطة 
واسعة  عرض  شاشة  مع   ،OFTالعمل الطريان 
حيث  للواقع،  محاكية  قيادة  وقمرة  درجة،   240
HO- يستطيع الطيارون الطالب استخدام أنظمة

TAS/HMI and SW نفسها التي سيجدونها عىل 
منت الطائرات الفعلية.

Aermacchi M-345
طائرة الجيل القادم 

عىل  بالتعرف   FMS الكاملة  املهة  مشبه  يسمح 
املهارات التكتيكية، التي سيتم بعد ذلك التحقق 
التدريب  محاكاة  نظام  مع  الطريان،  أثناء  منها 
التهديدات  تتبع  ميكنه  حيث   ،ETTS التكتييك 
شاشات  خالل  من  الصديق  من  العدو  ومتييز 
الالزمة  العنارص  جميع  وكذلك  املهام،  ممتعددة 

لخلق سيناريو تدريبي حي وفعال وبّناء.
مع   M-345 لنظام  عقد  أول  عىل  التوقيع  تم 
القوات الجوية اإليطالية يف يناير 2017. وتتضمن 
 - اإليطالية   الجوية  للقوات  االستحواذ  خطة 
تدريب  نظام  للحصول عىل 45 طائرة – تصميم 
متكامل مشابه لطائرة من طراز M-345.  ويتم 
إطالق  تم  وقد  الجدول،  حسب  الربنامج  تطوير 
حيث   ،2016 ديسمرب   29 منذ  األول  النموذج 
يتم جمع البيانات لألداء وإدماج املحرك الجديد. 
إىل سالح  األوىل  السلسلة  طائرات  تسليم  وسيتم 
الجو اإليطايل يف نهاية عام 2019. وقد بدأ إنتاج 
طائرات ما قبل السلسلة، ومن املقرر أن تتم أول 
الشهادة  يتم منح  نهاية عام 2018 وأن  رحلة يف 

األولية  عام 2019.
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بات هذا التاريخ «خالدًا» ويرمز له 
بالبنان في أيام دولة اإلمارات المليئة 
باألعمال الوطنية والبطولية، إذ يسجل 
هذا التاريخ ملحمة جديدة في ارتباط 

اإلنسان باألرض كونه كان شاهدًا على 
استشهاد أول مواطن إماراتي رفض 
االحتالل وتنزيل علم بالده وذلك في 
30 نوفمبر من عام 1971، عندما واجه 
قوات االحتالل اإليراني لجزيرة طنب 

الكبرى، والشيء الرائع أن هذا التاريخ 
لم يبتعد عن محطة إماراتية أخرى ال 

تقل أهمية عنها وهو اليوم الوطني 
لدولة اإلمارات الذي يوافق الثاني 

من ديسمبر من كل عام، فأصبح هذين 
اليوميين يحتفل بهما الوطن بأكمله 

ويستذكرهما اإلماراتيون قادًة وشعبًا 
بقصص التضحية من أجل البناء، ونحن 

في هذه األيام نحتفل بهما بمرور 46 
عامًا على المناسبتين.

يف  اإلمارايت  للشهيد»  «يوم  بأول  االحتفاء  تم 
سياسية  بإرادة   2015 عام  من  نوفمرب  من   30
الشهداء  سجل  أصبح  بعدما  وذلك  ومجتمعية، 
اإلماراتيون يزداد دفاعاً عن الوطن واإلنسانية يف 
باعتبارهم  العامل فكان ال بد من تكرميهم وطنياً 
أن مثل  القادمة وباعتبار  قناديل تيضء لألجيال 
املجتمعات  كل  يف  أصحابها  تخلد  األعامل  هذه 
يف  الوطنية  املناسبات  كل  وكعادة  املتحرضة. 
كلام  بريقاً  يزداد  اليوم  فإن هذا  اإلمارات،  دولة 
تقادمت السنوات، مع أن من طبيعة املناسبات 
أنها ترتاجع مع مرور السنوات، وكأن األمر يتشابه 
املرتبطة  واإلنسانية  التنموية  التجارب  كل  مع 
ما  أو  كان  ملن  داللة  يف  املعطاء،  الدولة  بهذه 
يزال مستمراً يظن أن رفاهية العيش ورغدها قد 
يتسببان يف استكانة اإلنسان اإلمارايت عن الدفاع 

وطنه بروحه ودمه وهو أغىل ما ميلكه اإلنسان.
األعامل  أصحاب  متجيد  اإلمارات  دولة  اعتادت 
حقهم  من  ذلك  أن  باعتبار  والخالدة،  املتميزة 
ومتجيد  تكريم  األوجب  كان  وبالتايل  عليها، 
التاريخ،  تركوا بصامت سيخلدها  الشهداء ألنهم 
الوطنية  األدوار  التحدث عن  الصعب  من  وألنه 
واإلنسانية التي تقوم بها دولة اإلمارات يف الدفاع 
مكافحة  خالل  من  القيم  عىل  والحفاظ  عنها 
دون  أفغانستان،  أو  اليمن  يف  سواء  اإلرهاب، 
فإن  لذا  لها،  فداًء  أرواحهم  قدموا  من  نذكر  أن 
االهتامم بهم وبأرسهم يجد كل الرعايا واالهتامم 
وهو  الدولة،  يف  السياسية  املستويات  أعىل  عىل 
مقارنة بحجم  األمر إجراء يعترب بسيطاً  يف واقع 
اثنني  يختلف  ال  ولكن  قدموها  التي  التضحيات 

أنه عميق الداللة.
 2015 عام  اليمن  يف  الغادرة  الحادثة  منذ  ثبت 
التي استشهد فيها (45) إماراتياً أن إنسان هذه 
بها وأنه مستعد  الدولة مرتبط بأرضه ومتمسكاً 
مسألة  باتت  حتى  ميلك  ما  بأغىل  عنها  للدفاع 
االستشهاد من الوطن دميومة إماراتية يف مقارنة 
استمرارية البناء االسرتاتيجية اإلماراتية من قيامها 
اإلماراتيون  إن  بل  عقود  أربعة  من  أكرث  قبل 
يتسابقون من أجل الذود عنها بأروحهم والرائع 

 30 نوفمبر

بقلم : محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com

يف األمر أن األمر يتشارك فيه أبناء قادة اإلمارات 
املنطلق  ألن  متييز  أو  تفضيل  دون  شعبها  مع 
كرامة وطن ورشف أمة واليوم لدينا سجل لهؤالء 
«واحة  مسمى  يحمل  ذكراهم  يخلد  العظام 

الكرامة».
هناك  أن  املراقب  عني  تخطئه  ال  الذي  واليشء 
شعوراً الفتاً لدى اإلماراتيني وينبغي الرتكيز عليه 
وهي  العامل  شعوب  أغلب  عن  يختلف  كونه 
الرغبة يف االستشهاد دفاعاً عن الوطن وقد يكون 
كل  مثل  الوطني  بالواجب  مرتبط  الشعور  هذا 
املجتمعات األخرى ولكن هناك أمر آخر ال يدركه 
اإلمارايت  املجتمع  تركيبة  طبيعة  يعرف  من  إال 
فالقادة السياسيون يف اإلمارات يقدمون أرواحهم 

وأبناءهم قبل املواطنني العاديني.
هناك عبارة سياسية خالدة «البيت متوحد» التي 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أطلقها 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
بني  العالقة  طبيعة  تلخص  املسلحة،  للقوات 
القيادة  تربية  طريقة  وتفرس  والشعب  القيادة 
وهو  بالقدوة  الرتبية  وهي  ملوطنيها  السياسية 
يقدمه  عطاء  أي  حجم  من  يصغر  الذي  األمر 
الوطن،  عطاء  حجم  مقابل  يف  العادي  املواطن 
املواطنني  ألسنة  عىل  ترتدد  التي  الجملة  فتجد 
«اإلمارات تستأهل منا أكرث»، وبالتايل فإن شعباً 
درعاً  يشكل  دولته  عن  الدفاع  يف  الرغبة  بهذه 
بهذه  املساس  يف  نفسه  تحدثه  من  لكل  واقياً 

الدولة.  
إن وقع هذا اليوم، 30 من نوفمرب، يزداد ارتفاعاً 
استشهاد  ألن  سنوي  احتفال  كل  مع  وصدى 
إمارايت واحد هو دافع لكل اإلماراتيني أن يرد أي 
يشء بسيط لوطن ال يعرف إال لغة العطاء وقد 
نال هذا الصوت مساحات واسعة يف املجتمع ويف 
اإلقليم فكان سبباً لالحتذاء به، بل إن دم الشهيد 
عنه  للدفاع  حافزا  اليوم  بات  اإلمارات  دولة  يف 

و»درعاً للوطن»!!.
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B-250 أول طائرة عسكرية 
هجومية خفيفة متعددة األدوار، 
يتم تطويرها في دولة اإلمارات

عىل  اإلمارايت  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير  أثنى  كام 
التطور الذي حققته الرشكة والذي استقطب اهتامم 

الرشكات العاملية الكربى.
ويصف الخرباء الطائرة يب – 250 بأنها إنجاز حقيقي 
بالنسبة للطائرات من نفس الفئة، وتعترب الطائرة أول 
طائرة عسكرية هجومية خفيفة متعددة األدوار يتم 
تصنيعها يف دولة اإلمارات. وقد جرى تصميم الطائرة 
بالكامل بحيث تلبي متطلبات الحروب الحديثة غري 
املتكافئة من حيث القدرة وتكاليف التشغيل، األمر 
الذي جعل الطائرة تستقطب اهتامما كبريا من جانب 

الرشكات املحلية والعاملية املتخصصة يف هذا املجال.
تتميز  األدوار،  املتعددة  عملياتها  إىل  وباإلضافة 
الطائرة الهجومية الخفيفة يب - 250 بقدرتها عىل أداء 
مجموعة كبرية من املهام من أجل تجاوز التحديات 
الجديدة التي تفرضها ظروف الحرب الحديثة اليوم، 
كام ميكن استخدامها أيضا كطائرة للتدريب املتقدم. 

هذه  من  منوذجني  «كاليداس»  رشكة  عرضت  وقد 
شارك  حيث  للطريان،  ديب  معرض  خالل  الطائرة 
أحدهام يف االستعراضات الجوية، فيام بقى النموذج 

الثاين ساكنا فوق أرضية املعرض.
ومن أهم املميزات التي تتمتع بها الطائرة يب – 250

الفئة،  نفس  من  لنظرياتها  بالنسبة  الفائق  أداؤها 
باإلضافة إىل أحدث أجهزة املالحة والطريان وأنظمة 
املهام. كام تتميز الطائرة بقلة تكاليف التشغيل، وهو 

ما يعد عنرصا حاسام يف الحرب غري املتكافئة.
مهنديس  رئيسة  الشكييل،  الله  عبد  حمدان  ورصح 
الربمجيات برشكة «كاليداس»، يف مقابلة حرصية مع 
تعترب   250 – «الطائرة يب  بأن  الوطن»  «درع  مجلة 
أيضا طائرة قوية للغاية للتدريب األسايس واملتقدم، 
وهي قادرة عىل تأمني التدريب الالزم للطيارين الذين 
يتعاملون مع ظروف الحرب الحديثة غري املتكافئة». 

كليا  الجديدة  الطائرة  «هذه  أن  الشكييل  وأضاف 

بنسبة %100 مصممة كطائرة متعددة األدوار لتلبية 
بنجاح.  واملستقبلية  الحالية  امليدانية  التحديات 
وتتمتع الطائرة مبميزات فريدة عديدة بالنسبة لبقية 
نشاهدها  الفئة، وهي مميزات  نفس  الطائرات من 
ألول مرة، مثل الهيكل املصنوع من األلياف الكربونية 
بنسبة %100 والذي مينح الطائرة أداءا غري مسبوق 
وقدرة كبرية عىل الطريان لساعات طويلة. وال تعترب 
هذه الطائرة أول طائرة هجومية خفيفة يتم تطويرها 
عىل أرض اإلمارات فحسب، بل أول طائرة من نوعها 
إمكانياتها  بفضل  املنطقة  يف  جديدة  معايري  تفرض 

وقدراتها املتقدمة».
بالذكر أن أول طائرة هجومية خفيفة  الجدير  ومن 
التقدم  تعكس  تطويرها  يف  كاليداس  رشكة  تنجح 
يف  اإلمارات  دولة  حققته  الذي  الكبري  التكنولوجي 

مجال الطريان عىل مدار سنوات طويلة.

قام معالي وزير الدولة لشؤون 
الدفاع اإلماراتي، محمد بن أحمد 

البواردي، بزيارة الشركة اإلماراتية 
«كاليداس» خالل معرض دبي 

للطيران الذي انعقد في دبي 
مؤخرا. وأثناء جولته التفقدية، 

اطلع معاليه على الطائرة بي – 
250، أحدث طائرة متعددة  األدوار 

تنتجها الشركة.
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Boeing تفوز بصفقات مهمة 
في معرض دبي للطيران 2017
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 من جانبه قال برنارد دن، رئيس رشكة بوينغ الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا وتركيا: ”لقد كان هذا عرضاً 
ناجحاً جداً لبوينغ؛ فقد حافظ عمالؤنا اإلقليميون 
تسجل  بينام  وتقنياتنا،  منتجاتنا  يف  ثقتهم  عىل 
رشاكاتنا يف منطقة الرشق األوسط استمراراً يف النمو. 
كام وقعنا اتفاقيات مع رشكائنا الرئيسيني يف مجال 
ديب،  وفالي  اإلمارات،  طريان  ذلك  يف  مبا  الطريان 
والخطوط الجوية األذربيجانية، وأالفكو والخطوط 
الجوية اإلثيوبية. وباإلضافة إىل ذلك، أصبحت مرص 
للطريان عميالً جديداً لطائرات 787. وأخرياً، أتاح لنا 
معرض الطريان فرصة عظيمة إلدخال أحدث وحدة 
 Boeing Global ألعاملنا، بوينغ جلوبال سريفيسز
Services، إىل سوق الرشق األوسط، والتأكيد عىل 

أهمية املنطقة لرشكة بوينغ ”.
وقد تعزز النمو املستمر لسوق الطريان يف الرشق 
األوسط؛ مام دفع العمالء الرئيسيني يف املنطقة إىل 
اإلعالن عن طلبيات والتزامات برشاء 296 طائرة، 
دوالر حسب  مليار   50 بقيمة  خياراً،   50 تشمل 

قامئة األسعار.
اإلمارات  أكادميية  بافتتاح  بوينغ  احتفلت  كذلك 
Emirates Flight Train-) للتدريب عىل الطريان

اختيارها  تم  حيث   ،((ing Academy (EFTA
لتوفري نظام برمجيات متكامل وخاص حسب الطلب 
إلدارة تعلم الطالب وتدريبهم باستخدام الربمجيات.
Boe- واألمن  والفضاء  للدفاع  بوينغ  حظيت  وقد 
ing Defense, Space & Security باهتامم كبري 
التي   ،CST-100 الفضاء كبسولة  التحام  مبشبهات 
سجلت ظهورها يف ديب ألول مرة، مام يسلط الضوء 
واالستكشاف  بالسفر  الكبري  املنطقة  اهتامم  عىل 
األخرى  الدفاعية  املنتجات  وشملت  الفضاء.  يف 
 ،  MV-22 Osprey tiltrotor طائرة  املعروضة 
ومروحيات أباتيش AH-64 Apache  ومروحيات 
املقاتلة  عن  فضال   ،CH-47 Chinook تشينوك 

.F-15 املتعددة األدوار واملهام
إحضار حلول دورة حياة أرسع إىل الرشق األوسط

 Boeing Global Services مجموعة  اختتمت 
اتفاقات  بأربعة  للطريان  االفتتاحي  عرضها  بنجاح 
الرشكة  ستقوم  اإلقليمي،  الصعيد  وعىل  للخدمة. 
الُعامين بخدمات مصممة خصيصاً  بتزويد الطريان 
للعناية  العاملية  لللخدمات  بوينج  محفظة  من 
مدته  اسرتاتيجي  اتفاق  إىل  باإلضافة  باألساطيل، 

حققت شركة بوينغ Boeing التزامات كبيرة عبر أسرتها من الطائرات 
التجارية ذات الممرين وذات الممر الواحد، وقد ظهرت ألول مرة 

قدرات رئيسية، بما في ذلك مشبهات التحام كبسولة الفضاء 
CST-100 و إعادة التزويد بالوقود من طائرة KC-46، وأعلنت عن 

اتفاقيات خدمات في معرض دبي للطيران 2017.
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بتزويد  مبوجبه  بوينغ  رشكة  تقوم  سنوات،  خمس 
الخطوط امللكية األردنية بحل شامل للتدريب، مبا يف 
ذلك التقييم النوعي والتدريب املتكرر للطيارين يف 
مركز Gatwick للتدريب بلندن، وباإلضافة إىل ذلك، 
  Cathay Pacific Airways اتفقت الرشكة مع رشكة
من   747-8 طراز  من  للشحن  أسطولها  دعم  عىل 
 Boeing Landing Gear Overhaul خالل برنامج
Boe- كام أعلنت رشكة .and Exchange Program

إطالقها  عن   Aviall التابعة  من خالل رشكتها   ing
اتفاقية بيع وتوزيع قطع الغيار مع رشكة رولز رويس 

.AE لدعم أسطولها العاملي من محركات الدفاع
 Boeing العاملية  للخدمات  بوينغ  إطالق  ويعد 
التزاماً من رشكة بوينغ  Global Services  مؤخراً 
باالستثامر بشكل كبري يف االبتكار يف مجال خدمات ما 
بعد البيع. ومتثل Global Services  أحدث وحدة 
أعامل للرشكة، تم تأسيسها لتزويد العمالء التجاريني 
وبأفضل  مسبوقة  غري  فريدة  بقيمة  والحكوميني 
عىل  وعالوة  الطريان.  خدمات  صناعة  يف  تجربة 
حضورها امللحوظ ومسرية منوها يف الرشق األوسط، 
وتركز Global Services عىل تنمية القدرات املحلية 

لزيادة توسعة الرشاكات يف املنطقة.
لوحدة  التنفيذي  واملدير  الرئيس  قال  جانبه  من 
الخدمات العاملية Global Services، ستان ديل: تم 

تطوير وحدة الخدمات العاملية لالستجابة عىل نحو  
أمثل الحتياجات العمالء املتنامية إىل الخدمة بشكل 
تنافسية  وتقديم حلول  مىض،  وقت  أي  من  أرسع 
من حيث التكلفة عىل نحو متزايد يف أربعة مجاالت 
الهندسة   - التوريد  سلسلة  هي:  للقدرات  رئيسية 
والتعديالت والصيانة - الطريان الرقمي والتحليالت 

- التدريب والخدمات املهنية.
وأضاف ديل: ”تركز جهودنا عىل زيادة االستفادة 
من املنصة وخفض تكاليف التشغيل، وهذه تأخذ  
مع  خصيصاً،  مصممة  تدريبية  وحدات  شكل 
الرسعة  لتحقيق  الطائرات  قطع  من  املزيد  توافر 
يف عمليات اإلصالح، وبرمجيات الجدولة  الرقمية 

للطائرات أو الطاقم“.
يحتاج  ذلك،  شابه  وما  الظروف  وأضاف: ”يف هذه 
من  مزيداً  لهم  ليوفر  الخدمة  مزود  إىل  العمالء 
الكفاءة، بحيث ترتكز يف املناطق املناسبة وبالتكلفة 
أسواق  يف  خاص  بشكل  مهم  أمر  وهذا  املناسبة. 
الطريان الرسيعة النمو،  مثل سوق الرشق األوسط ”.

إىل  األوسط  الرشق  يحتاج  أن  بوينغ  رشكة  تتوقع 
مليار   730 بقيمة  جديدة  تجارية  طائرة   3,350
دوالر عىل مدى السنوات العرشين املقبلة لتجديد 
األسطول ومنوه، وأن يضمن إيقاع التشغيل والعمر 
استثامراً  املنطقة  يف  العسكرية  للطائرات  الزمني 

مدى  عىل  الخدمات  يف  دوالر  مليار   90 بقيمة 
السنوات العرش املقبلة. ومن خالل تطوير التقنيات 
واألنظمة التي تدعم هذا املستوى من النمو، تخطط 
بها  يتم  التي  الطريقة  لتغيري   Global Services
تشغيل الطائرات وأنظمة الدفاع وتطويرها وصيانتها 

طوال دورة حياة املنتجات.
بوينغ حوايل 2300 موظف ورشكاء صناعيني  لدى 
أساطيلها  وتطوير  لدعم  العمالء  مع  يعملون 
املحلية  املكاتب  جانب  إىل  والدفاعية،  التجارية 
العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة  يف 
Boe- و  Boeing-Aviall املتحدة. وتوفر منشآت
ing-Jeppesen  املوجودة يف دولة اإلمارات العربية 
والطريان  املحلية  التوريد  سلسلة  خربات  املتحدة 
الرقمي والتحليالت، عىل التوايل. وباإلضافة إىل ذلك، 
توفر رشاكة بوينغ مع رشكة السالم لصناعة الطريان 
دعامً  السعودية  املروحية  الطائرات  دعم  ومركز 
بناء  وتساعد عىل  الرئيسية،  الدفاع  ملنصات  خاصاً 

قوة عاملة ماهرة محلياً.
تدريب  أكادميية   Global Services تدعم  كذلك 
التدريب،  وأنظمة  بالدورات  اإلماراتية  الطريان 
وقوات  الطريان  رشكات  مع  رشاكات  يف  وتدخل 
الدفاع داخل البالد لتقديم تقنيات التدريب البديهية 

لطياري املستقبل.
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خطر الميليشيات الطائفية ودورها 
في استراتيجية التوسع اإليرانية

حروب بالوكالة

صعدت ظاهرة الميليشيات الطائفية المسلحة المرتبطة بإيران إلى واجهة 
األحداث في اآلونة األخيرة، بعدما ثبت أنها أحد أخطر األدوات العسكرية 

المؤدلجة التي توظفها طهران لتنفيذ أهدافها في المنطقة، سواء 
فيما يتعلق بالتوسع والتمدد، أو فيما يتعلق بتهديد أمن واستقرار 

دول المنطقة. وتسلط ”درع الوطن“ الضوء في هذا العدد على األذرع 
الطائفية والمذهبية اإليرانية في خوض حروب بالوكالة لتحقيق أهدافها 

التوسعية ونشر الفوضى واالضطرابات في أرجاء المنطقة العربية من 
اجل االنقضاض على دولها وتحقيق األحالم اإلمبراطورية الفارسية التي 

يستحضرها النظام اإليراني من التاريخ القديم.

االنقالبيون  أطلقه  الذي  الباليستي  الصاروخ  جاء 
الحوثيون تجاه العاصمة السعودية الرياض يف الرابع 
من نوفمرب املايض، ليؤكد أن إيران ماضية يف تنفيذ 
سياستها العدوانية التي تزعزع األمن واالستقرار يف 
الدويل  األمن  مجلس  بقرارات  عابئة  غري  املنطقة، 
التي تحظر عليها إمداد الحوثيني بهذه النوعية من 
األسلحة، وتأكد هذا األمر بعد وقوع جرمية استهداف 
بعد ذلك  املنامة  العاصمة  النفط قرب  نقل  أنبوب 
بأيام قالئل، حيث وجهت االتهامات رسمياً إىل إيران 

بالتورط يف التخطيط والتحريض عىل هذه الجرمية.
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كأداة لتنفيذ أهدافها ومخططاتها يف الخارج، وفيام 
ييل عرض ألهم الجهود اإليرانية يف هذا السياق: 

1 - استنساخ تجربة ”حزب الله“ يف الدول العربية: 
دعم  إىل  إيران  سعت  التعاون  مجلس  دول  ففي 
إىل  تحويلها  أمل  عىل  املحظورة  الحركات  بعض 
دعمت  فقد  اللبناين،  الله  لحزب  مشابهة  نسخة 
طهران،  ومقرها  البحرين  لتحرير  اإلسالمية  الجبهة 
يف محاولة لتحويلها إىل (حزب الله البحريني)، وقد 
قامت هذه الجبهة بعمليات تخريبية يف البحرين ما 

الثامنيات  ـ ويف منتصف  بني عام 1994م، و1996م 
بإنشاء  الثوري  الحرس  قام  1987م  عام  وبالتحديد 
الجناح العسكري ملنظمة الثورة اإلسالمية يف الجزيرة 
العربية، واتفق عىل تسميته بـ“حزب الله“ الحجاز، 
وتوىل هذا الحزب العمليات اإلرهابية يف السعودية، 
بالتنسيق مع الحرس الثوري اإليراين لعمليات اإلرهاب 
والفتنة، يف أيام الحج، وافتعال املظاهرات الحاشدة يف 
مواسم الحج بغرض القتل والتخريب. كام كان إليران 
الله“ الكويت والذي اتخذ له  دور يف إنشاء ”حزب 
النظام  تغيري  (طالئع  مثل:  وهمية  منظامت  أسامء 
للجمهورية الكويتية، وصوت الشعب الكويتي الحر، 
ومنظمة الجهاد اإلسالمي، وقوات املنظمة الثورية يف 
الكويت،) وتأسس مبجموعة من شيعة الكويت كانت 
معظمهم  ويرتبط  قم،  يف  الدينية  الحوزة  يف  تدرس 

بالحرس الثوري اإليراين.
ويف العراق، وبعد اإلطاحة بنظام صدام حسني وتصاعد 
الفصائل  توحيد  عىل  إيران  عملت  الشيعي،  النفوذ 
الشيعية عام 2006 لتشكل حزب الله-العراق الذي 
صّنفته الواليات املتحدة عام 2009 منظمة إرهابية. 
وقد شاركت هذه الفصائل يف الحرب السورية بحجة 
الدفاع عن ”مرقد السيدة زينب“ يف دمشق، ويف عدة 
العراق. ويف سوريا،  ”داعش“ يف  تنظيم  معارك ضد 

      تستثمر إيران 
الكثير من مواردها 

المالية في زرع 
ميليشيات عسكرية 
كأدوات لسياستها 

في المنطقة 

إيران  بني  النووي  االتفاق  توقيع  تم  حينام 
توقع   ،2015 عام  من  يوليو  يف  ومجموعة(5+1) 
البعض وقتها أن يشكل االتفاق بداية لتغيري سلوك 
أزمات  حل  يف  اإليجايب  وانخراطها  العدايئ،  طهران 
تصورت  ولألسف،  لكنها،  املختلفة،  املنطقة  وقضايا 
املنطقة،  للهيمنة عىل  االتفاق يطلق يدها  أن هذا 
فواصلت سياسات التمدد والتوسع من خالل التدخل 
األخرى وتسليح ودعم  للدول  الداخلية  الشؤون  يف 
الله“ وجامعة  ميليشياتها املسلحة، وخاصة ”حزب 
إيران  أذرع  من  مع غريهام  وتوظيفهام  ”الحويث“،  
املسلحة مثل الحشد الشيعي يف العراق، يف العديد 
العامل  إيران  باتت  ولهذا  املنطقة،  رصاعات  من 

الرئييس وراء زعزعة األمن واالستقرار اإلقليمي.
امليليشيات الطائفية واسرتاتيجية إيران التوسعية

منذ وقوع ثورة الخميني عام 1979، وإيران تستثمر 
الكثري من مواردها املالية يف زرع ميليشيات عسكرية 
وأذرع أيديولوجية تدين بالوالء الكامل لها، ليجري 
اإليرانية  للسياسة  رئيسية  كأدوات  استخدامها 
واالسرتاتيجية  العسكرية  جوانبها  يف  املنطقة  يف 
والعقائدية. ومتثلت بداية هذا االهتامم يف تشكيل 
الذين  الباسيج،  مقاتيل  من  اإليراين  الثوري  الحرس 
شاركوا يف الحرب العراقية-اإليرانية واكتسبوا خربات 
قتالية، ثم أصبح الحرس الثوري اإليراين أكرب وأقوى 
اإليرانية  النظامية  للقوى  موازية  إيرانية  ميليشيا 
تسليًحا  وأفضل  ورشطة،  واستخبارات  جيش  من 
األمني وحتى  القرار  يتحكم يف  منها جميعاً، حيث 
االقتصادي يف إيران. وضمن وحدات الحرس الثوري، 
يربز (فيلق القدس) الذي يقوده اللواء قاسم سليامين، 
الحدود،  خارج  تعمل  إيرانية  ذراع  أهم  باعتباره 
امليليشيات  وتوجيه  وتدريب  بتشكيل  وتتكّفل 
املختلفة التي ترتبط بإيران، خاصة يف لبنان (حزب 
الله) والعراق (ميليشيات الحشد الشعبي) وسوريا 
كام  الحويث).  (جامعة  واليمن  الشيعية)  (الفصائل 
أنه يعترب املسئول عن التخطيط لحروب العصابات 

فيها  مبا  التقليدية،  غري  العسكرية  والتحركات 
ومدنية  واقتصادية  ثقافية  واجهات  استخدام 

لتغطية أنشطته الخارجية. 
الله  حزب  تأسيس  يف  إيران  نجاح  أن  يف  شك  وال 
اللبناين يف مثانينيات القرن املايض، وتوظيفه سياسياً 
وعسكرياً، جعلها تركز عىل إنشاء ميليشيات عسكرية 
تستخدمها  املنطقة، يك  العديد من دول  شبيهة يف 
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من  هناك،  الله“  ”حزب  تأسيس  حالياً  إيران  تحاول 
فصيل  يف  هناك  الشيعية  امليليشيات  إدماج  خالل 
واحد، خاصة أن هذه امليليشيات تعتنق أيديولوجية 
”والية الفقيه“ االستبدادية واملتطرفة اإليرانية الوفية 
عىل  خامنئي  عيل  السيد  األعىل  اإليراين  للمرشد 

الصعيد السيايس واالجتامعي والديني.  
الدول  يف  عسكرية  ميليشيات  وتأسيس  دعم   -  2
اإلسالمية املجاورة لها (باكستان- أفغانستان): كجامعة 
جيش محمد (سباه محمد) يف باكستان، والذي تأسس 
بني عامي 1993 و1994، بدعوى الدفاع عن حقوق 
واالغتيال  للعنف  اتجه  لكنه  باكستان،  يف  الشيعة 
السيايس. ولواء (زينبيون) وهو ميلشيا موالية يتكون 
من  دينية  مرجعية  ذات  الباكستانيني،  الشيعة  من 
باكستان، وشيعة  يعيشون يف  الذين  الهزارة  الشيعة 
وتدريبه  تشيكله  وتم  بختونخوا،  و خيرب  باراتشينار 
من قبل الحرس الثوري اإليراين ويعمل تحت إمرته. 
سنوات   6 منذ  سوريا  يف  زينبيون  ميليشيا  وتحارب 
للحرس  العسكري  الذراع  القدس،  فيلق  لواء  تحت 
الثوري اإليراين. ولواء (فاطميون) األفغاين، الذي تأسس 
الشيعية  الهزارة األفغانية  أقلية  أبناء  عام 2014 من 
وبعضهم الجئ يف إيران، وذلك يف ظل الحرب السورية 

وبهدف حامية املزارات الشيعة املقدسة يف سوريا.
امليليشيات  بـ“ظاهرة  يسمى  ما  استحداث    -  3
متعددة الجنسيات“: يف إطار سعيها إلنجاح مخططها 
الرامي إىل توظيف كل األوراق التي متكنها من بسط 
نفوذها عىل منطقة الرشق األوسط، تراهن إيران عىل 
امليليشيات الطائفية املسلحة متعددة الجنسيات يف 
اإليراين  الثوري  الحرس  أسس  أكرث من ساحة. حيث 
يف سوريا يف شهر نوفمرب 2017 ميليشيا جديدة تحت 

مسمى مذهبي أنصار املهدي اللواء 313، يجمع شيعة 
منطقة درعا، وتهدف هذه امليليشيا إىل تعزيز نفوذ 
إيران يف سوريا، تحسباً ألية تفاهامت أمريكية- روسية 
محتملة بشأن سوريا.  وظاهرة امليليشيات متعددة 
وقد  باألساس،  طائفي  بعد  ذات  هي  الجنسيات 
أثريت من قبل يف أغسطس عام 2016، حينام اعرتف 
الجرنال محمد عيل فليك أحد أبرز قادة امليليشيات 
الشيعية والقوات اإليرانية يف سوريا بنية إيران إعادة 
تنظيم امليليشيات املوالية لطهران يف سوريا وصهرها 
يف بوتقة إطار تنظيمي يحمل اسم ”جيش التحرير 
الشيعي“.  وتعتمد تشكيلة ”جيش التحرير الشيعي“ 
وسوريا  العراق  من  ألوية  تضم  محلية  قوات  عىل 
ولبنان وأفغانستان وباكستان واليمن. ويف يناير املايض 
2017، قال قائد الحرس الثوري محمد عيل جعفري 
من  دول   5 يف  مقاتل  ألف  مائتي  متلك  قواته  إن 

إىل جانب  باكستان  القامئة  األوسط، وضمت  الرشق 
الخطوة  وهذه  واليمن.  وأفغانستان  والعراق  سوريا 
ذراع عسكري جديد  إنشاء  إيران يف  رغبة  إىل  تشري 
لها متعدد الجنسيات، تستخدمه يف تحقيق أهدافها 
تحقق  حربية  أداة  وليكون  املنطقة،  يف  الطائفية 
مصالحها اإلسرتاتيجية يف املنطقة، وتساعدها يف تأمني 
بقاء أنظمة الحكم الحليفة لها، وتنوب عن جيشها 
النظامي يف حروبها التي تخوضها يف أكرث من جبهة. 
النوعية من امليليشيات  ولعل األمر الخطري يف هذه 
العسكرية ذات الصبغة الطائفية أن إيران قد توظفها 
إحدى  تكون  والتي  املختلفة،  املنطقة  رصاعات  يف 

أطرافها أو تدعم أطراف أخرى فيها.
4 -  العمل عىل تحويل امليليشيات العسكرية التابعة 
لها إىل منوذج للحرس الثوري اإليراين: وهو ما كشف 
جعفري  عيل  محمد  الثوري  الحرس  قائد  لقاء  عنه 
خالل لقائه رئيس أركان الجيش الباكستاين قمر جاويد 
باجوا يف شهر أكتوبر 2017، فقد أوىص برضورة نقل 
عرب  باكستان  إىل  اإليرانية  الباسيج  ميليشيا  تجربة 
استعداد  معلًنا  سوريا،  يف  املقاتل  ”زينبيون“  لواء 
قواته للتعاون مع الجيش الباكستاين يف نقل التجربة 
منذ سنوات  تسعى  إيران  أن  والواقع  (استنساخها). 
إىل دمج امليليشيات الشيعية يف دول نشأتها لتكون 
نواة للحرس الثوري يف تلك الدول، وترسيخها كذراع 

عسكرية تابعة لها يف املنطقة.

دوافع االهتمام اإليراني بتشكيل 
الميلشيات الطائفية

إيران بتشكيل ميليشيات طائفية عسكرية   اهتامم 
وأذرع تابعة لها يف العديد من دول املنطقة، ينطلق 
باألساس من عدة اعتبارات سياسية وعسكرية طائفية 
ومصلحية واسرتاتيجية، ميكن تناولها عىل النحو التايل:

يف  سواء  امليليشيات  لهذه  السيايس  التوظيف    -  1
الضغط عىل حكومات الدول التي تتواجد بها كام هي 
الحال يف حالة ”حزب الله“ اللبناين أو يف إفشال أي 
تحركات سياسية ال تتواءم مع مصالحها مثلام فعلت 
إفشال  برضورة  إليهم  أوعزت  حينام  الحوثيني،  مع 
املبادرة الخليجية للحل السيايس يف اليمن، وصوالً إىل 
العاصمة  العسكري لهم حتى احتالل  الدعم  تقديم 
اآلونة  خالل  وتحريضهم   ،2014 سبتمرب  يف  صنعاء 
املبعوث  التي يقودها  املبادرات  إفشال  األخرية عىل 
األممي لليمن إسامعيل ولد الشيخ أحمد إليجاد حل 

سيايس لألزمة اليمنية.

      أهتمام إيران 
بتشكيل ميليشيات 

لها ينطلق من 
أعتبارات سياسية 

وعسكرية وطائفية
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2 -  التوظيف العسكري لهذه امليليشيات يف خوض 
مواجهة  يف  دخولها  أن  إيران  تدرك  الوكالة:  حروب 
عسكرية مبارشة مع دول املنطقة قد يكلفها الكثري، 
التى  الوحيدة  املبارشة  النظامية  الحرب  أن  خاصة 
خاضتها كانت مع العراق ىف مثانينيات القرن املايض، 
وهي الحرب التي جعلت إيران تشعر مبرارة الهزمية 
واالنكسار، حيث تشري العديد من الدراسات إىل أن 
هذه الحرب أوقعت يف الجانب االيراين فقط مليون 
قتيل وأكرث من مليوين معوق وجريح و4 ماليني مرشد 
والحاق أكرث من ألف مليار دوالر خسائر مادية، لهذا 
فإن إيران، وتفادياً يف دخول مواجهة عسكرية مبارشة، 
امليليشيات  عىل  تعول  األخرية  السنوات  يف  بدأت 
العسكرية واألذرع املحلية التابعة لها يف دول املنطقة 
يف تحقيق أهدافها العسكرية، فهي من خالل حزب 
بشار  نظام  وتدعم  السوري  الرصاع  يف  تشارك  الله، 
األسد، وهي يف اليمن تواصل دعمها للحوثيني مادياً 
وعسكرياً، وتسعى إىل تحويلهم نسخة مشابهة لحزب 

الله اللبناين عىل الحدود السعودية.  
املنطقة: ال شك أن إدراك  اإلقليمي يف  التمدد    -  3
والتمدد  التدخل  يف  تفكر  جعلها  لقوتها  إيران 
منوذج  أنها  عىل  تأكيداً  الجوار،  دول  يف  اسرتاتيجياً 
ميكن تكراره يف دول أخرى، ال سيام أنها تنظر لنفسها 
العريب،  الخليج  منطقة  يف  األكبـر  الدولة  باعتبارها 
وليس أدل عىل وجود نوايا إيرانية للتدخل والتمدد 
يف العامل العريب، من قيام النظام اإليراين بإعداد وثيقة 
العرشينية“  اإليرانية  ”االسرتاتيجية  باسم  تُعرف 
(2005 - 2025)، أو الخطة اإليرانية العرشينية (إيران: 
وثيقة قومية وطنية تضع  أهم  تُعترب  2025)، وهي 
عرشين  خالل  اإليراين  للدور  املستقبلية  التصورات 
عاماً، وتهدف إىل تحويل إيران إىل نواة مركزية لهيمنة 
(أي  آسيا  غرب  جنوب  منطقة  يف  داخلية  تعددية 
الجزيرة  شبه  تشمل  التي  تحديًدا  العربية  املنطقة 
العربية وبالد الشام وسيناء). والواقع أن إيران تعول 
الخارجية  وأذرعها  العسكرية  ميليشياتها  عىل  كثرياً 
يف تنفيذ اسرتاتيجيتها للتمدد اإلقليمي، ولهذا بدأت 
تويل اهتامماً يف العامني املاضيني باالستثامر يف إنشاء 
ميليشيات متعددة الجنسيات تدين بالوالء (الطائفي- 

األيديلوجي) لها، يك توظفها متى أرادت.
4 -  فرض الوصاية اإليرانية عىل دول املنطقة عىل أمل 
إحياء اإلرث اإلمرباطوري الفاريس، وتكشف ترصيحات 
العديد من املسئولني اإليرانيني يف اآلونة األخرية عن 
متسك إيران بهذا الحلم القومي العنرصي، وهو ما أكده 

الرئيس اإليراين حسن روحاين، يف شهر أكتوبر 2017 
حينام قال يف كلمة متلفزة ، إنه ”ال ميكن يف العراق 
بأي  القيام  والخليج  إفريقيا  وشامل  ولبنان  وسوريا 
خطوة مصريية دون إيران“، وذلك بعد أيام من إعالن 
الرئيس األمرييك دونالد ترامب اسرتاتيجيته الخاصة 
بإيران، وعرب روحاين عن دعمه املطلق لقوات الحرس 
الثوري وتدخلها العسكري يف دول املنطقة، بعد ما 
كان ينتقدها يف السابق، قائالً: إن“الحرس الثوري ليس 
فقط محبوبا لدى الشعب اإليراين وإمنا يحتل قلوب 
حسب  وسوريا“،  ولبنان  واألكراد  العراقي  الشعب 
قاله  الترصيحات إىل األذهان ما  زعمه. وتعيد هذه 
عيل يونيس، مستشار روحاين، يف مارس 2015، حينام 
أعلن أن إيران ”أصبحت إمرباطورية كام كانت عرب 
التاريخ، وعاصمتها بغداد حاليًا، وهي مركز حضارتنا 
وثقافتنا وهويتنا اليوم كام يف املايض“. يونيس، الذي 

كان رئيًسا لوزارة االستخبارات واألمن القومي اإليراين 
حتى عام 2005، كان يُشري إىل نيّة إيران يف استعادة 
أسست  التي  الساسانية  الفارسية  اإلمرباطورية  زمن 
قبل اإلسالم، وكان الفرس عامدها، واستمرت أكرث من 
أربعة قرون، ووضعت محاربة الخالفة اإلسالمية بني 

اسرتاتيجياتها يف مرحلة من مراحلها املتأخرة. 
عىل  الوصاية  فرض  إيران  محاولة  أن  يف  شك  وال 
السياسية  األزمة  لبنان، تفرس  املنطقة، وخاصة  دول 
التي فجرتها استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري يف 
شهر نوفمرب 2017، فهذه االستقالة جاءت احتجاجاً 
عىل محاوالت طهران املستمرة السيطرة عىل القرار 
يف  بقوله  الحريري  أكده  ما  وهو  اللبناين،  السيايس 
إال  مكان  يف  تحّل  ما  إيران  ”أن  االستقالة  حيثيات 
وتزرع فيه الفنت والدمار والخراب، ويشهد عىل ذلك 
تدخالتها يف الشؤون الداخلية للبلدان العربية يف لبنان 



ملف العدد84 2017ديسمبر551العدد

بني  ”زرعت  أنها  معتربا  واليمن“،  والعراق  وسوريا 
أبناء البلد الواحد الفنت وتطاولت عىل سلطة الدولة 
وأنشأت دولة داخل الدولة وانتهى بها األمر إىل أن 
العليا  الكلمة  لها  وأصبحت  مفاصلها  عىل  سيطرت 

والقول الفصل يف شؤون لبنان واللبنانيني“.
5 -   تأكيد الهيمنة والنفوذ: ال تتواىن إيران عن توظيف 
امليليشيات املسلحة يف مّد نفوذها وتعزيز هيمنتها 
عىل دول املنطقة، فعيل سبيل املثال، فإن امليليشيات 
تستهدف  والعراق،  سوريا  يف  املوجودة  الشيعية 
باألساس إرساء كتلة إيرانية متتد من العراق اىل لبنان، 
للوصول إىل البحر املتوسط. كام توظف إيران ميليشيا 
نفوذها  بسط  ملحاولة  اليمن،  يف  االنقالبية  الحويث 
الهدف االسرتاتيجي،  العربية. وهذا  الجزيرة  يف شبه 
أكده تقرير للكونجرس األمريىك صدر يف العام 2015، 
ع ىف املنطقة عرب  أشار إىل أن طموحات إيران بالتوسُّ
الطائفية فيها، ال يقل خطورة  استغالل االنقسامات 
عية  عن برنامجها النووى، وأن طموحات إيران التوسُّ
ىف الرشق األوسط ميكن أن متثل خطراً عىل العامل ال 
حينام  وبالفعل  النووية.  طموحاتها  خطر  عن  يقل 
اندلعت الفوىض واالضطرابات يف املنطقة عام 2010 
حاولت إيران توظيفها لصالحها، واعتربتها فرصة لرفع 
راية الثورة الخمينية، وبالتحديد يف سوريا، فقد دخلت 
بكل ثقلها ضمن سياسة تبدو يف ظاهرها داعمة لنظام 
بشار األسد، لكنها يف باطنها تطمح الستكامل مرشوع 
التمدد الذي بدأ بشكل جزيئ مع حزب الله يف لبنان، 
ثم حقق خطوات كبرية وتاريخية بعد الغزو األمرييك 
االسرتاتيجي  إيران  مرشوع   .2003 سنة  يف  للعراق 
”الجارديان“  صحيفة  عنه  كشفت  والنفوذ  للهيمنة 

الربيطانية يف أكتوبر من العام 2016 ، وهو املرشوع 
العراق يف  بري يخرتق  تأمني ممر  ينطلق من  الذي 
سورية  رشق  شامل  ثم  البلدين،  بني  الحدود  نقطة 
إىل حلب وحمص، وينتهي مبيناء الالذقية عىل البحر 
املتوسط. وهذا املرشوع يفرس تدخالت إيران املتزايدة 
يف العراق وسوريا ولبنان يف األعوام املاضية، ويؤكد يف 
الوقت ذاته مضيها قدماً يف تنفيذ نواياها التوسعية  

يف املنطقة العربية.
املاضية  األعوام  إيران خالل  لتحركات  املتابع  ويدرك 
يكون  مهيمنة،  إقليمية  قوة  تكون  ألن  تخطط  أنها 
لها الرأي الحاسم يف تقرير مصري املنطقة، ولهذا فإنها 
وقضايا  أزمات  مختلف  استفزازي يف  بشكل  حارضة 
ولبنان  بسوريا  ومروراً  العراق  من  بدءاً  املنطقة، 
اإلقليمي،  متددها  وتواصل  بقطر،  ونهاية  واليمن، 
وتتحرك نحو باب املندب، وتتواجد عسكرياً يف إريرتيا، 
وتقيم عالقات مع العديد من الدول اإلفريقية، ولهذا 
فإنها تترصف مبنطق الدولة العظمى (اإلمرباطورية)، 
وتؤكد أن أمنها يصل إىل البحر األحمر والبحر األبيض 
عربية  عواصم  أربع  عىل  تسيطر  وأنها  املتوسط، 
(دمشق، بريوت، صنعاء، بغداد)، ما يؤكد أنها مل تنس 
بعد أن إمرباطوريتها القدمية انهارت عىل يد العرب 

قبل 1400 عام.

حزب هللا- الحوثيــــون: أخطر األذرع 
المذهبية االيرانية

يف  متزايدة  أهمية  العسكرية  امليليشيات  متثل 
االسرتاتيجية اإليرانية تجاه املنطقة، حيث تستخدمها 
والحريك يف جوارها  السيايس  نفوذها  بناء  طهران يف 

االسرتاتيجية  لهذه  األول  النموذج  وكان  االقليمي، 
إنشاء حزب الله ورعايته يف لبنان، والذي متكن أعقاب 
االنسحاب السوري من لبنان عام 2005، من الربوز 
كفاعل سيايس مهيمن يف البالد، وقادر عىل املامرسة 
السياسية والعسكرية، سواء ما يتعلق منها بإرسائيل، 
لبنان وأدواره وارتباطاته  التي تتعلق مبكانة  أو تلك 
الخارجية، وعالقاته بالقوى السياسية يف الداخل. ويف 
اليمن، حاولت إيران تحويل الحركة الحوثية إىل نسخة 
من حزب الله، توظفها كأداة للمساومة والضغط عىل 

دول الخليج، وخاصة اململكة العربية السعودية.

.. التجربة األوىل يف تأسيس  اللبناين  الله  1 - حزب 
امليليشيات املذهبية العسكرية

كان إليران دور رئييس يف تأسيس ”حزب الله“ اللبناين 
كممثل  الظهور  يف  الحزب  مساعدة  واستطاعت 
للشيعة يف لبنان، ووفرت له الدعم املادي والعسكري 
بحيث متكنت من تكوين قوة شيعية يف املنطقة، وفق 
نظرة املحيط العريب إليران. ونتيجة لهذا فإن الحزب 
إليران،  الكامل  والسيايس  األيديولوجي  بالوالء  يدين 
بل إنه شّكل فيام بعد منوذجاً ناجحاً أغراها مبحاولة 
تكراره يف دول عربية أخرى.  وتدافع إيران عن الحزب 
منذ سنوات من خالل دعمه باألسلحة واملال وتدريب 
قواته العسكرية. كام أنها ترى أن الوقوف مع الحزب 
يندرج ضمن سياسة تصدير الثورة ووالية الفقيه يف 
الله يف  العربية. وليس أدل من أهمية حزب  الدول 
االسرتاتيجية اإليرانية، هو محاوالتها الستنساخ هذه 
التجربة يف أكرث من دولة عربية خالل األعوام املاضية، 
حيث تعمل إيران منذ سنوات عىل دعم الحزب ضمن 
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اسرتاتيجيتها للتدخل يف شؤون الدول العربية، ولهذا 
انتقدت إيران بشدة قرار الجامعة العربية ومجلس 
التعاون  ومنظمة  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
منظمة  الحزب  اعتبار  بسبب  2016؛  عام  اإلسالمي 

إرهابية.  
األوىل  العملية  التجربة  مبثابة  الله  حزب  ويعترب 
أن  بل  اإلقليمي،  الجوار  إىل  اإليرانية  الثورة  لتصدير 
هناك من يرى أن حزب الله هو حزب ايراين يف لبنان، 
والدليل عىل ذلك أن البيان التأسييس للحزب والذي  
يعرف  هويتنا؟“  هي  ما  و  نحن  ”من  بعنوان  جاء 
التي نرص  الله  أّمة حزب  أبناء  ”انّنا  بالقول:  الحزب 
الله طليعتها يف إيران وأسست من جديد نواة دولة 
العامل، نلتزم بأوامر قيادة واحدة  االسالم املركزيّة يف 
حكيمة عادلة تتمثّل بالويل الفقيه الجامع للرشائط و 
تتجسد حارضا باالمام املسّدد آية الله العظمى روح 
الله املوسوي الخميني دام ظلّه مفّجر ثورة املسلمني 
و باعث نهضتهم املجيدة“. كام أن السيد حسن نرص 
الله يفاخر دوماً بأنه جندي من جنود والية الفقيه، 
وأعلن رصاحة يف كلمته خالل إحياء ذكرى عاشوراء يف 
العام 2015 بأن ”حزبه هو حزب والية الفقيه املرتبط 

مبارشة بإيران“. 
وتتميز العالقة بني حزب الله وإيران بتداخل البعدين 
الذين  الشيعة  فاللبنانيون  فيها،  والديني  السيايس 
ميثلون كوادر حزب الله تربطهم باملرجعيات الدينية 
الثورة  روابط روحية عميقة، ويعترب مرشد  اإليرانية 
دينية  مرجعية  أكرب  خامنئي  عيل  الله  آية  اإليرانية 

بالنسبة لهم، ويسمى أمني عام حزب الله حسن نرص 
الله الوكيل الرشعي آلية الله خامنئي.  ويجمع الخرباء 
عىل أن حزب الله يعترب أنجح تجربة إيرانية يف مجال 
متّدد مرشوعها  سياق  يف  املذهبية،  امليليشيات  زرع 
القومي التوسعي، كام يُعّد الذراع العسكرية اليمنى 
الحزب أقوى حليف  الثوري اإليراين. ويعترب  للحرس 
أن دوره  املايض، خاصة  القرن  مثانينيات  منذ  إليران 
مل يعد مقترصاً كام يدعي عىل مواجهة إرسائيل، وإمنا 
امتد إىل الخطوط األمامية يف الرصاع السوري واليمني، 
إىل جانب ميلشيات عراقية موالية لطهران تنشط يف 

العراق وسوريا.
وميثل حزب الله أحد أهم أدوات إيران التي تستطيع 
إرسائيل  عىل  الضغط  يف  تشاء  وقتام  تستخدمها  أن 

يف  عسكرياً  توظفه  كام  سياسياً،  املتحدة  والواليات 
الرصاع  يف  بالحزب  زجت  فقد  الخارجية،  الرصاعات 
يف سوريا، وجرى ذلك بداية بدعوى ”حامية املراقد 
الشيعية“، لكنه ما لبث أن تحّول عام 2012، إىل وجود 
علني واسع عىل امتداد األرايض السورية، إىل درجة 
أن إيران أوكلت للحزب قيادة وتنسيق عمل جميع 
ملساعدة  إيران  أرسلتها  التي  الشيعية  امليليشيات 
عراقية  من  جنسياتها  تعّدد  عىل  السوري،  النظام 
من  الله  حزب  وأصبح  ومينية.  وباكستانية  وأفغانية 
هذا املوقع يف خدمة النظامني اإليراين والسوري، وقام 
املحاذية  املناطق  طالت  دميوغرايف  تغيري  بعمليات 
وترسيًخا  إمداداته  لخطوط  تأميًنا  اللبنانية،  للحدود 

لنفوذه.  
وتكشف خربة السنوات القليلة املاضية، أن حزب الله، 
تحول ألهم ذراع عسكري إليران يف الخارج، وتوظفه 
يف رصاعاتها باملنطقة، كام تستفيد من خربة عنارص 
أجل  والتفجريات من  االغتياالت  الحزب يف عمليات 
توجيه رسائل للمجتمع الدويل والتخلص من أعدائها 
أمن  تهديد  يف  بالحزب  تستعني  كام  ومعارضيها، 
واستقرار العديد من دول املنطقة، فقد ثبت ضلوع 
الحزب يف عمليات تخريب يف عدد من دول الخليج 
كالبحرين والكويت، كام القي القبض عىل خاليا تابعة 
للحزب يف عدد من الدول العربية لكن دور الحزب 
الحزب  ودعم  الحايل،  اليمني  الرصاع  يف  ظهر  األكرب 
عن  اللثام  أماط  الذي  األمر  الحويث  ملليشيا  املطلق 
وجهه الطائفي البغيض، ولعل هذا يفرس إدراج دول 

      تمثل الميليشيات 
العسكرية أهمية 

متزايدة في 
االستراتيجية اإليرانية 

تجاه المنطقة 
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الخليج لحزب الله ضمن املنظامت اإلرهابية.
وقد سلط تقرير ملعهد ”جلوبال ريسك اينسايتس“ 
عىل  الضوء   2017 نوفمرب  شهر  يف  صدر  الربيطاين، 
إيران  اللبناين، ومحاوالت  الله  لحزب  املتزايد  النفوذ 
استنساخه يف بلدان الرشق األوسط، خاصة يف اليمن 
العراق  فإن  التقرير،  وبحسب  وسوريا،  والعراق 
األمامي يف هذا  الخط  أصبحت هي  ولبنان  وسوريا 
اإليرانية.  واالقتصادية  العسكرية  للقوة  املتزايد  املد 
استنساخ  عرب  متددت  إيران  أن  إىل  التقرير  ويشري 
منوذج ميليشيات ” حزب الله“ داخل دول املنطقة، 
حدودها  وتأمني  القومي  أمنها  عن  ”الدفاع  بحجة 
الخارجية، وأصبح الطريق من طهران إىل بريوت ليس 
األسلحة  القدس  وفيلق  الثوري  الحرس  لنقل  معبدا 
يف  والنفوذ  األيديولوجية  بل  فحسب،  واإلمدادات 

عمق األرايض العربية أيضاً“.  
2 -  ميليشيا الحويث .. أداة إيران للضغط عىل دول 

املنطقة والسيطرة عىل باب املندب
يأيت دعم إيران مليليشيا الحويث اإلرهابية من منطق 
أن  صحيح  بحت،  واسرتاتيجي  وسيايس  مصلحي 
ويرتبطون  الشيعي،  باملذهب  يدينون  الحوثيني 
إال  قم،  يف  الشيعية  املرجعية  مع  تاريخية  بعالقات 
السيايس  الرصاع  يف  توظيفهم  إىل  سعت  إيران  أن 
يف اليمن، حيث تعترب ميليشيا الحويث أداة يف يدها 
اإلقليمي  ورصاعها  لحركتها  جوهرياً  جزءاً  وتعتربها 
ملرشوع  امتداد  هو  اليمن  أن  أساس  عىل  والدويل، 
إيران اإلقليمي، ولهذا فإن الهدف الرئييس من التدخل 
اإليراين يف الرصاع الدائر باليمن ودعم الحوثيني هو 
يف  اللبناين  الله“  من“حزب  آخر  منوذج  استنساخ 

الحدود الجنوبية للسعودية.   
ومنذ نشأة الحركة الحوثية ىف عام 1986 ىف محافظة 
يف  واضح  دور  إليران  وكان  اليمن،  بشامل  صعدة 
العالقة  وبدأت  تطورها،  مراحل  دعمها يف مختلف 
بني الجانبني تتطور حينام سعت الحركة إىل االنقالب 
اإلمامة،  اليمن، وتطبيق نظام  الحكم يف  عىل نظام 
عند إعالن حسني بدر الحوىث قائد الحركة خروجه 
عن نظام الجهورية استناداُ اىل أن الحكومة اليمنية 
جاءت للحكم من خالل انقالب عسكرى أطاح بحكم 
اإلمام الذي كان يتبع املذهب الزيدى، فكان الحويث 
يريد تطبيق نظام اإلمامة عىل الحكم. ونتيجة لهذا 
اتهامات متعددة  بتوجيه  اليمنية  الحكومة  جاء رد 
للحركة الحوثية منها، التحريض عىل العنف، سعيها 
من  الدعم  عىل  الحصول  مسلحة،  جامعة  إلنشاء 
وبداية  الشيعى.  املذهب  نرش  الله،  وحزب  إيران 
إيران  استغلت  الراهن  من عام 2004 وحتى وقتنا 
األزمة الداخلية يف اليمن، وعززت من دعمها للحركة 
الحوثية، حتى تعاظمت قوتها وباتت متثل ميليشيا 

موازية للجسش اليمني.
إىل  الحوثية  الحركة  تحول  يف  إيران  وساعدت 
سياسياً  اليمنية  الساحة  عىل  مؤثرة  عسكرية  قوة 
تركه  الذي  الفراغ  استغالل  ضوء  يف  وعسكرياً، 
نظام املخلوع عيل عبدالله صالح للسيطرة الكاملة 
حجة  محافظتي  من  وأجزاء  صعدة  محافظة  عىل 
عىل  والسيطرة  العاصمة  احتالل  حتى  والجوف، 
بل  الحد،  هذا  عند  األمر  يتوقف  ومل  الحديدة، 
امتد ليشمل اعتبار ما حدث يف اليمن بعد استيالء 
 2014 سبتمرب  يف  صنعاء  العاصمة  عىل  الحوثيني 

”اإلسالمية“  للثورة  واستلهام  طبيعي  امتداد  بأنه 
يف إيران.  بل أن إيران سعت إىل توظيف الحوثيني 
ثم  ومن  الطائفي،  مرشوعها  ضمن  اليمن  لتحويل 
جاءت عملية عاصفة الحزم بقيادة اململكة العربية 
املرشوع  هذا  ملواجهة   2015 مارس  يف  السعودية 

الطائفي، والحفاظ عىل الهوية العربية لليمن.
األمل  إعادة  عملية  ثم  الحزم  عاصفة  عملية  ومنذ 
الحويث  مليليشيات  دعمها  تواصل  وإيران  اليمن،  يف 
ناحية،  من  الرصاع  أمد  إطالة  بهدف  اإلرهابية، 
أخرى،  ناحية  السيايس من  الحل  مبادرات  وإفشال 
حيث تقوم بتقديم أسلحة متطورة مليليشيا الحويث، 
مبا يف ذلك الصواريخ الباليستية، والطائرات من دون 
القوات  أركان  هيئة  رئيس  أن  بل  املسلحة،  طيار 
املسلحة اإليرانية، محمد حسني باقري، كان قد أعلن 
إيران  سعى  ”احتامل  عن   ،2016 نوفمرب  نهاية  يف 
اليمن أو سوريا مستقبال“،  إلقامة قواعد بحرية يف 
حجم  بشأن  ودولياً  إقليمياً  قلقاً  أثار  الذي  األمر 

التدخل اإليراين يف اليمن ودوافعه الحقيقية.
ميليشيا  ودعم  اليمني،  الرصاع  يف  اإليراين  التدخل 
الحويث اإلرهابية بات هو السبب الرئييس يف إفشال 
أن  حتى  اليمنية،  لألزمة  السيايس  الحل  جهود 
الحكومة اليمنية جددت يف شهر أكتوبر 2017 اتهامها 
استقرار  لزعزعة  كدمى  الحوثيني  باستخدام  إليران 
أكرث  اإليرانية يف بالدها  التدخالت  املنطقة، وشكت 
إيران  تحالف  إن   ”  : لها  بيان  يف  وقالت  مرة،  من 
استقرار  زعزعة  إىل  يسعى  الحوثيني  االنقالبيني  مع 
املنطقة، وإن طهران تقف وراء تسليح امليليشيات 
وعمدت إىل إرسال دعم مادي وعسكري لالنقالبيني 
إىل  إضافة  الثوري،  الحرس  من  بخرباء  وإمدادهم 
أخرى،  وتكنولوجيات  متطورة  بصواريخ  تسليحهم 
األلغام  ذلك  يف  مبا  الحرب،  أمد  إطالة  إىل  أدى  ما 
استقرار  تهدد  التي  املتفجرة،  والقوارب  البحرية 
األحمر“  البحر  يف  املالحة  وحرية  املنطقة  وأمن 
عرب السيطرة عىل مضيق باب املندب. بل أن نائب 
األحمر  محسن  عىل  الركن  الفريق  اليمنى  الرئيس 
أكد يف ترصيحات يف شهر نوفمرب 2017، ”إن املعركة 
ىف اليمن ليست مع ميليشيات الحوىث فقط وإمنا مع 
إيران وحزب الله ومن ورائهم“، وحذر من استمرار 
أنواع  مبختلف  وتزويدهم  للحوثيني  إيران  دعم 
األسلحة والصواريخ الحديثة، قائالً:“أن إيران وحزب 

الله مل يقدما لليمن إال املوت والخراب والدمار“.
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دور ميليشــــيا الحوثــــي اإلرهابية 
فــــي تنفيــــذ اســــتراتيجية التمدد 

والتوسع اإليرانية
اإليرانيني  املسئولني  من  العديد  ترصيحات  تكشف 
خالل العامني املاضيني أن ميليشيا الحويث اإلرهابية 
متثل أحد األزرع التي توظفها إيران لتعزيز نفوذها 
عام،  بوجه  واملنطقة  بل  وحسب،  اليمن  يف  ليس 
بالنظر ملا يتمتع به اليمن من موقع جغرايف مؤثر، 

يضمن لطهران، العديد من املزايا، أبرزها:
مجلس  دول  عىل  واملساومة  الضغط  مامرسة   *
السعودية،  العربية  اململكة  وتحديداً  التعاون، 
وخاصة عىل صعيد تهديد أمن هذه الدول، خاصة 
مع وجود ميليشيا الحويث الشيعية يف شامل اليمن 
بالقرب من السعودية، وما ميثله ذلك من مشكالت 
أمنية عديدة للمملكة وعرقلة أي محاوالت أو جهود 
خليجية من أجل إعادة االستقرار يف اليمن، خصوصا 
للمخططات  الكربى  املتصدية  هي  السعودية  وأن 
عاصفة  لعملية  قيادتها  منذ  املنطقة  يف  اإليرانية 
الحزم يف مارس 2015 وعملية إعادة األمل يف اليمن 

يف أبريل من العام نفسه. 
بكل  االنطالق  لها  يتيح  اليمن  اإليراين يف  التواجد   *
بسهولة ويرس اىل مد نفوذها إىل دول عربية أخرى 

مثل الصومال وجيبوىت والسودان.
* توظيف ميليشيا الحويث اإلرهابية يف تهديد األمن 
العربية  اململكة  وخاصة  الجوار،  لدول  واالستقرار 

انطالق  منذ  واضح  بشكل  تأكد  وهذا  السعودية، 
عام  اليمن  األمل يف  وإعادة  الحزم  عمليتي عاصفة 
من  العديد  بإطالق  الحوثيون  قام  حيث   ،2015
آخرها  كان  السعودية،  األرايض  تجاه  الصواريخ 
الصاروخ الباليستي الذي سقط بالقرب من الرياض 
األمرييك  الرئيس  حّمل  وقد  و   ،2017 نوفمرب  يف 
دونالد ترامب النظام اإليراين املسؤولية عن إطالق 
تكرار  أمريكيون  مسؤولون  ووصف  الصاروخ،  هذا 
إطالق الصواريخ من قبل ميليشيات الحوثيني وحزب 
لرتسانة  استعراض  بأنها  الثوري،  إيران  وحرس  الله 
الصاروخية مستخدمة أدواتها يف املنطقة، يف  إيران 
إشارة واضحة إىل أن ميليشيا الحويث اإلرهابية، باتت 
التدخلية  اسرتاتيجيتها  لتنفيذ  أدوات  ضمن  تندرج 
األمن  أسس  زعزعة  تستهدف  التي  والعدوانية 

واالستقرار يف املنطقة.  
* يتمتع اليمن مبوقع اسرتاتيجي، فهو ميسك بزمام 
وثيق  تداخل  وهناك  األحمر،  للبحر  الجنويب  الباب 
مُيثل  األخري  املندب، فهذا  بني مضيقي هرمز وباب 
طريًقا للناقالت املحملة بنفط الخليج باتجاه أوروبا. 
كام يربط حزام أمن الجزيرة والخليج العريب، ابتداًء 
العرب. ولهذا فإن  السويس وانتهاء بشط  قناة  من 
اليمن بلعب دوراً أساسياً ومهامً يف يف درء املخاطر 
املحتملة لخطوط نقل النفط الخليجي إىل األسواق 
عىل  لليمن  الجغرايف  املوقع  ينطوي  كام  العاملية.  
لها منافذ حيوية،  يتيح  الخليج،  أهمية كبرية لدول 

حيث  العامل،  قارات  من  العديد  عىل  واالنفتاح 
القارة  بينها وبني  الوصل  مبثابة همزة  اليمن  أصبح 
الجنوبية ملدخل  البوابة  اليمن  ميثل  كام  األفريقية، 
البحر األحمر، ويتحكم يف املمر الذي يصله باملحيط 
من  كالً  تحتضن  عدن  خليج  منطقة  وعرب  الهندي، 
البحر األحمر واملحيط الهندي وتتحكم كذلك بطرق 
املالحة البحرية املؤدية إىل آسيا. وبالتايل فإن وجود 
إيران يف هذا املكان االسرتاتيجي يعزز من حضورها 
املداخل  عىل  السيطرة  عىل  ويساعدها  اإلقليمي، 
أنها  بل  الدولية،  النفط  لتجارة  الرئيسية  واملخارج 
تطلق  أن  املكان ميكن  هذا  تواجدها يف  من خالل 
املمرات كوسيلة  املالحة يف هذه  بعرقلة  تهديداتها 
الشأن،  هذا  يف  العريب  الخليج  دول  عىل  للضغط 
املالحة  بعرقلة  املتكررة  الحوثيني  تهديدات  ولعل 
االسرتاتيجية  عن  تنفصل  ال  املندب  باب  مضيق  يف 

اإليرانية يف هذا الشأن.

على  اإليرانية  الميليشــــيات  خطر 
اإلقليمــــي  واالســــتقرار  األمــــن 

والدولي
يف  املنطقة  شهدتها  التي  األحداث  تطورات  أثبتت 
املرتبطة  املذهبية  امليليشيات  أن  األخرية  اآلونة 
يف  والحوثيون  اللبناين،  الله  حزب  وخاصة  بإيران، 
اليمن، تشكل الخطر الرئييس عىل أمن واستقرار دول 
املنطقة والعامل، ليس فقط ملا ترتكبه من جرائم بحق 
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املدنيني العزل، وإمنا أيضاً ورمبا األخطر أنها تعمل عىل 
تدمري وحدة وسيادة الدول التي تتواجد بها، خاصة 
أنها تدين بالوالء الكامل إليران التي توظفها يف تنفيذ 
هذه  مخاطر  تناول  وميكن  املنطقة.  يف  اسرتاتيجتها 
امليليشيات عىل األمن واالستقرار اإلقليمي يف أكرث من 

زاوية، وذلك عىل النحو التايل:
املنطقة:  العديد من دول  واستقرار  أمن  تهديد   .1  
فمثالً حزب الله ، كام سبق اإلشارة ، تخطَى الساحة 
اللبنانية وامتد إىل األرايض السورية والعراقية واليمنية، 
األمن  زعزعة  يف  إيران  توظفها  أداة  إىل  وتحول 
واالستقرار يف أكرث من دولة ، كام يف مملكة البحرين 
قامت  ملاذا  يفرس  ولعل هذا  والسعودية.  والكويت 
العديد من الدول بوضع الحزب عىل الئحة اإلرهاب، 
يف حني وضعت دول أخرى عدداً من قادته عىل قامئة 
الحوثيون  أما  ومتويلها.  إرهابية  أعامل  يف  املتورطني 
الصاروخية يف  إيران الستعراض قوتها  أداة  فأصبحوا 
املنطقة، فرغم أن الحوثيني أطلقوا عدداً من الصواريخ 
بداية عملية عاصفة  السعودية منذ  األرايض  باتجاه 
الحزم ثم عملية إعادة األمل يف اليمن، إال أن الصاروخ 
الباليستي األخري الذي أطلقوه يف الرابع من نوفمرب 
2017، باتجاه الرياض وتم تدمريه من قبل الدفاعات 

الجوية السعودية ميثل تحوالً خطرياً ليس يف الرصاع 
العدوان العسكري املبارش  اليمني، بل أنه يرقى إىل 
من قبل إيران عىل اململكة العربية السعودية. وهذا 
ما أكده ويل العهد السعودي األمري محمد بن سلامن 
، الذي أشار رصاحة إىل أن“ إيران متورطة يف عدوان 
الحوثيني  تزويدها  اململكة عرب  مبارش عىل  عسكري 
الرياض“،  مدينة  فيها  استهدفت  باليستية  بصواريخ 
مشدداً عىل أن هذا االنخراط ”قد يرقى إىل اعتباره 
أوضح  بينام  اململكة“.  الحرب ضد  أعامل  من  عمالً 
إطالق  أن  الجبري  عادل  السعودي  الخارجية  وزير 
اللبناين   الله“  وأن ”حزب  إيران عمل حريب،  صاروخ 

هو من أطلقه من اليمن.
أمر رجحته  الصاروخ  إطالق هذا  وراء  إيران  وقوف 
بإمداد  اتهمت طهران  والتي  ايضاً  املتحدة  الواليات 
يوليو  يف  السعودية  عىل  أطلق  بصاروخ  الحوثيني 
املايض، مؤكدة أنها والسعودية تعمالن معاً ملحاربة 
يف  لالستقرار  املزعزع  إيران  نفوذ  وإنهاء  املتطرفني 
الرشق األوسط. واتهمت السفرية األمريكية يف األمم 
إيران   2017 نوفمرب  شهر  يف  هيىل  نيىك  املتحدة، 
ودعت  املايض،  يوليو  يف  بصواريخ  الحوثيني  بإمداد 
األمم املتحدة إىل تحميل إيران املسئولية، مشرية إىل 

أن املعلومات األولية أظهرت أن الصاروخ الذي أطلق 
يف يوليو إيراين من طراز (قيام)، ووصفته بأن ”نوع من 
األسلحة التي مل تكن موجودة يف اليمن قبل الرصاع“. 
وال شك يف أن إدخال الصواريخ الباليستية يف الرصاع 
استهداف  عىل  الحوثيني  وتحريض  اليمن،  يف  الدائر 
اململكة العربية السعودية، ميثل تطوراً خطرياً ال ميكن 
متادي  معناه  ألن  عليه،  السكوت  الدويل  للمجتمع 
اململكة  أمن  تهديد  يف  إيران،  من  بإيعاز  الحوثيني، 
أن  هنا  األمر  يف  الخطري  أن  بل  السعودية،  العربية 
الحوثيني قاموا يف العام املايض، ودون مراعاة لحرمة 
بصاروخ،  املكرمة  مكة  باستهداف  املقدسة،  األماكن 
اليمن  أرض  من  إطالقه  وقت  الصاروخ  رصد  وتم 
ومتت متابعته وتتبعه وتحديد الجهة التي يستهدفها 
ومن ثم تم اعرتاضه بنجاح وإسقاطه، كام تم مهاجمة 

منصة إطالقه كغريه من الصواريخ.
من  النوعية  بهذه  الحوثيني  إمداد  يف  إيران  تورط 
لقراري  رصيحاً  انتهاكاً  ميثل  الباليستية،  الصواريخ 
رقم  بايران  خاص  قرار  األول  الدويل،  األمن  مجلس 
2231 لعام 2015، والذى وافق مبوجبه مجلس األمن 
عىل االتفاق النووى املربم بني إيران والدول الغربية 
أو  بيع  أو  امداد  طهران  عىل  وحظر  عام 2015،  ىف 



89

أراضيها  خارج  والخفيف  الثقيل  بأنواعه  سالح  نقل 
بشأن  الثاىن  القرار  أما  املجلس.  من  مواقفة  دون 
 14 يف  صدر  الذي   (2216) رقم  القرار  فهو  اليمن، 
أبريل 2015 و حظر تزويد كال من زعيم املتمردين 
من  واثنني  الحوىث  بدرالدين  عبدامللك  الحوثيني، 
القادة العسكريني ىف اليمن إضافة إىل الرئيس اليمنى 
املخلوع عىل عبد الله صالح ونجله أحمد وعبد امللك 
الحويث وعبد الخالق الحويث وعبد الله يحيى الحكيم 
(أبو عيل الحاكم)، باألسلحة وكافة األطراف التي تعمل 
لصالحهم أو تنفيذاً لتعليامتهم يف اليمن. ولعل هذا 
يفرس تزايد حالة القلق الدويل يف اآلونة األخرية من 
برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وخاصة من جانب 
الواليات املتحدة وأملانيا وفرنسا وبريطانيا، والتي ترى 
يف هذا الربنامج مصدر تهديد للمنطقة والعامل، وقد 
الباليستي  الصاروخي  االختبار  الدول  هذه  انتقدت 
ودعت  املايض،  أكتوبر  شهر  يف  إيران  أجرته  الذي 
الصاروخية ووقف  إيران  إىل رضورة تحجيم قدرات 
أنشطتها املثرية للقلق واملزعزعة لألمن واالستقرار يف 

املنطقة.
والبحر  املندب  باب  مضيق  يف  املالحة  تهديد   -  2
إيران،  بإيعاز من  الحوثيون،  ما يطلق  كثرياً  األحمر: 
املندب،  باب  مضيق  يف  املالحة  بعرقلة  تهديداتهم 
وكان  اليمنية،  املواين  يف  النفط  ناقالت  واستهداف 
آخرها يف شهر نوفمرب 2017، حينام قالت ميليشيات 
الحويث أنها قد تهاجم البوارج وناقالت النفط يف املوانئ 
اليمنية، رًدا عىل إغالق التحالف العريب يف اليمن الذي 
تقوده السعودية لتلك املوانئ للتأكد من اإلجراءات 
التفنيشية والرقابية فيها، بعد دالئل تثبت تورط إيران 
إىل  الباليستية  الصواريخ  سيام  ال  األسلحة،  بتهريب 
الحوثيني عن طريقها. ويف شهر سبتمرب 2017 هدد 
عبد امللك الحويث زعيم الحوثيني من أن جامعته قد 
تستهدف ناقالت النفط السعودية إذا هاجم التحالف 
ميناء الحديدة الرئيس يف اليمن؛ والذي يعد املصدر 
األهم لألسلحة املهربة التي تصل الحوثيني من إيران. 
املائية  املمرات  املالحة يف هذه  بتهديد  إيران  عالقة 
التي  والتقنيات  فالوسائل  تخطئها عني،  ال  واملالحية 
يستخدمها االنقالبيون الحوثيون يف اعتداءاتهم عىل 
املالحة يف املياه اليمنية، من صواريخ موّجهة وزوارق 
مفّخخة مسرّية عن بعد، تشري بوضوح إىل دور طهران 
من  العديد  ويؤكد  التهديدات،  تلك  يف  املتعاظم 
املسئولني اليمنيني أن ميليشيا الحويث واملخلوع صالح 
األلغام  وتفخيخ  لتصنيع  إيرانيني  خرباء  تستضيف 

وعصابات  الحويث  ميليشيات  من  عنارص  وتدريب 
صالح عىل كيفية التحكم يف الزوارق امللغمة املسرية 
عن بعد الستهداف السفن بالبحر األحمر، محذرين يف 
الوقت نفسه من حقول األلغام التي زرعها االنقالبيون 

أمام السواحل اليمنية.
وال شك يف أن هذه التهديدات بعرقلة املالحة يف البحر 
باألحرى  أو  الحوثيني،  أن  إىل  بوضوح  تشري  األحمر 
التعاون،  دول مجلس  إىل  رسالة  إيصال  تريد  إيران، 
وعىل رأسها اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة، بأنها قادرة عىل إلحاق األذى بالسفن 
التجارية وسفن اإلغاثة يف املمر املايئ الدويل يف مسعى 
منها للسيطرة عىل باب املندب، خاصة أن ميليشيا 
الحويث استهدفت بالفعل العديد من السفن املدنية 
األحمر، ففي شهر يونيو 2017،  البحر  والتجارية يف 
نفط  ناقلة  تعرض  اليمن   يف  العريب  التحالف  أعلن 
تحمل علم جزر مارشال إلطالق نار بقذائف صاروخية، 
باب  مضيق  رحلتها يف  وفق خط  تسري  كانت  بينام 
املندب االسرتاتيجي قبالة السواحل اليمنية. ويف شهر 

باستهداف  الحوثيون  قام   ،2016 العام  من  أكتوبر 
سواحل  قبالة  اإلماراتية“سويفت“  املدنية  السفينة 
املخا يف تحٍد سافر للمواثيق واألعراف الدولية وتهديد 
لحرية املالحة يف باب املندب، رغم علمهم أن هذه 
املساعدات  نقل  يف  تساهم  نقل  سفينة  السفينة، 
غري  سفينة  وهي  الركاب  ونقل  اليمنيني  والجرحى 
مسلحة وال يتوفر لها أي نوع من الحامية العسكرية 
املسلحة وتستخدم املمر الدويل املايئ يف باب املندب 
برحالت  وتقوم  والتجارية،  املدنية  السفن  كباقي 
اعتيادية إىل عدن منذ عام، وأن طاقم السفينة من 

املدنيني بالكامل.
باستهداف  املتكررة  الحوثيني  تهديدات  يف  شك  وال 
ناقالت النفط والسفن املدنية التابعة لدول التحالف 
العريب، وعىل رأسها السعودية واإلمارات، يؤكد الدعم 
السالم  يف  ترغب  ال  التي  إيران  من  يتلقونه  الذي 
والوصول إىل حل سيايس يف اليمن الشقيق، وهذا ما 
أكده العديد من املسئولون العسكريون األمريكيون 
يف األشهر املاضية، فالجرنال جوزيف دانفورد رئيس 
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هيئة األركان املشرتكة األمريكية، حذر يف شهر يونيو 
عىل  الحوثية  االنقالب  ميليشيات  خطر  من   2017
املمر املايئ الدويل يف ظل الدعم الذي تجده من إيران 
وتزويدهم بصواريخ كروز واتهامه إليران بأنها مل تغري 
التزال  إيران  أن  دانفورد  وشدد  العدوانية.  ترصفاتها 
مستمرة يف دعمها للمتمردين يف اليمن، وهو ما ميثل 
خطرا عىل استقرار املنطقة وتهديد املالحة الدولية يف 
مضيق باب املندب، مشريًا إىل أن طهران تقوم بتزويد 
كروز  إىل صواريخ  إضافة  الحوثية  االنقالب  ميليشيا 
تهديدا  لتشكل  السفن  وألغام ضد  مبعدات متطورة 
بالنسبة  حاسمة  أهمية  يكتسبان  مائيني  ملمرين 

للتجارة العاملية.
إيران  مرشوع  تنفيذ  يف  امليليشيات  استخدام   -  3
االسرتاتيجي إليجاد موطئ قدم لها عىل البحر املتوسط: 
فهذا املرشوع الذي كشفت عنه صحيفة ”الجارديان“ 
الربيطانية العام املايض، يستهدف إنشاء ممر برى ميتد 
من إيران إىل العراق ثم شامل رشق سوريا، وينتهى 
مبيناء الالذقية عىل البحر املتوسط، ووفقاً للعديد من 

التقارير الغربية، فقد تم بدء العمل يف هذا املرشوع 
بالفعل، وأنه يخضع لحراسة امليليشيات الشيعية ىف 
اللبناين.  الله  حزب  بقيادة  والعراق  سوريا  من  كل 
إيران  دور  تعزيز  هو  املرشوع  هذا  من  والهدف 
الغـــرب  ومفاوضة  املقبلة،  الفرتة  خالل  اإلقليمي 
عىل مزيد من املكاسب خاصة بعد اتجاه الوضع يف 
سوريا لتثبيت بقاء الرئيس بشار األسد املوايل لها. كام 
إيران  سيمكن  املتوسط  عىل  قدم  موطئ  حيازة  أن 
من التحرك بحرية يف دعم املجموعات املقربة منها 
يف إفريقيا وتقوية الشبكات التي يديرها حزب الله 
بالوكالة عنها. ويجمع العديد من الخرباء عىل أن نجاح 
إيران يف تنفيذ هذا املرشوع، فإنه سيعزز من قدرتها 
عىل تهديد األمن القومي العريب، ألنه سيسهل عليها 
دعم ميليشياتها العسكرية بشكل مبارش، وتوظيفها 

يف إطالق تهديداتها ضد العديد من الدول العربية.
أن  أحد  عىل  يخفي  ال  املنطقة:  أزمات  تعقيد   -  4
ميليشيات إيران الطائفية قد لعبت دوراً، وما تزال يف 
تعقيد العديد من أزمات املنطقة، وتعرث جهود الحل 

السيايس لها، ولعل نظرة رسيعة إىل التطورات األخرية 
هذه  تلعبه  الذي  التخريبي  الدور  تؤكد  املنطقة  يف 
امليليشيات، بدءاً من إطالق ميليشيا الحويث صاروخاً 
باليستياً عىل السعودية، وما تبعه من انفجار يف أنبوب 
نفط يف مملكة البحرين، حيث اعترب وزير الخارجية 
البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 
أن ”محاولة تفجري أنبوب النفط السعودي البحريني 
تصعيد إيراين خطري هدفه ترويع املواطنني واإلرضار 
بصناعة النفط يف العامل“، كام تقف إيران وراء استقالة 
سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناين، والتي جاءت رداً 
السيايس  القرار  السيطرة عىل  عىل محاوالت طهران 
للدولة اللبنانية، حيث جاءت هذه االستقالة بعد أيام 
املرشد  أكرب واليتي مستشار  الحريري عيل  لقاء  من 
اإليراين عيل خامنئي، والذي رصح بأن لبنان“جزء من 
محور املقاومة الذي انترص يف املنطقة“، وهو ما فهمه 
تابعاً  سيظل  لبنان  بأن  إيرانية  رسالة  بأنه  الحريري 
إليران، ودائراً يف فلك سياساتها، ولهذا جاءت استقالته 
ناحية،  من  بالده  سياسات  يف  طهران  لتحكم  رفضاً 
املنطقة)  يف  الرئييس  إيران  (زراع  الله  حزب  ومتكن 
التوجه  أن  ثانية.  كام  ناحية  اللبناين من  القرار  من 
طائفية  ميليشيات  بإنشاء  الخاص  الجديد  اإليراين 
التحرير  جيش  مسمى  تحت  الجنسيات  متعددة 
الشيعي، والذي تخطط أال يكون فيه أي جندي إيراين، 
ويرتبط بشكل مبارش بالحرس الثوري اإليراين، تحت 
قيادة اللواء قاسم سليامين، سيعقد من األزمات التي 
الجيش-  كام هو  أن هذا  املنطقة، خاصة  تشهدها 
املهمة  الرصاعات  مناطق  يف  يقاتل  قد  له-  مخطط 
إليران وتحديداً يف سوريا واليمن والعراق، ما يعني 
معه أن التدخالت اإليرانية يف كل من سوريا والعراق 
لتتملص من  تنظيامً؛  أكرث  وبشكل  واليمن ستستمر 

تهم التدخالت التي تالحقها يف هذه الدول.

الخالصة
بات خطر إيران التوسعي غري قابل للشك والنقاش، 
إيران  الدويل حيال مامرسات  الصمت  فإن  ثم  ومن 
الوقت من  التمدد وكسب  نظامها مبزيد من  يغري 
أجل تنفيذ مؤامراته واستنساخ تجربة كوريا الشاملية 
األمن  تهدد  صاروخية  أسلحة  ترسانة  امتالك  يف 
اإلقليمي والدويل بشكل يصعب معه التعامل مع هذا 
بأسس  تخل  نوعية  تنازالت  تقديم  الخطر من دون 

ومرتكزات معادالت األمن اإلقليمية والدولية.
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في تقرير مصور من العاصمة اليمنية صنعاء  كشفت شبكة «أيه بي سي» األسترالية عن استخدام 
المتمردين الحوثيين لعدد كبير من األطفال كجنود في الحرب، وبعضهم تقل أعمارهم عن 12عاما، 

فيما يشكل األطفال نحو 30% من قوة المتمردين الحوثيين.  ويتم هذا رغم أن استخدام األطفال في 
الصراعات المسلحة محظور قطعيًا بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، 

بل إن تجنيد األطفال دون الخامسة عشرة قد يرقى ذلك إلى جريمة حرب.

استغالل األطفال في الحروب 
بين الحوثيين وداعش

بقلم/ د. عمار علي حسن 

استغالل الحوثيين لألطفال
العربية  الحقوقية  املنظامت  من  عدد  قدمت  وقد 
والدولية عريضة إىل األمم املتحدة تطالب فيها بتجريم 
استغالل األطفال من قبل الحوثيني يف اليمن، وهو ما 
عرب عنه األمني العام لجمعية البحرين ملراقبة حقوق 

سرتفع  العريضة  «إن  بقوله:  فوالذ  فيصل  اإلنسان، 
اإلنسان  حقوق  مجلس  ورئيس  السامي  للمفوض 
ورئيس لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة .. 
ميليشيات الحويث املدعومة من النظام اإليراين تتحمل 

املسؤولية األكرب يف انتهاك األطفال اليمنيني».

وقد تحققت األمم املتحدة، حسبام جاء عىل لسان 
املفوضية  باسم  الرسمية  املتحدثة  رافينا شمداساين، 
العليا لشؤون الالجئني التابعة للمنظمة الدولية من 
ما بني 26  أنه  القتال  لألطفال يف  الحوثيني  استغالل 
مارس 2015 وحتى 31 يناير 2017 تم التحقق من 
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تجنيد 1476 طفالً جميعهم من الذكور.
الحويث تعمل  ميليشا  أن  تبني  تقارير دولية  وهناك 
أعامر  تزيد  ال  ِصبيَة  تجنيد  عىل  ونشاط  همة  يف 
خطوط  عىل  أطفال  كجنود  عاماً،   15 عن  بعضهم 
القتال األمامية للقتال، معظمهم من اللجان الشعبية 
التابعة للحوثيني، وأن العدد كبري لكن معظم األرس 
أن  من  خوفاً  أطفالها،  تجنيد  عن  الحديث  ترفض 
يتعرض أطفالهم الذين أخذهم الحوثيون أو غريهم 
جاهروا  ما  إذا  انتقامية  ألعامل  العائلة  أطفال  من 
بالكالم عن عمليات التجنيد، وهو ما عرب عنه أحد 
أحد  لكن ال  يجندون،  كثريون  أطفال  اآلباء: ”هناك 
يجرؤ عىل الحديث أو االستعالم عن املوضوع. فالكل 

يخافون من التعرض لالعتقال“.
ويتم تجنيد هؤالء األطفال أحياناً دون علم أرسهم، 
بعد التغرير بهم أو الوعود مبكافآت مبالية أو مراكز 
وجه  عىل  منهم  العديد  إرسال  ويتم  اجتامعية، 
نقاط  يف  العمل  أو  األمامية  الخطوط  إىل  الرسعة 
التفتيش. ويقوم الحوثيون بتجنيد األطفال من املدن 
الخاضعة لهم وخصوصاً العاصمة صنعاء ومحافظتي 
عمران وحجة شاميل البالد. كام ينشط الحوثيون يف 
األحياء الشعبية الفقرية، ويجربون األهايل عىل إرسال 

أطفالهم إىل جبهات القتال بالقوة.

استغالل داعش لألطفال 
عىل الوجه اآلخر، ال يتوقف «داعش» عن إنتاج ما 
عن  تطرفه  يف  وأعتى  أشد  تنظيم  أنه  عىل  يربهن 
عىل  اإلرهابية  والجامعات  التنظيامت  من  سابقيه 
ما  وآخر  واملعارص.  الحديث  املسلمني  تاريخ  مدار 
أنتجه داعش هو إنشاء ما يسميهم «أشبال الخالفة»، 
سابقة  يف  األطفال،  من  وانتحاريون  مقاتلون  وهم 
تاريخية، إذ مل تستغل منظمة إرهابية أو متطرفة من 
قبل األطفال عىل هذا النطاق الواسع، ويف مثل هذه 

األعامل، التي تودي بحياتهم.
فوفق ما يقوله «داعش» نفسه فإن 89 صبياً ترتاوح 
مواقع  يف  حتفهم  لقوا  عاماً  و18   8 بني  أعامرهم 
قتالية، حتى أغسطس 2016. وأكرث من نصف القتىل 
سقطوا عىل أرض العراق، ولكن أغلبهم من السوريني، 
اليمن والسعودية وتونس وليبيا.  أما اآلخرون فمن 
وأسرتاليا  وفرنسا  بريطانيا  من  قليل  عدد  وهناك 
ونيجرييا. وبينام تضاعف عدد األطفال الذي شاركوا 
يف معارك عام 2015 ثالث مرات مقارنة بعددهم عام 

2014، فإنه بني يناير 2015 ويناير 2016، لقي 39 % 
منهم حتفهم يف تفجريات بسيارات ملغومة و33% 
يف معارك. وكان 60% منهم ترتاوح أعامرهم بني 12 
و16 عاما، بينام 6% ترتاوح أعامرهم بني 8 و12 عاماً. 
ونحو %18 من الصبية لقوا حتفهم يف هجامت كان 

موتهم فيها محققا.

لماذا تجنيد األطفال
السؤال الذي يفرض نفسه يف هذا املقام هو: ملاذا يلجأ 
عىل  اإلجابة  وتتوزع  األطفال؟  تجنيد  إىل  «داعش» 

عنارص عدة، ميكن ذكرها عىل النحو التايل:
خطوط  امتداد  ظل  يف  املقاتلني  نقص  تعويض  ـ   1
يف  الراغبني  أو  مناوئيه،  وبني  التنظيم  بني  املواجهة 
استئصاله، ملساحات شاسعة، وعىل جبهات مختلفة. 
وقد زادت هذه الحاجة مع تصاعد التنسيق الدويل 
أن  بعد  للتنظيم،  شاملة  مواجهة  إىل  يحري  الذي 
الجميع. لكن يبدو أن هناك  استفحل خطره وطال 

ما هو أبعد من التعويض يف هذا الخصوص، إذ  تيش 
دون  يُعَّ أنهم  األطفال  لهؤالء  تجري  التي  التدريبات 
بالطريقة نفسها التي يعمل بها املقاتلون من الكبار، 
لجأ  أن داعش قد  قليالً، يف  الذي يشكك، ولو  األمر 
إىل الصغار كحل أخري بعد مقتل أغلب محاربيه من 

الرجال يف املعارك الضارية املتتالية.
2 ـ ربط أجيال جديدة بالتنظيم، فأطفال اليوم هم 
يكونوا  أن  عليهم يف  ”داعش“  ويراهن  الغد،  شباب 
مقاتلني مدربني عىل مستوى رفيع يف املستقبل، السيام 
قوية  فرصة  التنظيم  قادة  تعطي  سنهم  حداثة  أن 
والقتالية  الدينية  ومعتقداته  أفكاره  عىل  لتنشئتهم 

وتصوراته ومدركاته. 
 ويبدو أن عملية الربط تلك تدور بشكل ممنهج، ويف 
عليها  يهمني  التي  املناطق  داخل  أماكن عدة، سواء 
قوات  مداهمة  والدليل  خارجها،  حتى  أو  التنظيم، 
األمن الرتكية خالل حملة ضد تنظيم داعش اإلرهاىب 
مؤلف  ملبنى  أنقرة  بالعاصمة  أولوجانالر  حى  ىف 
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مكتبة،  أنه  عىل  الناس  يعرفه  طوابق،  خمسة  من 
األطفال.  تدريب  ىف  اإلرهاىب  التنظيم  ويستخدمه 
ترتاوح  فتاة   25 بينهم  من  طفالً   30 نحو  أن  وتبني 
أعامرهم بني 9 و17عاماً يبيتون ىف شقق هذا املبنى 

لتلقى التدريبات عىل يد عنارص من ”داعش“. 
3 ـ يتيح األطفال للقادة امليدانيني يف التنظيم فرصة 
للتمويه عىل أعدائهم وخداعهم، إذ يسهل استخدام 
الصغار يف بعض العمليات االنتحارية النوعية دون أن 
يلفتوا االنتباه، ويثريوا الشكوك. وقد ال يستمر هذا 
التمويه طويال، فأحيانا يجد الطفل االنتحاري نفسه 
أن يظهر متاما ألعداء «داعش»، وهي  يف حاجة إىل 
مسألة تجسدها ظاهرة «االنغامسيون»، حيث ينخرط 
األطفال أو الصبية بكل كيانهم يف عملية قتالية خلف 
خطوط العدو، ويفتحون النار بال حذر وال تحسب، 

فتكون النتيجة أن يلقون مرصعهم يف النهاية.
بعض  انتقل  فقد  بالتنظيم،  األطفال  أرس  ربط  ـ   4
املنتمني له إىل األرض التي يسيطر عليها التنظيم مع 
زوجاتهم وأطفالهم. وهناك من تزوجوا بعد وصولهم 
صفوف  يف  الفرنسيني  حالة  ولعل  أطفاال.  وأنجبوا 
داعش تقدم مثال ناصعا يف هذه الناحية، فهناك 400 
ثلثاهم  داعش،  صفوف  يف  موجودين  فرنيس  طفل 
ذهبوا مع الوالدين، والثلث ولدوا هناك، وحني يشبون 
عن الطوق سيجدون أنفسهم بني الدواعش، لينخرطوا 

طواعية يف صفوفهم.
التدريب  إىل  يؤخذون  ال  األطفال  هؤالء  فبعض 

عىل  أرسهم  مع  االتفاق  يتم  إمنا  عنوة،  العسكري 
داعش،  ميليشيات  إىل  انضاممهم  لقاء  مادي  مقابل 
مرتزقة،  ذويهم  وإدراك  التنظيم  نظر  يف  فهم  وبذا 
قبل  املتطرفة من  التنظيامت  انتهجته  وهذا مسلك 
يف ميادين قتال عديدة. وبعض األرس ترسل أطفالها 

راضية ألنها تعتقد يف أن هذا جهاد يف سبيل الله.
ويف حال إجبار بعض األطفال عىل االنضامم لداعش 
له،  به، ويخضعهم  التنظيم يربط ذويهم عنوة  فإن 
األمر الذي يعيد إىل األذهان ظاهرة ”الرهينة“ التي 
سادت يف اليمن قرونا، وال تزال متارس إىل يومنا هذا. 
حيث كان بعض الحكام يأخذون أبناء شيوخ القبائل 
معناه  متردهم  إن  إذ  خضوعهم،  ليضمنوا  رهائن 

ببساطة تعريض حياة أوالدهم للخطر. ويشبه هذا 
أيضا ما كان يفعله العثامنيون يف أواخر القرن الرابع 
عرش امليالدي، حني كان يتم خطف األطفال، وضمهم 
إجباريا إىل صفوف اإلنكشارية، حيث يتلقون مناهج 
عىل  عسكرية  وتدريبات  للدولة،  والءهم  تجعل 

مختلف فنون القتال. 
5ـ  يُعطي توظيف صغار السن يف العمليات امليدانية 
فرصة للتنظيم يك يسوق بعض صور ضحايا حروبه 
تشويه خصومه.  إىل  الرامية  دعايته  األطفال يف  من 
وأحيانا يقدم هؤالء إىل الرأي العام الدويل بوصفهم 
من املدنيني الذي أسقطهم أعداء داعش. ال يعني هذا 
بالطبع أن الضحايا املدنيني بالفعل ليس من بينهم 
أطفال، لكن يتم خلط األمور عىل النحو الذي يخدم 
وفاعليتها  احرتافيتها  ثبتت  التي  الداعشية،  الدعاية 

عىل مدار السنوات الفائتة. 
توظيف  يساعد  أيضا،  الدعاية  خطى  وعىل  ـ   6
”داعش“ لألطفال يف عمليات التنظيم يف حصده نقاطا 
إضافية يف الحرب النفسية التي يشنها ضد مناوئيه، 
لهؤالء  واملبثوثة  امللتقطة  الصور  عرب  لهم  يقول  إذ 
األنواع،  مختلف  من  أسلحة  يحملون  الصغار، وهم 
ويتدربون عىل عمليات انتحارية، أو حتى يحرضون 
دروس تلقينهم بعض تصورات التنظيم وأفكاره، بأن 
”داعش“ متجذرة يف األرض التي يسيطر عليها، وأن 

مقاتليها يتالحقون جيال وراء جيل.
الرشيط  هو  الصدد  هذا  يف  يُرضب  مثل  وأقوى 

       ترفض معظم 
األسر الحديث عن تجنيد 

أطفالها، خوفًا من 
أن يتعرض أطفالهم 
ألعمال انتقامية إذا 

ما جاهروا بالكالم عن 
عمليات التجنيد
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املصور الذي صدر يف 27 أغسطس 2016 عن املكتب 
اإلعالمي التابع لداعش مبدينة الرقة السورية، والذي 
يقومون  كامل  عسكري  بزي  أطفال  خمسة  أظهر 
بإطالق النار عىل رؤوس خمسة أشخاص قال التنظيم 
بأنهم من األكراد، يف إشارة لوحدات حامية الشعب، 

التي تقاتل التنظيم يف عدد من الجبهات.
 وقد حرص التنظيم عىل أن يقول بشأن املعدمني إن 
الواليات املتحدة األمريكية قد أوعزت إليهم بالتحرك 
لكن  كردية،  دولة  بإقامة  وعود  تحت  داعش،  ضد 
التنظيم «تصدى لهم واستنزف قواهم وقوى التحالف 

الذي ساندتهم» حسب تعبريه.

نتائج تجنيد األطفال
وإذا كانت هذه هي األسباب أو الدوافع التي تجعل 
«داعش» توظف األطفال يف عملياته القتالية، بال ورع 
استفحال  عىل  املرتتبة  النتائج  عن  فامذا  رحمة،  وال 
هذه الظاهرة؟ ميكن ذكر بعض هذه النتائج فيام ييل:
أ ـ الخطر العام املرتبط بتعرض األطفال ملحن قاسية 
أبحاث  بشأنها  أُعدت  مسألة  وهي  النوع،  هذا  من 
النفيس  التأثري  مجال  يف  والثقافات،  اللغات  بكل 

للحروب عىل األطفال.
أطفال  بها  مير  التي  التجربة  قسوة  يبني  ما  وهناك 
”داعش“ فها هو ضابط عراقي يروي واقعة القبض 

قائال:  العراق   كركوك شامل  يف  انتحاري  طفل  عىل 
فيام  سأنفجر“،  عني  ابتعدوا   : ويقول  يرصخ  ”كان 
أظهر ”فيديو“ كيف كان الطفل، الذي تلقى تدريبات 
لستة أشهر، يرتعش أثناء تفكيك الحزام الناسف عن 

جسده.
وهناك الطفل أسيد برهو، الذي سلم نفسه للرشطة 
قبل تنفيذ عملية انتحارية، وكذلك فعل طفل آخر يف 
الفلوجة، فيام هرب طفل أيزيدي من معسكر تدريب 
لداعش يف املوصل، وراح يقول يف خوف: ”دربونا عىل 

أن الذبح يجب أن يتم من أسفل الحنجرة“.

ورمبا لهذه املخاوف فإن نسبة فشل العمليات التي 
التي نفذها  كُلف أطفال بتنفيذها أكرب من مثيلتها 

بالغون.
ب ـ غسل دماغ صغار بالفكر الداعيش مام يجعلهم 
أطفال  يتلقى  تعليمية  فصول  ففي  كبارا.  يتبنونه 
الفقه  وأصناف  األسلحة،  أنواع  حول  دروسا  داعش 
والفكر املتشدد التي يتبناها التنظيم. ويتم تجميعهم 
لريوا مشاهد قطع رؤوس وإعدامات ينفذها  جالدون 

ال تزيد أعامرهم عن 12 عاما. 
األطفال عن ذويهم، وتُطلق  يُعزل  املدارس  يف هذه 
 ) الكبار عادة عىل غرار  كُنى معينة يحملها  عليهم 
أبو محمد  ـ  املرصي  أبو حمزة  ـ  البغدادي  بكر  أبو 
مستويات  ثالثة  عىل  توزيعهم  يتم  ثم  املقديس) 
عىل  باألساس  ينصب  ديني  والتدريب:  التعليم  من 
عملية الطاعة والجهاد، وعميل وهو بدين قايس، وفيه 
أنواع مختلفة من األسلحة ويتدربون  يتعرفون عىل 
عليها. ونفيس، سواء برفقة ”املحتسبني“ يف األسواق 
والشوارع واألماكن العامة، أو من يقيمون الحدود يف 

الساحات. 
اإلرهاب  أفكار  يحمل  ويرتتب عىل هذا خلق جيل 
وتدابريه، مبا يجعله يشكل خطرا محتمال عىل مختلف 
مثلام  األصلية،  بلدانهم  إىل  عادوا  إن  السيام  الدول، 

سبق أن جرى مع ”األفغان العرب“ قبل ربع قرن.

       يساعد توظيف 
”داعش“ لألطفال في 

عمليات التنظيم في 
حصده نقاطا إضافية 

في الحرب النفسية 
التي يشنها ضد 

مناوئيه
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تحديدات الدفاع الشامل لحروب 
القرن الواحد والعشرين

في ضوء تنامي الصراعات 
اإلقليمية والدولية، تصاعدت 

التهديدات األمنية، التي 
تواجه األمن القومي للدول، 

ولم يعد من الممكن مواجهة 
هذه التهديدات من خالل 

تبني الدول إلجراءات دفاعية، 
أو وقائية، بل بات هناك إدراكًا 

بوجود حاجة للتدخل خارج 
حدود الدولة لدرء المخاطر  

ومنع انتقال التهديدات إلى 
داخل إقليمها.

وقد دفعت هذه التطورات الدول املختلفة إىل تطوير 
الدفاع  ملحاولة  نشطة  وتبني سياسات  اسرتاتيجيات 
عن أمنها، مع التسليم بأن هذه اإلجراءات لن تحد 
متاماً من التهديدات األمنية، أو متنع من وقوعها متاماً. 
وسوف يركز هذا التحليل عىل رصد أبرز التحديات 
الدفاع عن  إىل  الرامية  الدولة  تواجه محاوالت  التي 
يف  الحروب  طبيعة  يف  التغري  ظل  يف  القومي  أمنها 
القرن الواحد والعرشين، باإلضافة إىل أبرز السياسات 
التي بدأت بعض الدول يف انتهاجها لتأمني نفسها يف 

مواجهة هذه التحديات.

أوًال: التحديات األمنية في 
حروب القرن الواحد والعشرين:

ساهمت عدد من العوامل يف تعاظم التحديات األمنية 
الرصاعات  بتنامي  يرتبط بعضها  الدول،  تواجه  التي 
طبيعة  يف  والتغري  املختلفة،  األقاليم  يف  املسلحة 
باإلضافة  التكنولوجية،  التطورات  وتسارع  الحروب 
كالحروب  الحروب،  من  جديدة  مجاالت  بروز  إىل 
السيربانية، أو التوسع يف استخدام أمناط قدمية منها 
مثل الحرب املعلوماتية، باإلضافة إىل تنامي االعتامد 
عىل الوكالء املسلحني، وميكن تفصيل هذه التحديات 

األمنية عىل النحو التايل:  

1 -تنامي الرصاعات عىل املستويني اإلقليمي والدويل: 
وقد ارتبط ذلك برغبة بعض القوى اإلقليمية والدولية 
بتغيري توازن القوى القائم، سواء يف النظام الدويل أو 
اإلقليمي، وبروز مقاومة من جانب الدول األخرى ملثل 

هذا التغيري، ومحاولة استعادة االستقرار مرة أخرى.
وتعد من أحد األمثلة يف هذا اإلطار املساعي اإليرانية 
خالل  من  األوسط،  الرشق  منطقة  عىل  للهيمنة 
توظيف املليشيات الشيعية املسلحة، وليس أدل عىل 
يف  مدينة طهران  مندوب  السياسة ترصيحات  هذه 
الربملان اإليراين، «عيل رضا زاكاين»، املقرب من املرشد 
اإليراين عيل خامنئي إن «ثالث عواصم عربية أصبحت 
اإلسالمية»،  اإليرانية  للثورة  وتابعة  إيران،  بيد  اليوم 
مشرياً إىل أن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة 
التي يف طريقها لاللتحاق بالثورة اإليرانية. وقد جاءت 
هذه الترصيحات يف أعقاب سيطرة الحوثيني عسكرياً 
الحكومة  وطردهم  صنعاء،  اليمنية  العاصمة  عىل 
الرشعية. وقد ترتب عىل ما سبق قيام التحالف العريب 
بقيادة السعودية، ومبشاركة عدد من الدول العربية، 
بالتدخل عسكرياً يف اليمن لدعم الحكومة الرشعية 

واستعادة االستقرار اإلقليمي.
الدائر يف  بالنسبة إىل الرصاع  وال يختلف األمر كثرياً 
عن  لفصلها  الغربية  املحاوالت  أدت  فقد  أوكرانيا، 

بقلـم: 
شادي عبدالوهاب منصور

األمنية  االتجاهات  تقدير  وحدة  رئيس 
والدراسات  لألبحاث  املستقبل  مركز  يف 

املتقدمة

حروب واسلحة الجيل الخامس
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املدار الرويس، وضمها إىل حلف شامل األطليس بقيادة 
الواليات املتحدة من خالل إسقاط الحكومة املوالية 
ملوسكو، إىل قيام بوتني باتخاذ قرار بدعم االنفصاليني 
يف رشق أوكرانيا، باإلضافة إىل ضمها شبه جزيرة القرم، 

ذات األهمية االسرتاتيجية لألسطول الرويس.
تهديداً  التطورات مثلت  أن هذه  فقد رأت موسكو 
ألمنها القومي ألنه ال يوجد قوى كربى تسمح ألخرى 
بالتواجد يف جوارها املبارش، فقد سبق وأن حذر بوتني 
إذا  بأنه  األبن  بوش  جورج  األسبق  األمرييك  الرئيس 
انضمت أوكرانيا إىل الناتو، فإنها لن تصبح موجودة 

عىل خريطة العامل.
2 - تبني الدول لحروب الجيل الخامس: ويعد هذا 
فيها  تستخدم  قيود  بال  «حرب  الحروب  من  النمط 
الوسائل كافة إلجبار العدو عىل الرضوخ، من خالل 
تضم  شبكية  تحالفات  قيام  منها  متعددة،  وسائل 
عىل  تقوم  الدول  غري  من  املسلحة  والفواعل  الدول 
املصالح املشرتكة بدالً من األهداف األيديولوجية أو 
الوطنية». وغالباً ما يستهدف هذا النمط من الحروب 
هزمية الخصم أو تدمري الدولة، وإن كان خالل مرحلة 

زمنية ممتدة. 
وتتمثل أحد العوامل التي دفعت لظهور هذا النمط 
ارتفاع تكلفة التدخل العسكري املبارش، سواء مادياً أو 
برشياً أو أخالقياً، وهو ما جعل الدول تعمد إىل اتباع 
تكتيكات مختلفة إلخفاء تدخلها العسكري عرب دعم 
اإلرهابية،  الجامعات  وأحياناً  بل  املسلحني،  الوكالء 

وجامعات الجرمية املنظمة.
وقد ارتبطت حروب الجيل الخامس بتاليش الحدود 
بني ما يعد أرض معركة وما ال يعد أرض معركة، حيث 
أصبحت كل من البورصة ومعامل األبحاث ووسائل 
والفضاء  الدينية  واملراكز  االقتصادية  واملراكز  اإلعالم 
أهمية عن  تقل  اإللكرتوين مبنزلة ساحات معارك ال 
بأسواق  املتعاملني  من  ذلك  وجعل  القتال،  ميادين 
املال، والعلامء والصحفيني وأصحاب البنوك ومديري 
الرشكات ورجال الدين وأصحاب التخصصات الفنية 
ميكن  مقاتلني  مبنزلة  عامة  بصفة  واألفراد  املختلفة 
توظيفهم ضد الدول يف حالة استقطابهم من جانب 
غري  من  املُسلحني  والفاعلني  اإلرهابية  التنظيامت 

الدول.
القطاع  وقيام  التكنولوجية:  التطورات  تصاعد   -  3
الخاص بعلب دور أكرب يف تطويرها، وما ترتب عىل 
العاديني.  األفراد  قبل  من  امتالكها  سهولة  من  ذلك 

اجتامع وزراء دفاع دول الخليج يف الرياض

التعاون العسكري املشرتك بني دول مجلس التعاون

املليشيات الشيعية املسلحة 
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ولعل من أبرز األمثلة عىل املجاالت التكنولوجية التي 
تلعب املؤسسات غري العسكرية دوراً كبرياً يف تطويرها 
واألجهزة   ،(3d printing) األبعاد  ثالثية  الطباعة 
تكنولوجي  والنانو  االصطناعي،  والذكاء  الروبوتية 
ومواقع  اإلنرتنت  ساعد  أخرى،  ناحية  ومن  وغريها. 
كبرية،  بصورة  األفكار  نقل  يف  االجتامعي  التواصل 
خاصة فيام يتعلق بنرش األفكار املتطرفة، والتخطيط 
وتنفيذ العمليات اإلرهابية، أو القيام بأنشطة إجرامية.
من هذه  األمنية  التهديدات  تنامي  ساعد عىل  وقد 
الكيفية  تحديد  صعوبة  هو  التكنولوجية  التطورات 
التي يقوم بها الخصوم، سواء من الدول أو الفواعل 
وتوظيف  باستخدام  الدول،  دون  من  املسلحة 
التكنولوجيا القدمية والحديثة، لشن الحروب القادمة. 
التسليح  ”أنظمة  ذلك  عىل  األمثلة  أبرز  من  ولعل 
 ،(Autonomous weapon systems) املستقلة“ 
والتي مل تعد مقترصة تطويرها عىل الجيوش النظامية، 
خاصة مع قيام الرشكات الخاصة بتطوير نظم مامثلة، 
وإن لالستخدامات املدنية، ومن ذلك عىل سبيل املثال 
التشغيل ألغراض تجارية مثل  ذاتية  الدرونز  تطوير 
االستخدام يف املجال الزراعي بغرض مراقبة املحاصيل، 
عىل سبيل املثال. وكذلك الطابعة ثالثية األبعاد، التي 
وقد  الدرونز.  تصنيع  يف  استخدامها  يتم  أن  ميكن 
سواء  الدرونز،  بتوظيف  اإلرهايب  داعش  تنظيم  قام 
يف القيام بعمليات استطالع أو ألغراض الدعاية، بل 

وأحياناً يف شن هجامت إرهابية.
غري  من  املسلحة  الفواعل  عىل  االعتامد  تزايد   -  4
بعض  يف  عليهم  االعتامد  الدول  تفضل  إذ  الدول: 
األحيان يف رصاعاتهم اإلقليمية، نظراً للتكلفة املادية 

املحدودة ملثل هذا التدخل، فضالً عن صعوبة رصده، 
أو التأكد منه، وبالتايل إدانة الدولة الداعمة لهم. 

ولعل من أبرز األمثلة عىل ذلك االتهامات التي توجه 
لدعم  تدخلها  عىل  واضح  دليل  بدون  روسيا  إىل 
االنفصاليني يف رشق أوكرانيا، ويأيت يف هذا اإلطار كذلك 
التدخالت اإليرانية يف كل من سوريا والعراق واليمن 
املليشيات  عىل  أساسية  بصورة  االعتامد  خالل  من 

الشيعية املسلحة.
وال تقترص التهديدات عىل األمن القومي للدول عىل 
اإلرهاب، بل تعداه ليشمل كذلك «جامعات الجرمية 
املنظمة العابرة للحدود الوطنية»، نظراً ملا استطاعت 
أن تحدثه من تراكم كبري يف ثرواتها ونفوذها، باإلضافة 
لها، وقدرتها عىل اخرتاق  ارتباطات دولية  إىل وجود 
من  يزيد  ما  وهو  فيها،  تتواجد  التي  املجتمعات 
التهديدات األمنية، سواء النابعة منها، أو من إمكانية 
قوى  مصالح  لخدمة  املجتمع  اخرتاق  يف  توظيفها 
خارجية، سواء كانت دول أو جامعات إرهابية. ولذلك 
نصت اسرتاتيجية األمن القومي األمرييك لعام 2015 
رصاحة عىل جامعات الجرمية املنظمة العابرة للحدود 
الوطنية باعتبارها أحد مصادر تهديد األمن القومي 

للدولة.
من  املحتملة  التهديدات  عىل  األمثلة  أحد  ويأيت 
توظيف جامعات الجرمية املنظمة من جانب الدول 
اغتيال  مبحاولة  اإليراين  القدس  فيلق  قيام  املعادية، 
عادل  آنذاك  املتحدة  الواليات  إىل  السعودي  السفري 
مع  بالتعاون  وذلك  الحايل،  الخارجية  ووزير  الجبري، 
الذي  املخطط  وهو  مكسيكية،  مخدرات  عصابة 

أحبطته األجهزة األمنية األمريكية يف أكتوبر 2011. 

السيربانية:  الحروب  الدول عىل  اعتامد  - تصاعد   5
فقد بدأت الدول يف االعتامد عىل الحرب السيربانية يف 
إدارة التفاعالت الرصاعية بينها، حتى ولو مل يكن هناك 
حالة حرب معلنة بينهام، ولعل املثل الواضح يف هذا 
املتحدة  الواليات  قبل  املوجهة من  االتهامات  اإلطار 
بالتورط يف شن هجامت  الصني وروسيا  إىل كل من 

سيربانية ضدها. 
الهجامت هو قيام جامعة مجهولة  ولعل أخر هذه 
 (Shadow Brokers) بروكرز»  «شادو  باسم  تعرف 
يف اخرتاق وكالة األمن القومي األمريكية يف أغسطس 
2016، واالستيالء عىل أدوات القرصنة التي تستخدمها 
الوكالة، بل والتعرف عىل األفراد داخل الوكالة الذين 

اشرتكوا يف عمليات قرصنة باستخدام هذه األدوات. 
لشن  االجتامعي  التواصل  منصات  توظيف   -  6
املعلوماتية  بالحرب  ويقصد  املعلوماتية:  الحروب 
«عمليات معلوماتية ونفسية يتم شّنها من قبل أحد 
آراء  عىل  التأثري  خاللها  من  تستهدف  والتي  الدول، 
ومواقف وأفعال الدولة املستهدفة، بطريقة تجعلها 
هذه  تشن  التي  للدولة  السياسية  األهداف  تدعم 

الحروب». 
أصبح  اإلعالم  أن  املختلفة كيف  الدول  قادة  ويدرك 
سالح يتم توظيفه يف التفاعالت الرصاعية، ولعل أبرز 
من  لورسيا  املوجهة  االتهامات  األمر  هذا  عىل  مثال 
الدعاية من أجل  الغربية يف استخدام  الدول  جانب 
تقويض الثقة يف النظم الدميقراطية، وإثارة االحتقان 
التي  االنتخابية  الحمالت  أثناء  يف  وخاصة  السيايس، 

رافقت االنتخابات الرئاسية األمريكية يف عام 2016. 
وتشري التقديرات الغربية أن أجهزة استخبارات روسية 
باعتبارها  وتصنف  العمليات،  هذه  تدير  التي  هي 
العمليات  أشباه  أو  الرسية  العمليات  من  جزءاً 
الرسية للتأثري عىل توجهات صانع القرار أو املواطنني 
املستهدفة. وتهدف روسيا من خاللها إىل  الدولة  يف 
زيادة الفجوة ما بني املجتمع والنخبة الحاكمة، وإلهاء 
ورصف  الداخلية  السياسة  بقضايا  الحاكمة  النخب 

االنتباه عن السياسة الخارجية. 
 وقد وضح هذا التأثري جلياً أثناء ما عرف باسم «ثورات 
الربيع العريب»، حيث تم استغالل هذه املنصات يف 
نرش دعاية سلبية لتحريض بعض املجتمعات العربية 
ضد حكوماتها، وهو ما ترتب عليه إسقاط عدد من 
الحكومات، بل وانهيار الدولة نفسها يف حالة من عدم 

االستقرار املمتد.

اجهزة املراقبة و االستشعار لضبط الحدود
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ثانيًا: سياســـات الـــدول لتحجيم 
التهديدات األمنية:

ببيئة  التنبؤ  صعوبة  إىل  السابقة  التحديات  أدت 
تحديد  الدول  عىل  الصعب  من  فبات  التهديدات، 
من هو مصدر التهديد التايل، وقدراته العسكرية، وال 
ينطبق ذلك عىل الخصوم من الدول، ولكن كذلك من 
الفواعل املسلحة من دون الدول. ويف مواجهة ذلك، 
رشعت الدول يف تطوير سياسات ملواجهة التحديات 

سالفة الذكر، وميكن تفصيلها عىل النحو التايل: 
 :(Persistent Engagement) 1 - االنخراط املستمر
تستعيص  التي  أو  املمتدة  الرصاعات  مواجهة  ففي 
عىل الحل (Persistent Conflict)، فإنه مل يعد أمام 
تستند  النشط،  للتدخل  سياسات  تبني  الدول سوى 
إىل مبدأ ”االنخراط املستمر»، واملقصود به هنا تركيز 
الدولة عىل التدخل العسكري لفرتة طويلة نسبياً حتى 
يتحقق االستقرار يف مناطق الرصاع، ولكن ليس من 
خالل نرش الجيوش النظامية إلحالل االستقرار، ولكن 
باإلضافة  الخاصة،  القوات  عىل  االعتامد  خالل  من 
املنهارة،  الدول  يف  الجيوش  قدرات  وبناء  إسناد  إىل 
إىل  باإلضافة  الالزم،  والتدريب  بالسالح  وإمدادهم 
االعتامد عىل توجيه الرضبات الدقيقة، وعىل األسلحة 
التورط  عن  كبديل  وذلك  التشغيل،  ذاتية  القتالية 
العسكري املبارش، وما يستتبع ذلك من تكاليف مادية 
وبرشية فادحة، وحتى ال تستدرج الدولة إىل حرب 

عصابات طويلة.
إىل  وقد اتجهت الجيوش إىل تبني هذا الخيار نظراً 
التجارب  يف  والردع  الوقايئ  التدخل  سياسات  فشل 

السابقة، وتصاعد توظيف الدول عىل الوكالء املسلحني 
اإلرهابية،  والجامعات  كاملليشيات  الدول  غري  من 
خاصة يف مناطق الرصاعات. وال ينفي ما سبق رضورة 
للتدخل  استعداد  عىل  برية  بقوات  الدولة  احتفاظ 
إرصار  مفادها  الخصوم  إىل  رسالة  إلرسال  املبارش، 

الدولة عىل امليض قدماً يف تحقيق أهدافها. 
2 - تعزيز التعاون األمني مع الحلفاء: يعد التعاون 
األمني وسيلة من قبل الدول ملواجهة تهديدات البيئة 
األمنية يف حروب القرن الواحد والعرشين، وذلك من 
خالل التحالف مع الدول الصديقة لتحقيق األهداف 
االسرتاتيجية، ممثلة يف مكافحة اإلرهاب أو استعادة 

االستقرار اإلقليمي. 
التهديدات  مع  التعامل  عند  الحقيقة  هذه  وتتضح 
اإلرهاب،  مكافحة  مثل  الوطنية،  للحدود  العابرة 
املثال،  سبيل  عىل  املتحدة،  فالواليات  القرصنة،  أو 
خالل  من  إال  التهديدات  هذه  مواجهة  تستطيع  ال 
التعاون مع الحلفاء والرشكاء. وقد أشارت اسرتاتيجية 

الدفاع القومي األمريكية إىل أهمية التعاون مع الدول 
الحليفة والصديقة من أجل منع الرصاعات اإلقليمية 

املثرية لالضطرابات.
خاصة  متعددة،  أبعاداً  العسكري  التعاون  ويأخذ 
العسكرية  التدريبات  أبرزها  لعل  السلم،  وقت  يف 
يف  االتجار  مكافحة  جهود  يف  واملشاركة  املشرتكة، 
االنتشار  منع  إىل  الرامية  الجهود  وتعزيز  املخدرات، 
ومبيعات  االستخباراتية،  املعلومات  وتبادل  النووي، 
إىل  العسكري  التعاون  ويهدف  وغريها.  األسلحة، 
تطمني  أبرزها  لعل  األهداف  من  مجموعة  تحقيق 

الحلفاء، وردع أو هزمية الخصوم املحتملني.
وقد يأخذ التعاون العسكري أشكال مثل التحالفات 
يتم  والتي   ،(Adhoc coalitions) املؤقتة  أو  املرنة 
التهديدات  نفس  تواجه  التي  الدول  بني  تشكيلها 
األحالف  عىل  املرتتبة  األعباء  لتجنب  وذلك  األمنية، 
قيام  يف  أبرزها  يتمثل  والتي  التقليدية،  العسكرية 
للحلف  األمنية  املظلة  من  باالستفادة  الدول  بعض 

دور االستخبارات يف التصدي للحروب السيربانية

حرب املعلومات
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املادية  األعباء  تحمل  يف  بفاعلية  املشاركة  بدون 
والبرشية لألنشطة العسكرية للحلف. 

Per-) 3 - توظيف التكنولوجيا يف املراقبة املستمرة
انخفاض  أدى  فقد   :(sistence Surveillance
باإلضافة  جودتها،  وارتفاع  املراقبة  أنظمة  تكلفة 
تطوير  إىل  الرقمية،  امللفات  تخزين  تكلفة  قلة  إىل 
قدرة األجهزة األمنية عىل املراقبة املستمرة للمرافق 
الحيوية يف الدولة، كام أن زيادة االعتامد عىل كامريات 
املراقبة من قبل الرشكات واألفراد والحكومات ساعد 

عىل تعقب الجناة يف أعقاب أي هجوم. 
هذه  استخدام  يف  التوسع  يف  الدول  بدأت  وقد 
والساحلية  الحدودية  املناطق  يف  حتى  التكنولوجيا 
للدولة، خاصة مع توظيف الدرونز يف مراقبة الحدود 
بل  اإلجرامية،  أو  اإلرهابية  العنارص  تسلل  ملنع 
ورشعت الدول يف االستفادة من التطورات الرسيعة 
مسبق  إنذار  لتقديم  االصطناعي،  الذكاء  مجال  يف 
للتهديدات األمنية، خاصة مع قدرته عىل فرز كميات 
هائلة من البيانات واستخراج أمناط أو مؤرشات عىل 
إمكانية وقوع هجامت وشيكة، بل وميكن استخدام 
البيانات من أجل إعادة بناء مشهد الهجوم والتعرف 

عىل املعتدين، وتحديد الشبكات الداعمة لهم.
4 - التحصني املجتمعي: فقد رشعت الدول الغربية 
يف تطوير برامج لرفع وعي مجتمعاتها مبخاطر نرش 
مواقع  عرب   (Disinformation) املزيفة  املعلومات 
االتحاد  قام  اإلطار  هذا  ويف  االجتامعي،  التواصل 

األورويب بتطوير موقع، الهدف األسايس منه هو رصد 
اإلنرتنت،  عىل  تداولها  يتم  التي  املزيفة  املعلومات 
توعية  إىل  باإلضافة  الصحيحة،   املعلومات  ونرش 
املجتمعات حول مخاطر مشاركة ونرش معلومات غري 

صحيحة عىل اإلنرتنت دون التثبت من صحتها. 
Wedging strate-) 5 - إضعاف تحالفات الخصوم

gies): ويقصد بها تبني الدولة لسياسات تهدف من 
خاللها إىل منع قيام تحالف بني خصومها ضدها، أو 
إضعافه يف حالة قيامه، وذلك بتكلفة مقبولة. ومن 
ذلك عىل سبيل املثال، قيام عدد من الدول العربية 
مثل مرص والسعودية واإلمارات بتعزيز عالقاتهم مع 
اإليرانية  الهيمنة  العراق، وذلك يف محاولة إلضعاف 
عليه، وإيجاد حرية حركة للقوى الشيعية بعيداً عن 
إيران، ولعل زيارة مقتدي الصدر إىل الرياض وتأكيده 
من هناك عىل رضورة حل مليشيات الحشد الشعبي 
املدعومة من إيران ملؤرش عىل تحقيق جانب من هذه 
األهداف. وال تقترص تفكيك التحالفات عىل العالقات 
التي تقوم بني  العالقات  الدول، ولكنها متتد إىل  بني 
الدول والفواعل املسلحة من دون الدول كالجامعات 
اإلرهابية أو جامعات الجرمية املنظمة، حتى لو تطلب 

ذلك استخدام القوة العسكرية يف مواجهة األخرية.
Resil-) التهديدات األمنية  املرونة يف مواجهة   -  6

ience): فمع اتجاه التنظيامت اإلرهابية إىل الرتكيز 
عىل استهداف األهداف الرخوة (Soft Targets)، مثل 
األهداف  أي  العامة،  واملواصالت  املزدحمة  املناطق 

التي يصعب، إن مل يكن من املستحيل تأمينها، رشعت 
الدول إىل تطوير اسرتاتيجيات تعتمد عىل املرونة، أي 
تبني اسرتاتيجيات تهدف إىل تقليل الخسائر يف حالة 
الزمنية الالزمة  التهديد األمني، وتقليل الفرتة  وقوع 
الستعادة الحياة الطبيعية يف املنطقة املهددة. وهو 
كافة  من  الدولة  تأمني  استحالة  إىل  إدراكاً  يأيت  ما 

التهديدات األمنية.
لن  السابقة  اإلجراءات  إن  القول  ميكن  الختام،  ويف 
التي  التحديات  من  متاماً  الدولة  تأمني  عليها  يرتتب 
تفرضها طبيعة الحروب يف القرن الواحد والعرشين، 
ولكنها سوف تؤدي إىل التقليل من تداعياتها والحد 
من تأثريها إىل أقل مدى ممكن. وتعد أحد العوامل 
عىل  التغلب  عىل  الدولة  ستساعد  التي  الحاسمة 
قدرتها  مدى  هو  والعرشين،  الواحد  القرن  حروب 
عىل استرشاف التغريات الحادثة يف طبيعة الحروب 
الجديدة، وتطوير اسرتاتيجيات للتعامل معها، فوفقاً 
للجرنال اإليطايل واملنظر العسكري «جيليو دوهيه»، 
طبيعة  يف  التغري  يتوقعون  ملن  يبتسم  «النرص  فإن 
ليك  حدوثه  ينتظرون  الذين  أولئك  وليس  الحرب، 
يف  العوامل،  هذه  ثاين  يتمثل  بينام  معه»،  يتكيفوا 
مدى قدرة الدولة عىل تحصني املجتمع من محاوالت 

االخرتاق الخارجي.

الرصاع يف أوكرانيا
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أثناء إعداد ورقة بعنوان خطورة 
األبعاد الدينية والمذهبية 

والعرقية على التماسك الوطني 
لمنتدى صحيفة االتحاد في عام 

2013م، استوقفتني الكثير من 
حاالت التشظي التي تتعرض 
لها بعض مجتمعاتنا العربية 

والصراع على الهوية، بالرغم 
من وجود هويات مشتركة 

جامعة قادرة على احتواء تلك 
المجتمعات. في تلك الدراسة 

ابحرت طويًال في مفاهيم 
الهوية والوالء واالنتماء، ألجد 
في نهاية المطاف أن لشعب 
دولة اإلمارات خصوصية وتفرد 
من خالل ُهوية أصبحت فريدة 

من نوعها، إال وهي ُهوية 
”زايد“ طيب هللا ثراه.

كتاب  لتأليف  اإلعداد  إىل  بدوره  دفعني  األمر  هذا 
بعنوان ”زايد هوية وطن“ أتطلع بإذن الله لالنتهاء منه 
يف بداية العام القادم، ومبا أن عام 2018م هو عام زايد 
فأسري مع القارئ الكريم لتبيان كيف هي أهمية الُهوية 

لدى الشعوب، فكيف إذا كان زايد ُهوية لشعبه.
كيف ذلك؟ يتسائل القارئ وتأتيه اإلجابة بالسامح يف 

الذهاب معه يف هذه الرحلة.
أنت يف إجازة تقرر أنت وأصحابك الذهاب إىل إحدى 
الدول الخليجية لقضاء إجازتك. خالل تجولك يف إحدى 
املراكز التجارية وأنت يف حديث مع أصدقاءك تتفاجئ 
بعبارة ”مرحبا بعيال زايد“، ينظر كل واحد منكم لآلخر 
باعتزاز، فهل هناك فخٌر يضاهي اعتبارك ابن من أبناء 

زايد طيب الله ثراه.
دولة  زيارة  اإلجازة  نفس  أنت وأصدقائك خالل  تقرر 
خليجية أخرى، ويف إحدى األسواق الرتاثية لتلك الدولة 

وإذا بصوت من بعيد يقول ”هال بعيال زايد».
تعود إىل وطنك لتحيك ألقربائك وأصدقائك ما حدث. ال 
ترتسم عبارات الدهشة عىل محياهم، يفاجئك الجميع 

بأنهم صادفوا املوقف ذاته.
خالل الجلسة ذاتها يقول أحد أصدقائك ”هل تعلمون 
تويرت  عىل  الحبيب  طارق  للدكتور  تغريدة  هناك  أن 
تم إعادة التغريد بها أكرث من 1552 مرة، وجاءت يف 
مستغرباً  إليه  تلتفت  مغرد!!“.  من 234  أكرث  مفضلة 
”وما شأن هذا بذاك؟“. يُجيب سأقرأ عليك التغريدة 
لتعلم ما هو الرابط ”فتيات إماراتيات يف مدينة العني 
تصديرها  ويتم  الطائرات  غيار  قطع  صنع  يف  يعملن 
ملختلف رشكات الطريان العاملية مثل بيونغ وإيرباص. 

علميهن يا بنت زايد».
ُهوية  ”زايد  نقول  حني  نصبوا  ماذا  إىل  هنا  والسؤال 

وطن“؟
بدايًة جاء مصطلح الُهوية يف اللغة العربية من كلمة: 
”هو“. فالُهوية يف مفهومها هي مجموعة من السامت 
التي تضفي بدورها عىل الشخص أو املجموعة عنارص 
الُهوية يف العديد  متيزها عن غريها. وميكن أن تتبلور 
من السامت من قبيل الُهوية الوطنية، والدينية، واللغة، 

والعرق، والتاريخ والحضارة والثقافة وغريها.
ويالحظ أن هناك العديد من الُهويات ال تنحرص عىل 
شعب بعينه يعيش يف دولة محددة، بل تتعداه لتتخطى 
القارات لرنى متاثل ومشاطرة للشعوب لتلك العنارص 
من قبيل هوية الدين واللغة. ولكن تأيت الُهوية الوطنية 

عام زايد

بقلم : د.سلطان النعيمي
كاتب وأكاديمي إماراتي

بدورها لتعطي لكل شعب يف أي دولة خصوصية متيزه 
عن غريه من الشعوب، فالسعوديون والبحرينيون مثالً 
والبحرينية  السعودية  بهويتهم  غريهم  دون  يتفردون 
ذاته  األمر  الخليج.  دول  لبقية  بالنسبة  الحال  وكذلك 
الدول  من  وغريهم  والعراقي  املرصي  عىل  ينطبق 

العربية وغريها.
وماذا عن الهوية التي يتفرد بها اإلمارتيني باإلضافة إىل 

الهوية الوطنية؟
ملا كان شعب دولة اإلمارات حاله يف ذلك حال بقية 
الشعوب فقد أصبح له عنارص ُهوية مشرتكة سواء ُهوية 
اللغة أو الدين أو الثقافة أو التاريخ وغريها ما جعلت 
مسألة الرتابط والتجانس والوحدة بني هذا الشعب أمر 
طبيعي مل تواجهه أية إشكاليات مثل التي تواجهه بعض 
ولكنها  واحد  وطن  يف  تشرتك  التي  األخرى  الشعوب 
الُهويات مام يخلق يف بعض األحيان  تتباين يف بعض 

صعوبة تحقيق تجانس قوي بني فسيفساء املجتمع.
وملا كان الله سبحانه وتعاىل كريم عىل خلقه فقد من 
الله عىل شعب اإلمارات بأن يأيت ”زايد الخري“ ليكون 
ألن  لشعبه  بحبه  ويدفع  الوطن،  لهذا  وقائد  مؤسس 
يضفي قيمة جديدة مضافة إىل العنارص األخرى التي 
تربط هذا الشعب. فباإلضافة إىل الُهوية الوطنية وهوية 
شعب  تجمع  التي  والثقافة  والتاريخ  والدين  اللغة 
اإلمارات، جاء حكيم العرب وما تركه من محبة يف قلب 
القايص قبل الداين ليعطي شعب اإلمارات ُهوية فريدة 
اقرتنت بشخصية عظيمة فرضت احرتامها عىل الجميع.

زايد“  ”عيال  عبارة  إمارايت  مواطن  أي  يسمع  فحني 
ميزه عن جميع  قد  له  املغفور  أن  متاماً  يدرك  أصبح 
الشعوب بُهوية أصبحت عنرص رئيس يف وحدة وقوة 
هذا الشعب. لقد جاء حب زايد لشعبه وغدِقه الذي 
مل ولن ينضب ليخلق حاله فريدة من االنصهار والتآلف 
واملحبة بني هذا القائد وبني شعبه. فأصبح زايد األمة 

واألمة زايد.
من هذا املنطلق مل يعد زايد فقط قائد ومؤسس لدولة 
اإلمارات فحسب، بل أصبح ”هوية“ أساسية لدى شعب 

اإلمارات فـ ”زايد ُهوية وطن».
«زايد ُهوية وطن“ تتطلب بدورها أن يتم غرسها يف 
فيها عنرص مضاف إىل وحدة  ليجد  اإلمارايت  الوجدان 
وهويتها  الوطنية  فاملظلة  وتجانسه،  الشعب  هذا 
للشعب اإلمارايت ال ميكن أن تنفصل عن الُهوية املستقاة 

من زايد.
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تشكيلة حكومية تبهر العالم.. وتلهمه

تعيين وزير للذكاء االصطناعي 
يكرس القوة الناعمة لإلمارات

لقد ظل مفهوم السعادة مراوغًا لقرون طويلة، قبل أن يأتي ملك بوتان السابق 
”جيجما سينجي“، ويحاول أن يرسي مؤشرات لقياس السعادة، في طريقه لكي 

يجعل شعبه سعيدًا، وبالفعل فقد نجح في تطوير ما ُعرف الحقًا بـ ”مؤشر السعادة 
الوطني اإلجمالي“، وهذا المؤشر بالذات هو نفسه الذي كان أساسًا لمحاوالت علمية 
وسياسية أخرى عديدة ُبنيت عليه، وفّعلته، وصوًال إلى تطوير عشرات المؤشرات الدولية 

المعتبرة.
بقلـم: ياسر عبد العزيز
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لكن ذلك املفهوم الحيوي، والذي ميثل طلباً إنسانياً 
مهمة  بيان  يف  يصوغه  من  الحقاً  يجد  مل  جوهرياً، 
واضح، وينيشء له إدارة سياسية، إال عندما أقدمت 
دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل خطوتها املبهرة، 
التشكيلة  العامل، يف  للسعادة يف  أول وزارة  وأنشأت 
الوزارية املاضية، عام 2016، يف تأكيد عىل أن سعادة 
من  وجزءاً  الدولة،  إرادة  باتت  واملقيمني  املواطنني 
العامل  إدهاش  عن  اإلمارات  تتوقف  مل  مسئوليتها. 
وإلهامه، وجاءت تشكيلتها الحكومية األخرية، التي تم 
اإلعالن عنها يف شهر أكتوبر املايض، ليك تعكس إرصاراً 
املبهرة؛  النجاحات  من  املزيد  اجرتاح  عىل  واضحاً 
فضمت التشكيلة وزراء للتسامح، واملستقبل، وتنمية 
املعرفة، والعلوم املتقدمة، واألمن الغذايئ املستقبيل، 

إضافة إىل وزارة جديدة للذكاء االصطناعي.

تشكيلة حكومية ملهمة
موقع  خالل  من  التشكيلة  تلك  إعالن  جرى  لقد 
التواصل االجتامعي الرائج ”تويرت“، تجاوباً مع اطراد 
االتصايل  لإلطار  وإدراكها  للدولة،  الرقمية  القدرة 

بالذكاء  املختص  الوزير  أن  العامل  ليخرب  املعارص، 
االصطناعي جاء إىل موقعه بعدما نجح وهو يف عمر 
الـ 27 يف قيادة القمة العاملية للحكومات واسرتاتيجية 

الدولة للذكاء االصطناعي.
به  متيزت  ما  إىل  النادر  االخرتاق  هذا  يضاف 
التشكيالت الحكومية اإلماراتية األخرية من مراعاتها 
للمشاركة  للمرأة  الفرصة  وإعطاء  الشباب،  لوجود 
عن  مسئولني  وزراء  وتعيني  السياسية،  املسئولية  يف 

ملفات متغرية ذات عالقة باملستقبل.
تحقق  والجسورة،  الحكيمة  السياسة  هذه  بسبب 
دولة اإلمارات، ومواطنوها واملقيمون فيها، الكثري من 
املكاسب، التي تنعكس يف رشد األداء، وقدرته عىل 
الوفاء بالتحديات املستقبلية؛ وهو أمر تحرص عليه 
كل حكومة ناجحة تتمتع بالرشعية ويحركها االنتامء، 
لكن مثة مكسباً  منافسة رشسة.  يشهد  عامل  يف ظل 
كبرياً آخر ال ينتبه إليه كثريون يجري حصده باطراد 
اإلمارات  دولة  تكتسب  حيث  السياسة.  تلك  جراء 
العربية املتحدة مكانة فريدة بني دول العامل املختلفة 
عرب مثل تلك السياسات؛ وهو أمر ينعكس إيجاباً عىل 

ناجحة  دولة  مجرد  من  ويحولها  الذهنية،  صورتها 
وفعالة إىل طاقة لإللهام.

القوة الناعمة مفهوم سياسي
يخطيء الكثريون من غري أصحاب التخصص حينام 
يعتربون أن مصطلح ”القوة الناعمة“ يخص مجاالت 
الفنون واآلداب والرقص والغناء، ويعتقدون أنه بعيد 
عن القرارات السياسية الرشيدة، لكن األكيد أن مثل 
تلك القرارات تكرس القوة الناعمة للدولة وتصونها 
عىل  عصياً  الناعمة“  ”القوة  مفهوم  وظل  وتنميها. 
استخدامه  غزارة  رغم  منطقتنا،  يف  والفهم  الضبط 
وهو  العربية؛  النخبة  يف  كبرية  قطاعات  قبل  من 
الجمهور،   أوساط  بني  معناه  التباس  يف  تسبب  أمر 
مصطلح  وظهر  القرار.  وُصناع  السياسيني  وبعض 
العام  يف  الحايل،  مبعناه  مرة  ألول  الناعمة“  ”القوة 
يف  السياسية  العلوم  بروفسري  كتبه  مقال  يف   ،1990
جامعة ”هارفارد“ األمريكية ”جوزيف ناي“، يف دورية 
الناعمة:  ”القوة  عنوان  الخارجية“، تحت  ”السياسة 
استخدام الجاذبية واإلقناع لتحقيق أهداف السياسة 
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الخارجية للدولة“.
أوسع  مبحاولة  مجدداً  املفهوم  إىل  ”ناي“  وعاد 
”القوة  بعنوان:  شهري  كتاب  يف  وتنقيحه  لتأصيله 
الناعمة: سبل النجاح يف عامل السياسة الدولية“، وهو 

الكتاب الذي صدر يف العام 2004.
ويف أبسط صورة ممكنة، يرشح ”ناي“ مفهوم ”القوة 
تحقيق  عىل  الدولة  ”قدرة  باعتبارها:  الناعمة“ 
ومبعنى  وإكراه“،  إجبار  دون  من  والتأثري  الجذب 
آخر فهي: ”قدرة الدولة عىل خلق مطاوعة إلرادتها 
وسياساتها لدى اآلخرين عرب اإلقناع، ودون حاجة إىل 

القوة الصلبة“.
تحتاج الدولة ليك تخلق مطاوعة لدى اآلخرين أن 
تكون ملهمة، ومثاالً يحتذى؛ وهو أمر يفرس الكثري 
من السياسات التي تنتهجها اإلمارات؛ ومنها مقاربة 
املستقبل عرب قراراتها الرشيدة يف تطوير منظومتها 

الحكومية.
وهو  بامتياز؛  سيايس  مفهوم  الناعمة“  ”القوة  إن 
أمر يخص الدولة بقدر ما يخص املجتمع، وال ميكن 
الدولة  إرادة  نطاق  خارج  تعمل  أن  الناعمة  للقوة 

وأهدافها، وهي متتزج مع القوة الصلبة (العسكرية 
تشكل  ليك  والدميوجرافية)  واألمنية  واالقتصادية 
بحصافة  توظيفها  أن  للدولة، كام  الشاملة“  ”القوة 
مع شقيقتها ”الصلبة“ يُنتج ما وصفه ”ناي“ الحقاً 

بأنه ”القوة الذكية“.

”القوة  مفهوم  فإن  كثريون  يعتقد  ما  عكس  وعىل 
لقياسه  عديدة  ملؤرشات  يخضع  بات  الناعمة“ 
املؤرشات  هذه  بعض  منضبطاً،  تعييناً  وتعيينه 
يتضمن عنارص مختلفة، ويصل عدد هذه العنارص 
يف أحد أهم املؤرشات إىل 75 عنرصاً، وقد تم تطويره 

وتفعيله عىل املستوى الدويل منذ العام 2015.

جودة المؤسسات السياسية
تريس  أن  حاولت  التي  الجادة  املحاوالت  بني  ومن 
التي  املحاولة  تلك  الناعمة“  ”القوة  لقياس  معايري 
أمثرت ”مؤرش بورتالند“، وهو مؤرش طورته مؤسسة 
بحثية أمريكية معتربة مبساعدة عدد من الباحثني يف 
أهم الجامعات الغربية. ويحدد املؤرش ستة عنارص 
لقياس ”القوة الناعمة“ يف أي دولة؛ عىل النحو التايل:
أوالً: الحكومة، وجودة املؤسسات السياسية، ومدى 

توافقها مع معايري الحكم الرشيد.
ثانياً: االنتشار الثقايف، مبا يتضمنه من جودة اإلنتاج 

الثقايف واملعريف والفني وتنافسيته.
ثالثاً: املشاركة العاملية والسياسة الخارجية.

التعليم  لنظام  العاملية  والسمعة  التعليم،  رابعاً: 
العايل.

عىل  االقتصادية  الدولة  وجاذبية  االقتصاد،  خامساً: 
صعيد االستثامر وأداء املؤسسات.
سادساً: التواصل الرقمي للدولة.

يتضح من فحص تلك العنارص الستة الخاصة مبفهوم 
”القوة الناعمة“ أن ما تفعله اإلمارات يصب مبارشة 
جاذبية  يف  بوضوح  وينعكس  قوتها  تكريس  يف 
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صورتها العاملية.
فكرة  األخرية  الحكومية  التشكيلة  قرار  يجسد 
”جودة املؤسسات السياسية القامئة، ومدى توافقها 
متطلبات  مع  واتساقها  الرشيد،  الحكم  معايري  مع 
املستقبل“ يف أوضح صورة. ثم يأيت االنتشار الثقايف 
الذي تلعب فيه الثقافة والفنون الدور األهم، قبل 
ثم  الخارجية،  والسياسة  العاملية  املشاركة  أن تظهر 

التعليم، واالقتصاد، والتواصل الرقمي.
يتضح لنا من ذلك أن األخبار والتقارير املصورة التي 
طافت العامل، احتفاء بتعيني أول وزيرة للسعادة يف 
التشكيلة الفائتة، وتقديراً وانبهاراً بتعيني وزير للذكاء 
االصطناعي يف التشكيلة الحالية، ساهمت يف صياغة 

الصورة الذهنية لإلمارات، وكرست قوتها الناعمة.
يتضح لنا أيضاً أن دولة متتلك أكرب عدد من الشعراء 
واملمثلني قد ال تحتل مكانة متقدمة يف هذا املؤرش 
أو  اقتصادية،  مشكالت  تعاين  كانت  إذا  بالرضورة، 

تخفق يف خلق بيئة استثامرية فعالة.
ويظهر لنا أيضاً أن التعليم عنرص أسايس من عنارص 
يتعلق  ما  يف  فقط  ليس  الناعمة“،  ”القوة  إدراك 
بإتاحة فرصه ألبناء البلد، ولكن يف ما يتعلق بقدرة 
لألجانب  جاذبة  تكون  أن  عىل  التعليمية  املنظومة 
الحق  وقت  يف  ويصبحوا  عربها،  ويتعلموا  ليأتوا 

رصيداً مهامً للدولة وداعامً رئيساً لها.
ولتقريب  أيضاً،  وببساطة 
األمثلة،  الصورة عرب رضب 
مستوى  ارتفاع  فإن 
بريطانيا،  يف  املعيشة 

وكفاءة حكومتها، ونجاعة اإلدارة العمومية للدولة، 
عرش  عىل  ترتبع  جعلتها  التي  العوامل  أهم  من 
”القوة الناعمة“ يف 2016، كام أن القدرات التعليمية 
مكانة  الحتاللها  رئيساً  عامالً  كانت  أملانيا  يف  الفذة 
ميتلك  لبنان مثالً  أن  متقدمة يف هذا املؤرش. ورغم 
طاقة فنية وأدبية وسياحية خالبة ومؤثرة، فإنه سيأيت 
يف مرتبة الحقة لإلمارات، التي تفوقت بامتالكها بنية 
وإقليمية  عاملية  سياسية  ومشاركة  فعالة،  سياسية 
نشطة، وقدرات أكرب يف السياسة الخارجية، وسمعة 

اقتصادية براقة.
كبرية  دولة  بني  نقارن  عندما  يتضح  ذاته  واألمر 
الحجم  صغرية  دولة  مع  الهند،  مثل  بالفنون  غنية 

ومحدودة اإلنتاج الفني مثل الدمنارك؛ حيث نجد أن 
الثانية سبقت األوىل.

الناعمة“  العرض أن مفهوم ”القوة  يتضح من هذا 
يخص الدولة واملجتمع يف آن، وأنه يجب أن يخضع 
إلدارة مركزية، تعمل عىل استيفاء كافة عنارصه، وأن 
وإمنا  وحده،  املرامي  يدرك  ال  الواسع  املفهوم  ذلك 
إن  الصلبة“.  ”القوة  مفهوم  مع  تضفريه  خالل  من 
مفهوم القوة الناعمة يُخطط إلدراكه سياسياً، ويُدار 
سياسياً، وتُجنى مثاره سياسياً، وهو أمر يفرس الكثري 
من قرارات الحكومة اإلماراتية، التي ال تتوقف عن 

إبهار العامل.
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ومنذ اشرتاك الطائرة كيه يس- 130 جيه «هارفيست 
هوك» ألول مرة يف العمليات العسكرية يف أفغانستان 
يف عام 2010 أصبحت األطقم الجوية التابعة لسالح 
عىل  كليا  اعتامدا  تعتمد  (املارينز)  البحرية  مشاة 
الجوي  التموين  من  املعدلة خصيصا  النسخة  هذه 
العمالقة كيه يس- 130 جيه «سوبر هركيوليز» والتي 

املعلومات  جمع  عمليات  لتنفيذ  تعديلها  جرت 
intel- االستخباراتية العسكرية واملراقبة واالستطالع

 ligence, surveillance and reconnaissance
”هارفيست  الطائرة  أصبحت  ما  ورسعان    ((ISR
هوك“ ”سالحا رئيسيا“ big weapon بفضل قدرتها 
طويلة  لساعات  الجو  يف  التحليق  عىل  الفائقة 

واحتوائها عىل عدة أجهزة السلكية وأنظمة استشعار 
املركبات.  أو  التمرد  عنارص  لرصد ومالحقة  متطورة 
املارينز  قوات  إىل  بالنسبة  أهمية  األكرث  واألمر 
إطالق  عىل  الطائرة  قدرة  هو  األرض،  عىل  املرابطة 
بالليزر،  املوجهة  ”جريفني“  أو  ”هيلفاير“  صواريخ 
القادرة  النوع من األسلحة  وقدرتها عىل حمل هذا 

 (KC-130J) طائرة التموين الجوي العمالقة

منصة ألسلحة العصا الغليظة
أصبحت طائرة التموين الجوي العمالقة "KC-130J "Harvest Hawk (الصقر الكاسح) شريكة فعلية 

لسالح مشاة البحرية (المارينز) والقوات البرية، وتمثل الطائرة النسخة األحدث في سلسلة التجارب 
الرامية إلى إدخال تعديالت على الطائرة العسكرية، والتي جرى تطويرها تحت االسم الجامع 

«هارفيست» ويعتبر االسم «هوك» هو االسم الذي يشير إلى منصة األسلحة المجوقلة «هركيوليز» 
ولكن اسم «هارفيست هوك» أصبح االسم الشائع األكثر شعبية وشهرة. 
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عىل إصابة أهدافها يف املكان والزمان املناسبني عند 
الرضورة.

برنامج  ضمن  هوك»  «هارفيست  الطائرة  وتعمل 
متسارع تابع لسالح املارينز لتلبية املتطلبات القتالية 
الربية العاجلة لسالح املارينز، وهي موصولة بأنظمة 
«استطالع التصوير ذي أنظمة االستشعار املتعددة» 
MIR-tied (Multi-Sensor Imagery Recon-
 close air القريب  الجوي  واالسناد   (naissance
support (CAS) كام أن مجالها الجوي املتاح أكرب 
مساحة من أي طائرة أخرى، األمر الذي ميكن قائدي 
الطائرة كيه يس- 130 جيه من التحليق يف الجو ملدة 
عرش ساعات أو أكرث أكرث من أي طائرة أخرى قبل أن 

تحتاج إىل التزود بالوقود.
الطائرة ”هارفيست هوك“  تتمتع  ذلك،  عالوة عىل 
Battle-’ “التي تعتربها قوات املارينز ”صقرا مقاتال
مساحة  عىل  عالوة  كافية،  كهربائية  بطاقة   ‘hawk
كافية الستيعاب أنظمتها، األمر الذي يسمح بإجراء 
الفيديو  أي عمليات تطوير مستقبلية مثل وصالت 
 Blue (املعادية)“  الزرقاء  القوات  تعقب  ”جهاز  و 
الطائرة  تطوير  أن  يعني  وهذا   ،Force Tracker
األنظمة  عىل  تعتمد  التي  هوك“  ”هارفيست 
املوجودة حاليا فقط مل يستغرق سوى 18 شهرا عىل 
ورشكة  املارينز  قوات  من  مكون  مشرتك  فريق  يد 

لوكهيد مارتن و ”قيادة األنظمة الجوية البحرية“.

استعراض قدرات الطائرة 
«Harvest Hawk»

توجد العالمة الفارقة التي متيز الطائرة «هارفيست 
جيه   130 كيه يس-  الطائرة  نسخ  بقية  عن  هوك» 
أسفل الجناح األيرس للطائرة. فبدال من وجود الجهاز 
بالنسبة  الحال  هو  كام  بالوقود  للتزويد  األنبويب 
هناك جهاز  أصبح  كيه يس- 130 جيه،  الطائرة  إىل 
M299 رباعي القاعدة إلطالق الصواريخ جو – أرض 
والذي جرى   AGM-114P Hellfire II ”هيلفاير“ 
 AH-1 الهجومية  املروحية  الطائرة  من  استعارته 
 AGM-114P Hellfire II وميثل الصاروخ   Cobra
الذي  للدبابات  املضاد  االنفجار  عايل  الحريب  ورأسه 
يزن 20 رطال السالح الرئييس للطائرة. وقد أطلقت 
VMGR- و VMGR-352 األطقم الجوية للطائرتني
252 بالفعل أكرث من 100 صاروخ ”هيلفاير“، نجح 

معظمها يف إصابة أهدافه إصابة مبارشة.

االستشعار  ”نظام  استعارة  ذلك، جرى  إىل  باإلضافة 
باألشعة  العامل  األهداف  إلصابة  برصي   – الكهرو 
 laser Target Sight “الليزر الحمراء وأشعة  تحت 
Sensor (TSS) الخاص بالطائرة ”هوك“ من الطائرة 
AH-1Z Super Cobra وتركيبه داخل خزان وقود 
خارجي فارغ عىل الجناح األيرس للطائرة. ويستطيع 
نظام االستشعار رؤية كل هدف عىل حدة بوضوح 

تام من عىل مسافة تقدر بأكرث من 10 أميال.
وعىل املستوى الداخيل، جرى تثبيت كل من جهاز 
 fire control console (كونصول) التحكم يف النريان
FCC)) وجهاز الحاسوب الخاص باملهام، اللذين تم 
 SH-60 Seahawk استعارتهام من الطائرة املروحية

املتعددة املهام التابعة لسالح البحرية األمرييك، عىل 
 463L cargo البضائع  شحن  لجهاز  معززة  منصة 
system pallet املثبتة داخل مخزن العفش الخاص 
شاشتي  تركيب  وتم  جيه.   130 يس-  كيه  بالطائرة 
مقصورة  داخل  للمراقبة  إضافيتني  دامئتني  عرض 
الصور  الطائرة برؤية  لقائد  القيادة، وهو ما يسمح 
عىل  واالطالع   FCO االستشعار  نظام  من  الواردة 
األقامر  وصور   FalconView املالحية  الخرائط 
الصناعية وخرائط االرتفاعات، عالوة عىل وجود زر 
النار“  وإطالق  الليزر  أشعة  تصويب  عىل  ”املوافقة 
من  بالقرب   consent-to-lase and fire button

throttles دواسات الوقود
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امللحقة  أرض   – جو  ”جريفني“  صواريخ  تحتوي 
بالطائرة ”هوك“ عىل رأس حريب أصغر حجام ولكنها 
الصاروخ  من  قوة  أقل  صاروخي  مبحرك  مزودة 
أجهزة  أحد  داخل  أصال  وضعها  وجري  ”هيلفاير“، 
cargo ramp- املزلقة   املثبتة عىل  العفش  إطالق 
mounted box launcher  وإلطالق هذا الصاروخ، 
األكسجني  عىل  االعتامد  الطائرة  قائد  عىل  يتعني 
املزلقة  إنزال  قبل  الطائرة  داخل  الضغط  وخفض 
متهيدا لعملية إطالق الصاروخ، ما يعني عدم إطالق 
صواريخ ”جريفني“ ضد أهدافها إال قبل حوايل 10%

فقط من زمن اإلطالق.
وتأيت الطائرة ”هارفيست هوك“ اليوم مجهزة بقاذف 

داخل  مثبت  ”جريفني“  لصواريخ  مزدوج  صاروخي 
الباب األيرس لرجال املظالت مبحاذاة ”رف زجاجات 
النبيذ“ ’wine rack‘ الذي يضم عرش فتحات إلطالق 
Derringer Door الصواريخ. ويسمح جهاز اإلطالق

داخل  الجوي  الضغط  بالحفاظ عىل  الطائرة  لطاقم 
اختبار  حاليا  ويجري  اإلطالق.  عملية  أثناء  الطائرة 
GBU- نوع ثالث من األسلحة، وهو القنبلة الرشاعية
Viper Strike 44، عىل الطائرة ”هارفيست هوك“.

طراز  من  صواريخ  أربعة  وجود  ظل  ويف  لذلك، 
”جريفني“،  طراز  من  صواريخ  وعرشة  ”هيلفاير“ 
تستطيع الطائرة ”هارفيست هوك“ حمل عدد من 
أخرى  طائرة  أي  من  أكرب  الدقيقة  املوجهة  القنابل 

لدى سالح املارينز. عالوة عىل ذلك، ما زال باإلمكان 
إعادة تزويد الطائرات األخرى بالوقود عند الرضورة 
من  للطائرة  األمين  بالخرطوم  االستعانة  طريق  عن 
املقاتلة يف األحوال  للطائرات  أجل تقديم املساعدة 

الجوية السيئة.

المنــــاورات األفضل لتحديد آليات 
Superlative sandbox الوصول

maneuvers
هوك“  ”هارفيست   VMGR-252 الطائرة  تعترب 
منصة مصممة لتحميل وتفريغ مواد الشحن مبارشة 
قائدي  ميكن  الذي  األمر   ،roll-on/roll-off kit
يف  تقريبا  طريان  ساعة   110 تسجيل  من  الطائرة 
الشهر، وهو معدل يزيد كثريا عىل املعدل اإلجاميل 
وعند  العسكرية.  العمليات  أثناء  للطائرة  املعتاد 
أداء املناورات الجوية يف األحوال الجوية السيئة رمبا 
املجوقلة  الطائرة  هوك“  ”هارفيست  الطائرة  كانت 
املطلوبة  املنطقة  االنتقال إىل  القادرة عىل  الوحيدة 
nine-’ ”تسعة خطوط“  من  موقعا  تستقبل  وهي 
ميال.   25 بُعد  عىل  تزال  ما  وهي   line’ location
االستشعار  أنظمة  ربط  من  الطائرة  ميكن  ما  وهذا 
ببعضها البعض وتأكيد خطة الهجوم وإخالء املجال 
دقائق  تسع  خالل  الهدف  إلصابة  متهيدا  الجوي 
قبل أن تعود إىل عملية تعقب هدفها األصيل  بعد 
مرور 15 دقيقة فقط. وعادة ما يقوم قائدو الطائرة 
”هارفيست هوك“ بالتحليق عىل ارتفاعات متوسطة 
األرساب  أطلقت  وقد  الوقت،  تعظيم  أجل  من 
الجوية حتى اآلن حوايل 60 صاروخ ”هيلفاير“ أثناء 
تقريبا دون  تقدر ب 100%  نجاح  بنسبة  وجودها 
وخالل  املدنيني.    صفوف  بني  إصابات  أي  وقوع 
من  مجموعة  الطائرة  طاقم  الحظ  املهام  إحدى 
العنارص املتمردة وهي تشتبك مع إحدى الوحدات 
الربية التابعة لسالح البحرية حيث متكن املتمردون 
األطفال  رئيسية مستخدمني  تجميع  نقطة  بناء  من 
إعادة  األطفال عىل  ومجربين هؤالء  كدروع برشية 
ظل  هنا،  والذخرية.  باألسلحة  القناصة  أفراد  تزويد 
طاقم الطائرة يراقب موقع املعركة لعدة ساعات قبل 
الطاقم  املناسبة. وحصل  الهجومية  الخطة  يضع  أن 
عىل املوافقة الالزمة لبدء عملية االشتباك والتحليق 
برسعات عالية – قبل الحد األقىص بقليل- ومن ثم 
النفس، وهي  للدفاع عن  الكاشفة  الطلقات  إطالق 
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الطلقات املستخدمة عادة يف تدمري الصواريخ التي 
heat-seeking mis- الحراري  البحث  عىل  تعتمد 
التي  التمرد  عنارص  الخطوة  هذه  وفاجأت   siles
انفرط عقدها وتبعرثت يف كل االتجاهات، األمر الذي 
مكن الوحدة الربية التابعة لسالح البحرية من إنجاز 

مهمتها.

التنســــيق المتقــــدم بين األطقم 
الجوية

السبعة  األعضاء  ذات  الجوية  األطقم  أصبحت 
بحكم  واحدة  فريقا  هوك»  «هارفيست  للطائرة 
ثم  ومن  كمرشف،  الطائرة  قائد  ويعمل  الرضورة. 
إخالء املجال الجوي وتحذير األسلحة الصديقة قبل 
إطالق أي صاروخ. كام يساعد قائد الطائرة يف وضع 
خطة الهجوم عىل الهدف بالتعاون والتنسسيق مع 
املوافقة   ومنح   FCO النريان  يف  التحكم  مسؤول 
مبجرد أن تصبح الطائرة يف وضع ميكنها من إطالق 

ليزر التسديد، ثم إطالق الصاروخ.

مســــاعد الطيار يتولى مسؤولية 
المهام األساسية:

وإدارة  املالحة  مسؤولية  الطيار  مساعد  يتوىل 
الالسلكية  األجهزة  استخدام  طريق  عن  الطائرة 
السبعة للطائرة يف التواصل مع املنصات الجوية 
والقادة األرضيني، عالوة عىل اختصاصات القيادات 
الطاقم دور  رئيس  ويلعب  الرضورة.  األعىل عند 
املسؤول الجوي، ويقوم بتغيري الرتددات الالسلكية 
والنظر خارج نافذة الطائرة لتأمني قدر أكرب من 

املراقبة واملالحظة.
يتلخص الدور الرئييس الذي يلعبه مسؤول التحكم 
ومتييزه،  وتعقبه  الهدف  موقع  تحديد  النريان يف  يف 
القوات  مع  والتواصل  املراقبة  عملية  وتنسيق 
الثاين  للمسؤول  بالنسبة  أما  مبارشة.  بصورة  الربية 
االحتياطي،  املسؤول  فيعترب  النريان  يف  التحكم  عن 
التحكم  عن  األول  املسؤول  جوار  إىل  يجلس  حيث 
االعتيادية،  وظائفهام  إىل  وباإلضافة  النريان.  يف 
أو   scanners مسح  كجهازي  املسؤولني  كال  يعمل 
مساعدة  أجل  من  العيون  من  مختلفة  كمجموعة 
مسؤول التحكم يف النريان عىل مسح الصورة الواردة 
بتذخري  االثنان  يقوم  كام  االستشعار.  أنظمة  من 
األنابيب الخاصة بإطالق الصواريخ ”جريفني“ داخل 

باب Derringer Door، وأثناء الهجوم، يتلخص دور 
وضع  يف  النريان  يف  الحكم  ومسؤول  القيادة  طاقم 
عىل  التسديد  من  ميكنها  وضع  أفضل  يف  الطائرة 
هجوم  كل  بتعديل  الجوي  الطاقم  ويقوم  الهدف. 
بناء عىل وضع الهدف. ومبجرد تحديد موقع الهدف 
الصحيح  املوقع  يف  الطائرة  وتواجد  عليه  والسيطرة 
املسؤول  يقوم  النريان،  إطالق  عىل  الطيار  وموافقة 
إطالق  زر  عن  الغطاء  برفع  النريان  يف  التحكم  عن 
الصاروخ ”هيلفاير“ والضغط عليه.  وهكذا ينطلق 
الصاروخ من ممر اإلطالق ويصل إىل رسعة أكرب من 
رسعة الصوت يف وقت قصري، وهو ما يجب أن ينتبه 

إليه مسؤول التحكم يف النريان.

المواصفات الفنية
الوزن األقىص للطائرة عند اإلقالع: 164,000 رطال

وجود  (مع  رطال   61,364 للوقود:  األقىص  الحد 

الخزانات الخارجية)
الحد األقىص للحمولة:  7,903 رطال

حجم العفش: ,551 قدما مكعبا
بالوقود:  الطائرة  لتزويد  املخصص  القيادة  طاقم 
طياران، ومسؤول محطات األطقم الجوية املتقدمة، 

ومسؤويل تحميل.
(مع  بحريا  ميال  الطائرة: 4,275  األقىص ملدى  الحد 

وجود الخزانات الخارجية)

التسليح:
 AGM-114P «هيلفاير»  أرض   – جو  صواريخ 
”جريفني“  أرض   – جو  وصواريخ   ،Hellfire II
إنتاج  من  املدى  القصرية   AGM-175 Griffin
رشكة ”ريثون“، والقنابل الرشاعية الهجومية ومدفع 
 30 عيار   Orbital ATK Mk 44 Bushmaster

ملليمرتا املثبت عىل جانب الطائرة.
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معالي حصة بنت عيسى بو حميد 
وزيرة لتنمية المجتمع

محمد بن راشد آل مكتوم

تحمل حصة بنت عيىس بو حميد درجة املاجستري 
من  األعامل  إدارة  يف  األوىل  الرشف  مرتبة  مع 
أنها  كام   ،2005 الشارقة  يف  األمريكية  الجامعة 
حاصلة عىل درجة البكالوريوس مع مرتبة الرشف 
األوىل يف علوم اإلدارة من جامعة زايد عام 2002، 
إضافة إىل حصولها عىل شهادة دبلوم تنفيذي يف 
التابعة  يو  كوان  يل  جامعة  من  الحكومية  اإلدارة 

للجامعة الوطنية يف سنغافورة 2009.
 مناصب

الوزراء  مجلس  رئاسة  مكتب  يف  حميد  بو  تعمل 
التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء منذ عام 2006، 

فريق  ضمن  املشاركة  مسؤولياتها  أبرز  وشملت 
عمل يف وضع اسرتاتيجية الحكومة االتحادية 2010 
تقييم  يف  باملشاركة  آنذاك  قامت  حيث   ،2007  –
الوضع الحايل للوزارات والهيئات اإلتحادية ومراجعة 
التقارير الصادرة عن الوزارات والهيئات اإلتحادية 
وإعداد الدراسات املتعلقة باإلسرتاتيجية اإلتحادية، 
إضافة إىل متابعة اسرتاتيجية كل وزارة عىل حدة 

ومن ثم وضع الخطط التشغيلية وآلية العمل.
لربنامج  العام  املنسق  بو حميد منصب   وشغلت 
 2009 يونيو  منذ  الحكومي  للتميز  خليفة  الشيخ 
نظراً ملتعتها بخربة يف مجال إدارة املرشوعات وإدارة 

الربنامج  الجودة، حيث ترشف عىل تنفيذ أهداف 
وأهميتها  التميز  مببادئ  الوعي  بنرش  املتمثلة 
الالزمة  القدرات  وتنمية  الحديثة  للحكومات 
الحكومة  مؤسسات  جميع  يف  التميز  عجلة  لدفع 
لقطاع  التنفيذي  املدير  منصب  تولت  اإلتحادية، 
تنفيذ  يتطلب  بدوره  والذي   2011 عام  التميز 
عىل  واإلرشاف  االسرتاتيجية  والخطط  السياسات 
العمليات واملشاريع الرئيسية والعمل عىل متابعة 
وهي  للقطاع  التابعة  الوحدات  يف  األداء  وتطوير 
إدارة برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وإدارة 

التميز املؤسيس.

لن نعيش مئات السنين، 
ولكن يمكن أن نبدع شيئًا 

يستمر لمئات السنين

بسامت  حيويًا  طابًعا  االتحاد  متحف  يحمل   
القرن الحادي والعرشين، حيث يركز عىل إلهام 
مواطني اإلمارات وزّوارها من خالل قصة تأسيس 
مبا  يحتفي  كام  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة 
وروٍح  والتزاٍم  تفاٍن  من  الدولة  مؤسسو  أظهره 
وطنية، لتشجيع األفراد، من جميع املشارب، عىل 

اقتفاء خطاهم يف بناء األمة.
ويقدم  فريدة،  برحلة  زواره  املتحف  ويأخذ 

متحف دار اإلتحاد
تعليمية  ومبادرات  تفاعلية  وبرامج  معارض 
وصوالً  لألحداث  الزمني  التسلسل  تستكشف 
مع   ،1971 العام  يف  اإلمارات  دولة  إعالن  إىل 
 1968 بني  ما  الفرتة  عىل  رئييس  بشكل  الرتكيز 
التفاعلية والربامج  و1974. ومن خالل املعارض 
التعليمية، يحيك املتحف قصة االتحاد من وجهة 
إىل  أيًضا  املتحف  ويهدف  الدولة.  قادة  نظر 
نرش املعرفة بني الزوار حول دستور الدولة، وال 

ملواطني  التي مينحها  واالمتيازات  الحقوق  سيام 
مسؤوليات.  من  عليهم  ترتتب  وما  اإلمارات، 
تتعلق  ووثائق  مواد  املتحف  معروضات  وتضم 
بأحداث تأسيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
كام سيسهم املتحف من خالل تخصيصه لربنامج 
هام لألبحاث والنرش يف توثيق رحلة االتحاد عرب 

اإلمارات السبع.
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التني والزيتون 
فائدة  ولهام  املثمرة،  األشجار  من  والزيتون  التني 
وهذا  الكريم  القرآن  يف  ذُكرا  أنهام  كام  عظيمة، 
أكرب دليل عىل أنهام ميلكان خصائص عالجية مهمة 
لصحة اإلنسان، ويُستحب تناول التني مع الزيتون يف 
الوقت نفسه حتى تتكامل الفائدة، وهنا ويف هذا 
املقال سنتعرف عىل فوائد كل منهام، وعىل فائدة 

تناولهام معاً يف الوقت نفسه. 
فوائد تناول التني والزيتون معاً 

القرآن  يف  معاً  مرتبطني  والزيتون  التني  ذُكر  لقد 
تعاىل:  قوله  يف  والزيتون  التني  سورة  يف  الكريم 
”َوالتِّنِي َوالزَّيْتُوِن* َوطُوِر ِسيِننَي* َوَهَذا الْبَلَِد اْألَِمنِي* 
وأظهرت  تَْقِويٍم“  أَْحَسِن  ِيف  اْإلِنَساَن  َخلَْقَنا  لََقْد 
تناولهام  عند  الكبرية  الفائدة  واألبحاث  الدراسات 
معاً وهو إعجاز علمي يف القرآن يدل عىل قدرة الله 
تعاىل وحكمته، ويكون ذلك بتناول حبة تني واحدة 
إىل جانب سبع حبات من الزيتون، وذلك لذكر التني 
سبع  الزيتون  وذكر  واحد  موضع  يف  واحدة  مرة 
مرات، واإلعجاز الذي يف ذلك أن مادة امليثالونيدوز 
املوجودة يف التني ال تكون ذات تأثري كبري إال عند 
خلطه مع الزيتون، ولهذه املادة الكثري من الفوائد 

ومنها: 
- إعطاء الجسم الطاقة والحيوية الدامئتني. 

- تخفيض نسبة الكولسرتول يف الدم. 
- تقوية القلب، وتعزيز عمليّة التمثيل الغذايئ يف 

الجسم. 
الشيخوخة  وأعراض  مظاهر  ظهور  من  الحد   -
مادة  أن  وجل  عز  الله  حكمة  فمن  املبكرة، 
عرش  الخامسة  عمر  من  املخ  يفرزها  امليثالونيدز 
وحتى الخامسة والثالثني، ثم يقل إفرازها يف سن 
من  يقي  مبكر  سن  يف  بكرثة  فتناولهام  األربعني، 

مظاهر الشيخوخة. 
فوائد الزيتون 

وذلك  والرشايني،  القلب  صحة  عىل  املحافظة   -
بتقليل من نسبة الكولسرتول الضار بالجسم.

عىل  الحتوائه  وذلك  املناعة،  وتقوية  تنشيط   -
مضادات األكسدة، وفيتامني هـ..

وتدمريها،  الرسطانية  الخاليا  انتشار  مكافحة   -
وخاصة رسطان الثدي. 

- تحسني مستوى الذاكرة، وذلك الحتوائه عىل مادة 
وقد  الدماغ،  يف  األكسدة  تُقلل  التي  البوليفينول 
زيت  قدرة  العلامء  أجراها  التي  الدراسات  أكدت 
الزيتون عىل مكافحة الزهامير الذي يُصيب الخاليا 

الدماغيّة. 
- الشعور بالشبع، واإلمداد بالطاقة، فهو يخفض من 
يُساعد عىل  الطعام، وذلك  لتناول  الشخص  شهيّة 
إفراز  تعزيز  طريق  عن  الجسم  يف  الدهون  حرق 

مادة أديبونيكتني. 
لعنرص  جيد  مصدر  فالزيتون  الدم،  فقر  عالج   -

الحديد الذي يُساعد عىل تركيب الكارنيتني. 
فوائد التني 

اإلصابة  من  والحد  األمعاء،  وظائف  تنشيط   -
باإلمساك. 

- إزالة االنتفاخ. 
لعالج  مفيد  فهو  والزكام،  الرشح  عىل  القضاء   -

السعال. 
- ملطٌف للبرشة، ومنعم لها. 

- عالج بعض األمراض الجلدية كالبهاق. 
- تهدئة األعصاب. 

- زيادة الوزن إذا تم تناوله مع الحليب. 
- تقوية العظام.

االستعامل

لالستفادة من فوائد التني و الزيتون عليك كل صباح 
بتناول قطعة واحدة من التني وملعقة واحدة من 
زيت الزيتون، تذكر أنك يجب ان تستهلك العالج 
االنتظار  إذا كنت ال تستطيع   ، فارغة  عىل معدة 
ملدة 40 يوما ميكنك وإعداد علبتني استهلك االوىل 
بعد 7 أيام واترك اآلخري ساكنا كام هى ملدة 40 
يوما، من أجل ان يكون العالج رسيع وفعال تحتاج 
إىل التكيف مع نظامك الغذايئ اليومي أيضا، حاول 
الساخنه،  والتوابل وخاصة  املقلية  األغذية  تجنب 
تناول الطعام الحامض وأيضا تجنب اللحوم الدهنية 

ومنتجات اللحوم.
مالحظة

وتقول التجارب ان من فوائد التني و الزيتون معا 
املساعده يف اضطرابات أخرى مثل العقم والبواسري 
التهاب  و  اإلمساك  و  األمعاء  أمراض  جميع  و 

القصبات و الربو و غريها من االمراض.

فوائد أكل التين والزيتون معًا
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     شرع هللا الفرائض وأوجب على 
المسلم أن يلتزم بأدائها، وشرع 

له كذلك النوافل، وهي العبادات 
المندوبة والمستحبة، ليرقى بها 

المؤمن في درجات التعبد لله 
تعالى، ويزداد هللا له حّبًا، ويزداد 

بها ثوابه ويستكمل ما نقص من 
فرائضه.

صيام األيام البيض

إعداد: د. ابراهيم آل حمد الجنابي 
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َعلَيِْه  اللُه  َصىلَّ  اللَِّه  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل:  ُهَريْرََة،  أيَِب  َعْن 
آذَنْتُُه  فََقْد  َولِيٍّا  ِيل  َعاَدى  َمْن  قَاَل:  اللََّه  إِنَّ   ” َوَسلََّم: 
ِمامَّ  إَِيلَّ  أََحبَّ  ٍء  ِبَيشْ َعبِْدي  إَِيلَّ  تََقرََّب  َوَما  ِبالَحرِْب، 
افَْرتَْضُت َعلَيِْه، َوَما يَزَاُل َعبِْدي يَتََقرَُّب إَِيلَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى 
أُِحبَُّه، فَإِذَا أَْحبَبْتُُه: ُكْنُت َسْمَعُه الَِّذي يَْسَمُع ِبِه، َوبََرصَُه 
الَِّذي يُبِْرصُ ِبِه، َويََدُه الَِّتي يَبِْطُش ِبَها، َورِْجلَُه الَِّتي مَيِْيش 
ِبَها، َوإِْن َسأَلَِني َألُْعِطيَنَُّه، َولَِنئِ اْستََعاذيَِن َألُِعيَذنَُّه، َوَما 
املُؤِْمِن،  نَْفِس  َعْن  تَرَدُِّدي  فَاِعلُُه  أَنَا  ٍء  َيشْ َعْن  تَرَدَّْدُت 

يَْكرَُه املَْوَت َوأَنَا أَكْرَُه َمَساَءتَُه ” رواه البخاري.
َما  أَوَُّل   ” َوَسلََّم:  َعلَيِْه  اللُه  َصىلَّ  اللِه  رَُسوُل  قَاَل  و 
ًة،  يَُحاَسُب ِبِه الَْعبُْد َصَالتُُه، فَإِْن كَاَن أمََتََّها كُِتبَْت لَُه تَامَّ
: انْظُرُوا َهْل تَِجُدوَن  َوإِْن لَْم يَُكْن أمََتََّها قَاَل اللُه َعزَّ َوَجلَّ
كَاُة  الزَّ ثُمَّ  فَِريَضتَُه؟  ِبَها  فَتُْكِملُوا  ٍع  تَطَوُّ ِمْن  لَِعبِْدي 

كََذلَِك، ثُمَّ تُؤَْخُذ اْألَْعاَمُل َعَىل َحَسِب ذَلَِك ”رواه أحمد 
بسنٍد صحيح.

ومن النوافل التي سّنها لنا النبي َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم 
صيام األيام البيض، وهي ثالثة ايام من كل شهر قمري، 
يت  وُسمِّ عرش،  والخامس  عرش  والرابع  عرش  الثالث 
األيام البيض بهذا االسم لكونها منريٌة يف الليل بالقمر 
اللُه  َصىلَّ  النبي  عليها  وحّث  بالشمس،  النهار  ويف 
َعلَيِْه َوَسلََّم أصحابه، مبيّناً لهم عظم األجر والثواب يف 

صيامها وأنها تعدل صيام الدهر أي السنة كلها.
عْن أيَِب ُهَريْرََة رَِيضَ اللَُّه َعْنُه، قَاَل: أَْوَصايِن َخلِيِيل ِبثَالٍَث 
الَ أََدُعُهنَّ َحتَّى أَُموَت: «َصْوِم ثـَالَثَِة أَيَّاٍم ِمْن كُلِّ َشْهٍر، 

َحى، َونَْوٍم َعَىل ِوتٍْر» رواه البخاري ومسلم َوَصالَِة الضُّ
وأوىص بها صىل الله عليه وسلم  مبينا ثوابها فقال:“ 
َوإِنَّ ِبَحْسِبَك أَْن تَُصوَم كُلَّ َشْهٍر ثـَالَثََة أَيَّاٍم، فَإِنَّ لََك ِبُكلِّ 
ْهِر كُلِِّه» رواه  َحَسَنٍة َعْرشَ أَْمثَالَِها، فَإِنَّ ذَلَِك ِصيَاُم الدَّ
البخاري ومسلم. فهذه سنة نبوية فيها عطايا عظيمة 
وفضائل جزيلة وثواب كريم فليحرص عليها من أراد 

الثواب من ربه سبحانه .

  هو آية عمرانية شامخة يف مدينة القاهرة، و هو أحد 
أشهر املساجد األثريّة فيها. أمر ببنائه أحمد بن طولون 
وايل مرص سنة 263هـ/877م مبدينة القطائع  ويعترب 
أقدم مساجد مرص القامئة حتى اآلن الحتفاظه بحالته 

األصلية .
بجبل  تعرف  كانت  صخرية  ربوة  فوق  املسجد  بُني 
يشكر، وهو أحد أكرب مساجد مرص حيث تبلغ مساحته 
مع الزيادات الخارجية حوايل ستة أفدنة ونصف الفدان، 
وقد بُني عىل شكل مربع مستلهامً من طرز املساجد 
العباسية. يقع املسجد حالياً مبيدان أحمد بن طولون 
بحي السيدة زينب التابع للمنطقة الجنوبية بالقاهرة، 

ابن طولون والياً  العبايس املعتمد أحمد  الخليفة  عنّي 
املرصية  للديار  األوحد  السيد  فأضحى  مرص  عىل 
دولته  حدود  وامتدت  أمورها،  جميع  عىل  واملرشف 
من ليبيا إىل حدود الدولة البيزنطية يف آسيا الصغرى، 
ومن نهر الفرات إىل شالل النيل األول. كان ابن طولون 
رجل دولة من الطراز األول ذو كفاءة إدارية وعسكرية، 
دولة  إىل  تحويلها  أسس  ووضع  دولته  بشئون  فعني 
قوية، وشملت إصالحاته سائر شئون الدولة املختلفة، 
واملستشفيات  القصور  وشيد  القطائع  مدينة  فبنى 
واملالجئ وقناطر املياه، وشجع الزراعة وأصلح السدود 

والرتع والقنوات، وحفر الجديد منها، وحمى الفالحني 
من ظلم جباة الرضائب وأصلح مقياس النيل بالروضة. 
كام ازدهرت يف عهده الصناعة، فاشتهرت مرص بصناعة 
النسيج.  أدى نجاحه يف إدارة شئون البالد إىل انتشار 
بن  أحمد  وتويف  الرعية.  بني  والعدل  والعامر  الرخاء 
الطولونيني  مبدافن  ،ودفن  سنة 270هـ/884م  طولون 

بالقرافة الصغرى بالقرب من بابها بسفح املقطم. 
اختلف املؤرخون حول شخصية مهندس املسجد، فقيل: 
البناء  أتم  فلام  الفرغاين،  كاتب  بن  يدعى سعيد  كان 
رزقاً  له  دينار وأجرى  ابن طولون بعرشة آالف  أكرمه 
املسجد  تأثر مصمم  بسبب  واسعاً. وقيل: كان عراقياً 
استخدام  وعدم  بالعراق،  سامراء  مسجد  بتصميم 
األساطني أو األعمدة الرخامية يف البناء بل استُخدم بدالً 
من ذلك العقود القامئة عىل دعائم من اآلجر. فقالوا: إن 
املهندس هو أحمد بن محمد الحاسب الذي قدم من 

العراق لبناء مقياس النيل الجديد بالروضة.
وبلغت  265هـ/879م،  سنة  يف  البناء  من  االنتهاء  تم 
التكلفة النهائية لبناء املسجد مائة وعرشون ألف دينار.

وحني اكتملت عامرة املسجد نُقل إليه القراء والفقهاء 
الربيع  فيه  ودرس  قتيبة،  بن  بكار  القايض  فيه  وصىل 
بن سليامن حديث ”من بنى لله مسجداً ولو كمفحص 
الجنة“، وتصدق بن طولون  بيتاً يف  له  الله  بنى  قطاة 
بصدقات عظيمة وأطعم الفقراء واملساكني، وقد تقرب 
الناس بالصالة فيه وألزم أوالدهم صالة الجمعة يف فوارة 
الجامع ثم يخرجون بعد الصالة إىل مجلس الربيع بن 

سليامن ليكتبوا العلم.
ويبقى هذا املسجد شامخاً يف أرض مرص شاهداً بعمقها 
اإلسالمية  العربية  الحضارة  وبرقي  اإلسالمي  العريب 
بها  الذين أشادوا معامل تفتخر  بُناتها  وجاملها وعظمة 

األمة العربية واإلسالمية عىل مدار الزمان.

مسجد ابن 
طولون
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بمناسبة اليوم الوطني 
السادس لدولتنا الحبيبة

العدد: 77 - ديسمبر 19771977

أبنائي الضباط و الجنود أفراد 
القوات المسلحة.

إن ليسرني و نحن نحتفل بذكرى 
قيام دولة االمارات العربية 

المتحدة بمرور ستة أعوام خلت 
على والدة دولتنا الفتيه أن أتوجه 

بالتهنئة الخالصة و تقديري لكل 
فرد فيكم أخلص قي والئه لألرض 

هذا الوطن و صدق عهده الذى 
أقسم و صان شرفه العسكري و 

حافظ على تقاليده و سما بنفسه 
فوق لإلغراض الثالثية.

ابنائي الضباط و الجنود 
ان تجاوبًا مع امال وتطلعات شعبنا 

و تمشيا مع مايمليه الواجب 
الوطني و ممارسة للتسلسل 
المنطقي للتاريخ و ما تفرضه 

ظروف التطور ودواعي المصلحة 
العربية العليا في تأسيس الكيان 

القوي و بناء اإلنسان العربي 

المؤمن القادر على تحمل مسؤولية 
الوطنية و القومية قد تالقت إرادة 

هللا و الشعب مع طموح اخوان 
أعضاء المجلس االعلى في تأسيس 

إتحاد االمارات العربية و قيام دولة 
االمارات العربية المتحدة في 2 

ديسمبر 1971.

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

من ذاكرة عدسة 
درع الوطن

 ماذا حققت زيارة زايد إلى طهران
اكدت دولة االمارات العربية المتحدة 

و ايران ضرورة المحافظة على امن و 
استقرار المنطقة ووجوب الحفاظ على 

األمن اإلقليمي بالتعاون بين دول 
المنطقة ذاتها دون تدخل اجنبي .

افتتح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ولي 
العهد و نائب القائد االعلى للقوات المسلحة 

الدورة الجديدة للمجلس االستشاري الوطني، 
في الدور العادي االول للفصل التشريعي 

الرابع و ذالك بعد أن أدى األعضاء – 43 عضوا – 
اليمين القانونية أمام سموه.

شهد المقدم سعيد سيف قائد مجموعة 
طارق بن زياد االحتفال بتخريج دفعة 

جديدة من مجموعة طارق لتنضم إلى 
باقي الوحدات العاملة في المجموعة.
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