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هذه الزيارة التي تم خاللها تفقد مواقع وحدات قواتنا املسلحة ومقار القيادة التي تدير عمليات 

تحرير الحديدة، واالطالع عن قرب عىل  طبيعة سري عمليات معارك تحرير محافظة الحديدة 

تؤكد يف الوقت ذاته أهمية التواصل والتفاعل املستمر مع أبطال قواتنا املسلحة يف امليدان وأرض 

املعركة، من أجل بلورة الرؤية االسرتاتيجية الالزمة لتطوير الخطط العملياتية أو اتخاذ مايلزم 

من قرارات بناء عىل معطيات الواقع وحساباته الحقيقية، وهذا مبدأ عام رسخه سيدي صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 

الذي يحرص دوماً عىل التواصل مع القيادات العسكرية يف الدولة، ويضطلع عن قرب عىل خطط 

تطوير وتحديث قواتنا املسلحة، ويوجه دوماً برضورة االرتقاء بجاهزيتها يك تؤدي املهام املطلوبة 

منها بكل كفاءة واقتدار، بل ويحرض سموه  التدريبات والتامرين الداخلية منها والخارجية التي 

تجريها قواتنا املسلحة، حتى صارت  بالفعل منوذجاً للجيوش العرصية بسبب مستواها االحرتايف 

املتطور وقدراتها العملياتية، وأدائها املرشف يف ميادين الحق والواجب والعمل اإلنساين. 

ينطوي عىل قدر كبري من  الرميثي  الركن حمد  الفريق  زيارة معايل  فيه  الذي جاءت  التوقيت 

يف  والتاريخي  البطويل  دورها  يف  ماضية  اإلمارات  أن  وهي  واضحة،  برسالة  ويبعث  األهمية، 

الوقوف بجانب الشعب اليمني الشقيق يف مواجهة ميليشيا الحويث االرهابية، وحلفائها وداعميها 

يف الخارج، والتي توهمت أن تأييد اإلمارات واململكة العربية السعودية للحل السيايس لألزمة 

اليمنية يعني تخليها عن الخيار العسكري، وأنها- أي هذه امليليشيا- باتت اآلن يف موقف أقوى 

وأصبحت قادرة عىل فرض أجندتها عىل الحكومة والشعب اليمني يف أي عملية تفاوضية، ولهذا 

فإن هذه الزيارة وما تضمنته من فعاليات متنوعة هي أبلغ رد عىل هذه الرتهات والتخاريف 

الحوثية، وأن اإلمارات التي قدمت العرشات من شهدائها منذ انطالق عملية عاصفة الحزم بقيادة 

العربية السعودية، ستواصل العمل عىل دحر املرشوع الحويث الذي كان يستهدف تحويل اليمن 

الشقيق إىل منطقة نفوذ تابعة إليران، ومنصة ملرشوعها التوسعي يف املنطقة. 

زيارة رئيس أركان القوات املسلحة لجبهات القتال يف الحديدة برفقة عدد من كبار ضباط القوات 

املسلحة، واطالعهم عن قرب عىل سري العمليات يف هذا التوقيت تؤكد أن التحالف العريب بقيادة 

اململكة العربية السعودية مل تسقط الخيار العسكري من حساباتها يف أي وقت، وإمنا كانت تتيح 

الفرص دوماً ملساعي الحل السيايس التي يقودها املبعوث األممي إىل اليمن مارتن جريفيث عىل 

التحالف العريب  اليمنية، فحينام أوقف  أمل إعادة إطالق عملية سياسية تؤدي إىل حل األزمة 

عملية تحرير الحديدة يف شهر يونيو املايض رغم ما حققته من إنجازات عسكرية عىل األرض، 

أفقدت الحوثيني توازنهم، فإمنا كان من منطلق اتاحة الفرصة للمبعوث األممي لتأمني انسحاب 

غري مرشوط للحوثيني من الحديدة، ثم االنخراط يف مفاوضات جادة تستند إىل املرجعيات الثالث 

املتوافق عليها، واملتمثلة يف القرار األممي 2216 واملبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، 

لكن االنقالبيني الحوثيني الذين اعتادوا املناورة واملراوغة من أجل كسب مزيد من الوقت وإطالة 

أمد الرصاع تراجعوا عن املشاركة يف مشاورات السالم التي كان يفرتض أن تبدأ قبل أيام يف جنيف 

برعاية أممية، ليثبتوا بالفعل أنهم غري جادين يف السالم، وأنهم ليسوا سوى أداة تحركها إيران 

لتحقيق أهدافها يف املنطقة.

وأخرياً، فإن زيارة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي لجبهات القتال يف الحديدة تعيد خيار 

تكشفان  أن  واإلمارات  السعودية  استطاعت  بعدما  أخرى  مرة  الواجهة  إىل  العسكري  الحسم 

للعامل أجمع حقيقة ميليشيا الحويث اإلرهابية، التي ال تفهم سوى لغة القوة، وتجيد دوماً حيل 

العسكرية  االستعدادات  حقيقة  عىل  وقفت  التي  الزيارة  هذه  فإن  ولهذا  واملناورة،  املراوغة 

والتجهيزات اللوجستية ستمثل دعامً نوعياً لعملية تحرير الحديدة ومينائها االسرتاتيجي، وهذا 

بالتحالف  اليمني مسنودة  الجيش  قوات  التي حققتها  امليدانية  االنتصارات  بوضوح  تؤكده  ما 

الداعم للرشعية، خالل اليومني املاضيني، وسط انهيار وخسائر كبرية يف صفوف ميليشيات الحويث 

االنقالبية. 
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بحامة  فخره  عن  اللقاء  خالل  سموه  وأعرب 

الوفاء  قيم  يجّسدون  الذين  وأبطاله  الوطن 

واإلخالص والشجاعة من خالل مواقفهم البطولية 

الله  داعياً  والفخر،  العز  ميادين  مختلف  يف 

وينرصهم  وطنهم  خدمة  يف  يوفقهم  أن  تعاىل 

األبطال  أبداه  مبا  وأشاد سموه  ويسدد خطاهم. 

ميدانية  عسكرية  وقدرات  قيادية  مهارات  من 

املحددة  واالسرتاتيجيات  الخطط  وإنجازهم 

ملهامهم العسكرية.

إياهم: «أنتم حصن الوطن  وقال سموه مخاطباً 

وسياجه املتني مبا تقدمون من تضحيات وبطوالت 

يف مختلف املهام املوكلة إليكم سواًء داخل الدولة 

ومصدر  وإجالل  تقدير  محل  وهي  خارجها،  أو 

فخر واعتزاز لكل إمارايت».

وقد قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان «وسام اإلمارات العسكري» كالً من العميد 

ركن عيل النعيمي، والعميد ركن سلطان الحبيس، 

والعميد ركن سيف اليامحي، والعميد ركن عيل 

والعميد  الراشدي،  والعميد ركن مسلم  الكعبي، 

ركن نارص العتيبي.

»

»

«

.

 :
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املسلحة،  القوات  من  الظنحاين  سعيد  والعريف 

الرييس  والعقيد سلطان  الدرميك  مبارك  والعقيد 

تسلم  فيام  أبوظبي،  لرشطة  العامة  القيادة  من 

«وسام اإلمارات العسكري» للرائد الشهيد طارق 

خالد  العميد  أخوه  الداخلية  وزارة  من  الشحي 

الشحي.

الشيخ محمد  تقليد األوسمة سمو  حرض مراسم 

رأس  عهد  وّيل  القاسمي  صقر  بن  سعود  بن 

 :
الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 

الظفرة، ومعايل  أبوظبي يف منطقة  ممثل حاكم 

رئيس  الرميثي  ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق 

الوحدات  قادة  وكبار  املسلحة،  القوات  أركان 

من  عدد  إىل  إضافة  العسكرية،  والتشكيالت 

الشيوخ وكبار املسؤولني.

وعرب املكرمني أن التكريم اليوم هو رشف وفخر 

صاحب  ومتابعة  دعم  مثمنني  لهم،  واعتزاز 
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القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

األعىل للقوات املسلحة، مؤكدين أن دعم وتوجيهات سموه كانت النرباس 

والطريق لإلنجازات التي تم تحقيقها خالل مشاركه االمارات ضمن قوات 

التحالف العريب بقياده اململكه العربيه السعوديه.

اعترب العميد الركن مسلم الراشدي أن  مقابلة صاحب السمو الشيخ محمد 

املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن 

ان  لنا جميعا. واضاف  وإعتزاز  ومصافحة سموه، وسام رشف ومصدر فخر 

هذا التكريم هو تكريم لجميع الضباط واالفراد الذين ترشفت بالعمل معهم 

عملهم  واحرتافية  ولوال جهودهم  الواجب  تأدية  فرتة  اثناء  املهام  يف جميع 

واخالصهم وتفانيهم  ملا نلنا هذا التكريم ونعاهد الله اوال ثم قيادتنا باننا 
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العربية  الفداء للوطن وستبقي راية االمارات  الذين علمونا معنى  االبرار 

املتحدة ترفرف يف سامء النرص والشموخ تحت ظل قيادتنا الرشيدة التي 

نذرت نفسها لخدمة شعبها ورفعة بالدها

سوف نواصل عملنا بكل جد واحرتافية لضامن سالمة ورفعة  بلدنا الغايل عىل 

قلوبنا والذي هو جزء ال يتجزأ من كرامتنا وشموخنا.

كام ان كل التضحيات التي بذلت و  تبذل يف سبيل الدفاع عن وطننا هي 

الدعامه والحصن لتأمني بالدنا من اطامع الطامعني ومكر املاكرين وضد كل 

من تسول له نفسه املس  بانجازات االباء و اآلجداد والعبث مبستقبل االجيال 

القادمة . ان ما نقوم به ما هو اال رد للجميل و العرفان لوطننا الغايل الذي 

وهبنا وال يزال يهبنا الكثري.

و ليعلم أفراد القوات املسلحة بأن تضحياتهم وبطوالتهم وإنجازاتهم ستسطر 

مبداد من نور تاريخ ومجد بالدنا حارضها ومستقبلها. رحم الله شهداء الوطن 

 :
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آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

رشيف  رحيل  الجرنال  الشاطئ  قرص  يف  املسلحة 

العسكري  اإلسالمي  للتحالف  العسكري  القائد 

ملحاربة اإلرهاب.

اللقاء  خالل  رشيف  رحيل  والجرنال  سموه  وبحث 

والقضاء  اإلرهاب  مكافحة  تستهدف  التي  الجهود 

تشكل  التي  اإلرهابية  وتشكيالته  تنظيامته  عىل 

خطرا عىل األمن والسلم اإلقليمي والدويل .

التحالف وآليات  اسرتاتيجية  الجانبان  استعرض  كام 

وأطر عمله يف تنسيق وتوحيد جهود الدول اإلسالمية 

يف محاربة اإلرهاب مبا يتكامل مع الجهود الدولية 

األخرى يف مجال حفظ األمن والسلم الدوليني. 

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأكد 

املشرتكة  الجهود  أهمية   - اللقاء  خالل   - نهيان 

والعمل الجامعي املنظم للتعامل مع خطر اإلرهاب 

وتداعياته وتجفيف منابعه واجتثاثه من جذوره . 

العربية املتحدة  : ” إن دولة اإلمارات  وقال سموه 

والدوليني  اإلقليميني  الرشكاء  مع  العمل  تواصل 

للتصدي للجامعات اإلرهابية وكل األفكار املتطرفة 

التي تنرش الفوىض واالضطرابات يف العامل ” . 

اإلسالمي  العسكري  التحالف  قائد  أشاد  جانبه  من 

اإلمارات  دولة  تؤديه  الذي  واملؤثر  الفاعل  بالدور 

خطر  مواجهة  يف  والدولية  اإلقليمية  وجهودها 

اإلرهاب والتنظيامت اإلرهابية إضافة إىل إسهامها يف 

جهود تحقيق األمن واالستقرار يف املنطقة والعامل . 

حرض اللقاء .. معايل محمد بن أحمد البواردي وزير 

دولة لشؤون الدفاع ومعايل عيل بن حامد الشاميس 

الوطني  لألمن  األعىل  للمجلس  العام  األمني  نائب 

ويل  ديوان  وكيل  املزروعي  مبارك  محمد  وسعادة 

عهد أبوظبي وسعادة الفريق الركن مهندس عيىس 

سيف بن عبالن املزروعي نائب رئيس أركان القوات 

املسلحة .

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 

األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 

أول  الفريق  الشاطئ  قرص  يف  املسلحة  للقوات 

جوزيف فوتيل قائد القيادة املركزية األمريكية.

اللقاء..  خالل  األمرييك  واملسؤول  سموه  وبحث 

العربية  اإلمارات  دولة  بني  الثنائية  العالقات 

الصديقة  األمريكية  املتحدة  والواليات  املتحدة 

والتعاون  التنسيق  استعرضا  تطويرها، كام  وسبل 

والعسكرية،  الدفاعية  املجاالت  يف  البلدين  بني 

إضافة إىل عدد من القضايا ذات االهتامم املشرتك.

البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  اللقاء  حرض 

وزير دولة لشؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن 

نائب  املزروعي  عبالن  بن  سيف  عيىس  مهندس 

يوسف  ومعايل  املسلحة  القوات  أركان  رئيس 

املتحدة  الواليات  لدى  الدولة  العتيبة سفري  مانع 

األمريكية والوفد املرافق للمسؤول األمرييك.
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حرض معايل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة 

لشؤون الدفاع حفل االستقبال الذي أقامته سفارة 

بفندق  الدولة  لدى  اإلسالمية  باكستان  جمهورية 

االنرتكونتيننتال بأبوظبي مبناسبة الذكرى السنوية 

ليوم دفاع و شهداء باكستان.

وأكد معايل محمد بن أحمد البواردي خالل لقائه 

سعادة معظم أحمد خان سفري جمهورية باكستان 

اإلسالمية لدى الدولة عمق ومتانة عالقات التعاون 

بني دولة االمارات وجمهورية باكستان ما يعكس 

اهتامم وحرص البلدين املتبادل عىل دعم العالقات 

الثنائية خاصة يف املجال الدفاعي واألمني.

برتسيخ  الجانبني  اهتامم  عىل  معاليه  وشدد 

أوسع  آفاق  إىل  وتطويرها  االسرتاتيجية  العالقات 

التعاون والتنسيق املشرتك مبا يحقق املصالح  من 

املشرتكة عىل مختلف الصعد ومبا يعود بالخري عىل 

البلدين الصديقني وشعبيهام.

خالل   - الدولة  لدى  الباكستاين  السفري  وأشاد 

اإلمارات  بني  الثنائية  بالعالقات   - له  كلمة 

وباكستان مؤكدا سعي بالده الدائم لتطويرها عىل 

أعضاء  من  عدد  الحفل  حرض  كافة.  املستويات 

املعتمدين  األجنبي  و  العريب  الدبلومايس  السلك 

لدى الدولة.

وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  استقبل 

دولة لشؤون الدفاع يف مقر وزارة الدفاع بأبوظبي 

سعادة نفديب سوري سفري جمهورية الهند لدى 

الدولة، كام استقبل معاليه سعادة فريناندو رامون 

مارتينيز سفري جمهورية األرجنتني لدى الدولة. 

واستعرضا خالل اللقاء أوجه التعاون يف مختلف 

املجاالت، وخاصة الدفاعي والعسكري.

كام بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات االهتامم 

يف  واملستجدات  التطورات  إىل  إضافة  املشرتك 

املنطقة والعامل وتبادال وجهات النظر حولها.
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زار معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

قواتنا  وحدات  املسلحة  القوات  أركان  رئيس 

الحديدة  تحرير  عملية  يف  املشاركة  املسلحة 

يرافقه عدد من كبار ضباط القوات املسلحة.

قواتنا  وحدات  مواقع  عيل  الزيارة  اشتملت 

عمليات  تدير  التي  القيادة  ومقرات  املسلحة 

سري  عىل  خاللها  معاليه  واطلع  الحديدة  تحرير 

عمليات معارك تحرير محافظة الحديدة .. ونقل 

للدور  وتقديرها  الرشيدة  القيادة  تحيات  للقوة 

الذي تقوم به نرصة للشعب اليمني الشقيق.

املعنوية  الروح  عىل  األركان  رئيس  وأثنى 

وعزمهم  وإرصارهم  البواسل  لجنودنا  العالية 

والذود  ولواجب  الحق  الدفاع عن  عىل مواصلة 

ذلك  تطلب  مهام  املظلوم  ونرصة  الشقيق  عن 

وجل  عز  الله  معاهدين  وتضحيات  جهود  من 

العز  طريق  مواصلة  عىل  الحكيمة  والقيادة 

والنرص بعزمية وثبات ومبواقف مرشفة يف ميادين 

البذل والعطاء.

15
ترأس معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة وفد الدولة يف اجتامع 

الدورة الـ15 للجنة العسكرية العليا ألصحاب السمو 

لدول  التعاون  مجلس  بدول  األركان  رؤساء  واملعايل 

الخليج العربية والذي اختتم يف دولة الكويت.

بدأ االجتامع بكلمة الفريق ركن محمد خالد الخرض 

فيها  رحب  الكويتي  للجيش  العامة  األركان  رئيس 

بالحضور يف بلدهم الثاين دولة الكويت.

التعاون  تعزيز  سبل  استعراض  االجتامع  خالل  وتم 

العسكري والدفاع املشرتك بني دول مجلس التعاون 

يف مختلف املجاالت والخطوات واإلجراءات التي تم 

املسلحة  بالقوات  املعنية  الجهات  قبل  اتخاذها من 

بدول مجلس التعاون حيال قرارات التعاون العسكري 

والدفاع املشرتك ومدى التقدم يف تنفيذها.

ودعا رؤساء أركان دول مجلس التعاون لدول الخليج 

من  املزيد  تحقيق  إىل  اجتامعهم  ختام  يف  العربية 

والتامرين  الدفاعي  التكامل  مجال  يف  الخطوات 

هذه  مثل  تسهم  أن  متمنني  املشرتكة  والتدريبات 

االجتامعات الدورية يف تعزيز أوارص التعاون املشرتك 

أجواء  وسط  املجلس  بدول  املسلحة  القوات  بني 

تأيت  والتي  والرتابط  واألخوة  املحبة  روح  تسودها 

دول  قادة  والسمو  الجاللة  أصحاب  لرؤية  ترجمًة 

رضورة  نحو  ورعاهم  الله  حفظهم  التعاون  مجلس 

املزيد من  لتحقيق  املستمر  والتعاون  الدائم  العمل 

التكامل العسكري املشرتك وفق رؤية عمل موحدة 

تخدم أمن واستقرار دول املنطقة.

وتقدم معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

إىل  والتقدير  بالشكر  املسلحة  القوات  أركان  رئيس 

الفريق ركن محمد خالد الخرض رئيس األركان العامة 

للجيش الكويتي رئيس االجتامع عىل ما لقيته الوفود 

من حسن استقبال وكرم ضيافة وتنظيم لهذا االجتامع 

ما كان له األثر الكبري يف إنجاح مهام وأعامل اللجنة 

العسكرية العليا.
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شهد اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري 

القيادة  إقامته  الذي  االحتفال  الربية  القوات  قائد 

العامة للقوات املسلحة بسيح حفري مبناسبة تخريج 

الوطنية  الخدمة  منتسبي  من  التاسعة  الدفعة 

بحرس الرئاسة .

بدأت فعاليات االحتفال بتالوة عطرة من آيات الذكر 

الوطنية  الخدمة  مدرسة  قائد  بعدها  ألقى  الحكيم 

بحرس الرئاسة كلمة بهذه املناسبة رحب فيها براعي 

عسكرية  عروضا  الخريجون  وقدم  والحضور  الحفل 

والذود  الوطن  تراب  عن  للدفاع  جاهزيتهم  أبرزت 

خريجو  قدم  حيث  عالية  وطنية  بروح  حياضه  عن 

يف  تلقوه  ملا  عسكرية  استعراضات  التاسعه  الدفعة 

ميادين التدريب عكست مهاراتهم ومستوى تأهيلهم 

يف كل التخصصات. وأبرزت تلك العروض ما تحلوا به 

من روح معنوية عالية جسدت مقدار ما يحملونه 

والذود  الغايل  لخدمة وطننا  وانتامء وحب  من والء 

عنه والتضحية من أجله . ثم أدى املجندون القسم 

معاهدين الله تعاىل ثم صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 

املسلحة حفظه الله بأن يكونوا جاهزين ومستعدين 

للدفاع عن أمن الوطن واستقراره والذود عن حياضه 

واستقالله ومكتسباته الوطنية .

ويف ختام االحتفال هنأ قائد القوات الربية الخريجني 

الكبري  املجهود  عىل  وشكرهم  الدورات  الجتيازهم 

الذي بذلوه ثم قام بتوزيع الجوائز والشهادات عىل 

املتفوقني والخريجني..

ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  شارك 

أعامل  يف  املسلحه  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 

التعاون  مجلس  دول  أركان  رؤساء  اجتامع 

العربية  مرص  جمهورية  أركان  ورئييس  الخليجي 

القيادة  اىل  اضافة  الهاشمية  األردنية  واململكة 

املركزية األمريكيه التي عقدت بدوله الكويت

خالد  محمد  ركن  الفريق  بكلمة  االجتامع  بدأ 

الكويتي  للجيش  العامة  األركان  رئيس  الخرض 

دولة  الثاين  بلدهم  يف  بالحضور  فيها  رحب 

الكويت .

العديد من املحاور منها ما  وتم خالله بحث    

باملنطقة  واإلقليمية  األمنية  بالشؤون  يتعلق 

مواضيع  اىل  اضافة  والتطرف  اإلرهاب  ومحاربة 

املشرتكة يف  الجهود  تعزيز  إىل  تهدف  ذات صلة 

مواجهة مختلف التحديات لضامن امن واستقرار 

دول املنطقة.

واكد املشاركون خالل االجتامع عىل رضوره تعزيز 

وتفعيل آلية العمل املشرتك بني الدول املجتمعة 

يف  مناقشتها  متت  التي  للخطوات  استكامال 

اجتامعات سابقة
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وستخضع منتسبات الخدمة الوطنية إىل تدريبات 

اإلناث  من  مدربات  أيدي  عىل  عسكرية  ومتارين 

ومهارات  التدريبية  املؤهالت  بأفضل  يحظني 

التعليم وتم وضع برامج تدريبية خاصة لتتناسب 

الوطنية  للخدمة  االسرتاتيجية  األهداف  مع 

واالحتياطية التي ترتكز عىل تعزيز القيم الوطنية 

والوالء واالنتامء للوطن والقيادة والدفاع عن أرضه 

ومكتسباته.

اختياريا  الوطنية  بالخدمة  اإلناث  إلتحاق  ويتم 

الخدمة  مدة  وتكون  األمر  ويل  موافقة  برشط 

 18 بلغن  اللوايت  للمجندات   ” سنة   ” الوطنية 

عاما ومل يتجاوزن سن الـ 30 عاما حيث سيتلقني 

منها  مختلفة  مجاالت  يف  نظرية  محارضات 

واملهارات  الذات  وتطوير  والقيادية  العسكرية 

مدة  خالل  دينية  ومحارضات  والجامعية  الفردية 

الخدمة الوطنية.

الشيخ أحمد بن طحنون  الركن طيار  اللواء  وقال 

بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية 

واالحتياطية - بهذه املناسبة - إن الفتاة اإلماراتية 

تحظى باهتامم ودعم وعناية من القيادة الحكيمة 

بدأها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

”طيب الله ثراه“ وواصل مسريتها صاحب السمو 

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

الله“  ”حفظه  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 

ومبتابعة مستمرة وجهد متواصل من سمو الشيخة 

العام  النسايئ  االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة 

الرئيسة  والطفولة  لألمومة  األعىل  املجلس  رئيسة 

األعىل ملؤسسة التنمية األرسية ”أم اإلمارات“ وما 

تقوم به من دور حيوي ورئييس يف النهوض بابنة 

اإلمارات يف جميع املحافل والصعد كافة .

واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  وأعرب 

الجديدة  الدفعة  ملجندات  وتقديره  اعتزازه  عن 

عىل انضاممهن إىل صفوف الخدمة الوطنية والاليئ 

سيخضن من خاللها لتجربة جديدة يتعلمن فيها 

به  متتاز  وما  العسكرية  الحياة  تعنيه  مام  الكثري 

وترسيخ  وغرس  وانتظام  وضبط  وصرب  تحمل  من 

لقيم الوالء واالنتامء والتضحية إضافة إىل إملامهن 

باملبادئ واملهارات العسكرية األساسية ما سيسهم 

عليهن  تعود  وعملية  علمية  حصيلة  تشكل  يف 

بالنفع واملصلحة.

املتطوعات  املنتسبات  أكدت  جانبهن  من 

استعداداهن لرتجمة حب اإلمارات والوالء لقادتها 

عىل أرض الواقع من خالل انضاممهن إىل الخدمة 

الوطنية ..

الحكيمة  وقيادتها  اإلمارات  دولة  أن  إىل  مشريات 

اإلماراتيون  أصبح  بل  مواطنيها  تبخل قط عىل  مل 

العامل وجاء  أسعد شعوب  الرشيدة  قيادتنا  بفضل 

بنات  قدرات  وإثبات  الجميل  لرد  اآلن  الوقت 

.

 :

 :
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اإلمارات عىل تقديم الغايل والنفيس إىل الوطن.

الاليت  الفتيات  من  كونهن  فخرهن  عن  وأعربن 

الوطنية  الخدمة  أن  مؤكدات   .. الوطن  نداء  لبني 

فرصة للتعرف بشكل عميل عىل الحياة العسكرية 

وتركيبه  وفكه  السالح  حمل  عىل  والتدريب 

واستخدامه إضافة إىل االعتامد عىل النفس وتحمل 

املسؤولية واالنضباط.

إمارة  من  23 سنة   - املزروعي  وقالت وىف سيف 

الدافع لوجودها هنا هو حب  الخيمة - إن  رأس 

ويتجسد  وحاميته  عنه  الذود  يف  والرغبة  الوطن 

ذلك من خالل االلتحاق يف الخدمة الوطنية التي 

تعترب فرصة للتعرف عىل طبيعة الحياة العسكرية 

وتركيبه  وفكه  السالح  حمل  عىل  والتدريب 

االعتامد  مهارات  اكتساب  إىل  إضافة  واستخدامه 

عىل النفس وتحمل املسؤولية واالنضباط.

املزروعي عن سعادته  والدها سيف سامل  وأعرب 

أن  مؤكدا   .. الوطنية  الخدمة  إىل  ابنته  بانتساب 

دولة اإلمارات الحبيبة مل تبخل عىل مواطنيها يوما 

وجعلتهم من أسعد شعوب العامل.

الحياة  تعشق  إنها  محمد  طيف  قالت  فيام 

العسكرية ولديها الرغبة يف التعرف عن قرب عىل 

باالستمرار  الرغبة  ولديها  الجديدة  التجربة  هذه 

التمريض  متتهن  أن  وتحب  العسكري  العمل  يف 

الخدمة  إىل  لالنتساب  اإلماراتيات  كل  داعية   ..

الوطنية وأولياء أمورهن للسامح لهن بذلك.

من جهته أعرب محمد سعيد الحثيثي - والد طيف 

محمد - عن فخره بحامس ورغبة ابنته لإللتحاق 

بالدفعة السابعة للخدمة الوطنية .. مؤكدا تشجيع 

وترجمة  لالنتامء  تعزيز  من  ميثله  ملا  لها  الجميع 

فعلية لحب الوطن والوالء لقادته.. مؤكدا أهمية 

هذه  يف  بناتهم  خلف  ووقوفهم  اآلباء  تشجيع 

الوطن  هذا  أبناء  نحن  مضيفا   .. املهمة  املرحلة 

املستقرة  الكرمية  الحياة  لنا  حقق  الذي  املعطاء 

فيجب علينا أن نسعى وبكل طاقات شبابنا لنثبت 

ألنفسنا ولقادتنا أننا فداء للوطن وترابه الغايل.

وأكدت هدى الزعايب أن تجربتها اليوم أتاحت لها 

وتأدية  العسكرية  الحياة  تجربة  لتخوض  الفرصة 

منذ  الرغبة  لديها  أنها  كام  وطنها  تجاه  واجبها 

مشرية   .. العسكري  امليدان  إىل  للدخول  الطفولة 

تجاه  واجبها  لتأدية  تام  استعداد  عىل  أنها  إىل 

وطنها ويف كل امليادين .. داعية كل بنات اإلمارات 

التزام  من  تعنيه  ملا  الوطنية  للخدمة  لالنتساب 

وفرصة لرد الجميل للوطن والقيادة.

طيف محمد الحثيثيمحمد سعيد الحثيثيسيف املزروعيأمان راشد الزعايب
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وقد ألقى املحارضة التي ُعِقدت يف «قاعة الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان»، يف مقر املركز يف أبوظبي، 

رئيس شعبة  الحداد،  الركن يوسف جمعة  املقدم 

اإلعالم العسكري بالقيادة العامة للقوات املسلحة. 

وبحضور عدد من ضباط القوات املسلحة ولفيف 

استهل  والدبلوماسيني واألكادمييني،  اإلعالميني  من 

يوسف الحداد محارضته بتوجيه الشكر إىل مركز 

وإىل  االسرتاتيجية،  والبحوث  للدراسات  اإلمارات 

سعادة األستاذ الدكتور جامل سند السويدي، مدير 

دور حيوي يف  من  املركز  به  يقوم  ملا  املركز،  عام 

ويف  العلمي  والبحث  املجتمع  خدمة  مجالـَي 

اً عن  املجاالت األخرى التي يعمل فيها املركز، معربِّ

يحتلها  بات  التي  املتميزة  باملكانة  الشديد  فخره 

املركز كمؤسسة علمية مرموقة.

وأشار يوسف جمعة الحداد يف بداية املحارضة إىل 

أن القوات املسلحة متثل مدرسة الوطنية اإلماراتية 

األوىل، ومصنع الرجال األقوياء، ففيها تتجسد قيم 

معاين  وتتعزز  للقيادة،  والوالء  الوطن  إىل  االنتامء 

الفداء والتضحية بكل غاٍل ونفيس من أجل الدفاع 

عن الوطن، وصون أراضيه، والحفاظ عىل مكتسباته.

وأكد يوسف الحداد أن الشيخ زايد، رحمه الله، كان 

حريصاً منذ البدايات األوىل عىل بناء قوات مسلحة 

عرصية، ألنه كان يدرك أنها أساس القوة الشاملة 

لدولة اإلمارات يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية 

والتعليمية واإلنسانية وغريها، وتلعب دور الردع 

ضد أي اعتداء عىل السالمة الوطنية. واعترب أن قرار 

توحيد القوات املسلحة يف السادس من مايو عام 

1976 جاء تعبرياً صادقاً عن اإلميان باألمن الوطني 

القرار  هذا  ربط  حيث  يتجزأ،  ال  الذي  الواحد 

التاريخي بني أبناء الوطن برباط الواجب املقدس، 

الواحدة  األرض  إىل  واالنتامء  الهوية  وعزز مفهوم 

والشعب الواحد يف مواجهة التحديات الواحدة.

زايد، رحمه  الشيخ  أن  إىل  الحداد  وأشار  يوسف 

الله، وضع أسس ومبادئ العقيدة العسكرية التي 

مهامها  مامرسة  يف  املسلحة  القوات  منها  تنطلق 

يف الداخل والخارج، حيث كان يؤمن بأن امتالك 

عن  اآلخرين  ردع  لها  يتيح  عسكرية  قوة  الدولة 

إذا  املحاوالت  تلك  وإحباط  مهاجمتها  يف  التفكري 

حدثت، ومن هنا كان حريصاً عىل تحديث وتطوير 

األسلحة  أنواع  بكل  وتزويدها  املسلحة  القوات 

وإمنا  العدوان،  أو  البغي  بهدف  ليس  املتقدمة، 

لتكون حصناً للسالم وحامية له، وعوناً لألشقاء يف 
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امللامت، وأداة للمساهمة يف حفظ األمن والسالم 

عىل املستوى الدويل.

تستخدم  مل  اإلمارات  أن  الحداد  يوسف  وأضاف 

خالل  الخارجية  سياستها  يف  العسكرية  األداة 

السنوات املاضية إال يف الدفاع عن الحق، كام هي 

عام  الكويت  تحرير  حرب  يف  املشاركة  يف  الحال 

1991، أو يف تعزيز أركان األمن الجامعي الخليجي 

التي  الجزيرة»  «درع  قوات  يف  أسهمت  حينام 

ذهبت إىل البحرين يف مارس 2011 للحفاظ عىل 

أمنها، واملشاركة يف عملية «عاصفة الحزم» يف مارس 

عام  يف  «داعش»  ضد  الدويل  والتحالف   ،2015

الثابتة والداعمة  اإلمارات  ملواقف  2014 تجسيداً 

لجهود حفظ األمن واالستقرار يف املنطقة.

طيب  زايد،  الشيخ  أن  إىل  الحداد  يوسف  وأشار 

الله ثراه، غرس قيم التضحية والفداء لدى أبطال 

القوات املسلحة، الذين ال يهابون املوت ويقدمون 

أرواحهم فداء للوطن، يك تظل رايته مرفوعة خفاقة 

يف ميادين الحق والواجب، مؤكداً أن دماء شهداء 

أبطال القوات املسلحة التي سالت عىل أرض اليمن 

يقدمون  الذين  زايد»،  أنهم «عيال  تؤكد  الشقيق 

أرواحهم دفاعاً عن الوطن لتبقى رايته شامخة يف 

ميادين العزة والكرامة.

17
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كشف العميد عيل الطنيجي قائد قوات التحالف 

العريب يف الساحل الغريب لليمن عن بدء عمليات 

مناطق  اتجاه  النطاق يف  واسعة  نوعية  عسكرية 

سيطرة ميليشيات الحويث وتحرير مدينة الحديدة 

من عدة محاور، وذلك من خالل خطط عسكرية 

اسرتاتيجية مفاجئة ال تتوقعها عنارص امليليشيات 

تقدم  أمام  متالحقة  انهيارات  يف  باتت  التي 

القوات والسيطرة عىل مواقع اسرتاتيجية جديدة 

من قبضة الحوثيني يف جبهة الحديدة.

الساحل  يف  العريب  التحالف  قوات  قائد  وقال 

الغريب لليمن، يف ترصيحات لوكالة أنباء اإلمارات 

« وام «، إن العمليات العسكرية للتحالف العريب 

الحديدة  يف  املشرتكة  اليمنية  املقاومة  وقوات 

 7 الكيلو  منطقتي  عىل  السيطرة  عن  أسفرت 

منطقة  يف  القوات  تواجد  وتعزيز   10 والكيلو 

الكيلو 16 مع قطع أهم خطوط إمداد امليليشيات 

الرابط بني صنعاء و الحديدة.

وأضاف الطنيجي إن العمليات العسكرية لقوات 

ميليشيات  أفقدت  الحديدة  يف  العريب  التحالف 

ميدانيا  واالرتكاز  الصمود  عىل  قدرتها  الحويث 

من  حالة  الجبهات وسط  من  عنارصها  فرار  مع 

االنهزام واالنكسار يف صفوفها وذلك يف ظل رصد 

« التحالف « لكل تحركات ميليشيات الحويث يف 

عملياتهم  إفشال  يف  يسهم  مبا  الحديدة  جبهة 

تحقيق  خاللها  من  تستهدف  التي  العسكرية 

انتصارات وهمية لرفع الروح املعنوية لعنارصها 

املنهارة.

املدربني  املقاتلني  بآالف  الدفع  تم  أنه  إىل  وأشار 

لتأمني  املشرتكة  اليمنية  املقاومة  لقوات  التابعني 

املناطق املحررة يف الحديدة والتصدي بكل حسم 

امليليشيات  لعنارص  اليائسة  التسلل  ملحاوالت 

ودحرهم يف مواقعهم.

العميد عيل الطنيجي
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قال املتحدث باسم تحالف دعم الرشعية يف اليمن 

لليمن  كافة  اإلغاثية  املنافذ  إن  املاليك،  العقيد تريك 

أن  عىل  مشدداً  االستيعابية،  طاقتها  بكامل  تعمل 

الدويل  القانون  وفق  تجري  اليمن  يف  العمليات 

الصحفي  املؤمتر  خالل  املاليك  وأضاف  واإلنساين. 

األسبوعي يف الرياض، أمس، أن قيادة التحالف تعطي 

التصاريح للسفن أياً كانت. 

قوانني  اشتباه يف خرق  أي  أنه عند حدوث  وأوضح 

االشتباك يتم إحالة الحادث إىل فريق تقييم الحوادث 

املشرتك.

وكشف العقيد تريك املاليك عن إجاميل عدد الصواريخ 

باتجاه  االنقالبية  الحويث  ميليشيا  أطلقتها  التي 

بلغت  أنها  إىل  مشرياً  السعودية،  العربية  اململكة 

عمليات  نفذ  التحالف  أن  إىل  وأشار  صاروخاً.   197

يف محافظة حجة اليمنية وسيطر عىل عدة مناطق 

بها، الفتاً إىل إجراء عمليات نزع ألغام يف املحافظة. 

وأضاف املاليك أن التحالف استهدف موقع اتصاالت 

أشار  كام  حجة.  محافظة  يف  الحوثية  للميليشيا 

املتحدث باسم التحالف إىل أن امليليشيا الحوثية يف 

محافظة الحديدة استهدفت بقذائف الهاون مخازن 

القمح التابعة لليونيسيف، ومل يكن هناك أي رد من 

األمم املتحدة تجاه ذلك. 

تعرضت  املروحية  الطائرات  إحدى  أن  إىل  ولفت 

املهرة  يف  مهمة  خالل  فني  لخلل  املاضية  الجمعة 

معرباً  أول،  ومالزم  طيار  الستشهاد  أدت  اليمنية 

لعائالتهام.  املشرتكة  القوات  قيادة  تعازي  أحر  عن 

وقال املتحدث باسم التحالف العريب «هناك اتفاقية 

العاملية  الصحة  ومنظمة  العاملي  الغذاء  برنامج  مع 

لنقل املرىض الذين ال يتوافر لهم عالج يف اليمن إىل 

الخارج». كام أكد املاليك أن التحالف قدم 1.5 مليار 

اليمن،  يف  اإلنسانية  االستجابة  لخطة  دعم  دوالر 

مليون   380 عىل  العاملية  الصحة  منظمة  حصلت 

الصحة  منظمة  من  «نرغب  وأضاف  منها.  دوالر 

العاملية وضع حلول أكرث فعالية للحاالت املرضية التي 

ال يوجد لها عالج داخل اليمن».

 :

وزير  قرقاش،  محمد  بن  أنور  الدكتور  معايل  أشاد 

العمليات  بنجاح  الخارجية،  للشؤون  الدولة 

العسكرية يف محافظة الحديدة اليمنية التي تقودها 

قوات التحالف العريب يف مواجهة ميليشيات الحوىث.

بهدف تحرير البالد من يد العصابات وامليليشيات 

الخارجية  باسم  الناطقة  قالت  فيام  اإلرهابية. 

الرشعية  دعم  تحالف  «إن  نويرت  هيذر  األمريكية 

يتخذ  السعودية  العربية  اململكة  بقيادة  اليمن  يف 

يف  الخسائر  لتقليص  الصحيح  االتجاه  يف  خطوات 

صفوف املدنيني».

يف  الخارجية  للشؤون  الدولة  وزير  معايل  وقال 

الحديدة  عمليات  «تُحقق  «تويرت»:  عىل  تغريدة 

يف  الحويث  ومعنويات  بنجاح،  أهدافها  الحالية 

الحضيض، والخسائر يف صفوفه كبرية جداً، والطوق 

له  يكتمل، غيابه عن مشاورات جنيف  به  املحيط 

مثن باهظ يدفعه يف امليدان خسارة تلو األخرى، وما 

زلنا عىل قناعة بأن تحرير الحديدة مفتاح الحل يف 

اليمن».

من جهتها، مثّنت الناطقة باسم الخارجية األمريكية 

هيذر نويرت، الخطوات التي يقوم بها تحالف دعم 

أرواح  عىل  الحفاظ  أجل  من  اليمن  يف  الرشعية 

املدنيني، والتقليل من وقوع خسائر يف صفوفهم.

 :

العربية  اململكة  بقيادة  «التحالف  نويرت:  وقالت 

يف  الصحيح  االتجاه  يف  خطوات  يتخذ  السعودية 

اليمن لتقليص الخسائر يف صفوف املدنيني».

قد  بومبيو،  مايك  األمرييك،  الخارجية  وزير  وكان 

قال سابقاً إنه شهد أمام الكونغرس أن #السعودية 

باملدنيني  اإلرضار  تفادي  عىل  تعمالن  واإلمارات 

جيمس  األمرييك،  الدفاع  وزير  أكّد  فيام  اليمن.  يف 

ماتيس، أنه أيّد ووافق بالكامل عىل شهادة بومبيو، 

واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة  أن  مضيفاً 

خطر  من  للحّد  جهد  كل  تبذالن  املتحدة  العربية 

وقوع إصابات بني املدنيني وأرضار جانبية.
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األمن  مجلس  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دعت 

الدويل واملجتمع الدويل إىل بذل أقىص الضغوطات 

الفوري  الوقف  مبا يف ذلك ضامن  الحوثيني،  عىل 

التقنية  واملساعدة  والتمويل  السالح  إلمدادات 

الخطوة  أن هذه  إيران، مؤكدة  التي تصلهم من 

املبعوث  مهمة  تسهيل  يف  تسهم  أن  شأنها  من 

األممي إىل اليمن مارتن جريفيث، ويف إحراز تقدم 

عىل طاولة املفاوضات.

جاء ذلك يف رسالة وجهتها، النا زيك نسيبة املندوبة 

إىل  املتحدة  األمم  لدى  اإلمارات  لدولة  الدامئة 

رئيسة مجلس األمن لهذا الشهر املندوبة الدامئة 

للواليات املتحدة لدى األمم املتحدة السفرية نييك 

هاييل، ونسخة منها إىل األمني العام لألمم املتحدة.

بالعملية  اإلمارات  دولة  التزام  الرسالة  وأكدت 

الرغم  التي تقودها األمم املتحدة عىل  السياسية 

األخرية  جنيف  محادثات  الحوثيني  تجاهل  من 

مارتن  اليمن  إىل  األممي  املبعوث  نظمها  التي 

لهذه  الحوثيني  حضور  عدم  معتربة  جريفيث 

السياسية، مبثابة نكسة خطرية وخيبة  املحادثات 

أمل كبرية للشعب اليمني وتحالف دعم الرشعية 

يف اليمن الذي يتوق إىل إيجاد نهاية للنزاع.

وأكدت النا زيك نسيبة عىل استعداد تحالف دعم 

املحادثات  هذه  إجراء  دعم  اليمن  يف  الرشعية 

املشاركة  ضامن  الخاص  املبعوث  متكن  متى 

أن  يف  أملها  عن  معربة  بها،  للحوثيني  الفعالة 

يتمكن من تحقيق ذلك. ولفتت إىل أن أي تقدم 

ممكن إحرازه عىل طاولة املفاوضات، يعتمد عىل 

التقدم  استمرار الضغط عىل الحوثيني معتربة أن 

يف تحرير معظم مناطق ساحل البحر األحمر من 

قبضة الحوثيني يشكل عامالً مفيداً، ألنه يسهم يف 

وقف عمليات تهريب األسلحة واألموال للحوثيني 

ويسهل من عمل املبعوث الخاص.

التي  الحاسمة  األهمية  عىل  نسيبة  وشددت 

تحظى بها عملية تحرير الحديدة لحمل الحوثيني 

عىل التوجه إىل محادثات السالم، منوهة إىل أنه 

الحكومة  قوات  قامت  الغاية،  لهذه  وتحقيقاً 

اليمنية املدعومة من قبل تحالف دعم الرشعية 

يف اليمن اآلن بتكثيف العمليات العسكرية ضد 

الحوثيني يف منطقة الحديدة وعىل جبهات أخرى.

لبذل  الدويل  واملجتمع  األمن  مجلس  ودعت 

ذلك  يف  مبا  الحوثيني،  عىل  الضغوطات  أقىص 

األسلحة  إمدادات  قطع  الفوري يف ضامن  البدء 

إيران  تقدمها  التي  التقنية  واملساعدة  والتمويل 

لهم، وذلك يف أخطر انتهاك مبارش لقراري مجلس 

األمن 2216 و2231. وأوضحت بأن هذه األسلحة 

شملت أنواعاً متطورة، وصواريخ باليستة وأخرى 

فضالً  طيار،  دون  من  وطائرات  للسفن،  مضادة 

املرتجلة  األرضية  األلغام  من  اآلالف  مئات  عن 

التي تستهدف املدنيني اليمنيني يف جميع أنحاء 

البالد.

وتعهدت السفرية نسيبة بأن تعمل دول تحالف 

األمم  مع  وثيق  بشكل  اليمن  يف  الرشعية  دعم 

الدعم  من  املزيد  تقديم  ملواصلة  املتحدة 

مؤكدة   2019 لعام  اإلنسانية  االستجابة  لخطة 

يف  والعاملني  املدنيني  سالمة  يضع  التحالف  أن 

املدنية  التحتية  البنية  وحامية  اإلنساين  املجال 

التحالف  موقف  مجددًة  أولوياته،  سلم  يف 

املدنيني،  صفوف  يف  ضحايا  أي  لوقوع  الرافض 

يف  بالتحقيق  والتزامه  األطفال  بني  إصابات  أو 

الحوادث التي وقعت وضامن املساءلة عن طريق 

التدابري  وتنفيذ  االقتضاء  عند  املسؤولية  تحمل 

التصحيحية.

الحزام األمني والتدخل الرسيع  متكنت قوات 

من  كبرية  كميات  من ضبط  أبني  محافظة  يف 

مداهمة  عقب  الناسفة  والعبوات  املتفجرات 

لتنظيم  التابعة  اإلرهابية  األوكار  من  عدد 

مبحافظة  «املحفد»  مديرية  يف  «القاعدة» 

تم  التي  املعارك»  «أم  عملية  ضمن  أبني، 

إطالقها بدعم من القوات املسلحة اإلماراتية، 

والتحالف العريب لتأمني أبني.

آل  «كورة  منطقة  الحملة  قوات  ودهمت 

ضواحي  يف  النائية  املناطق  إحدى  مانع»، 

عبوات  عىل  التمشيط  أثناء  وعرثت  املحفد، 

مصدر  وقال  املهجورة.  املنازل  يف  متفجرة 

ضمن  املشاركة  األمنية،  القوات  إن  أمني، 

مواقع  بتمشيط  قامت  املعارك»،  «أم  عملية 

تعد  كانت  املحفد  مديرية  ضواحي  يف  نائية 

موضحاً  «القاعدة»،  لعنارص  سابقة  تحصينات 

العبوات  من  كميات  عىل  عرثت  القوات  أن 

الناسفة واأللغام والقذائف التي كانت تعدها 

العنارص اإلرهابية شن هجامت إرهابية يف أبني 

ومحافظات مجاورة.

الحزام  قوات  شنت  «مودية»،  مدينة  ويف 

األمني عملية متشيط ملنطقة «الجنن» الجبلية 

رشق املدينة، استهدفت خاللها أوكاراً إرهابية 

تابعة لـ«القاعدة». 
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املشرتكة  واملقاومة  اليمني  الجيش  قوات  متكنت 

اإلمداد  خط  قطع  من  العريب  بالتحالف  مسنودًة 

الدريهمي،  مديرية  يف  الحويث  مليليشيا  الوحيد 

«ألوية  وقالت  اليمن.  غريب  الحديدة،  مبحافظة 

عىل  هجوماً  شنت  قواتها  إن  بيان،  يف  العمالقة»، 

وإنها  الدريهمي،  مديرية  مركز  يف  الحويث  ميليشيا 

قطعت خط اإلمداد الوحيد للميليشيات االنقالبية 

الذي مير باملحور الجنويب للمدينة، بعد أن طوقت 

ألوية العاملقة املحور الشاميل والرشقي والغريب يف 

األيام السابقة. وأسفر الهجوم، حسب ما أفاد البيان، 

وأرس  الحويث،  ميليشيا  عنارص  من  عدد  مقتل  عن 

عدد آخر منهم. 

باتت  الحويث  ميليشيا  أن  العاملقة،  ألوية  وذكرت 

إال  خيار  لها  يبَق  ومل  املدينة،  داخل  محارصة 

االستسالم أو املوت.

استهدفت  جوية  غارات  التحالف  طائرات  وشنت 

جنويب  الساحيل  الطريق  عىل  االنقالبيني  مواقع 

أن  عسكرية  مصادر  وأوضحت  الحديدة،  مدينة 

عسكرية  وحواجز  مركبات  استهدف  القصف 

ويف  الحديدة  جامعة  من  بالقرب  للميليشيات 

محيط منزل الرئيس السابق عيل عبدالله صالح. كام 

طال القصف تجمعات الحوثيني بالقرب من الدوار 

تتمركز  الحديدة، حيث  القريب من مطار  الجنويب 

قوات تابعة للمقاومة اليمنية املشرتكة.

الحويث  ميليشيا  من  قيادي  قتل  متصل،  سياق  ويف 

االنقالبية مبحافظة الحديدة،  بعد استهدافه ب غارة 

للتحالف العريب.  وأفاد مصدر عسكري، أن القيادي 

الحويث امليداين  املدعو طه عيل أحمد الحميل، قتل 

يف غارة للتحالف  العريب األول، يف محافظة الحديدة. 

الحميل، أحد  الحويث  القيادي  أن   وأشار املصدر إىل 

كانت  التي  وامليدانية،  القيادات  العسكرية  أبرز 

الحوثية.   الباليستية  تطوير  الصواريخ  عن  مسؤولة 

كام قتل قياديون حوثيون آخرون بينهم املدعو عيل 

عارف  واملدعو  فارس،  أبو  واملدعو  اإلرياين،  فضل 

استهدفت  العريب  التحالف  رضبات  يف  ست،  أبو 

تعزيزات للميليشيات كانت يف طريقها إىل مناطق 

محررة جنوب محافظة الحديدة.

مناطق  اليمني،  الجيش  قوات  حررت  ذلك،  إىل 

جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحويث االنقالبية 

يف مديرية «ماوية» جنويب رشق محافظة تعز بعد 

مواجهات مع املليشيا الحوثية االنقالبية. 

عىل  اعرتاضها  عن  اليمنية  الحكومة  أعلنت 

مع  تفاهم  مذكرة  املتحدة  األمم  توقيع 

طبي  جوي  «جرس  إلنشاء  الحويث،  ميليشيا 

إنساين» إىل صنعاء.

اليمنية  الحكومة  يف  اإلعالم  وزير  وقال 

األمم  توقيع  إن  اإلرياين  معمر  الرشعية 

املتحدة مذكرة تفاهم مع جامعة الحوثيني، 

إلنشاء «جرس جوي طبي إنساين» إىل صنعاء، 

صارخ  وتحٍد  مدٍو  وسقوط  خطري  تطور 

للقرارات الدولية.

عىل  تغريدات  سلسلة  يف  اإلرياين  وأضاف 

«إن  (تويرت)،  االجتامعي  التواصل  موقع 

مذكرة التفاهم املوقعة بني امليليشيا الحوثية 

اإليرانية ومنسقة الشؤون اإلنسانية يف اليمن 

ليز غراندي، ملا سمي بإنشاء جرس جوي طبي، 

تطور خطري وسقوط مدوي يكشف مستوى 

الدعم الذي تقدمه املنسقة للحوثيني يف تحد 

صارخ لكل القوانني والقرارات الدولية ذات 

الصلة باألزمة اليمنية».

وتابع وزير اإلعالم اليمني، يف تغريدة أخرى، 

امليليشيا الحوثية وبعد أن فشلت يف تهريب 

للخارج  وقياداتها  وايران  الله  حزب  خرباء 

عرب الضغط عىل الحكومة والتحالف العريب 

وفدها  بتوجه  ومقايضتهم  الدويل  واملجتمع 

ملشاورات جنيف3، ها هي منسقة الشؤون 

االنسانية توقع اتفافية معهم تتضمن رحالت 

سيتم تهريب تلك الشخصيات تحت مزاعم 

الحاالت الحرجة.

وقعتها  التي  التفاهم،  مذكرة  وتقيض 

لألمم  اإلنسانية  الشؤون  ومنسقة  امليليشيا، 

املتحدة يف اليمن، ليز غراندي، بنقل املرىض 

ذوي الحاالت الحرجة إىل خارج اليمن لتلقي 

مربمجة  رحالت  عرب  وذلك  الالزم،  العالج 

سبتمرب   18 من  ابتداًًء  املتحدة  لألمم  تابعة 

(أيلول) الحايل وملدة ستة أشهر.
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أكد معايل الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون 

الخارجية، أن ميليشيا الحويث غري جادة يف التفاوض 

اليمن، وأنها تعودت عىل  الرشعية يف  الحكومة  مع 

املشاورات  إىل  الوصول  يف  تأخرهم  بعد  املراوغة، 

يف  اشرتاطات  وفرض  جنيف،  يف  املنتظرة  اليمنية 

الساعات األخرية.

«تعودنا  «تويرت»:  يف  حسابه  عىل  معاليه  وقال 

السيايس  بالضغط  يشعر  حني  املراوغة  الحويث  من 

والعسكري، وأزمة الوصول إىل جنيف واشرتاط إرسال 

مئات الجرحى إىل الخارج عشية بدء املشاورات، ال 

الجدية،  وعدم  التعطيل  زاوية  من  إال  قراءته  ميكن 

باملقابل، يربز موقف الحكومة (اليمنية) بكل إيجابيته 

ومسؤوليته تجاه الحل السيايس».

ضمن  ويف  ذلك،  قبل  تغريدة  يف  ذكر  قرقاش  وكان 

ملشاورات  املتعمد  الحويث  «التعطيل  أن  السياق، 

الجامعة تسعى  أن  جنيف متوقع، يف ظل مخاوفنا 

إىل تخفيف الضغط املتنامي عليها، وال تسعى إىل حّل 

طريق  خريطة  إىل  بحاجة  واملنطقة  اليمن  لألزمة.. 

سياسية، وهذا التسويف ال يبرش بخري».

يف  للمشاركة  صنعاء  مغادرة  الحوثيني  وفد  ورفض 

املحادثات، إال بعد أن تُلبي األمم املتحدة عدداً من 

بينها نقل جرحاهم إىل سلطنة ُعامن  الرشوط، من 

 :

 ..

للعالج، وضامن السامح لوفدهم بالعودة إىل اليمن. 

اليمني  الشباب  وزير  نائب  الكاميل  حمزة  وقال 

التصاريح املطلوبة لسفر  للصحافيني يف جنيف، إن 

الوفد الحويث ُمنحت قبل ثالثة أيام.

من جهته، أعلن املبعوث الخاص لألمني العام لألمم 

املتحدة لليمن، مارتن غريفيث، يف بيان أنه ما زال 

مشاورات  يف  املشارك  الحوثيني  وفد  لوصول  يعمل 

جنيف حول األزمة اليمنية.

مشاورات  انطالق  تأجيل  املتحدة،  األمم  وأعلنت 

31

مبحافظة  ميني  مواطن  ألف   31 من  أكرث  استفاد 

الحديدة من املساعدات اإلغاثية العاجلة املقدمة من 

بينهم 22500 طفل،  اإلماراتية،  األحمر  الهالل  هيئة 

مياه  محطات  لتأهيل  الهيئة  جهود  تتواصل  فيام 

اليمنية.  لألرس  الرضورية  االحتياجات  لتلبية  الرشب 

ويف هذا اإلطار، وزعت هيئة الهالل األحمر 4500 سلة 

غذائية، وسلعاً أساسية عىل األرس اليمنية يف مديريتي 

التحيتا والدريهمي والقرى التابعة للمديريتني.

وتضمنت املساعدات أيضاً دعم محطات مياه الرشب 

التحيتا عرب إرسال فريق هنديس إلصالح  يف مديرية 

املضخات وتأهيلها. 

يف  التحيتا  مبديرية  اليمنيني  املواطنني  أحد  وقال 

ترصيحات لـ«وام»: «لقد سلبت امليليشيات الحوثية 

خالل فرتة حصارها للمديرية مضخات املياه الخاصة 

ضد  اإلرهاب  أنواع  أبشع  ومارست  التحيتا،  مبحطة 

األهايل، وقامت عنارصها بقطع املياه وإيقاف وصول 

املساعدات لألرس اليمنية، واليوم هيئة الهالل األحمر 

اإلماراتية تعمل عىل تأهيل محطة املياه ملا تشكله 

اإلنسانية  الظروف  لألهايل يف ظل  ملحة  حاجة  من 

الحالية. كام رفدت الهالل األحمر اإلماراتية املستشفى 

الريفي مبديرية التحيتا يف محافظة الحديدة باألدوية 

واملستلزمات الطبية ضمن خطة الهالل لدعم القطاع 

الطبي يف الساحل الغريب، مبا يضمن تحسني الخدمات 

العالجية املقدمة لألرس اليمنية».

ومثن داوود عمر قطاب، القائم بأعامل مدير مكتب 

الصحة مبديرية التحيتا، دعم وجهود «الهالل األحمر» 

اإلماراتية للقطاع الصحي يف املديرية، ورفد املستشفى 

باألدوية يف ظل الظروف الحالية، نتيجة وجود الكثري 

الفئات  ومختلف  واألطفال  النساء  من  املرىض  من 

العمرية.

وعرب عدد من أهايل املرىض عن شكرهم وتقديرهم 

لهيئة الهالل األحمر اإلماراتية عىل كل ما تقدمه من 

دعم ومساعدات صحية، ويف مختلف املجاالت. 
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مديرية  يف  امليداين  تقدمه  اليمني،  الجيش  واصل 

انهيار  وسط  محافظة صعدة،  غرب  جنويب  الظاهر 

الحويث  ميليشيات  يف صفوف  فادحة  وخسائر  كبري 

االنقالبية.

عبدالكريم  العميد  عروبة  الثالث  اللواء  قائد  وأكد 

التفاف  عملية  نفذت  الجيش  قوات  أن  السدعي، 

واسعة متكنت خاللها من تحرير مواقع «الرماديات، 

ومركز والبة، وغايش، وبيت الذهيل، وبيت العامش، 

جزاع،  وجبل  والكحال،  املجرم،  وجبل  واملديحم، 

الراكب،  وجبل  الخباطي،  ونامسه  الخلبه،  ووادي 

الصافية  وتحرير جبل حبيش، وجبل  عزان،  وجبال 

املطل عىل مثلث مران».

تواصل  اليمني  الجيش  قوات  أن  السدعي  وأضاف 

التقدم يف املحور الثاين باتجاه محافظة حجة، حيث 

وملقى  ووادين  «الدباع  قرى  تحرير  من  متكنت 

جرف وطلح والجميمة وعزل غافره» مبختلف قراها 

املناطق  يف  دارت  املعارك  أن  إىل  الفتاً  ووديانها، 

حدود  عىل  مناطق  ويف  الدويل  الخط  من  القريبة 

مديرية «بكيل املري» التابعة ملحافظة حجة واملناطق 

امليليشيات  معقل  «حيدان»  ملديرية  املحاذية 

أكرث  أن  عروبة  الثالث  اللواء  قائد  وذكر  االنقالبية. 

من 140 عنرصاً من ميليشيات الحويث االنقالبية لقوا 

الظاهر،  مبديرية  املتواصلة  املعارك  خالل  مرصعهم 

باإلضافة إىل عرشات الجرحى، وخسائر يف املعدات 

لطريان  مركزة  وبغارات  الجيش  بنريان  القتالية 

التحالف العريب.

األوىل  املرحلتني  استكامل  اليمني  الجيش  وأعلن 

والثانية من العملية العسكرية املسامة بـ«قطع رأس 

األفعى»، موضحاً أن قوات الرشعية باتت اآلن تحارص 

يف  مخبأه  القتحام  وتتهيأ  امليليشيات،  زعيم  معقل 

يف  متقطع  بشكل  املعارك  تواصلت  وفيام  «مران». 

بقية جبهات صعدة، شنت مقاتالت التحالف العريب 

مديرية  لالنقالبيني يف  تابعة  أهداف  غارات عىل   7

«باقم» الحدودية مع السعودية. 

جنيف لليوم الثاين عىل التوايل، بعد تعنت وفد مليشيا 

الحويث وعدم حضوره املشاورات. 

وقالت ناطقة باسم األمم املتحدة إن مبعوث املنظمة 

وزير  مع  بحث  غريفيث،  مارتن  اليمن،  إىل  الخاص 

الخارجية اليمني خالد اليامين، قضايا، من بينها إطالق 

رساح السجناء، ووصول املساعدات اإلنسانية، وإعادة 

فتح مطار صنعاء.

إفادة  يف  فيلوتيش،  أليساندرا  الناطقة  وأوضحت 

الذي بدأ مشاورات مع وفد  صحافية، أن غريفيث، 

وصول  ينتظر  يزال  ال  جنيف،  يف  اليمنية  الحكومة 

ممثيل حركة الحويث املتحالفة مع إيران من صنعاء.

وحّملت الحكومة الرشعية اليمنية، الحوثيني 

مسؤولية عرقلة املشاورات، وعدم انعقادها 

يف موعدها.

فيه  أكد  بياناً،  جنيف  يف  الحكومة  وفد  وأصدر 

أنه ملتزم بالبحث عن أي فرصة تخفف من معاناة 

التي  اليمنية،  الحكومة  سياسة  مع  متاشياً  الشعب، 

تثبت للعامل مرة بعد أخرى، أنها مع خيارات السالم 

األعذار  اختالق  عىل  الحوثيون  دأب  فيام  املستدام، 

ووضع العراقيل. وطالب بيان وفد الحكومة الرشعية، 

تُرِغم  التي  اإلجراءات  كل  باتخاذ  الدويل  املجتمع 

الحوثيني عىل تنفيذ القرارات الدولية.
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محمد  ألقاها  بكلمة  افتتحت  قد  الندوة  وكانت 

الصحفيني  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  الحامدي 

االماراتية مرّحبا بالحضور يف أبو ظبي عاصمة دولة 

واملحبة،  التسامح  أرض  املتحدة،  العربية  االمارات 

لكشف  الدولية  الندوة  هذه  يف  مشاركتهم  مقدراً 

زيف ادعاءات هذا التقرير، مثمناً دور األمم املتحدة 

واملنظامت األممية لحقوق االنسان.

وأضاف الحامدي: اننا يف االمارات نؤمن بأن حقوق 

االنسان هي مصدر للحفاظ عىل الكيانات والبلدان، 

لذلك فان هذه الندوة ليست للرد عىل التقرير االخري 

للجنة الخرباء الخاص باليمن ، بل نعمل عىل توضيح 

مواطن الخلل فيه حتى ال يظلم أي طرف مشري اىل 

استعادة رشعيته  الحقيقي عرب  للدعم  اليمن  حاجة 

وبث السالم فيه . 

سوى  ليس  هو  التقرير  هذا  بأن  الحامدي  وأشار 

االنتهاكات  عن  دفاعه  يف  األوراق  لخلط  محاولة 

الحوثية التي طالت الشعب اليمني الشقيق بكامل 

واطفاله  واملدنية  العسكرية  ومؤسساته  فئاته 

ونساءه وشيوخه، وهذه داللة واضحة عىل انه ليس 

فأن رسالتنا  لذلك  لفريق منحاز،  وإمنا  أممي  تقرير 

بسبب  اعتامده  وعدم  فيه  النظر  إعادة  يجب  هي 

لتعديل  تحتاج  التي  النقاط  من  الكثري  يشوبه  ما 

هي  الندوة  إقامة  فكرة  دور  أن  وتدقيق. واعتقد 

الحاجة لدعم الشعب اليمني دعام حقيقيا وكل من 

شأنه إيقاف الحرب وايقاف التدخل اإليراين وإنشاء 

دولة قامئة عىل الرشعية.

بقيادة  عريب  كتحالف  اليوم  اننا  الحامدي:  وقال 

االمارات  ومشاركة  السعودية  العربية  اململكة 

والبحرين ومرص ذهبنا اىل مساعدة ونجدة اشقائنا يف 

اليمن وإعادة الرشعية التي اغتصبتها هذه العصابات 

امليليشية اإليرانية، ووضع النقاط عىل الحروف، أننا 

نريد السالم واالستقرار لليمن والخليج العريب والعامل، 

لذلك فان أي فريق يأيت يجب أن يخلو من األجندات 

التحالف  ودول  اإلمارات  دولة  يف  والتسييس، اليوم 

مل  من  بعكس  الحرب  وإيقاف  لليمن  الخري  نريد 

يحرض ملفاوضات جنيف. 

واختتم الحامدي كلمته بالدعوة إىل املنظمة الدولية 

لألمم املتحدة برضورة إعادة النظر يف معايري تقاريرها 

اىل  كذلك  االنسان،  مجال حقوق  الدولية خاصة يف 

التعاون بني وسائل الصحفيني العرب والعامليني من 

اجل الكشف عن زيف هذا التقرير .

السيد  ادارها  التي  للندوة  األوىل  الجلسة  بدأت  ثم 

للمحاميني  االمارات  جمعية  رئيس  الشاميس  زايد 

حول  مستفيضة  مناقشة  فيها  وتم  والقانونيني 

موضوع الجلسة .

العربية  اللجنة  رئيس  شموط  امجد  الدكتور  وعّرب 

بالغ  عن  العربية  الدول  جامعة   / االنسان  لحقوق 

املنظمة  اليه  ماوصلت  اىل  الشديد  وحزنه  قلقه 

 « »  :
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الدولية لالمم املتحدة من عجز وتقصري وعدم االطالع 

مبسوؤلياتها يف تحقيق االمن والسالم الدوليني .

اورد  فإنني  التقرير  عىل  وعطفاً   : شموط  وقال 

املالحظات التالية ، التقرير مل يراعي اسس ومعايري 

حيث  من  وذلك  ومضمونا  شامال  التقارير  اعداد 

املنهجية وتوثيق الواقع فجاء فقريا وقارصا وعاجزا .

واضاف ان تقرير الخرباء املكلف حول اليمن مبثابة 

دس السم يف العسل فهو تقرير سيايس وليس تقني 

تتناقض  ينطوي عىل مغالطات فوقائعة  تقرير  فهو 

ترتكبها  انتهاكات  من  االرض  عىل  يحدث  ما  مع 

ميلشيات الحويث .

من جانبه قال السيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة 

للندوة  املقدمة  ورقته  يف  اليمنية  االنسان  حقوق 

اليمنية  الحالة  عن  أتحدث  ،لن  اإلمارات  شكرا   ،

منذ  اإليرانية،  املليشيات  أيدي  من  وماعانيناه 

2004 وليس 2014، الن أعظم اآلفات هي املشاريع 

الصغرية من ميليشيات صغرية ينقلبون عىل السلطة 

، لقد تعاملنا مع الحوثيني بصرب شديد وبأفق مفتوح 

وهو  دميقراطي  حوار  يف  للجلوس  جميعا  وتحركنا 

الحوار الوطني الشامل. شمل هذا الحوار كل الفئات.

الدول  جامعة  أرسلت  الحرب  بداية  مع  واضاف: 

العربية ، لجنة لتقيص الحقائق، وقدمت تقرير 2016 

الذي يتحدث عن انتهاكات متارسها الحوثيني يف عدن، 

انتهاكات من الصعوبة ان الحوثيني مل يرتكوا حقا من 

حقوق اإلنسان إال وانتهكوه، كنا نقول إننا نريد رصد 

لالنتهاكات وال نريد انحياز ، كنا نريد املفوضية وفق 

 ، القرار 16/22  وهو  املتحدة  االمم  من  قرار صادر 

الحوثيني  انسحاب  عىل  العمل  عىل  يقوم  الذي 

وتسليم املقرات الحكومية واعادة سالح الدولة التي 

نهب من املعسكرات.

االتحاد  رئيس  العريب  عيىس  االستاذ  تحدث  ثم 

قام  لقد   : فقال  البحرين   / االنسان  لحقوق  العريب 

فريق  بتعيني   2017 ديسمرب  يف  السامي  املفوض 

التحقيق، وبدأ الفريق واليته منذ يناير 2018 وانجز 

يف  تقريره  وقدم  واليته،  عىل  املبنية  تحقيقاته  فيها 

28 اغسطس 2018، تحت البند 2 و 10. فقد رفض 

من  رفض  كام  اليمنية،  الحكومة  قبل  من  التقرير 

دول تحالف دعم الرشعية باليمن، وذلك استنادا اىل 

التقرير من اختالل بسبب انحياز املفوض  ما شاب 

عدد  انحازت  كام  الخرباء،  فريق  لتقرير  السامي 

فريق  تشكيل  لقرار  الداعمة  االوروبية  الدول  من 

من  عدد  وانتقدته  عارضته  فيام  باليمن،  التحقيق 

الدول العربية واالسيوية والغربية.

والكيل  االنحياز  عىل  مقراراته  يف  التقرير  واستند 

وعند  واليته  محل  هي  التي  القضايا  يف  مبكيالني 

الحكومة  انتهاكات  «رصد  املحررة  للمناطق  زيارته 

والتحالف»، ومل يرصد انتهاكات الحوثيني عند غزوهم 

لهذه املناطق بعد انقالبهم عىل الرشعية.

والتحالف  الحكومة  باتهام  قام  الظن  عىل  استنادا 

بارتكاب انتهاكات لحقوق االنسان باملنطقة املحررة، 

يف حني تعرث عن جرائم الحوثيني يف تعز بالحاجة اىل 

مزيد من البحث. عدم االخذ بالتقارير واملعلومات 

والتحالف  الرشعية  الحكومة  قدمتها  التي  والوثائق 

باليمن، يف حني اخذ التقرير باملعلومات املقدمة من 

الحوثيني ومن جهات اخرى تفتقر للمصداقية.

ثم بدات الجلسة الثانية التي ادارها االستاذ محمد 

 / االنسان  لحقوق  االمارات  جمعية  رئيس  الكعبي 

 / املشيخص  سكينة  االستاذة  فيها  وشارك  االمارات 

اعالمية وباحثة يف قضايا املنطقة / السعودية ، التي 

قالت يف مجمل ورقتها : ان تاثري االعالم الجديد يف 

الراي العام قد تطور بشكل كبري جدا ، يف  تشكيل 

الوقت الحايل ، حيث أثر اإلعالم البديل أو الجديد 

والتعبري  الراي  بحرية  املتمثلة  األساسية  بسامته 

املعلومات  تكنولوجيا  ودور  املعلومات  وتداول 

واالتصاالت يف ذلك .

بحقوق  االعالم  تعبري  إن   : املشيخص  واضافت 

التوعوية ونرش  السبل  استخدام كل  يعني  اإلنسان 

الثقافة التي تؤدي اىل تطوير معرفة ومهارات وقيم 

املواطن اتجاه حقوق اإلنسان يف صورتها الشاملة ، 

ويف املقابل، فإن تناول االعالم لحقوق اإلنسان يقوم 

ومبادئها  الحقوق  لهذه  وفهمه  اإلعالم  تطور  عىل 

التي تشكل اساسا لالستقرار والسالم باملجتمع .

االستاذ امين نرصي رئيس املنظمة املسكونية لحقوق 

الثانية  الجلسة  شارك  مرص،   / جنيف  يف  االنسان 

جدا  ومهم  املطلوب   : فيها  قال  مهمة  ورقة  وقدم 

ان يكون هناك تعاون بني منظامت محلية ودولية 

عن  السليمة  التقارير  اصدار  امكانية  متتلك  التي 

هناك  كان  اذا  وما  الحقيقي  االنسان  حقوق  وضع 

مع  التواصل  ادوات  متتلك  التي  خاصة   ، تجاوزات 

االمم  تخاطب  أن  تستطيع  بحيث  الدويل  املجتمع 

املتحدة وهكذا نستطيع أن نقطع الطريق عىل هذه 

املنظامت املشبوهة .

نسخة  إرسال  سيتم  أنه  الصحفيني  وأكدت جمعية 

من كل هذه التوصيات إىل كل من األمني العام لألمم 

اإلنسان،  حقوق  مجلس  وأعضاء  ورئيس  املتحدة، 

واملفوض السامي لحقوق اإلنسان واملبعوث الخاص 

لألمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن، واألمني العام 

لجامعة الدول العربية، واألمني العام ملجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

 :

:

قيام  رضورة  تشمل  توصية،   17 واألخرية،  الثالثة  الجلسة  واستعرضت 

جميع األطراف بالعمل عىل تحقيق السالم باليمن، والعمل عىل حامية 

الحرب،  وجرائم  االنتهاكات  صور  ملختلف  تعرضهم  وتجنب  املدنيني 

والسعي إلنهاء الرصاع بأقرب فرصة، مع تحقيق املساءلة واإلنصاف سبيالً 

لتحقيق العدالة باليمن التي تقتيض وبشكل عاجل إعادة الرشعية وإنهاء 

االنقالب الحويث، ورضورة قيام مجلس األمن باتخاذ القرارات واإلجراءات 

التي تضمن تنفيذ جميع قراراته التي اتخذها بشأن اليمن، والعمل عىل 

بذل كامل الجهود إلعادة الرشعية باليمن، وإنهاء سيطرة الحوثيني عىل 

التنمية  اليمن وحرمان املدنيني من حقوقهم، وتعطيل  مقدرات ومدن 

وسبيل الحياة الكرمية باليمن.
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لألعامل  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  مؤسسة  أعادت 

سقطرى،  أرخبيل  يف  مينية  ألرسة  األمل  اإلنسانية، 

أرضار  إىل  أدى  حريق  نشوب  جراء  منزلها  فقدت 

األرخبيل  يف  املؤسسة  منسق  وقام  كبرية.  مادية 

«قلنسيه  مديرية  عام  أمني  يرافقه  الزعايب  حمد 

ملنزل  تفقدية  بزيارة  سعيد،  عيىس  وعبدالكوري» 

املواطن أحمد سعيد فرجهي بعد أن طالت النريان 

كل املحتويات واألثاث يف منزله.

اإلنسانية»  «خليفة  مؤسسة  قدمت  الزيارة،  وأثناء 

مساعدات عاجلة تضمنت بطانيات ومالبس وخيمة 

نفذت ألوية العاملقة عملية التفافية يف رشق مطار 

الحديدة وباتت عىل مشارف البوابة الرئيسية ملدينة 

الغريب  الساحل  جبهة  تشهد  الحديدة حيث  وميناء 

زخامً يف العمليات باتجاه استكامل تحرير املحافظة 

خصوصاً بعد إفشال امليليشيا اإليرانية املسار السيايس، 

يف وقت حققت قوات الرشعية والتحالف تقدماً نوعياً 

عربة  التحالف  طائرات  دمرت  صعدة  جبهات  عىل 

صواريخ باليستية تابعة للميليشيا.

وذكرت ألوية العاملقة أنها وصلت إىل منطقة كيلو 

 16 كيلو  منطقة  عن  كيلومرت   2 تبعد  والتي  عرشة 

الحديدة  وميناء  ملدينة  الرئيسيّة  البوابة  تعترب  التي 

ورمية  وصنعاء  العاصمة  محافظات  إىل  ومنفذها 

وذمار وإب وتعز.

وقال سكان يف الحديدة إن العمليات القتالية أدت إىل 

إغالق املنطقة بشكل كامل وأن ألوية العاملقة تولت 

مهمة تأمني خروج أعداد من السكان قرى القريبة من 

منطقة كيلو 16 وكيلو 10 الذين هجرتهم امليليشيات 

من منازلهم بالقوة، واستخدمها كمواقع قتالية. ووفق 

ما ذكره هؤالء فإن املغادرين للمدينة باتجاه صنعاء 

واملحافظات األخرى اضطروا إىل استخدام طريق ترايب 

التفايف من اتجاه الشامل يؤدي إىل مدينة باجل التي 

تأهيل  بإعادة  تكفلها  جانب  إىل  غذائية  ومواد 

استعادة  أجل  من  كامل  بشكل  املنزل  وصيانة 

األرسة ملسكنها والعيش بأمن واستقرار. وتأيت هذه 

اإلنسانية» من  الزيارات من قبل مؤسسة «خليفة 

الدعم  وتقديم  سقطرى  أهايل  مع  الوقوف  أجل 

من  يخفف  مبا  الرضورية  االحتياجات  وتوفري  لهم 

تعيشها  التي  الراهنة  األوضاع  ظل  يف  معاناتهم 

املحافظة والبلد بشكل عام. وعرب أمني عام مديرية 

شكره  عن  سعيد  عيىس  وعبدالكوري»  «قلنسية 

والبسمة  األمل  أعادت  التي  للمؤسسة  وتقديره 

أن  مؤكداً  سقطرى،  أهايل  وكل  املواطن  لحياة 

األرخبيل  يف  اإلنسانية  أذرعها  وعرب  اإلمارات  دولة 

ميثلون سندا حقيقيا لألهايل من خالل ما يقدمونه 

من مساعدات تنموية وإغاثية متنوعة أسهمت يف 

إنعاش الحياة وتطبيع األوضاع بشكل كبري جداً يف 

معظم الخدمات األساسية.

وعرب املواطن أحمد سعدي فرجهي عن سعادته مع 

من  املقدمة  املساعدات  تسلمه  أثناء  أرسته  أفراد 

مؤسسة «خليفة اإلنسانية» التي كانت دامئاً سباقة 

يف تقديم الخري واملساعدة للمحتاجني واملترضرين، 

موضحاً أن هذه اللفتة الكرمية ليست بغريبة عن 

أوالد زايد الخري الذين عرفوا بحبهم للعطاء وتقديم 

املساعدة لآلخرين.
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تبعد ّعن مدينة الحديدة بحدود 60 كيلومرتاً.

دعم  تحالف  طائرات  دمرت  صعدة،  جبهة  عىل 

تابعة  باليستية  صواريخ  عربة  اليمن  يف  الرشعية 

يف  إيران  من  املدعومة  الحوثية  االنقالب  مليليشيا 

مبحافظة  (الصفراء)  مبديرية  (العمشية)  منطقة 

(صعدة).

دعم  «تحالف  قوات  باسم  الرسمي  الناطق  ورصح 

بأنه  املاليك،  تريك  الركن  العقيد  اليمن»  يف  الرشعية 

تم تحديد موقع عربة صواريخ باليستية يف منطقة 

(العمشية) مبديرية (الصفراء) مبحافظة صعدة وبعد 

مترير إحداثيات املوقع، تم استهداف العربة وتدمريها.

دمرت  الرشعية  دعم  تحالف  طائرات  أن  وأضاف 

للميليشيا الحوثية كانت  كذلك موقع رادارات تابعاً 

التحالف يف جبل  متابعة طائرات قوات  تعمل عىل 

أنه  موضحاً  صعدة،  مبحافظة  سحار  مبديرية  عنم 

مبديرية  عنم  جبل  يف  الرادارات  موقع  تحديد  تم 

تم  املوقع،  تحديد  وبعد  صعدة  مبحافظة  سحار 

استهداف الرادارات وتدمريها ومقتل عدد من الخرباء 

املتواجدين يف املوقع.

محور  يف  اليمني  الجيش  قوات  أحرزت  السياق،  يف 

علب تقدماً ميدانياً مهامً يف باقم، حيث متكنت من 

استعادة عدد من القرى واملواقع، بعد معارك عنيفة 

خاللها  سقط  العريب  التحالف  طريان  من  بإسناد 

عرشات القتىل والجرحى واألرسى من الحوثيني، بينام 

الذ العرشات بالفرار، يف حني متكنت قوات الجيش من 

تحرير قرى آل صالح وآل رشيم وآل ماطر. وغنمت 

واملعدات،  األسلحة  كبرية من  الجيش كميات  قوات 

وعرثت عىل مخزنني لألسلحة، أثناء عمليات التمشيط. 

ويف سياق متصل، أكد قائد محور علب قائد اللواء 63 

مشاه العميد يارس مجيل، أن قرى آل صالح وآل رشيم 

وآل ماطر، أصبحت آمنة بعد تطهريها من  ميليشيا 

الحويث. 

تعزيزات  العريب،  التحالف  مقاتالت  دّمرت  ذلك  إىل 

مليليشيا الحويث االنقالبية يف جبهة املالجم مبحافظة 

البيضاء. وقال القيادي امليداين للجبهة العقيد أحمد 

أن طريان  املسلحة  للقوات  اإلعالمي  للمركز  بحيبح، 

تحمالن  كانتا  سيارتني  استهدف  العريب  التحالف 

ما  البياض  مفرق  يف  الحوثية  للميليشيات  تعزيزات 

أدى إىل تدمريها ومرصع جميع من كانوا عىل متنها.
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أمس،  اإلمارايت،  األحمر  الهالل  هيئة  وزعت 

منطقة  وأهايل  أبناء  عىل  عاجلة  إغاثية  مساعدات 

وذلك  حرضموت،  بوادي  تريم  مديرية  يف  الفجري 

يف إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة اإلمارات 

األوضاع  من  للحد  الرشيدة  قيادتها  من  بتوجيهات 

اإلنسانية السيئة التي تعصف بسكان هذه املناطق.

وقامت فرق التوزيع التابعة للهيئة بتوزيع مجموعة 

من السالل الغذائية استهدفت 1400 فرد من األرس 

أحياء  املحدود يف  الدخل  واملعوزة وذوي  املحتاجة 

منطقة الفجري، حيث عّرب املواطنون املستفيدون عن 

التي  اإلماراتية،  الغذائية  القافلة  بوصول  سعادتهم 

لظروفهم  نظراً  معاناتهم  من  التخفيف  شأنها  من 

تهالك  نتيجة  الحياة؛  مقومات  وفقدانهم  الصعبة 

الوضع االقتصادي وتعطل مصادر الدخل التي تأّمن 

لهم الحصول عىل لقمة العيش.

األحمر  الهالل  ممثل  الشاميس  عبيد  محمد  وأكد 

املساهمة  عىل  الهيئة  حرص  بحرضموت،  اإلمارايت 

الفقرية  األرس  املحتاجني خاصًة  املعاناة عن  رفع  يف 

واألشد فقراً.. مشرياً إىل أن هذه السالل الغذائية تأيت 

استمراراً لربنامج املساعدات اإلنسانية الذي تقوم به 

الهيئة ضمن سلسلة من الحمالت نفذتها يف عموم 

التي  النائية  املناطق  إىل  إضافة  مناطق حرضموت، 

تعاين ندرة يف االحتياجات األساسية.

يف  املساعدات  توزيع  ستواصل  الهيئة  إن  وقال، 

املديريات املتبقية عىل مستحقيها بهدف التخفيف 

األمن  معايري  أبسط  تحقيق  لضامن  معاناتهم  من 

الغذايئ ألهايل املحافظة.

10

هيئة  وزعتها  التي  الغذائية  املساعدات  بأن  يذكر 

بداية  منذ  بحرضموت  اإلمارايت  األحمر  الهالل 

مناطق  مختلف  عىل   «2018 زايد  «عام  انطالق 

محافظة حرضموت استهدفت 10 آالف أرسة وأكرث 

من 50 ألف فرد.
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ارتكاب  الحويث  ميليشيات  تواصل 

اليمنيني،  املدنيني  بحق  البشعة  جرامئها 

الطرق  عىل  األلغام  زراعة  خالل  من 

منطقة  قرب  ألغاماً  زرعت  حيث  العامة، 

الجوف. محافظة  يف  باملتون   معيمرة 

وأسفر انفجار لغم عن مقتل كل من الطفل 

صالح حمد صالح مبخوت عائض (7 سنوات) 

 15) العكيمي  حميد  عبدالحميد  ومشعل 

وكرامة  عشال  عيل  محمد  وشمعة  سنة) 

نارص  محمد  وزينب  عائض  مبخوت  صالح 

عيل  أحمد  سارة  من  كل  وإصابة  قربان، 

عائض وخلود  مبخوت  وورقة صالح  الخيال 

محسن عيل عون عائض (4 سنوات) وصافية 

محمد عيل مفرح.

بومبيو،  مايك  األمرييك،  الخارجية  وزير  قال 

السبت، إن تحقيق السالم يف اليمن ممكن، 

إذا توقفت إيران عن دعم ميليشيات الحويث 

التي تطلقها  االنقالبية باألسلحة والصواريخ، 

عىل األرايض السعودية من الداخل اليمني.

وأكد بومبيو يف ترصيحات إلحدى املحطات 

إيران،  أن ال حوار مع  األمريكية،  التلفزيونية 

عىل  الصواريخ  إطالق  توقف  أن  بعد  إال 

حزب  ميليشيات  تسليح  وتوقف  السعودية 

الله اللبناين.

عىل  دليل  أي  تظهر  مل  إيران  أن  إىل  وأشار 

وقف دعمها لإلرهاب يف مناطق عدة بالعامل.

يومني من كشف  بعد  بومبيو  ويأيت ترصيح 

مسؤول كبري يف وزارته عن أن الصاروخ، الذي 

لطهران،  املوالية  الحويث  ميليشيات  أطلقته 

عىل مطار الرياض، إيراين الصنع.
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«16 »
بالتحالف  مسنودًة  اليمنية  الرشعية  قوات  تواصل 

الساحل  جبهة  يف  تقدمها  الرشعية،  لدعم  العريب 

الغريب رشق مدينة الحديدة، مكبدة ميليشيا الحويث 

االنقالبية خسائر كبرية يف العتاد واألرواح.

وسعت  الجيش  قوات  إن  عسكري،  مصدر  وقال 

الحويث  ميليشيا  ومواقع  تجمعات  عىل  هجومها 

باتجاه «كيلو 16» ومتكنت من قطع جميع خطوط 

إمداد ميليشيا الحويث إىل املنطقة.

من  متكنت  الجيش  قوات  فإن  املصدر  وبحسب 

واملزارع  والوديان  القرى  من  عدد  عىل  السيطرة 

نارياً  تسيطر  وأصبحت   ،«16 «كيلو  من  القريبة 

اقرتبت  الجيش  قوات  أن  إىل  16، مشرياً  كيلو  عىل 

من قطع خط إمداد ميليشيا الحويث ما بني صنعاء 

قوات  نريان  تحت  أصبح  الخط  وأن  والحديدة، 

الجيش قريبة جداً  الجيش. وأكد املصدر أن قوات 

بالسيطرة  أنه  موضحاً   ،16 كيلو  عىل  السيطرة  من 

عليه سيتم قطع الخط الرابط بني صنعاء والحديدة، 

إىل  املقاتلني  نقل  من  امليليشيا  منع  سيتم  وبالتايل 

يف  عنارصها  إمداد  من  منعها  وباملقابل  الحديدة، 

صنعاء باألسلحة والعتاد القتايل التي تقوم بتهريبه 

عرب ميناء الحديدة. وأفاد املصدر أن قوات الجيش 

مديرية  عىل  للميليشيا  هجوم  صد  يف  نجحت 

الدريهمي، ومتكنت من أرس العرشات من عنارصها 

عقب استدراجهم إىل أطراف املديرية ومحارصتهم 

يف  امليليشيا  أن  املصدر  وأكد  ذخريتهم.  نفاد  حتى 

حالة انهيار، وأنها تعيش يف الرمق األخري، وأصبحت 

تراجع  حالة  ويف  القتال  جبهات  كل  يف  ضعيفة 

مستمر أمام رضبات الجيش الوطني.

نجح الجيش اليمني يف اعرتاض زورق حويث مفخخ 

ألوية  أعلنت  فيام  األحمر،  للبحر  الدولية  املياه  يف 

الحديدة  مدينة  عىل  الهجوم  استئناف  العاملقة 

بهدف تحريرها من قبضة ميليشيا الحويث اإليرانية.

يف  املناطق  من  عدد  عىل  السيطرة  استعادة  مع 

البالد،  غريب  الحديدة  مبحافظة  الدرميهي  مديرية 

فيام اصطاد التحالف العريب قيادات عسكرية حوثية 

اليمني  للجيش  تقدم  وسط  الحديدة،  يف  بغارات 

النطالق  األوىل  الساعات  ومع  الجوف.  محافظة  يف 

واملواقع  القرى  من  عدداً  القوات  حررت  العملية، 

يف طريقها إىل املدخل الرشقي للمدينة والكورنيش. 

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات العاملقة متكنت، 

اخرتاق  من  العريب،  التحالف  قوات  من  وبإسناد 

تحصينات امليليشيا يف خط الكورنيش وتقدمت من 

الجيش  موقع  ونقل  امليناء.  باتجاه  الدوار  منطقة 

«سبتمرب نت» عن مصادر ميدانية قولها إن «قوات 

ما  كبري،  بشكل  التقدم  من  متكنت  اليمني  الجيش 

أدى إىل مقتل وأرس العرشات من ميليشيات الحويث 

بعد ان أطلقت الرشعية أمي عملية عسكرية لتحرير 

محافظة الحديدة».

وبالتزامن مع ذلك، طهرت ألوية العاملقة، مسنودة 

بغطاء جوي من قبل طريان التحالف، وادي األعقوم 

ووادي املشاقنة وقرية الجريبة السفىل وقرية الجريبة 

العليا ووادي الزعفران مبديرية الدريهمي، وتقدمت 

باتجاه منطقة كيلو 16، املدخل الرئييس ملدينة وميناء 

الحديدة، والذي يربطها بالعاصمة صنعاء ومختلف 

املحافظات الواقعة يف الرشق والجنوب.

ووفقا ملا ذكره املركز اإلعالمي أللوية العاملقة، فإن 

العمليات العسكرية كبدت ميليشيا الحويث اإليرانية 

الخطوط  يف  انهيارات  سببت  كام  فادحة،  خسائر 

وخط  الحديدة  مدينة  محيط  يف  لها  الدفاعية 

الكورنيش املؤدي إىل ميناء املدينة.
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نظر  يبدو يف وجهة  ما  عادوا عىل  ما  فالحوثيني 

مارتن  السيد  وخاصة  املتحدة  األمم  ممثيل 

القانون  عن  وخارجه  مارقة  جامعة  غريفيث 

الدوليني.  واالستقرار  لألمن  ومهدده  والرشعية 

املنظامت  بعض  ومعه  غريفيث  فالسيد 

الحوثيني  تعامل  املتحدة  لألم  التابعة  املتخصصة 

الحق  وكأنهم طرف ذو حق سيايس ال يقل عن 

اليمن،  يف  الرشعية  الحكومة  به  تتمتع  الذي 

يعاملونهم كطرف رشعي. وهذا يف حد  وبالتايل 

يف  السري  منهجية  عىل  كبرية  خطورة  ميثل  ذاته 

تحقيق األمن والسلم الدوليني باعتبارهام الهدف 

األسمى للمنظمة الدولية.

العنف  استخدموا  الذين  الحوثيني  بني  الفرق  ما 

والسيطرة  اليمنيني  إرهاب  أجل  من  والسالح 

عىل الدولة ومؤسساتها الرشعية وفرض أجندتهم 

وسوريا؟!  العراق  يف  داعش  تفعله  مام  بالقوة 

الغربية  الدول  املدنيني يف  هل ألن داعش تهدد 

مواجهته  من  البد  حقيقي  تهديد  هو  وبالتايل 

من األمم املتحدة؟ هل تنتظر األمم املتحدة إىل 

العواصم  الغربيني يف  أن يهدد الحوثيني املدنيني 

أليس  معهم؟  يتشددون  حتى  الغربية  واملدن 

إرسال صواريخ بالستية موجهة من األرايض التي 

السعودية  األرايض  إىل  الحوثيون  عليها  يسيطر 

أخرى  دولة  وسيادة  ألمن  وترويعاً  تهديداً  ليس 

الحوثيون مل يروعوا ويرهبوا  للمدنيني؟  وتهديداً 

أيضاً  بل  وحسب،  وجريانهم  شعبهم  بالعنف 

التي  الدولية  بالقرارات  الحائط  بعرض  رضبوا 

يُعريوا  ومل  بذاتها  املتحدة  األمم  عليهم  فرضتها 

لها أدىن اهتامم. وبعد ذلك يأيت املبعوث األممي 

الواهية  التربيرات  ويقدم   - الشديد  ولألسف   -

الواحدة تلوا األخرى لتربير عدم جدية الحوثيني 

أنه  كام  القامئة.  للمشكلة  سيايس  حد  وضع  يف 

الذي  العسكري  الحسم  يُعرقل  ذلك  وبسلوكه 

من املفرتض أن يفرض عىل الحوثني الجلوس عىل 

طاولة املفاوضات.

ُمخزي  الشديد  ولألسف  املتحدة  األمم  سجل 

بني  والنزاعات  الخالفات  حل  عن  الحديث  عند 

الدول. نعم نعلم جميعاً أن مصالح الدول الكربى 

تتحكم يف سري عمل املنظمة الدولية ولكن نحن 

. :

-

binhuwaidin@hotmail.com

أو  يف اليمن أمام طرف ال يجد له دعامً سياسياً 

غريه من الدول الكربى األعضاء يف األمم املتحدة 

وحق  الدامئة  العضوية  صاحبة  تلك  والسيام 

املصالح  تضارب  فأين  األمن.  مجلس  يف  الفيتو 

فعل  عن  عاجزة  املتحدة  األمم  بأن  نقول  حتى 

يش؟! الحل يف اليمن بيد األمم املتحدة التي ميكن 

فاملجتمع  له.  معرقالً  ال  مساعداً  تكون طرفاً  ان 

كلمتها  قالت  منه  الكربى  الدول  وخاصة  الدويل 

اليمن، فلامذا  الحكومة الرشعية يف  لصالح دعم 

وتضع  املبدأ  هذا  عىل  املتحدة  األمم  تعمل  ال 

وليس دعم من  الرشعية  لدعم  واضحة  منهجية 

ينقلب عىل الرشعية ويخالف القرارات الدولية. 

الحوثيون ال يدعمهم سوى اإليرانيون، فهل يُعقل 

وقوتها  ثقلها  بكل  الدولية  املنظمة  تعجز  أن 

الكربى  الدول  من  يأتيها  الذي  الكبري  والدعم 

األعضاء يف مجلس األمن عن وضع حد ملا يفعله 

االنقالبني ومعهم إيران يف اليمن؟! هل وصل بنا 

الحال إىل أن إيران تُخيف األمم املتحدة؟! يبدو 

الشديد  ولألسف  غريفيث  السيد  يفعله  ما  أن 

يفعله  ما  يل  تفرسون  كيف  وإال  ذلك،  يعكس 

الرجل وهو مدعوم بقرارات دولية واضحة تسهل 

عليه املهمة. 

إن فشل األمم املتحدة يف فرض قراراتها الدولية 

يف قضية سهلة للغاية بالنسبة لها يجعل ولألسف 

الشديد سجل املنظمة الدولية يتجه إىل مزيد من 

اإلخفاقات ويُحفز اآلخرين ممن يريدون الخروج 

عىل الرشعية يف مختلف مناطق العامل من السري 

واالستقرار  األمن  لزعزعة  الرامية  يف مخططاتهم 

تريد  ال  ولألسف  لكن  إنذار،  جرس  الدوليني. 

املنظمة الدولية السامع إليه.   
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وصل إجاميل مساعدات «دول تحالف دعم الرشعية 

« لليمن خالل ثالث سنوات إىل 17.6 مليار دوالر

الربيعة  عبدالعزيز  بن  عبدالله  الدكتور  وقال 

العام  املرشف  السعودي  املليك  بالديوان  املستشار 

اإلنسانية  واألعامل  لإلغاثة  سلامن  امللك  مركز  عىل 

دعم  تحالف  لدول  صحفي  مؤمتر  خالل  تأكيده 

الرشعية عن الجهود اإلغاثية يف الحديدة .. االهتامم 

اإلنساين  للجانب  التحالف  دول  توليه  الذي  الكبري 

ومناطقه  بفئاته  اليمني  الشعب  عىل  وحرصها 

ومحافظاته كافة.

الشاميس  محمد  سلطان  سعادة  املؤمتر  حرض 

لشؤون  الدويل  والتعاون  الخارجية  وزير  مساعد 

التنمية الدولية، واللواء الطيار عبدالله الحبايب مدير 

العمليات املدنية بقيادة تحالف دعم الرشعية وعدد 

من املهتمني يف املجال اإلغايث واإلنساين.

: «إن األسابيع املاضية شهدت تركيزا  الربيعة  وقال 

محافظة  يف  اليمني  الشعب  معاناة  رفع  عىل  كبريا 

الحديدة، وإيجاد ممرات آمنة للمدنيني وطرق آمنة 

للقوافل والحمالت اإلنسانية جرى بشأنها االتفاق مع 

األمم املتحدة ».

واستعرض الدكتور الربيعة خطة االستجابة اإلنسانية 

الشاملة،  اإلنسانية  العمليات  خطة  ضمن  لليمن 

مركز  من  املقدمة  واإلنسانية  اإلغاثية  واملساعدات 

امللك سلامن، منوها إىل أن إجاميل ما قدمته اململكة 

من  أكرث  بلغ  لليمن  الشقيقة  السعودية  العربية 

الحويث  ميليشيا  ان  أكد  باملقابل  مليار دوالر.   11.5

مساعدات  سفينة   65 انتهكت  إيران  من  املدعومة 

مساعدات،  شاحنة  و628  إغاثية،  قافلة  و124 

واحتجاز 19 سفينة كانت تحمل نحو 200 ألف طن 

من املشتقات النفطية علام بأن السفن لديها ترصيح 

من قوات التحالف املشرتكة لدخول ميناء الحديدة.

و عىل صعيد الربامج الصحية واإلصحاح البيئي وسوء 

العام  املرشف  أوضح  الحديدة  محافظة  التغذية يف 

عىل مركز امللك سلامن أن إجاميل عملية اإلمداد املايئ 

 «  » 17 6

3

باملحافظات اليمنية ومنها الحديدة بلغ 1.3 مليون 

دوالر، فيام وصل إجاميل مكافحة سوء التغذية مع 

منظمة األمم املتحدة للطفولة «يونيسف» وأهمها 

محافظة الحديدة إىل مليوين دوالر، بينام بلغ عالج 

وصل  كام  دوالر،  مليون  الضنك  حمى  ومكافحة 

إجاميل تأمني محطات توليد األكسجني للمستشفيات 

ومنها الحديدة إىل 1.4 مليون دوالر.

وأشار إىل أن مبلغ تحسني خدمات التطعيم و إنشاء 

الصحي  والتثقيف  التدريب  عمل  ورش  وتجهيز 

وصل إىل 4.7 مليون دوالر بينام جرى تجهيز أقسام 

الطوارئ ملستشفى الثورة والعلفي الجديدة مبحافظة 

إجاميل  كام وصل  ريال،  مليون   1.9 مببلغ  الحديدة 

تكاليف مرشوع مكافحة الكولريا مع منظمة الصحة 

اليمنية  للمحافظات  اليونيسيف  ومنظمة  العاملية 

ومرشوع  دوالر  مليون   76.1 إىل  الحديدة  ومنها 

امللك  مركز  ينفذه  الذي  املتنقلة  الطبية  العيادات 

سلامن لإلغاثة 417.487 دوالر.

يف  واإليوايئ  الغذايئ  األمن  برامج  صعيد  عىل  أما 

مرشوع  أن  الربيعة  أوضح  فقد  الحديدة  محافظة 

املركز مع برنامج الغذاء العاملي للمحافظات اليمنية 

ومن ضمنها الحديدة بلغت قيمته 142 مليون دوالر 

العام  أبريل  وحتى   2017 بداية  املركز  وزع  بينام 

الربع  خالل  وزع  كام  غذائية  سلة   40272 الجاري 

األول من العام الجاري 22273 وجبة جافة لطالب 

املدارس يف املحافظة.

ونوه الربيعة إىل أن عدد املستفيدين خالل األشهر 

الثالثة املاضية يف محافظة الحديدة من مساعدات 

 535179 إىل  وصل  السعودية  العربية  اململكة 

املستفيدين يف 3 شهور  أن عدد  مستفيدا، موضحا 

املقدمة  املساعدات  من  الحديدة  مبحافظة  املاضية 

من دول تحالف دعم الرشعية 1.035.179 مستفيدا.

يف السياق ذاته، قدم سعادة سلطان محمد الشاميس 

جهودها  عىل  السعودية  العربية  للمملكة  شكره 

العامل  حول  للمحتاجني  اإلغاثة  وتقديم  اإلنسانية 

بقيادة خادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل عهده .

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  الشاميس  وأكد 

العامل  حول  اإلنسانية  لألوضاع  كبرية  أهمية  تويل 

وتؤكد رضورة االستمرار يف العمل عىل رفع املعاناة 

الطوارئ  وحاالت  الكوارث  من  املتأثرين  عن 

وبشدة  تدين  اإلمارات  دولة  أن  وأوضح  اإلنسانية.. 

إطالق الصواريخ البالستية عىل األرايض السعودية. 

وقال إن إجاميل حجم املساعدات املقدمة من دولة 

إىل   2015 أبريل  من  الفرتة  خالل  لليمن  اإلمارات 

سبتمرب العام الجاري بلغ 14,79 مليار درهم 4,03 

مليار دوالر تم توجيهها لتلبية االحتياجات االساسية 

ألكرث من 16.7 مليون ميني منهم 10.1 مليون طفل 

و3.4 مليون امرأة. وأضاف إن املساعدات االماراتية 

لليمن خالل العام 2018 بلغت 1.24 مليار دوالر تم 

تخصيص 465 مليون دوالر منها لدعم خطة األمم 

املتحدة لالستجابة اإلنسانية للعام 2018.

وتوليد  العامة  الربامج  دعم  املساعدات  وشملت 

املوازنة  ودعم  والتخزين  والنقل  وإمدادها  الطاقة 

العامة واملجتمع املدين /التطوير القضايئ والقانوين/، 

املدنية،  والتنمية  والبناء  والتعليم،  والصحة، 

والخدمات االجتامعية، واملياه والصحة والعامة.

يعمل  اإلمارايت  األحمر  الهالل  أن  الشاميس  وأكد 

امليدان  لإلغاثة يف  امللك سلامن  بالتنسيق مع مركز 

عىل تنفيذ عدد من املشاريع اإلنسانية، والتنسيق مع 

منظامت األمم املتحدة العاملة يف امليدان.



33

 ..

 " "

 « »

القوات  ضمن  العاملة  الوطنية  املقاومة  أعلنت 

مليليشيات  إرهايب  هجوم  إحباط  املشرتكة،  اليمنية 

الحويث االنقالبية، كان يستهدف مستشفى حكومياً 

جنوب الحديدة غرب البالد.

طائرة  أن  الوطنية،  للمقاومة  صحايف  بيان  وذكر 

املستشفى  هاجمت  مسرية  انتحارية  حوثية 

الدريهمي  مبديرية  «غليفقة»  منطقة  يف  الحكومي 

جنوب الحديدة.

من  متكنت  الجوية  الدفاعات  أن  البيان  وأضاف 

إسقاط الطائرة املسرية قرب املستشفى الذي يقدم 

خدمات للمواطنني والنازحني من الحديدة.

بعد  املستشفى  اإلرهايب عىل  الهجوم  محاولة  وتأيت 

تعرض امليليشيات لخسائر فادحة يف األرواح والعتاد 

عىل جميع الجبهات.

الرئيس  معقلهم  يف  متتالية  رضبات  تلقيهم  ومع 

الحديدة  الحسن عيل طاهر محافظ  الدكتور  افتتح 

التابعة  موشج  منطقة  يف  ارتوازية  مياه  برئ  مرشوع 

ملديرية الخوخة والتي من شأنها توفري أكرث من 30 

ألف جالون مياه رشب نقية يوميا للمواطنني اليمنيني 

األحمر  الهالل  هيئة  من  بدعم  حفرها  بعد  وذلك 

اإلمارايت ضمن مبادرة ” سقيا اإلمارات“ التي أطلقها 

مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

”رعاه الله“ وتستهدف توفري املياه الصالحة لخمسة 

ماليني شخص يف الدول التي تعاين شحا يف هذا املصدر 

برئا   23 حفر  مرشوع  إطار  يف  ذلك  يأيت  الحيوي. 

ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية عىل امتداد الساحل 

العامة  الصحة  عىل  الحفاظ  بهدف  لليمن  الغريب 

والحد من انتشار األمراض و مكافحة انتشار الكولريا.

ويستفيد من برئ املياه االرتوازية التي تعمل بالطاقة 

الشمسية أكرث من 10 آالف مواطن ميني إضافة إىل 

سكان سبع قرى مجاورة وذلك عرب توزيع 30 خزان 

املياه  توفري  يضمن  مبا  مختلفة  مواقع  عىل  مياه 

النظيفة لألرس اليمنية والتخفيف من وطأة معاناتهم 

جراء األحداث يف اليمن.

صعدة أو عىل جبهة الساحل الغريب، يلجأ االنقالبيون 

إىل شن هجامت بالصواريخ أو بالطائرات املسرية.
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وقد حددت الخطة – التي تم اإلعالن عنها يف االجتامع 

يونيو  يف  اإلمارايت  السعودي  التنسيق  ملجلس  األول 

املايض – ثالثة محاور رئيسية للرؤية املشرتكة للتعاون 

االقتصادي،  املحور  هي:  املستقبل،  يف  البلدين  بني 

واألمني  السيايس  واملحور  واملعريف،  البرشي  واملحور 

والعسكري.

وقد تأكد هذا الرتكيز املشرتك عىل األمن من خالل 

املعرض  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مشاركة 

السعودي الدويل لألمن الوطني والوقاية من املخاطر، 

نوفمرب   4-6 الفرتة  يف  الرياض  يف  ينعقد  أن  املقرر 

تحت رعایة صاحب السمو املليك األمیر عبد العزیز 

بن سعود بن نایف بن عبد العزیز آل سعود وزير 

داخلية اململكة العربية السعودية.

ومن املتوقع أن تساهم مشاركة الرشكات اإلماراتية 

يف تعزيز التعاون األمني بني دولة اإلمارات العربية 

خالل  من  السعودية،  العربية  واململكة  املتحدة 

التطورات  أحدث  وعرض  األمنية،  الخربات  تبادل 

من  أكرث  قبل  من  األمني  القطاع  يف  واملستجدات 

30 رشكة من أبرز الرشكات اإلماراتية املتخصصة يف 

املنتجات والخدمات املتعلقة باألمن الوطني، والتي 

تشمل العربات املدرعة، والطريان والفضاء، وأنظمة 

الذخرية والعتاد الحريب، والزوارق البحرية، واالتصاالت 

واإلصالح،  الصيانة  وعمليات  والالسلكية،  السلكية 

وأمن اإلنرتنت، والدعم اللوجستي، والتطوير التقني.

من جانبه قال اللواء عبد الرحمن الحسيني،  مساعد 

أن  «مبا  السالمة:  لشؤون  املدين  الدفاع  عام  مدير 

العربية  للمملكة  أولوية قصوى  الوطني ميثل  األمن 

السعودية، فإن اململكة – ممثلًة بوزارة الداخلية – 

املهتمة  العاملية  الرشكات  الجتذاب  بإيجابية  تتطلع 

والتي  محتملة،  مستقبلية  مشاريع  يف  باالستثامر 

تقدم حلوالً أمنية مبتكرة لتعزيز القطاع األمني. إن 

يف  باملشاركة  الرشكات  أبدته  الذي  القوي  االهتامم 

هذا الحدث املهم ومناقشة مشاريع مستقبلية هو 

انعكاس لهذه الجهود“.

دور  املعرض  يف  بحثها  سيتم  التي  املوضوعات  من 

االبتكار اإلحاليل يف األمن الوطني. أضف إىل ذلك أن 

لجميع  مفتوحة  ستكون  املعرض  يف  االبتكار  جوائز 

العارضني، وهي متثل املنصة الرامية إىل إيجاد تقنيات 

إحاللية تسهم يف تعزيز األمن الوطني بهدف إعادة 

السعودية،  الحكومات  بني  التعاون  طريقة  صياغة 

ورواد األعامل، وخرباء الصناعة، إليجاد حلول متطورة 

للتهديدات األمنية الحالية واملستقبلية، وسوف يتم 

« »

.
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الصناعة  خرباء  من  لجنة  قبل  من  املرشحني  اختيار 

وزارة  إرشاف  تحت  مرموقة  مؤسسات  ميثلون 

الداخلية السعودية. 

دولة  جناح  عىل  االقتصادي  التوازن  مجلس  يرشف 

اإلمارات العربية املتحدة، وينظمه مجلس اإلمارات 

للرشكات الدفاعية، ويشغل الجناح 1200 مرت مربع 

لألمن  الدويل  السعودي  املعرض  أرض  مساحة  من 

رشكة   20 يضم  كام  املخاطر،  من  والوقاية  الوطني 

من الرشكات البارزة بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

يف  مبا  األمنية،  والخدمات  املنتجات  يف  واملتخصصة 

الذخرية،  وأنظمة  والطريان،  املدرعة،  العربات  ذلك 

والزوارق البحرية، واالتصاالت السلكية والالسلكسة، 

وعمليات الصيانة واإلصالح، وأمن اإلنرتنت، والدعم 

اللوجستي، والتطوير التقني.

الهوية  مدير  املرزوقي،  عيل  سيف  قال  جانبه،  من 

«إن  االقتصادي:  التوازن  مبجلس  واالتصال  اإلعالمية 

مشاركتنا يف املعرض السعودي الدويل لألمن الوطني 

أن  من  فقط  متكننا  ال   2018 املخاطر  من  والوقاية 

نقدم بكل فخر حلوالً أمنية وطنية متطورة «مصنوعة 

املنطقة  من  الرائدة  املعنية  للجهات  اإلمارات»  يف 

أبداً  املستمر  التعاون  عىل  أيضاً  تؤكد  بل  وخارجها، 

بني دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية 

السعودية يف مسائل األمن القومي».

التي  الرشكات  بعض  عىل  نظرة  نلقي  ييل  فيام   

جناح  يف  وتقنياتها  منتجاتها  ترويج  عىل  ستعمل 

اإلمارات العربية املتحدة:

الذاتية  لألنظمة  االستثامرية  أبوظبي  رشكة 
الرشكات  أوائل  من  واحدة  وتعترب   :(ADASI)
وموثوقة  شاملة  حلول  بتوفري  تقوم  التي  اإلماراتية 

للقطاعات العاملة يف مجال األنظمة الذاتية. وتتضمن 

أنشطة الرشكة متلك وتشغيل وصيانة األنظمة الذاتية 

وكذلك  والبحرية،  والجوية  األرضية  لالستخدامات 

تعديل األنظمة، مبا يف ذلك توسيع الحمولة القصوى.

 International Golden انرتناشونال جولدن جروب

أبوظبي،  مقرها  رشكة  وهي   :(Group (IGG

متطورة  ودفاعية  أمنية  حلول  توفري  يف  متخصصة 

لحكومة اإلمارات العربية املتحدة، مبا يف ذلك القوات 

املسلحة ووزارة الداخلية وغريها من الجهات األمنية 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة. وتشتهر الرشكة ببناء 

تحالفات تجارية اسرتاتيجية طويلة األجل مع رشكات 

تعتمد  مشاريع  تنفيذ  خالل  من  ودولية،  محلية 

عىل حلول وأنظمة دفاعية متكاملة. كام تستكشف 

وإدماج  وتكامل  التصنيع،  مثل  مجاالت  الرشكة 

إقليمياً  النظم، والتجميع، من أجل أن تصبح مورّداً 

رائداً ملعدات وخدمات األمن والدفاع الربي والجوي 

مجتمع  تطوير  يف  املساهمة  إىل  وتسعى  والبحري، 

الدفاع املحيل من خالل نقل التكنولوجيا.

مجلس التوازن االقتصادي: تأسس املجلس لتحقيق 
الشاملة  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  رؤية 

املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  داخل  واملستدامة 

وهو مسؤول عن الربنامج االقتصادي لتوازن، املعروف 

(األوفست)،  االقتصادي  التوازن  برنامج  باسم  سابقاً 

اإلمارات  دولة  اقتصاد  لتنويع  إنشاؤه  تم  الذي 

العربية املتحدة، وخلق مشاريع جديدة يف مختلف 

الدفاع  مقاويل  مع  الرشاكات  خالل  من  القطاعات، 

الدوليني. وقد أسهم املجلس منذ إنشائه يف تأسيس 

 11 تغطي  استثامرية  وكيانات  رشكة   90 من  أكرث 

قطاًعا، من بينها قطاع الصناعات الدفاعية.

اعتامد Etimad: وهي رشكة  قابضة رائدة يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، تجمع وتدير رشكات عاملة 

لنامذج  املتكامل  والتحكم  اإلنجاز  توفر  وكفاءات 

متعددة من األمن الوطني. وتتمثل مهمتها يف توفري 

أدركت  وقد  الدولة.  ألمن  وشاملة  متكاملة  حلول 

طويلة  االسرتاتيجية  بني  الجمع  إىل  الحاجة  الرشكة 

املدى والحلول التكتيكية، مام أدى إىل تأسيس رشكة 

اعتامد القابضة إلدماج الوظائف املشرتكة التي متكن 

كفاءاتها  عىل  الرتكيز  من  العاملة  رشكاتها  من  كالً 

األساسية. .

العربية  اإلمارات  مقرها  رشكة   :Tasleeh تسليح 
عالية  جودة  ذات  أسلحة  بتوريد  تقوم  املتحدة، 

هام  إيطاليتيم  مصنعتني  رشكتني  من  العاصمة  إىل 

مجموعة  جانب  إىل   Sabatti s.p.a و   Tanfoglio

شاملة من املعدات التكتيكية.

Advanced Pyrotechnics (APT): : تقوم الرشكة، 

التي تأسست يف عام 2016 ، بدعم القوات املسلحة 

توازن  مجمع  يف  مقرها  من  القانون،  إنفاذ  وجهات 
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الصناعي يف أبوظبي. وتدعم رشكة APT عمالءها يف 

الحفاظ عىل السالمة واألمن، كام تستثمر يف أحدث 

التقنيات لإلنتاج عن طريق تثبيت أحدث األجهزة من 

أجل ضامن القدرة التنافسية عىل أعىل مستوى من 

سالمة البيئة واألشخاص.

رشكة املراكب لصناعة القوارب: متتلك الرشكة عرش 
حيث  البحري،  النقل  قطاع  يف  الخربة  من  سنوات 

تقوم ببناء قوارب عالية األداء مصنوعة من األلياف 

للعديد  سائق)،  (بدون  املسرية  والقوارب  الزجاجية 

حققت  وقد  والدفاعية.  املدنية  االستخدامات  من 

منواً  لها  مقراً  اإلمارات  دولة  من  تتخذ  التي  الرشكة 

ملحوظاً، مدفوعاً بالبحث والتطوير املستمر استناداً 

إىل توجهات املشرتي، واملنافسة يف السوق، وتوقعات 

التكنولوجيا، ومن خالل توفري حلول وأنظمة بحرية 

موثوقة ومالمئة.

الدفاع  صناعة  رشكة  من  جزء  وهي   :NIMR منر 
مركبات  بإنتاج  الرشكة  وتقوم   ،  (EDIC) اإلماراتية 

عسكرية مدولبة عالية القدرات، ومصممة خصيصاً 

ألصعب البيئات، عرب نطاق متنوع من املهام. وتتوافر 

الرباعي  الدفع  سيارات  من  مجموعة  الرشكة  لدى 

بتصاميم  بالتجربة  املثبتة  السدايس  الدفع  وسيارات 

والحمولة  للطاقم  سعة  مع  مدرعة،  غري  أو  مدرعة 

قابلة للتعديل، وتم الرتكيز يف تصميمها عىل عنرصي 

الحامية والحركة.

وهي   :Barij Dynamics داينامكس  بارج  رشكة 
ورشكة   EDIC رشكة  بني  محاصة  رشكة  عن  عبارة 

اإلمارات  دولة  ومقرها  إفريقيا،  جنوب  يف   Denel

صناعة  لخدمة  إنشاؤها  تم  وقد  املتحدة.  العربية 

وتقوم   .(PGM) الدقة  بالغة  املوجهة  الذخائر 

الرشكة بتصميم وتجميع وتصنيع مجموعات التوجيه 

العربية  اإلمارات  دولة  يف  جواً  املحمولة  للذخائر 

املحليني  املوردين  مع  التعاون  خالل  من  املتحدة 

والدوليني. وتتمثل رؤيتها يف تطوير وإنتاج مجموعة 

املسلحة  للقوات  بدقة  املوجهة  القنابل  أنظمة  من 

اإلماراتية.

سهام الخليج للتقنية (SAKT) ذ م م: وهي رشكة 
إماراتية تركز عىل املجال البحري العسكري، وتنشط 

يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ومقرها يف 

ميناء الصدر، مبنطقة الطويلة يف إمارة أبوظبي. تم 

قبل  من  معتمد  كمورّد  واعتامدها  الرشكة  تأسيس 

ولديها  اإلماراتية،  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة 

القدرة عىل تصميم وتجميع وتصنيع وتركيب ودمج 

واختبار وصيانة مكونات مختلفة من أنظمة الدفاع 

العسكرية والبحرية واألمنية.

رشكة الفتان لصناعة السفن: وتعترب رشكة بناء وإصالح  
للسفن، مقرها يف أبوظبي. وتتمثل أعاملها األساسية يف 

بناء السفن املعدنية، والتصنيع، والتجميع، واإلصالح، 

والخدمات البحرية والربية، وصيانة الزوارق البحرية 

األلياف  قوارب  وكذلك  األلومنيوم،  من  املصنوعة 

الزجاجية. وتشمل منتجاتها زوارق االعرتاض، وسفن 

اإلنزال، وزوارق الدورية، وسفن التدريب.

الوطني  لألمن  الدويل  السعودي  املعرض  يعترب 

أحدث  لعرض  تفاعلية  منصة  املخاطر  من  والوقاية 

الحلول واالبتكارات األمنية املتطورة يف هذه الصناعة 

عىل مساحة 9,500 مرت مربع. ويعترب املعرض الحدث 

األول من نوعه يف اململكة للرتحيب بأكرث من 100 

 16 يف  الوطنية  األمنية  الصناعة  متثل  عارضة  رشكة 

دولة، تشمل السويد وتركيا والصني وقربص وجمهورية 

التشيك والدمنارك وفرنسا وإيطاليا والكويت واململكة 

العربية السعودية وكوريا الجنوبية وإسبانيا واإلمارات 

واململكة املتحدة والواليات املتحدة.

تساعد  عمل  ورش  الحدث  يستضيف  وسوف 

املشاركني عىل التعرف مبارشة عىل التحديات وأفضل 

مبا  الصناعة،  قادة  استقطاب  خالل  من  املامرسات 

اإلقليمية  والرشكات  واالستشاريني  الخرباء  ذلك  يف 

والدولية لحلول األمن واملتخصصني يف إدارة املخاطر 

تحت سقف واحد ملناقشة املشهد املستقبيل لألمن 

يومني  مدى  عىل  برنامًجا  سيتضمن  كام  الوطني. 

العمل مبشاركة خرباء  ورش  مع  الرئيسية،  للكلامت 

من  العديد  مستقبل  السترشاف  املحاور  حسب 

القضايا الرئيسية، تشمل: أمن الحدود، وأمن الحج، 

وحامية  اإلرهاب،  ومكافحة  اآلمنة،  الذكية  واملدن 

املرافق الحيوية، وأمن اإلنرتنت.

األمنية  الصناعة  تعريف  تم   ،  2030 رؤية  ضوء  يف 

اسرتاتيجي  تقدم  لتحقيق  أساسية  ركيزة  باعتبارها 

العربية  اململكة  يف  متني  اقتصادي  اجتامعي 

الدويل  السعودي  املعرض  يهدف  كذلك  السعودية. 

بيئة  خلق  إىل  املخاطر  من  والوقاية  الوطني  لألمن 

بالربحية  تعود  أن  شأنها  من  لألعامل  مواتية  عمل 

عىل الجهات العاملة يف هذا املجال. يؤكد االهتامم 

الكبري ومستوى املشاركة التي شهدها املعرض حتى 

اآلن بروز اململكة العربية السعودية كمركز للتنمية 

وتبادل املعرفة للحلول املتعلقة باألمن الوطني.
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«SAAB - Australia»مؤخرا  رشكة  اختيار  وقع 

عىل رشكة «سافران إلكرتونيكس آند ديفنس– آسيا 

برصي  الكهرو-  االستشعار  نظام  لتأمني  الجنوبية» 

مبرشوع   الخاص  امليداين  الوعي  نظام  من  كجزء 

SEA1180 الذي يضم 12 قطعة للدوريات البحرية 

(OPVs) وميثل نظام االستشعار املشار إليه أحدث 

Vigy Engage syste “نسخة من ”نظام االشتباك

ومن الجدير بالذكر أن ”نظام االشتباك“ Vigy الذي 

عبارة  وإنتاجه  تطويره  عىل  سافران  رشكة  أرشفت 

الوزن  خفيف  بانورامي  برصي   – إلكرتو  نظام  عن 

منت  عىل  تركيبه  ويتم  االستشعار  أنظمة  متعدد 

السفن والقطع البحرية، وهو يضم آلة تصوير تعمل 

وجهازا  فيديوية  وقنوات  الحمراء  تحت  باألشعة 

أحدث  النظام  ويستخدم  املدى.  لتحديد  ليزريا 

وسائل االتزان ويستطيع تأمني صور واضحة برسعة 

عالية ليال أو نهارا بغض النظر عن حالة البحر.

وقدرته  مبتانته   Vigy االشتباك“  ”نظام  ويتميز 

بسهولة  يتميز  كام  الجودة،  عالية  تأمني صور  عىل 

استخدامه، عالوة عىل صغر حجمه وتصميمه وخفة 

قطعة  أي  عىل  تثبيته  سهولة  إىل  باإلضافة  وزنه، 

يف   Vigy نظام   300 من  أكرث  بيع  تم  وقد  بحرية. 

جميع أنحاء العامل.

األهداف  رصد  عىل  بقدرته   Vigy نظام  ويتميز 

املليك  البحرية  سالح  مينح  أنه  كام  املدى  البعيدة 

املتكافئة  غري  املواجهات  يف  حاسام  تفوقا  األسرتايل 

والرشطة  البحرية  واملنشآت  املوانئ  حامية  مثل 

وعصابات  اإلرهابية  العنارص  ومكافحة  البحرية 

خالل  الالزمة  املساندة  النظام  يؤمن  كام  القرصنة. 

واملناطق  الصيد  مناطق  حامية  إىل  الرامية  املهام 

إىل  باإلضافة  املالحية،  واملساعدات  االقتصادية 

مساعدة السفن واألطقم البحرية.

سيمكن  الجديد  النظام  هذا  نجاح  أن  ويرى خرباء 

آسيا  ديفنس–  آند  إلكرتونيكس  ”سافران  رشكة 

تعزيز  إىل  الرامية  جهودها  مواصلة  من  الجنوبية“ 

تواجدها يف أسرتاليا ومواصلة تشكيل فريقها الخاص 

عن طريق االستقطاب املحيل.

حصلت رشكة أوتوكار، إحدى أكرب الرشكات املوردة 

الرتيك وقوات  للجيش  املدولبة  التكتيكية  للمركبات 

األمن يف تركيا، عىل عقد بقيمة 28,9 ماليني دوالرا 

ومن  املدولبة.  التكتيكية  املدرعة  مركباتها  لتوريد 

املتوقع االنتهاء من تسليم تلك املركبات خالل الربع 

األول من عام 2019. كام ينص العقد أيضا عىل تأمني 

قطع الغيار وتقديم الخدمات التدريبية.

جورجوك،  رسدار  أوتوكار،  رشكة  عام  مدير  وسلط 

يف  الرشكة  حققته  الذي  الكبري  النجاح  عىل  الضوء 

التصنيع  «قوتنا يف مجال  إن  قائال  العاملية  األسواق 

العسكري تستند إىل خربتنا الطويلة وإىل إمكانياتنا 

والتطوير  والبحوث  الهندسة  مجاالت  يف  الكبرية 

أساليب  أحدث  استخدام  يف  نجاحنا  إىل  باإلضافة 

من  أكرث  اليوم  «يوجد  أنه  وأضاف  التكنولوجيا». 

30,000 مركبة عسكرية من إنتاج الرشكة يف صفوف 

عىل  املختلفة  املناطق  من  كبري  عدد  لدى  الخدمة 

فمركباتنا  فائق.  بأداء  تتمتع  والتي  العامل  مستوى 

العسكرية تخدم أكرث من 50 مستخدم نهايئ تقريبا 

يف أكرث من 30 دولة».

زيادة  عىل  حريصة  «الرشكة  إن  جورجوك  وقال 

معدالت تسليم مركباتها  املدرعة لتلبية طموحات 

عمالئها. وقد كان نجاح مركباتنا دامئا نقطة جذب 

ويسعد  الجديدة.  الرشاء  لطلبات  بالنسبة  فارقة 

من  الجديد   العقد  هذا  عىل  تحصل  أن  الرشكة 

إحدى الدول التي تستخدم املركبات املدرعة حاليا، 

كام بدأ اسم الرشكة يبزغ عىل الساحة الدولية، ليس 

فكرية  بحقوق  تتمتع  التي  منتجاتها  بسبب  فقط 

وقدرتها  الفنية  خرباتها  بسبب  أيضا  وإمنا  كاملة، 

عىل نقل التكنولوجيا والخربات الهندسية والبحوث 

والتطوير».

 «SAAB - Australia»

«Safran»  -

 «OTOKAR»
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من املقرر أن تبدأ رشكة بوينج يف بناء طائرة التزويد 

بالوقود جوا MQ-25 التابعة لسالح البحرية األمرييك، 

وهي أول طائرة عملياتية غري مأهولة تعمل من عىل 

منت حامالت الطائرات، وذلك يف إطار عقد بقيمة 805 

ماليني دوالرا جرى ترسيته مؤخرا.

الطائرة  صناعة  عن  املسؤولة  الرشكة  منح  تم  وقد 

عقد التطوير الهنديس والتصنيع إلنتاج أربع طائرات، 

MQ- وتخطط رشكة بوينج إلنجاز العمل عىل الطائرة

25 يف مدينة سان لويس بوالية ميزوري.

ورصحت لني كاريت، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

آند  سبيس  ديفنس،  ”بوينج  لرشكة  التنفيذي 

ضخ  عىل  حرصت  بوينج  ”رشكة  بأن  سكيوريتي“، 

استثامرات هائلة، سواء عند تشكيل الفريق املسؤول 

أو عند إنتاج الطائرة اآللية (غري املأهولة) التي من 

األمرييك  البحرية  سالح  متطلبات  تلبي  أن  املفرتض 

عند تزويد الطائرات بالوقود أثناء الطريان“. وأضافت 

أن ”الفضل يف استعدادنا إلجراء الرحلة األوىل يعود 

البحرية  حاجة  متاما  يدرك  الذي  املميز  فريقنا  إىل 

منت  املهمة عىل  الطائرة  امتالك هذه  إىل  األمريكية 

حامالت الطائرات األمريكية يف جميع أنحاء العامل“.

مصممة   MQ-25 الطائرة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

لتلبية متطلبات البحرية األمريكية وحاجتها امللحة إىل 

طائرة قادرة عىل تزويد الطائرات بالوقود جوا. وطبقا 

 MQ-25 Stingray لسالح البحرية، ستمهد الطائرة

أفضل  استخدام  أمام  الطريق  الالسعة)  (السمكة 

مدى  إطالة  طريق  عن  القاذفة  املقاتلة  للطائرات 

الطائرة Boeing F/A-18 Super Hornet والطائرة 

 Lockheed والطائرة  Boeing EA-18G Growler

Martin F-35C املوضوعة عىل قامئة التشغيل حاليا. 

 MQ-25 الطائرة  أن  الخرباء  يرى  ذلك،  عىل  عالوة 

أنظمة إطالق واسرتجاع  ستعمل بصورة ممتازة مع 

وتجدر  املختلفة.  الطائرات  حامالت  لدى  املركبة 

اإلشارة إىل أن رشكة بوينج تعمل عىل تزويد البحرية 

األمريكية بحامالت الطائرات منذ أكرث من 90 عاما.

BOEING

MQ-25

“SAAB” BORC
الدفاع  وزارة  طلبني  مؤخرا  «ساب»  تلقت رشكة 

الوطني بجمهورية لتوانيا لرشاء صواريخ متطورة 

للنظام  الالزمة   BORC الليلية  الرؤية  وأنظمة 

RBS 70 وتصل قيمة أمر الرشاء إىل 100 مليون 

يبدأ  أن  املتوقع  ومن  تقريبا،  سويدية  كرونة 

التسليم اعتبارا من عام 2019.

اللتوانية  املسلحة  القوات  أن  بالذكر  الجدير 

تستخدم النظام RBS 70 بالفعل، وتسعى اليوم 

إىل الحصول عىل أنظمة متطورة أبعد مدى وأكرث 

املدرعة،  األهداف  ومواجهة  االرتفاع  عىل  قدرة 

الليلية.  باإلضافة إىل الحصول عىل أنظمة الرؤية 

 BORC الليلية الرؤية  أنظمة  أن  الخرباء  ويؤكد 

للقوات  القتالية  القدرات  زيادة  يف  ستساهم 

املسلحة من حيث مواجهة التهديدات املعادية.

 Saab رئيس  جوهانسون،  يورجن  ورصح 

”الرشكة  بأن   ،business area Dynamics

مبواصلة  اللتوانية  املسلحة  القوات  بقرار  ترحب 

أنظمة  وبإضافة   .RBS 70 النظام  يف  االستثامر 

الحايل  لتوانيا  الليلية BORC إىل مخزون  الرؤية 

ستحصل لتوانيا عىل نظام أكرث تطورا وقدرة عىل 

العمل يف الظالم“.

صواريخ  أنظمة  من  ساب  رشكة  إنتاج  أن  يًذكر 

الدفاع الجوي القصرية املدى املنصوبة عىل األرض 

 RBS 70 NG والنظام   RBS 70 النظام  يضم 

بسجل  األخري  النظام  هذا  ويتمتع  تطورا.  األكرث 

حافل ومميز يف األسواق العاملية، حيث اشرتت 19 

 ،RBS 70 دولة أكرث من 1,600 نظاما من أنظمة

منها أكرث من 18,000 صاروخا.
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 Singapore Technologies رشكة  أعلنت 

مؤخرا   (Engineering Ltd (ST Engineering

لتأمني  عقدا  وقع  لديها  الجوي  الفضاء  قطاع  أن 

خدمات الصيانة وإالصالح والعمرات الالزمة للمحرك 

 Boeing 737NG بطائرات  الخاص   CFM56-7B

التابعة لرشكة Jet Airways ورشكة JetLite التابعة 

توقيعه  لعقد سبق  االتفاق كملحق  ويأيت هذا  لها. 

يغطي  ال  الذي   2015 يونيو   18 يف  عنه  واإلعالن 

من  الرشكة  أسطول  من  محدود  عدد  سوى  مبدئيا 

طائرات Boeing 737NG ومع توقيع العقد املشار 

 JetLite و Jet Airways إليه يصبح أسطول رشكتي

مغطى   737NG طراز  من  طائرة   80 من  املكون 

العقد  قيمة  يرفع  الذي  األمر  بالكامل،  ومشموال 

دوالرا   478 (حوايل  دوالر  مليون   350 من  املبدئية 

 957 (أي  دوالرا  مليون   700 حوايل  إىل  سنغافوريا) 

دوالرا سنغافوريا تقريبا). وينص العقد عىل تكليف 

وقعت رشكة Thales Alenia Space، وهي عبارة 

%) و  عن مرشوع مشرتك بني رشكة ”تاليس“ (67 

”لينارد (33 %)، مؤخرا سلسلة من العقود مع وكالة 

الفضاء األوروبية (ESA) إلجراء الدراسات الخاصة 

”املنصة  بغرفتي  الخاصة   Phase A/B1 باملرحلة 

 LOP-G (Lunar البوابة“   – املدارية“  القمرية 

سابقا  املعروفة   (Orbital Platform - Gateway

 Deep Space السحيق“  الفضاء  ”بوابة  باسم 

مدارية  قمرية  محطة  البوابة  وتُعد   Gateway

مخطط لها، وسيكون لديها نظام للطاقة وقوة الدفع  

وبرامج إلقامة طاقم املحطة مع وجود منصة للرسو 

ووسائل   EVA airlocks ضغط  وغرف  (االلتحام) 

املنصة  تطوير  عملية  ويقود  لوجستية.  ومعدات 

الفضاء  ووكالة  ”ناسا“  من  مكون  مشرتك  فريق 

و CSA عىل   JAXA و Roscosmos و  األوروبية 

أن يتم االنتهاء من بناء املحطة خالل العقد القادم.

 Thales Alenia Space ومن املقرر أن تجري رشكة

املسؤول  األورويب  ”النظام  ل  موازية  دراسات 

واالتصاالت  واملرافق  بالوقود  التزويد  إعادة  عن 

 ESPRIT (European System الالسلكية 

 Providing Refuelling, Infrastructure and

رشكة  تكون  أن  عىل   (Telecommunications

تتوىل  فيام  الباطن،  من  الرئيس  املقاول   OHB

Thales Alenia Space
 I–HAB (International – مسؤولية  ”تاليس“ 

عبارة   I-HAB أن  بالذكر  الجدير  ومن   (Habitat

عن غرفة معدلة الضغط صالحة للمعيشة والحياة 

املوارد  لتقديم  (االلتحام)  الرسو  عىل  وقادرة 

عبارة   ESPRIT بينام  الزائرة،  للمركبات  الالزمة 

الدفع (زينون  لنظام  عن نظام يحتوي عىل مخزن 

بالوقود لغرفة  التزويد  وهيدرازين) وأنظمة إعادة 

دفع الطاقة وأنظمة اتصال مع القمر ونقاط متاس 

للحموالت الخارجية باإلضافة إىل غرفة ضغط.

هذه   Thales Alenia Space رشكة  وستستغل 

العقود يف تسخري خربتها الالزمة للتعاون يف توسيع 

من  االقرتاب  فرص  وتعزيز  البرشية  املعرفة  آفاق 

القمر، عالوة عىل متهيد الطريق أمام اإلعداد ملهام 

وكوكب  السحيق  الفضاء  نحو  مستقبال  مأهولة 

املريخ.

ST Engineering
Jet Airways

 Singapore Technologies Engineering رشكة 

متكاملة  بتأمني منظومة   (Ltd (ST Engineering

الالزمة  والعمرات  وإالصالح  الصيانة  خدمات  من 

للمحركات مثل تقديم الدعم الالزم لصيانة املحركات 

املنزوعة من الطائرات off-wing ومحركات الطائرات 

العاملة on-wing باإلضافة إىل تقديم الدعم الفني 

عىل مدار ست سنوات اعتبارا من عام 2019  مبرافق 

 ST التابعة لرشكة صيانة وإصالح وعمرة املحركات 

Engineering يف كل من سنغافورة وزيامن الصينية.

ويتوقع الخرباء أال يكون لهذا العقد أي تأثري مادي 

واألرباح  سهم  لكل  الصافية  امللموسة  األصول  عىل 

 ST Engineering رشكة  لدى  سهم  بكل  الخاصة 

خالل العام املايل الحايل.

 Jet لرشكة  التنفيذي  الرئيس  ديوب،  فيناي  ورصح 

الجوي  الفضاء  قطاع  مع  ”رشاكتنا  بأن   ،Airways

لدى رشكة ST Engineering تعود إىل عام 2009، 

وأنه من دواعي رسورنا أن يساهم هذا العقد الجديد 

يف إطالة عمر رشاكتنا حتى عام 2024“. وأضاف أن 

”الرشكة نجحت خالل العقد املايض يف إقامة عالقة 

 ST Engineering رشكة  مع  بالثقة  جديرة  تقوم 

طويلة  لسنوات  معها  التعاون  مواصلة  إىل  ونتطلع 

قادمة“.
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من  عقد  عىل  دايناميكس»  «جرنال  رشكة  حصلت 

تقنية  منتجات  أحدث  لتوريد  األمرييك  الجيش 

الخامس من  الجيل  برنامج  للنكيف مع  املعلومات 

اإلجاملية  القيمة  وتصل  اآللية.  الحاسبات  أنظمة 

للعقد إىل 3,9 مليار دوالر.

لرشكة  التابعة  املهام  أنظمة  إدارة  حصلت  وقد 

 Common جرنال دايناميكس» عىل عقد لربنامج»

Hardware Systems-5 (CHS-5) Program من 

إدارة التعاقدات التابعة للجيش األمرييك يف أبردين 

حيث  من  املفتوح  العقد  ويضم  مريالند.  بوالية 

ثالث  مدته  أساسيا  عقدا  التسليم  وتاريخ  الكمية 

عقدين  عىل  ينص  اختياري  بند  وجود  مع  سنوات 

القيمة  تتجاوز  أال  عىل  فقط،  واحدة  سنة  ملدة 

اإلجاملية املحتملة 3,9 مليار دوالر. ويعترب الربنامج 

 “one-stop shop” متكامال“  ”برنامجا   CHS

بتقنية  الخاصة  التكتيكية  اآللية  الحاسبات  ألنظمة 

 120 من  أكرث  الالزم  الدعم  تقدم  التي  املعلومات 

مكتب تابع للجيش األمرييك ووزارة الدفاع األمريكية 

(مبا فيها سالحي البحرية ومشاة البحرية (املارينز) 

يوما   90 (خالل  الرشاء  عند  الالزمة  الرسعة  لتأمني 

تقنية  وخدمات  أنظمة  أحدث  وتسليم  أقل)  أو 

املعلومات. ومن الجدير بالذكر أن هناك عدد يرتاوح 

عليها  الحصول  يتم  جهاز   100,000 و   75,000 بني 

دايناميكس“  ”جرنال  رشكة  من  التعاقد  طريق  عن 

من  والعرشات  العرشات  يشكلون  الذين  ورشكائها 

الرشكات الصغرية والكبرية. 

التكنولوجيا  العقد عىل نقل أحدث أساليب  وينص 

CHS- برنامج املستخدمة يف  لألجهزة  التي تضمن 

 «General Dynamics»

التجارية  التقنيات  أحدث  مواكبة  عىل  القدرة   5

ذلك،  عىل  عالوة  السائدة.  الصناعية  واالستثامرات 

الفنية وخدمات  املساعدة  تقديم  العقد عىل  ينص 

الدعم والدعم اللوجستي الالزم للخدمات املختلفة، 

بدءا من رسعة إصالح الجهاز واستبداله يف ”مراكز 

اسرتاتيجية،  مواقع  يف  املقامة  اإلقليمي“  الدعم 

مواقع  إىل  امليدانية  الخدمة  أفراد  بنقل  وانتهاءاً 

مستخدمي برنامج CHS-5 املنترشة يف جميع أنحاء 

العامل.

أرىس سالح الجو األمرييك عقدا ثانيا عىل رشكة لوكهيد 

الصوت  من  أرسع  جديدة  طائرة  لتطوير  مارتن 

بخمس مرات، وذلك يف إطار عقد ال تتجاوز قيمته 

سالح  عن  صادرة  نرشة  وأفادت  دوالر.  ماليني   80

الجو األمرييك بأن الرشكة ستبدأ يف وضع التصميامت 

الالزمة لنموذج الطائرة األرسع من الصوت.

األمريكية  الدفاع  وزارة  عن  مسؤولون  وقع  وقد 

وسالح  الجو  وسالح  الصاروخي  الدفاع  وووكالة 

البحرية والجيش مذكرة تفاهم يف 28 يونيو املايض 

من  أرسع  «طائرة  تطوير  يف  واملساعدة  للتعاون 

الصوت».

الالزمة  التصميامت  لعمل  رسيعة  خطة  إطار  ويف 

مع  الجو  سالح  يتعاون  الطائرة،  بنموذج  الخاصة 

رشكة لوكهيد مارتن من أجل تطوير «سالح جو – جو 

 Air-Launched Rapid Response «الرسيع للرد 

 ،(“Weapon (ARRW, pronounced «Arrow

التصميامت واالختبارات  تقرير حول  لتقديم  وذلك 

يف  السالح  ويأمل  اإلنتاج،  لعملية  االستعداد  ودعم 

امتالك هذا السالح بحلول عام 2021.

لوكهيد  عقدا عىل رشكة  أرىس  قد  الجو  وكان سالح 

إبريل بغرض تطوير منوذج لصاروخ  مارتن يف شهر 

كروز أرسع من الصوت، وهو ما يُشار إليه ب ”سالح 

 Hypersonic “القصف التقليدي األرسع من الصوت

Conventional Strike Weapon (HCSW) وقد 

دوالر طوال  ماليني  املرشوع 928  تكلفة هذا  تصل 

العمر االفرتايض للسالح.

مسؤولو  أعرب  أن  بعد  الثاين  العقد  ترسية  وتأيت 

البنتاجون (وزارة الدفاع) خالل الشهور األخرية عن 

مخاوفهم من تراجع مركز الواليات املتحدة يف مجال 

األنظمة األرسع من الصوت يف الوقت الذي نجحت 

برامج  إنشاء  يف  والصني-  –روسيا  منافستاها  فيه 

قومية. ومن الجدير بالذكر أن رسعة األسلحة األرسع 

من الصوت تصل إىل ماخ 5 أو أكرث.

 «Lock heed Martin»
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الطائرات  أسطول  عاد   2018 عام  مارس  شهر  ويف 

له يف منطقة  تنفيذ آخر مهمة  مرياج 2000N بعد 

وسيتم  الوداع.  لحفلة  استعدادا  األفريقي  الساحل 

استبدال الطائرات القاذفة مرياج 2000N بالطائرات 

 La Fayette املقاتالت املقاتلة ”رافال“ داخل رسب 

الجو،  سالح  قائد  قيام  الوداع  حفل  وسبق   .2/4

الحفل،  فقرات  بتالوة  تابريست،  أوليفييه  الجرنال 

 Patrouille الفرنسية“  ”الدورية  شاركت  حيث 

وفريق  الجوية  باستعراضاتها  املعروفة   de France

الفرنيس  الجو  لسالح  التابع  الجوية  االستعراضات 

 Mirage 2000 Couteau وفريق العروض التكتيكية

Delta وفريق االستعراضات الجوية املنفردة ”رافال“ 

2000N
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يف تقديم عرض جوي بهذه املناسبة.

« »

من املقرر أن تصبح الطائرة املقاتلة القوية «رافال» 

سالحا  يستخدمها  التي  الوحيدة  املقاتلة  الطائرة 

الجو والبحرية الفرنسيني. ويتم تسليم كافة طائرات 

مجهزة  وهي  األدوار  املتعددة  املقاتلة  «رافال» 

األهداف  بتقنية مسح  يعمل  الذي   RBE2 بالرادار

جديد  بجهاز  مزودة  أنها  كام   ،(AESA) إلكرتونيا 

لألجهزة  محدثة  ووحدة  الصواريخ  إطالق  لرصد 

البرصية يف القسم األمامي (FSO-IT)، األمر الذي 

يؤدي إىل تحسني األداء عند رصد األهداف ومتييزها.

ويف الوقت نفسه، يتم تنفيذ األعامل الهندسية حاليا 

من أجل إطالة مدى الصواريخ جو- جو وجو – أرض، 

”رافال“خالل  الطائرة  مع  التواصل  عملية  وتحسني 

أثناء   B301 «رافال»  الطائرة 
بستة  مجهزة  وهي  الطريان 
 Armement صواريخ جو – أرض
 ،(Air-Sol Modulaire (AASM
وصاروخني   AASM وصاروخني 
طراز  من  وصاروخني  طراز  من 
نظام  وحجرية   bidons 2000L

Talios االستشعار

سنوات العقد القادم.

زيادة  إىل  التحديثات  تلك  تؤدي  أن  املتوقع  ومن 

الخاصة  األهداف  ومتييز  ومتابعة  القدرة عىل رصد 

”رافال“  الطائرة  قدرة  وزيادة  جو،  بالصواريخ جو- 

عىل البقاء يف الجو عن طريق إضافة أنظمة جديدة 

أساليب  أحدث  واستخدام  رصدها  الصعب  من 

التكنولوجيا يف مجال أنظمة الحرب اإللكرتونية.

كام ميكن أن تستفيد صواريخ جو- أرض من تحسني 

عملية رصد األهداف وتحسني أداء أنظمة االستشعار، 

وهو ما ميكن الطائرة ”رافال“ من االشتباك مع عدد 

عىل  بقدرتها  املعروفة  املعادية  األهداف  من  أكرب 

املراوغة. عالوة عىل ذلك، ميكن أن يؤدي استخدام 

لألجزاء  االفرتايض  العمر  إطالة  إىل  جديدة  مواد 

الخاصة مبحرك الطائرة.

عقد  عن  اإلعالن  جرى   2014 عام  يناير  شهر  ويف 

”رافال“،  املقاتلة  للطائرة   F3R القيايس  التطوير 

وهو عبارة عن تطوير للمقياس املعياري F3 للطائرة 

لتحسني  متواصلة  عملية  من  جزء  وهو  ”رافال“، 

رشكة  وسيمكن  التشغيل،  ملتطلبات  تبعا  الطائرة 

التالية  ”داسو إفياسيو“ من دمج األجهزة واألسلحة 

مع الطائرة ”رافال“:

 –

Meteor

MBDA

األداء أقىص قدر  العايل  الصاروخ  سوف يحقق هذا 

من الفعالية بفضل جهاز الرادار RBE2 الذي يعمل 

بتقنية مسح األهداف إلكرتونيا (AESA) الذي يتم 

عام  منتصف  منذ  به  ”رافال“  طائرات  كافة  تجهيز 

2013. وقد تم إطالق أول صاروخ موجه من صواريخ 

Meteor من عىل منت الطائرة ”رافال“ يف شهر إبريل 

الصاروخ قبيل  عام 2015 وقد جرت تجربة إطالق 

مهد  ما   ،2017 عام  إبريل  شهر  يف  عليه  املوافقة 

الطريق إىل إدخاله صفوف الخدمة الفعلية.

Talios

Thales

يتم استخدام هذه الحجرية يف عمليات القصف جو 

– أرض، ليال أو نهارا، بهدف تحسني مستوى الدفة 

العالية الذي حققته الطائرة «رافال» منذ اشتباكاتها 

الجوية األوىل يف مرسح العمليات يف أفغانستان.

كام ينص عقد التطوير القيايس F3R للطائرة املقاتلة 

الطائرة  استشعار  أنظمة  تحديث  عىل  ”رافال“ 

مع  تشغيلها  قابلية  يضمن  مبا  األخرى  واألنظمة 

الطائرات األخرى. 

يف العرشين من مارس عام 2017 وافقت وزارة الدفاع 

الفرنسية عىل بدء تطوير املقياس املعياري للطائرة 

«رافال إف 4» الجديدة، وترتكز السياسة التي يتبعها 

برنامج الطائرة «رافال» عىل التطوير املستمر بغرض 

الطائرة تبعا للمتطلبات املتغرية، وذلك من  تطويع 

خالل تطبيق سلسلة من املعايري القياسية. ويف مطلع 

عام 2023 ستطبق أول نسخة من الطائرة «رافال إف 

4» املعايري القياسية F3R التي من املتوقع الحصول 

عىل ترخيصها يف عام 2018.

وقد خضعت الطائرة ”رافال“ لسلسلة من عمليات 

وجاءت  املختلفة،  الجو  أسلحة  جانب  من  التقييم 

النتائج إيجابية للغاية. وقد شاركت الطائرة بنجاح يف 

العديد من املناورات العسكرية املتعددة الجنسيات 

 Tiger و ATLC (الراية الحمراء) و Red Flag مثل

(راية   Maple Flag و  النمور)  (مواجهة   Meet

املنطقة  (تحدي   Arctic Challenge و  القيقب) 

القطبية الشاملية)، وغريها.

(Flight Control System (FCS

تستخدم الطائرة ”رافال“ جناحا عىل شكل مثلث  مع 

اقرتاب الجناحني من الذيل وهو ما أثبتت البحوث 

الحسابية  السوائل  بديناميكيات  الخاصة  الداخلية 

يف  الجاذبية  مركز  عىل  املحافظة  حيث  من  فائدته 

مع  التعامل  إىل  باإلضافة  املختلفة،  الطريان  ظروف 

متقدم  رقمي  نظام  ويعمل  عالية.  بكفاءة  الطائرة 

يعمل بالسلك Fly-by-Wire” (FBW) للتحكم يف 

الطائرة عىل تأمني االستقرار األفقي للطائرة وتحقيق 

األداء األمثل يف قيادتها. وتتميز قيادة الطائرة ”رافال“ 

املهمة  طبيعة  عن  النظر  بغض  واألمان  بالسهولة 

وبغض النظر عن حالة الطقس، ودون أي يأيت ذلك 

عىل حساب الدقة املتناهية طوال الرحلة.

يف  عاملية  إفياسيو“بسمعة  ”داسو  رشكة  وتتمتع 

مجال تصميم هياكل الطائرات التي تتخطى سنوات 

تشغيلها حاجز الثالثني عاما دون إدخال أي تحديثات 

كبرية عىل هيكلها. وتتمتع الرشكة بخرية طويلة يف 

تصميم الطائرات.
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يدفع  غازي  (توربني  التوربيني  املولد  اقرتان  يتم 

املولد الكهربايئ) ببنك من البطاريات يف نظام الدفع 

الكهربايئ الهجني املوزع للطائرات. ويقوم هذا النظام 

املراوح  تدير  متعددة  كهربائية  محركات  بتشغيل 

بكفاءة  الطاقة  توزيع  يتم  كام  الدفع.  قوة  لتوفري 

بواسطة نظام إدارة الطاقة من الجيل الجديد ، ويتم 

من  متكاملة  مجموعة  بواسطة  باملحركات  التحكم 

األجهزة اإللكرتونية الذكية.

تم اختبار عدة وضعيات تشغيل والتحقق من سالمتها 

أثناء هذه السلسلة األوىل من االختبارات، حيث كانت 

أو  بالبطاريات  سوى  تعمل  ال  الكهربائية  املحركات 

التوربينية، وقد  البطاريات واملولدات  مبجموعة من 

ولّد النظام 100 كيلوواط من الطاقة الكهربائية.

و   ،  Safran Helicopter Engines رشكات  قامت 

 Safran Power و ، Safran Electrical & Power

 Safran مع  بالتعاون  عميل  عرض  بإجراء    Units

التابع  والتكنولوجيا  األبحاث  مركز  وهو   ،Tech

لربنامج  وفًقا  االختبار  إجراء  تم  وقد  للمجموعة. 

Safran لتطوير أنظمة الدفع الهجينة.

من جانبه قال ستيفان كويل، نائب الرئيس التنفيذي 

”يف   :Safran يف  واالبتكار  والتقنية  للبحث  األول 

اآلونة  يف   Bell بيل  مع  عن رشاكتنا  اإلعالن  أعقاب 

األخرية بشأن ”الطلب عىل املرونة الحركية“، يعكس 

هذا اإلنجاز املهم بوضوح عزم Safran عىل االستثامر 

التي  الهجينة،  الكهربائية  الدفع  أنظمة  تطوير  يف 

ستكون أساس حلول الدفع املستقبلية“. 

من جانبه أضاف جان بابتيست يارين، نائب رئيس 

رشكةSafran Helicopter Engines   ”ميثل    هذا 

االختبار خطوة كربى إىل األمام يف إظهار قدرتنا عىل 

تقديم حلول دفع هجينة لطائرات الغد. نحن عىل 

الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا باختبار نظام أقوى 

يف املستقبل القريب ”.

ظهور  يف  الهجينة  الدفع  أنظمة  تساهم  أن  يجب 

 VTOL جديدة  عمودي  وهبوط  إقالع  طائرات 

وطائرات إقالع وهبوط قصري املدى STOL جديدة 

أيضاً، من خالل تعزيز قدراتها عىل الطريان وتوسيع 

الكهربائية  الدفع  نطاق مهامها. تركز خارطة طريق 

الهجينة لدى Safran عىل جلب هذه التقنيات إىل 

السوق بحلول عام 2025.

Safran

نظام دفع املوزع الهجني



أزمات  يدير  أن  ميكنه  الذي  الوسيط  هو  فمن 

الرصاع بني الرشكاء؟

املفاوضة  سيدخل  أنه  يعرف  املاهر  الوسيط 

األخرى  والورقة  العامة،  املصلحة  ورقة  بورقتني، 

فإنه  إحداهام،  يرفع  أن  وقبل  العاطفة،  ورقة 

ثورات  ألعتى  ينصت  جيد،  ومالحظ  منصت 

بل يرتكها تفصح عن  يقاطعها،  أن  الغضب دون 

نفسها، بهدف معرفة أصل املشكلة، فال يشء ميكنه 

أن يضلل الحكم مثل مقاطعة املتحدث، حتى لو 

كان يقول كالماً جارحاً، أو عاٍر من الحقيقة، فكل 

لفظ له دالالت يعرفها الوسيط جيداً، ويعرف من 

أو  شائعة،  بسبب  كان  إن  النزاع،  أسباب  خاللها 

كذبة، أو مؤامرة، أو أنها مجرد غياب للتفاصيل، 

وجهل الحقائق، أو موقف سابق، إنه ال يستعجل 

أن  وإذا شعر  ليسمع،  الوقت  لديه كل  بل  الرد، 

املتحدث ضاع يف التفاصيل وتشتت، فإنه يعيده 

يسأل،  فهو  السؤال،  خالل  من  القصة  ألصل 

بل  يربر،  ال  إنه  قليالً،  ويفكر  املتحدث  ليتوقف 

مهمته األوىل أن ميسك باملكان الذي نشأت منه 

املشكلة، أو سوء الفهم.

إنه ليس متبلد املشاعر حني يسمع كالماً مغلوطاً، 

مكان  عن  يبحث  إنه  مهمته،  يدرك  هو  بل 

العقدة، ليحلها ويفك إعاقتها للعالقة، لذا يصعب 

تحييده عن مساره.

لحظة  قيلت  كلمة  ينقل  لن  املاهر  والوسيط 

غضب للطرف اآلخر، ألنه يدرك أن الوضع احرتاق 

مسعر  ليس  إنه  االشتعال،  من  مزيداً  يحتمل  ال 

حرب، بل مهمته خلق السالم.

أوضحها  لعل  كثرية،  أمور  الوسيط  عمل  ويعيق 

باألحداث  ملامً  يكون  أن  الوساطة دون  يبدأ  أن 

مبا  جهله  يظهر  الذي  الوسيط  ألن  وقعت،  التي 

أن  مزعجاً، وميكن  انطباعاً  املتحدث  حدث مينح 

أن  البد  إذ  لها،  مستعداً  يكن  مل  بأمور  يتفاجأ 

النزاع، أي يكون لديه  يعرف األطراف املعنية يف 

يخلق  أن  ليستطيع  مهامهم،  وعن  عنهم،  تصور 

تصوراً لدورهم يف تصعيد املوقف، البد أن يجمع 

املعلومات، أن يعرف عنهم ولو قليالً.

كذلك يخطئ حني يقطع وعداً، ألنه ليس مخوالً 

بقطع الوعود، إال إن كان ميلك فعالً القدرة عىل 

وميكن  موثوقاً،  يكون شخصاً  أن  البد  ألنه  ذلك، 

االعتامد عليه.

املعلومات،  بجمع  تبدأ  النزاع خطة  يف  الوساطة 

ثم  الخلل،  مكان  عن  البحث  ثم  االنصات،  ثم 

الرشوع بالحل وتهدئة املوقف، إنه يدخل املوقف 

يف جذوة انفجاره، وال يبدأ بالتسكني إال بعد أن 

يفهم العلة.

صحيح أن األفضلية أن تقود نزاعك بنفسك، ولكن 

قد تكون الوساطة أحياناً رضورة.

:
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 ARGOS-II املراقبة املجوقل ويتم تثبيت نظام 

وهو  بوصة،   16 بقطر  املتوازن  الربج  كتلة  فوق 

االستشعار  نظام  ويضم   ، توازن  أفضل  يؤمن  ما 

الدقة  عايل  ”ميجابكسل“  حراري  تصوير  جهاز 

(MWIR) وآلة تصوير تليفزيوين متعددة األطياف 

(اختيارية) عالية الدقة HDTV camera، ويتميز 

البرصي واإللكرتوين  التصوير  بالقدرة عىل  كالهام 

آلة  وتتيح  مستمرة.  بصورة  (الزوم)  املقرب 

متييز  إمكانية  الدقة  العالية  االختيارية  التصوير 

الهدف وتحديده من عىل مسافات أطول.

 (IMU) الداخلية  الذايت  القياس  وحدة  وتتيح 

ونظام تحديد املواقع عامليا GPS إمكانية التحديد 

أو  وتوجيه  األرضية  لألهداف  الدقيق  الجغرايف 

تتبع خط الرؤية داخل النظام نحو مواقع وأماكن 

سبق تحديدها بنظام ال ”جي يب إس“، األمر الذي 

استخباراتية  معلومات  العسكريني  القادة  مينح 

بينام  الالزمة،  العملياتية  املناطق  يف  فورية  شبه 

بتتبع   Autotracker “اآليل ”التتبع  تقوم خاصية 

األهداف الثابتة أو املتحركة داخل خط الرؤية.

التي  الصورة،  لتحميض  املتقدمة  الوظائف  وتأيت 

وتحسني  الصورة  داخل  صورة  عرض  تشمل 

اخرتاق  عىل  والقدرة  الصورة  داخل  الحواف 

الضباب واأللوان املصطنعة وبث الصور النهارية/

عن  النظر  بغض  الصورة  أداء  لتعزز  الحرارية 

الظروف التشغيلية املختلفة.

ARGOS- املجوقل  املراقبة  نظام  تصميم  جرى 

املعلومات  جمع  مهام  لتنفيذ  خصيصا   II

واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات  االستخباراتية 

 ،(ISTAR) واالستطالع  الهدف  عىل  واالستحواز 

وهو مجهز بعدسة ليزرية مأمونة لتحديد املدى 

حيث أن ARGOS-II مصمم لتنفيذ مهام جمع 

واالستطالع،  واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات 

ومزود بعدسة ليزرية مزدوجة تعمل عىل املوجة 

الطويلة لتحديد املدى مع وجود وظيفة لتحديد 

هناك  ذلك،  إىل  باإلضافة  العني.  وتدريب  الهدف 

مؤرش ليزري قريب يعمل باألشعة تحت الحمراء 

 laser illuminator بالليزر  إضاءة  وجهاز 

التشغيلية  الكفاءة  لتعزيز  اختياريتني  كخاصيتني 

للنظام.

التطبيقات  للنظام  الرئيسية  املواصفات  وتشمل 

واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات  بجمع  الخاصة 

االستخباراتية  املعلومات  وجمع   ISR واالستطالع 

واالستطالع  الهدف  عىل  واالستحواز  واملراقبة 

ميجابيكسل/آلة  حراري  تصوير  وجهاز   STAR

تصوير تليفزيوين عالية الوضوح متعددة األطياف 

 Megapixel Thermal imager/ Multispectral

مأمونة  ليزرية  وعدسة   HDTV camera

 eyesafe Laser األهداف  لتحديد  العني  عىل 

األهداف/ لتحديد  ليزري  وجهاز   Rangefinder

Laser Designator/ املدى  لتحديد  جهاز 

Rangefinder ، وجهاز تتبع آيل متعدد الوظائف 

القياس  وحدة   Multi-mode auto-tracker

املواقع  تحديد  ونظام   (IMU) الداخلية  الذايت 

بشكل  الطريان  أثناء  الصور  وتجهيز   GPS عامليا 

HEN-SOLDT

 – ARGOS-II
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فوري وتعزيز حواف الصورة وتباين الضوء ومزج 

الصور واخرتاق الضباب واملعلومات الفيديوية.

 ESGElektroniksystem- رشكة  اختيار  وقع 

رشكة  خربة  عىل   und Logistik-GmbH

HENSOLDT يف مجال األجهزة البرصية وتوقيع 

األنظمة  لتأمني  سنوات  ثالث  مدته  توريد  عقد 

اإللكرتو – برصية/ العاملة باألشعة تحت الحمراء 

أوروبا.  وسط  دول  إلحدى   EO/IR systems

العامل باألشعة  النظام اإللكرتو – برصي/  ويعترب 

ARGOS- تحت الحمراء - نظام املراقبة املجوقل

II – النظام املفضل الذي سيشكل جزءا ال يتجزأ 

مستوى  عىل  املهام  أجهزة  استبدال  برنامج  من 

الطائرات  من  االتحادية  األملانية  الرشطة  أسطول 

املروحية 

ويشكل نظام املراقبة املجوقل ARGOS-II جزءا 

 PTANG (Polizeitaktischer املهام  نظام  من 

من  جزءا  الرشاء  أمر  وكان   /  (Arbeitsplatz

إحدى  يتبع  الذي  العميل  عن  ومعروف  العطاء. 

دول وسط أوروبا تشدده يف التقييم الفني للنظام.

لشعبة  التنفيذي  الرئيس  هويل،  أندرياس  ورصح 

 ” بأن   ،HENSOLDT برشكة  البرصية  األجهزة 

نظام املراقبة املجوقل ARGOS-II يُعد من أكرث 

األنظمة اإللكرتو – برصية/ العاملة باألشعة تحت 

الحمراء املتطورة واملتاح يف األسواق العاملية اليوم. 

وبطرح جهاز تصوير حراري عايل الوضوح «ًصنع 

يف أملانيا» وأحدث منظومة من أنظمة االستشعار 

احتياجات  تلبية  يف  نجح  قد  املزيج  هذا  يكون 

مركز  يجعل  ما  وهو  والرشطة،  الجيش  قوات 

قادرا  أملانيا  جنوب  يف  املوجود  املجوقلة  الخدمة 

عىل اختصار الفاصل الزمني الالزم لعمل الصيانة 

الدورية لكافة األنظمة املستخدمة».

ويؤدي نظام ال «جي يب إس» إىل تحديد املواقع 

الجغرافية لألهداف األرضية بكل دقة وتوجيه أو 

تتبع خط الرؤية لدى النظام نحو مواقع وأماكن 

سبق تحديدها بنظام ال «جي يب إس»، األمر الذي 

استخباراتية  معلومات  العسكريني  القادة  مينح 

بينام  الالزمة،  العملياتية  املناطق  يف  فورية  شبه 

تقوم خاصية «التتبع اآليل» Autotracker بتتبع 

األهداف الثابتة أو املتحركة داخل خط الرؤية.

التي  الصورة،  لتحميض  املتقدمة  الوظائف  وتأيت 

وتحسني  الصورة  داخل  صورة  عرض  تشمل 

اخرتاق  عىل  والقدرة  الصورة  داخل  الحواف 

الضباب واأللوان املصطنعة وبث الصور النهارية/

عن  النظر  بغض  الصورة  أداء  لتعزز  الحرارية 

الظروف التشغيلية املختلفة.

الرشكات  إحدى   HENSOLDT رشكة  تُعد 

اإللكرتونية  األجهزة  مجال  يف  الرائدة  العاملية 

املدنية  االستشعار  وأنظمة  واألمنية  العسكرية 

ملواجهة  جديدة  منتجات  وتطوير  والعسكرية 

مفاهيم  اعتامدا عىل طرح  تهديدات جديدة  أي 

ونظريات جديدة يف مجاالت حيوية مختلفة مثل 

املعلومات الكبرية big data وعلوم اإلنسان اآليل 

واألمن السرباين (اإللكرتوين). ويصل عدد موظفي 

الرشكة إىل 4,300 موظفا، وتحقق الرشكة إيرادات 

ضخمة تصل إىل أكرث من مليار يورو سنويا (حوايل 

4,3 مليار درهم إمارايت) وتطمح إىل إحداث طفرة 

حقيقية سواء من حيث املنتج أو اإليرادات..

مقرا  أملانيا  من   HENSOLDT رشكة  وتتخذ 

لها  عاملية  فروع  وجود  إىل  باإلضافة  لها،  رئيسيا 

والربازيل  وتشييل  املتحدة  الواليات  من  كل  يف 

وجنوب أفريقيا واململكة املتحدة وإسبانيا وروسيا 

وكوريا  وتايالند  والهند  واإلمارات  والسعودية 

الجنوبية وأسرتاليا. وتخطط الرشكة الفتتاح املزيد 

قاعدة  لتوسع  طموح  خطة  إطار  يف  الفروع  من 

العاملية  السوق  الرشكة نظرا الحتياجات  عمليات 

املتزايدة من هذه األنظمة.
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لتوزيع  السنوي  الحفل  خالل  الجائزة  تقديم  تم 

تسلّم  وقد  باي.  فولريتون  فندق  يف  األعامل  جوائز 

الجائزة كل من باولو إيزو، نائب الرئيس للمبيعات 

الدولية، وجيانلوكا تريزا، مدير فرع سنغافورة.

من جانبه قال ايزو: ”بعد أقل من أربع سنوات من 

مدرجة  اآلن  ”إليرتونيكا“  أصبحت رشكة  استقرارنا، 

مدينة  يف  املتميزة  اإليطالية  الرشكات  الئحة  ضمن 

Lion City. وهذا إنجاز استثنايئ، وهو يتجاوز كثرياً 

بصورة  أود  إيطاليا“.  يف  ”صنع  التقليدي  املفهوم 

التجارة  غرفة  إىل  الحار  بالشكر  أتقدم  أن  خاصة 

اإليطالية التي قّدرت جهودنا وكرّمتنا بهذه الجائزة 

املرموقة ”.

بالرشكة:  العمليات  بينيني، مدير  وأضافت دوميتيا 

”يؤكد هذا أننا قد أرسينا املسار الصحيح، وهو مثرة 

تقنيات  واستخدام  واالبتكار  التميز  يف  الستثامراتنا 

حرصية امللكية. هذه هي الركائز التي يقوم عليها 

مركزنا الريادي، يف الساحتني اإليطالية والدولية.“

أنظمة متطورة

تعاون  اتفاقية  مؤخراً   Elettronica رشكة  وقعت 

رائدة  رشكة  وهي   ،Indra رشكة  مع  اسرتاتيجي 

أخرى يف مجال الدفاع األورويب، من أجل أول نظام 

حامية ذاتية باألشعة تحت الحمراء أورويب بالكامل، 

جواً،  املحمولة  املنصات  من  نوع  أي  عن  للدفاع 

النقل  بطائرات  ومروراً  املروحية  بالطائرات  ابتداء 

املوجهة  بالصواريخ  وانتهاء  النفاثة،  والطائرات 

.(MANPAD) ًحراريا

عليه  أطلق  الذي  الحل،  هذا  ويعكس 

يعمل  للتشويش  مبارش  (مضاد   EuroDIRQM

ويعترب  األوروبية،  جذوره  الحمراء)،  تحت  باألشعة 

 Quantum Cascade استخدام تقنية جديدة، هي

Laser (QCL)، أحدث تطور يف تقنية الليزر التي 

متثل خطوة متقدمة عىل أشباه املوصالت التقليدية 

 EuroDIRQM نظام  ويجمع  املوصالت.  ألشباه 

مجال  يف  املشرتكة  الخربة  من  عاًما   30 حوايل 

تحت  باألشعة  العاملة  املوجهة  املضادة  اإلجراءات 

الحمراء  DIRCM لدى الرشكتني.

للطائرات  مضاد  (نظام   ADRIAN نظام  وهناك 

املسرية) وهو أحد نظم الرشكة الرئيسية، وهو نظام 

متخصص  طيار  بدون  الطائرات  ملكافحة  متطور 

العامة  واملناطق  الحيوية  التحتية  البنى  بحامية 

خالل املناسبات والفعاليات العامة ومجال الطريان 

املعادية  املسرّية  الطائرات  تهديدات  من  املدين 

الصغرية واملتناهية يف الصغر. وتعمل الرشكة بالفعل 

لتزويدها  اإليطالية  والربية  الجوية  القوات  مع 

بنظام Adrian املضاد للطائرات املسرّية، كام تعمل 

عىل ذلك أيضاً مع دولة أخرى يف الرشق األوسط.

مستشعرات  بيانات  دمج  عىل  النظام  يعتمد 

والتمييز،  الكشف  األطياف ألجل وظائف  متعددة 

تكيفي  تشويش  جهاز  عىل  أيضاً  يعتمد  كام 

للطائرة  بعد  عن  التحكم  وصلة  العرتاض  وتفاعيل 

نفسها،  املنطقة  يف  االتصاالت  عىل  التشويش  دون 

وإشارات أدوات املالحة املستخدمة ملتابعة املسار 

املربمج من خالل نقاط الطريق املناسبة.

املسلحة  القوات  بتزويد   Elettronica قامت 

نظام   3000 من  بأكرث  دولة   30 يف  والحكومات 

األنظمة من قبل  تكنولوجي عاٍل، ويتم نرش هذه 

تقوم  حيث  األمنية،  والجهات  املسلحة  القوات 

مبجموعة متنوعة من املهامت التشغيلية الرئيسية، 

الحامية  إىل  االسرتاتيجية،  املراقبة  من  ترتاوح  التي 

الذاتية، إىل استخبارات اإلشارات Sigint، والهجوم 

الجوية  للتطبيقات  التشغييل  والدعم  اإللكرتوين 

والبحرية واألرضية.

من  قوي  Elettronicaبسجل  مجموعة   تفخر 

التعاون املحيل والدويل الناجح عىل جميع املنصات 

 PPA طائرة  مثل  الرئيسية  الحديثة  العسكرية 

وطائرة   ،Eurofighter Typhoonو اإليطالية، 

الفرانكو- والفرقاطتني  املروحية،   NFH-90

Horizon و FREMM، ومجموعة كبرية  إيطاليتني

من املشاريع يف الخليج والرشق األوسط وآسيا.
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األمريكية  الجوية  القوات  وزيرة  قالت  جانبها  من 

تحديد  نظام  عىل  العامل  «يعتمد  ويلسون:  هيذر 

بتحديد  ابتداًء  عديدة،  أمور  يف  العاملي  املواقع 

االتجاهات وانتهاء بسحب النقود من أجهزة الرصاف 

هذه  توفر  وسوف  البورصة.  يف  التداول  أو  اآليل 

األقامر مزيداً من الدقة والقدرات املطورة ملكافحة 

التشويش، مام يجعلها أكرث مرونة.»

الحايل  الوقت  يف  األمريكية  الجوية  القوات  تقوم 

بتشغيل ما مجموعه 77 قمراً صناعياً رضورياً لألمن 

والسيطرة  والقيادة  االتصاالت  توفر  حيث  القومي؛ 

التفجريات  عن  والكشف  القذائف  ضد  واإلنذار 

املواقع  تحديد  ونظام  الطقس  وأحوال  النووية 

العاملي.

قال رئيس أركان القوات الجوية الجرنال ديفيد إل. 

جولدفاين: «اعتمدت قواتنا املشرتكة والحلفاء – منذ 

عملية عاصفة الصحراء - عىل إشارات غري متقطعة 

للمالحة واملواقع والتوقيت لضامن الدقة يف ساحات 

القتال، ويسهم هذا االستثامر يف الجيل الثالث لنظام 

باستمرار  قدراتنا  تحسني  يف  العاملي  املواقع  تحديد 

يف املستقبل.»

الجوية  للقوات  االستحواذ  اسرتاتيجية  حققت 

نجاح  بني  توازناً  الطلبية  هذه  خالل  من  األمريكية 

املهام، وتلبية االحتياجات التشغيلية، وفرص إدخال 

عنرص  وإدخال  التكاليف،  وخفض  التكنولوجيا، 

األمن  عىل  للحفاظ  الفضائية  املهام  يف  املنافسة 

القومي.

سلطة  األمريكية  الدفاع  وزارة  أسندت  أن  منذ 

اتخاذ القرارات يف هذا الربنامج إىل القوات الجوية، 

عن  االستغناء  أشهر من خالل  بذلك خمسة  وفرت 

فرتة إضافية من املراجعات، واإلرساع بعملية اختيار 

املصادر. من جانبه قال الدكتور ويل روبر ، مساعد 

وزير القوات الجوية لشؤون االستحواذ والتكنولوجيا 

الجوية  القوات  متتع  «إن  اللوجستية:  والخدمات 

بسلطة اتخاذ القرار أمٌر بالغ األهمية لتحقيق الرسعة 

لدينا  والتعاقد  االستحواذ  فاسرتاتيجيات  واملساءلة؛ 

سليمة؛ ذلك أن االنتظار ترسية العقود يضيع الوقت 

عىل املقاتلني يف الحرب. «

ومن املتوقع أن يتم إطالق أول قمر من الجيل الثالث 

GPS IIIF يف عام 2026. وتعترب القوات الجوية هي 

الجهة الرئيسية لرشاء هذه األقامر الصناعية.

مركز  قائد  تومسون،  اللواء  قال  السياق  هذا  ويف 

عن  التنفيذي  واملسؤول  والصواريخ  الفضاء  أنظمة 

برنامج الفضاء التابع للقوات الجوية: «من خالل هذا 

مبادئ  العديد من  وإثبات  بتجربة  نقوم  االستحواذ 

لنا؛  التابع   SMC الصواريخ  أنظمة  ملركز  التحويل 

حيث يتيح لنا استقرار أحوال التصنيع وثبات السعر 

الفرصة لتحقيق وفورات كبرية يف التكاليف، وتقديم 

جدول زمني مخطط له، وتوفري طرق لرفع مستوى 

قدرات املحاربني يف املستقبل».

لقيادة  التابع  والصواريخ  الفضاء  أنظمة  مركز  إن 

لوس  قاعدة  املوجود يف  الجوية،  القوات  يف  الفضاء 

لتحقيق  مركز  هو  كاليفورنيا،  يف  الجوية  أنجلوس 

الستحواذ  األمريكية  الجوية  للقوات  تابع  التميز 

وتطوير أنظمة الفضاء العسكرية. وتشتمل محفظة 

املواقع،  لتحديد  العاملي  النظام  عىل  استثامراته 

واالتصاالت الفضائية العسكرية ، واألقامر الصناعية 

نظم  وإطالق  الدفاعية،  الجوية  باألرصاد  الخاصة 

الفضاء، وشبكات التحكم باألقامر الصناعية، وأنظمة 

الوعي  وقدرات  الفضائية،  الحمراء  تحت  األشعة 

الظريف الفضائية.
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يف منتصف عام 2014 صاحب السمو الشيخ خليفة 

أن  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 

هدف دولة اإلمارات سيكون دخول قطاع صناعات 

يعزز  الفضاء مبا  تكنولوجيا  الفضاء واالستفادة من 

التنمية والعمل عىل بناء كوادر إماراتية متخصصة 

يف هذا املجال، مضيفا سموه بأن «هدفنا أن تكون 

اإلمارات ضمن الدول الكربى يف مجال علوم الفضاء 

قبل ،2021 ثقتنا بالله كبرية وإمياننا بأبناء اإلمارات 

تسابق طموحاتنا وخططنا واضحة  عظيم وعزامئنا 

للوصول ألهدافنا بإذن الله.

عن  اإلعالن  جاء  التاريخي  الترصيح  هذا  ومع 

تأسيس وكالة اإلمارات للفضاء، أول وكالة يف املنطقة 

العاملي،  الفضاء  لتدخل بذلك دولة اإلمارات سباق 

وتؤكد كتابتها فصالً جديداً من التنمية. 

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد  اليوم  نفس  ويف 

املرشوع  هذا  إطالق  مبناسبة  مكتوم  آل  راشد  بن 

التاريخي «أن الوصول للمريخ هو تحد كبري واخرتنا 

 .  . تحركنا  الكبرية  التحديات  ألن  التحدي  هذا 

أخذ  عن  توقفنا  ما  ومتى   .  . وتلهمنا   .  . وتدفعنا 

تحديات أكرب توقفنا عن الحركة لألمام

الفضاء  وكالة  تأسيس  مبناسبة  سموه  وأضاف 

يف  الحالية  الوطنية  االستثامرات  بأن  اإلماراتية 

 :
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الفضاء  بتكنولوجيا  املرتبطة  واملشاريع  الصناعات 

الياه سات  أنظمة  مليار درهم وتشمل  تتجاوز 20 

والبث  البيانات  نقل  الفضائية وخدمات  لالتصاالت 

الرثيا  رشكة  إىل  إضافة  الفضاء  عرب  التلفزيوين 

لالتصاالت الفضائية املتنقلة التي تغطي ثلثي العامل، 

إضافة ملنظومة األقامر الصناعية ديب سات.

ستقوم  اإلماراتية  الفضاء  وكالة  أن  سموه  وذكر 

باإلرشاف عىل جميع هذه األنشطة وتنظمها وتطور 

يدعم  مبا  الالزمة  املعرفة  نقل  عىل  وتعمل  القطاع 

مكانة اإلمارات كالعب عاملي يف هذا املجال ويعزز 

من دور تكنولوجيا الفضاء يف االقتصاد الوطني»

لتأسيس  التاريخي  اإلعالن  من  سنوات  أربع  وبعد 

أوائل سبتمرب  وبالتحديد يف  للفضاء  اإلمارات  وكالة 

تقدموا  وشابة  شباب  آالف  أربعة  بني  ومن   ،2018

الفضاء،  لرواد  االمارات  برنامج  ضمن  لالختبارات 

فضاء  رائدي  أول  اختيار  عن  رسمياً  اإلعالن  تم 

إماراتيني هام هزاع عيل خلفان املنصوري وسلطان 

الروسية  الفضاء  وكالة  لتقوم  النيادي،  مفتاح 

إىل  أحدهام  ينطلق  بتأهيلهام يك  «روسكوسموس» 

أيام  املقبل يف مهمة مدتها عرشة  أبريل  الفضاء يف 

يف مهمة علمية غري مسبوقة إماراتياً وعربياً، ضمن 

بعثة فضاء روسية، كأول رائد فضاء إمارايت، وبحيث 

يكون اآلخر احتياطياً له.

ربوع  يف  عارمة  فرح  موجة  اإلعالن  هذا  نرش  وقد 

الوطن، حيث هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

املنصوري  من  كال  الله،  رعاه  ديب،  حاكمي  الوزراء 

تعانق  «أحالمنا  سموه  وقال  باختيارهام،  والنيادي 

الفضاء وشبابنا يرفعون رأسنا إىل السامء ومستقبلنا 

«هزاع  وأضاف:  راسخ»،  علمي  أساس  عىل  يرتكز 

اإلمارات،  لشباب  جديدة  مرحلة  ميثالن  وسلطان 

ويرفعان سقف طموحات أجيال جديدة بعدهام»، 

الوحيد إلطالق  الربنامج  اليوم  «لدينا  أنه  إىل  وأشار 

مسبار إىل املريخ، يف املنطقة، ولدينا قدرات صناعة 

فضاء  رواد  ولدينا  املئة،  يف   100 بنسبة  األقامر 

تصل  باستثامرات  فضايئ  قطاع  ولدينا  مواطنون، 

إىل 20 بليون درهم، واألهم لدينا اإلنسان الذي ال 

االنسان  أن  الخالصة:  السامء،  إال  لطموحاته  سقف 

وأضاف  الظروف»،  له  توفرت  إذا  يستطيع  العريب 

وشبابنا  الفضاء،  يف  عاليا  تحلق  «اإلمارات  سموه 

ميثلون كل الشباب العريب». كام هنأ صاحب السمو 

أبوظبي  عهد  نهيان ويل  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 

الفضاء  للقوات املسلحة رائدّي  القائد األعىل  نائب 

قدراتهام  وإثبات  االختبارات  باجتيازهام  املواطنني 

لهام  متمنيا  الفضايئ،  الربنامج  هذا  يف  وإمكاناتهام 

العلمية املوكلة  التوفيق والنجاح يف تنفيذ املهامت 

وسلطان  هزاع  إنجاز  إن  سموه  وقال  إليهام، 

تعكس  نوعية  وطنية  إضافة  تقديم  يف  ورغبتهام 

أعىل  تبوء  نحو  اإلمارات وعزميتهم  تطلعات شباب 

بلوغ  أن  إىل  مشرياً  املجاالت،  شتى  ويف  املراتب 

هذا الهدف يأيت مثرة عمل شباب الوطن وجهدهم 

حدود  ال  «مثلام  سموه  وقال  املتواصل،  وعطائهم 

للفضاء، فال حدود لطموحاتنا يف تحقيق مزيد من 

اإلمارات  سعي  أن  إىل  مشرياً  لوطننا»،  اإلنجازات 

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة 

نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ إىل اإلسهام بدور 

فاعل يف رحلة البرشية إىل الفضاء، يأيت من منطلق 

املتقدمة  العاملية  املنصات  الحضور يف  الحرص عىل 

 :
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التي من شأنها خدمة البرشية.

االعالم  وسائل  وترحيب  باهتامم  الخرب  حظي  وقد 

حقاً  إنها  ”االتحاد“:  صحيفة  قالت  حيث  املحلية 

الشيخ  السمو  صاحب  قال  كام  تاريخية“  ”خطوة 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

ترسل  فأن  الله،  رعاه  ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس 

الفضاء هو  أبنائها إىل  اإلمارات أول رائد فضاء من 

يف  يعكس  وحضاري  علمي  إنجاز  املقاييس  بكل 

وتقدم.  رقي  من  الحبيبة  دولتنا  بلغته  ما  جوهره 

للفضاء  تصل  ال  الدول  أن  الصحيفة  وأضافت 

معايري  األرض  عىل  استوفت  قد  تكون  أن  بعد  إال 

صارمة تؤكد أنها قطعت يف مسرية العمران والتطور 

نهضة  وحققت  طويال  مشوارا  والعلم  والتنمية 

شاملة ميكن بسهولة تلمسها يف مختلف القطاعات؛ 

وهذا بالتأكيد هو ما يجعل دولة كربى بحجم روسيا 

توقع اتفاقية مع اإلمارات إلرسال أول رائد فضاء من 

أبنائها للفضاء.

وأشارت الصحيفة إىل أن اإلمارات قد بدأت رحلتها 

عىل  كبري  بجهد  عاما   12 منذ  الفضاء  نحو  الرائدة 

صلبة  علمية  منظومة  لبناء  املستويات  مختلف 

لتحقيق  الصلة  ذات  القطاعات  مختلف  تدعم 

طموحاتنا وها هي األحالم تتحقق فبعد عدة أشهر 

سيكون عىل منت محطة الفضاء الدولية رائد فضاء 

من شبابنا كخطوة جديدة يف مسرية الدولة الرائدة 

تصنيع مسبار  أجل  من  القيادة  لتحقيق طموحات 

الصناعية  األقامر  تصنيع  مجمع  وتشييد  املريخ 

املريخ  كوكب  عىل  برشية  مستوطنة  أول  وإقامة 

بالقول  افتتاحيتها  ”االتحاد“  واختتمت   .2117 عام 

بالكبار.  إال  تليق  ال  الكبرية  األهداف  ”باختصار 

وشغف اإلمارات باألعايل ال يخفى عىل أحد وبعدما 

السامء  كان ميكن تلمسه عىل األرض. اآلن صار يف 

من  والنجاح ”.  واملستقبل  بالفضاء  مولعون  ألننا 

وآمال  طموحات  إن  ”البيان“  صحيفة  قال  جانبها 

دولة اإلمارات وتطلعاتها للمستقبل ال يحدها مكان 

وال زمان وال أرض وال سامء وها هي اإلمارات تعد 

اتخذته  الذي  القرار  وهو  الفضاء  ملعانقة  أبناءها 

من  عقد  من  أكرث  منذ  الدولة  يف  الحكيمة  القيادة 

عندما دعت  لتحقيقه  السعي  الزمان وعملت عىل 

لرواد  اإلمارات  برنامج  للتسجيل يف  وشاباتنا  شبابنا 

الفضاء وذلك الختيار األفضل واألقدر واألكرث كفاءة 

ها  الصحيفة:  وأضافت  للفضاء.  سفراءنا  ليكونوا 

الحلم  لتحويل  األوان  وآن  حانت  قد  اللحظة  هي 

ملموس  واقع  إىل  والطموحات  واألفكار  إىل حقيقة 

كام عودتنا القيادة الرشيدة يف وطننا العظيم دامئاً، 

االتحادية  روسيا  مع  ب  توقع  اإلمارات  وهاهي 

اتفاقية تاريخية إلرسال أول رائد فضاء إمارايت خالل 

األشهر املقبلة ملحطة الفضاء الدولية.

دولة  بني  التفاق  تنفيذاً  الرحلة  هذه  ومتثل 

ودولة  و  للفضاء  اإلمارات  وكالة  مثلته  االمارات 

الروسية  الفضاء  وكالة  يف  ُممثَّلًة  االتحادية،  روسيا 

مختلف  يف  املشرتك  التعاون  يف  ”روسكوسموس“» 

البرشية  الكوادر  بناء  يف  املتعلقة  وخاصة  املجاالت 

الضليعة يف مجال الفضاء والذي تبعه توقيع اتفاقية 

تعاون بني وكالة الفضاء الروسية ”روسكوسموس“» 

رائد  أول  إلرسال  للفضاء،  راشد  بن  محمد  ومركز 

ضمن  العلمية  األبحاث  يف  للمشاركة  إمارايت  فضاء 

عىل  الدولية  الفضاء  محطة  إىل  روسية  فضاء  بعثة 

وأكد  وأكد  الفضائية.  إس“  إم  ”سويوز  مركبة  منت 

مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

مبناسبة التوقيع، أن االتفاقية تدعم أهداف ”مئوية 

منها  كبري  جانب  يف  تركز  والتي   ،“2071 اإلمارات 

االبتكار  مجاالت  وتطويرها يف  املستقبل  علوم  عىل 

وصف  كام  وغريها.  والطب،  والهندسة  والفضاء 

جديدة  خطوة  مبثابة  تعد  بأنها  االتفاقية  سموه 

األهداف  تحقيق  نحو  اإلمارات يف طريقها  تقطعها 

الكبرية التي تنشدها يف مجال اكتشاف الفضاء وتبلغ 

أوجها يف العام 2117 بإقامة أول مستوطنة برشية 

عىل كوكب املريخ، سعياً لضامن البدائل، التي تخدم 

مستقبل البرشية.

من خالل ما سبق ميكن استعراض أهم أبعاد هذه 

الخطوة فيام ييل:

لدولة  االسرتاتيجية  األهداف  الخطوة  هذه  تجسد 

للعلوم  متكاملة  منظومة  امتالك  يف  اإلمارات 

قدما  التطوير  مسرية  دفع  يف  تسهم  واألبحاث 

يقدموه  وما  اإلمارات  أبناء  بفكر وسواعد  مدعومة 
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ألهدافنا  واضحة  رؤية  ضمن  مهمة  إنجازات  من 

السمو  صاحب  أكد  اإلطار  هذا  ويف  للمستقبل. 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن ”رؤية اإلمارات 

املريخ،  مسبار  تصنيع  عرب  تكتمل  بدأت  للفضاء 

وإنجاز أول مجمع لتصنيع األقامر الصناعية بالكامل 

وامتالك  إماراتيني،  فضاء  رواد  وتدريب  وطنياً، 

منظومة علمية وبحثية متكاملة.. سنحتفل يف 2021 

إنجازنا  بخمسني عاما عىل تأسيس دولتنا وسنهدي 

لألجيال القادمة لتبدأ أحالمهم دامئاً من السامء“

املجال  يف  اقليمياً  اإلماراتية  والريادة  التفوق  تأكيد 

االمارات  دولة  مكانة  وترسيخ  والتنموي،  العلمي 

العريب  العامل  واستفاقة  العربية  النهضة  قيادة  يف 

تفاقمت  التي  وإشكالياته  غفوته  من  واإلسالمي 

التنمية  وتراجع  واإلحباط  التطرف  انتشار  ظل  يف 

مناطق  يف  والتنموية  التعليمية  العملية  وضعف 

كثرية.

منوذج  وهو  واقليمياً،  عربياً  امللهم  النموذج  بناء 

حيوي مطلوب النتشال ماليني الشباب الذين ميثلون 

اإلحباط  من  العريب  العامل  سكان  نصف  من  أكرث 

واثبات مقدرة االنسان العريب عىل النجاح واالسهام 

يف ركب الحضارة والتطور إن توافرت له اإلمكانات 

وخطط  رسمية  وسياسات  محفزة  بيئة  يف  الالزمة 

اسرتاتيجية داعمة للتطور والتنمية.

القائم  االمارايت  االسرتاتيجي  التخطيط  نجاح  يؤكد 

املوارد  وتوظيف  فرض  إىل  التحديات  تحويل  عىل 

الوطنية الالزمة كافة لبناء االنسان وتزويده بأحدث 

العلم  ناصية  امتالك  عىل  وتشجيعه  العرص،  علوم 

ومنها  الحديثة،  العلوم  مختلف  يف  والتكنولوجيا 

علوم الفضاء.

إن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 

حاكم ديب، رعاه الله“ عىل أن هذا اإلنجاز سيكون 

من  دامئا  أحالمها  لتبدأ  القادمة  لألجيال  هدية 

السامء، ميثل تشجيعاً ودعامً كبريين لألجيال الحالية 

واملقبلة، ويعكس قناعة قيادتنا الرشيدة بأن إرسال 

رائد الفضاء االمارايت لن يكون نهاية املطاف وليس 

هدف بحد ذاته، بل نواة ملرشوعات علمية وطنية 

عىل املدى البعيد ومنها إقامة أول مستوطنة برشية 

عىل سطح املريخ بحلول عام 2117.

يف  االماراتيني  الفضاء  رواد  برنامج  تدشني  يعكس 

املؤسس  القائد  رهان  لنجاح  تجسيداً  زايد“  ”عام 

سلطان  زايد  الشيخ  تعاىل  الله  بإذن  له  املغفور 

اإلمارايت  اإلنسان  عىل  ثراه،  الله  طيب  نهيان،  آل 

واإلبداع،  والعطاء  والتميز  التوفق  عىل  وبقدرته 

برنامج  عىل  الكامل  االمارايت  االرشاف  يأيت  حيث 

يف  االستثامر  ونجاح  فاعلية  مدى  ليعكس  الفضاء 

عن  اإلعالن  جاء  حيث  املواطن،  البرشي  العنرص 

يف  نجاح  ملسرية  استكامالً  املواطنني  الفضاء  رائدي 

هذا املجال تتمثل يف إطالق أول قمر صناعي يحمل 

اسم ديب سات1، وتصنيع مسبار األمل، وإنجاز أول 

وطنياً،  بالكامل  الصناعية  األقامر  لتصنيع  مجمع 

وامتالك منظومة علمية وبحثية متكاملة. 

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  لخص 

مكتوم أهداف وأبعاد مرشوع اإلمارات الستكشاف 

للعامل  األوىل:  رسائل،  بثالث  يبعث  بكونه  املريخ 

يف  سابق  دور  لنا  كان  وكام  حضارة،  أهل  بأننا 

أيضا..  الحق  دور  لنا  سيكون  اإلنسانية  املعرفة 

مستحيل  يوجد  ال  بأنه  العرب  إلخواننا  والثانية: 

ومزاحمتها  العظمى  األمم  بقية  منافسة  وبإمكاننا 

بأن من يعشق  لشبابنا  والثالثة  املعريف،  السباق  يف 

القمم يصل ألبعد منها .. يصل للفضاء.. وال سقف 

منصور  الشيخ  سمو  وقال  لطموحاتنا.  سامء  وال 

بن زايد آل نهيان ”من خيمة صغرية قبل 43 عاماً 

لبناء إنسان  بالنهار  الليل  بدأ زايد وراشد، وواصلوا 

اإلمارات، واليوم تحت قيادة صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 

 “ ”
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الوصول  يف  الكربى  األمم  ينافس  عمل  فريق  لدينا 

”لو  املرشوع  عمل  لفريق  سموه  وقال   ،” للمريخ 

.. أنتم غرسه ومثرة  اليوم لدمعت عيناه  رآكم زايد 

عمله“. وقال سموه أن املرشوع ”ميثل األمل لدولة 

اإلمارات، واإلمارات اليوم متثل األمل للمنطقة، وهذا 

العرب مبستقبل  الشباب  األمل ملاليني  املسبار ميثل 

أفضل، واألمل عكس اليأس، ونحن ال نريد ملنطقتنا 

مبستقبل  أمل  دامئاً  هناك  أبداً،  اليأس  يصيبها  أن 

أفضل للجميع بإذن الله“. وأضاف سموه ”مرشوع 

العريب،  للشباب  أمل  رسالة  هو  للمريخ  اإلمارات 

األمل“، كام  بدون  إنجاز وال حياة  وال مستقبل وال 

استثامر  هو  املريخ  ”مرشوع  بأن  أيضا  سموه  أكد 

هو  اإلنسان  يف  واالستثامر  اإلنسان،  يف  اسرتاتيجي 

سرتى  واملعرفة  العلم  يف  واالستثامر  رابح،  استثامر 

مضيفاً  الله“  بإذن  قادمة  كثرية  أجيال  نتيجته 

إن  الصحافيني  أسئلة  عىل  إجابته  معرض  يف  سموه 

املسبار متاح ملشاركة العرب. وهذه القناعة راسخة 

األمل  صانعة  االمارات  بأن  الرشيدة  قيادتنا  لدى 

همم  استنهاض  يف  ومهم  حيوي  بدور  وتضطلع 

الشعوب العربية من أجل استئناف مسرية الحضارة 

الشيخ  السمو  صاحب  قال  كام  واإلسالمية  العربية 

غاية  يف  مهمة  وهي  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

ألنها  والتنمية  والحضارة  واالستقرار  لألمن  األهمية 

والفكر  والتطرف  لالحباط  بالتصدي  تتعلق  مهمة 

منطقتنا  ربوع  من  الكثري  عىل  خيم  الذي  الظالمي 

بفعل  األخرية  السنوات  خالل  واإلسالمية  العربية 

التنمية  ضعف  استغلت  التي  اإلرهاب  تنظيامت 

وتراجع التعليم يف نرش اإلحباط واستقطاب الشباب 

لالنخراط يف أنشطتها االجرامية.

االلتحاق  عىل  املواطنني  من  الكبري  االقبال  جاء 

الوطني  الحامس  مدى  ليعكس  الفضاء  بربنامج 

التاريخي،  اإلنجاز  هذا  يف  االسهام  يف  والرغبة 

لرواد  اإلمارات  لربنامج  املتقدمني  عدد  بلغ  حيث 

وكانت  شخصاً،   4022 األوىل  املرحلة  يف  الفضاء 

متقدم 17  أصغر  وبلغ عمر   ،34% الفتيات  نسبة 

تخصصات  عدد  ووصل  عاماً،   67 واألكرب  عاماً، 

املتقدمني إىل 38، شملت الهندسة، الطريان، الطب، 

يعكس  ما  األعامل،  وإدارة  العسكري،  القطاع 

شباب  جميع  عىل  طغى  الذي  والحامس  التنوع 

الوطن (اٌعلن يف ديسمرب 2017 عن بدء التسجيل 

الفضاء“، وفتح  لرواد  ”اإلمارات  لربنامج  اإللكرتوين 

نفسه  يف  يجد  من  لكل  اإللكرتوين  التسجيل  باب 

الكفاءة والجدارة يك يكون أول رائد فضاء إمارايت، 

من  والتسجيل  للتقدم  عاملياً  اإلمارات  ولتمثيل 

خالل املوقع اإللكرتوين، وذلك من خالل ”تغريدة“ 

أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

الوزراء،  الدولة، رئيس مجلس  مكتوم نائب رئيس 

حاكم ديب قال فيها: أدعو شبابنا وشاباتنا للتسجيل 

الفضاء عرب مركز محمد  يف برنامج اإلمارات لرواد 

واألقدر  األفضل  اختيار  وسيتم  للفضاء  راشد  بن 

أن  وأؤكد  للفضاء..  ليكونوا سفراءنا  كفاءة  واألكرث 

كل شاب وشابة له دور يف مستقبل اإلمارات عىل 

الفسيح،  كونها  فضاء  عرب  أو  سامئها  يف  أو  أرضها 

مضيفاً: طموحاتنا لن تتوقف.. ألن وراءها رجاالً.. 

وأفكاراً..  عقوالً  معها  ألن  تتباطأ  لن  وإنجازاتنا 

ومسريتنا مستمرة بقوة ألننا ال نلتفت للوراء.. وال 

يصل مرتدد.. وال ينجح مشكك“.

تؤكد القيادة الرشيدة يف دولة االمارات دوماً عىل 

أن أحد أبرز أهدافها من مشاركة الدول املتقدمة 

خدمة  يف  الرغبة  هو  الفضاء  استكشاف  مسرية 

والعلمي  الحضاري  التطور  يف  واالسهام  اإلنسانية، 

واملبادئ  القيم  أحد  ميثل  الهدف  وهذا  العاملي، 

التي يرتكز عليها البناء االتحادي يف دولة االمارات، 

حيث تحرص الدولة عىل االسهام يف مسرية الحضارة 

اإلنسانية سواء من خالل جهودها الداعمة للعلم، 

التي  اإلنسانية  املساعدات  سياسة  خالل  من  أو 
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سياسة  وهي  لإلنسانية،  كعاصمة  االمارات  تضع 

عاكسة بامتياز لقيم االمارات ومبادئها كونها تعمل 

بنشاط عاملي مستمر من دون تفرقة بني البرش عىل 

أساس اللون أو الجنس أو العرق.

عىل  العرب  وضع  يف  بقوة  اإلمارات  دولة  أسهمت 

ما  تخطت  نوعية  مبشاريع  الفضاء  صناعة  خارطة 

تقدم  آفاق جديدة  إىل  املجال  العامل يف هذا  انجزه 

جهود  تدعم  مؤثرة  إيجابية  إضافات  خاللها  من 

الفضاء وتعزيز  اكتشاف  لبلوغ هدفها يف  اإلنسانية 

معرفة البرش بالكون من حولنا وكيفية توظيف تلك 

التكنولوجيا يف خدمة اإلنسان وتحسني نوعية حياته.

جذور برنامج الفضاء االمارايت

رمبا ال يعرف البعض أن القائد املؤسس املغفور له 

بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

طيب الله ثراه، قد أبدى اهتامماً بالرحالت العلمية 

التقى طاقم وكالة  بداياتها، حيث  الفضاء يف  إىل 

الفضاء،  إىل  «أبولو»  رحلة  عن  املسؤول  «ناسا» 

كام تم يف عهده ـ طيب الله ثراه ـ تأسيس رشكة 

«الرثيا لالتصاالت» يف عام 1997، ورشكة «الياه» 

سات)،  (ياه   2007 عام  يف  الفضائية  لالتصاالت 

ويف عام 2014 تم تأسيس وكالة االمارات للفضاء، 

ويف نهاية عام 2017 تم اطالق اسرتاتيجية مئوية 

اسرتاتيجي  تصور  عىل  وتشتمل   ،2071 االمارات 

ملستقبل االمارات، متضمنة 5 اسرتاتيجيات بعيدة 

املدى، و120 مبادرة وطنية، من بينها 3 مبادرات 

يف مجال العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات، تختص 

تكنولوجيا  تطوير  عىل  باالعتامد  منها  األوىل 

عرب رشاكات  التكنولوجي  للتقدم  كسبيل  الفضاء 

جادة بني القطاعني العام والخاص. 

يف  أعلن  قد  للفضاء»  راشد  بن  محمد  «مركز  كان 

التسعة،  أغسطس عام 2017، عن وصول املرشحني 

الذين تأهلوا للمرحلة النهائية من برنامج «اإلمارات 

الروسية موسكو وذلك  العاصمة  الفضاء» إىل  لرواد 

بالتعاون مع وكالة اإلمارات للفضاء؛ إلجراء سلسلة 

ذلك  وجاء  املتخصصة.  الطبية  الفحوصات  من 

رواد  من  دفعة  أول  الختيار  االستعدادات  إطار  يف 

تدريب  اىل  يهدف  برنامج  اإلماراتيني ضمن  الفضاء 

إىل  وإرسالهم  إماراتيني  فضاء  رواد  أربعة  وإعداد 

وبحثية  علمية  مبهام  القيام  بغرض  وذلك  الفضاء؛ 

مختلفة يف إطار ”برنامج اإلمارات الوطني للفضاء». 

وأجريت الفحوصات الطبية، عىل مدى ثالثة أسابيع، 

الفضاء“  رواد  لتدريب  غاغارين  يوري  ”مركز  يف 

املسائل  ”معهد  وكذلك  الروسية،  للحكومة  التابع 

الطبية البيولوجية“ التابع ألكادميية العلوم الروسية. 

وبناء عىل نتائج هذه االختبارات، تم اختيار رائدي 

ضمن  أحدهام  األربعة،  املرشحني  بني  من  فضاء 

الطاقم الرئييس، واآلخر يف الطاقم االحتياطي؛ وذلك 

للرحلة إىل محطة الفضاء  لبدء التدريب، استعداداً 

الفضاء  ومحطة   ،2019 أبريل  يف  املزمعة  الدولية 

للحياة  صالح  ضخم  صناعي  قمر  مبثابة  الدولية 

األرض،  حول  منخفض  مدار  يف  وتدور  البرشية، 

وتحمل عىل متنها طاقام من ستة رواد فضاء يقضون 

35 ساعة أسبوعيا يف إجراء أبحاث علمية مبختلف 

التخصصات الفيزيائية والبيولوجية.

وقد تم اختيار وكالة الفضاء الروسية نظرا المتالكها 

الفضاء،  املتقدمة يف مجال  باإلنجازات  تاريًخا مليئاً 

وسعياً لبناء رشاكة عاملية مع رواد قطاع الفضاء مبا 

يسهم يف تطوير قطاع الفضاء اإلمارايت بشكل قوي 

وإعطاء دفعة نوعية يف دعم السياسة واالسرتاتيجية 

صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  الفضاء  لقطاع  الوطنية 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  ـ  الله  حفظه  ـ 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

برضورة  وّجه  الذي  الله،  رعاه  ديب،  حاكم  الوزراء 

التأسيس لقطاع فضاء من طراز عاملي بطابع إمارايت 

ميكنه املنافسة عىل املستوى العاملي بإطالق وتنفيذ 

جملة من الخطط واالسرتاتيجيات والربامج النوعية 

األساسية  وركيزتها  املستدامة  للتنمية  الداعمة 

واإلبداع  واالبتكار  املعرفة  عىل  القائم  االقتصاد 

”

 “
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واسترشاف املستقبل.

للربنامج  كبري  نوعي  انجاز  النجاح  هذا  وميثل 

السمو  صاحب  أطلقه  الذي  للفضاء  الوطني 

رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

رعاه  ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة، 

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله، 

األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 

للقوات املسلحة يف أبريل من عام 2017.

كربى  مشاريع  عدة  الطموح  الربنامج  هذا  وتضمن 

كان من بينها برنامج اإلمارات لرواد الفضاء، الذي تم 

إعداده تحت مظلة ”مركز محمد بن راشد للفضاء“ 

 ، للفضاء  اإلمارات  وكالة  مع  والتنسيق  بالتعاون 

البرشية،  للتنمية  واعداً  مساراً  يرسم  برنامج  وهو 

واإلعداد العلمي لفريق من اإلماراتيني الذين سيتم 

تدريبهم وإعدادهم للسفر إىل الفضاء، إنه برنامجاً 

هامة  انعكاسات  له  وسيكون  جديداً  مساراً  يتيح 

رؤية  ويحقق  الحيوية،  القطاعات  من  الكثري  عىل 

القيادة ومينح الوطن إرثاً علمياً يُلهم األجيال الشابة 

السامء. ويعترب  باالرتقاء نحو عنان  قادمة  لسنوات 

هذا الربنامج واحداً من أكرث الربامج إلهاماً للشباب 

والكوادر اإلماراتية.

خطة  أكرب  للفضاء  الوطني  اإلمارات  برنامج  يعترب 

اإلمارات  دولة  دفع  إىل  تهدف  وطنية  اسرتاتيجية 

استكشاف  قطاع  يف  األمام  إىل  املتحدة  العربية 

الربنامج  إطالق  وتم  املقبل،  القرن  خالل  الفضاء 

٢٠١٧ من قبل  العام  أبريل من  للفضاء يف  الوطني 

مكتوم،  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

عام  ملئة  خطة  الوطني  الربنامج  وتضمن  املسلحة. 

تهدف إىل بناء أول مستوطنة برشية عىل الكوكب 

األمل  مبسبار  والوصول   ،٢١١٧ بحلول  األحمر 

مع  تزامناً   ٢٠٢١ املريخ يف عام  إىل كوكب  اإلمارايت 

الذكرى الخمسني لقيام دولة اإلمارات، وإعداد رواد 

فضاء إماراتيني.

ومتكامل  طموح  برنامج  للفضاء  الوطني  الربنامج 

وخطة متكاملة تضم عدة مشاريع كربى هي:

إطالق ”برنامج اإلمارات لرواد فضاء“ بهدف إعداد 

صلبة  أرضية  وبناء  إماراتيني،  فضاء  رواد  وتأهيل 

لكوادر إماراتية تخصصية يف علوم الفضاء، وإرسال 

الدولية  الفضاء  محطة  إىل  إمارايت  فضاء  رائد  أول 

خالل عدة أعوام، وتم تكليف مركز محمد بن راشد 

للفضاء بإدارة الربنامج بالتعاون والتنسيق مع وكالة 

اإلمارات للفضاء.

االصطناعية“  األقامر  تصنيع  ”مجمع  إطالق 

لتكون  للفضاء،  راشد  بن  محمد  مركز  ضمن 

أقامرها  تصنع  عربية  دولة  أول  اإلمارات  دولة 

االصطناعية بشكل كامل.

من  الكثري  ويشمل  2017ص“  املريخ  «مرشوع 

مستوطنة  ألول  لإلعداد  متهيداً  العلمية  املبادرات 

املقبلة،  عام  املئة  خالل  املريخ  كوكب  عىل  برشية 

يف  علمية  مدينة  أول  إنشاء  املبادرات  وتتضمن 

وتضم  املريخ،  كوكب  عىل  الحياة  ملحاكاة  اإلمارات 

ومخترب  متخصصة،  ومختربات  للمريخ،  متحفاً 

لتجارب انعدام الجاذبية.

وهو  الفضاء،  الستكشاف  العريب  الربنامج  إطالق 

وتقنيات  علوم  يف  والخربات  املعرفة  لنقل  برنامج 

العربية،  الدول  ومؤسسات  جامعات  مع  الفضاء 
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لالستفادة من أبرز العقول العربية يف هذا املجال، 

وإنشاء منصة بيانات علامء الفضاء العرب.

إنشاء املجلس العاملي الستيطان الفضاء، بالتعاون 

مع جامعات ومراكز بحثية عاملية مختصة، ويضم 

يف  العامليني  الخرباء  أفضل  عضويته  يف  املجلس 

قطاع الفضاء.

يرتجم  الطموح  الربنامج  هذا  فإن  عام  وبشكل 

من  سواء  املستقبل،  بناء  يف  الرشيدة  القيادة  رؤية 

املستقبل  نحن  الوطن  شباب  مسرية  تعزيز  حيث 

مسرية  يف  الجاد  االسهام  أو  بأدواته،  وتسليحهم 

عن  فضالً  والتنموي،  والعلمي  الحضاري  التطور 

وعربياً، ودعم جهود  امللهم وطنياً  النموذج  صناعة 

دولة االمارات لبناء اقتصاد املعرفة القائم عىل العلم 

العلمية يف  التقنيات  أحداث  وامتالك  والتكنولوجيا 

مختلف املجاالت.

ومن املعروف أن القيادة الرشيدة تستلهم يف مواصلة 

التنموية تجارب الدول األكرث تقدماً،  مسرية الدولة 

حيث يالحظ اهتامم صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

مبتابعة  العديدة،  انشغاالته  رغم  املسلحة،  للقوات 

استضاف  حيث  العلامء،  واستضافة  العلم  مسرية 

محارضة  املايض  يونيو  شهر  خالل  سموه  مجلس 

بعنوان ”ال حدود للفضاء.. دروس قيمة من تجربة 

كييل  مارك  وألقاها  كييل“،  التوأمني  الفضاء  رائدي 

وسكوت كييل رائدا الفضاء بوكالة ”ناسا“ األمريكية، 

حيث أكد املحارضان أهمية خطوات االمارات التي 

وصفاها باملذهلة الستكشاف الفضاء، وأكدا أن رائد 

الفضاء االمارايت سيكتسب خربات هائلة، الفتني إىل 

مهامً  بعداً  ستضيف  اإلماراتية  الفضاء  محطة  أن 

يف  الكبار  الالعبني  أحد  باعتبارها  اإلمارات  لدولة 

مجال الفضاء. وأوضح رائدي الفضاء األمريكيني أن 

ملف الفضاء سينعكس بشكل إيجايب عىل االقتصاد 

للطلبة  إلهام  املحطة مصدر  فيام ستكون  اإلمارايت، 

والشباب والجيل املقبل الكتساب املهارات الالزمة، 

الفيزياء والرياضيات، السيام مع  خصوصاً يف مجايل 

املريخ ”مسبار  لإلمارات الستكشاف  وجود مرشوع 

األمل“ بحلول عام 2021. ولفتا إىل أن البرشية متتلك 

فرصة فريدة ملعرفة املزيد عن تأثريات الفضاء عىل 

السلوكية  والصحة  البرشية  األعضاء  وظائف  علم 

اإلنسان)  مع  املتعايشة  (امليكروبات  وامليكروبيوم 

الخاليا  الجينات يف  تشغيل  بها  يتم  التي  والطريقة 

وإيقافها من خالل دراسات مقارنة فريدة من نوعها. 

وهو  األمل»،  «مسبار  إنجاز  عىل  اإلمارات  تعمل 

فضايئ  مسبار  إطالق  يتضمن  عريب  مرشوع  أول 

 60 عىل  تزيد  مسافة  سيقطع  املريخ  الستكشاف 

أشهر،  تسعة  خالل  الفضاء  يف  كيلومرت  مليون 

بعيدها  اإلمارات  احتفاالت  مع  بالتزامن  وذلك 

برنامج  ينطلق  بينام   .2021 عام  الخمسني  الوطني 

اإلمارات  متكني  عىل  تقوم  رؤية  من   2117 املريخ 

الفضاء  اإلنسانية يف  آفاق  توسيع  املساهمة يف  من 

الخارجي وتتمثل رسالة املرشوع يف إنشاء مستوطنة 

دامئة عىل كوكب املريخ بعد قرن من اآلن.

ِبشأن  اإلماراتية  االسرتاتيجية  الرؤية  تبلور  وقد 

للحكومة  الخامس  القمة  مؤمتر  يف  الفضاء  صناعة 

أبريل عام 2017، حيث أكدت  العاملية خالل شهر 

الفضاء  علوم  تطور  يف  باإلسهام  التزامها  االمارات 

طال  التي  اإلنسانية  أحالم  أحد  تحقيق  يف  ورغبتها 

أمدها، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

البرشية حدود، وكل  للطموحات  ”ليس  آل مكتوم 

الحايل  القرن  يف  العلمية  اإلنجازات  إىل  ينظر  من 

أهم  تحقق  أن  ميكن  البرشية  القدرات  بأن  يؤمن 

حلم إنساين.   إن هذا املرشوع الجديد هو البذور 

التي نزرعها اليوم، ونتوقع أن تجني األجيال القادمة 

جديدة.  معارف  لتقيص  بشغفها  مدفوعًة  الفوائد، 

لقد كان هبوط البرش عىل كواكب أخرى حلامً طال 

أمده. وهدفنا هو أن تقود اإلمارات العربية املتحدة 

الجهود الدولية لجعل هذا الحلم حقيقة واقعة“. 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

هو  أخرى  لكواكب  البرش  «وصول  أن  الله،  رعاه 

حلم إنساين قديم .. وهدفنا أن تقود دولة اإلمارات 

سموه  مؤكدا  الحلم  هذا  لتحقيق  دولية  جهودا 

قدرات  بناء  األوىل  بالدرجة  يستهدف  املرشوع  أن 

ملراكز  جامعاتنا  وتحويل  إماراتية  ومعرفية  علمية 

القادمة».  أجيالنا  الريادة يف  وترسيخ شغف  بحثية 

الشيخ محمد بن راشد آل  السمو  وأضاف صاحب 

دول   9 أهم  اليوم ضمن  اإلمارات  دولة  أن  مكتوم 

يف العامل تستثمر يف علوم الفضاء .. وهدفنا ترسيع 

األبحاث البرشية يف هذا املجال، مشريا سموه اىل أنه 

البرش.. والذي  البرش إال خيال  ال حدود لطموحات 

بأن  يؤمن  الحايل  القرن  يف  العلمية  للقفزات  ينظر 

قدراتنا البرشية ميكن أن تحقق أهم حلم برشي.

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد  جانبه،  من 

زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة أن دولة اإلمارات تتطلع إىل صناعة 

الفارق واختصار الزمن، عرب تعزيز التنمية املستدامة 

والبحثية  والتكنولوجية  العلمية  املجاالت  يف 

والفضائية. ويؤكد سموه أن دولة اإلمارات العربية 

بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  املتحدة 

زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص عىل 

إعداد الكوادر والكفاءات الوطنية القادرة عىل تلبية 

وامليادين.  القطاعات  شتى  يف  املستقبل  متطلبات 

االستثامر يف  تويل  اإلمارات  دولة  أن  وأوضح سموه 

اإلنسان عناية فائقة باعتباره الرثوة الحقيقية للوطن 

والعمود األسايس لحامية مكتسباته وإنجازاته وبناء 

مستقبله، مشرياً سموه إىل أن اإلمارات تضع ثقتها 

كاملة يف كوادرها الشابة املبدعة واملتميزة والقادرة 

عىل إحداث التغري وتحقيق الطموحات الوطنية.

من هو هزاع املنصوري؟
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علوم  يف  بكالوريوس  عىل  حاصل  عاما،   34 عمره 

كلية خليفة  الطريان تخصص ”طيار عسكري“، من 

تزيد عىل  املنصوري خربة  الجوية، وميتلك  زايد  بن 

وخضع  العسكري،  الطريان  يف  عاما  عرش  أربعة 

ملجموعة برامج تدريبية يف اإلمارات وخارجها، منها 

الغرق،  من  النجاة  يف  متقدمة  تخصصية  دورات 

املتحدة ودول  الواليات  وتدريب أخرى متقدمة يف 

أخرى. ومنذ عام 2016 تأهل هزاع املنصوري ليكون 

طيار استعراض جوي منفرد، ويشغل حاليا منصب 

.F-16B60 عىل طائرة FCF طيار

يف  الدكتوراه  درجة  عىل  حاصل  عاما،   37 عمره 

تقنية املعلومات من جامعة غريفيث يف أسرتاليا 

املعلومات  أمن  يف  املاجستري  وعىل   ،2016 عام 

يف  وبكالوريوس  ذاتها،  الجامعة  من  والشبكات 

جامعة  من  واالتصاالت  اإللكرتونيات  هندسة 

العام  التعليم  برنامج  وأتم  بريطانيا،  يف  برايتون 

 .2001 عام  بريطانيا  من  املعلومات  تقنية  يف 

وإلكرتونيات  اتصاالت  مهندس  النيادي  ويعمل 

وباحثاً يف أمن املعلومات، ولديه خربة يف العمل 

أمن  هندسة  يف  اإلماراتية  املسلحة  القوات  لدى 

اليوم، وشارك يف  الشبكات منذ عام 1999 حتى 

بحث  أوراق  ولديه  الدولية،  املؤمترات  من  عدد 

منشورة يف دوريات علمية معروفة، كام شارك يف 

ورش عمل يف مجال تقنية املعلومات، يف مؤمترات 

عاملية داخل االمارات وخارجها.

تزايد االهتامم العاملي يف العقدين األخرين بصناعة 

املرتبطة  الصناعات  وتزايد  ألهمية  نظراً  الفضاء، 

التعبري عن  الفضايئ يف  االقتصاد  بها، وبرز مصطلح 

مجمل األنشطة االقتصادية والصناعية واالستثامرية 

والتقنية املرتبطة بالفضاء، وتم تعريفه بانه يشمل 

وتوفري  تطوير  مجال  يف  الفاعلة  األنشطة  جميع 

املنتجات والخدمات ذات القيمة املضافة يف مجال 

األنشطة  من  طويلة  سلسلة  تضم  وهي  الفضاء، 

والتطوير  العلمي  البحث  من  ابتداء  والقطاعات 

بصناعة  الصلة  ذات  واملنتجات  الخدمات  ومزودي 

الفضاء يف مختلف تطبيقاتها.

قطاعات  أبرز  من  الصناعية  األقامر  قطاع  ويعد 

من  يضم  مبا  الرئييس،  عامدها  بل  الفضاء،  صناعة 

روافد مثل تصنيع األقامر وتصنيع املعدات األرضية 

التقنيات  وقطاع  الصناعية،  األقامر  إطالق  وصناعة 

تحكم  محطات  من  الداعمة  الفرعية  واألنظمة 

معدات  من  ذلك  وغري  وبث  استقبال  وأجهزة 

متخصصة وأنظمة فرعية وثانوية ال غنى عنها.

عقب  متالحقاً  تطوراً  الفضاء  صناعة  شهدت  وقد 

الحرب العاملية الثانية بعد أن ارتبطت هذه الصناعة 

واألقامر  الصواريخ  ودخول  العسكري  بالجانب 

الصناعية ضمن ترسانات الدول املتقدمة يف رصاعها 

لالنجازات  بات  ثم  والسيطرة،  الهيمنة  أجل  من 

الفضاء  لصناعة  وبات  مدنية  تطبيقات  العسكرية 

والسيربانية،  املعلوماتية  بالهيمنة  مهام  ارتباطاً 

ساحة  إىل  املعلومات  تحولت  أن  بعد  السيام 

بروز  بعد  االهتامم  ازداد  ثم  والرصاعات،  للحروب 

بني  تنافس  موضع  لتصبح  الفضائية  السياحة  فكرة 

الرشكات وأقطاب هذه الصناعة املستقبلية الواعدة.

وحتى عام 2013، تسيدت روسيا عىل قامئة إطالق 

املتحدة  الواليات  تليها  العامل  يف  الصناعية  األقامر 

فالصني وأوروبا واليابان والهند. ويقدر تقرير الفضاء 

بنحو  العاملي  الفضايئ  النشاط  إجاميل   2015 لعام 

330 مليار دوالر، منها %13 حجم مشاركة الواليات 

املتحدة مبفردها (43 مليار دوالر) متثل مخصصات 

الواليات املتحدة االجاملية للفضاء.

صناعة  يف  العسكرية  التطبيقات  أهمية  ورغم 

التجاري  للشق  متزايدة  أهمية  هناك  فإن  الفضاء، 

تنامي  بحكم  سواء  الصناعة،  هذه  يف  واالقتصادي 

(مدنية/  االستخدام  مزدوجة  والتقنيات  التطبيقات 

املبكر  واالنذار  الطقس  توقعات  مثل  عسكرية)، 
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الربامج  هذه  وتطبيقات  بعد  عن  واالستشعار 

التحركات  مع  جنب  إىل  جنباً  العاملية  املالحة  يف 

العسكرية وغري ذلك.

وتعتمد صناعة الفضاء بشكل عام عىل االستثامرات 

الفضاء  قطاع  ويستقطب  معاً،  والعسكرية  املدنية 

يف اآلونة األخرية املزيد من االهتامم يف جميع أنحاء 

القطاعني  من  املستثمرون  يبحث  حيث  العامل، 

العام والخاص عن مصادر جديدة للنمو االقتصادي 

صلة  ذا  مجاال  الفضايئ  االقتصاد  وأصبح  واالبتكار، 

والفرص   ، املتقدمة  التكنولوجيا  مجال  يف  باالبتكار 

أنواع  االسرتاتيجية. تساهم  واألغراض   ، التجارية 

يف  والعمليات  واملدخالت  األنشطة  من  مختلفة 

تشكيل سلسلة القيمة الفضائية العاملية.

النشاط  من   ٪  60 من  أكرث  أن  التقارير  وتؤكد 

السلع  من  يأيت  بالفضاء  املرتبط  االقتصادي 

األساسية  الهياكل  التجارية. وتشمل  والخدمات 

للفضاء التجاري ودعم صناعات األقامر الصناعية 

واملعدات  األرضية  واملحطات  اإلطالق  وخدمات 

والخدمات  املنتجات  تشمل  بينام  الصلة،  ذات 

ورصد  واالتصاالت  اإلذاعية  الفضائية  الفضائية 

وخدمات  ومعدات  الجغرايف  واملوقع  األرض 

من  واحد  هو  األخري  العاملية، وهذا  املالحة 

القطاعات األرسع منوا يف صناعة الفضاء.

الزراعي  التخطيط  عىل  الفضاء  تكنولوجيات  وتؤثر 

والنقل  األرايض  ورصد  والطب  الكوارث  وإدارة 

مجاالت  فإن  ثم  ومن  الحرضي.  والتخطيط 

للنمو  محركًا  الفضاء  تجعل  املتعددة  التطبيق 

االقتصادية  األزمة  من  الرغم  االقتصادي. وعىل 

املؤسسية  الفضاء  ميزانية  واجهت  فقد  عام 2008، 

انخفاضا أقل من القطاعات اإلنتاجية األخرى. 

تبدو  والتكنولوجية  العلمية  االبتكارات  كانت  وإذا 

متاحة للدول، ولكنها نظراً ألنها باتت وسيلة للنمو 

االقتصادي لدول العامل النامية كافة، فإن اتاحة هذه 

االبتكارات للجميع بات مشكوكاً فيه، ما يدعم فكرة 

االنخراط يف صناعة الفضاء وامتالك قصب السبق يف 

هذه الصناعة يك ميكن الحصول عىل معززات النمو 

االقتصادي لدولة االمارات وامتالك أحدث التقنيات 

عىل  الدولة  لخطط  اسرتاتيجية  رافعة  متثل  التي 

صعيد التنافسية العاملية مع دول العامل املتقدمة.

أهمية استكشاف الفضاء

عندما هبط رائد الفضاء األمرييك ارمسرتونج وزميله 

املركبة  هبوط  بعد  القمر  أرض  عىل  ألدرن  بوز 

«أبوللو11» يف العرشين من يوليو عام 1969، كأول 

مهمتني  فشل  بعد  القمر،  سطح  عىل  مييش  انسان 

صغرية  خطوة  «إنها  الشهرية  عبارته  قال  سابقتني، 

هذا  وكان  للبرشية»،  هائلة  قفزة  ولكنها  لإلنسان 

األمرييك  االعتبار  رد  نوعي  عاملي  انجاز  الهبوط 

بإرسال  الفضاء  مجال  يف  السوفيتي  السبق  بعد 

وكانت   ،1961 عام  يف  الفضاء  إىل  جاجارين  يوري 

هذه اإلنجازات مبهرة يف زمن الحرب الباردة حيث 

السباق إىل الفضاء كان بديال عن الحرب الساخنة. 

حيث حولت الواليات املتحدة السباق الفضايئ من 

القمر.  إىل سطح  الذهاب  إىل  األرض  الدوران حول 

املتتالية  االطالق  مركبات  منظومة  أسهمت  وقد 

بالوقود  تعمل  جديدة  فضاء  منظومات  باتكار  يف 

العادية،  الطائرات  بعضها  ويشبه  والسائل  الصلب 

الترسيع  يف  الفضايئ  املكوك  رحالت  وأسهمت 

طفرات  من  صاحبها  وما  املعلومات  ثورة  بحدوث 

املجاالت.  مختلف  يف  البرشية  أفادت  واكتشافات 

وحتى اآلن مل يجازف اإلنسان يف الوصول إيل ما بعد 

املريخ  إيل  للوصول  بجدية  التخطيط  ويتم  القمر، 

حيث باتت االمارات جزءاً من الجهد البحثي العاملي 

يف هذا االتجاه. 

الفضاء يف مسرية تقدم  وتأكيداً عىل أهمية صناعة 

مودي  ناريندرا  الهندي  الوزراء  رئيس  بادر  الدول، 

للفضاء  مأهولة  مهمة  أول  إلرسال  خطط  بتدشني 

دولة  رابع  يجعلها  قد  الذي  األمر   ،2022 بحلول 

املتحدة  الواليات  بعد  الخطوة  هذه  عىل  تقدم 

ورغبتها  الهند  تطور  عىل  تأكيد  يف  والصني  وروسيا 

يف تصعيد مكانتها عاملياً. ورغم أن الهند قد أطلقت 

دول  لصالح  معظمها  الصناعية،  األقامر  عرشات 

أخرى، يف إطار مساعيها للحصول عىل نصيب أكرب 

يف مجال صناعة الفضاء التنافسية، فإن إرسال رواد 

واسرتاتيجي  علمي  ومردود  مغزى  ذا  يبقى  فضاء 

يفوق العائد االقتصادي، رشيطة أن يتم وفق برنامج 

متكامل، وهو ما فعلته حكومة مودي بالفعل حني 

دشنت برنامج فضاء هندي عىل أساس التكنولوجيا 

إزاء  بالتفاؤل  مودي  ويشعر  التكاليف،  منخفضة 

عىل  مرارا  وأثنى  بالده  يف  الفضاء  أبحاث  برنامج 

مهمة   2014 نفذوا يف  الذين  الهنود  العلامء  جهود 

حول  مدار  يف  مسبار  إلرسال  التكاليف  منخفضة 

كوكب املريخ ونجحوا من املرة األوىل.
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وتسعى نحو ثالثني دولة من بينها الواليات املتحدة 

يف  واملنافسة  الخالفات  ترك  اىل  وروسيا  والصني 

مجال  يف  دويل  تعاون  واقامة  جانباً،  الفضاء  مجال 

وتقول  وراءه.  وما  الشميس  النظام  استكشاف 

الواليات املتحدة إن مصلحة الجميع تقيض بتوسيع 

نطاق استكشافنا للنظام الشميس، ودفع االبتكارات 

اىل االمام، وتوسيع رقعة الدول والشعوب املستفيدة 

من هذه االكتشافات.ودعت وفود أوروبية ويابانية 

بالشجاعة  ”التحيل  إىل   وبرازيلية  وهندية  وصينية 

واالرادة السياسية للميض قدما يف غزو الفضاء وان 

يكون تعاون الدول أوىل من التنافس يف ما بينها».

وبشكل عام فقد أصبحت صناعة تكنولوجيا الفضاء 

جزء ال يتجزأ من اقتصادات الدول املتقدمة وأمنها 

يف  بالتقدم  وثيق  ارتباط  لها  بات  حيث  القومي، 

ورصد  الفضايئ  والبث  واملالحة  االتصاالت  مجاالت 

الطريان  بحركة  ارتباطات  من  له  مبا  الطقس  أحول 

بالكوارث  التنبؤ  عىل  واملقدرة  الجوية،  واملالحة 

الطبيعية واالستعداد الجيد لها.

يقدر  سنوياً  منواً  عام  بشكل  الصناعة  وتشهد هذه 

ليصبح  املعدل  هذا  يزداد  أن  ويتوقع   8% بنحو 

املقبلة، وتسهم دولة  القالئل  السنوات  %10 خالل 

االمارات حالياً بنحو عرشين مليار دوالر (4ر5 مليار 

دوالر) يف اقتصاد الفضاء العاملي، الذي يقدر بنحو 

330 مليار دوالر، تبلغ نسبة األنشطة التجارية منها 

%76، ما يعني أن االستثامر يف هذه الصناعة  نحو 

املتطور  االقتصادي  القطاع  هذا  نصيب  وأن  واعد، 

يبلغ  حيث  به،  يستهان  ال  للغاية  متسارعة  بوترية 

نحو %7 من إجاميل االستثامرات العاملية يف صناعة 

تكنولوجيا الفضاء.

ويقول علامء الفضاء أن تقنيات استكشاف الفضاء 

تسهم بفاعلية يف التطور العلمي للدول، لذا تعمل 

وكالة االمارات للفضاء مع مؤسسة االمارات للعلوم 

مسبار  إطالق  عىل  (اياسات)  املتقدمة  والتقنية 

املجموعة  إىل  األقرب  الكوكب  املريخ  إىل  فضايئ 

العملية  تطور  يف  بدوره  سيسهم  ما  الشمسية، 

مجايل  يف  طفرة  عرب  العلمي  والبحث  التعليمية 

العلوم والرياضيات وإطالق طاقات األجيال املقبلة 

وما  الدولة.  يف  الحاصل  العلمي  التطور  ملسايرة 

يضاعف أهمية رحلة مسبار األمل املرتقبة أنها متثل 

تحدياً علمياً بحد ذاتها، حيث تعترب األصعب واألكرث 

تعقيداً من الناحية التقنية، ولكن نجاح هذه املهمة 

إذ  االمارات،  لدولة  تاريخياً  علمياً  انجازاً  سيكون 

النخبة يف مجال استكشاف  ستنضم بذلك إىل دول 

ووكالة  وروسيا  املتحدة  الواليات  ومنها  الفضاء، 

الفضاء األوروبية والهند التي أسست وكالة جديدة 

”ايرسو“. وما يعزز هذا الجهد العلمي أن االمارات 

كرافعة  عام  بشكل  الفضاء  اقتصاد  عىل  تراهن 

اسرتاتيجية لالقتصاد الوطني بكل روافده وقطاعاته 

الحيوية، فهناك بنية تحتية إماراتية كبرية قامئة عىل 

مجاالت  يف  مواز  تخطيط  وهناك  الفضاء،  صناعة 

املنظومة  هذه  لرفد  العلمي  والبحث  التعليم 

فتح  مع  املواطنة  البرشية  الكوادر  من  باحتياجاتها 

املجال لالستعانة بالكوادر العربية املتميزة يف مجال 

الهندسة والعلوم.

ميثل  الفضاء  اقتصاد  أن  الخرباء  بعض  ويعتقد 

املعريف  التطور  بحكم  املستقبيل،  الذهب“  ”منجم 

واملناخ  الكون  فهم  من  يجعل  الذي  واملعلومايت، 

بالغة  مسألة  املناخية  الظواهر  مبسارات  والتنبؤ 

العامل  عرب  املختلفة  االستثامر  لقطاعات  الحيوية 

السيام يف ظل تصاعد تأثريات ظاهرة التغري املناخي،  

ويستشهد الخرباء عىل ذلك بدخول عمالقة اقتصاد 

حيث  الواعد،  القطاع  هذا  املعلومات  تكنولوجيا 

بقوة  ”جوجل“  البحث  محركات  عمالق  انخرط 

متخصصة  رشكة  عىل  فاستحوذ  الفضاء،  صناعة  يف 

”فيسبوك“  تظهر  كام  الصناعية،  األقامر  انتاج  يف 

الرشكتان  وتسعى  الفضاء،  باستغالل  كبرياً  اهتامماً 
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يف بث ”االنرتنت“ يف جميع انحاء العامل عن طريق 

األقامر الصناعية الصغرية والطائرات من دون طيار 

والبالونات والليزر.

ويعتقد الخرباء أن تنوع االستثامرات بني رشكات 

عىل  بوادر  وجود  يؤكد  عادية  وأخرى  ضخمة 

آخرون  يعتقد  بل  الثاين،   الفضاء  سباق  انطالق 

األموال  وأن  سنوات،  منذ  انطلق  قد  السباق  أن 

الكتامن  طي  تزال  ال  القطاع  هذا  يف  املستثمرة 

كونها باألساس استثامرات حكومية تتجه للحفاظ 

ما  العاملية  مكانتها  وضامن  الدول  تفوق  عىل 

صعبة  مسألة  االستثامرات  بحجم  البوح  يجعل 

تحديداً،  الكربى  للدول  القومي  باألمن  تتعلق 

فضالً عن أن الرشكات العاملية ال تعلن غالباً عن 

تضمن  يك  القطاع  هذا  يف  الحقيقية  استثامراتها 

السبق الزمني والتفوق عىل منافسيها.

ويرى الخرباء أن وصول الواليات املتحدة إىل سطح 

القمر يف رحلة ”أبوللو 11“ منذ نصف قرن تقريباً، 

يف  لالستثامر  الخاص  القطاع  امام  الباب  فتح  قد 

ما  الفضاء عرب رشكات ومرشوعات مختلفة  صناعة 

أسهم يف توسيع نطاق االبتكار التكنولوجي وتعزيز 

االبتكارات العلمية، واليوم تتجه بعض الرشكات نحو 

باعتبارها  الفضائية  السياحة  رحالت  من  االستفادة 

األفق الجديد الذي يقود التفاؤل يف صناعة الفضاء، 

بل يرى بعض املتخصصني أن هناك تلهف كبري من 

يف  التجاري  لالستثامر  واملهندسني  العلامء  جانب 

الفضاء باعتباره الحلم الذي يتحقق اليوم.

وينقسم التوجه نحو صناعة الفضاء بشكل عام إىل 

بالخدمات  تتعلق  لوجستية  صناعات  أولهام  شقني 

للفضاء،  الوصول  يف  الراغبة  للرشكات  املقدمة 

وثانيهام يتعلق بصناعة التقنية والتجهيزات الرضورة 

الالزمة لتحقيق طموحات وأهداف كبرية مثل بناء 

أو  املجاورة،  الكواكب  عىل  الفضائية  املستعمرات 

لالنطالق  كمنصات  تستخدم  دولية  محطات  بناء 

يف رحالت أبعد وأكرث تعقيداً، وما يشجع كل هؤالء 

النفقات عرب سلسلة ال  تقليل  التطور يسهم يف  أن 

تنقطع من االبتكارات يف مجال الفضاء، فاليوم باتت 

األقامر الصناعية أصغر يف الحجم مبراحل من قبل، 

حيث من املمكن وضع قمرًا صناعيًا يف راحة اليد، 

بل تتناهى األبعاد يف الصغر لتصل إىل ما يسمى نانو 

األقامر الصناعية. 

ويف هذا اإلطار متتلك وكالة ”ناسا“ األمريكية برنامج 

طموح إلرسال رحلة برشية إىل الطرف الخلفي من 

عىل  مأهولة  مستعمرة  بناء  وكذلك  القمر،  سطح 

وجود  عىل  أدلة  ظهور  بعد  املريخ،  كوكب  سطح 

لرشكة  التنفيذي  الرئيس  يخفي  وال  هناك.  املياه 

من  البالغ  ماسك  إيلون   (SpaceX) اكس  سبيس 

العمر 43 عاًما رغبته املشابهة لطموح ناسا، حيث 

كوكب  مدينة يف  وبناء  الكواكب  بني  بالسفر  يحلم 

صحفية  مقابلة  يف  الفكرة  يصف  انه  إال  املريخ، 

أجراها عام 2012 ”باملرشوع طويل األمد“ 

املرحلة  يف  الفضاء  صناعات  الخرباء  بعض  ويصف 

ويعتقدون  االنرتنت،  بدايات  تشبه  بأنها  الراهنة 

ويرضبون  ضخمة،  أسواق  لظهور  كبرية  الفرص  أن 

مبليارات  يقدر  الذي  بالطقس  التنبؤ  بسوق  املثال 

االستثامر  أن  هؤالء  يعتقد  ذلك  ومع  الدوالرات. 

اٌمار  إطالق  وان  مكلفاً  يزال  ال  الفضاء  صناعة  يف 

إطالق  أن  باعتبار  أيضاً  مكلف  يزال  ال  الصناعية 

صاروخ إىل الفضاء قد يكلف نحو 100 مليون يورو 

وأكرثن لكنه يبقى استثامراً مجدياً للغاية عىل املدى 

البعيد ملن ميتلكون برامج وخطط بعيدة املدى يف 

هذا املجال مثل دولة االمارات العربية املتحدة.

دور تقنيات الفضاء يف مسرية التقدم البرشي

يشري  الفضاء،  صناعة  أهمية  عىل  التأكيد  أجل  من 

خرباء إىل أنه من دون األقامر الصناعية يصبح العامل 

البث  صناعة  دون  ومن  دقيقة،  مالحة  دون  من 

من  لها  بات  ما  بكل  الفضايئ  واالذاعي  التلفزيوين 

التنبؤ  يصحب  كمت  الضخمة،  بالغة  استثامرات 

بالطقس مسألة غري دقيقة مبا لذلك من تأثري سلبي 

بالغ عىل حركة السفر والسياحة والطريان يف العامل. 

يدور  صناعي  قمر   1200 نحو  دون  من  باختصار 

حول األرض ألداء مهام ووظائف متغرية ومختلفة، 

كثرية.  مجاالت  يف  مهدد  اإلنساين  التطور  يصبح 

ويشري هؤالء إىل التطور املعلومايت الناجم عن تطور 

املقارنة بني صور األقامر  الفضاء من خالل  تقنيات 

طويلة  سنوات  منذ  األوىل  أجيالها  يف  الصناعية 

التي  الطائرات من دون طيار  تصوير  مضت، وبني 

تحلق عرب األقامر الصناعية وباتت قادرة اليوم عىل 

إرسال صور تتيح التعرف عىل أشخاص يف سيارة عىل 

بعد 25 كيلو مرت.

الفضايئ  البث  بدء  عىل  عاماً  أربعني  مرور  وبعد 

إىل  العاملية  اإلحصاءات  تشري  املتحدة،  الواليات  يف 

يف  اآلن  تعمل  الصناعية  األقامر  من   25% نحو  أن 

خدمة البث املتلفز واالتصاالت، وحالياً يعتمد أكرث 

من نصف مشاهدي التلفاز يف العامل عىل طبق عىل 
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سطح املنزل ملشاهدة قنواتهم املفضلة.

 GPS املعلومات  نظام  أهمية  نغفل  أن  يجب  وال 

يف مساعدة املاليني حول العامل يف تخطيط رحالتهم، 

لكن نظام املالحة األمرييك هذا لن يبقى الوحيد من 

نوعه، فبعد عرشين عاماً عىل بدء العمل به، يستعد 

األوروبيون والروس واليابانيون إلطالق أنظمة مالحة 

املواقع  تحديد  برامج  أصبحت  كام  بهم.  خاصة 

موجودة يف جميع الهواتف الذكية لتحديد املواقع. 

وهناك خمسة باملائة فقط من األقامر االصطناعية 

تتوىل مهمة خدمة املالحة.

عرش  بخمسة  بالطقس  التنبؤ  دقة  تحسن  ورغم 

لهذا  الصناعية  األقامر  استخدام  بدء  منذ  ضعفا 

الغرض، فإن املستقبل ال يزال يحمل الكثري يف هذا 

املجال، حيث بات من املمكن التنبؤ بالطقس بدقة 

صناعية  أقامر  ثالثة  األوروبيون  وميلك  ألسبوعني، 

قمرين  واألمريكان  الروس  من  كل  وميلك  للطقس 

واليابان والهند متلكان قمراً لكل منهام.

هناك مجال يقترص عىل الواليات املتحدة، فوحدها 

بالوقت  األرض  مراقبة  تستطيع  املتحدة  الواليات 

الحقيقي، أما األوروبيون، فيحصلون عىل الصورة من 

التقاطها  بعد 20 دقيقة من  برنامج ”كوبرنيكوس“ 

األقامر  هذه  وترسل  املرت.  عن  تقل  وضوح  بدرجة 

الصناعية التي تراقب األرض عىل مدار الساعة صوراً 

ملناطق الكوارث الطبيعية التي تساعد فرق اإلنقاذ 

كثرياً. ونستفيد جميعاً من صور ”غوغل إيرث“، التي 

تجعلنا قادرين عىل رؤية بيوتنا، رغم أن بعض هذه 

الخرائط تم التقاطها قبل عرش سنوات.

األقامر  أهمية  تبدو  العلمي  البحث  صعيد  عىل 

جاذبية  قياس  مثل  مهامت  تعترب  حيث  الصناعية، 

املهامت  البحر من  أو سطح  الجبال  األرض وارتفاع 

اليوم رؤية  األقامر. بعضها يستطيع  لهذه  البسيطة 

أماكن سحيقة يف الكون وتراقب النجوم والشمس. 

وهي تشكل 10 باملائة من مجموع األقامر الصناعية.

قمر  مثل  تبدو  التي  الفضاء،  محطات  أيضاً  هناك 

صناعي، ولكن يجري رواد الفضاء فيها أبحاثاً علمية. 

املستخدمة  الصغرية  الفضاء  بكبسولة  ومقارنة 

للعودة إىل األرض، فإن محطة الفضاء الدولية تتمتع 

مبساحة كبرية وباتت متتلك أدوات الحياة الطبيعية 

بشكل كبري.

وتنافس  حروب  الفضاء  صناعة  يف  أيضاً  هناك 

الواليات  تعمل  الصناعية، حيث  باألقامر  ورصاعات 

أقامرها  تزويد  عىل  حثيث  بشكل  وروسيا  املتحدة 

بالصواريخ. ورغم نفي حكومتا البلدين ذلك، إال أن 

اليوم الذي تحمل فيه األقامر االصطناعية صواريخ 

عابرة للقارات قادم. كام تطور دول كثرية صواريخ 

مضادة لألقامر االصطناعية.

وقد عاش العامل لعقود وسنوات يف ظل الشكوك 

مجال  يف  الكربى  الدول  بني  قامئة  كانت  التي 

الفضاء، واملستندة إىل تصور مسبق، بأن التنافس 

يف  تنافس  وراءه،  يخفي  العلمي  املجال  ذلك  يف 

أسلحة  إيجاد  إىل  ويهدف  العسكري،  املجال 

فضائية متطورة، وأدى ذلك إىل استمرار التنافس 

الفضاء.  غزو  مجال  يف  باردة  حرب  شكل  عىل 

وعىل  متالحقة،  الفضاء  برامج  استمرت  وهكذا 

واالتحاد  املتحدة  الواليات  من  كل  يف  األخص 

أكرث  انقىض  أن  وبعد  واليوم  سابقاً.  السوفيتي 

وتفكك  الباردة  الحرب  نهاية  عىل  قرن  ثلث  من 

قد  الفضاء  مشاريع  أن  نجد  السوفيتي،  االتحاد 

أن  تبني  فلقد  املربح،  االستثامر  مرحلة  دخلت 

عن  سنوياً  أمريكا  تجنيه  دوالر،  مليون   5000

األعاصري  من  الزراعية،  محاصيلها  حامية  طريق 

الرياح  وتدفق  القاتلة،  الصقيع  وموجات  املدمرة 

األقامر  توجهها  التي  الصور  بعد  وذلك  الحارة، 

الطقس.  تغريات  ملراقبة  التي خصصت  الصناعية 

جراء  من  دوالر،  مليون   500 قدره  وفراً  كذلك 

إخامد الحرائق التي تشب يف الغابات، يف مختلف 

بعد  اشتعالها،  فور  وذلك  األمريكية،  الواليات 

قد  لذلك،  املخصصة  الصناعية  األقامر  تكون  أن 

به  تقوم  ما  وأن  حولها.  الالزم  اإلنذار  أصدرت 

الرثوات  عن  للكشف  املخصصة  الصناعية  األقامر 

الباطنية، والتنبيه إىل بدء ثورات الرباكني، وانتشار 

البيئة،  يف  والتلوث  الفيضانات،  وحدوث  الزلزال، 

واقرتاب األعاصري، وهياج األمواج البحرية، ورصد 

عن  يقل  ماال  أن  قدر  وقد  والجزر.  املد  حالتي 

روسيا،  يف  سنوياً  توفريها  يتم  دوالر  مليون   700

عن طريق اتخاذ االحتياطيات ملواجهة اإلنذارات 

تقلبات  حول  الصناعية،  األقامر  تصدرها  التي 

الطقس العنيفة التي تنزل بالطائرات واملزروعات 

واملراكز الصناعية والتجارية. ويزيد يف دخل الدول 

العوائد  الفضائية،  واملركبات  الصناعية،  لألقامر 

التي تجنى من جراء الصناعة املحدثة، التي تنتج 

مواد ملختلف املجاالت، حيث ينعدم الوزن، حيث 

إنتاج مثيلها عىل سطح األرض يف نطاق  ال ميكن 

الدول  الجاذبية األرضية. وقد وجد أن ما تدفعه 
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التي  املعلومات،  من  االستفادة  يف  ترغب  التي 

تقدمها عدة أقامر صناعية، يبلغ 500 مليون دوالر 

سنوياً تقريباً، تتقاضاه الدولة املالكة لتلك األقامر.

 :

 100 من  أكرث  الروسية من  الفضاء  صناعة  تتكون 

أصول  وتعود  موظف،   250,000 وتوظف  رشكة 

الحقبة  إىل  جذورها  يف  الرشكات  هذه  معظم 

السوفيتي دخلت  االتحاد  وبعد تفكك  السوفيتية. 

صناعة الفضاء يف أزمة عميقة، حيث هبطت ميزانية 

برنامج الفضاء مبقدار %80 وخرست الصناعة قسامً 

عام  بعد  التعايف  بدأ  العاملة، حتى  قوتها  من  كبرياً 

2000. وخالل سنوات األزمة استمرت عدة رشكات 

الرشاكة يف مشاريع مشرتكة مع  بالعمل من خالل 

للرشكات  اصطناعية  أقامر  وإطالق  أجانب  رشكاء 

التحسن  موجة  ومع   2005 عام  وبعد  األجنبية. 

الفضاء  برنامج  ميزانية  ازدادت  االقتصاد  يف  العامة 

طموحة  خطة  ووضعت  ملموس  بشكل  الرويس 

الصناعة  يف  الرشكات  أبرز  وحالياً  الربنامج.  لتنمية 

إنرجيا)  يك  يك  (آر  رشكة  هي  الروسية  الفضائية 

الدولة  املأهولة. مركز  للمركبات  وهي منتج رئييس 

للبحوث واإلنتاج الفضايئ خرونتشيف ومركز الدولة 

انتاج  الفضايئ، وهي أهم رشكات  للبحوث واإلنتاج 

لألقامر  منتج  أكرب  بينام  املأهولة.  غري  املركبات 

األصطناعية هي رشكة (ريشتنف) ألنظمة معلومات 

األقامر الصناعية، ورشكة «إن يب أو الفاجكان» التي 

تنتج مركبات الفضاء املخصصة للتنقل بني الكواكب. 

الفضاء  لصناعة  مهمة  تنظيم  إعادة  عملية  حدثت 

الروسية يف عام 2013، مع زيادة الرقابة الحكومية 

بعد تفكك  ظهرت  التي  الخاصة  الرشكات  وارشاك 

االتحاد السوفيتي.

السوفيتي  الفضاء  برنامج  عىل  اإلنفاق  بلغ  وقد   

 6.9 ميزانيته  بلغت  عندما   1989 عام  الذروة 

الناتج  مجمل  من   1.5% نسبته  ما  أي  روبل  مليار 

فرتة البرييسرتويكا أواخر  وخالل  السوفيتي.  املحيل 

بالتناقص،  الربنامج  ميزانية  بدأت  الثامنينات  عقد 

املصاعب  مع  خطرية  درجة  النقص  هذا  وبلغ 

وبعد تفكك  التسعينات.  عقد  خالل  اإلقتصادية 

من  األكرب  السوفيتي ورثت روسيا القسم  االتحاد 

السوفيتي  الربنامج  من  والرشكات  التحتية  البنية 

«يوجنوي».  تصميم  ورثت أوكرانيا مكتب  بينام 

السابق  السوفيتي  االتحاد  وريث  روسيا  وقامت 

عام  يف  الفضائية   الفدرالية  روسيا  بتأسيس وكالة 

1992، وقد انخفض عدد العاملني يف قطاع الفضاء 

الرويس يف عام 1994 إىل 300 ألف بعد أن بلغ يف 

جمهوريات  يف  موظف  ألف   400 نحو   1987 عام 

ميزانية  انخفظت  كام  السابق،  السوفيتي  االتحاد 

ميزانية  مجمل  من   0.23% نسبتها  لتبلغ  الربنامج 

أخرى  رضبة  الرويس  الفضاء  برنامج  روسيا، وتلقى 

الروسية 1998. واستمرت صناعة  املالية  مع األزمة 

القوة  من  يتبق  ومل  العمل  قوة  فقدان  يف  الفضاء 

العاملة غري 100,000 موظف. كام تقلصت معدالت 

األجور الشهرية حتى بلغت نحو  3000 روبل (أي 

ما يعادل 104 دوالر).

ومنذ عام 2000 أخذ االقتصاد الرويس يتعاىف وينمو 

التسعينات  عقد  خالل  منوه  يفوق  ما  عام  كل 

الفضاء  صناعة  عىل  إيجاباً  هذا  وانعكس  بالكامل. 

لتطوير  جديدة  اسرتاتيجية  ووضعت  الروسية. 

(خطة  وسميت   2005 العام  يف  الفضاء  برنامج 

برنامج  ومع   .(2006-2015 الفيدرالية  الفضاء 
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التحديث ازداد اإلنفاق عىل برنامج الفضاء ليبلغ 82 

(2.4 مليار دوالر) عام 2009، ويف عام  مليار روبل 

2011 بلغت مخصصات برنامج الفضاء الوطني 115 

مليار روبل (3.8 مليار دوالر). وبدءاً من عام 2010 

األقل  عىل  الفضاء،  يف  وجودها  من  روسيا  زادت 

مراجعة  عملية  بدأت  حيث  منه،  املدين  الجزء  يف 

شاملة والتخلص من عيوب تصنيع صواريخ اإلطالق 

عام  يف  الحوادث  من  عدد  وقوع  ببعد  «بروتون» 

2010، ما أدى إىل تأخريات كثرية يف إطالق األقامر.

ما  تصّدر  التي  املتحدة،  اململكة  منوذج  أيضاً  هناك 

الصناعة  مجال  يف  منتجاتها  من   90% عىل  يربو 

 128  ,000 عىل  يزيد  ما  بها  ويعمل  الفضائية، 

بعد  الثانية  املرتبة  تحتل  يجعها  ما  وهو  شخص- 

الواليات املتحدة األمريكية يف مجال إنتاج املعدات 

الفضائية عىل مستوى العامل. ومتّول حكومة اململكة 

املتحدة، عرب معهد تقنية الفضاء، البحث والتطوير 

للمحافظة  وذلك  اسرتليني،  جنيه  مليار   9.3 مببلغ 

عىل منو الصناعة.

والطريان  الفضاء  رشكات  تحقق  أن  خرباء  ويتوقع 

خالل  دوالر  مليار   600 بـ  تقدر  عوائد  الربيطانية 

العقدين املقبلني، األمر الذي يستدعي قيام اململكة 

املتحدة بتقديم الحامية املطلوبة لهذه الصناعة يف 

ظل املنافسة اآلسيوية. وتعد صناعة الطريان والفضاء 

الربيطانية األوىل أوروبيا، والثانية عىل مستوى العامل 

بعد نظريتها األمريكية. ومتتلك اململكة املتحدة نحو 

3000 رشكة تعمل يف مجال صناعة الطريان والفضاء، 

القطاع  هذا  يف  مبارش  بشكل  العاملني  عدد  ويبلغ 

التخصصات.  مختلف  يف  شخص  آالف   110 نحو 

ضمنه  إذا  عامل  ألف   250 إىل  العدد  هذا  ويقفز 

”رولزرويس“  تعد رشكة  فيام  املبارشة،  غري  العاملة 

ك  ”جي  ورشكة  للمحركات،  منتج  أكرب  الربيطانية 

الرشكات  مقدمة  يف  األجنحة  مكونات  مصنعة  إن“ 

العام  وخالل  الحقل.  هذا  يف  العاملة  الربيطانية 

نحو  الربيطاين  والطريان  الفضاء  قطاع  املايض حقق 

يف   9.4 بـ  تقدر  بزيادة  اسرتليني  جنيه  مليار   27.8

أن  من  الرغم  وعىل   .2012 عام  حققه  عام  املائة 

الشاملية وأوروبا تستوعب نحو 70  أمريكا  أسواق 

مجال  يف  العاملة  الرشكات  صادرات  من  املائة  يف 

صناعة الطريان والفضاء يف بريطانيا إال أن املبيعات 

الخليج  األوسط وتحديدا منطقة  الربيطانية للرشق 

املائة خالل عام 2013،  بنسبة 75 يف  العريب زادت 

منوا.  األرسع  السوق  هو  األوسط  الرشق  ليكون 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إىل  الفضل  ويعود 

إقليميا  الرائدة  الطريان  رشكات  من  عديد  موطن 

هذا  إىل  ملحوظة  مبعدالت  تتوسع  التي  وعامليا، 

إال أن األمر مل يقف اآلن عند حدود متدد  النجاح، 

الرشكات  بعض  إن  بل  اإلماراتية،  الطريان  رشكات 

التابعة للحكومة مثل ”مبادلة“ تنتج حاليا بعضا من 

والفضاء. من  الطريان  املستخدمة يف صناعة  القطع 

جانب آخر، زادت صادرات رشكات الفضاء والطريان 

 ،2013 عام  املائة  يف   23 بنسبة  للصني  الربيطانية 

وتتوقع لندن آفاقا أكرث رحابة يف املستقبل لصادراتها 

لبكني، وذلك مع قيام رشكة كومك الصينية لصناعة 

الطائرات بتطوير طراز جديد من الطائرات ينافس 

”إيرباص“  قبل  من  املنتجة  الطائرات  أنواع  بعض 

واعدة  مستقبلية  أسوقا  ذلك  ويفتح  و“بوينج“، 

إنتاج  قيمة  تبلغ  أن  ويتوقع  الربيطانية.  للرشكات 

 15 نحو  املجال  هذا  يف  العاملة  الصينية  الرشكات 

مليار جنيه اسرتليني بحلول عام 2022. 

الفضاء  صناعة  أن  إىل  الرسمية  التقارير  تشري 

والطريان الربيطانية منت عرش مرات أرسع من منو 

املاضية،  الثالث  السنوات  خالل  الربيطاين  االقتصاد 

وإنها تحقق 28 مليار دوالر سنويا، من بينهم 10.9 

الربيطانية  الصناعة  وهذه  الصادرات،  جراء  مليار 

متثل حاليا 17 يف املائة من إجاميل الصناعة العاملية 

الوضع  األرقام  ”تعكس  ويضيف  املجال“،  هذا  يف 

املميز الذي نتمتع به عامليا، 

التي   ،2017 عام  للحكومات  العاملية  القمة  خالل 

شارك فيها وفود من 138 دولة، أعلن صاحب السمو 

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

الله،  الوزراء حاكم ديب، رعاه  الدولة رئيس مجلس 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 

دخول دولة االمارات بشكل رسمي للسباق العلمي 
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العاملي إليصال البرش للكوكب األحمر خالل العقود 

القادمة من خالل مرشوع «املريخ 2117». وتضمن 

املرشوع برنامجا وطنيا إلعداد كوادر علمية بحثية 

الكوكب  استكشاف  مجال  يف  إماراتية  تخصصية 

األحمر. ويستهدف املرشوع يف مراحله النهائية بناء 

أول مستوطنة برشية عىل املريخ خالل مائة عام من 

لترسيع  دولية  بحثية  علمية  تحالفات  قيادة  خالل 

الوصول  يف  القديم  البرشي  الحلم  عىل  العمل 

بحثية  مسارات  املرشوع  ويتضمن  أخرى.  لكواكب 

التنقل والسكن  متوازية تتضمن استكشاف وسائل 

يتضمن  كام  األحمر  الكوكب  والغذاء عىل  والطاقة 

للوصول  أرسع  وسائل  تطوير  يف  البحث  املرشوع 

الكوكب األحمر خالل مدة أقرص من  والعودة من 

املدة الحالية.

دولة  لقيام  الخمسني  الذكرى   2021 عام  يصادف 

االمارات حيث يتوقع وصول ”مسابر األمل“ االمارايت 

إىل الكوكب األحمر قاطعاً 60 مليون كيلو مرت.

من  األوىل  الفضائية  املدينة  االمارات مرشوع  تنفذ 

نوعها، بكلفة تبلغ 500 مليون درهم عىل مساحة 

أرض تبلغ مليون و900 ألف قدم مربع، لتشكل بذلك 

أكرب مدينة فضائية تُبنى عىل األرض ومنوذجاً عملياً 

صالحاً للتطبيق عىل كوكب املريخ. ويأيت اإلعالن عن 

الحثيثة  ومساعيها  الدولة  جهود  إطار  يف  املرشوع 

لتحقيق الريادة يف السباق العلمي العاملي إليصال 

من  املقبلة،  العقود  خالل  املريخ  كوكب  إىل  البرش 

خالل اسرتاتيجية املريخ 2117، التي اُطلقت ضمن 

للحكومات  العاملية  للقمة  الخامسة  الدورة  أعامل 

مستوطنة  أول  لبناء  تهدف  والتي  فرباير2017،  يف 

برشية عىل املريخ من خالل قيادة تحالفات علمية 

متطورة  مختربات  املرشوع  ويتضمن  دولية.  بحثية 

القاسية،  وبيئته  األحمر  الكوكب  تضاريس  تحايك 

ثالثية  للطباعة  مطورة  تقنيات  باستخدام  وسيُنفذ 

عىل  وسيعمل  والحرارة،  األشعة،  وعزل  األبعاد، 

من  العلمية  والتجارب  العلامء  أفضل  استقطاب 

احتياجات  لتلبية  اإلمارات  دولة  إىل  العامل  حول 

الدراسات  وتطبيق  املستقبلية،  العلمية  الدولة 

البرشية  الحياة  وتحسني  تطوير  يف  يساهم  بشكل 

والتصدي لتحديات أمن الغذاء واملياه والطاقة عىل 

كوكب األرض كام تشمل خطط إنشاء املدينة األوىل 

واألكرب عاملياً يف مجال الفضاء تجربة نوعية إلرشاك 

فريق برشي مختص سيعيش داخلها ملدة عام واحد 

وسط ظروف بيئية وحياتية تحايك ظروف الكوكب 

املطلوبة  السلوكية  الدراسات  إجراء  مع  األحمر، 

يف  الحقاً  منها  واالستفادة  العلمية  النتائج  ملتابعة 

أن  املقرر،  ومن  الفضاء.  استكشاف  رحالت  مجال 

يقوم الفريق بإجراء تجارب لتحقيق االكتفاء الذايت 

من الطاقة واملياه والغذاء.

صناعية  أقامر   6 وتشغل  اإلمارات  دولة  متتلك 

إضافة لكونها من أكرب املستثمرين يف املجال إقليمياً 

األمر الذي مكن الدولة من أن تصبح مركزاً إقليميا 

للتقنيات والخدمات الفضائية.

مجال الفضاء يف الدولة يوظف 500 شخص أكرث من 

%50 منهم من مواطني دولة اإلمارات.

ستكون االمارات أول دولٍة عربية ترسل مسباراً غري 

مأهوٍل إىل مداٍر حول املريخ بحلول عام 2021.

الخارجي  الفضاء  إىل  يُسافر  عريب  شخٍص  أول  كان 

هو األمري سلطان بن سلامن آل سعود، الذي سافر 

يف مهمٍة عىل منت مكوك فضاٍء أمرييك عام 1985. 

وبعد عامني، أمىض طيار سالح الجو السوري محمد 

فارس، أسبوعاً عىل منت محطة مري (Mir) الفضائية 

التي كانت تابعًة لالتحاد السوفيتي السابق. ولكن 

ما مييز اإلنجاز االمارايت انه يأيت ضمن سياق مرشوع 

إرسال  عىل  يقترص  ال  الفضاء  الستكشاف  متكامل 

علمية  وجهود  عىل خطط  يشتمل  بل  فضاء،  رواد 

متكاملة الستكشاف الفضاء.

متتلك دولة االمارات منظمة أقامر صناعية:
ديب سات 1 (قمر صناعي للتصوير، أطلق عام • 

(2009

ديب سات 2 (قمر صناعي للتصوير، أطلق عام • 

(2013

أطلق •  لالتصاالت،  صناعي  (قمر   1 سات  ياه 

عام 2011)

أطلق •  لالتصاالت،  صناعي  (قمر  سات2  ياه 

عام 2012)

مقرر •  للتصوير،  صناعي  (قمر  سات  خليفة 

االطالق عام 2018)

يف يوليو 2014، أطلقت اإلمارات مبادرة إنشاء وكالة 

للفضاء، من شأنها أن تشارك الدول األخرى يف تعزيز 

الفضاء  مجتمع  يف  واملساهمة  الفضاء،  استكشاف 

العلمي العاملي.
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فازت اإلمارات باستضافة مؤمتر الفضاء الدويل 2020 

واملتخصصني،  والرواد  العلامء  من   5000 بحضور 

حضور  املؤمترات  من  النوع  هذا  استقطاب  ويعزز 

دولة اإلمارات كمركز إقليمي وعاملي رائد يف قطاع 

انه فرصة الطالع العامل عىل قدرة  الفضاء، خصوصاً 

االسرتاتيجية،  الخطط  أهداف  إنجاز  عىل  الدولة 

وصارت مثاالً عاملياً يحتذى به يف بناء الدول الحديثة 

واملدن الذكية، وإبراز اإلنجازات التي حققها برنامج 

”مرشوع  إطالق  عقب  وتحديداً  اإلمارايت،  الفضاء 

األمل“،  ”مسبار   – املريخ“  الستكشاف  اإلمارات 

الذي يعترب محطة رئيسية من محطات اسرتاتيجية 

الحكومة االتحادية يف قطاع الفضاء ومبادرة رئيسية 

ودولياً  محلياً  التنمية  ملستقبل  رؤيتها  لتحقيق 

(يعقده ”االتحاد الدويل للمالحة الفضائية“ بالتعاون 

مع ”األكادميية الدولية للمالحة الفضائية“ و“املعهد 

الدويل لقانون الفضاء“ املؤمتر، وقد استضافت فرنسا 

سنويا  يُنظم  الحني  ذاك  ومنذ  املؤمتر.  دورات  أوىل 

يف إحدى الدول املنضوية تحت االتحاد الدويل ومن 

واستقطب  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  بينها 

”املؤمتر الدويل للفضاء“ منذ انطالقه يف العام 1950 

مشاركة رؤساء وكبار املديرين التنفيذيني يف وكاالت 

الفضاء، وصناع قرار، وباحثني وأكادمييني ومتخصصني 

يف علوم الفضاء من مختلف دول العامل، وصدرت عنه 

توصيات كان لها وقعها عىل قطاع الفضاء العاملي. 

كام ُعرضت خالله آالف من أوراق العمل ونُظّمت 

الندوات واالجتامعات  مئات ورش العمل وعرشات 

التي تناولت مواضيع محددة ذات الصلة بالفضاء يف 

نطاق عاملي. ويتوقع ان يستقطب املؤمتر يف العام 

2020 أكرث من 5000 مشارك)

لألمن  بالنسبة  الفضاء  تكنولوجيا  أهمية  تزايدت 

القومي للدول، وبات قطاع الفضاء ميثل جزءاً مهامً 

من علوم االتصاالت الفضائية واملالحة والبث وعلم 

مجال  يف  الحكومية  االستثامرات  وارتفعت  املناخ، 

الفضاء من 35 مليار دوالر عاملياً يف عام 2000 إىل 

دول  برزت  حيث   .2012 عام  يف  دوالر  مليار   73

مثل االمارات واندونيسيا وماليزيا وتايالند وفيتنام، 

فضائية  برامج  يف  تقريباً  دولة   70 انخرطت  كام 

مبستويات متباينة.

متتلك دولة االمارات املوارد والخربة العلمية واإلرادة 

يف  لالنخراط  الالزمة  االسرتاتيجية  والرؤية  الوطنية 

صناعة الفضاء، حيث يلعب هذا القطاع دوراً حيوياً 

عمل  فرص  إيجاد  يف  ويسهم  االقتصاد  تنويع  يف 

متخصصة لذوي الكفاءات العالية والخربات الرفيعة 

من املواطنني مبا يفتح الباب لزيادة املوارد من خالل 

بيع براءات االخرتاع واالبتكار واالكتشافات للوكاالت 

األجنبية املتخصصة.

لدولة االمارات خربة تراكمية كبرية يف مجال األقامر 

مشغل  أول  تأسيس  تاريخ  يعود  حيث  الصناعية، 

ويف   .1999 عام  إىل  االمارات  يف  الصناعية  لألقامر 

الفضاء  سباق  رسمياً  الدولة  دخلت   2014 يوليو 

بتأسيس وكالة الفضاء، وإعالن خطط إلطالق رحلة 

املريخ بحلول عام 2021؛ حيث  علمية الستكشاف 

اقتصاد  بناء  يف  الفضاء  قطاع  عىل  الدولة  تراهن 

اسرتاتيجياتها  ضمن  الدخل  مصادر  وتنويع  املعرفة 
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الهدافة لالستعداد ملرحلة ما بعد النفط.

هناك أكرث من 6443 قمراً صناعياً يدور حول األرض 

مختلفة..  وأهداف  خدمات  تؤدي   (2017 (بنهاية 

انتهت  األقامر  هذه  من   %44 أن  واملدهش 

مازالت  بالعطب) ومع ذلك  أصيبت  (أو  صالحيتها 

ألربعة  تابعة  وهي  دولها،  بأسامء  املدارات  تحجز 

الواليات  متلكها  نصفها  من  وأكرث  دولة،  وأربعني 

املتحدة وروسيا ودول االتحاد األورويب - يف حني تعد 

اليابان والصني وكوريا الجنوبية الدول األكرث امتالكاً 

لألقامر الصناعية يف قارة آسيا.

جديداً  قمراً   357 إطالق  وحده   2017 عام  يف  تم 

ألغراض مختلفة تتنوع بني التصوير واملراقبة والبث 

العسكري  والتجسس  الجوي  والرصد  التلفزيوين 

وتوجيه السفن والطائرات - وقد يرتفع الرقم ألكرث 

التجسس  أقامر  عدد  إىل  توصلنا  حال  يف  ذلك  من 

العسكري التي ال يُعـلن عنها.

ثالثة  عىل  تتدرج  الصناعية  باألقامر  الدول  عالقة 

تصنيع  أو  تستطيع رشاء  فهناك دول ال  مستويات، 

أو  خدمات  استئجار  إىل  فتعمد  الوطنية  أقامرها 

للدول  التابعة  األقامر  ضمن  بها  خاصة  قنوات 

أقامرها  رشاء  عىل  قادرة  دول  وهناك  الكربى.  

بإطالقها  أخرى  دول  أو  رشكات  وتكليف  الخاصة 

بالنيابة عنها. وهناك دول صناعية متقدمة (كاليابان 

ولكنها  بنفسها  أقامرها  تصنع  الجنوبية)  وكوريا 

تطلقها بواسطة رشكات فضائية متخصصة.

 3.82 اىل  الصناعية  األقامر  سوق  يصل  أن  يتوقع 

مليارات دوالر أمرييك بحلول عام 2020، أي بزيادة 

أن  ويتوقع   ،%2.5 بحوايل  السنوي  النمو  يف معدل 

يشهد قطاع االتصاالت عرب األقامر الصناعية الثابتة 

منواً بحواىل 33% خالل العقد املقبل.  ويقدر خرباء 

طريق  عن  االتصاالت  سوق  تنمو  أن  مطلعون 

األقامر االصطناعية يف مناطق الرشق األوسط وآسيا 

العرشة  األعوام  خالل  كبري  بشكل  الهادئ  واملحيط 

املقبلة، نظراً إىل االتجاه القوي نحو تطوير القوات 

العسكرية يف هذه األسواق.

صناعياً  قمراً  وتشغل  متلك  دولة   60 حوايل  هناك 

واحداً عىل األقل. وكالة اإلمارات للفضاء التي أنشئت 

حديثاً ستكون مسؤولة عن تنظيم قطاع الفضاء يف 

اإلماراتيني  للمواطنني  عمل  فرص  وتوفري  الدولة، 

املعرفة.   مستوى  رفع  خالل  من  القطاع  هذا  يف 

مجموعة  حققت  للفضاء  اإلمارات  وكالة  حققت 

خالل  الوكالة  نجحت  حيث  اإلنجازات،  من  بارزة 

السنوات الثالث يف ترسيخ حضورها بني نظرياتها من 

الوكاالت الفضائية العاملية، وأن تؤسس ملكانتها بني 

أهم املنظامت الدولية عرب الحصول عىل عضويتها. 

ونالت الوكالة أخرياً عضوية االتحاد الدويل للمالحة 

عضوية  عىل  الحصول  أعقاب  يف  وذلك  الفضائية، 

ومجموعة  الفضاء،  الستكشاف  الدولية  اللجنة 

الخارجي،  الفضاء  الستكشاف  الدويل  التنسيق 

باستخدام  العاملية  املالحة  ألنظمة  الدولية  واللجنة 

كام  األرض.  مراقبة  ومجموعة  الصناعية،  األقامر 

وكاالت  أهم  مع  تفاهم  مذكرة   16 الوكالة  وقعت 

والفرنسية  األمريكية  الوكاالت  مثل  العاملية  الفضاء 

والروسية والجزائرية والصينية واإليطالية واليابانية 

نواحي  مختلف  تشمل جميعها  والتي  والربيطانية، 

جانب  إىل  الخارجي،  للفضاء  السلمي  االستكشاف 

والترشيعات  السياسات  مجال  يف  املشرتك  التعاون 

والتطبيقات،  والتكنولوجيا  الفضاء  وعلوم  الفضائية 

الخربات  وتبادل  البرشية  الكوادر  تطوير  عن  فضالً 

الفنية  اإلمكانات  من  واالستفادة  والدراسات 

للوكاالت.

3.82
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أول انطباع يتبادر إىل ذهن عند كل من تقع عينه عىل 

العسكرية  القتالية  الجوانب  أنها ستكرز عىل  العنوان 

املهام  فهي  املسلحة  للقوات  العملياتية  والجوانب 

التقليدية املتعارف عليها عند البرش، إذ أنه من الصعب 

فقط  العادي  اإلنسان  وليس  عام  بشكل  الناس  عىل 

التفكري بأن هناك جوانب سياسية ميكن أن تقوم بها 

الثالث  العامل  دول  يف  املوجودة  تلك  خاصة  الجيوش 

يف مجال دعم السياسة الخارجية للدول أو أنها تقوم 

املؤسسات  بها  تقوم  التي  تلك  توزاي  إنسانية  مبهام 

العمل بل أحيانا تتفوق عليها رمبا بسبب  املوكلة بها 

استعداد القوات املسلحة للعمل يف مختلف الظروف 

االستعدادات  ناحية  من  وكذلك  واملناخية  الجغرافية 

لكن  الدولية،  اإلغاثة  وعمليات  املساعدات  مثل 

والسياسيني  املدنيني  بني  تنوع  الذي  الحضور،  وجد 

والعسكريني، يف هذه الورقة مثل تلك األشياء.

بن  زايد  الله-الشيخ  بإذن  له  -املغفور  رؤية  تقوم 

سلطان آل نهيان، كام جاء يف تفاصيل املحارضة «زايد 

البرشي  بالعنرص  االهتامم  عىل  املسلحة»،  والقوات 

باعتباره أساس نجاح كل عملية تنموية يف أية دولة يف 

العامل فهي الرثوة الحقيقية وهذا الذي حدث بالفعل 

بكل  البرشي  العنرص  تزويد هذا  وبالتايل  اإلمارات،  يف 

مهامه  يؤدي  أن  عىل  تساعده  التي  الثقافية  املعارف 

ومهنية  باحرتافية  منه  املطلوبة  والوطنية  القتالية 

عن  منغلقاً  يكون  ال  ذلك  مقابل  يف  ولكنه  كبريتني، 

الجوانب األخرى خاصة اإلنسانية التي ميكن أن يتفاجأ 

بها مثل املهام اإلنسانية التي ترتافق دامئا مع الحروب 

املسلحة يف هذه  بالقوات  االستعانة  إن  بل  واألزمات، 

املجاالت بات اليوم أمراً مسلامً به، وقد نجحت قواتنا 

يف ذلك فكانت أحد أدوات الدبلوماسية اإلماراتية.

اإلماراتية  املسلحة  القوات  به  تحظى  الذي  «اإلبهار» 

والتي تحدث عنها الكثريين من صناع السياسة والقرار 

املسلحة  القوات  تأسيس  أن  يؤكد  العامل  العسكري يف 

اإلماراتية مل تكن بتلك السهولة التي قد يظن بها البعض 

بل إنها مرت مبراحل متعددة (كام وضحتها املحارضة) 

وواجهت تحديات كبرية لعل أهمها ليس تأهيل العنرص 

زايد  الشيخ  «إرادة»  ولكنها  وجوده  وإمنا  البرشي 

:

sowafi@hotmail.com

الصعوبات عىل  وعزميته كانت قوية، فلم تحمله كل 

التوقف عن تنفيذ رؤيته إلنشاء قوات اتحادية توازي 

تلك املوجودة يف الدول التي تسبقنا مبراحل.

 عىل مدى أكرث من أربعة عقود ماضية، أنجزت هذه 

«باملدرسة  املحارض  سامها  والتي  الوطنية  املؤسسة 

من  الكثري  عززت  باعتبارها  كذلك  وهي  الوطنية» 

منها،  تخرجوا  وطنية  بكفاءات  الوطنية  املؤسسات 

الكربى أهمها  الوطنية  الكثري من املرشوعات  أنجزت، 

تصنيع أسلحة ومعدات عسكرية باالعتامد عىل أبناءها 

فصارت تنافس الصناعات العسكرية العاملية، وتحملت 

مجال  األخرى يف  القوات  بها  تشهد  دولية  مسئوليات 

محاربة أخطر «آفة» مرت عىل البرشية وهي اإلرهاب 

والتطرف خاصة يف اليمن وأفغانستان.

أصبح من الصعب القول بإن القوات اإلماراتية ال تشارك 

مبسئوليات الحفاظ عىل األمن القومي العريب وال ميكن 

أن يقال من عاقل بأنها حادت عن مبادئها يف تحقيق 

األمن واالستقرار العاملي التي وضعها املغفور له بإذن 

الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإذا كانت اليوم 

هي (القوات املسلحة) الذراع الرئييس يف الحفاظ عىل 

املكتسبات التنموية لدولة اإلمارات فإن هذه املؤسسة 

الجيوش نقلته منه بعض  أرست قيام جديدة يف دور 

القوات يف العامل وهي الواجبات اإلنسانية.

املسلحة  القوات  يف  زايد  الشيخ  دور  عن  الحديث 

اإلماراتية يتجاوز املعنى املبارش لتأسيس قوى عسكرية 

مثلام يحدث يف باقي دول العامل فهو يؤرش إىل الروح 

حديثه  أن  كام  للسالم،  وحبه  عنه  املعروفة  اإلنسانية 

ترمز  إماراتية عسكرية شابة  األيام من شخصية  هذه 

إىل تناقل األفكار بني األجيال مبا يدل أن رسالة املغفور 

له باقية ومستمرة.
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والسيطرة  الفضاء  عسكرة  عن  الحديث  أن  ورغم 

عليه ليس وليد اليوم، وإمنا يعود إىل حقبة الحرب 

أطلق  املايض، حينام  القرن  الباردة يف خمسينيات 

  1957 العام  يف  ”السابق“  السوفييتي  االتحاد 

لألغراض  صناعي  قمر  كأول   ،“1 ”سبوتنيك  قمر 

ضد  الباردة  الحرب  إطار  يف  وذلك  العسكرية، 

الواليات املتحدة األمريكية، فإن األمر يتكرر اليوم، 

وإن كان بشكل أكرث تعقيداً عن ذي قبل يف ظل 

تعدد مراكز القوى صاحبة التأثري يف العامل، وعودة 

الباردة وإن كانت بأشكال مختلفة،  أجواء الحرب 

كالحروب التجارية العاملية، وتصاعد سباق التسلح، 

نتيجة  والدولية  اإلقليمية  األزمات  حدة  وتفاقم 

االنقسامات الحادة بني القوى الكربى حول كيفية 

التعاطي معها. 

 :

 « »
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رغم أن األعوام املاضية شهدت محاوالت من جانب 

الفضاء»،  «عسكرة  يسمى  ملا  الكربى  القوى  بعض 

قدراتها  عن  رسمي  بشكل  تعلن  تكن  مل  أنها  إال 

املتطورة أو نواياها يف مجال السيطرة عىل الفضاء، 

خشية أن تؤدي إىل توتر يف العالقات الدولية ، خاصة 

بني الواليات املتحدة من ناحية والصني وروسيا من 

ناحية ثانية، لكن مع إصدار الرئيس األمرييك دونالد 

ترامب يف شهر يونيو 2018 ، توجيًها عاجًال إىل وزارة 

كصنف  فضائية  قوات  بإنشاء  «البنتاجون»  الدفاع 
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املتحدة،  للواليات  املسلحة  القوات  ضمن  سادس 

تزايد  الحديث عن عسكرة الفضاء ، وتضاعفت معه 

املخاوف من أن يدفع ذلك العامل إىل مرحلة جديدة 

من  الرصاعات والحروب، خاصة أن ترامب مل يكتف 

فقط بتوجيه وزارة الدفاع «البنتاجون» ببدء تشكيل 

أن  عىل رضورة  شدد  بل  الجديدة،  الفضائية  القوة 

يعد  مل  «ألنه  الفضاء،  عىل  املتحدة  الواليت  تهيمن 

مقبوالً أن تظل خلف روسيا والصني ودول أخرى يف 

املجال الفضايئ»، عىل حد قوله.  

 2018 أغسطس  شهر  يف  ألقاه  الذي  خطابه  ويف 

التأكيد  ترامب  أعاد  للفضاء  الوطني  املجلس  أمام 

عىل رؤيته للتفوق األمرييك يف مجال الفضاء، حيث 

قال: «أنا هنا أقوم بإدارة وزارة الدفاع لبدء العملية 

الالزمة عىل الفور إلنشاء قوة فضائية باعتبارها الفرع 

فرع  وهي  األمريكية،  املسلحة  للقوات  السادس 

منفصل عن سالح الجو ولكنه متساٍو معه»، ليوجه 

املنافسة،  الدولية  القوى  إىل  واضحة  رسالة  بذلك 

مفادها بأن الواليات املتحدة ماضية يف تأكيد تفوقها 

الخطاب  وهو  الفضاء..  عىل  وسيطرتها  العسكري، 

الذي الذي أثار قلقاً لدى القوى الكربى، التي باتت 

االستعداد  أهبة  عىل  تكون  أن  عليها  بأن  مقتنعة 

أرادت  إن  األمرييك،  التوجه  هذا  ملواكبة  والتحرك 

القوة والنفوذ واملكانة والتأثري يف  أن تظل يف دائرة 

النظام الدويل. 

وترجمة لتوجيهات ترامب، أعلن نائب الرئيس مايك 

بنس يف شهر أغسطس  2018 عن إنشاء فرع جديد 

سادس من الجيش األمرييك يعرف باسم «قوة الفضاء» 

وذلك يف العام 2020، وإنفاق 8 مليارات دوالر عىل 

أوىل.  كخطوة  القادمة،  الخمس  للسنوات  املرشوع 

وكان الفتاً أن بنس كرر نفس كالم ترامب عن دوافع 

عن إنشاء هذه القوة الفضائية، حيث قال إن:“أمامً 

أخرى تسعى إىل اإلخالل بأنظمتنا الفضائية، وتطعن 

أكرث من أي وقت يف الهيمنة األمريكية“. األمر الذي 

يؤكد أن القوة الفضائية الجديدة هي بالفعل لتأكيد 

التفوق األمرييك يف مجال الفضاء.

جديدة  فضائية  قوة  بإنشاء  الخاص  ترامب  توجه 

كفرع سادس يف الجيش األمرييك يتوافق مع رؤيته 

وتأكيد  لبالده،  العسكرية  القوة  بتعظيم  الخاصة 

تفوقها العاملي، باعتبار أن الهيمنة األمريكية باملجال 

الفضايئ هي مسألة أمن قومي، حيث كان ذلك أحد 

مالمح حملته االنتخابية، والتي رفع خاللها شعارات 

تدور يف معظمها حول جعل أمريكا مرة أخرى الدولة 

األوىل حول العامل، كام أن هذا التوجه يعرب يف الوقت 

ذاته عن أحد جوانب العقيدة العسكرية األمريكية، 

التي تؤمن باستخدام القوة كأداة لحسم الرصاعات 

وحل األزمات. 

عىل  تعتمد  املتحدة  الواليات  أن  تاريخياً  والثابت 

عىل  العسكري  تفوقها  تعزيز  يف  الفضائية  قدراتها 

الحرب  العاملي، وهذه حقيقة واضحة منذ  الصعيد 

الباردة مع االتحاد السوفيتي ”السابق“، ولعل مقولة 

الرئيس األمرييك األسبق ليندون جونسون التي أشار 

العامل بسيادتهم  الربيطانيني قد سادوا  ”إّن  فيها إىل 

للبحار، وإن أمريكا سيطرت عىل العامل بعد الحرب 

الجوي،  املجال  يف  تفوقها  بفضل  الثانية  العاملية 

وسوف تسود أمريكا العامل بفضل سيادتها يف الفضاء 

”عسكرة  موقع  عن  بوضوح  تكشف  الخارجي“، 

العقيدة  يف  عليه  والسيطرة  الخارجي“  الفضاء 

تحتل  ملاذا  يفرس  هذا  ولعل  األمريكية،  العسكرية 

الصعيد  عىل  األوىل  املرتبة  اآلن  املتحدة  الواليات 

العاملي بنحو 803 أقامر صناعية متعددة املهام، تليها 

الثالثة جاءت روسيا  الصني مبعدل 204، ويف املرتبة 

مبعدل 142 قمراً.  بل إن التطور األبرز، والذي ميكن 

املتحدة  الواليات  توجه  عىل  القوي  املؤرش  اعتباره 

”لوكهيد  رشكة  قيام  هو  الفضاء“،  ”عسكرة  نحو 

مارتن“، بالتعاون مع رشكة ”بوينج للفضاء“  يف شهر 

أبريل 2018 بإطالق  صاروخ من طراز ”أطلس 5“ 

أقامر  أبرزها  عسكرية،  معدات  حامالً  الفضاء،  إىل 

اصطناعية متعددة االستخدام، من ضمن عملها دعم 

االتصاالت العسكرية.

 « »

..

« »

توجيهاته  عن  ترامب  دونالد  الرئيس  إعالن  فور 

 2020 عام  بحلول  الجديدة  الفضاء»  «قوة  إلنشاء 

للرد عىل هذه  الكربى  القوى  العديد من  ، تحركت 

الخطوة، سواء باتخاذ خطوات يف مجال تطوير قوتها 

الفضائية، أو من خالل التحذير من تداعيات الخطوة 
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األمريكية عىل األمن والسلم الدوليني.

جاء  الجديدة  األمريكية  الخطوة  عىل  األقوى  الرد 

من روسيا، التي حذرت من تداعيات هذه الخطوة 

عىل أمن الفضاء، حيث عرب سريجي ريابكوف، نائب 

وزير الخارجية، يف ترصيحات الفتة خالل مؤمتر األمم 

الفضاء،  يف  والسياسة  القانون  حول  األول  املتحدة 

شهر  يف  موسكو  بالعاصمة  أعامله،  افتتح  والذي 

سبتمرب 2018، عن قلق بالده مام وصفه مبحاوالت 

فيه،  هجومية  أسلحة  نرش  عرب  الفضاء»،  «عسكرة 

وشدد عىل رضورة منع ذلك، قائالً:»نحن ننظر للوضع 

بقلق، يصبح الفضاء أقل أمنا ألن محاوالت االنتقال 

داعيا  تكرث»،  الفضاء  يف  التالية  العسكرة  مرحلة  إىل 

إىل رضورة «منع هذا بالجهود املشرتكة»، ومحذراً يف 

الوقت ذاته من أن «التحركات أحادية الجانب تجاه 

تسبب  أن  ميكن  الفضائية،  املوارد  استخدام  مسائل 

رضرا ألمن الفضاء».

الفضاء،  الدول املتقدمة يف مجال  وتعترب روسيا من 

املتقدمة  والتكنولوجية  التحتية  البنية  ورثت  حيث 

السوفيتي»السابق»،  االتحاد  ميتلكها  كان  التي 

كوسموس  االصطناعي  قمرها   2014 يف  وأطلقت 

2499، وأعلنت يف مارس 2018، إطالق صاروخ تفوق 

أنظمة  ترصده  ال  الصوت،  رسعة  أضعاف  رسعته 

العسكرية  األوساط  وتخىش  الصاروخي.  الدفاع 

األمريكية من أن تكون الخطوات التي اتخذتها روسيا 

يف مجال «عسكرة الفضاء» األعوام املاضية،  بهدف 

السيطرة عىل األقامر الصناعية األخرى غري الروسية 

أو تدمريها.

أما فرنسا فأكدت من خالل وزيرة دفاعها فلورنس 

ستستثمر  بالدها  أن   2018 يونيو  شهر  يف  باريل 

الصناعية  أقامرها  وتطوير  لتجديد  دوالر  مليار   4.2

محتمل  تجسس  من  شبكتها  لحامية  العسكرية 

تركيب  عىل  ”سنعمل  باريل:  وقالت  املنافسني.  من 

كامريات مراقبة يف أقامرنا الصناعية حتى نعلم من 

يقرتب منا“. ولعل النقطة املهمة يف حديث الوزيرة 

يف  االستثامر  رضورة  عىل  تأكيدها  هي  الفرنسية 

أن  دون  والحيلولة  مراقبته  ميكن  بحيث   ، الفضاء 

يتحول إىل مرسح ملواجهات كربى، وساحة للحروب 

يف املستقبل. وليس أدل عىل موقع الفضاء يف العقيدة 

الدفاعية الفرنسية من أن قانون التخطيط العسكري 

الفرنيس للسنوات املقبلة (2019 و2025 ) يؤكد عىل 

أن ”للفضاء أهمية اسرتاتيجية كبرية“، وينص مرشوع 

والتهديدات  املخاطر  مواجهة  ”يف  أنه  عىل  القانون 

املتنامية هناك حاجة إىل مواصلة تعزيز أصول الفضاء 

الجديدة واألنظمة التي تستخدمها“.

الصني بدورها قطعت شوطاً كبرياً يف مجال“عسكرة 

الواليات املتحدة إلنشاء قوة  الفضاء“، بل أن توجه 

الفضاء الجديدة  رمبا يكون قد جاء رداً عىل تحركاتها 

تشري  حيث  األخرية،  األعوام  يف  الفضاء  مجال  يف 

إضافية  تجارب  أجرت  أنها  إىل  التقارير  من  العديد 

لألسلحة الحركية األرضية املضادة لألقامر الصناعية، 

فضائية“  عسكرية  ”قوات  تجهيز  عىل  تعمل  كام 

املنخفض،  األريض  املدار  يف  حضورها  من  لتزيد 

لتشمل  الفضائية  الحربية  قواتها  تطوير  خالل  من 

جيش  ووحدة  معلوماتية  وقوات  نووية  صواريخ 

بتحليل  متخصصة  استخبارات  جانب  إىل  إلكرتوين، 

اإلشارات اإللكرتونية، وهذا النوع من االستعداد يعّد 

الصني لخوض حرب كاملة يف الفضاء. وهناك شكوك 

سفن  تطوير  الصني  توجه  حول  ودولية  أمريكية 

فضائية مسلحة بالليزر ومركبات عسكرية فضائية ، 

خاصة بعد قيامها عام 2007 بتدمري القمر الصناعي 

”فنغ يون 1يس“ املخصص لألحوال الجوية يف الفضاء 

بصاروخ مضاد لألقامر الصناعية، وهو ما اعترب وقتها 

تكنولوجياً غري مسبوق بالنسبة  نقلة نوعية وتطوراً 

تطوير  إمكانية  بشأن  املخاوف    وأثار  الصني،  إىل 

تلك القدرات وتوجيهها ضد األقامر الصناعية للدول 

األخرى املنافسة يف الفضاء .

 .. « »

يف ظل ما يشهده النظام الدويل الراهن من تنافس 

محموم عىل القوة والنفوذ، فإن التوجه املتنامي نحو 
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جديدة  مرحلة  إىل  العامل  يدفع  قد  الفضاء  عسكرة 

تداعياتها  لها  ستكون  والحروب،  الرصاعات  من 

بالنظر  وذلك  الدوليني،  والسلم  األمن  عىل  الخطرية 

إىل مجموعة من االعتبارات واملعطيات، لعل أبرزها:

1 - أن التوجه نحو عسكرة الفضاء يأيت يف ظل عودة 

أجواء الحرب الباردة من جديد، والتي بدأت مع تويل 

يف  السلطة  مقاليد  ترامب  دونالد  األمرييك  الرئيس 

عالقات  توتر  إىل  سياساته  أدت  العام 2017، حيث 

الدولية، بداية  القوى  املتحدة مع مختلف  الواليات 

دول  من  بالعديد  ونهاية  بالصني  ومروراً  روسيا  من 

االتحاد األورويب، وأصبحت هذه القوى تنظر إىل أي 

مجال  يف  وخاصة  التسلح،  مجال  يف  أمرييك  تحرك 

الفضاء عىل أنه يستهدفها، ولهذا بدأت تويل أهمية 

سبيل  عىل  فروسيا  الفضائية،  قوتها  لتطوير  كبرية 

املثال كشفت خالل العام الجاري 2018 عن أسلحة 

هجومية جديدة يف إطار استعدادها لعسكرة الفضاء 

كربى  فضائية  قوة  تصبح  أن  فتطمح  الصني  أما   ،

بحلول عام 2030.  

2- التحول يف رؤية القوى الكربى إىل الفضاء من مجال 

للتعاون والتكامل لخدمة االنسانية وتعزيز األهداف 

اإلمنائية إىل مجال ملامرسة الهيمنة والسيطرة والرصاع 

الكربى  القوى  من  العديد  أن  حتى   ، النفوذ  عىل 

باتت تدرج «عسكرة الفضاء والسيطرة عليه « ضمن 

عقيدتها الدفاعية والعسكرية للسنوات املقبلة، وهو 

األمر الذي قد يكون سبباً يف نشوب رصاعات وحروب 

الدافع  أن  إىل  هنا  اإلشارة  ويكفي  املستقبل.  يف 

الرئييس وراء تشكيل قوة الفضاء األمريكية الجديدة 

يرجع باألساس إىل تقديرات استخباراتية تؤكد قدرة 

روسيا والصني عىل إسقاط األقامر الصناعية األمريكية 

تؤكده  ما  العامل  بهذا  ويرتبط  قليلة.  أعوام  خالل 

العديد من الدراسات عىل تزايد استخدامات الفضاء 

العديد من  بدأت  ألغراض عسكرية وحربية، حيث 

يف  الفضاء  استخدام  يف  جيداً  تفكر  العامل  جيوش 

االضطالع مبهام حربية محددة ، من خالل وضع نظم 

يف الفضاء من شأنها أن تهاجم هدفا يقع يف األرض أو 

يف الجو أو يف الفضاء نفسه.

3- التطور املتواصل يف مجال بحوث الفضاء واألسلحة 

الفضائية لن يؤدي فقط إىل تصاعد حدة الرصاع بني 

قد  وإمنا  الفضاء،  السيطرة عىل  الكربى حول  القوى 

يجعل من الفضاء أحد ساحات حروب املستقبل. يف 

هذا السياق، فقد حذرت صحيفة «واشنطن بوست» 

أغسطس  شهر  يف  عنها  صدر  تقرير  يف  األمريكية 

املايض من أن  التوجه نحو عسكرة الفضاء قد يؤدي 

التحتية  البنية  يشل  قد  نزاع  اشتعال  خطر   » إىل 

الفضائية لكوكب األرض بأكمله».  

تنظم  محددة  دولية  اتفاقية  وجود  عدم   -4

الدولية  والقوانني  فاالتفاقيات  الفضاء،  استخدامات 

كانت  املاضية  السنوات  إبان  إليها  التوصل  تم  التي 

تركز باألساس عىل كيفية االستخدام السلمي واآلمن 

الفضاء  عسكرة  قضية  مع   تتعامل  ومل  للفضاء، 

والسيطرة عليه من جانب بعض القوى،  وما ميكن أن 

يرتتب عليه ذلك من تداعيات تخل باألمن الدويل، ومل 

يتم التوصل حتى اآلن إىل اتفاقية دولية متنع رصاحة 

االختبارات العسكرية للقدرات الصاروخية ىف الفضاء 

مثل تجربة الصني عام 2007 لتوجيه رضبة صاروخية 

القوانني  أن  إذ  بها،  خاص  صناعى  قمر  السقاط 

الخارجى  للفضاء  الدوىل  كالقانون  بها،  املعمول 

االستخدام  لتنظيم   1967 عام  الساموية  واألجرام 

املركبات  ومرور  الفضائية  والرحالت  السلمى 

مل  اإلقليمية،  ومياهها  الدول  أجواء  فوق  الفضائية 

التنظيم  األمني والعسكري  يف  البعدين  إىل  تتطرق 

ما  الراهن،  وقتنا  وحتى  الخارجي،  للفضاء  القانوىن 

تزال الخالفات قامئة بني القوى الكربى حول إمكانية 

االستخدامات  تنظم  جديدة  اتفاقية  إىل  التوصل 

املتعلقة  القواعد  ذلك  يف  مبا  الفضاء،  يف  العسكرية 

بإطالق أشعة الليزر، ومهاجمة األقامر الصناعية.

يف ظل التوجه املتنامي من جانب العديد من القوى 

بات  عليه  والسيطرة  الفضاء  عسكرة  نحو  الكربى 

إىل  للتوصل  املتحدة  األمم  تتحرك  أن  الرضوري  من 

اتفاقية شاملة تنظم استخدامات الفضاء يف مجاالتها 

عن  التقاعس  ألن  والعسكرية،  املدنية  املختلفة، 

الرصاعات  من  مرحلة جديدة  إىل  العامل  يدفع  ذلك 

والحروب ستكون لها تداعياتها الكارثية عىل البرشية 

جمعاء. 
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2018

 .

البحرية  قوتها  بناء  إعادة  نحو  أثيوبيا  توجه  لكن 

أنها  خاصة  الجوهرية،  التساؤالت  من  جملة  يثري 

دولة «حبيسة»، أي محرومة من السواحل البحرية، 

التي  البحرية  القوة  هذه  مثل  إىل  تحتاج  وال 

تتطلب تخصيص أمواالً طائلة، ميكن توجيهها لبناء 

مرشوعات تنموية كبرية تخدم االقتصاد األثيويب. فام 

هي الدوافع الذي تقف وراء هذا التوجه الجديد؟ 

وما عالقة هذه الخطوة بالسياسة الخارجية الجديدة 

أثيوبيا  مكانة  تعزيز  إىل  تسعى  والتي  أبابا  ألديس 

كقوة إقليمية مؤثرة يف املنطقة؟ وما هي األهداف 

الجيوسياسية واالسرتاتيجية واالقتصادية التي تطمح 

إىل تحقيقها أثيوبيا من وراء هذه القوة البحرية؟

 :

 .

تعترب أثيوبيا القوة العسكرية األوىل يف منطقة القرن 

عام  البحرية  قواتها  فككت  أنها  ورغم  األفريقي، 

1993 بعد انفصال إريرتيا عنها، لعدم حاجتها إليها، 

آنذاك،  بعدما فقدت واجهتها البحرية الوحيدة عىل 

البحر األحمر، إال أنها عادت هذا العام 2018  لتؤكد 

مجدداً أهمية العمل عىل إعادة بناء القوة البحرية، 

وتحديثها وتطويرها يك تواكب الطموحات الجديدة 

إقليمية  قوة  باعتبارها  لنفسها  تنظر  التي  ألثيوبيا 

قادرة عىل التأثري يف قضايا وأزمات املنطقة املختلفة.

التوجه الجديد لبناء القوة البحرية عرب عنه بوضوح 

رئيس الوزراء آيب أحمد خالل اجتامع مع كبار القادة 

العسكريني يف شهر يونيو 2018 بقوله ”بعد الجهود 

من  واحدة  بنينا  الوطني  دفاعنا  لبناء  بُذلت  التي 

أن  علينا  أفريقيا،  يف  والجوية  الربية  القوات  أقوى 

نبني قدرات قواتنا البحرية يف املستقبل».

العديد  الخرباء يرون أن هناك  الكثري من  ورغم أن 

سواء  الجديد،  األثيويب  التوجه  أمام  التحديات  من 

فيام يتعلق بالتمويل املايل، حيث يتطلب بناء قوة 

الدوالرات، أو فيام  بحرية جديدة عرصية مليارات 

املؤهلة  والبرشية  الفنية  الخربات  بنقص  يتعلق 

األثيوبية  الحكومة  أن  إال  الجديدة،  القوة  إلدارة 

 :
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البحرية،  قوتها  بناء  إعادة  يف  ماضية  أنها  أكدت 

وتسليحها بشكل عرصي، باعتبارها متثل أهم أركان 

أمنية واسرتاتيجية  تعد رضورة  املسلحة، كام  قوتها 

للحفاظ عىل مصالحها العليا وأمنها القومي.

والواقع أن أثيوبيا متتلك بالفعل بعض املقومات التي 

خالل  البحرية  قوتها  بناء  إعادة  عىل  تساعدها  قد 

بتدريب  يقوم  بحري  معهد  فلديها  املقبلة،  الفرتة 

أكرث من 500 مهندس بحري وفني كهربايئ سنويًا، 

سنويًا.  ضابط   1000 من  أكرث  لتدريب  خطط  مع 

الخريجون  ميتلك  اإلثيويب،  البحري  للمعهد  ووفًقا 

املهارات واملعرفة ”الالزمة للنجاح يف الشحن العاملي 

صناعة“. فضالً عن ذلك، تحظى أثيوبيا بدعم العديد 

إليها  تنظر  التي  والدولية،  اإلقليمية  القوى  من 

واالستقرار  األمن  تحقيق  يف  مهم  عامل  باعتبارها 

يف منطقة القرن االفريقي، وميكن أن تشارك  بدور 

األمن  تواجه  التي  التهديدات  مواجهة  يف  فاعل 

الرامية  والدولية  األمريكية  الجهود  ودعم  اإلقليمي 

إىل محاربة التنظيامت اإلرهابية التي تنشط يف هذه 

املنطقة املضطربة.

 ..  :

 « »

أثيوبيا  تحرك  التي  الدوافع  عن  كثريون  يتساءل 

إلعادة بناء قوتها البحرية، رغم أنها تصنف كـ»دولة 

دولة  أي   ،  (Landlocked country) حبيسة» 

عىل  مبارشة  تطل  وال  بالكامل،  باليابسة  محاطة 

عملية  يجعل من  ما  بحرية،  موانئ  أو  أي سواحل 

أموال  من  نتطلبه  وما  جديدة-  بحرية  قوة  بناء 

طائلة وبنية تحتية وأساسية وموارد برشية- عملية 

محدودة الجدوى واألثر بحسابات الربح والخسارة.

النظري،  التفسري  هذا  وراء  ينساقون  قد  كثريون   

جديدة  بحرية  قوة  بناء  إعادة  عملية  أن  ويرون 

متثل نوعاً من ”الرتف“ أو ”االستعراض ” للقوة من 

عملياً  لكن  حبيسة،  دولة  باعتبارها  أثيوبيا،  جانب 

فإن أثيوبيا محاطة بخمس دول من أصل ست دول 

تطل عىل البحار،  وترتبط معها بعالقات جيدة إن مل 

تكن ممتازة خاصة بعد عودة العالقات الدبلوماسية 

أي  أنها،  يعني  ما   ،2018 يوليو  اريرتيا يف شهر  مع 

أثيوبيا، باتت قادرة عىل التخلص من عقدة ”الدولة 

الجديدة  االسرتاتيجية  خالل  من  وذلك  الحبيسة“، 

«الرشاكة  عليها  أن يطلق  والتي ميكن  تتبناها  التي 

الجوار، وربطها  يف إدارة وتطوير املوانئ» مع دول 

والتجارية  االقتصادية  املصالح  من  قوية  بشبكة 

املشرتكة.

بناء  إعادة  نحو  الجديد  األثيويب  التوجه  فإن  لهذا 

القوة البحرية يرتبط بشكل وثيق بهذه االسرتاتيجية، 

التي تسعى من خاللها أديس أبابا إىل تنويع منافذها 

البحرية وضامن أمن املوانئ التي تستثمر فيها مع 

مع  تجارتها  عصب  تشكل  باعتبارها  الجوار،  دول 

دول الجوار والعامل الخارجي بوجه عام.

 :

 ..

البحرية أهمية خاصة لدى  املنافذ واملوانئ   تحتل 

الكثري من دول العامل، والتي رشعت خالل السنوات 

املشرتك مع دول أخرى، سواء  االستثامر  املاضية يف 

ملا  بحرية،  موانئ  تأجري  أو  موانئ  إقامة  من خالل 

تنطوي عليه هذه املوانئ من أهمية كبرية اقتصادية 

وسياسية واسرتاتيجية، باعتبارها أحد مظاهر النفوذ 

أثيوبيا  تدركة  ما  وهذا  املعارص.  عاملنا  يف  والقوة 

تسعى  حيث  الحكومة،  رئاسة  أحمد  آيب  تويل  منذ 

إىل تنويع منافذها البحرية، سواء من خالل التطوير 

زمنية  لفرتات  تأجريها  أو  البحرية  للموانئ  املشرتك 

االتفاقيات  العديد من  بالفعل  أبرمت  طويلة، وقد 

مع دول الجوار حصلت مبوجبها عىل حصص معتربة 

فعودة  إفريقيا.  برشق  الحيوية  املوانئ  من  بعدٍد 

وتنامي  وأثيوبيا  إريرتيا  بني  الدبلوماسية  العالقات 

والذي  الدولتني،  بني  والتقارب  التفاهم  مسنوب 

الذي  املشرتك»  والصداقة  السالم  «إعالن  يف  تجسد 

أبابا  ألديس  يتيح   2018 يوليو  يف  الدولتان  وقعته 
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وخاصة  اإلرتريية،  املوانئ  من  االستفادة  إمكانية 

املوانئ  أهم  من  يعتربان  اللذان  ومصّوع،  عصب 

أحمد  أوضح  وقد  األحمر.  البحر  عىل  االسرتاتيجية 

شيدي، املتحدث باسم الحكومة اإلثيوبية، إن إعادة 

فتح الطريقني املهمني املؤديني إىل مرفأي عصب يف 

جنوب إريرتيا ومصوع يف شاملها، ستعود بالنفع عىل 

املنطقة برمتها.

يف  اتفاقا  والسودان  إثيوبيا  أبرمت  ذاته،  الوقت  يف 

مايو 2018   يسمح لألوىل بأخذ حصة يف بور سودان 

وتقليص  منافذها  لتنويع  سوداين  بحري  ميناء  أكرب 

إليه  التوصل  الذي تم  املوانئ. وهذا االتفاق  رسوم 

يف الخرطوم أثناء اجتامع بني رئيس الوزراء اإلثيويب 

آيب أحمد، والرئيس السوداين عمر البشري؛ يقيض بأن 

يقوم الجانبان بتطوير امليناء الحيوي، عىل أن تكون 

إلثيوبيا حصة فيه.

إضايف  لوجستي  ممر  تأمني  يف  أثيوبيا  نجحت  كام 

لتجارة االسترياد والتصدير عرب ميناء بربرة الصومايل، 

بعدما وقعت يف مارس 2018 مع رشكة موانئ ديب 

تصبح  الصومال،  أرض  حكومة  مع  اتفاقًا  العاملية 

ا يف ميناء بربرة بأرض  مبوجبه إثيوبيا رشيًكا اسرتاتيجيٍّ

الصومال، بنسبة %19، إضافة إىل استثامرها يف البنى 

بوابة  بصفتها  بربرة  ممر  لتطوير  الالزمة  التحتية 

الذي  األثيويب  املرشوع  ويندرج  إثيوبيا.  إىل  تجارية 

صومايل  يف  بربرة  ميناء  استخدام  زيادة  إىل  يهدف 

توسيع  إىل  الرامية  أبابا  أديس  مساعي  ضمن  الند 

املتنامية،  والتصدير  االسترياد  منتجات  إىل  الوصول 

لتعزيز  أخرى  موانئ  مع  جنب  إىل  جنبا  وسيعمل 

حركة التجارة األثيوبية.

وتوصلت أديس أبابا يف شهر مايو 2018 إىل اتفاق 

بوابة  يعد  الذي  جيبويت  ميناء  بشأن  جيبويت  مع 

االتفاق  هذا  ويعطي  للتجارة،  الرئيسية  أثيوبيا 

لألخرية  يتيح  كام  جيبويت،  ميناء  يف  ألثيوبيا  حصة 

إثيوبية  رشكات  يف  حصص  عىل  لالستحواذ  الخيار 

تدرس  قد  التي  الرشكات  بني  للدولة. ومن  مملوكة 

إثيو  اإلثيوبية ورشكة  الكهرباء  فيها رشكة  االستثامر 

الباقية يف  القليلة  تيليكوم وهي أحدى االحتكارات 

قطاع اإلتصاالت يف أفريقيا. ويتضمن االتفاق كذلك 

تطويرًا مشرتكًا للميناء.

ويف مايو 2018، وافقت إثيوبيا عىل صفقة مع كينيا 

لتسهيل الحصول عىل األرايض يف جزيرة المو كجزء 

 ، إثيوبيا   – السودان  جنوب   – المو  مرشوع  من 

والذي تقدر تكلفته بـ24  مليار دوالر. وكان قد تم 

التوقيع عىل املرشوع يف عام 2012 ولكن تم تأجيله 

بسبب تأخر التمويل ومشاكل أمنية يف كال البلدين. 

ستخفض  أثيوبيا  فإن  الصفقة،  هذه  ومبقتيض 

اعتامدها عىل ميناء جيبويت يف املستقبل.

أبرمتها  التي  التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  هذه 

أثيوبيا خالل العام الجاري مع دول الحوار إمنا تشري 

بوضوح إىل أمور عدة أولها قدرة حكومة آيب أحمد 

تنهي  متنوعة  بحرية  منافذ  أو  بدائل  إيجاد  عىل 

موطأ  إيجاد  خالل  من  الحبيسة»،  «الدولة  عقدة 

قدم ألثيوبيا عىل البحر األحمر الذي يعترب واحداً من 

سياسة  نجاح  وثانيها  العاملية.  التجارة  ممرات  أهم 

«تصفري املشكالت» التي تبناها رئيس الوزراء األثيويب 
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آيب أحمد، والتي ترجمت يف تعزيز رشاكات أثيوبيا 

ودولية  إقليمية  وقوى  الجوار  دول  مع  الخارجية 

عديدة. وثالثها تعزيز املصالح التجارية واالقتصادية 

فنجاح حكومة آيب  املقبلة،  السنوات  ألثيوبيا خالل 

آحمد يف إقامة استثامرات مشرتكة يف املوانئ بدول 

الجوار سيخدم مصالح أثيوبيا التجارية، كام سيسهم 

تنويع مصادر ترويج تجارتها بعد أن كان ميناء  يف 

الصادرة  التجارة  من   95% عىل  يستحوذ  جيبويت 

والواردة إلثيوبيا، وهو ما كان يُكلّفها %16 من قيمة 

وهو  دوالر،  مليار   1.5 قيمته  مبا  الخارجية  تجارتها 

جيبويت  مع حكومة  اتفاقية  لتوقيع  إثيوبيا  دفع  ما 

استحواذ  مقابل  امليناء  من  نسبة  عىل  باالستحواذ 

جيبويت عىل نسبة من أسهم رشكة الخطوط الجوية 

اإلثيوبية التي تعّد األكرب يف القارة، كام سبق اإلشارة.

رابعاً: القوة البحرية الجديدة.. أهداف جيوسياسية 

واقتصادية واسرتاتيجية

توجه أثيوبيا نحو إعادة بناء قوتها البحرية ال ميكن 

تعزيز  نحو  مهمة  باعتباره خطوة  فقط  إليه  النظر 

قوتها العسكرية الشاملة، وإمنا تتجاوز ذلك لتشمل 

بالنظر  أهدافاً جيوسياسية واسرتاتيجية واقتصادية، 

ملا تشكله القوة البحرية من أهمية كبرية ألي دولة 

يف عاملنا املعارص، فالدول التي تطمح ألن يكون لها 

دور إقليمي مؤثر وفاعل، ينبغي أن يكون لديها قوة 

الكربى  القوى  من  العديد  أن  بل  متطورة،  بحرية 

رئييس،  بشكل  البحرية  القوة  عىل  تعتمد  كانت 

باعتبارها العمود الفقري لقوتها العسكرية الشاملة، 

فضالً عن أهميتها يف تعزيز مكانة الدولة السياسية 

هذا  ومن  والتجارية،  االقتصادية  مصالحها  وحامية 

املنطلق فإن إثيوبيا تسعى من وراء إعادة بناء قوتها 

لعل  األهداف،  من  مجموعة  تحقيق  إىل  البحرية 

أبرزها:

فالقوة  املكانة:  وتعزيز  والردع  الهيبة  تأكيد   -  1
الدولة  قوة  فقط  تؤكد  ال  املتطورة  البحرية 

يف  الرادعة  قوتها  من  أيضاً  تعزز  وإمنا  العسكرية، 

الوقت  ويف  املحتملني،  األعداء   – الخصوم  مواجهة 

ذاته فإن امتالك هذه القوة يعزز من صورة أثيوبيا 

يف  واالستقرار  األمن  معادلة  يف  مهم  رقم  باعتبارها 

منطقة القرن األفريقي والقارة األفريقية بوجه عام. 

األثيوبية  الخارجية  السياسة  مع  ينسجم  إمنا  وهذا 

تستهدف  والتي  أحمد  آيب  يتبناها  التي  الجديدة 

وهذا  األفريقية،  القارة  يف  األثيويب  الدور  تعظيم 

والتي   ،2018 يونيو  شهر  يف  ترصيحاته  من  يفهم 

تأخذ  ”أن  البد  العسكرية  اإلصالحات  إن  فيها  قال 

يف اعتبارها العامل الذي يتغري بشكل رسيع والوضع 

االجتامعي واالقتصادي والسيايس يف إثيوبيا“، وهذا 

إمنا يؤكد محورية القوة البحرية والقوة العسكرية 

بوجه عام كأداة رئيسية يف تنفيذ أهداف السياسة 

الخارجية األثيوبية الجديدة.

2 - حامية املوانئ واملرافئ األثيوبية يف دول الجوار: 
تتبناها  التي  البحرية  املنافذ  تنويع  فاسرتاتيجية 

متطورة  بحرية  قوة  وجود  بالفعل  تتطلب  أثيوبيا 

والتحرك  املوانئ  هذه  حامية  عىل  قادرة  وعرصية 

االستباقي الرسيع للتصدي ألية مخاطر أو تهديدات 

االعتبار  األخذ يف  تم  ما  إذا  لها، خاصة  تتعرض  قد 
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غري  املناطق  من  تعترب  األفريقي  القرن  منطقة  أن 

املستقرة، ولعل هذا ما دفع حكومة آيب أحمد إىل 

يف  والتفكري  بل  الجديدة  البحرية  القوة  بناء  إعادة 

عن  تدافع  جديدة  بحرية  عسكرية  قواعد  إنشاء 

املصالح األثيوبية يف هذه املوانئ. 

باعتباره عامل مهم يف  األثيويب  الدور  - تسويق   3
أهداف  فأحد  اإلقليمي:  واالستقرار  األمن  تحقيق 
البحرية  قوتها  بناء  إعادة  وراء  من  أبابا  أديس 

األمريكية  االسرتاتيجية  يف  مكانتها  تعظيم  هو 

يتعلق  فيام  وخاصة  األفريقي،  القرن  منطقة  تجاه 

حركة  تهدد  التي  اإلرهابية  التنظيامت  مبواجهة 

ليس  ولهذا  اللوجستية،  املنطقة  هذه  يف  املالحة 

يف  البحرية  قوتها  أثيوبيا  توظف  أن  املستبعد  من 

استهداف عمليات حركة الشباب اإلسالمية املتشددة 

يف الصومال ، فضالً عن مواجهة القرصنة يف املحيط 

الدعم  للحصول عىل  محاولة  الهندي، وكل هذا يف 

منطقة  يف  الجديدة  األثيوبية  للتحركات  األمرييك 

القرن األفريقي.

ال شك  والتجارية:  االقتصادية  املصالح  - حامية   4
شأنه  من  متطورة  بحرية  لقوة  أثيوبيا  امتالك  أن 

يف  اإلثيوبية  التجارية  السفن  حامية  يف  يسهم  أن 

من  األكرب  النسبة  أن  خاصة  األحمر،  البحر  منطقة 

الصادرات األثيوبية تُشحن عرب البحر ومير معظمها 

من موانئ جيبويت. يف الوقت ذاته فإن امتالك أثيوبيا 

لقوة بحرية وعسكرية يعزز من رشاكاتها االقتصادية 

اإلقليمية  والقوى  الجوار  دول  مع  واالستثامرية 

والدولية األخرى، ويزيد الثقة فيها باعتبارها قادرة 

عىل حامية هذه املصالح املشرتكة، ولعل هذا يفرس 

ترحيب دول الجوار بالرشاكة مع أثيوبيا، سواء من 

التوّسع يف االستحواذ عىل املوانئ، أو يف بناء  خالل 

مع  والخارجية  الداخلية،  الحديدية؛  السكك  شبكة 

دول الجوار، مبا يفتح آفاقاً واعدة أمام أثيوبيا خالل 

الفرتة املقبلة.

بنائها  إعادة  أثيوبيا  تعتزم  التي  البحرية  القوة 

مجدداً بعد سنوات من تفكيكها تجسد يف دالالتها 

السياسة الخارجية الجديدة التي تتبناها حكومة آيب 

التاريخي  دورها  استعادة  إىل  تطمح  والتي  أحمد، 

الواقع  املؤثر والفاعل يف املنطقة، كام تستجيب يف 

التي  البحرية  املنافذ  تنويع  اسرتاتيجية  ملقتضيات 

تتطلب قوة بحرية متطورة عرصية تكون قادرة عىل 

التحرك االستباقي للتصدي ألي تهديدات أو مخاطر 

متس املصالح األثيوبية التجارية واالستثامرية يف دول 

الجوار.

AM
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جورج  األمرييك  البالغة  عامل  به  قام  ما  ولعل 

اليكوف من تحليل لالستعارات الكامنة يف الصور 

الذي  الرهيب،  سبتمرب  حدث11  خلقها  التي 

نعيش هذه األيام ذكراه السابعة عرش، ما يؤكد 

الدور أو السلطة التي متارسها الصورة، السيام يف 

أذهان الذين متكنهم بصائرهم من النفاذ إىل ما 

خلفها، ومتكنهم عقولهم من تحليل دالالتها التي 

قد تتعدد وتتقاطع وتتشابك، ثم تتجمع وتجرف 

يف طريقها آالف الكلامت.

 وقد انطلق اليكوف يف رؤيته تلك من أن للبنايات 

 .  :

 ... 11 ... 11

عدة استعارات، تكون نامئة أحيانا داخل رؤوسنا، 

يف انتظار من يوقظها. ففي رأيه أن بنايتي مركز 

يف  رضبهام  تم  اللتني  بنيويورك  العاملي  التجارة 

تبدت  فيام  كرأسني،  ظهرتا   ،2001 سبتمرب   11

أو  هيكال  الربج  قمة  وصارت  كعيون،  نوافذهام 

فكانت رصاصة  اخرتقته  التي  الطائرة  أما  معبدا 
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من  املتصاعدة  والنريان  أحدهم،  رأس  تخرتق 

الجانب اآلخر كانت دما ينبجس، وبدت البنايات 

يف  تنتصب  أناسا  االستعارة،  منظور  من  العالية، 

شموخ، وبذا تحول كل برج إىل جسد آدمي فارع 

الطول، يتهاوى حني تصطدم به طائرة انفجرت، 

فتحولت إىل كتلة من اللهب. وكل هذا أريد له 

الذي ال  الرعب  القوة ومن  أن يشكل جزءا من 

نستطيع إال أن نتفاعل معه حني نراه، ونتأثر به، 

ويدفعنا إىل إصدار أحكام، وإتيا أفعال.

قائال:  املستعارة  الصورة  وعرب اليكوف عن هذه 

«الدمار الذي رضب هذين الربجني ذلك الصباح 

قسامت  نرى  إننا  أشخاص.  البنايات  رضبني. 

أدرك  النوافذ.  يف  والفم،  واألنف  العينني  الوجه، 

اآلن أن صورة الطائرة وهي تخرتق الربج الجنويب 

أحدهم.  رأس  إّيل رصاصة تخرتق  بالنسبة  كانت 

ينبجس.  دم  اآلخر  الجانب  من  املنبعثة  والنريان 

فيمثل  الربج  سقوط  أما  واغتياال.  قتال  ذلك  كان 

جسدا يسقط. كنت أنا وأقاريب وأصدقايئ األجساد 

فكانت  ذلك  تلت  التي  الصورة  أما  املتساقطة. 

متثل الجحيم: الرماد، والدخان، والبخار املتصاعد، 

وهيكل البناية، والظالم، واملعاناة، واألمل واملوت».

ويفرط اليكوف يف تحليل مجازات الصورة فريى أن 

الربجني يشكالن رمزا للقوة، أو السيطرة من أعىل، 

نعرفه،  الذي  النحو  كانا شاهقني عىل  ألنهام  نظرا 

ويرى  السيطرة.  هذه  فقدان  سقوطهام  ويعني 

ميثالنه،  كانا   الربجني  وأن  بناء،  يبدو  املجتمع  أن 

املجتمع،  هذا  هشاشة  عىل  دليل  وسقوطهام 

ويذهب  والرتويع.  والتهديد  لالهتزاز  وقابليته 

أبعد من هذا طارحا تساؤال عن مدى  إىل ما هو 

سقوط  ظل  يف  األمريكية،  القوة  دميومة  إمكانية 

الذي  العاملي  التجارة  مركز  الرأساملية وهو  معبد 

آالف  عرشة  ليبقى  النحو،  هذا  عىل  تشييده،  تم 

الربجني  هذين  يروا  أن  اعتادوا  فاألمريكيون  سنة. 

مجتمع  يف  يعيشون  بأنهم  فيشعرون  مانهاتن،  يف 
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املتقابلني  العمالقني  الربجني  كتوازن  متوازن،  راسخ 

لهذا  سقوط  كأنه  بدا  سقوطهام  لكن  شموخ،  يف 

ملانهاتن  وغرق  الرسوخ،  لهذا  وانقضاء  التوازن، 

بأن  أوحى  مبا  األمرييك،  الوعد  تجسد  بوصفها 

هذا الوعد نفسه يغرق، ال يف قاع ماء عميق، إمنا 

النار  أللسنة  املتواصلة  الصور  صنعته  جحيم  يف 

املندلعة من املبنيني، وللبقايا املتفحمة التي ينبعث 

منها دخان كثيف، يف مشهد كئيب.

وجاءت صور تساقط الناس من النوافذ هروبا من 

املوت حرقا أو خنقا إىل املوت ترديا، لتصيب الرأي 

يعرتض  جعله  الذي  باالشمئزاز  ثم  بالرعب،  العام 

ألنها  الصورة،  هذه  ملثل  الصحف  نرش  عىل  بشدة 

الصورة  تلك  السيام  املوت،  حرمة  تنتهك  نظره  يف 

التي التقطها مصور األسوشيتد برس وتتبع فيها عرب 

من  رجل  رحلة سقوط  متوالية  لقطة  اثنتي عرشة 

الطابق 107 من بني ألفي شخص لقوا حتفهم بهذه 

الطريقة البشعة. 

نفوس  يف  أثارت  قد  الصور  هذه  أن  يبدو  لكن 

الغضب  أو  االشمئزاز،  من  أكرب  هو  ما  األمريكيني 

أال  رأيناه،  الذي  النحو  عىل  باملوت  املتاجرة  من 

أساسا  ينبع  كربياء  وجرح  باإلهانة،  الشعور  وهو 

من فائض القوة الذي يجري يف أوصال كل مواطن 

الذي  البلد  بأنه يحمل جنسية  أمرييك وهو موقن 

العامل، بعد أن تهاوى غرميه وهو  يرتبع عىل عرش 

االتحاد السوفيتي مع مطلع العقد األخري من القرن 

العرشين تحت وطأة االستبداد والفساد.

العمالق  الربج  نوافذ  من  األجساد  سقوط  فصور 

مجرد حوادث  لألمريكيني  الباطن  العقل  يف  تعدى 

انتحار إجبارية، والتي سجلتها السلطات األمريكية 

لتصبح  طبيعي،  وهذا  اإلرهابيني  بيد  قتل  بأنها 

الصور وكأنها تساقط متتابع لألمريكيني جميعا من 

الليربالية،  الثقوب والشقوق التي أصيب بها جسد 

التي  الرشوخ  مام  الروس  تساقط  أن  سبق  مثلام 

التجارة  برجي  أن  السيام  الشيوعية،  جسد  مزقت 

الشق  وهي  حقا،  الرأساملية  إىل  يرمزان  العاملي 

االقتصادي األسايس يف الليربالية.

ويعرب اليكوف عن هذه الرمزية قائال: «لقد نشأت 

ذلك  من  الخليج  امتداد  عىل  بنيوجريس  بيوين  يف 

األفق. ومل يكن مركز التجارة العاملي هناك حينئذ، 

الرئييس  امللمح  بوصفه  أصبح،  السنني  عرب  لكن 

نيويورك،  رمز  لآلخرين  ميثل  كام  يل،  ميثل  لألفق، 

املركز  أيضا  بل  ألمريكا،  التجاري  املركز  فقط  ليس 

الثقايف، ومركز االتصاالت، ومبا هو كذلك، أصبح رمزا 

عىل  قادرا  تكون  أن  يعنيه  ملا  رمزا  ذاتها.  ألمريكا 

أن تحيا حياة خالية من االضطهاد، وأن تكون قادرا 

متاما عىل أن تعيش وتؤدي عملك سواء كسكرتري أو 

فنان أو مدير أو جندي إطفاء أو بائع أو مدرس أو 

نجم تلفزيوين. إنني مل أكن منتبها بشكل واع لهذا، 

ارتباطا  بهويتي  مرتبطة  كانت  الصور  تلك  أن  إال 

حميام، سواء كفرد أو كأمرييك. وقد كان كل ذلك 

فيزيقيا كجزء  بكثري جدا حارضا حضورا  منه  وأكرث 

من مخي صباح 11 سبتمرب».

ومخاوفه  األمرييك  الشعب  موقف  عن  وبعيدا 

من أن تكون صورة املتساقطني من الربج الشاهق 

فإن  املتحكمة  اإلمرباطورية  تداعي  عن  تعبريا 

اتجاه  يف  تفكر  أن  عليها  كان  األمريكية  اإلدارة 

موافقة  أخذ  يف  تلك،  املخاوف  مستغلة  آخر، 

يد  إطالق  عىل  طريقة،  وأي  مثن  بأي  الشعب، 

السلطات يك تفعل ما تشاء، وهي مسألة كانت 

التي  العرش  السنوات  يف  تسلكها  أن  يف  مرتددة 

أعقبت انهيار القطب العاملي الثاين وهو االتحاد 

األمريكية  اإلعالم  آلة  أطلقت  ولذا  السوفيتي. 

الرهيبة الصور لتتدفق يف مختلف وسائل اإلعالم 

يف العامل، يك يتهيأ الجميع لتحرك أمرييك مغاير يف 

الصور  العامل، ويتفهمون، عىل قدر ما أوحت به 

كان  ما  وهو  ومآالته،  ومربراته  دوافعه  إليهم، 

بالفعل حني رضبت الواليات املتحدة أفغانستان، 

واحتلت العراق، وكان تعتزم الذهاب إىل ما هو 

دخلتهام  اللذين  البلدين  يف  توعكها  لكن  أبعد، 

قواتها، أصابها بالرتدد من جديد، ثم الرتاجع التام 

يف فرتيت حكم باراك أوباما.
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دامئة،  محكمة  إلحداث  أكيدة  رغبة  هناك  كانت 

لتجاوز اإلشكاالت التي رافقت تطور العدالة الجنائية 

األقوى  عدالة  تكريس  مستوى  عىل  سواء  الدولية، 

مع  الثانية  العاملية  الحرب  أعقاب  يف  برزت  والتي 

غّض  مقابل  يف  والفاشية  النازية  جرائم  محاكمة 

السالح  باستخدام  متصلة  أخرى  الطرف عن جرائم 

اليابانيتني..  وهريوشيام  ناكازايك  يف  األمرييك  النووي 

توّجه  مع  انتقائية  عدالة  إرساء  مستوى  عىل  أو 

مؤقتة  جنائية  محاكم  إحداث  إىل  األمن  مجلس 

هو  كام  النزاعات،  بعض  يف  حرب  مجرمي  ملتابعة 

األمر بالبوسنة والهرسك ورواندا.. دون االلتفات إىل 

جرائم خطرية ارتكبت يف مناطق أخرى، كام هو الحال 

باألرايض الفلسطينية املحتلة والعراق..

القاضية  األوىل  واملفاوضات  النقاشات  انطالق  منذ 

بإحداث املحكمة، عّربت الواليات املتحدة األمريكية 

الداعمة  النقاط  من  عدد  بشأن  تحفظاتها  عن 

الستقاللية هذه الهيئة، مبا يوحي بأنها ترفض إرساء 

متابعة  عىل  قادرة  ومستقلة  صارمة  جنائية  عدالة 

ومواكبة مختلف الجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية بغّض 

النظر عن جنسيات مرتكبيها..

أبدت الواليات املتحدة معارضة شديدة عىل إحداث 

املحكمة منذ بداية األشغال التحضريية يف هذا الشأن، 

اعتامد  وكانت ضمن سبعة دول فقط صوتت ضد 

نظام روما، بعدما رفضت معظم الدول منح مجلس 

التي  الحاالت  عىل  لإلرشاف  كربى  صالحيات  األمن 

نظام  املحكمة. ومع ذلك؛ وقعت عىل  فيها  ستبّث 

كلينتون»  «بيل  السابق  الرئيس  عهد  يف  املحكمة 

أن  قبل   ،2000 األول  ديسمرب/كانون   31 بتاريخ 

ترتاجع عن ذلك؛ يف عهد الرئيس «جورج بوش» االبن 

يف السادس من شهر مايو/ أيار لسنة 2002، لتتواىل 

املؤسسة  هذه  ذلك إلضعاف  بعد  املكثّفة  حمالتها 

الدولية، كسبيل لضامن إفالت مواطنيها من واليتها 

القضائية بالرغم من ارتكابهم لجرائم تدخل ضمن 

اختصاصات املحكمة..

نظام  من   98 للامدة  منحرف  استغالل  وضمن 

روما، ويف سبيل حامية موظفيها وجنودها املتهمني 

من  املحكمة  والية  ضمن  تندرج  جرائم  بارتكاب 

املالحقة القضائية، قامت أمريكا بإبرام مجموعة من 

. :

-

drisslagrini@yahoo.fr

االتفاقيات الثنائية والجامعية مع عدد الدول، تقيض 

املواطنني  نقل  أو  تسليم  عن  األخرية  هذه  بامتناع 

األمريكيني املتهمني بارتكاب الجرائم املشار إليها إىل 

املحكمة، إذا طلبت منها ذلك.

ويف سبيل الدفع بأكرب عدد من الدول إىل االنخراط يف 

هذه االتفاقيات التي تتيح لها تنفيذ سياستها الخارجية 

بأبعادها العسكرية والسياسية دون صعوبات، نهجت 

الواليات املتحدة أسلويب الرتهيب تارة والرتغيب تارة 

أخرى، كام هّددت بالتوقف عن املساهمة يف عمليات 

األمم املتحدة لحفظ السالم.. ويف عام 2003 أعلنت 

عن إيقاف املعونات العسكرية التي تقدمها إىل 35 

والتي  للمحكمة  األسايس  النظام  يف  منخرطة  دولة 

التوقيع عىل هذه االتفاقيات، قبل أن تقدم  رفضت 

عىل قطع مساعداتها االقتصادية عن هذه الدول بعد 

رفض هذه األخرية االمتثال ملطالبها يف هذا الصدد..

عاد التوتر من جديد بني املحكمة وأمريكا يف أعقاب 

مستشار  بولتون“  ل“جون  األخرية  الترصيحات 

قضاة  عىل  عقوبات  بفرض  األمرييك،  القومي  األمن 

العمليات  بصدد  تحقيقات  إجراء  حال  يف  املحكمة 

األمر  معتربا  العسكرية األمريكية داخل أفغانستان، 

القومي..  ألمنها  وتهديدا  األمريكية  بالسيادة  مّسا 

الساعية  الفلسطينية  للجهود  رفضه  عن  عّرب  كام 

لفتح تحقيقات بصدد االنتهاكات اإلرسائيلية املرتكبة 

باألرايض املحتلة من قبل املحكمة.. فيام ردت هذه 

األخرية أنها ستواصل مهامها املرتبطة مبواجهة الجرائم 

الخطرية باستقاللية وتجرّد ودون تأثري أو تدّخل من 

األسايس  نظامها  مقتضيات  مع  انسجاما  جهة،  أية 

ومبادئ القانون الدويل..

املحكمة،  مهام  لتقويض  املتحدة  الواليات  سعي  إن 

هو مؤرش يربز تخّوفاتها الجّدية املتزايدة من واليتها 

إزاء عدد من الجرائم والخروقات التي ترتكبها قواتها 

متابعة  أو  العامل،  من  مختلفة  مناطق  يف  املنترشة 

تقرتفها  التي  الخطرية  واالنتهاكات  املنتظمة  الجرائم 

إرسائيل داخل األرايض الفلسطينية املحتلة.. وبخاصة 

وأن أكرث من مائة وعرشين دولة صادقت عىل النظام 

األسايس للمحكمة. 
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رسله  هوالكو  املغويل  الزعيم  أرسل  عندما 

آنذاك،  اململويك  مرص  سلطان  قطز  إىل  األربعة 

عرفتها  وأهوال  مذابح  لتفادي  باالستسالم  يأمره 

يحدد  كان  املغويل،  بالغزو  منيت  التي  الشعوب 

لتفاديها،  رشوطه  ويفرض  املقبلة،  الحرب  نطاق 

كام كان يف الوقت ذاته يفرض حرباً دفاعية عىل 

الجيش اإلسالمي.

لقد جمع قطز قواده عشية الحرب، وبدأ يستمع 

إىل نصائحهم، فام كان من معظمهم إال أن اقرتح 

أن تتمركز قوات املسلمني يف مرص انتظاراً للهجوم 

أن  عىل  أرص  الداهية  القائد  هذا  لكن  املغويل، 

يخرج إىل أرض فلسطني ملالقاة العدو، وهي أرض 

أن  معترباً  لسيادته،  تخضع  وال  ملكه  يف  تقع  ال 

«مالقاة العدو خارج الديار أقل كلفة وأكرب منفعة 

وأشد منعة من انتظاره».

العام  من  رمضان  شهر  أيام  أحد  يف  وبالفعل، 

658هـ، خرج الجيش املرصي إىل غزة، ماراً بعدد 

من املدن الفلسطينية، حتى استقر يف سهل بسيط 

يقع بني بيسان شامالً ونابلس جنوباً، حيث دارت 

وتوجها  املغويل،  الجيش  حطمت  التي  املعركة، 

املسلمون بنرص ساحق.

ظهر  قد  القتالية»  «العقيدة  مصطلح  يكن  مل 

أهم  أحد  بات الحقاً  املصطلح  هذا  لكن  آنذاك، 

عوامل فهم الطبيعة العسكرية للجيوش وتقدير 

حدود مامرساتها خالل الحرب والسلم.

 :
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القلب  عليه  عقد  «ما  هي  لغة  والعقيدة 

اصطالحاً  العسكرية  العقيدة  لكن  والضمري»، 

«مجموعة  بأنها  الباحثني  بعض  قبل  من  تُعرّف 

من القيم واملبادئ الفكرية التي تهدف إىل إرساء 

الحرب،  فن  وعلوم  العسكري  العلم  نظريات 

يف  املسلحة  القوات  واستخدامات  بناء  لتحدد 

زمن السلم والحرب مبا يحقق األهداف واملصالح 

الوطنية».

الباحثني  بعض  راح  الحرب،  علوم  تطور  ومع 

 Fighting القتالية  العقيدة  مفهوم  بني  يفرق 

 ،Combat Doctrine وعقيدة القتال ،Doctrine

يف  العمليايت،  بالجانب  تختص  األوىل  أن  باعتبار 

ما تتعلق الثانية باملستوى التعبوي، الذي يشمل 

تحديد ميدان املعركة، وحدود انتشار القوات.

ووفق مؤرخني ثقات، مل يكن بوسع جيش قطز أن 

التخطيط  لوال هذا   يربح معركة ”عني جالوت“ 

بنفسه،  املعركة  ميدان  فيه  اختار  الذي  البارع، 

هذا  يتيحها  التي  االسرتاتيجية  املزايا  حسب 

امليدان؛ وهو أمر بات الحقاً بني أهم عنارص تقييم 

قدرات القادة واملخططني يف حسم الحروب.

التنظري  من  مرياثاً  األمم  بني  الحروب  تاريخ  يعرف 

التاريخ  ”عقد  مصطلح  يف  تلخيصه  ميكن  الذي 

العسكري“، الذي يتناول بدوره سجالً من االنتصارات 

أو الهزائم املرتبطة بقرارات واسرتاتيجيات محددة، 

عنرص  إىل  نجاحاً  أمثرت  التي  السياسة  فيه  تتحول 

التي  السياسات  تنزوي  بينام  واستبشار،  تفاؤل 

نذر  أو  تاريخية“  ”عقدة  صورة  يف  هزائم  جلبت 

شؤم.

من بني أشهر العقد التاريخية عىل املستوى الدويل 

وسبعينيات  ستينيات  يف  األمرييك  الجيش  إخفاق 

القرن الفائت يف فيتنام، وتورط الجيش السوفييتي 

يف أفغانستان.

ترتبط هذه العقد التاريخية مببدأ ميثل عنرصاً من 

محرتف،  جيش  ألي  العسكرية  العقيدة  عنارص 

وهو العنرص الخاص بعملية االنتشار الخارجي، أو 

الحرب خارج الديار.

تشهد الحياة السياسية األمريكية راهناً حالة جدل 

وأبحاث  دراسات  يف  ينعكس  وهو جدل  متجددة، 

ومستودعات  البحوث  مراكز  عن  تصدر  وكتب 

دور،  طبيعة  عىل  ويركز  اإلدارة،  وأعضاء  التفكري 

وحدود انتشار، ونطاق عمليات القوات العسكرية 

األمريكية.

فريقني  إىل  الصدد  هذا  يف  املتجادلون  ينقسم 

تقلل  أن  الرضوري  من  أنه  يعتقد  أولهام  رئيسني؛ 

العامل،  الواليات املتحدة من وجودها العسكري يف 

يف  املنترشة  القوات  عديد  سحب  يف  تجتهد  وأن 

عرشات النقاط الساخنة حول العامل، ويستند هؤالء 

يف  األمريكية  القوات  إخفاق  إىل  حجتهم  تأييد  يف 

العراق  يف  املرجوة  األهداف  تحقيق  وعدم  فيتنام، 

وأفغانستان.

القوات  انتشار  إعادة  أن  الثاين  الفريق  يرى  بينام 

الخارج  يف  وجودها  من  يحد  بشكل  األمريكية 

يخصم من القوة الشاملة للواليات املتحدة، ويعرض 

أمنها القومي للخطر.

»
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للمؤرخ  مهم  كتاب  الجاري، صدر  العامل  يف صيف 

إىل  تعود  ”الغابة  بعنوان  كيجان،  روبرت  األمرييك 

 The Jungle Grows “النمو: أمريكا وعاملنا املهدد

الكتاب  وهو   ،Back: Our Imperiled World

الذي يرشح فيه كيجان أهمية بقاء الجيش األمرييك 

مهمة  أنها  واشنطن  ترى  التي  املناطق  يف  منترشاً 

لتحقيق أمنها القومي وصيانة مصالحها.

خارج  الجنود  ”نرش  أن  يف  فكرته  كيجان  ويلخص 

الديار هو أمر يسء، لكنه يحدث تجنباً لألكرث سوءاً، 

لكن  جيد،  أمر  هو  آمنني  الحدود  داخل  وبقاؤهم 

القومي  أمننا  خسارة  عىل  ذلك  ينطوي  آال  يجب 

وتعريض حياتنا للخطر وخسارة موقعنا يف العامل“.

يعتقد البعض أن معظم تدخالت أمريكا العسكرية 

يف الخارج مل تسفر سوى عن خسائر، عندما تهيمن 

عليهم فكرة فيتنام، لكن هؤالء يفوتهم سجل حافل 

التي  الظافرة،  العسكرية  األمريكية  التدخالت  من 

مصالحهم  وحققت  أمنع  األمريكيني  أمن  جعلت 

االسرتاتيجية بشكل أفضل من وجهة النظر الوطنية 

األمريكية.

التي ال يذكرها أصحاب االتجاه  التدخالت  من بني 

األول التدخل يف كولومبيا 1901، وهندوراس 1902، 

هاييتي  ودخول   ،1906 كوبا  يف  النظام  واستعادة 

1914، والسيطرة عىل الدومنيكان 1916، وإطاحة 

الخنازير  خليج  وغزو   ،1954 جواتيامال  حكومة 

ليبيا  ومهاجمة   ،1973 شييل  يف  والتدخل   ،1961

1986، ورضب بنام واعتقال مانويل نورييجا 1989، 

بلجراد  ورضب   ،1992 البوسنة  حرب  إىل  وصوالً 

قيادة  واشنطن يف  نجاح  إىل  بالطبع  إضافة   ،1999

تحالف دويل أخرج العراق من الكويت بعد غزوها 

يف مطلع العقد نفسه.

العسكرية  القوة  استخدام  من  كامل  قرن  إنه 

تلك  معظم  أن  ورغم  الديار،  خارج  األمريكية 

سياسية  أو  أخالقية  ذرائع  إىل  تستند  مل  التدخالت 

دول  ومعظم  املستهدفني  نظر  وجهة  من  مقبولة 

الوطنية  املصالح  حققت  النهاية  يف  فإنها  العامل، 

األمريكية بشكل ملحوظ من وجهة نظر القادة يف 

واشنطن، ورمبا أسهم بعضها يف صيانة األمن الوطني 

للبالد.

فائقة  اسرتاتيجية  وثيقة  صدرت   ،1993 العام  يف 

األهمية يف موسكو، بعنوان ”وثيقة األمن القومي“، 

املنهجية  تشخيص  أعادت  التي  الوثيقة  وهي 

القدرة  ”توفري  عىل  مشددة  للبالد،  العسكرية 

الكاملة للقوات التقليدية عىل االنتشار االسرتاتيجي 

ناجعة  بعمليات  والقيام  األزمات،  مناطق  يف 

ورسيعة“.

انطالقاً من تلك املنهجية، ميكن فهم السلوك الرويس 

إزاء أوكرانيا، ودول أوروبا الرشقية التي انضمت لـ 

محاكمة  تتم  أن  أيضاً  سيمكن  وسورية.  ”الناتو“، 

أخالقياً  املواضع  تلك  الرويس يف  العسكري  السلوك 

مع  الحال  هو  مثلام  إدانته  إىل  وصوالً  وسياسياً، 

الروسية  الدولة  أن  األكيد  لكن  األمرييك،  السلوك 

كام  الوطني  ألمنها  صيانة  املنهجية  هذه  يف  ترى 

تشخصه، وتعزيزاً ملصالحها كام تراها.

التدخل  وعدم  الدول،  سيادة  احرتام  كان  لطاملا 

مسألة  القوة  استخدام  عن  واالبتعاد  شؤونها،  يف 

متطلبات  بعض  لكن  وسياسياً،  أخالقياً  رضورية 

الديار، وبعض  القوات خارج  انتشار  تفرض  الدفاع 

الوطنية تفرض  الوطني واملصلحة  مقتضيات األمن 

القتال عرب البحار.

مجال  يف  الغريب  االسرتاتيجي  الفكر  خلص  لقد 

تحديد  املرونة يف  إىل رضورة  العسكرية  الدراسات 

العسكرية  والعمليات  العسكري  االنتشار  نطاق 

األطراف  بني  القوى  وميزان  التهديد  لطبيعة  وفقاً 

املتصارعة.

ويف هذا الصدد، يخربنا تاريخ العسكرية أن كثرياً 

الوطنية  الجيوش  خاضتها  التي  الحروب  من 

خارج الديار كانت الخيار األفضل لتحقيق النرص 

وخفض التكاليف إىل أقل حد ممكن.

”

 :

 “

1 AM
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«جلوبال  الذاتية  املركبة  نجحت   2001 عام  منذ 

ساعة طريان   150,000 من  أكرث  تسجيل  يف  هوك» 

العراق  من  كل  يف  العسكرية  العمليات  لدعم 

واملحيط  آسيا  أفريقيا ومنطقة  وأفغانستان وشامل 

الهادئ. وقد انخفضت تكلفة ساعة الطريان بالنسبة 

ساعة  تكلفة  نصف  إىل  هوك»  «جلوبال  للمركبة 

لدى  املأهولة  منافستها  إىل  بالنسبة  الطريان 

سالح الجو األمرييك، مسجلة 88% من ساعات 

ساعات  تسجيل  جرى  فيام  تلك،  الطريان 

«جلوبال  طائرات  مبعرفة  املتبقية  الطريان 

والطريان  الفضاء  لوكالة  التابعة  هوك» 

األمريكية (ناسا) ومنوذج بالحجم الطبيعي من 

املراقبة  طائرات  وأنظمة  أملانيا  بنتها  التي  الطائرة 

البحرية  لسالح  التابعة  واسع  نطاق  عىل  البحرية 

األمرييك.

عىل  بقدرتها  هوك»  «جلوبال  املركبة  وتتميز 

تتجاوز  ارتفاعات عالية ملدة  الجو عىل  التحليق يف 

عالية  فورية  شبه  صور  التقاط  بهدف  ساعة   30

الوضوح ملساحات شاسعة من األرايض ليال أو نهارا 

املركبة  وتؤمن  الجوية.  األحوال  عن  النظر  وبغض 

منصة مرنة لحمل أنظمة استشعار متعددة إلرسال 

يف  املعنيني  كافة  إىل  باملهمة  املتعلقة  املعلومات 

جميع أنحاء العامل.

كام متنح اإلمكانيات التي تتمتع بها 

 «Global Hawk»
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املعلومات  جمع  مجال  يف  هوك»  «جلوبال  املركبة 

عىل  أكرب  قدرة  املدنية  السلطات  االستخباراتية 

عمليات  وتنفيذ  الطبيعية  الكوارث  مع  التعامل 

البحث واإلنقاذ وجمع املعلومات الجوية ملساعدة 

األعاصري.  مبسار  التنبؤ  يف  الجوية  األرصاد  مسؤويل 

املدين يف جميع  الدفاع  املركبة قوات  وقد ساعدت 

وحاالت  الطبيعية  الكوارث  أثناء  العامل  أنحاء 

احتياجات  األشد  املناطق  لتحديد  املدنية  الطوارئ 

للدعم واملساندة.

قامت رشكة نورثروب جرومان يف مطلع العام الحايل 

تحمل  هوك»  «جلوبال  طراز  من  مركبة  بتسليم 

 Battlefield املجوقلة  امليدانية  االتصاالت  أنظمة 

 (Airborne Communications Node (BACN

أنظمة  األنظمة  األمرييك، وتعترب هذه  الجو  لسالح 

عالية  ارتفاعات  عىل  العمل  عىل  قادرة  مجوقلة 

واملقاطع  الصوتية  االتصاالت  وتوزيع  برتجمة  تقوم 

األخرى  املهمة  واملعلومات  والصور  الفيديوية 

استخدام  طريق  عن  العمليات  بساحة  الخاصة 

الالسلكية  واألنظمة  اآللية  الحاسبات  من  منظومة 

وصالت  شبكات  بني  االتصاالت  ومتديد  لتحقيق 

الوعي  لتأمني  واملستخدمني  املختلفة  املعلومات 

امليداين وتحسني عملية تنسيق القيادة والتحكم بني 

الطائرات العسكرية املقاتلة والقادة العسكريني.

االتصاالت  ألنظمة  املتواصل  االتصال  خاصة  وتتيح 

املهام  تنفيذ  إمكانية   (BACN) املجوقلة  امليدانية 

بنجاح مثل عمليات اإلسقاط الجوي ، ومن ثم تأمني 

وقوات  املشرتكة  للقوات  بالنسبة  مهمة  معلومات 

التحالف. وقد حققت قدرة املركبة عىل العمل فيام 

االتصاالت  مجال  كبرية السيام يف  فائدة  األفق  وراء 

فوق التضاريس الجغرافية الصعبة ألفغانستان.

ويتكون أسطول أنظمة االتصاالت امليدانية املجوقلة 

طراز  من  مأهولة)  (غري  آلية  مركبات  أربع  من 

E-11A وثالث مركبات غري مأهولة من 

 EQ-4B Block 20 Global طراز 

رشكة  إنتاج  من   Hawk

وتُعد  جرومان،  نورثروب 

عن  املسؤول  الرئييس  املقاول  جرومان  نورثروب 

تطوير واستخدام وتشغيل ودعم أنظمة االتصاالت 

الالزم  الدعم  تقديم  بهدف  املجوقلة  امليدانية 

للقيادة املركزية األمريكية. وتعترب نورثروب جرومان 

بأنظمة  املجهزة   E-11A املركبات  عن  مسؤولة 

سالح  يتوىل  فيام  املجوقلة،  امليدانية  االتصاالت 

 EQ-4B Global الجو األمرييك مسؤولية املركبات

Hawk

ال تحتوي املركبة RQ-4 Global Hawk عىل أنظمة 

االستخباراتية  املعلومات  بجمع  الخاصة  االستشعار 

يعمل  بل  فحسب،   MS-177 االستشعار  ونظام 

الذي  النطاق  الواسع  الشامل  االستشعار  نظام 

 Optical Bar يعتمد عىل آلة تصوير برصية قارئة

غري  بانورامية  صور  إرسال  عىل   (Camera (OBC
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قابلة للتعديل للطائرات العسكرية املقاتلة وقوات 

التحالف والدول. وقد كانت اختبارات الطريان التي 

أول   2016 عام  يف  جرومان  نورثروب  رشكة  أجرتها 

مرة يتم فيها استخدام أنظمة االستشعار املشار إليها 

عىل منت طائرة ذاتية ذات مدى طويل وقادرة عىل 

زيادة  بهدف  عالية.، وذلك  ارتفاعات  التحليق عىل 

إمكانيات الطائرة.

”نظام  استشعار  لنظام  الحقة  تطوير  وكمرحلة 

املراقبة اإللكرتو – برصي“ – املعروف اختصارا باسم 

 Electro-Optical Reconnaissance System

 UTC Aerospace رشكة  إنتاج  من   –  ((SYERS

”يو- الطائرة  منت  عىل  حاليا  املثبت   Systems

”عائلة  ب  الخاص  االستشعار  نظام  يستطيع   ،“25

األنظمة“ Family of Systems (FoS) املوجود عىل 

األهداف  عىل  ”العثور“   MS-177 االستشعار  نظام 

عن طريق استخدام تقنيات البحث الواسع النطاق 

وتقييم  وتتبع  ورصد  املختلفة  االستشعار  وتقنيات 

األهداف عن طريق خفة حركتها وأنظمة استشعارها 

االستشعار SYERS-2 عىل  نظام  ويرتكز  املتعددة. 

تقوم  بينام  الطائرة،  جانبي  عىل  ممتدين  محورين 

نظام االستشعار MS-177 بتمشيط املناظر األمامية 

والخلفية، ومن ثم استحداث طرق جديدة للتصوير، 

إىل  املطاف  نهاية  يف  املعلومات  كافة  تحويل  ويتم 

أداء  عىل  للحصول   MS-177A االستشعار  نظام 

  expanded spectral performance طيفي موسع

ومن ثم تعزيز القدرات الخاصة بتمييز املعلومات 

املعلومات  وتصنيف  تجميع  يف  واملساعدة 

االستخباراتية ميكن االعتامد عليها والبت فيها.

إىل  تنتمي  التي  الجديدة  املركبة  هذه  ويستخدم 

الخاصة  التصميم  عنارص  نفس  الجديد  الجيل 

 SYERS-2A و   SYERS-2A االستشعار  بنظامي 

فائقة  قدرات  عىل  للحصول  بالفعل  املستخدمني 

عند  املتناهية  الدقة  طريق  عن  املعلومات  لجمع 

تحديد املوقع الجغرايف وتأمني التغطية الالزمة عىل 

نطاق واسع وجمع املعلومات يف ست قنوات طيفية 

عملية  وتأمني  املتحركة  األهداف  ورصد  خاصة 

التصوير املتواصل فوق املنطقة املعنية. ومع تأمني 

االستخباراتيني  املحللني  متنح  الجودة  عالية  صور 

وتتبعها  ومتييزها  األهداف  رصد  عىل  عالية  قدرة 

القرار  الالزم التخاذ  الزمني  الفاصل  اختصار  بهدف 

نورثروب  رشكة  تسعى  كبرية،  بدرجة  املناسب 

أنظمة  حمل  عىل  املركبة  قدرة  إثبات  إىل  جرومان 

أخرى  طائرة  أي  مثل  منخفضة  بتكلفة  استشعار 

ومراقبة  االستخباراتية  املعلومات  لجمع  مخصصة 

 .[ISR] واالستطالع

ويرى الخرباء أن استغالل األنظمة ليس أمرا جديدا 

لوكالة  سبق  حيث  هوك“،  ”جلوبال  املركبة  عىل 

 30 من  أكرث  وتركيب  استغالل  يف  نجحت  أن  ناسا 

بينام  املركبة،  نفس  عىل  املعلومات  لجمع  نظاما 

تعترب الطرازات الحالية من مركبات ”جلوبال هوك“ 

حمل  عىل  قادرة  األمرييك  الجو  لسالح  التابعة 

املعززة“  املتكاملة  االستشعار  أنظمة  ”منظومة 

 (Enhanced Integrated Sensor Suite (EISS

املجوقل“  اإلشارية  املعلومات  جمع  ”نظام  و 

 Airborne Signals Intelligence Payload

الرادار  تكنولوجيا  إدخال  ”مرشوع  و   ((ASIP

 Multi-Platform Radar املنصات“  املتعدد 

 (Technology Insertion Program (MP-RTIP

 Universal العام“  النظام  ”مهايئ  ل  ميكن  كام 

Payload Adapter (UPA)  املبتكر من إنتاج رشكة 

نورثروب جرومان أن يضيف أنظمة استشعار قدمية 

املركبة  عىل جسم  املهايئ  لوجود  نظرا  ومستقبلية 

”جلوبال هوك“ الحايل، األمر الذي ميكنه من دعم 

مجموعة كبرية من األنظمة املختلفة.

 Global أنظمة  جاءت   2011 عام  منتصف  منذ 

Hawk Block 30 يك تحل محل الطائرة ”بلوك 10“ 

Global”

 “Hawk

”
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يف دعم العمليات العسكرية يف العراق وأفغانستان 

وليبيا نظرا لحملها أنظمة استشعار متطورة للتصوير 

التي تتجاوز 32  املهام  واإلشارات اإللكرتونية خالل 

ساعة. عالوة عىل ذلك، جرى تعديل الطائرة ”بلوك 

10“ بحيث تكون قادرة عىل حمل منظومة أنظمة 

 Integrated Sensor Suite املتكاملة  االستشعار 

االستخباراتية  املعلومات  جمع  ”نظام  و   ((EISS

 Airborne Signals املجوقل“  اإلشارية 

مهامن  وكالهام   ،(Intelligence Payload (ASIP

املعلومات  وجمع  امليداين  الوعي  لتحقيق  للغاية 

االستخباراتية فوق مساحة كبرية من اليابسة.

املتكاملة  االستشعار  أنظمة  منظومة  متتلك  وال 

عىل  القدرة  هوك“  ”جلوبال  املركبة  لدى   (EISS)

تضم  بل  فحسب،  االستخباراتية  املعلومات  تصوير 

الرادار/ أجهزة  ملتابعة  عدادا   “30 ”بلوك  الطائرة 

األهداف املتحركة (SAR/MTI) وآلة تصوير رقمية 

ونظام  الوضوح  عالية    (EO) برصية   – إلكرتو 

األشعة  يستخدم  الذي  الثالث  الجيل  من  استشعار 

تحت الحمراء (IR). وتعمل تلك األنظمة من خالل 

 common signal جهاز معالجة مشرتك لإلشارات 

processor معادل لحاسب آيل مجوقل فائق القوة، 

أنظمة  ملجموعة  املتكامل  التصميم  مينح  بينام 

االستشعار القادة العسكريني عىل األرض القدرة عىل 

طريق  عن  الرادار  عىل  املقروءة  املعلومات  اختيار 

استخدام أجهزة الرادار  SARأو األهداف املتحركة 

الطائرة  إىل  نقلها  ثم  ومن  واحد،  آن  يف   MTI

العسكرية املقاتلة بصورة شبه فورية.

 (EISS) ومتنح منظومة أنظمة االستشعار املتكاملة

املركبة ”جلوبال هوك“ القدرة عىل مسح مساحات 

مبدى  للغاية  متناهية  بدقة  شاسعة  جغرافية 

يف  البقاء  مع  األرضية  الكرة  مساحة  نصف  يتجاوز 

الصور  جودة  وتتيح  طويلة.  زمنية  لفرتات  املحطة 

والطائرات  املركبات  متييز  إمكانية  الوضوح  العالية 

الصعبة  الجوية  األحوال  خالل  واألفراد  والصواريخ 

ليال أو نهارا، ومن ثم متكني أنظمة ”جلوبال هوك“ 

من تزويد الطائرة املقاتلة باملعلومات االستخباراتية 

فوق  املعلومايت  التفوق  لتحقيق  الالزمة  الضوررية 

ساحة العمليات واالشتباك مع العدو تبعا ملتطابات 

املراقبة العاجلة وامللحة.

الخدمة  قيد  تظل  هوك»  «جلوبال  املركبة  أن  مبا 

أفضل  من  وتُعد  العامل،  أنحاء  جميع  يف  الفعلية 

املعلومات  عىل  للحوصل  حاليا  املتاحة  الوسائل 

االستخباراتية امللحة ومعلومات املراقبة واالستطالع، 

 20 مبرور  العام  هذا  نورثروب  احتفلت رشكة  فقد 

عاما عىل أول رحلة قامت بها مركبتها الذاتية.

خالل  من  هوك»  «جلوبال  مركبة  أول  كانت  وقد 

الجوية  للمركبة  املتقدم  التكنولوجي  «النموذج 

التحليق  عىل  القادرة  املأهولة)  (غري  اآللية 

High- طويلة  لساعات  عالية  ارتفاعات  عىل 

 Altitude Endurance Unmanned Aerial

 Vehicle Advanced Concept Technology

يف   (Demonstrator (HAE UAV ACTD

لالستطالع  العسكرية  ”الهيئة  وبرامج   1994 عام 

 Defence Airborne Reconnaissance “املجوقل

العسكرية  «الوكالة  برعاية   (Office (DARO

 Defense Advanced  «ملشاريع البحوث املتقدمة

التي   (Research Projects Agency (DARPA

الالزمة  الجديدة  التقنيات  تطوير  مسؤولية  تولت 

مركبة  أول  عىل  أُطلق  وقد  العسكري.  لالستخدام 

AV-)  “1 الجوية  ”املركبة  اسم  هوك“  ”جلوبال 

 Teledyne Ryan رشكة  بنائها  عىل  وأرشفت   (1

رشكة  عليها  استحوزت  التي   Aeronautical

نورثروب جرومان يف عام 1999.

يف   (AV-1) الجوية  للمركبة  إقالع  أول  جرى  وقد 

رحلة  يف   1998 عام  فرباير  من  والعرشين  الثامن 

إدواردز  قاعدة  من  انطالقا  دقيقة   56 استغرقت 

التابعة لسالح الجو األمرييك يف كاليفورنيا. تم طالء 

Global»

  «Hawk
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العالمات  باستثناء  بالكامل  األبيض  باللون  املركبة 

مقدمة  وحملت  األمرييك،  الجو  بسالح  الخاصة 

وهبطت  القرن،  وحيد  شكل  عىل  صاريا  املركبة 

عىل  وتوقفت  بسالم  هوك“  ”جلوبال  مركبة  أول 

املمر الجوي عىل بُعد ست بوصات فقط من خط 

منتصف املدرج الجوي املطيل باللون األبيض.

وقي شهر مارس عام 2001 دخلت املركبة ”جلوبال 

هوك“ مرحلة ”الرسم الهنديس والتصنيع والتطوير“ 

من االستحواز العسكري مع تكليفها مبهمة تاريخية 

الجو  لسالح  التابعة  إدواردز  قاعدة  من  انطالقا 

الجو املليك  األمرييك يف كاليفورنيا إىل قاعدة سالح 

األسرتايل يف إدنربه بأسرتاليا، لتكون بذلك أول مركبة 

آلية (غري مأهولة) تعرب املحيط الهادئ دون توقف. 

إدارة  مجلس  رئيس  نائب  ستيفنز،  لورين  وقالت 

نورثروب  برشكة  الربامج  ومديرة  هوك“  ”جلوبال 

”جلوبال  برنامج  يف  العاملني  ”كافة  إن  جرومان، 

هوك“ يدينون بقدر كبري من االمتنان ملن ساهموا 

يف تطوير أول مركبة جلوبال هوك، حيث ساهمت 

عامل  إعادة صياغة  يف   (AV-1)  “1 الجوية  ”املركبة 

”ريان“  رشكة  موظفي  من  بعضا  أن  كام  الطريان، 

الذين شاركوا يف بناء (AV-1) ما يزالون يعملون يف 

الربنامج حتى يومنا هذا“.

يف  هوك“  ”جلوبال  املركبة  مهمة  انطلقت  وقد 

 2011 عام  نوفمرب  شهر  يف  األوسط  الرشق  منطقة 

وبعده  القصف  قبل  الالزمة  املعلومات  لتأمني 

من  العسكرية  للعمليات  قوي  دعم  تقديم  بهدف 

جرومان  نورثروب  رشكة  بني  مشرتك  فريق  خالل 

أندرسون  إيفيز  رئاسة  تحت  األمرييك  الجو  وسالح 

املستدامة  األنشطة  مدير  منصب  يشغل  الذي 

جرومان  نورثروب  لرشكة  التابع  ”ترايتون“  بربنامج 

(الناتو)  األطليس  شامل  حلف  ويسعى  حاليا. 

لقوات  األرضية  ”املراقبة  نظام  للحصول عىل  حاليا 

 Alliance Ground Surveillance التحالف“ 

صورة  العسكريني  القادة  سيمنح  الذي   ((AGS

فريق  ويضم  األرض.  عىل  الفعيل  للموقف  شاملة 

”املراقبة األرضية لقوات التحالف“ التابع لنورثروب 

سبيس“  آند  ديفنس  ”إيرباص  رشكات  جرومان 

الرشكات  إىل  باإلضافة  ”كونجزبريج“،  و  و”ليناردو“ 

العسكرية الكربى لدى الدول املشاركة.

وبحلول عام 2019 ستكون 15 دولة قد حصلت عىل 

 ،(AGS) التحالف“  لقوات  األرضية  ”املراقبة  نظام 

التشيك  وجمهورية  بلغاريا  هي  الدول  وهذه 

والدمنرك وإستونيا وأملانيا وإيطاليا والتفيا وليتوانيا 

وسلوفاكيا  ورومانيا  وبولندا  والرنويج  ولوكسمبورج 

الناتو  سيقوم  بينام  املتحدة،  والواليات  وسلوفينيا 

كافة  عن  بالنيابة  وصيانته  النظام  هذا  بتشغيل 

الحلف. ومن  األعضاء يف  التسعة والعرشين  الدول 

املقرر أن يقدم كافة أعضاء الناتو مساهامت مالية 

لقوات  األرضية  ”املراقبة  نظام  تطوير  أجل  من 

قاعدة  بناء  مرشوع  دعم  طريق  عن  التحالف“ 

االتصاالت/الدورة  ودعم  للنظام  رئيسية  تشغيلية 

الحياتية ألسطول النظام,

التحالف“  لقوات  األرضية  ”املراقبة  نظام  ويعتمد 

نورثروب  رشكة  إنتاج  من  طائرات  خمس  عىل 

إىل  باإلضافة  بُعد،  عن  فيها  التحكم  يتم  جرومان 

محطات أرضية متحركة وقابلة للنقل صممتها رشكتا 

من  الجوي  الجزء  ويتكون  ”ليناردو“.  و  ”إيرباص“ 

 RQ-4B Global Hawk خمس طائرات من طراز

Block 40 وعنرص مراقبة جوية داخل طائرة ميكن 

التحكم فيها عن بُعد، واالثنان مجهزان بأحدث نظام 

لربنامج  التابع  األرضية  للمراقبة  راداري  استشعار 

MP-) املنصات  املتعدد  الرادارية  التكنولوجيا  نقل 

املعلومات  من وصالت  متكاملة  ومنظومة   (RTIP

البعيدة املدى العاملة عىل املوجة الطويلة سواء يف 

مستوى خط الرؤية أو ما وراءه.

15 2019

(AGS) “ ”

RQ-4 GLOBAL HAWK املركبة

طول الجناح: 130,9 أقدام (39,9 مرتا)

الطول: 47,6 قدما (14,5 مرتا)

االرتفاع: 15,5 قدما (4,7 أمتار)

قدما   31,250 اإلقالع:  عند  اإلجاميل  الوزن 

(14,628 كيلوجراما)

الحمولة: 3,000 رطال (1,360 كيلوجراما)

 19,466) بحريا  ميال   10,500 املركبة:  مدى 

كيلومرتا)

 18,3) قدما   60,000 لالرتفاع:  األقىص  الحد 

كيلومرتا)

ميال  املحطة برسعة 1,200  الطريان من  زمن 

بحريا: 24 ساعة

الحد األقىص للتحليق يف الجو: 34 ساعة
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     اإليرانيون يعملون عىل نار هادئة وال تعني (50 سنة) 

شيئاً عندهم أمام غايتهم، عكس النفس القصري لدينا.

عىل  قادرين  نكن  مل  إذا  تقول  الرسية  خطتهم  إن       

أن  شك  فال  املجاورة  اإلسالمية  البالد  إىل  ثورتنا  تصدير 

ثقافة تلك البالد املمزوجة بثقافة الغرب سوف تهاجمنا 

وتنترص علينا.

بعد  إيران  يف  اإلثني عرشية  دولة  اآلن  قامت  وقد       

واإلعرتاف  زعامئهم  إرشادات  عىل  وبناًء  عديدة،  قرون 

وحقوق  البالد  استقالل  حفظ  عن  فضالً  بحكومتهم 

الشعب، فهي حكومة مذهبية تجعل تصدير الثورة عىل 

رأس األولويات.

     لكن نظراً للوضع العاملي الحايل والقوانني الدولية -كام 

اصطُلَح عىل تسميتها- ال ميكن تصدير الثورة بل رمبا اقرتن 

ذلك بأخطار جسيمة مدمرة.

مراحل،  خمس  تشمل  خمسية  خطة  وضعوا  ولهذا 

ومّدة كل مرحلة عرش سنوات، لتصدير الثورة اإلسالمية 

إىل جميع الدول املجاورة وتوحيد اإلسالم كام يزعمون، 

وذوي  الوهابيني  الحكام  من  يواجههم  الذي  فالخطر 

يواجههم  الذي  الخطر  من  بكثري  أكرب  السنية  األصول 

يف  حركتهم  يناهضون  هؤالء  ألن  والغرب؛  الرشق  من 

الفقيه واألمئة  لوالية  األصليون  األعداء  أنهم  معتقداتهم 

املعصومني، حتى إنهم يعدون اعتامد املذهب الشيعي 

كمذهب رسمي دستوراً للبلد أمراً مخالفاً للرشع والعرف، 

وهم بذلك قد شقوا اإلسالم إىل فرعني متضادين.

     بناء عىل ذلك زادوا نفوذهم يف املناطق السنيّة داخل 

إيران، وبخاصة املدن الحدودية، وزيادة عدد مساجدهم 

ذي  من  أكرث  املذهبية  االحتفاالت  وأقاموا  والحسينيات 

يسكنها  التي  املدن  يف  الجو  لتهيئة  أكرث،  وبجدية  قبل، 

السنة حتى يتم ترحيل أعداد كبرية  90 إىل %100 من 

إليها، ويقيمون  الداخلية  من الشيعة من املدن والقرى 

هؤالء  وجعل  والتجارة،  والعمل  للسكنى  األبد  إىل  فيها 

إخراج  ليتم  مبارش  بشكل  حاميتهم  تحت  املستوطنني 

إدارات املدن واملراكز الثقافية واالجتامعية مبرور الزمن 

من يد املواطنني السابقني من السّنة.. 

     خطة رسموها ويف اعتقادهم انها ستثمر دون ضجيج 

أو إراقة للدماء أو حتى رد فعل من القوى العظمى يف 

العامل، وأن األموال التي ستنفق يف هذا السبيل لن تكون 

نفقات دون عائد.

امتدادا طبيعيا  إيران  تعتربها  اليوم  العراق       ها هي 

تعذيب  بعد  وقتٍل  عنف  الصفوي،  املذهبي  لسعيها 

وحيش، أو من تهجري وإقصاء، واستهداف لكل مقومات 

الحياة البرشية واملادية، ويف دول الخليج العربية تسخر 

جل طاقاتها وامكانياتها مستقلة عمالئها لتنفيذ بنود هذه 

الخطة يف كل أبعادها السياسية واالقتصادية واالجتامعية .

     يف لبنان استطاعت اخرتاقها أيضاً وتثبيت أقدامها عىل 

أرضها من خالل حزبها ”حزب الله اللبناين“، ومرص التي ال 

تزال تحاول إيران إيجاد موضع قدم فيها من خالل رشاء 

مواطنني باملال اإليراين الصفوي، وشتم وسب صحابة النبي 

رضوان الله عليهم. 

     ويف سوريا تقوم بدور خطري يف تشييعها.

وكذلك اليمن من خالل دعم ما يسمى بجيش الحوثيني 

من  مدعومة  بدولة  واستبدالها  اليمنية  الدولة  إلسقاط 

والسودان  وليبيا  وتونس  العريب  املغرب  وكذلك  إيران، 

اإلسالمي  بالتوجه  نكاية  وعقائدهم  فكرهم  نرشوا 

الصحيح.

ابعاد  البحرين يفرس ويوضح       وما حدث يف مملكة 

هذه الخطط الصفوية وأهدافها، خطة تعترب املكملة ملا 

سبقها، لقد كادوا أن ينجحوا يف تنفيذ مآربهم يف غفلة من 

حكام البلد من خالل استغالل أبناء الطائفة الشيعية فيها 

ويف الدول املجاورة لها. 

     رغم أننا مع الوحدة وترابط الشعوب والقضاء عىل 

الفنت والطائفية، إال إن هناك من يرفض أسس التعايش 

السلمي ويسعى بكل ما ميلك للقضاء عىل اآلخر طامعاً يف 

التوسع واإلستحواذ عىل الحكم والسيطرة عىل املنطقة.. 

     يجب الحذر ممن يستغل مسائل التقريب بني السنة 

وتنفيذ  النفوذ  لبسط  األوضاع  تهيئة  لصالح  والشيعة 

يقرب  فمن  أقوالهم  عن  بعيدة  أفعالهم  املؤامرات، 

األبرياء  ويقتل  الدماء  يحلل  ال  للسالم  ويدعو  املذاهب 

ويحاول إبطال األديان األخرى ونرش الفنت والتحريض عىل 

األنقسام والكراهية.

..  ..

.

 -  -
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قال تعاىل ”َوتََعاَونُوا َعَىل الِْربِّ َوالتَّْقَوى َوَال تََعاَونُوا َعَىل 

الِْعَقاِب“  َشِديُد  اللََّه  إِنَّ  اللََّه  َواتَُّقوا  َوالُْعْدَواِن  اْإلِثِْم 

سورة املائدة (2). 

وداللة اآلية الكرمية واضحة يف األمر الرباين للمؤمنني 

بوجوب التعاون بينهم فيام يريض الله تعاىل، ونهيهم 

عن التعاون عىل ما حرمه الله .

وقد كان النبي َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يشارك الصحابة 

يف األعامل املهمة ويتعاون معهم عىل إمتامها وإكاملها 

ا  فثبت عن الصحابة ريض الله عنهم أنهم قالوا ”كُنَّ

ِبيُّ َصىلَّ  ، فَرَآُه النَّ ٌر لَِبَنتنَْيِ لَِبَنتنَْيِ نَْحِمُل لَِبَنًة لَِبَنًة َوَعامَّ

َاَب َعْنه“ رواه البخاري.  اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم فَيَْنُفُض الرتُّ

واملهامت  العسكرية  األعامل  يف  التعاون  ذلك  ومن 

القتالية ومن ذلك يوم حفر الخندق استعداداً لصّد 

اللِه  رَأَيُْت رَُسوَل  َولََقْد  الَْربَاُء:  قَاَل    ، عدوان األعداء 

ِه َوَسلََّم، يَْوَم ُحِفَر الَْخْنَدُق، َوُهَو يَْنُقُل  َصىلَّ اللُه َعلَيْ

َاَب، َوُهَو يَتََمثَُّل كَلَِمَة ابِْن َرَواَحَة: اِس الرتُّ َمَع النَّ

قَْنا َوَال َصلَّيَْنا اللُهمَّ لَْوَال أَنَْت َما اْهتََديَْنا ... َوَال تََصدَّ

فَأَنْزِلَْن َسِكيَنًة َعلَيَْنا ... َوثَبِِّت اْألَقَْداَم إِْن َالقَيَْنا

َنا إِنَّ اْألَُىل قَْد بََغْوا َعلَيَْنا ... َوإِْن أَرَاُدوا ِفتَْنًة أَبَيْ

مَيُدُّ ِبَها َصْوتَُه . رواه أحمد بسنٍد صحيح.

 وقد كان النبي َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يعاون زوجاته 

يقوم بخدمة نفسه َصىلَّ  يف بيوتهن وكان متواضعاً 

اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم، َعِن األَْسَوِد، قَاَل: َسأَلُْت َعائَِشَة َما 

ِبيُّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يَْصَنُع ِيف بَيِْتِه؟ قَالَْت:  كَاَن النَّ

«كَاَن يَُكوُن ِيف ِمْهَنِة أَْهلِِه - تَْعِني ِخْدَمَة أَْهلِِه - فَإِذَا 

الَِة» رواه البخاري. الَُة َخرََج إَِىل الصَّ َحَرضَِت الصَّ

ومن مثرات التعاون:

- تحقيق األهداف

- وإشاعة روح املحبة

- وتقليل التكاليف 

- وسهولة الحياة

تحفة معامرية فريدة، يف إمارة الثقافة إمارة الشارقة  

برونق  شامخاً  املعلم  هذا  يقف  الحبيبة،  دولتنا  يف 

معامري جميل، ذلك هو مسجد امللك فيصل،  يرتبع 

العرشين  القرن  من  الثامنينات  منذ  املسجد  هذا 

اإلسالمية  للعامرة  مظهراً  العلوم  شارقة  أرض  عىل 

العريقة، حيث بني هذا املسجد ليكون واحة لإلميان 

والعلم، فنشأ يف رحبته طالب العلم وأبناء هذا الوطن 

املخلصني، الذي شادوا بناء الدولة وعمروها ورفعوا 

اسمها عالياً يف سامء العلم واملعرفة واالبتكار.

الراحل  امللك  له  املغفور  باسم  املسجد  هذا  سمي 

فيصل بن عبد العزيز ملك اململكة العربية السعودية 

العادل  وامللك  الهامم  القائد  لهذا  تكرمياً  الشقيقة، 

رحمه الله وطيب ثراه.

أحد  يعترب  فهو  بسعته  فيصل  امللك  مسجد  وميتاز 

أكرب املساجد يف إمارة الشارقة، ومتيز املظهر الخارجي 

املنيفتني  واملنارتني  الجميلة،  باألقواس  للمسجد 

القبة املهيبة لهذا املسجد،  بارتفاع 70 مرتاً، وكذلك 

وجامله  بروعته  للمسجد  الداخيل  املظهر  ويتميز 

وتنسيق األقواس الداخلية ومام يزيد رونقه املعامري 

استخدام الحجر الصخري يف تغليف جدران املسجد 

وأعمدته.

وألحق باملسجد إدارة تابعة ألوقاف الشارقة ترشف 

عىل إدارة مساجد إمارة الشارقة.

والجمعة  الخمس  الصلوات  املسجد  هذا  يف  ويقام 

فيه  تعقد  حيث  بالغ  باهتامم  ويحظى  والعيدين. 

يتعلق  مبا  للمصلني  والتثقيفية  العلمية  املحارضات 

بأمور دينهم . ويبقى هذا املعلم البديع شاهداً عىل 

رسوخ الحضارة اإلسالمية وجاملها يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة حيث التواصل بني الرتاث والحارض 

من  وحضارته   اإلسالم  بتاريخ  الصلة  تتعزز  وحيث 

خالل الثقافة والعامرة .
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