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االفتتاحـية

"رسائل" حترير املكال
بعد نحو عام من س��يطرة تنظيم "القاعدة" عىل مدينة املكال عاصمة حرضموت، نجحت قوات التحالف العريب يف تحرير 

هذه املدينة العريقة، ليشعر أهلها باألمن، وينعموا باألمان الذي افتقدوه منذ سيطرة التنظيم عىل املكال يف إبريل من 

العام املايض. 

هذا االنتصار العسكري البالغ األهمية ينطوي عىل العديد من الرسائل.أولها أن الحرب يف اليمن هي حرب ملصلحة 

أمن هذا الشعب الشقيقواستقراره، وضد كل من تسول له نفسه املساس بأبناء اليمن بغض النظر عن االعتبارات الطائفية 

واملذهبية، وغري ذلك من مزاعم واهية يرددها الحاقدون واملتآمرون ضد هذا الشعب األيب؛ فالحرب ضد "القاعدة" يف 

اليمن هي، بالدرجة األوىل، برهان ساطع عىل أن حرب التحالف العريب يف اليمن، هي حرب ضد اإلرهاب، سنياً كان أو 

شيعياً.

الرسالة الثانية يف هذا االنتصار أنه يلفت نظر العامل واملجتمع الدويل إىل األهمية االسرتاتيجية البالغة الكامنة يف تدخل 

التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية يف اليمن، وأن هذا التدخل يستهدف أيضا استئصال شأفة اإلرهاب 

وتنظيامته من أرض صعبة وساحات عمليات جغرافية وعرة، يبذل فيها أبناء دول التحالف العريب دماءهم وفاء لوعد 

أصيل بإغاثة امللهوف واالستجابة لنداء املستغيثني من أهل هذا البلد الشقيق. 

الرس��الة الثالثة يف عملية تحرير املكال تتمثل يف مستوى االحرتافية القتالية والجاهزية العملياتية لقوات دول التحالف 

العريب، حيث نجحت القوات اإلماراتية املش��اركة ضمن التحالف العريب يف إثبات مقدرة عملياتية فائقة عىل توجيه 

"رضبات عسكرية مرشطية" إىل تنظيم "القاعدة" اإلرهايب، مبا يضمن الحفاظ عىل أرواح املدنيني، ويخلص مدينة كبرية 

مثل املكال، وينتزعها من قبضة اإلرهاب يف واحدة من العمليات العس��كرية التي اس��تحقت بالفعل التقدير واإلشادة من 

جانب الخرباء واملتخصصني العسكريني.

الرس��الة الرابعة يف عملية تحرير املكال هو ذلك التامزج والتنس��يق والتعاون العميق بني القادة العسكريني اليمنيني، 

ونظرائهم من قادة دول التحالف العريب،حيث أسهم هذا التعاون يف بناء رؤية اسرتاتيجية محكمة أسهمت يف توجيه 

رضبة قاصمة إىل تنظيم تغلغل يف اليمن ومدنه منذ س��نوات طويلة مضت، حيث نجحت قوات التحالف العريب يف إنهاء 

سيطرة "القاعدة" عىل واحدة من أخطر نقاط متركزها يف اليمن.

الرسالة الخامسة موجهة إىل الشعوب الخليجية والعربية، التي تتابع بكل فخر واعتزاز جهود أبنائها يف مكافحة 

اإلرهاب باليمن جنباً إىل جنب مع أشقائهم اليمنيني، وفحوى الرسالة أن عمليتي "عاصفة الحزم" ثم "إعادة األمل"ليستا 

سوى عالج ألزمات اليمن وتطهري لجراحه، التي تعمقت منذ سنوات حكم الرئيس املخلوع عيل عبدالله صالح، وما اكتنفها 

من تغلغل لإلرهاب وتنظيامته يف مناطق شتى من الدولة اليمنية. 

الرسالة السادسة أنه ال معنى للحرب ضد جامعة "الحويث" وميلشيات صالح من دون توجيه رضبة قاصمة ضد تنظيم 

"القاعدة" الذي استغل ظروف االضطراب التي رافقت متدد الحوثيني وتوسعهم يف مناطق شتى من وسط وجنوب البالد.

الرسالة السابعة تكمن يف مقدرة قوات التحالف العريب عىل هزمية تنظيامت اإلرهاب عرب عمليات عسكرية متطورة، 

حيث خّيباألداء الخططيوالعمليايت للقوات السعودية واإلماراتية يف اليمن ظنون الكثريين، الذين اعتقدوا أن أبطال قوات 

التحالف لن يستطيعوا مواجهة عنارص اإلرهاب من تنظيم "القاعدة" يف اليمن، ولكن الواقع أثبت تهافت ظنون الحاقدين 

واملتآمرين، وسذاجة رهاناتهم الفاشلة، ويبدو أن هؤالء ال يدركون جيداً حجم التطور الخططيوالعمليايت والتدريبي الذي 

طرأ عىل جيوش دول التحالف العريب، ويف مقدمتها القوات املسلحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

الرسالة الثامنة واألخرية يف تحرير املكال، موجهة إىل الحاقدين واملتآمرين من ذوي األقنعة ومن يف قلوبهم "مرض"، 

الذي يظهرون خالف ما يبطنون يف اليمن، وقد فاجأتهم وأفزعتهم هزمية حلفائهم األيديولوجيني الرسيني من تنظيم 

"القاعدة" وغريه من تنظيامت اإلرهاب يف هذا البلد الشقيق، فام وجدوا سوى محاوالت التشكيك ونرش الشائعات 

وتثبيط الهمم، س��بيالً لنيل أغراضهم والتنفيس عن مشاعرهم الكريهة، التي ال تكن لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

وشعبها سوى الغل والحقد والحسد. إىل هؤالء نقول إن عملية تحرير املكال هي رضبة عسكرية قاصمة لإلرهاب، وأنتم 

تدركون ذلك جيداً ملا لهذه املدينة الحيوية من أهمية اسرتاتيجية بالنسبة لخطط التمدد اإلرهابية يف أوصال هذا البلد 

الشقيق، ولكن الله هّيأ ألهل اليمن أشقاء صادقني يدافعون عنهم يف مواجهة قوى البغي والظلم والعدوان كافة، فلم 

تأت القوات املسلحة اإلماراتية إىل أرض اليمن بحثاً عن مغنم وال سعياً وراء مكسب، بل ترجمة لقيم األخوة والدفاع عن 

الحق ضد كل من تسول له نفسه العبث باألمن القومي العريب.

إن تحرير املكال لن يكون املعركة األخرية ضد اإلرهاب يف اليمن، فالحرب ضد تنظيامت اإلرهاب طويلة وممتدة،  

ولكنها بداية قويةعىل درب اس��تئصال هذه الظاهرة البغيضة وتطهري أرض اليمن الش��قيق منها، والسيام يف ظل الشواهد 

التي تؤكد وجود تعاون بني جامعة الحويث وتنظيم "القاعدة" عىل مستوى تهريب األسلحة وغري ذلك من مجاالت 

تستهدف يف مجملها أمن اليمن واستقراره، حيث كان وجود تنظيم "القاعدة" يف الجنوب داعامً لسيطرة الحويث عىل 

مناطق عدة يف الشامل، إذ اعتقد الحوثيون أن وجود "القاعدة" يشتت جهود التحالف العريب، ويجعل من الصعب تركيز 

الجهود الحربية جميعها ضد الحويث وجامعته•
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

• حقوق النرش محفوظة للمجلة.
• نرحب بتغطية ونرش أخبار ونشاطات الرشكات واملؤسسات والتي تتوافق مع أهداف املجلة وتوجهاتها.
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حممــد بن راشــــد وحممـــد بن زايــــد: نعتز بتضحــيات وبطـــوالت أبنـــائنـــــــــا يف ســـــــاحات العـــــــز والشـــــــرف
اســتقبال جرحــى قواتنـــا املسلحــة باليمــــن

اس��تقبل صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عه��د أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات املس��لحة، 

إبري��ل املايض، يف مجلس ق��ر البح��ر بأبوظبي، جرحى 

قواتنا املس��لحة الباسلة املش��اركني، ضمن قوات التحالف 

الع��ريب الذي تقوده اململكة العربية الس��عودية يف عملية 

»إع��ادة األمل« يف اليمن، الذين منَّ الله عليهم بالش��فاء، 

وذلك بحضور س��مو الش��يخ حمدان بن محمد بن راش��د 

آل مكت��وم ويل عه��د ديب، ومعايل مولود تش��اووش أوغلو 

وزي��ر خارجية جمهورية تركيا الذي ي��زور البالد، والفريق 

سمو الشيخ س��يف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية، وس��مو الش��يخ منصور بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ش��ؤون الرئاس��ة، 

وس��مو الش��يخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 

نائــب رئيــس الدولــة وويل عهــد أبوظـبــي يثمــنـان تضحيــــــــــــــات أبناء اإلمـارات يف أداء الواجب وإعـالء رايــة الوطـن

االعـــــتــزاز مبــا ســــــطــره أبنـــــــاء اإلمـــــــارات مــن الصمــــــــــــود والبطوالت والعطــاء يف مـيادين العـز والشــــرف

اجلرحــى يــؤكــدون مــواصـــــلة التضحــــيــة والفـــــــداء مــــــــــــع أخوانهــــــــــــــــم يف ســــــــاحــات املعـــــــــــارك
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حممــد بن راشــــد وحممـــد بن زايــــد: نعتز بتضحــيات وبطـــوالت أبنـــائنـــــــــا يف ســـــــاحات العـــــــز والشـــــــرف
اســتقبال جرحــى قواتنـــا املسلحــة باليمــــن

والتعاون الدويل، وعدد من الشيوخ وكبار املسؤولني وجمع 

من املواطنني.

 واطأمن س��موهام ع��ىل حال��ة الجرح��ى وأوضاعهم 

الصحية، وتبادال األحاديث الودية معهم، مثمنني سموهام 

تضحي��ات أبناء اإلم��ارات يف س��بيل أداء الواجب الوطني 

وإع��الء راية الوطن، وأعربا عن اعتزازهام وجميع ش��عب 

اإلمارات مبا س��طروه من صور الصم��ود والبطولة والعطاء 

يف ميادي��ن الع��ز والرشف. من جانبهم، ع��ر الجرحى عن 

ش��كرهم وتقديرهم لقيادة البالد الحكيمة برئاسة صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة 

»حفظ��ه الل��ه« لوقوفها الدائ��م بجانب أبن��اء الوطن يف 

مختلف الظروف يف صورة تعكس مدى التالحم والتضامن 

بني الش��عب والقيادة، مؤكدين مواصلة مس��رة التضحية 

والف��داء مع إخوانهم يف س��احات املعارك، وامليض قدماً يف 

تنفيذ مهامهم وواجباتهم اإلنسانية والعسكرية. 

نائــب رئيــس الدولــة وويل عهــد أبوظـبــي يثمــنـان تضحيــــــــــــــات أبناء اإلمـارات يف أداء الواجب وإعـالء رايــة الوطـن

االعـــــتــزاز مبــا ســــــطــره أبنـــــــاء اإلمـــــــارات مــن الصمــــــــــــود والبطوالت والعطــاء يف مـيادين العـز والشــــرف

اجلرحــى يــؤكــدون مــواصـــــلة التضحــــيــة والفـــــــداء مــــــــــــع أخوانهــــــــــــــــم يف ســــــــاحــات املعـــــــــــارك
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حممـد بن زايـد وحممد بن سـلمـان يبحثان تعزيـز العالقـات االسـرتاتيجيـــــــــــــة والتطـــــــورات اإلقليــمـيـــــــــــة والدوليــــــــــــــــــة
استعرضا جممل التطورات على الساحتني

ورحب س��موه بزيارة صاحب السمو املليك األمر محمد بن سلامن، 

واس��تعرض معه العالقات األخوية املتميزة بني البلدين الش��قيقني 

والس��بل الكفيل��ة بتنميتها وتطويره��ا مبا يحقق تطلع��ات قياديت 

البلدين برئاس��ة صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة حفظه الله، وخادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن 

عبد العزيز آل س��عود عاهل اململكة العربية الس��عودية وحرصهام 

املشرتك عىل تعزيز العالقات االسرتاتيجية بني البلدين ملواجهة كافة 

التحديات التي تحيط باملنطقة.وجرى خالل اللقاء استعراض مجمل 

التطورات ذات االهتامم املش��رتك عىل الساحتني اإلقليمية والدولية، 

وتبادال وجهات النظر حولها. 

وكان صاحب الس��مو املليك األمر محمد بن سلامن بن عبد العزيز 

آل س��عود ويل ويل العهد النائ��ب الثاين لرئيس مجلس الوزراء وزير 

الدفاع باململكة العربية السعودية الشقيقة، وصل إىل البالد يف زيارة 

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، مع 

صاحب السمو املليك األمري محمد بن سلامن بن عبدالعزيز 

آل سعود ويل ويل العهد النائب الثاين لرئيس مجلس الوزراء 

وزير الدفاع باململكة العربية السعودية الشقيقة، العالقات 

األخوية بني البلدين وسبل تعزيزها والقضايا الدولية ذات 

االهتامم املشرتك.جاء ذلك خالل استقبال صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لويل ويل العهد السعودي يف 

إبريل املايض يف أبوظبي.
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حممـد بن زايـد وحممد بن سـلمـان يبحثان تعزيـز العالقـات االسـرتاتيجيـــــــــــــة والتطـــــــورات اإلقليــمـيـــــــــــة والدوليــــــــــــــــــة
استعرضا جممل التطورات على الساحتني

أخوي��ة للدولة.وكان يف اس��تقباله ل��دى وصوله إىل مطار 

الرئاس��ة بأبوظبي صاحب السمو الش��يخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائ��د األعىل للقوات 

املسلحة. 

كام كان يف االس��تقبال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان 

نائب رئي��س املجلس التنفيذي إلم��ارة أبوظبي، والفريق 

سمو الشيخ س��يف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية، وس��مو الشيخ طحنون بن زايد آل 

نهيان مستش��ار األمن الوطني، وس��مو الشيخ منصور بن 

زاي��د آل نهي��ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ش��ؤون 

الرئاس��ة، وسمو الش��يخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير 

الخارجية والتعاون الدويل.
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شهد سمو الشيخ منصور بن زايد 

آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشهر 

املايض فعاليات التمرين الختامي 

للدورة الخامسة ملجندي الخدمة 

الوطنية واالحتياطية والتي 

أقيمت يف معسكر الحمراء يف 

املنطقة الغربية.
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وكان يف اس��تقبال س��موه لدى وصوله املعس��كر 

الفري��ق الركن حم��د محمد ث��اين الرميثي رئيس 

أركان القوات املسلحة، واللواء الركن سيف مصبح 

عبدالله املس��افري رئيس هيئة العمليات، واللواء 

الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل 

نهيان رئيس هيئة الخدم��ة الوطنية واالحتياطية، 

والل��واء الركن صالح محمد صال��ح العامري قائد 

الق��وات الري��ة وع��دد من كب��ار ق��ادة القوات 

املسلحة.

واشتمل التمرين الختامي عىل عدد من التدريبات 

والفعالي��ات العس��كرية املتنوع��ة قدمها مجندو 

الخدمة الوطنية واالحتياطية تضمنت تنفيذا حيا 

ملهارات املعركة، وبيان��ا عمليا لعمليات القتال يف 

املناطق املبنية عكست ما وصل إليه من استعداد 

وإمكانات متط��ورة وقدرات عالي��ة يف التدريب 

والتأهيل.

منصـور بن زايــد يشهـد التمـرين اخلتامي للـدورة اخلامســــــــــــة جملـــندي اخلدمــــة الوطنيـــــــة يف الغربيــــــة

|  مايو 2016 |  العدد 532  |
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أثناء زيارته معرض دبي الدويل لإلجنازات احلكومية

حممد بن راشد يدشن موقع بطاقة “ حماة الوطن “

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب 

“رعاه الله” - يرافقه ويل عهده س��مو الش��يخ حمدان 

بن محمد بن راش��د آل مكتوم والفريق س��مو الشيخ 

س��يف بن زايد آل نهيان نائب رئي��س مجلس الوزراء 

وزير الداخلية وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 

رئيس هيئة ديب للطران الرئيس األعىل ملجموعة طران 

اإلمارات ومعايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 

الثقاف��ة وتنمية املعرف��ة  – يف 11 ابريل املايض موقع 

بطاقة حامة الوطن عىل الشبكة العنكبوتية .

 وبارك لقواتنا املس��لحة هذه املب��ادرة الوطنية الطيبة 

الت��ي تتيح لحام��ل بطاقة حامة الوط��ن فرصا عديدة 

من التس��هيالت الحكومية واالجتامعية ..معترا سموه 

ان أهمي��ة هذه البطاقة تكم��ن يف الناحية املعنوية اذ 

تشكل مبعث فخر واعتزاز لحاملها كونه ساهم بطريقة 

أو بأخرى يف تعزيز قوة وصمود أبطال قواتنا املس��لحة 

يف املي��دان اىل جانب مس��اهمة حامليها يف تعزيز روح 

االنت��امء الوطني لرتاب هذا الوط��ن العزيز، جاء ذلك 

خالل زيارة سموه منصة وزارة الدفاع والقوات املسلحة 

يف معرض ديب الدويل لإلنجازات الحكومية الذي نظمه 

برنام��ج ديب ل��أداء الحكومي املتميز تح��ت عنوان “ 

حكومة محلية وإنجازات عاملية “ .

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

ع��ىل جديد منص��ة وزارة الدفاع والقوات املس��لحة يف 

مجال الخدمات االلكرتونية .. ويف املناسبة أهدى سعادة 

اللواء الركن طيار اس��حاق صالح محمد البلويش رئيس 

هيئ��ة اإلمداد بطاق��ة حامة الوطن الذهبية إىل س��مو 

الش��يخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ويل عهد 

ديب الذي أع��رب عن اعتزازه بهذه البطاقة التي وصفها 

سموه بأنها وسام رشف عىل صدره وصدور حامليها.

وأش��ار س��عادة اللواء الركن طيار اسحاق صالح محمد 

البلويش رئيس هيئة اإلمداد أن القوات املسلحة وقعت 

حتى اآلن عدد 176 مذكرة تفاهم مع عدد من الرشكات 

واملؤسس��ات الرائدة يف الدولة، يف إط��ار بطاقة »حامة 

الوط��ن«، إحدى املبادرات الخدمي��ة واالجتامعية التي 

أطلقته��ا الق��وات املس��لحة، بهدف االرتقاء مبس��توى 

الخدم��ات املقدمة إىل منتس��بي وزارة الدفاع والقوات 

املسلحة من العسكريني واملدنيني واملتقاعدين.
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حممد بن راشد يدشن موقع بطاقة “ حماة الوطن “
حممد بن زايد وقائد القيادة املركزية األمريكية

يبحـثان تعــزيــز التعــاون العســكــري والدفـــاعـــي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، 

إبريل املايض يف قر الش��اطئ، الفري��ق أول جوزيف 

فوتيل قائد القيادة املركزية األمركية الذي يزور البالد.

ورحب س��موه بقائد القيادة املركزية األمركية، وبحث 

مع��ه عالق��ات الصداقة والتع��اون بني دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة والواليات املتحدة األمركية، وس��بل 

تطويره��ا، خاصة م��ا يتعلق بدعم التعاون والتنس��يق 

القائم بني البلدين يف الش��ؤون العس��كرية والدفاعية، 

وأهمي��ة تعزيزه مبا يخ��دم املصالح املش��رتكة للبلدين 

الصديقني.

حممـــــد بــن زايـــــد يستقــبل وزيـــــر الدفــــاع األمريكـــــي
اس��تقبل صاحب السمو الش��يخ محمد بن زايد آل 

نهي��ان ويل عه��د أبوظبي نائب القائ��د األعىل للقوات 

املسلحة الش��هر املايض يف قر الشاطئ معايل آشتون 

كارتر وزي��ر الدفاع األمرييك الذي يق��وم بزيارة للبالد 

ضمن جولة له يف املنطقة .

ورحب سموه بوزير الدفاع األمرييك والوفد املرافق 

ل��ه وبحث معه عالقات التعاون بني البلدين الصديقني 

وسبل تعزيزها وتطويرها وبشكل خاص تعاون البلدين 

يف الشؤون العسكرية والدفاعية.

وتطرق الحدي��ث خالل اللقاء إىل الجه��ود الدولية 

املبذول��ة يف محارب��ة التط��رف والعن��ف والجامعات 

اإلرهابية ومس��توى التنس��يق والتع��اون الدويل لدعم 

هذه الجهود ومس��اهمة البلدين فيها من أجل القضاء 

عىل خطر اإلرهاب وتنظيامته اإلجرامية التي تهدد أمن 

واستقرار املنطقة .

وبحث صاحب الس��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل 

نهيان والوزير األمرييك التعاون والتنس��يق املشرتك بني 

البلدين يف القضايا التي تدعم األمن واالس��تقرار وتعزز 

السالم يف املنطقة ورؤى البلدين حولها .

ك��ام تطرق الجانبان إىل ع��دد من املوضوعات ذات 

االهتامم املش��رتك وتبادال الرأي ووجه��ات النظر حول 

آخر املستجدات يف املنطقة .

حرض اللقاء معايل محمد ب��ن أحمد البواردي وزير 

دولة لش��ؤون الدف��اع ومعايل خل��دون خليفة املبارك 

رئيس جهاز الش��ؤون التنفيذية وسعادة الفريق الركن 

حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة 

وس��عادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفاليس 

مستش��ار صاحب الس��مو نائب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة وس��عادة يوس��ف مانع العتيبة سفر الدولة 

لدى الواليات املتحدة األمريكية وسعادة محمد مبارك 

املزروعي وكيل ديوان ويل عهد أبوظبي .

كام حرض اللقاء سعادة باربارا أ ليف سفرة الواليات 

املتح��دة ل��دى الدولة والوف��د املرافق لوزي��ر الدفاع 

األمرييك .
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وزير الدولـة لشــؤون الدفـاع يبحث التعـاون مع وفـد »الدفـاع األمريكيــة«

استقبل معايل محمد أحمد البواردي الفاليس، وزير الدولة 

لش��ؤون الدفاع يف مكتبه بوزارة الدفاع يف أبوظبي، أبريل 

املايض، أليس��ا س��لوتكن مس��اعدة وزير الدف��اع األمريك 

والوف��د املرافق لها، وذلك بحض��ور الفريق ركن مهندس 

عيىس سيف املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة.

وت��م خ��الل اللق��اء، الذي حرضه ع��دد من كب��ار ضباط 

وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات املس��لحة، استعراض 

مج��االت التنس��يق والتع��اون االس��رتاتيجي يف عدد من 

املجاالت العس��كرية والدفاعية بني البلدين، وبحث عدد 

من األمور ذات االهتامم املش��رتك، وأفضل السبل لدعمها 

وتطويرها.

استقبل معايل محمد أحمد البواردي الفاليس، وزير 

الدولة لش��ؤون الدفاع، مبكتب��ه يف مقر الوزارة يف 

أبوظبي الش��هر املايض، وائل الس��يد محمد جاد، 

سفر جمهورية مر العربية لدى الدولة.

املش��رتكة  والجه��ود  ال��رؤى  الجانب��ان  وتب��ادل 

تج��اه مختلف املوضوع��ات املرتبط��ة بالعالقات 

االسرتاتيجية املشرتكة، والعمل املشرتك الذي يجمع 

بني البلدين الشقيقني يف مختلف املجاالت.

البــواردي يستعرض عالقــــات التعــاون مع سفريي مصر واليابان

البواردي يشارك يف اجتماع وزراء دفاع التعاون والواليات املتحدة

اشارك معايل محمد بن أحمد البواردي الفاليس وزير 

الدولة لشممؤون الدفاع يف اجتممامع وزراء الدفاع بدول 

مجلس التعمماون لدول الخليج العربية مبشمماركة وزير 

الدفاع األمرييك أشممتون كارتر وذلممك يف قرص الدرعية 

بالرياض إبريل املايض.

وناقممش وزراء الدفمماع خممالل اللقمماء الممذي يعقد 

قبيل اجتامع قمة مجلس التعمماون الخليجية والرئيس 

األمرييك بمماراك أوباما التحديات الكبممرية التي تواجه 

العامل واملنطقة وسممبل التعاون ودعم الجهود الدولية 

للقضاء عىل خطر اإلرهمماب وتنظيامته اإلجرامية التي 

تهدد أمن واستقرار العامل.
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القوات املسلحة تكرم عددا من وعاظ الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
أقام��ت القي��ادة العامة للق��وات املس��لحة ابريل املايض 

بحضور اللواء الركن طيار الش��يخ أحم��د بن طحنون بن 

محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية 

حف��ل تكريم لعدد من أصحاب الفضيلة وعاظ وواعظات 

الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف ودائرة الشؤون 

االس��المية والعمل الخر بديب ودائرة الش��ؤون االس��المية 

بالش��ارقة ووعاظ القوات املس��لحة وذلك تثمينا لدورهم 

البن��اء يف إلقاء املح��ارضات التوعوية والن��دوات الهادفة 

ملنتسبي دورات الخدمة الوطنية واالحتياطية والتي حثت 

عىل التمس��ك بتعاليم ديننا االسالمي الحنيف عىل الوجه 

الصحيح وتعزيز قيم الوس��طية والتسامح واالعتدال وعىل 

الوالء والطاعة واالنتامء للوطن وقيادته.

وأك��د اللواء الركن طيار أحمد ب��ن طحنون بن محمد آل 

نهي��ان خالل الحفل ال��ذي أقيم يف نادي ضب��اط القوات 

املس��لحة بأبوظبي.. أن هذا التكري��م يأيت تتويجا وتقديرا 

للتع��اون والتنس��يق فيام ب��ني القوات املس��لحة والهيئة 

العامة للش��ؤون اإلس��المية واألوقاف وتعزيزا لبناء الروح 

املعنوية والوطنية واإلنس��انية لحامة الوطن رجال القوات 

املسلحة وتنمية ثقافتهم وترسيخ قيمهم الدينية يف الفداء 

والتضحي��ة واألصالة وأداء الواجبات الوطنية واإلنس��انية 

التي تهدف إليها قيادتنا الرشيدة ومن أهمها حامية الوطن 

ومكتسباته ومكانته ونرة الحق والرشعية لأشقاء.

حرض الحفل عدد من كبار ضباط القوات املس��لحة وعدد 

من ممثيل الجهات املكرمة.
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فريق القوات املسلحة يبدأ مغامرة تسلق جبل» إيفرست«

ب��دأ فريق عس��كري من القوات املس��لحة خوض مغامرة 

لتسلق جبل إيفرست الواقع يف جمهورية النيبال وهو أحد 

الجبال التي تتكون منها سلسلة جبال الهماليا بشبه القارة 

الهندية.

وتعد هذه املغامرة األوىل لفريق عس��كري بهدف الوصول 

إىل قم��ة الجب��ل البالغ ارتفاعه »8848« م��رتًا كأعىل جبل 

عىل وجه األرض.

ويتألف الفريق من 16 عضواً منهم 13 متس��لقاً عس��كريًا 

م��ن مختلف الرتب العس��كرية وأفرع القوات املس��لحة 

بينه��م طبيب مختص بالطب الريايض وفس��يولوجيا طب 

املرتفع��ات و3 مدربني محرتفني ذو خرة عالية يف تس��لق 

الجبال والتجهيزات الخاصة لتلك املغامرة.

ويع��د »الفريق العس��كري لتس��لق جبل إيفرس��ت« من 

أكر الفرق العس��كرية كعدد املتسلقني لخوض مثل هذه 

املغام��رة من الوطن العريب ومن أوائل الفرق العاملية التي 

تصل إىل نيبال هذا العام بعد أن أوقفت الحكومة النيبالية 

إصدار التصاريح الالزمة لتس��لق الجبل بعد الزلزال املدمر 

الذي رضب النيبال عام 2015.

وتس��تغرق مغامرة الفريق العس��كري لتس��لق ومحاولة 

الوصول لقمة جبل إيفرس��ت قرابة الش��هرين وعىل عدة 

مراحل حيث س��يتدرج الفريق يف التكيف عىل االرتفاعات 

العالي��ة والتأقل��م ع��ىل نق��ص األوكس��جني املصاح��ب 

لالرتفاعات الجبلية.

وأكد الفريق الركن مهندس عيىس سيف بن عبالن 

املزروع��ي نائب رئيس أركان القوات املس��لحة 

خالل استقباله أعضاء الفريق بالقيادة العامة 

للقوات املس��لحة قبل مغادرت��ه إىل النيبال 

حرص قيادتنا الرش��يدة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 

املس��لحة ،حفظه الله، وصاحب الس��مو الشيخ محمد بن 

راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاك��م ديب ،رع��اه الله، وصاحب الس��مو الش��يخ محمد 

ب��ن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة عىل تدريب منتس��بي القوات املسلحة 

ع��ىل مختلف البيئات املناخية والظروف املختلفة ملواجهة 

التحديات.

وقال إن خوض تجربة تس��لق 

هي  إيفرست  جبل 

مغامرة 

ولكنها 

مغامرة 

مخطط 

من  لها 

عدة 

سنوات 

أعىل  وعىل 

املعاير 

الدولي��ة من حي��ث التدريب والتدرج يف كس��ب الخرات 

الالزمة لتسلق الجبال الشاهقة.

وذك��ر املزروع��ي أن هذه التجربة س��تتيح ل��كل عضو يف 

الفريق استكشاف ذاته وقدراته الذهنية والجسامنية وأكد 

عىل رضورة العمل كفريق واحد إلنجاح هذه البعثة.

وأش��اد نائب رئيس األركان مبستوى اللياقة البدنية العالية 

التي وصل إليها أعضاء الفريق من خالل التدريبات الشاقة 

الت��ي تلقوها داخل الدولة وخالل رحالتهم االستكش��افية 

وتسلقهم ملختلف قمم دول العامل يف السنوات املاضية وما 

تبقى هو فارق القدرات الفس��يولوجية والذهنية والفردية 

من شخص آلخر.

وأوضح أن الظ��روف الجوية القاس��ية واملتغرة هي أيضا 

إح��دى العنارص املهم��ة والفارقة ملس��اعدة أي عضو من 

الفري��ق للوص��ول إىل القمة مش��را إىل أن وص��ول فريق 

عس��كري حاماًل اس��م اإلمارات إىل مخيم جبل إيفرس��ت 

الرئيس وعىل ارتفاع /5364/ ومن ثم محاولته الوصول إىل 

أعىل قمة يف العامل سيعتر إنجازا بحد ذاته.
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جهاز حماية املنشآت يحتفل بالذكرى الرابعة لتأسيسه

ش��هد اللواء الركن طي��ار عبدالله محمد خوي��دم النيادي 

– مدي��ر عام جهاز حامية املنش��آت  الحيوية والس��واحل 

االحتف��ال ال��ذي أقام��ه جهاز حامي��ة املنش��آت الحيوية 

والسواحل مبناسبة الذكرى الرابعة إلنضامم الجهاز للقوات 

املسلحة.

بدأ االحتفال بوصول راعي الحفل ثم عزف السالم الوطني، 

تلي��ت بعدها آيات عط��رة من الذكر الحكي��م، بعد ذلك 

الق��ى مدير عام الجه��از كلمه بهذه املناس��بة رحب فيها 

بالحضور وقال: إن هذه املناس��بة تس��تحق منا أن نحييها 

كل عام الستلهام العرب وتحفيز الهمم واستعراض ما تحقق 

ع��ى أرض الواقع من تطور ونجاح��ات وإنجازات يف كافة 

األصعدة وامليادين، 

تضم��ن الحفل عدة فق��رات متنوعة منها ع��رض للزوارق 

التابعة ملجموعة حرس الس��واحل وعرض ملجموعة حرس 

الحدود لبعض امله��ام والواجبات التي تقوم بها املجموعة 

لحامية حدود الدولة، وعرض ملجموعة حرس السواحل من 

خالل إح��دى عمليات البحث واإلنق��اذ، وعرض ملجموعة 

حرس املنش��آت إلحدى عمليات التفتي��ش التي تقوم بها 

املجموعة إلحدى اآلليات قبل دخولها إىل إحدى املنش��آت 

الحيوي��ة، وأخرياً عرض لرسية امله��ام الخاصة بالتعاون مع 

الدوريات البحرية التابعة ملجموعة حرس السواحل. 

أحمد بن طحنون  يشهد تخريج طلبة معسكر "مغامرات" الطالبي
شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد 

آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية فعاليات 

حفل التخريج الذي نظمه برنامج خليفة لتمكني الطالب » 

أقدر« برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الداخلية وبالرشاكة بني 

القوات املسلحة ووزارة الرتبية والتعليم ومجلس أبو ظبي 

للتعلي��م وهيئ��ة املعرفة والتنمية البرشي��ة بديب وبرنامج 

خليفة لتمكني الطالب للمش��اركني يف معسكر« مغامرات 

الطاليب« عن الفرتة والدوره الثانية وذلك يف معهد أبوظبي 

للتعليم والتدريب املهني مبنطقة الشهامة  بأبوظبي. 

ح��ر الحفل ام��ل  محمد الك��وس وكي��ل وزارة الرتبية 

والتعليم وعدد من منس��قي وم��رشيف الربنامج وعدد من 

ضباط القوات املس��لحة وممث��ي وزارة الرتبية والتعليم، 

وحشد من أولياء أمور الطلبة. 

ب��دأ االحتف��ال بالنش��يد الوطن��ي ث��م ق��دم الخريجني 

اس��تعراضات عس��كرية ملختلف املهارات مؤدين القس��م 

والهتاف بحياة صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة القائد األعى للقوات املسلحة “حفظه 

الل��ه “ وتضم��ن العرض العس��كري الذي نال استحس��ان 

واعج��اب الحض��ور مهارة ف��ك وتركيب الس��الح، وتقديم 

االس��عافات االولية عكس��ت مه��ارات الطلبة املش��اركني 

ومستوى تأهيلهم وأوضحت ما تحلوا به من روح ومعنوية 

عاليتني جسدت مقدار ما يحملونه من والء وانتامء وحب 

لخدمة هذا الوطن والذود عنه والتضحية من أجله. 
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تشاك هاغل: مشكالت املنطقة حتتاج إىل تدخل.. والتحالف العربي السبيل األمثل
البواردي يشهد حماضرة وزير الدفاع األمريكي األسبق يف أبوظبي

ش��هد معايل محمد أحمد البواردي الف��اليس، وزير الدولة 

لشؤون الدفاع أبريل املايض، محارضة وزير الدفاع األمرييك 

األسبق تش��اك هاغل حول السياس��ات العاملية والسياسة 

الخارجي��ة األمريكي��ة، والت��ي نظمتها أكادميي��ة اإلمارات 

الدبلوماس��ية بقاع��ة املؤمترات يف مرك��ز أبوظبي الوطني 

للمعارض. 

أكد تشاك هاغل، أن اإلمارات حققت الكثر من اإلنجازات 

بفضل حكمة قيادتها وش��عبها، حيث استفادت الدولة من 

خ��رات اآلخرين ومن تطور التكنولوجيا املعارصة بش��كل 

يضاهي أفضل دول العامل.

ومثّن جه��ود التحال��ف العريب بقي��ادة اململك��ة العربية 

السعودية واإلمارات ملحاربة اإلرهاب، مؤكداً أن املشكالت 

الت��ي ظهرت يف دول ع��دة يف املنطقة تحت��اج إىل تدخل 

قادة الرشق األوس��ط، إذ إنه ال رغبة ألحد بوجود تدخالت 

خارجية س��واء من الواليات املتح��دة األمريكية أو غرها، 

وإن هذا التحالف هو السبيل األمثل للميض قدماً، الفتاً إىل 

أنه لن يتم الوصول إىل عامل ترفل ش��عوبه باألمن والس��الم 

إال من خالل الرتكيز عىل املصالح املش��رتكة، وبتعاون قادة 

املنطقة.

وق��دم هاغل خالل املحارضة نظرة معمقة حول التطورات 

والتغرات املتس��ارعة التي تطرأ عىل مجال األمن العاملي، 

إىل جانب املنظور الواس��ع حول الواقع املستقبيل، لتأكيد 

أهمي��ة اعتامد نه��ج متكام��ل بخصوص القضاي��ا األمنية 

ومواجهة تحديات النظام العاملي األمني الجديد.

وقال: »لطاملا ش��كل األمن تحدياً مهيمن��اً ومتجدداً، لكنه 

أصب��ح اليوم أك��ر تعقيداً، حيث إن ع��امل املصالح األمنية 

واالقتصادية هي واقع القرن الواحد والعرشين، وإن أقدم 

حلف��اء الوالي��ات املتحدة األمريكية وأقواه��م، ال يتفقون 

معه��ا يف كل يشء، ألن كل دول��ة له��ا مصالحه��ا الخاصة 

وس��تقوم بحاميتها، مع أنها تعلم أنه��ا تعيش يف عامل كبر 

يتخطى سيادتها«.

أما يف الشأن األمرييك- العراقي، أكد هاغل أن بالده أخطأت 

يف غزو العراق ومل يكن عليها القيام بذلك، الفتاً إىل تجاهل 

وس��ائل اإلعالم التام لأحداث التي س��بقت عام 2003 يف 

العراق، حي��ث كان الرئيس العراقي آنذاك صدام حس��ني 

مش��لوالً ومكبالً بالحص��ار االقتصادي ال��ذي كان مفروضاً 

ع��ىل العراق يف عهده، إضافة إىل العجز الذي اس��ترشى يف 

صفوف قواته، الفتاً إىل أن أمريكا كانت مسيطرة وسلطات 

صدام حسني كانت س��تتالىش بأي حال من األحوال، وكان 

اإلمارات حققت الكثري 
من اإلجنازات بفضل 

حكمتها

أخطأنا يف املاضي 
ونحاول تصحيح 

أخطأنا 

أمريكا أخطأت يف غزو 
العراق وال ميكن فرض 

دميقراطيتها
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تشاك هاغل: مشكالت املنطقة حتتاج إىل تدخل.. والتحالف العربي السبيل األمثل
البواردي يشهد حماضرة وزير الدفاع األمريكي األسبق يف أبوظبي

مبقدور الش��عب العراقي التعامل مع��ه، فضالً عن أنه مل 

يكن يشكل تهديداً ألمريكا.

وب��ني هاغل أن الغزو األمرييك للع��راق أدى إىل تداعيات 

سلبية عدة يف املنطقة، مع األخذ بعني االعتبار أنه مل يكن 

املتس��بب الوحيد املؤدي لأحداث التي عاش��تها دول يف 

املنطقة، إذ كان هناك بعض الجذور الثقافية الس��ابقة له، 

لكن الغزو ساعد عىل إشعال جذوة هذه العنارص الكامنة، 

مشدداً عىل أنه مل يكن يتعني عىل بالده فرض الدميقراطية 

األمريكية ع��ىل العراق وش��عبه، إذ بإمكانها دعم حقوق 

اإلنس��ان والقيم اإلنس��انية إال أنها ال تستطيع فرضها عىل 

اآلخرين.

ومب��ا يرتب��ط مبس��ألة ح��ل الدولتني ب��ني الفلس��طينيني 

و»اإلرسائيليني«، وموقف الواليات املتحدة األمريكية بهذا 

أمريكا مل تقدم دعمًا 
ماليًا إليران

أكد وزير الدفاع األمرييك األس��بق تش��اك هاغل 

ع��دم ثقة ب��الده باإليرانيني، إضاف��ة إىل وجوب 

التحقق من مدى التزامهم، الفتاً إىل أن الضامنات 

يف مسألة التزام الجانب اإليراين باالتفاق النووي 

من عدمه موجودة، خاصة أن العقوبات الدولية 

أثبتت جدواها يف هذا الصدد، نافياً ما يتم تداوله 

بش��أن تقديم الواليات املتح��دة األمريكية دعامً 

مالي��اً إليران، موضحاً أن هذه املزاعم ال أس��اس 

لها من الصحة، إذ إن العقوبات الدولية ليس��ت 

حك��امً مؤبداً يس��تمر إىل الالنهاية، فضالً عن أن 

بالده ال تدعم إيران ومل تقدم لها دعامً بأية صورة 

كانت، حي��ث إن ما حصل يف هذا الخصوص هو 

اإلف��راج عن األصول املالي��ة اإليرانية التي كانت 

قد جمدت يف أمريكا بعد الثورة اإليرانية، كونها 

ليست ممتلكات أمريكية.

وأردف قائ��الً: »نحن ال نق��دم دعامً مالياً إليران، 

واإلفراج عن هذه األصول كان بهدف دفع إيران 

إىل االلت��زام باالتفاق النووي ال��ذي ال أقول عنه 

إن��ه جيد وه��و بالتأكيد ليس كام��اًل وذلك ألننا 

وفقاً للمنطق لن نصل إىل اتفاقية مناسبة لجميع 

األطراف«.

الش��أن من ناحية، والعالقة اإليراني��ة - »اإلرسائيلية« من 

ناحية أخرى، لفت هاغل إىل أن »إرسائيل« كانت معارضة 

لالتف��اق النووي م��ع إي��ران، إذ ذهب رئي��س الحكومة 

»اإلرسائيلي��ة« بنيام��ني نتنياهو إىل الكونغ��رس األمرييك 

لالعرتاض، واصفاً ذلك بالخطأ الدبلومايس عىل حد تعبره، 

مؤك��داً أن تاريخ العالقة بني الجانبني ع��ىل مدى التاريخ 

سيئ للغاية، وأن توقع أي تغير إيجايب فيها مناف للواقع.

ولف��ت إىل أن مبدأ حل الدولتني ه��و الوحيد املتاح أمام 

الجانبني الفلس��طيني و»اإلرسائي��يل«، وأن هذا األمر ليس 

مرهون��اً باملوقف »اإلرسائييل« فحس��ب، وإمن��ا قادة كر 

يدعمون��ه، مضيف��اً: »كان موقفن��ا واضحا وم��ا نعتقده 

صحيحاً يف مس��ار الحل هو ح��ل الدولتني، لكن تأثرنا كام 

تأث��ر أي دولة من الخارج مح��دود، وعندما يكون هناك 

تغ��ر يف الحكومة »اإلرسائيلية« رمب��ا يتبدل هذا املوقف، 

ودعونا ال ننىس تغر األجيال يف الدول، وعندما يزداد وعي 

الشباب بالفرص الجديدة ويتبنون تكنولوجيا جديدة، هذا 

يفرض متغرات مجتمعية عىل أوسع نطاق«.

وفي��ام يتعلق بتوجه السياس��ة الخارجي��ة األمريكية نحو 

آس��يا، قال: »عىل امتداد التاريخ هن��اك عالقات بني دول 

الع��امل كافة، وهناك حاالت تغر وإعادة توازن، أو »إعادة 

متحور« نحو إقليم آس��يا واملحيط الهادئ، وهذا كان مثار 

ع��دم فهم، مثل إثارة احتواء الصني، وهي دولة عريقة لها 

تاريخ عريق، وأعقاب الحرب العاملية الثانية كان للواليات 

املتح��دة األمريكية 7 التزامات أساس��ية، 5 منها يف آس��يا 

واملحيط الهادئ ترتبط بالتجارة كون أكر أسواق العامل يف 

هذه املنطقة، إىل جانب إعادة توازن األحوال العس��كرية 

وغرها«، الفتاً إىل أنه مل يكن لدى أمريكا أي نية لالنسحاب 

من أي جزء من العامل، وهي لن وال تستطيع القيام بذلك، 

ألن لها مصالح يف الرشق األوسط ودول العامل، مشدداً عىل 

أن الوالي��ات املتحدة األمريكية ال تعم��ل كرشطي للعامل، 

وليست دولة تفرض قيمها عليه.

وأض��اف: »أخطأنا يف امل��ايض، ونحاول تصحي��ح أخطائنا، 

ولدينا التزامات عاملية س��نواصلها وس��وف ندعم مصالح 

حلفائنا«.

وفي��ام يتعل��ق باحت��امالت تغ��ر السياس��ية الخارجي��ة 

األمريكية بعد تسلم الرئيس الجديد املنتظر لسدة الحكم 

يف الواليات املتح��دة األمريكية، قال وزير الدفاع األمرييك 

األس��بق: »نحن لس��نا عىل علم مبن ينجح يف الوصول إىل 

البيت األبيض، لكننا نرى املرشحني الذين اقرتبوا من الفوز 

بالرتش��ح من قبل أحزابهم، مثل هيالري كلينتون ودونالد 

ترامب، ولكن السياسة الخارجية دامئاً لها أسلوبها يف فرض 

نفس��ها عىل رئيس الواليات املتحدة، ألنه��ا مبثابة عامل له 

متغراته التي ال نس��تطيع التحكم به��ا وال نعلمها، وهذا 

أصعب مكون يفرض نفس��ه عىل جدول أعامل أي رئيس، 

وستكون هناك أحداث جديدة يف السنوات األربع القادمة 

ال نس��تطيع التكهن بها، وهذا من شأنه أن يشغل الرئيس 

األمري��يك املقب��ل حتى ل��و كان لديه س��جل واضح مثل 

املرشحة هيالري كلينتون«.

وأشار يف هذا السياق إىل أن الرئيس األمرييك باراك أوباما 

قب��ل توليه الحكم كان يعد بس��حب الجيش األمرييك من 

الع��راق وإىل اآلن مل يفعل، مرجحاً أن يكون رئيس الوزراء 

العراقي األس��بق نوري املاليك قد أرغ��م الرئيس األمرييك 

األس��بق جورج بوش ع��ىل توقيع اتفاقية س��حب القوات 

األمريكي��ة من العراق بحلول عام 2021 مقابل اس��تمرار 

العمل باتفاقية حامية القوات األمريكية يف العراق، منوهاً 

بأن حريب أمريكا عىل العراق وأفغانستان هام أسوأ حربني 

قامت بهام، مؤكداً أن تغر السياس��ة الخارجية األمريكية 

ب��ات مرهون��اً باألحداث املقبلة واملرش��ح الذي س��يفوز 

باالنتخابات، ومبن يحيط به من املساعدين.

لسنا على علم مبن 
ينجح يف الوصول إىل 

البيت األبيض
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إعداد:

الرائد/ جميل خميس السعدي

اإلمارات سممتواصل مواقفها الثابتة والراسخة يف دعم ونجدة األشقاء يف اليمن، وتقديم 

العون الالزم لهم بشتى أشكاله وأنواعه ملواجهة مختلف التحديات والتهديدات.

فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ وحارض ومستقبل مشرتك، وإن األحداث مهام تعاظمت لن 

تثنينا عن القيام بواجبنا األخوي والديني والعرويب واإلنساين تجاه أشقائنا يف اليمن، بل 

عىل العكس ستزيدنا عزمية وإرصار لتحقيق                  كاملة.
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اعترت قوات التحالف العريب لدعم الرشعية يف اليمن، أن 

تحري��ر مدينة املكال يعتر رس��الة لكل من يدعم اإلرهاب 

يف اليمن.

وقال العميد الركن مسلم الراشدي، قائد القوات اإلماراتية 

يف حرضموت، الذي يقود عملي��ات تحرير املكال، إن دعم 

قوات التحال��ف العريب يف اليمن أس��هم يف تحقيق النر 

مبدينة املكال وتحريرها م��ن تنظيم »القاعدة«، مضيفاً أن 

تلك القوات تتعهد بامليض قدماً يف محاربة »القاعدة«.

وأوضح الراش��دي، خالل مؤمتر صحفي للتحالف والجيش 

اليمني بش��أن تحرير املكال من القاعدة، أن استقرار اليمن 

هو استقرار للمنطقة كاملة.

وقال: إن تنظي��م »القاعدة« كان يرسق 100 مليون دوالر 

م��ن مدينة املكال يومياً، لكنه فق��د مصدر متويله الرئييس 

بعد تحريرها.وأش��ار إىل أن عملية تحرير املكال أثبتت أن 

القاعدة ضعيفة وهش��ة، مثنياً عىل دور الرضبات الجوية 

التي ش��نها التحالف يف تس��هيل مهم��ة الجيش اليمني يف 

املدين��ة. ورصح الراش��دي ب��أن الق��وات اإلماراتية تدرب 

الق��وات اليمنية التي أثبتت جدارته��ا يف معارك يف املكال، 

ونوه إىل أن أطناناً من املساعدات اإلنسانية تنطلق باتجاه 

املكال من دولة اإلمارات.

م��ن جهته قال العمي��د عون القرين، مس��اعد قائد قوات 

عمليات تحرير امل��كال، إن عملية تحرير املدينة متت بناء 

عىل طلب من الحكومة الرشعية.

من جانبه أكد اللواء فرج س��املني البحس��ني، رئيس أركان 

املنطقة العس��كرية الثالثة يف الجي��ش اليمني، إن تخاذل 

قوات املخل��وع صالح مك��ن القاعدة م��ن احتالل املكال 

وسواحل حرضموت، موضحاً أن العنارص اإلرهابية عملت 

ع��ىل زرع األلغام يف األحياء الس��كنية. أما اللواء أحمد بن 

بري��ك محافظ حرضموت، فق��ال: إن تحقي��ق األمن عىل 

األرض يتطلب جهداً جامعياً الس��تكامل العملية العسكرية 

بعملية بناء، مش��دداً عىل أن محافظة حرضموت ليس��ت 

حاضنة للقاعدة أو اإلرهاب.

الراشدي: »القاعدة« فقدت مصدر متويله الرئيسي بعد طرده من املدينة

الهالل تنفذ املرحلة الثانية من مشروع مهنتي حرفتي ضمن مبادرات أم اإلمارات

التحالف: حترير املكال رسالة لكل من يدعم اإلرهاب يف اليمن

ميناء املكال يعاود نشاطه بعد يوم من دحر »القاعدة«
عاود ميناء امل��كال يف محافظة حرضموت �� رشقي اليمن 

� الليلة املاضية نش��اطه املالحي والتجاري بعد يوم واحد 

من طرد عن��ارص »القاعدة« من املدين��ة من قبل قوات 

الجيش الوطني املدعوم من التحالف العريب. 

ونقلت وكالة األنباء اليمنية عن مصدر مسؤول يف امليناء 

“ان امليناء عاود نشاطه مبختلف مرافقه العاملة وبارشت 

الوكاالت املالحية والشؤون البحرية والجامرك والخدمات 

العامة عملها بطريقة إيجابية فيام س��ارت حركة الشحن 

والتفريغ بصورة اعتيادية”. 

وأشار املصدر إىل رسو ناقلتني األوىل محملة بخمسة آالف 

و/ 800 / طن مرتي من املازوت فيام تحمل الناقلة الثانية 

تسعة آالف و/ 500 / طن مرتي من القمح إضافة إىل رسو 

/ 12 / س��فينة خش��بية تحمل بضائع وناقلة برتول عىل 

متنه��ا / 12 / ألفا و/ 400 / طن مرتي رس��ت يف منطقة 

البويا العامئة يف امليناء.

نفذت هيئ��ة الهالل األحمر اإلمارايت املرحلة الثانية من 

م��رشوع » مهنتي حرفتي » ضمن مبادرات أم اإلمارات 

يف اليمن وذلك يف إطار توجيهات س��مو الشيخة فاطمة 

بنت مبارك رئيس��ة االتحاد النسايئ العام الرئيسة األعىل 

ملؤسسة التنمية األرسية رئيسة املجلس األعىل لأمومة و 

الطفولة الرئيس��ة الفخرية لهيئة الهالل األحمر بتحسني 

الخدمات الرضورية للمتأثرين من األحداث يف اليمن . 

يستهدف املرشوع يف مرحلته الثانية تعزيز قدرات املرأة 

الريفية يف مديرية املضاربة و رأس العارة مبحافظة لحج 

من خالل مساعدة النساء عىل تأسيس معامل للخياطة 

النس��ائية يف املنزل إليجاد مصدر دخ��ل ثابت يعينهن 

وأرسهن عىل مواجهة ظروف الحياة الصعبة . 

ويرم��ي املرشوع إىل االس��تفادة من منتجات مش��اغل 

الخياطة من املالبس النس��ائية لصالح النساء النازحات 

يف املحافظات اليمنية املختلفة ما يجعل للمرشوع قيمة 

إضافية وفوائد مزدوجة ليس��اهم يف تحس��ني الظروف 

االقتصادية للنساء وأرسهن يف الريف اليمني إىل جانب 

االستفادة من منتجاته يف تلبية احتياجات األرس النازحة 

من الكساء . 

ووف��رت الهيئة مس��تلزمات وأدوات الخياطة من املواد 

األولية من أقمش��ة و مس��تلزمات أخرى للمستفيدات 

وحسب الخطة التي وضعتها الهيئة ميول املرشوع نفسه 

بنفسه مستقبال . 
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تنفيذا لتوجيهات صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن 

زايد آل نهي��ان رئيس الدولة » حفظه الله » وصاحب 

الس��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهي��ان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة ومبتابعة 

س��مو الش��يخ منصور بن زايد آل نهي��ان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير ش��ؤون الرئاس��ة رئيس مؤسسة 

خليفة بن زايد آل نهيان لأعامل اإلنس��انية .. ارسلت 

املؤسس��ة طائرة اإلغاثة رقم /29/ إىل جزيرة سقطرى 

محملة بحوايل / 50 / طنا من املواد الغذائية واألدوية 

لتوزيعها عىل أبناء الشعب اليمني الذي يعاين شحا يف 

الغذاء والدواء.

وقال مصدر مسؤول يف املؤسس��ة إن املساعدات تأيت 

إلتزاما من مؤسس��ة خليفة لأعامل اإلنس��انية بتنفيذ 

توجيه��ات القيادة الرش��يدة إلغاثة الش��عب اليمني 

الش��قيق انطالقا من مش��اعر األخ��وة تجاهه وحرص 

القيادة عىل تخفيف معاناته يف الظروف الصعبة التي 

مير بها حاليا.

من جانبهم عر املس��ؤولون يف محافظة س��قطرى عن 

ش��كرهم وتقديرهم لدولة اإلمارات عىل هذه الوقفة 

اإلنس��انية مع إخوانهم يف اليمن الذين لن ينسوا هذه 

املواقف املرشفة لدوله اإلمارات. 

 وقالوا إن هذه املس��اعدات اإلنسانية تأيت للتخفيف 

م��ام عان��اه ويعانيه الش��عب اليمني م��ن تداعيات 

األحداث التي شهدها وس��يكون لها األثر امللموس يف 

تخفيف املعاناة اإلنسانية للمحتاجني ومساندة اليمن 

ع��ىل تج��اوز األوضاع الراهن��ة .. معربني ع��ن تقدير 

الش��عب اليمني للجهود التي تبذلها دولة اإلمارات يف 

دعم اليمن ومس��اعيها النبيلة الرامية إىل تحقيق األمن 

واالستقرار واملساعدات التي تقدمها للشعب اليمني.

الهالل األحمر تنشئ مدينة سكنية للمتأثرين من األعاصري يف أرخبيل سقطرى اليمني

» خليفة اإلنسانية » ترسل طائرة اإلغاثة الـ 29 جلزيرة سقطرى اليمنية
بتوجيهات رئيس الدولة وحممد بن زايد 

اجلروان يشيد بدور قوى التحالف العربي باليمن يف حماربة اإلرهاب
أشاد معايل أحمد بن محمد الجروان رئيس الرملان العريب 

بال��دور الذي تقوم به قوات التحالف العريب يف اليمن يف 

مواجه��ة اإلرهاب والهجوم عىل معاقل مس��لحي تنظيم 

القاعدة يف املكال وجنوب اليمن. 

وق��ال الجروان يف بي��ان له 25 ابريل امل��ايض إن القوات 

املس��لحة للمملكة العربية الس��عودية ودول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة والقوات اليمنية أبدت بس��الة وبأس��ا 

ش��ديدين يف مواجهة قوى التط��رف واإلرهاب يف اليمن 

والتص��دي لالرهابيني ومن يريد أن يعبث مبقدرات األمة 

العربية . 

وأك��د الج��روان أن القوات املس��لحة للمملك��ة العربية 

الس��عودية ودولة اإلم��ارات العربية املتح��دة والقوات 

اليمنية تس��طر بتضحياتها وقتاله��ا وتعاونها أمجاد األمة 

العربية وكرامتها ضد كل من يهدد أمنها ومقدرات شعبها 

العريب الكبر.

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ودعم صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املس��لحة ومتابعة س��مو الش��يخ 

حم��دان بن زاي��د آل نهيان ممثل الحاك��م يف املنطقة 

الغربي��ة رئي��س هيئة اله��الل األحمر اإلمارايت تنش��ئ 

الهيئة مدينة س��كنية للمتأثرين من األعاصر يف أرخبيل 

سقطرى اليمني. 

وت��م يف 27 ابريل املايض وضع حجر األس��اس للمدينة 

إلي��واء املترضرين ..وتتك��ون املدينة م��ن 220 وحدة 

سكنية مبرافقها الصحية والتعليمية والخدمية األخرى. 

وأكد الدكتور محمد عتي��ق الفالحي األمني العام لهيئة 

الهالل األحمر أن توجيهات القيادة الرشيدة تأيت تعزيزا 

للمبادرات التنموية واإلنس��انية التي تضطلع بها دولة 

اإلم��ارات عىل الس��احة اليمنية التي تواج��ه تحديات 

إنسانية كبرة. 

وقال إن س��مو الش��يخ حمدان بن زايد آل نهيان يتابع 

تحركات الهيئة يف اليم��ن ويوجه دامئا بتكثيف الجهود 

اإلغاثي��ة والتنموية لتلبية احتياجات األش��قاء اليمنيني 

يف املج��االت كافة ..مش��را إىل ان الهيئة وضعت خطة 

طموحة لتعزيز استجابتها تجاه األوضاع اإلنسانية التي 

يشهدها أرخبيل سقطرى. 
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فرض��ت وحدات من الق��وات الرشعية، املدربة 

من قب��ل التحالف الع��ريب، س��يطرتها الكاملة 

عىل مدين��ة املكال، عاصمة محافظة حرضموت، 

جن��وب رشق اليمن، عقب ط��رد عنارص تنظيم 

القاعدة الذي سيطر عىل املدينة عىل مدى عام 

و22 يوماً. وانترشت وح��دات الجيش يف أنحاء 

متفرق��ة من امل��كال، ومتركزت يف مط��ار الريان 

ومين��اء الضبة النفط��ي وميناء امل��كال الرئيس 

ومعس��كرات ومواق��ع متفرق��ة م��ن املدينة، 

ورشع��ت بإج��راءات أمني��ة مش��ددة لتأمينها 

م��ن بقايا العنارص اإلرهابي��ة التي فرت باتجاه 

مناطق تابعة ملحافظة ش��بوة املحاذية ملحافظة 

حرضم��وت م��ن الجه��ة الغربية. وس��اهمت 

ق��وات التحالف الع��ريب، عىل رأس��ها اإلمارات 

والس��عودية، يف تدري��ب قوة عس��كرية خالل 

األش��هر املاضي��ة، وإعدادها وتجهيزها بش��كل 

متكامل للبدء بعمليات عسكرية ميدانية تحت 

غطاء جوي مكثف م��ن قبل مقاتالت التحالف 

التي ش��نت غ��ارات مكثفة ع��ىل متركز عنارص 

القاعدة.

وتعد امل��كال عاصم��ة حرضموت م��ن املعاقل 

الرئيس��ة للتنظيم، الذي أعلن سيطرته يف مطلع 

أبري��ل 2015، ورشع يف إدارة أع��امل املدين��ة، 

مس��تغالً انقالب املتمردين الحوثيني واملخلوع عيل 

عبدالل��ه صالح عىل الس��لطة، وعمل عىل توس��يع 

نش��اطه عىل ط��ول الخ��ط الس��احيل الواصل من 

مدين��ة عدن وحتى أطراف امله��رة. ومتكنت قوات 

الجيش الس��اعة الس��ابعة والنصف من مس��اء 24 

أبريل املايض من تحرير املكال، وإنهاء معركة تطهر 

املدينة واملدن األخرى الواقعة عىل الرشيط الساحيل 

يف حرضموت من س��يطرة التنظي��م، عىل الرغم من 

محاولة العوائق والحواجز املفخخة التي تم وضعها 

أم��ام تقدم الق��وات، إال أن الجيش ومبس��اندة من 

مقاتالت التحالف واصل تقدمه وحقق انتصاراً كبراً 

يف معركة القضاء عىل اإلرهاب.

املكــــال يف قـبضـــــة الشرعيــــــة وفـــرحــــــة عارمـــــــــة لألهـــــــــايل بطــــــــــــــرد اإلرهـــــــابييـن
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اتفقت األط��راف اليمنية املتحاورة يف الكويت عىل جدول 

أعامل املحادثات التي انطلقت يف أبريل املايض، يف مسعى 

إلنهاء الراع املس��تمر يف الب��الد منذ أكر من عام. وخالل 

الجلسة املسائية التي استمرت نصف ساعة برئاسة مبعوث 

األمم املتحدة إىل اليمن إس��امعيل ولد شيخ أحمد، وقعت 

األطراف اليمنية املتحاورة )وف��د الحكومة الرشعية ووفد 

املتمردين الحوثيني وحزب الرئي��س املخلوع عيل عبدالله 

صال��ح(، وبعد أيام عىل تلكؤ وف��د االنقالبيني، عىل جدول 

أعامل املحادثات الذي يستند إىل قرار مجلس األمن الدويل 

رق��م 2216. وهو الق��رار الذي يلزم امليليش��يات الحوثية 

االنس��حاب من املدن الت��ي اجتاحتها، ال س��يام العاصمة 

صنع��اء، وإلقاء الس��الح، واس��تئناف العملية السياس��ية 

االنتقالي��ة املتعرة منذ مطلع 2014، وتنظمها مبادرة دول 

مجلس التعاون الخليجي.

وقالت مصادر سياسية مينية يف الكويت إن جدول األعامل 

املتفق علي��ه يتضمن النقاط الخمس الت��ي أعلنتها األمم 

املتحدة أواخر مارس، وهي انسحاب امليليشيا والجامعات 

املس��لحة، تس��ليم األس��لحة الثقيلة إىل الدولة، الرتتيبات 

األمنية االنتقالية، اس��تعادة مؤسس��ات الدولة واستئناف 

األطـــراف اليمنيــة تسـجل اخلرق األول وتتبنـى جـدول األعمـــال
احلوثيون يلتزمون »خيار السالم« وصالح يشكر أمري الكويت
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وس��ادت فرحة عارمة يف صفوف أهايل مدينة املكال 

واملناطق الس��احلية مع الساعات األوىل ليوم أمس، 

يف ظل انتش��ار قوات الجيش الرشعي التي متكنت 

من تحرير املدين��ة من التنظيامت اإلرهابية، حيث 

ش��هدت ش��وارع املدينة حركة طبيعي��ة للمركبات 

املواط��ن  وق��ال  العام��ة.  األس��واق  يف  واأله��ايل 

عبدالرحمن أحمد، إن األهايل استقبلوا أفراد الجنود 

بفرحة كبرة، وقام السكان بالرتحيب بهذه القوات 

الت��ي خلصت املدينة من حك��م »القاعدة« البائد، 

مضيف��اً: »الحياة تس��ر بش��كل طبيع��ي يف عموم 

مناطق وأحياء املكال والش��حر واملناطق الساحلية 

األخرى، وأن العنارص املس��لحة الت��ي كانت تجول 

سابقاً اختفت مع دخول الجيش للمدينة«.

وع��ر مواطنون من أبناء مدينة املكال عىل جثث 

مدنيني يف مواقع كان تنظيم القاعدة يستخدمها 

سجوناً ومعتقالت، وكانت الجثث التي تم العثور 

عليه��ا مقيدة من الخلف وعليها آثار إطالق نار. 

وقال مصدر محيل يف املدينة: إنه تم العثور عىل 

جثث أش��خاص قتلوا عىل ما يبدو قبل س��اعات 

م��ن انس��حاب »القاعدة« من امل��كال يف محيط 

منطقة الضيافة بالقر الجمهوري باملكال، وهذه 

الجثث مقيدة بشكل يدل عىل أنهم أرسى كانوا 

لدى التنظيم، ومتت تصفيتهم قبل االنس��حاب، 

ويجري حالياً التحقيق ملعرفة هوية األشخاص.

من جهة أخرى، كش��فت مصادر عس��كرية عن 

قيام التنظيم بإط��الق رساح اللواء الركن منصور 

صالح الحنيش نائب مدير مكتب الرئيس اليمني 

الذي تم اختطافه قبل أش��هر واقتياده إىل املكال. 

وأضافت املص��ادر أن »القاعدة« أخلت س��بيل 

اللواء الحنيش من املكال قبيل انس��حابها، مضيفاً 

أن هناك معتقلني كثرين يف س��جون »القاعدة« 

تم إط��الق رساحه��م م��ع الحملة العس��كرية 

الت��ي أفضت لتحرير املدينة م��ن هذه العنارص 

اإلجرامية.
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الحوار الس��يايس الجامع، وتش��كيل لجن��ة خاصة معنية 

بالسجناء واملعتقلني«. وأعلن رئيس الوفد الحكومي نائب 

رئي��س الوزراء وزير الخارجي��ة عبدامللك املخاليف، تحقيق 

أول نجاحات املش��اورات مبوافقة جامع��ة الحويث وحزب 

صال��ح عىل ج��دول األعامل واإلط��ار الع��ام» بعد جهود 

مش��كورة من سمو أمر الكويت الش��قيق والدول الدامئة 

العضوية«.

وذكر املخاليف عىل حسابه يف موقع تويرت، إن جدول أعامل 

املش��اورات الذي تم االتفاق عليه »هو الذي قدمته األمم 

املتح��دة املنبثق م��ن القرار األمم��ي 2216 وأجندة بييل 

الس��ويرسية املمث��ل بالنقاط الخم��س«. وأضاف:»اإلطار 

العام لتنفيذ جدول األعامل يتمثل بانس��حاب املليشيا من 

املحافظات واملدن وتس��ليم الس��الح واستعادة مؤسسات 

الدولة، ثم اس��تئناف العملية السياسية«، معراً عن تقدير 

وش��كر حكومة الجمهورية اليمنية »لس��مو الشيخ صباح 

األحمد الجابر الصباح أمر دولة الكويت، لجهوده الكبرة 

يف إنجاح املش��اورات«. م��ن جانبه، أكد وف��د االنقالبيني 

يف بيان مش��رتك صدر بعيد رفع الجلس��ة املس��ائية أمس، 

»حرصه عىل خيار السالم، والتعامل بروح إيجابية، وإعطاء 

مش��اورات الس��الم املنعقدة حالياً يف دول��ة الكويت كل 

الجه��ود التي تؤدي إىل حلول سياس��ية عادلة وش��املة«. 

وأضاف البيان: »نأمل أن يس��تمر تثبيت وقف العمليات 

العسكرية، بناء عىل ما تم االتفاق عليه بني جميع األطراف 

لضامن نجاح املشاورات، ومناقش��ة املبادئ واإلطار العام 

والتي ستتواصل الحقاً«.

وكانت جلس��ات املحادثات اليمنية اس��تؤنفت بعد تعر 

اس��تمر 36 س��اعة عىل خلفي��ة معارضة الوف��د االنقاليب 

جدول األعامل، ومطالبته بالرشوع فوراً يف املسار السيايس، 

ومناقش��ة تش��كيل وحدة ائتالفية، متذرعاً أيضاً باستمرار 

ط��ران التحالف الع��ريب بالتحلي��ق يف األج��واء اليمنية. 

والتأمت املحادثات اليمنية، بعد س��اعات عىل اس��تقبال 

أم��ر الكويت، الش��يخ صباح األحمد الجاب��ر الصباح، كالً 

عىل ح��دة، املبعوث األممي لليمن إس��امعيل ولد ش��يخ 

أحمد، والوفد الحكومي برئاس��ة نائب رئيس الوزراء وزير 

الخارجية عبدامللك املخاليف، والوفد االنقاليب برئاس��ة أمني 

عام حزب املؤمتر الش��عبي العام، ع��ارف الزوكا، والناطق 

الرسمي باسم جامعة الحوثيني املسلحة، محمد عبدالسالم.

وذك��ر موقع حزب املؤمتر الش��عبي العام أن الزوكا س��لم 

أم��ر الكويت رس��الة خطية م��ن صالح تضمنت ش��كره 

الش��يخ صباح األحم��د الجابر الصباح وحكومة وش��عب 

الكوي��ت عىل اس��تضافة املحادثات »الهادف��ة إىل إيقاف 

الحرب وتحقيق السالم يف اليمن«. ووصف املتحدث باسم 

جامعة الحوثيني اللقاء مع أمر الكويت باإليجايب واملثمر، 

وق��ال: إنه »يدف��ع إىل خلق أجواء إيجابية يف االس��تمرار 

باملش��اورات«، مشراً إىل أن ممثيل الجامعة وحزب املؤمتر 

الشعبي العام أكدوا خالل اللقاء التزامهم »حلوالً سياسية 

عادل��ة تضمن الرشاكة والتوافق«، حس��ب وكالة »س��بأ« 

الحكومية التي يديرها الحوثيون يف صنعاء

اإلطار العام لتنفيذ جدول 
األعمال يتمثل بانسحاب 

املليشيا من احملافظات 
واملدن وتسليم السالح
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السفري اليمني: الشهداء سطروا بدمائهم عناوين اجملد والعالء

ابن دغر يشيد بجهود مركز امللك سلمان لإلغاثة

عر رئيس ال��وزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، عن 

ش��كره للجهود الكبرة التي يبذلها مركز امللك س��لامن 

لإلغاثة واألعامل اإلنس��انية، وملا يقدمه بصفته رئيس��اً 

ملكتب التنسيق واملساعدات اإلغاثية للشعب اليمني.

وناق��ش ابن دغر م��ع وزي��ر اإلدارة املحلية رئيس 

اللجنة العليا لإلغاث��ة عبدالرقيب فتح، طبيعة الجهود 

الكب��رة الت��ي يبذله��ا مركز امللك س��لامن، وإس��هامه 

يف رعاي��ة أرس الش��هداء ومعالجة الجرح��ى، وإيصال 

املس��اعدات إىل كافة محافظ��ات الجمهورية، وخاصة 

املحافظات األكر رضراً. كام أش��اد بالجهود التي يبذلها 

رئيس لجن��ة اإلغاثة وفريق عمل��ه، وطالبهم مبضاعفة 

الجهود يف املرحلة القادمة.

واستمع رئيس الوزراء اليمني، إىل تقرير عن أنشطة 

اإلغاث��ة املقدمة خالل الف��رتة الس��ابقة، واالتجاهات 

الجدي��دة لع��ام 2016، وفقاً للرنام��ج الوطني لإلغاثة 

االس��رتاتيجية الوطني��ة، وبالذات في��ام يخص التمكني 

االقتص��ادي، وإع��ادة الحي��اة الطبيعي��ة يف مختل��ف 

املحافظات اليمنية. 

قام فهد س��عيد املنهايل س��فر الجمهورية اليمنية لدى 

الدولة يرافقه عدد من أعضاء السفارة بزيارة عدد من أرس 

الشهداء اإلماراتيني يف مدينة العني الذين استشهدوا خالل 

أدائه��م واجبهم الوطني يف عملية »إع��ادة األمل«، ضمن 

صف��وف التحالف العريب ال��ذي تقوده اململك��ة العربية 

السعودية للوقوف مع الرشعية يف اليمن.

فقد زار الس��فر اليمني أرس كل من الشهداء األبطال.. 

حم��ود عيل صال��ح العام��ري، وهادف حميد الش��اميس، 

وس��عد محمد صالح األحبايب، وبطي عائل مسفر األحبايب، 

وس��عيد راش��د النيادي، وعيل خميس بن عاي��د الكتبي، 

وعبدالعزي��ز رسحان صالح الكعبي، وعمر راش��د املقبايل، 

وعبدالله النعيمي.

وأعرب الس��فر اليمني خالل هذه الزيارات عن ش��كر 

وامتنان قيادة وحكومة وش��عب اليمن لقي��ادة اإلمارات 

ممثلة يف صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة، حفظه الله، عىل الدعم واملس��اندة وتقديم 

تل��ك الكوكب��ة الالمعة من الش��هداء الذي��ن قدموا أروع 

مالحم البطولة والفداء يف نرة املظلوم والوقوف يف وجه 

الظل��م والرش وس��طروا بدمائهم الطاه��رة عناوين املجد 

والعالء.. ووجه اليمن الجديد.

وأعرب��ت أرس الش��هداء ع��ن ارتياحها العمي��ق لزيارة 

الس��فر التي تجسد عمق العالقة األخوية والتاريخية التي 

تربط بني البلدين والش��عبني الش��قيقني.. وه��ي العالقة 

التي ُعم��دت ب��األرواح والدماء.. وغدت قوية وراس��خة 

رس��وخ الجبال.. مؤكدين أن تضحي��ات أبنائهم مل تذهب 

سدى.. وإمنا جسدت التفاف أبناء اإلمارات حول قيادتهم.. 

وتلبيتهم لنداء الواجب.. ونرة املظلوم.

هادي: عالقاتنا مع اإلمارات أخوية واسرتاتيجية

أكد الرئيس اليمن��ي عبدربه منصور هادي عمق العالقات 

األخوية واإلس��رتاتيجية بني اليم��ن ودولة اإلمارات العربية 

املتحدة، والتي تجمعه أيض��اً بقيادات الدولة يف اإلمارات، 

والت��ي تقوم ع��ىل قواعد ثابت��ة ومصالح مش��رتكة تتعلق 

بأمن الدولت��ني واملنطقة عموماً، مؤكداً يف نفس الوقت أن 

الشعب اليمني يستحق العيش بأمن وأمان من خالل سالم 

يؤسس ملستقبل األجيال املقبلة، ُمشدداً عىل أن السالم هو 

هدف وغاية من أجل حقن الدماء والحفاظ عىل األرواح.

ووضع هادي مستش��اريه بحضور نائب رئيس الجمهورية 

الفريق الركن عيل محس��ن األحمر ورئيس مجلس الوزراء 

أحمد عبيد بن دغر، أمام مستجدات األوضاع عىل الساحة 

الوطني��ة، ومنه��ا ما يتص��ل بجهود الس��الم ومش��اورات 

الكويت..

ونتائج زيارته اإليجابية لرتكيا من خالل املش��اركة يف القمة 

اإلس��المية التي خرجت بق��رارات وتوصيات داعمة لليمن 

ورشعيته��ا الدس��تورية، ومؤي��دة للق��رارات األممية ذات 

الصلة ومنها الق��رار 2216. وتطرق االجتامع أيضاً إىل عدد 

من القضايا واملواضيع املهم��ة ومنها ما يتصل بالخروقات 

الحوثية وصالح للهدنة يف أكر من موقع ومكان.
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وقف إطالق النار يف اليمن يدخل حيز االختبار
دخل وقف إطالق الن��ار يف اليمن حيز التنفيذ، 

منتص��ف الليلة املاضي��ة، ما يوفّر فرص��ة الختبار 

الني��ات، قبل مفاوضات الس��الم املرتقب��ة برعاية 

األمم املتحدة يف الكويت، يف ظل محاوالت تخريب 

إيرانية مس��بقة للمفاوضات، مع وجود وفد ميثل 

االنقالبي��ني يف طه��ران ل�»التش��اور«، تزامن��اً مع 

دعوات أممية إىل االلتزام بالهدنة.

وقال العميد الركن أحمد عس��ري، املستش��ار 

العس��كري يف مكتب وزير الدفاع الس��عودي، إن 

قي��ادة التحالف تلق��ت طلباً م��ن الرئيس اليمني 

عبدربه منصور هادي بالتعاطي مع الهدنة .

وع��ر عرسي، ع��ن أمل��ه أن تلتزم ميليش��يات 

الحويث ومن معها بالهدنة، مش��راً إىل أن التحالف 

يحتف��ظ بحقه بالرد عىل أية خروقات. وأضاف أنه 

تم االتفاق عىل إدخال مساعدات إنسانية إىل ست 

محافظات مينية خالل الهدنة.

مع بدء العــد التنازلي للموعد المحّدد 
دولة  ستســتضيفها  التــي  للمباحثــات 
الكويت بيــن األطــراف اليمنية، أبدى 
العديــد من المســؤولين فــي الكويت 
وخارجها تفاؤلهم بحسم القضية اليمنية 
في تلك المباحثــات، في ظل وجود ما 

وصفوه بالبوادر اإليجابية.

وأكــد رئيس مجلس األمــة الكويتي 
بــوادر مطمئنة  الغانــم وجود  مرزوق 
في احتضان أمير دولة الكويت الشــيخ 
صباح األحمد الجابر الصباح المباحثات 

المتعلقة باليمن في الكويت.
الغانم للصحافيين على هامش  وقال 
مشــاركته في مؤتمر االتحاد البرلماني 
العربي بالقاهرة إنه يتمنى النجاح لهذه 
المباحثــات معرباً عــن تفاؤله بنجاحها 
كما نجح «في حــل العديد من القضايا 
والمشــاكل التي عانينا منها في الوطن 

العربي».

ولفت الغانم إلــى نجاح األمير «بفضل 
الطويــل  وتاريخــه  وخبرتــه  حنكتــه 
والمعــروف» فــي التوصل إلــى نتائج 
إيجابيــة وحل الكثير مــن األمور داعياً 
الله أن يكمل هذا النجاح والتوفيق ازاء 

جميع القضايا على الساحة العربية.
وفــي تصريح مماثل، أعــرب رئيس 
االتحــاد البرلماني العربي نبيه بري عن 
تطلعه لنجاح الدبلوماسية الكويتية في 

جمع األطراف اليمنية.

وقال بري في كلمته أمام المؤتمر الـ 
23 لالتحاد البرلماني العربي بالقاهرة: 
«إننــا في إطــار عمليــة الحــوار لحل 
المشــاكل العالقة فــي المنطقة نتطلع 
بإيجابيــة إلــى الدبلوماســية األمميــة 
والدبلوماســية  فــي جنيــف  الجاريــة 
الكويتية برئاســة أمير الكويت من أجل 

جمع األطراف اليمنية».

وكشــف نائب وزير الخارجية الكويتي 
الســفير خالد الجارالله، أن هناك بوادر 
إيجابية فيما يتعلق بمفاوضات الســالم 
اليمنية المقرر عقدهــا 18 الجاري في 
البــالد، موضحاً أن «األمم المتحدة هي 
المعنية باإلشــراف على االتفاقات التي 
سيتم التوصل إليها، بينما الكويت دولة 
مســتضيفة وحاضنة لهــذه المفاوضات 
فقط». وأعرب عن أمله أن تســفر هذه 
البوادر والمؤشرات اإليجابية عن حلول 
تصــب فــي مصلحة اليمن الشــقيق، ال 
ســيما فيما يتعلق بوقف إطــالق النار 
الذي دخــل حيــز التنفيذ اعتبــاراً من 

منتصف الليلة الماضية.

دخــل وقف إطــالق النار فــي اليمن حيز 
التنفيــذ، منتصف الليلــة الماضية، ما يوّفر 
فرصة الختبار النيات، قبل مفاوضات السالم 
المرتقبة برعاية األمم المتحدة في الكويت 
فــي 18 أبريل المقبل، فــي ظل محاوالت 
تخريــب إيرانية مســبقة للمفاوضات، مع 
وجــود وفد يمثــل االنقالبييــن في طهران 
لـ«التشــاور»، تزامناً مع دعوات أممية إلى 

االلتزام بالهدنة.
أحمــد عســيري،  الركــن  العميــد  وقــال 
المستشار العسكري في مكتب وزير الدفاع 
الســعودي، لقناة «العربيــة» الفضائية، إن 
قيــادة التحالف تلقــت طلباً مــن الرئيس 
اليمنــي عبدربــه منصور هــادي بالتعاطي 
مــع الهدنــة حيث دخلــت منتصــف ليل 
األحد/االثنيــن، وذلك لتهيئة الظروف للقاء 

الكويت المقبل.
وعبر عســري، خالل اتصال مــع القناة عن 
أمله أن تلتزم ميليشيات الحوثي ومن معها 
بالهدنة، مشــيراً إلــى أن التحالف يحتفظ 
بحقــه بالرد على أية خروقات. وأضاف أنه 
تم االتفاق على إدخال مســاعدات إنسانية 

إلى ست محافظات يمنية خالل الهدنة. 
لكن التوقيــع على اتفاق وقف اطالق النار 
تأجــل بســبب تحفظــات االنقالبيين على 
بعض بنوده، بحسب ما أكده مسؤول يمني 

كبير لـ«البيان».
وذكرت وكالة «شــينخوا» الصينية، نقًال 
عــن مصدر حكومــي يمنــي، أن األطراف 
اليمنية لم تتفق بشــكل نهائي على مسودة 
وقف إطالق النــار الذي كان من المفترض 
أن يبدأ سريانه منتصف ليل السبت األحد، 
حســب إعــالن األمــم المتحــدة. وأوضح 
المصــدر، مفضــًال عــدم ذكر هويتــه، أن 
األطــراف اليمنيــة لم تتفق بشــكل نهائي 
على المســودة التي قدمتها األمم المتحدة 
لوقف إطالق النار، مشــيراً إلــى أن هناك 
مالحظــات مســتمرة من قبــل االنقالبيين 
الحوثييــن وحزب المؤتمر الشــعبي العام 

الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي صالح.
وبحسب المصدر: «فإن اللجنة العسكرية 
المكلفــة بمراقبة وقف إطــالق النار - تم 
تشكيلها من جميع األطراف - تنتظر مسودة 
االتفــاق النهائيــة من األطراف السياســية، 
كمــا أنها لم تتســلم قائمة أعضــاء اللجان 
الميدانيــة المكلفين بالمراقبة واإلشــراف 

على وقف إطالق النار في الميدان».
وأفــادت مصادر لـ«البيــان» أن الرئيس 
التوقيــع  يعــوق  علــي صالــح  المخلــوع 
علــى مشــروع االتفــاق، ويحــاول تصعيد 
المواجهات على األرض، بسبب المحادثات 
والحوثييــن  الســعودية  بيــن  المباشــرة 
واســتبعاده من هــذه المحادثات. وأكدت 
المصــادر أنــه «حتى اآلن لــم يقبل صالح 
والحوثيــون بمشــروع وقف النــار». لكن 
مصادر أخرى أشــارت إلى تسلم األطراف 
المشــاركة فــي المحادثات مســودة قرار 

وقف إطالق النــار، وإبداء طرفي االنقالب 
بعــض التحفظات على بنودهــا، بانتظار ما 
ستســفر عنه الســاعات المقبلة، خاصة مع 
إيفاد طرفي المحادثات ممثليهما في لجنة 
التهدئة العســكرية التي تلتئم في الكويت، 
لإلشــراف علــى وقف األعمال العســكرية 
الــذي مــن المقــرر أن يســري أوًال فــي 

محافظتي تعز وحج.

فــي األثنــاء، نقلت وســائل إعــالم إيرانية 
أن وفــداً لجماعــة الحوثي وأحــزاب تمثل 
االنقالبييــن موجــود فــي طهــران، والتقى 
عدداً من المســؤولين اإليرانيين، لمناقشــة 
محادثات الكويت. وحســب تلك الوســائل 
التــي وصفت الوفــد بـ«الحزبي»، فإنه يضم 
األميــن القطــري المســاعد لحــزب البعث 

محمــد الزبيري، ورئيس الدائرة السياســية 
لحــزب اتحاد القوى الشــعبية محمد صالح 
النعيمــي، ونائب رئيس حزب الحق ياســر 
الحوري، وعمار السقاف، من قيادات الحراك 

الجنوبي.
وهــؤالء قيــادات سياســية فــي جماعة 
التي يمثلونها  المســلحة واألحزاب  الحوثي 

تمثل رافداً سياسياً للحوثيين.
وحسب اإلعالم اإليراني، فإن الوفد التقى 
عــدداً مــن المســؤولين اإليرانييــن، بينهم 
مســاعد وزيــر الخارجية حســين أمير عبد 
اللهيــان، وجرى بحث آخــر تطورات األزمة 
اليمنيــة، والتحضيرات لعقد مؤتمر الكويت 
بين األطراف اليمنية. وفي دليل على وجود 
بصمات تخريب إيرانية، نقلت تلك الوسائل 
تحذير مصدر سياسي في الجماعة المسّلحة 
مــن انهيــار المفاوضات، في حال التمســك 
ببند اســتمرار تحليق الطائرات العســكرية 
واالســتطالعية فــي أجواء اليمــن، في ظل 
وقف إطــالق النــار. وأوضح نائــب رئيس 
حــزب الحق ياســر الحــوري، الموجود في 
إيران ضمن الوفد، أن اإليرانيين أكدوا للوفد 
اســتمرار الدعم، معتبراً أن المسودة األولية 
لوقف الحرب «ال تلبــي مطالب اليمنيين»، 

كما أشار إلى تقديم مالحظات على مسودة 
وثيقــة وقف إطالق النــار، معتبراً أن بعض 

بنودها يهدد مفاوضات الكويت.

واســتبق منســق األمم المتحدة للشــؤون 
اإلنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك بدء 
ســريان الهدنــة بدعوة طرفــي الصراع إلى 
ضرورة االلتزام باتفاق وقف القتال. وطالب 
المســؤول الدولي أيضاً بحمايــة المدنيين. 
وأضاف ماكغولدريــك في بيان أنه «بصرف 
النظــر عــن نتائــج مفاوضات الســالم، فإن 
األمم المتحدة وشــركاءها المعنيين بالعمل 
اإلنســاني عقــدوا العــزم علــى المضي في 
اســتجابتهم لالحتياجات اإلنســانية للسكان 
أينمــا يكونون، ومهما يبلــغ حجم العقبات 
التــي ســيواجهونها»، معبــراً عــن التفاؤل 
بفرصــة وقف األعمــال القتاليــة. وقال إنه 
«يمكن لمثل هــذا االتفاق حال احترامه أن 
يوفــر للرجال والنســاء واألطفال في اليمن 
فسحة اســتراحة هم في أمّس الحاجة إليها، 
مــن العنف المتزايد الــذي يواجهونه يومياً 
ألكثــر من عــام حتــى اآلن». وكانت األمم 
المتحدة قد رعت جولتي تفاوض ســابقتين 

بيــن أطــراف األزمــة اليمنية فــي مدينتي 
جنيــف وبال السويســريتين خالل الشــهور 
الماضيــة، غير أن المفاوضــات أخفقت في 

التوصل إلى حل.  
من جهته، أكد نائب رئيس اليمني الفريق 
علي محســن األحمــر، على األهميــة التي 
توليها الحكومة للمشاورات المقرر انعقادها 
فــي 18 إبريل الجاري في دولــة الكويت ، 
وبما يحقق إنهاء االنقالب وعودة الشــرعية 
ووقــف نزيف الدم وفقــاً للمرجعيات التي 
المجتمع  اليمنيــون وأقرهــا  توافــق عليها 
الدولي ومنها المبادرة الخليجية ومخرجات 
الحــوار الوطني وقرار مجلــس األمن 2216 

والقرارات ذات الصلة.
وخالل لقائه سفير الصين لدى اليمن تيان 
تشــي اســتعرض األحمر جملة من الخسائر 
التي تســبب بها انقــالب الحوثيين وتوقف 
كلــي للمشــاريع االســتثمارية الصينية في 
اليمن وتدمير للبنية التحتية وغيرها. وأشاد 
بموقف بكين المســاند للشــرعية، والداعم 
لقــرارات مجلــس األمــن الخاصــة باليمن. 
ودعا الى المزيد من ممارســة الضغط على 
الحوثييــن وصالح لتنفيــذ القرارات األممية 

والقبول بالحل السياسي وتسليم السالح.
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■ طفلة تبدو عليها عالمات البؤس تقف في أحد أحياء صنعاء المحتلة من قبل الحوثيين  |  رويترز

عقــدت اللجنــة الحكومية فــي محافظة مأرب اجتماعاً مــع وجهاء وأعيان 
المحافظــة. وقالــت مصادر مطلعة إن الوجهاء واألعيــان بالمحافظة أبلغوا 
اللجنــة الحكوميــة بأن أي حــوار مع الحوثييــن ال يعنيهم، باإلشــارة إلى 
محادثــات الكويت المرتقبة بين االنقالبيين والشــرعية، وفًقا لموقع «ناس 
تايمز». وقال الوجهاء خالل االجتماع مع اللجنة «إن 73 اتفاقاً مع الحوثيين 
مــن دماج وكتاف إلى عدن والجوف ومــأرب، لم يلتزم المخلوع والحوثي 
بأي منها، بل نقضوها قبل أن يجف حبرها». وأفادت المصادر بأن الوجهاء 
أوضحــوا للجنــة بأنهم «خســروا خيرة أبنائهــم فضالً عن عشــرات آالف 

الجرحى، وأن أالعيب المخلوع والحوثي لن تنطلي عليهم».

الحكوميــة  القــوات  نجحــت 
الشــعبية،  اليمنيــة والمقاومــة 
العربي،  التحالــف  مــن  بدعــم 
بقيــادة الســعودية، فــي تحرير 
معظــم المناطق التي ســيطرت 
وصالح  الحوثي  ميليشيات  عليها 
المتمردة منذ اجتياحها للعاصمة 
العام  صنعاء، في ســبتمبر مــن 

.2014

استهداف ميليشيات الحوثي وصالح للمدنيين 
في تعز قبل ســاعات على بدء سريان هدنة، 
يؤكد أن المتمردين مســتمرون في سياسة 
عــدم االلتــزام بتعهداتهــم وااللتفاف على 
القرار 2216 الذي ينص على انســحابهم من 
المدن وتسليم أسلحتهم وإطالق المعتقلين. 
وقبل يــوم مــن الهدنة، التي تســبق جولة 
جديدة من مفاوضات الســالم ستعقد هذه 
المــرة في العاصمة الكويــت في 18 أبريل 
الجاري، شنت الميليشــيات المتمردة قصفاً 
عنيفاً على أحياء ســكنية فــي تعز، بالتزامن 
مع تشديد الحصار الخانق على جميع منافذ 
المدينــة. والقصف المدفعي للميليشــيات، 
الســيما على قــرى الوازعية، الذي تســبب 
بتهجير نحو 30 ألف شخص، والهجمات على 
مناطــق أخرى بالبالد، تنبــئ بحلقة جديدة 
من مسلســل انتهــاكات الهــدن التي تزامن 
بعضهــا مع جوالت مــن المفاوضات برعاية 
األمم المتحدة. وأقدمت ميليشيات الحوثي 
وصالــح، المدعومة من إيــران، على انتهاك 
كافــة الهدن اإلنســانية الســابقة، ورفضت 

إطالق سراح المعتقلين السياسيين وفق قرار 
مجلس األمن 2216، ومن بينهم وزير الدفاع 
اليمني اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر 
منصــور هــادي. ودأبت الميليشــيات على 
اللجوء إلى سياسة التسويف والمراوغة قبل 
بــدء أي جولة من المفاوضــات، فهي تعلن 
موافقتهــا علــى وقف إطالق النــار لتخرقه 
بعد ساعات على دخوله حيز التنفيذ، وتؤكد 

موافقتهــا على تطبيق بند إطالق المعتقلين 
كباردة حسن نية، إال أنها ال تلتزم بذلك.

وكان منــدوب اليمن لدى األمم المتحدة 
خالــد اليماني، أكد أمــام مجلس األمن في 
تقرير سابق، أن ميليشيات الحوثيين وصالح 
قد خرقت «كافة الهدن اإلنســانية»، وطالب 
المجتمــع الدولــي بممارســة الضغط على 
المتمردين كي يحترموا قرار األمم المتحدة.
والقــرار الــذي صدر في أبريــل عام 2015، 
يطالب المتمردين بالكف عن اللجوء للعنف 
وســحب قواتهــم من جميــع المناطق التي 
سيطروا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، 
والكــف عن أعمــال تعتبر مــن الصالحيات 
الشــرعية. كما  اليمنية  الحصريــة للحكومة 
يطالب القرار 2216 الميليشــيات المتمردة 
باالمتنــاع عن أي اســتفزازات أو تهديدات 
للدول المجــاورة واإلفراج عن وزير الدفاع 
السياســيين واألشــخاص  الســجناء  وجميع 
الجبريــة  اإلقامــة  تحــت  الموجوديــن 
والموقوفيــن تعســفياً، والكف عــن تجنيد 
األطفــال. ورغــم أن الميليشــيات لم تعمد 
إلــى تطبيق أي بند من هــذا القرار بل أنها 
فرضت حصــاراً على المدنييــن في مناطق 

عدة خاصة تعز.

اخملاليف: إذا سلم احلوثيون سالحهم سيكونون شركاء يف العمليةالسياسية

أك��د نائب رئيس ال��وزراء وزير الخارجي��ة اليمني، 

عبداملل��ك املخاليف، أنه إذا س��لّم الحوثيون س��الحهم 

فإنهم س��يكونون رشكاء يف العملية السياس��ية املرتكزة 

عىل أس��اس اس��تكامل املبادرة الخليجي��ة، ومخرجات 

الحوار الوطني، وق��رارات مجلس األمن وخاصة القرار 

.2216

وقال املخاليف »نحن نرفض إقصاء أحد، كام نرفض أن 

تكون هناك أية مجموعة مس��لحة خارج إطار القانون، 

ولدينا اس��تعداد لالنتقال الس��يايس الذي مل يُستنث منه 

أح��د مبا فيه��م الحوثيون، وفق��اً للمب��ادرة الخليجية، 

ومخرج��ات الح��وار الوطني الش��امل، وتنفيذ قرارات 

مجلس األمن الدويل ذات الصلة باليمن، وخاصة القرار 

2216«. وأض��اف، »الع��امل يتطلع حالياً إىل مش��اورات 

الكويت لتكون محطة س��الم لليمنيني، وسنقدم كل ما 

بوس��عنا للتخفيف من معاناة الش��عب، وال نتوقع أن 

يك��ون هناك اتفاق كامل يف هذه املرحلة، لكننا نعتقد 

ب��أن نك��ون يف وضع متقدم عام كنا م��ن قبل«. ولفت 

إىل أن الحوثيني وصالح أعلنوا التزامهم بالقرار 2216.

حلج تشيد بجهود القوات اإلماراتية يف مكافحة اإلرهاب

أش��ادت قيادة الس��لطة املحلية يف محافظة لحج 

ممثل��ة باملحافظ ن��ارص الخبجي، بجه��ود قوات 

التحال��ف العريب وخاصة القوات العربية اإلماراتية 

التي ش��اركت وأرشفت عىل تنفي��ذ الحملة األمنية 

ض��د اإلره��اب بنجاح يف لح��ج، يف الوق��ت الذي 

واصل��ت فيه مقاتالت التحالف العريب اس��تهداف 

مواقع اإلرهابيني من بينها غارتان استهدفتا عنارص 

»القاعدة« يف محافظتي لحج وأبني. 

كام أش��ادت قي��ادة لح��ج بجهود قي��ادة وأبطال 

ق��وات الجي��ش واألم��ن واملقاوم��ة الجنوبي��ة يف 

إنجاح الحملة األمنية بلحج، والتي ش��ملت تأمني 

مديريتي الحوطة وتنب، ومالحقة العنارص املسلحة 

الخارجة ع��ن النظام والقانون من عنارص اإلرهاب 

والتخريب. 

وعرت قيادة محافظة لحج يف بالغ صادر عنها عن 

ش��كرها للس��كان واملواطنني يف الحوطة وتنب عىل 

حس��هم الوطني وتأييدهم للحملة األمنية التي تم 

خاللها الدخول إىل الحوطة وتنب، واالنتش��ار فيهام، 

ومداهمة واعتقال العرشات من العنارص الخارجة 

عن النظام والقانون، أو املشتبه بهم، وذلك بشكل 

س��لس وه��ادئ دون أي اش��تباكات، إال بش��كل 

متقط��ع، وفق ما هو مخط��ط له، ودون وجود أي 

خسائر يف األرواح.

ودعت كاف��ة أبناء لح��ج إىل املزيد م��ن التعاون 

والتالحم، كون األمن واالس��تقرار عملية مس��تمرة 

ومتواصل��ة، وس��تتحقق دوماً بالوقوف واإلس��ناد 

لقي��ادة محافظة لح��ج، من أجل العمل املش��رتك 

والسر معاً، يف إخراج لحج من حالتها الراهنة، أمنيا 

وخدمياً وسياسياً واجتامعياً.

يف غضون ذل��ك، واصلت مقاتالت التحالف العريب 

الحرب ضد اإلرهاب يف اليمن، حيث ش��ن الطران 

الحريب للتحالف، غارتني جويتني اس��تهدفتا عنارص 

تنظي��م القاعدة يف محافظتي لح��ج وأبني )جنويب 

اليمن(، وكبدتها خسائر برشية ومادية.

ويندرج ذلك يف إطار دعم ومس��اندة قيادة قوات 

التحال��ف العريب للحكوم��ة واملؤسس��تني األمنية 

والعسكرية يف اليمن من أجل القضاء عىل اإلرهاب 

واإلرهابيني بش��تى مس��مياتهم وأش��كالهم تحت 

مسمى تنظيم »داعش«.

وقالت مصادر مينية متطابق��ة، إن غارتني جويتني 

ش��نتهام مقات��الت التحالف اس��تهدفتا منزالً ألحد 

قادة تنظيم القاع��دة يقع خلف مصنع مياه عدن 

يف قري��ة الهجل مبحافظة لح��ج، وعربة تقل أفراداً 

وأس��لحة تابعة لتنظيم القاع��دة يف أطراف مدينة 

جعار ثاين كرى مدن محافظة أبني.
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لكن التوقيع عىل اتفاق وقف اطالق النار تأجل 

بس��بب تحفظ��ات االنقالبيني عىل بع��ض بنوده، 

بحسب ما أكده مسؤول ميني كبر ل�»البيان«.
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الحزم واألمل

وجود بوادر مطمئنة يف 

احتضان أمري دولة الكويت  

املباحثات املتعلقة باليمن يف 

الكويت

الكويت متفائلة باملباحثات اليمنية املرتقبة على أرضها
 م��ع ب��دء الع��د التن��ازيل للموع��د املح��ّدد 

للمباحثات التي ستستضيفها دولة الكويت بني 

األط��راف اليمنية، أبدى العديد من املس��ؤولني 

يف الكوي��ت وخارجها تفاؤلهم بحس��م القضية 

اليمني��ة يف تل��ك املباحثات، يف ظ��ل وجود ما 

وصفوه بالبوادر اإليجابية.

وأك��د رئي��س مجلس األم��ة الكويت��ي مرزوق 

الغان��م وجود بوادر مطمئن��ة يف احتضان أمر 

دول��ة الكويت الش��يخ صباح األحم��د الجابر 

الصباح املباحثات املتعلقة باليمن يف الكويت.

وقال الغانم للصحافيني عىل هامش مش��اركته 

يف مؤمت��ر االتحاد الرملاين الع��ريب بالقاهرة إنه 

يتمنى النجاح لهذه املباحثات معرباً عن تفاؤله 

بنجاحه��ا كام نجح »يف حل العديد من القضايا 

واملشاكل التي عانينا منها يف الوطن العريب«.

ولف��ت الغانم إىل نجاح األم��ر »بفضل حنكته 

وخرته وتاريخه الطويل واملعروف« يف التوصل 

إىل نتائ��ج إيجابية وحل الكثر من األمور داعياً 

الله أن يكمل هذا النجاح والتوفيق ازاء جميع 

القضايا عىل الساحة العربية.

أش��ادت وزارة الصح��ة اليمني��ة بجه��ود اله��الل األحمر 

اإلم��ارايت وم��ا يقوم به م��ن إس��ناد وتوف��ر العديد من 

االحتياجات والخدمات األساس��ية وتأهيل وصيانة املدارس 

واملستشفيات واملياه والكهرباء التي تعرضت للدمار جراء 

الحرب التي شنتها ميليش��يا الحويث وصالح االنقالبية عىل 

محافظة عدن واملدن املجاورة.

جاء ذلك خ��الل احتفالية تكرميية نظمه��ا مكتب الصحة 

والس��كان يف محافظة عدن تحت ش��عار »عام من الحزم 

واألمل« مبناسبة مرور عام عىل ذكرى »إعادة األمل«، وذلك 

برعاية وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور نارص محسن 

باعوم ومحافظ عدن اللواء عيدروس قاسم الزبيدي.

وقدم محافظ عدن اللواء الزبيدي يف كلمته الشكر لقوات 

التحالف العريب وعىل رأس��ها اململكة العربية والسعودية 

واإلمارات العربية املتحدة، موجهاً الش��كر للهالل األحمر 

اإلمارايت وحرصه عىل تقدي��م الخدمات يف الجانب الطبي 

بعد أن عانت املستشفيات تدهورا كبرا يف جميع أقسامها 

أثناء الحرب.

من جهته وجه مدير مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور 

الخرض لصور الشكر للمنظامت الدولية املانحة ومنظامت 

املجتم��ع املدين املحلية املعنية باملج��ال الطبي والتي كان 

لها دور إغايث طبي خالل الحرب األخرة يف عدن، مؤكداً أن 

الهالل األحمر اإلمارايت ساهم يف إنعاش القطاع الصحي يف 

عدن بش��كل كبر والفت من خالل اإلمداد الطبي وإعادة 

تأهيل وترميم العديد من املنش��آت واملرافق الصحية فيها 

والعمل عىل س��د النقص الحاد يف األدوية واملستش��فيات 

واملجمعات الطبية.

ونوه بأن الهالل األحم��ر اإلمارايت بادر بإنقاذ آالف املرىض 

من مص��ر محتوم صحي��اً نظراً النع��دام البني��ة التحتية 

للمراف��ق الصحي��ة ومحتوياتها الطبية، مؤك��داً أن مكتب 

الصحة بحالة عمل دائم لتجاوز األخطاء وتاليف القصور يف 

الفرتة القادمة، واالس��تفادة من التجربة الس��ابقة لتحسني 

الخدمات الطبية. 

مسؤولون يشيدون بجهود الهالل األحمر اإلماراتي
خالل احتفالية تكرميية مبحافظة عدن
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قالت األمان��ة العامة لدول مجل��س التعاون لدول 

الخلي��ج العربية، إن الت��زام وقف إطالق النار الذي 

دخل حيز التنفيذ يف اليمن، يعد »ركيزة أساس��ية« 

إلنجاح مفاوضات الس��الم التي ستس��تضيفها دولة 

الكوي��ت يف 18 من الش��هر الج��اري برعاية األمم 

املتحدة. وأكد األمني العام املساعد للشؤون السياسة 

واملفاوضات يف األمان��ة العامة، الدكتور عبد العزيز 

العويش��ق، أن االستمرار يف الهدنة بني طريف الراع 

يف اليم��ن سيس��اعد يف إنهاء األزم��ة التي تعصف 

باليمن منذ أكر من 5 س��نوات. وأش��اد العويش��ق 

بال��دور »اإليجايب« الذي تؤديه دولة الكويت إلنهاء 

األزمة اليمنية ضمن جهود حثيثة تبذلها جميع دول 

مجلس التعاون الخليجي إلنجاح مفاوضات الس��الم 

يف الكويت. وقال: »إن مفاوضات السالم ترتكز عىل 

قرار مجل��س األمن الدويل رقم 2216 الصادر يف 14 

أبري��ل 2015 بش��أن اليمن الذي يتضمن خمس��ة 

مح��اور تدع��و إىل انس��حاب الحوثيني م��ن املدن، 

وتس��ليم الس��الح، وع��ودة الحكوم��ة الرشعية إىل 

مامرسة مهامها، واستتباب األمن، وإطالق الحوثيني 

لأرسى والرهائن املحتجزين«. وذكر أن هناك لجنة 

خاصة ش��كلتها األمانة العام��ة وصلت إىل الكويت 

خالل األي��ام القليلة املاضية، مهمته��ا مراقبة مدى 

التزام الفرق��اء اليمنيني الهدنة، ورص��د االنتهاكات 

له��ا، مؤك��داً أن الهدف من وقف إط��الق النار هو 

تهيئ��ة األجواء اإليجابية إلنجاح مفاوضات الس��الم. 

وأملح إىل وجود مؤرشات »كبرة« عىل نجاح الجولة 

الثالثة من مفاوضات السالم، وذلك لوجود رغبة من 

األطراف كافة يف استئناف حوار سيايس شامل ينهي 

األزمة اليمنية املستمرة منذ سنوات عدة.

»التعاون اخلليجي«: وقف إطالق النار ركيزة أساسية إلجناح املفاوضات
ترحيب دويل باتفاق الهدنة يف اليمن



أع��رب الش��يخ حم��ود املخ��اليف قائد 

املقاومة الش��عبية مبحافظ��ة تعز عن 

قلق��ه عىل مص��ر املحادث��ات اليمنية 

بالكويت بعد تأجي��ل انطالقها، معتراً 

أن اس��تمرار الدعم اإلي��راين للحوثيني 

وحليفه��م الرئيس الس��ابق عيل صالح 

هو العام��ل الرئي��يس يف عرقلة انعقاد 

املحادثات.

وأوضح املخاليف أن الحوثيني »ال يزالون 

يتلق��ون دع��امً عس��كرياً م��ن إيران، 

واألس��لحة الثقيل��ة واملتوس��طة الت��ي 

بأيديه��م صناعة إيراني��ة أو عليها ختم 

إي��راين... فضالً عن وج��ود مجموعات 

صغ��رة م��ن املدرب��ني اإليرانيني عىل 

األرض بتع��ز وع��دد آخر م��ن محاور 

القتال«. وأضاف:»إنهم يدفعون رواتب 

عنارصه��م من اإلم��دادت القادمة من 

إيران... فكيف إذاً نص��دق أن قرارهم 

مستقل عن قرار اإليرانيني؟«. واعتر أن 

»تأخر وصول وفد الحوثيني ومراوغتهم 

يدل��ل مج��دداً عىل ع��دم مصداقيتهم 

ومصداقية حلفائهم اإليرانيني«.

وأوضح أن »خرة التعامل مع الحوثيني 

والعسكري  الس��يايس  املس��تويني  عىل 

تلق��ي بكثر من الش��كوك حول نيتهم 

االلت��زام بتعهداتهم«. وق��ال: »الجميع 

ي��رى ما يح��دث عىل أكر م��ن محور 

قتال، ويف تعز تحديداً، من خرق للهدنة 

مئات امل��رات... وبالتايل فإننا ال نصدق 

حديثهم عن إمكانية تس��ليم الس��الح 

الثقيل للدولة«.

وش��دد: »نحن مع الهدنة إن صدقوا... 

وإن مل يصدقوا فنح��ن مبواقعنا: ندافع 

ونحرر كل شر من أرضنا«.
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التحالف يكلف فريق تقييم احلوادث بالتحقق من ادعاءات حوثية

قائد مقاومة تعز: الدعم اإليراين للحوثيني يعرقل املفاوضات 

أعلن��ت قي��ادة ق��وات التحالف 

لدع��م الرشعي��ة يف اليم��ن، أنها 

الناطق  ادع��اءات  ع��ىل  اطلعت 

الحوثي��ة  امليليش��يات  باس��م 

منازل  الطران ألح��د  اس��تهداف 

املواطنني يف قرية قطبني مس��ورة 

يف محافظة نهم باليمن.

وقال��ت قي��ادة ق��وات التحالف: 

»انطالقاً من إدراكها ملس��ؤولياتها 

تجاه الش��عب اليمني الش��قيق، 

فقد كلفت فريق تقييم الحوادث 

بالتحقق من تلك االدعاءات رسيعاً 

ورفع النتيجة عاجالً ملعالجة األمر 

عىل قواعد م��ن املهنية املتعارف 

عليها دولياً«. 

نفذت هيئة الهالل األحمر املرشوع العارش ل�»أم اإلمارات« 

يف اليمن، واملتمثل يف تأهيل روضة املنار، مبديرية املنصورة 

يف العاصم��ة اليمنية املؤقتة ع��دن، وذلك ضمن مبادرات 

س��مو الش��يخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة االتحاد النسايئ 

الع��ام الرئيس��ة األعىل ملؤسس��ة التنمية األرسية رئيس��ة 

املجلس األعىل لأمومة والطفولة الرئيس��ة الفخرية للهيئة 

املس��تمرة لدعم قطاعي التعلي��م وذوي اإلعاقة يف اليمن، 

وتعزيز قدرتهام عىل تج��اوز التحديات التي تواجههام، يف 

ظل الظروف الراهنة.

وتض��م الروضة فصل��ني لذوي اإلعاقة، م��ن الصم والبكم، 

وقاعة لتدري��ب وتأهيل هذه الرشيحة م��ن األطفال، إىل 

جانب سبعة فصول أخرى لنظرائهم األصحاء، وأجرت الهيئة 

عملي��ات الصيان��ة والتأهيل للفصول الدراس��ية، ومكاتب 

اإلدارة واملراف��ق املختلف��ة، إىل جان��ب توف��ر املعين��ات 

الدراسية لأطفال والوس��ائل التعليمية الخاصة بفئة ذوي 

اإلعاقة، الذي��ن يعانون صعوبات النطق والتواصل مع من 

حولهم، إضافة إىل معدات ووسائل الرتفيه لأطفال.

وت��م افتتاح الروضة بحضور محافظ عدن، اللواء عيدروس 

الزبي��دي، وممثيل الهالل األحمر، وعدد من املس��ؤولني يف 

املحافظة، ووزارة الرتبية والتعليم اليمنية، وكش��ف الستار 

ع��ن مرافقها بع��د التأهيل والصيانة، والت��ي أضحت بيئة 

مالمئ��ة الحتضان هؤالء األطفال، الذين انقطعوا عنها فرتة، 

لعدم صالحيتها نتيجة اإلهامل، واألرضار التي لحقت بها.

»الهالل األحمر« تنفذ املشروع العاشر لـ »أم اإلمارات« يف اليمن
يأتي ضمن املبادرات املستمرة لدعم التعليم وذوي اإلعاقة
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مقتل قائد مقاومة 
دمت ومرافقه

قُتل قائد املقاومة الش��عبية يف 

مدينة دم��ت مبحافظة الضالع، 

العقي��د ن��ر الربي��ة، وأح��د 

مرافقيه وُجرح اثنان آخران من 

مرافقي��ه أيضاً، يف كمني مس��لح 

نُص��ب لهم يف الطري��ق الرابط 

بني محافظتي حرضموت ومأرب 

رشق اليمن.

وذكر مصدر محيل أن مسلحني 

مجهول��ني نصبوا كميناً مس��لحاً 

مقاومة  قائد  موكب  اس��تهدف 

دم��ت ش��امل الضال��ع العقيد 

الربية، م��ا أدى إىل مقتله وأحد 

مرافقي��ه يُدعى ع��يل املاطري، 

م��ن  آخري��ن  اثن��ني  وإصاب��ة 

املرافقني. وأفاد املصدر ذاته بأن 

الواقعة حدثت يف منطقة العر 

الواقعة بني حرضموت وش��بوة، 

ومل يرش إىل تفاصيل دقيقة حول 

هوية الُجناة ودوافع العملية.
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الحزم واألمل

احلوثيني ينهبون ملياري ريال من أموال شركة االتصاالت الدولية »تيليمن«

  التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن عيل محس��ن 

األحمر يف العاصمة الس��عودية الرياض الس��فر األمريك 

لدى اليمن ماثيو تولر.

وناق��ش الجانبان مس��تجدات األوض��اع امليدانية ومدى 

الت��زام مختل��ف األط��راف بوقف إط��الق الن��ار متهيداً 

للمش��اورات املقرر إجراؤها يف الكويت يف 18 من الشهر 

الجاري.

وأطل��ع الفريق األحمر الس��فر األم��ريك عىل جملة من 

الخروقات التي نفذتها ميليشيا الحويث وصالح االنقالبية 

يف جبهات القتال واملدن املختلفة من اس��تهداف ملواقع 

الجيش واملقاومة الشعبية واألحياء السكنية.

وق��ال: »عىل الرغ��م من ذلك ف��إن الحكومة عازمة عىل 

إحالل الس��الم وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤمتر 

الحوار الوطني وقرار مجلس األمن الدويل 2216«، مشراً 

إىل رغب��ة الحكومة يف إيجاد حل يُعي��د الرشعية ويُنهي 

االنقالب واآلثار الس��لبية التي نتجت عنه وينزع س��الح 

امليليشيات ويُعيد للدولة هيبتها.

من جانبه، أش��اد الس��فر األمريك بالتزام قوات الرشعية 

بوقف إطالق النار، معرباً عن أمله يف أن تكون املشاورات 

القادمة فرصة الستئناف العملية السياسية يف البلد.

األحمر: عازمون على السالم رغم خروقات االنقالبيني

متيض امليليشيات االنقالبية يف العبث بإدارة الوزارات 

واملؤسس��ات الرس��مية يف صنع��اء، رغ��م الجه��ود 

املس��تمرة لعقد املفاوضات لح��ل األزمة اليمنية يف 

الكويت، التي يفرتض أن تتضمن اس��تعادة الوزارات 

واملؤسس��ات الرسمية من امليليشيات التي اغتصبتها 

عقب االنقالب عىل الرشعية يف البالد.

وأقدمت جامع��ة الحويث خالل اآلون��ة األخرة عىل 

تعي��ني عنارص منه��ا يف مناصب قيادي��ة يف وزارات 

ومؤسسات رس��مية، عىل حساب شخصيات منتمية 

لحزب املؤمتر الش��عبي العام التاب��ع للمخلوع عيل 

صالح، حليفها يف االنقالب عىل الرشعية.

وكش��ف مصدر مطلع يف صنعاء، أن جامعة الحويث 

التي تس��يطر عىل املؤسس��ات الحكومي��ة بصنعاء، 

حصل��ت من دون وجه حق عىل مبلغ كبر يصل إىل 

ملي��اري ريال من أموال الرشك��ة اليمنية لالتصاالت 

الدولي��ة »تيليم��ن«، يف إطار مامرس��اتها املتواصلة 

لعمليات النهب واالس��تحواذ عىل إيرادات الرشكات 

واملؤسسات اإليرادية يف اليمن.

وأك��د املص��در أن اإلدارة التنفيذي��ة املتواطئ��ة مع 

الجامع��ة أمرت برف هذا املبل��غ الكبر املخصص 

ملوظف��ي الرشك��ة كحق مكتس��ب وقان��وين لرف 

عالوة س��نوية وبدل غالء معيشة التي اعتاد موظفو 

»تيليمن« عىل اس��تالمهام، مش��راً إىل أنها ليس��ت 

امل��رة األوىل التي يحصل فيها االنقالبيون عىل أموال 

الرشكة، فقد س��بق أن اس��تولت الجامعة االنقالبية 

عىل مبلغ مليار ريال العام املايض.
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التحالف يكلف فريق تقييم احلوادث بالتحقق من ادعاءات حوثية
أعل��ن ائت��الف اإلغاثة يف تقري��ره مقت��ل 139، وجرح 

849 مواطن��ا خالل مارس املايض، جراء عمليات القنص 

والقصف العش��وايئ عىل األحياء السكنية التي تقوم بها 

امليليشيات االنقالبية.

وتصدر الرج��ال الرقم األعىل من بني أع��داد الضحايا، 

حيث بلغ ع��دد القتىل 122، كام ج��رح 616 آخرين، 

يف حني تصدر األطف��ال الفئة الثانية يف أعداد الضحايا، 

حيث وصل عدد ضحاياهم إىل 11 قتيل، و 140 جريح، 

بين��ام قتلت 6 نس��اء، وجرح��ت 48 أخري��ات. وقال 

االئتالف بأن عدد املنازل واملنشآت الحكومية والخاصة 

التي ترضرت بفعل الحرب والقصف العش��وايئ لأحياء 

الس��كنية خالل ش��هر فراير بلغت 66 منش��أة ومنزل 

ودور عبادة.

وأكد ائتالف اإلغاثة اإلنسانية يف تقريره أن خدمات املاء 

والكهرباء ال ت��زال منقطعة كلياً عن املدينة، إىل جانب 

انعدام معظم الخدمات الصحية واألدوية واس��طوانات 

األكس��جني، يف ظل الحصار الخان��ق الذي كان مفروضاً 

عىل مداخل املدينة من قبل املسلحني الحوثيني.

ويف الوقت ذاته التزال خدمات التعليم شبه متوقفة يف 

املدينة رغم بدء الفصل الثاين من العام الدرايس الجاري 

يف مدارس الجمهورية اليمنية، بسبب تعرضها للقصف 

والتدم��ر، يف حني يتعرض ط��الب مدينة تعز جراء هذا 

االنقط��اع إىل الترسب، يف الوقت الذي ال تزال "البطالة" 

أحد أبرز املشاكل التي يعانيها السكان يف املحافظة.
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يونيسيف: 900 طفل ميني قتلوا خالل العام 2015

اس��تقبل الرئي��س اليمني عبدرب��ه منصور هادي، س��فر 

الواليات املتحدة لدى اليمن ماثيو تولر يف س��ياق الجهود 

املبذولة إلحالل الس��الم يف اليمن، وأشاد بجهود ومساعي 

الوالي��ات املتح��دة واملجتمع ال��دويل الرامي��ة إىل تحقيق 

السالم وعودة األمن واالستقرار إىل ربوع اليمن كافة.

وأك��د ه��ادي موقف��ه الدائم تج��اه الس��الم املنطلق من 

مسؤولياته الوطنية واإلنسانية تجاه مختلف أبناء الشعب 

اليمن��ي، وحرص��ه عىل إرس��اء دعائ��م األمن واالس��تقرار 

واملواطنة املتس��اوية يف إطار مين اتح��ادي ال ظامل فيه وال 

مظلوم.

وق��ال الرئيس اليمن��ي »إننا نذه��ب إىل الكويت لتحقيق 

تلك الغاية، وهدف السالم النبيل، الذي نأمل أن يستوعب 

الجميع حجم املعاناة التي لحقت بالبلد وش��عبنا املس��امل 

ج��رّاء الحرب االنقالبي��ة العبثية التي اس��تباح من خاللها 

االنقالبيون البل��د ومقدراته. ولف��ت »إىل أن تحقيق تلك 

الغاية يجب أن تسبقها نوايا العمل«. 

وذك��رت وكالة األنباء اليمنية س��بأ أنه ج��رى خالل اللقاء 

تناول مجمل العالقات الثنائية بني البلدين وسبل تعزيزها 

وتطويرها يف مختلف املستويات، كام تناول اللقاء الجهود 

املبذولة إلحالل الس��الم وفقاً للمب��ادرة الخليجية، وتنفيذ 

مخرج��ات الح��وار الوطني ومرجعيات الق��رارات األممية 

ومنها القرار 2216.

هادي يدعو االنقالبيني إىل إظهار »حسن النوايا« قبل مشاورات الكويت

قال��ت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيس��يف(، إن 

900 طف��ل قتلوا خ��الل النزاع املس��لح يف اليمن العام 

املايض 2015. 

وأضاف��ت املنظمة العاملية يف بي��ان نرشته عىل موقعها 

الرس��مي، إن "األمم املتحدة وثق��ت خالل العام املايض 

ارتفاعاً كبراً يف االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال.

ووفق��ا لأرقام التي أوردته��ا املنظمة الدولية "فقد قتل 

900 طفل مام يش��كل س��بع أضعاف العدد مقارنًة مع 

العام 2014". 

وأوض��ح البيان، أن نس��بة األطف��ال املجّندين يف القتال 

"ارتفع��ت خمس م��رات، ليصل الع��دد إىل 848 حالة 

قامت األم��م املتحدة بالتأكد منها، ك��ام تضاعف عدد 

الهجامت عىل املدارس واملستشفيات اذ وصل اىل 115".
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107 حاالت انتهاك للحريات اإلعالمية يف اليمن
رصد مرك��ز الدراس��ات واإلعالم االقتص��ادي يف اليمن 

107 ح��االت انتهاك ضد الحري��ات اإلعالمية يف البالد 

خ��الل الربع األول من العام الج��اري. وذكر املركز، أن 

االنته��اكات توزعت بني حاالت قتل واختطاف وإصابة 

وتهديد ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل ومؤسسات 

إعالمية واعتداء بالرضب وإيق��اف ومصادرة الصحف 

اىل جانب حجب واخرتاق مواقع إلكرتونية واستهداف 

ناشطني يف مواقع التواصل االجتامعي. وأوضح التقرير، 

تلق��ت »االتح��اد« نس��خة من��ه، أن االنته��اكات ضد 

الحري��ات اإلعالمي��ة خالل الفرتة ما ب��ني يناير ومارس 

املاضيني متثلت يف س��ت حاالت قت��ل وأربع محاوالت 

رشوع بالقت��ل، 13 حالة تهدي��د، 12 اعتداء، 15 حالة 

إصاب��ة، 33 حالة اختطاف، حالة اعتقال واحدة، وحالة 

تحريض واحدة ضد صحفي.

ك��ام تضمن��ت االنته��اكات 13 حال��ة حج��ب مواقع 

إخبارية، وأربع حاالت مص��ادرة واقتحام ومنع طباعة 

صحف وإغالق مؤسسة إعالمية، وثالث حاالت اخرتاق 

حسابات يف موقع فيسبوك الشهر، باإلضافة إىل اقتحام 

وتفج��ر منزل��ني. وبحس��ب التقرير، ف��إن املتمردين 

الحوثيني تصدروا قامئة الجهات األكر انتهاكا للحريات 

اإلعالمي��ة يف اليمن بع��دد 66 حالة، يف حني قيدت 19 

حالة انتهاك ضد مجهولني، وارتكبت الحكومة الرشعية 

وجامعات املقاومة الش��عبية املوالية 13 حالة انتهاك، 

وأدرجت ثالث حالة ضمن انتهاكات تنظيم القاعدة.
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تظاهرات وترقب وهدوء حذر عشية انطالق احملادثات
شهد اليمن تظاهرات واشتباكات متقطعة بني القوات 

املوالية للحكوم��ة الرشعية ومليش��يات الحويث وصالح 

االنقالبي��ة يف مناط��ق متفرقة يف البالد عش��ية انطالق 

محادثات الس��الم يف الكويت برعاية األمم املتحدة بعد 

أس��بوع ع��ىل دخول هدنة هش��ة حيز التنفي��ذ. وفيام 

يرتق��ب اليمنيون بقلق بال��غ نتائج الجول��ة الثانية من 

محادثات الس��الم املبارشة بني األط��راف املتحاربة التي 

تنطلق يف الكويت، س��اد اله��دوء الحذر معظم جبهات 

القتال الرئيس��ية يف البالد الغارق��ة يف الراع منذ مارس 

الع��ام امل��ايض. وتظاهر مئات اليمني��ني يف تعز للتنديد 

مب��ا تتعرض له املدينة يف جن��وب غرب البالد من »إبادة 

جامعية« من قبل املتمردين الحوثيني وقوات صالح منذ 

أك��ر من عام. وانتق��د املتظاهرون الذي��ن رفعوا أعالما 

وطني��ة والفتات مع��رة ما أس��موه ب�»صمت« حكومة 

الرئي��س املعرتف ب��ه دوليا عبدربه منص��ور هادي عىل 

جرائم املليش��يات تجاه املدنيني يف تعز املنكوبة بسبب 

الحرب والحصار املس��تمر منذ س��بتمر. وعر محتجون 

عن س��خطهم إزاء انطالق محادثات السالم فيام ال تزال 

تع��ز ترزح تحت القصف والحصار عىل الرغم من إعالن 

طريف الراع،  اتفاقا لتثبيت وقف إطالق النار والسامح 

بوصول اإلمدادات الغذائية والطبية إىل املدينة األكر يف 

البالد من حيث الكثافة السكانية.

ورفع أحد املش��اركني يف التظاه��رة الفتة كتب عليها 

»الهدنة مل تبدأ يف تعز لتبدأ مشاوراتكم«، فيام شوهد يف 

املسرة طفال يرفع صورة آلثار الدمار الذي خلفته الحرب 

يف تعز ومكتوب عليها باللغتني العربية واإلنجليزية »تعز 

عام من القصف والقتل والتدمر«. وطالب املتظاهرون 

الجانب الحكومي املش��ارك يف محادثات السالم اليمنية 

بعدم تجاهل معاناة تعز وسكانها، مؤكدين رفضهم ألي 

اتفاق ال يضمن للمدينة حريتها الكاملة وال يعالج اآلثار 

الناجمة ع��ن النزاع الدامي الذي تس��بب مبقتل وجرح 

آالف املدنيني وخلف دمارا هائال يف البنى التحتية. 

خ��رق املتم��ردون الحوثيون والق��وات التابع��ة للرئيس 

املخل��وع عيل عبدالل��ه صالح، اتفاق وق��ف إطالق النار 

الذي دخ��ل حيز التنفي��ذ منتصف ليل األح��د- االثنني، 

يف مس��عى دويل وعريب لتهيئة األجواء ملحادثات الس��الم 

املقررة يف الكويت.

وارتكبت امليليشيات املتمردة عرشات الخروقات يف عرش 

محافظات مينية، تركزت معظمها يف محافظة تعز.

وأف��ادت املقاومة الش��عبية املوالية للحكوم��ة الرشعية 

بارت��كاب املتمردي��ن الحوثي��ني وقوات صال��ح أكر من 

42 خرق��اً يف محافظة تعز، واالس��تمرار يف قصف األحياء 

السكنية بشكل عشوايئ، ما أسفر عن مقتل مدنيني وجرح 

عرشة آخرين، منذ بدء رسيان الهدنة.

ومتثلت خروقات املتمردين، التي ُسجل أولها بعد خمس 

دقائق فقط عىل بدء رسيان وقف إطالق النار، يف قصف 

تجمعات ق��وات الجيش الوطني واملقاومة الش��عبية يف 

محي��ط مدينة تع��ز، خصوصاً يف الجبه��ة الغربية، حيث 

استهدفت مدفعية امليليشيات مرات عدة معسكر اللواء 

35 مدرع واملطار القديم.

كام هاجمت امليليش��يات مواقع املقاومة يف الضباب، ويف 

تب��ة الدفاع الج��وي، وحي الزنوج. وقصفت ميليش��يات 

الحويث وصالح املتمركزة يف املكلكل والس��الل وس��وفيتل 

والق��ر أحياء الديم وثعبات والكمب والدعوة والزهراء، 

رشق املدين��ة املنكوبة، جراء اس��تمرار الحرب والحصار. 

كام طال القصف العش��وايئ ملليش��يا الحويث حي الروضة 

وتجمعات سكنية وسط املدينة.

وفج��رت امليليش��يات االنقالبي��ة منزل مواط��ن مبنطقة 

الجحملي��ة رشق تع��ز، وأعلنت مصادر طبي��ة واملقاومة 

الش��عبية مقتل اثنني من املدنيني وإصابة عرشة آخرين، 

ج��راء القص��ف العش��وايئ للمتمردي��ن الذي��ن هاجموا 

تجمعات للمقاومة يف نجد السلف ببلدة حيفان، جنوب 

محافظة تعز.

ورصد املجلس العسكري، الذي يقود املقاومة يف تعز، أكر 

من 12 خرقاً للميليش��يات يف الساعة األوىل فقط للهدنة، 

استهدفت أهدافاً عسكرية مل يشملها الرصد األويل.

الهدنة صامدة يف اليمن رغم خروقات احلوثيني

الحزم واألمل
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إحباط هجومني إرهابيني على مطار عدن أحدهما خلَّف قتلى 
قتل أربع��ة جنود مينيني يف هج��وم انتحاري 

بسيارة مفخخة عىل مطار عدن الدويل، وأعلنت 

الرشطة إحباطه��ا عمليتني إرهابيتني بس��يارتني 

مفخختني، إحداهام كانت تستهدف مطار عدن 

الدويل، مبديرية خورمك��رس، ولكن تم اعرتاضها 

وإطالق النار عىل الس��يارة املفخخة األوىل، من 

ِقبل رجال األمن، وانفجرت السيارة قبل وصولها 

إىل هدفها.

وبين��ام قال مص��در محيل إن التفجر أس��فر 

عن مقت��ل جندي وج��رح أربعة آخري��ن، قال 

مصدر أمني إن االنتحاري فجر نفسه عند نقطة 

تفتي��ش عىل مدخل املطار، كان يتواجد بها عدد 

من جنود الحراس��ة، ما أدى إىل مقتلهم. كام تم 

تفكيك س��يارة مفخخة ثانية يف كورنيش ساحل 

أبني قرب دوار العريش مبديرية خورمكرس أيضاً.

ويف الشأن األمني أيضاً، عرت األجهزة األمنية 

يف ع��دن عىل عبوة ناس��فة مزروعة بالقرب من 

ج��رس الريق��ة )غرب ع��دن(، كام أك��د مصدر 

أمن��ي، ضبط��ت ق��وات الرشط��ة 10 مطلوبني 

أمنياً، يف ح��ي إمناء مبديرية الريقة، وذلك خالل 

حمل��ة مداهامت معززة بأف��راد وآليات مدرعة 

اس��تهدفت عدداً م��ن املواقع واملنازل املش��تبه 

فيها.

تواصل هيئة اله��الل األحمر اإلمارايت إيصال املس��اعدات 

اإلغاثي��ة إىل املحتاجني يف املناطق النائي��ة مبحافظة لحج، 

حيث س��ّرت قافلة غذائي��ة إىل منطقة الحبيل��ني التابعة 

ملديري��ة ردف��ان مبحافظ��ة لحج، ضم��ن عملي��ة اإلغاثة 

اإلنس��انية املس��تمرة وتقديم املس��اعدات لأرس املترضرة 

بسبب الحرب.

وقال��ت املرشفة املتطوع��ة للهالل األحمر اإلم��ارايت آيات 

الع��وذيل إن هيئة الهالل األحم��ر اإلمارايت، عر فريقها من 

املتطوعني، تواصل عملية توزيع السالل الغذائية يف منطقة 

الحبيل��ني مديرية ردف��ان التي تس��تهدف 229 من األرس 

املهمشة القاطنة يف بعض قرى الحبيلني.

وأضاف��ت أن إدارة اله��الل األحمر اإلم��ارايت حريصة كل 

الح��رص ع��ىل الوص��ول إىل كل األرس يف مختلف املناطق، 

وذلك بهدف إيصال املس��اعدات اإلنسانية واملعونات لهم. 

وعّرت عن شكرها وامتنانها للهالل األحمر اإلمارايت ودوره 

الذي بات محل إش��ادة وتقدير بني أوس��اط الناس يف كل 

مكان.

وعّر األهايل عن ش��كرهم للفتة الكرمية من الهالل األحمر 

اإلم��ارايت، مناش��دين املنظامت بش��كل ع��ام االطالع عىل 

صعوبة األوضاع واملعاناة التي باتت كابوساً يؤرق حياتهم.

وناش��د عدد من س��كان الحبيلني اله��الل األحمر اإلمارايت 

اس��تكامل عملية اإلغاثة، حي��ث إن هناك مئات من األرس 

املحتاجة واملهمشة بحاجة إىل املعونات.

»الهالل األحمر اإلماراتي« تواصل اإلغاثة يف ردفان
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أك��د نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد امللك 

املخ��اليف حرص حكومة بالده عىل الس��الم واس��تعدادها 

لب��ذل كل جهد ممكن يف س��بيل إنجاح املش��اورات التي 

تس��تضيفها الكويت، فيام اس��تبقت جامعة الحويث األمر 

بوضعها رشوطاً من ش��أنها إفشال هذه املباحثات املعوَّل 

عليها إلنهاء الحرب املدمرة.

وقال املخاليف خ��الل لقائه يف الرياض نائب مبعوث األمم 

املتح��دة إىل اليمن كيني جلوك وع��دداً من أعضاء فريق 

التش��اور واملستش��ارين ولجنة التهدئة والتواصل » .. إن 

املش��اورات س��تتم وفقاً لقرار مجلس األم��ن رقم 2216 

دم��رت أجهزة األمن يف عدن املئ��ات من املتفجرات 

والعبوات الناس��فة الت��ي تم ضبطه��ا مؤخرا ضمن 

عملي��ات نزع األلغ��ام ومداهمة مواق��ع إرهابية يف 

مناط��ق متفرقة من املدينة. وأف��اد مصدر يف رشطة 

ع��دن إن االنفج��ارات التي س��مع دويه��ا يف عدن 

ناتجة ع��ن قيام فريق م��ن الرنام��ج الوطني لنزع 

األلغ��ام وخراء متفجرات بإتالف قرابة 600 نوع من 

املتفجرات واأللغام املتنوعة التي زرعتها مليش��يات 

الحويث واملخل��وع صالح قبل هزميتها يف عدن، وأيضا 

عبوات ناس��فة صنع مح��يل تم ضبطه��ا يف الحملة 

األمني��ة التي تنفذه��ا أجهزة الرشط��ة واملقاومة يف 

املدينة من أكر من شهر.

احلكومة اليمنية : نبذل كل جهد ممكن إلجناح مشاورات الكويت

تدمري 600 نوع من املتفجرات واأللغام يف عدن
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أعرب املخاليف عن شكر وتقدير 

الحكومة اليمنية لجهود دولة 

الكويت الشقيقة يف استضافة جولة 

املشاورات مشيداً بالتحضريات التي 

تقوم بها الخارجية الكويتية

الرشطة تثمن دور 

»التحالف« يف عودة األمن 

ودعم االستقرار

والقرارات األخرى ذات الصلة واملب��ادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذي��ة وتطبيق مخرجات الحوار الوطني ولهذا عملت 

الحكومة ع��ىل إعداد أوراق عمل تتضم��ن رؤيتها لتنفيذ 

القرار 2216 لضامن إنجاح املشاورات.«

وش��دد عىل أن الحكومة س��تلتزم وقف إط��الق النار وأن 

فريق التش��اور واملستش��ارين ولجنة التهدئة والتواصل يف 

حالة اجت��امع دائم من أجل الرتتي��ب لذلك وعمل كل ما 

من ش��أنه ضامن نجاح وقف إطالق النار. وأعرب املخاليف 

عن ش��كر وتقدير الحكومة اليمني��ة لجهود دولة الكويت 

الشقيقة يف استضافة جولة املشاورات مشيداً بالتحضرات 

التي تقوم بها الخارجية الكويتية إلنجاحها.

ومتك��ن خ��راء متفجرات م��ن إبطال مفع��ول عبوة 

ناس��فة صنع محيل، تم وضعها بجانب طريق رئييس 

يربط ب��ني مديريتي املنصورة والريقة. وقال ش��هود 

عيان إنه تم العثور عىل عبوة ناس��فة مؤقتة بالقرب 

عىل جان��ب الطريق الرئييس مبدينة إمناء الس��كنية، 

وت��م إبطال مفعولها م��ن قبل خراء عس��كريني تم 

إبالغهم بتواجدها عىل الطريق. 

الحزم واألمل
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الدولية، الذي تتصور طهران أنه سرجح كفتها مبيزان 

القوى اإلقليمية يف املنطقة.

وكش��فت األزمة اليمنية أن مالم��ح التغلغل يف البالد 

ليس��ت حديثة، واتخذت وسائل مختلفة، مثل متويل 

أحزاب مينية وسائل إعالم مختلفة مثل "قناة املسرة" 

التابعة لجامعة الحويث وغرها.

وقال وزير الخارجية اليمني السابق رياض ياسني، إن 

"1600 ح��ويث يتلقون تدريبات عس��كرية يف إيران"، 

مضيف��ا أن هناك عنارص من الح��رس الثوري اإليراين 

وحزب الله اللبناين يتواجدون يف البالد.

ومل يقت��ر الدعم العس��كري عىل ما كش��فت عنه 

س��يطرة قوات التحالف عىل عدة سفن تنقل أسلحة 

إيرانية وذخائر مختلفة كانت يف طريقها إىل الحوثيني 

يف اليم��ن، ب��ل هناك أيض��ا التدريب العس��كري يف 

اليم��ن عىل أي��دي خ��راء عس��كريني م��ن جامعة 

حزب الل��ه اللبناين عىل وجه التحدي��د، باإلضافة إىل 

تدريب عنارص حوثية يف معسكرات يف لبنان وسوريا 

والعراق.وكش��فت حادث��ة ضب��ط س��فينة الش��حن 

اإليرانية "جيهان1-" يف خلي��ج عدن أثناء توجهها إىل 

اليمن عام 2013 عن م��دى التورط اإليراين يف األزمة 

اليمينية باإلضافة إىل محاولة زعزعة اس��تقرار الخليج 

والس��عودية عىل وجه الخصوص، بعد تحويل اليمن 

إىل شوكة يف خارصة السعودية، ناهيك عن محارصتها 

عر السيطرة عىل مضيقي هرمز وباب املندب.

نرشت دورية فورين أفرز األمركية تقريرا مفصال عن 

عالقة ح��زب الله اللبناين بالتمرد الحويث يف اليمن مبا 

ال يقتر فقط عىل التدريب وإمنا املساعدة املبارشة 

ضمن سياسة إيران التدخلية يف دول املنطقة.

وم��ن بني م��ا ذكره التقري��ر توصيات م��د الحوثيني 

بصواريخ مضادة للطائرات وأخرى للدبابات وأسلحة 

أخرى مختلفة، وهو ما حدث بالفعل مثلام تبني من 

الس��فن التي تم ضبطها يف مي��اه خليج عامن وعدن 

والبحر األحمر يف أوقات الحقة.

وتح��اول طه��ران زي��ادة ف��رض نفوذه��ا يف اليمن، 

وتصدير ثورة املاليل بعد تخفيف الضغوط والعراقيل 

الدولي��ة عقب االتف��اق النووي اإلي��ران مع القوى 

قدم��ت هيئ��ة الهالل األحم��ر اإلمارايت دعامً لوجس��تياً 

للدفاع امل��دين يف عدن متثل يف توفر عدد من س��يارات 

اإلطف��اء ومع��دات ومالبس خاص��ة بالعامل��ني يف هذا 

املج��ال، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات الدفاع 

امل��دين يف اليمن للقيام بدوره يف توفر األمن والس��المة 

وإنقاذ األرواح وحامية املدنيني واملمتلكات.

وبحض��ور ممثيل اله��الل األحم��ر اإلم��ارايت وعدد من 

املسؤولني يف الدفاع املدين تم تسليم السيارات واآلليات 

واملعدات إلدارة الدفاع املدين يف عدن.

وأكدت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت يف بيان صحايف بهذه 

تقرير أمريكي يؤكد دعم  حزب اهلل للحوثيني

»الهالل األحمر اإلماراتي« تدعم الدفاع املدين يف عدن
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الوقائع تثبت محاولة إيران 

استنساخ هذه امليليشيات يف 

اليمن

تصنيف

تحسني خدمات األمن والسالمة 

واإلطفاء واإلنقاذ يف اليمن، ودعم 

هذا القطاع الحيوي باآلليات 

واملعدات، يعترب أولوية يف هذه 

املرحلة

املناس��بة أن تحس��ني خدمات األمن والس��المة واإلطفاء 

واإلنق��اذ يف اليمن، ودعم هذا القط��اع الحيوي باآلليات 

واملع��دات، يعتر أولوية يف هذه املرحلة، مش��رة إىل أن 

هذا القط��اع يواجه تحديات كبرة بس��بب األرضار التي 

لحقت به نتيجة األحداث الجارية يف اليمن.

وقال��ت الهيئ��ة يف بيانه��ا: «يف مثل هذه الظ��روف التي 

متر به��ا اليمن يرز دور الدفاع امل��دين يف التصدي لآلثار 

الناجم��ة عن وطأة األحداث، وإنقاذ األرواح واملمتلكات، 

لذلك وضعته الهيئة ضمن خططها الرامية لتأهيل املرافق 

الحيوية وتحس��ني الخدم��ات الرضورية الت��ي لها عالقة 

مبارشة بحامية املدنيني».

أعلن مجلس التعاون الخليجي يف الثاين من مارس املايض، أن حزب الله اللبناين منظمة إرهابية، وبعد أقل 

من أسبوعني اتخذت الجامعة العربية قراراً مامثالً، واعتربت الحزب جامعة إرهابية، إذ يقوم الحزب منذ 

سنوات بتدريب ميليشيات الحويث بهدف قتال القوات الرشعية يف اليمن وتنفيذ عمليات ضد السعودية، 

كام جاء عىل لسان مدرب من حزب الله لعنارص حوثية يف تسجيل فيديو كشف عنه أخرياً.
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نظم مكت��ب الرتبية والتعليم يف ع��دن � بدعم من هيئة 

اله��الل األحمر اإلمارايت �� كرنفاال طالبيا مبناس��بة الذكرى 

األوىل لعملية » إعادة األمل » التي أطلقها التحالف العريب 

إلعادة الرشعية يف اليمن.

ويأيت دعم الهالل األحمر اإلمارايت يف إطار مش��اريع دولة 

اإلمارات يف اليمن إلعادة البنية األساسية للعملية التعليمية 

والرتبوي��ة م��ن ترميم وبن��اء وتجهيز م��دارس وتزويدها 

بالحواس��يب اآللية ومختلف مستلزماتها الدراسية..إضافة 

إىل مشاريع يف مختلف املجاالت اإلنسانية. 

حرض الفعاليات �� التي اس��تضافها ملعب نادي شمس��ان 

الريايض يف مدينة املعال �� اللواء عيدروس الزبيدي محافظ 

عدن وعدد من املسؤولني وأولياء أمور الطلبة واألهايل. 

وأشاد الزبيدي يف كلمته خالل الحفل بدعم دولة اإلمارات 

العربية مثمنا دور اله��الل األحمر اإلمارايت ودعمه الكبر 

للعاصم��ة ع��دن وتعزيز أوضاعه��ا من خالل املش��اريع 

التنموي��ة والخدمية املختلفة التي ميوله��ا وينفذها ومن 

ضمنها رعاية العملية الرتبوية. 

وأش��ار إىل أن انطالق��ة " إعادة األمل " ه��ي الذكرى التي 

تحمل لليمنيني املعاين السامية التي كتبت وفاء للشهداء .. 

مضيفا أن االحتفال يجسد الروح الحضارية الجميلة ملدينة 

السالم والوئام.. 

ولف��ت إىل أن جيل املس��تقبل ه��م رشكاء الحارض وقادة 

املستقبل وعليهم نراهن يف بناء آمن ومزدهر للبلد. 

دش��نت هيئة الهالل األحمر الي��وم العمل يف املرشوع 

الحادي عرش ضم��ن مبادرات " أم اإلمارات " يف اليمن 

والذي يتضمن تأهي��ل املكتبة الوطنية يف مدينة كريرت 

يف مديرية ص��رة يف محافظة عدن والت��ي تعتر أقدم 

املكتبات الوطنية يف اليمن. 

ويأيت ذلك ضمن مبادرات س��مو الش��يخة فاطمة بنت 

مبارك رئيس��ة االتحاد النس��ايئ العام الرئيس��ة األعىل 

الهالل األحمر اإلماراتي يواصل دعمه العملية التعليمية يف عدن

" الهالل األحمر" تدشن املشروع الـ 11 ضمن مبادرات أم اإلمارات يف اليمن

ودعا اىل أهمية أن يحظى الجيل باالهتامم تعليام وتربويا 

وصحيا وخلقيا مؤكدا أهمية املرحلة التي يشهدها البلد يف 

مواجهة الصعاب وتحقيق التطلعات النبيلة للعيش بحياة 

حرة وكرمية وآمنة ومزدهرة. 

وق��ال إن عدن كرست ط��وق الخراب والقت��ل و حاربت 

اإلرهاب والفكر الهدام الذي ال ميت اىل ديننا بصله وال اىل 

تعاليمنا وتاريخ هذه املدينة الباس��لة التي كانت ومازالت 

وس��تضل مدينة للنور ومركز اإلش��عاع الثق��ايف والتعايش 

االجتامعي. 

وش��ملت الفعاليات العروض الش��عبية التي قدمها طالب 

وطالبات مدارس عدن والفرق الكش��فية بجانب مشاركة 

فرقة الجاملة يف عرض متمي��ز رافعني أعالم دول التحالف 

وهتاف��ات معرة ع��ن الش��كر والتقدير لدول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة و قيادتها واململكة العربية الس��عودية 

وكل دول التحالف.

ملؤسس��ة التنمية األرسية رئيسة املجلس األعىل لأمومة 

والطفول��ة الرئيس��ة الفخري��ة لهيئ��ة اله��الل األحمر 

املستمرة لدعم وتأهيل املرافق الحيوية يف اليمن. 

وتنم ه��ذه املبادرة النوعية عن فهم عميق من س��مو 

الش��يخة فاطمة بنت مبارك لدور املكتب��ة الوطنية يف 

عدن يف الحفاظ عىل املوروث العلمي واألديب واإلبداعي 

للش��عب اليمني إىل جانب كونه��ا مرشوعا وطنيا كبرا 

يعكس الثقافة اليمنية بعمقها الحضاري وانفتاحها عىل 

العامل إضافة إىل أنها وعاء لحفظ ذاكرة الدولة وتنشيط 

العمل الثقايف لذلك جاءت مبادرة سموها لتضيف بعدا 

آخرا لجهودها يف مس��اندة األشقاء يف ظروفهم الراهنة 

وتضع حدا لإلهامل الذي لحق بهذه املؤسسة التنويرية 

يف املجتمع اليمني. 
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بقلم: سامي الريامي
كاتب وصحفي

انتصــارات املكــال .. قضــاٌء على 
إرهاب دويل..

االرهاب هو االرهاب، مهام اختلف شكل االرهايب، او الحزب الذي ينتمي له، سلوكهم متشابه، واهدافهم 

متشابه، واستغالل الدين   ووضعه غطاء وساتر ألفعال إجرامية أيضاً متشابه، وأسوأ ما يف االرهاب أنه ضد 

استقرار وأمن البرش، وهذا أمر مخالف لتعليامت الدين االسالمي بشكل واضح ورصيح..

التنظيامت االرهابية هي خطر يهدد املنطقة والعامل، وهي رديف مشتترك ملعنى القتل والدمار والعنف، 

وهتتذا متتا بدى واضحا يف املكال اليمنية حيث يتمركز تنظيم القاعتتدة، وميارس العنف واالرهاب ضد الدولة 

وضتتد املدنيني، فكان البد متتن محاربته والقضاء عليه،  وهتتذا ما كان من قوات التحالتتف العربية بقيادة 

اململكة الستتعودية، التي دعمت قوات الجيش اليمني الرشعي وشنت حملة عسكرية ضد التنظيم االرهايب 

يف املحافظات اليمنية الجنوبية أسفرت عن تحرير ساحل حرضموت بالكامل ، وبسط نفوذ الحكومة اليمنية 

عىل مدينة املكال وبقية املدن..

ومن دون شك فان تطهري املكال وبقية املدن من االرهابيني، سيمكن الرشعية اليمنية من القيام بواجباتها، 

وادارة املدينة بشتتكل يراعي مصلحة الشعب اليمني، وسيّسهل دخول املساعدات االنسانية ألهايل املنطقة، 

واعادة األمن والستتلم واالستتتقرار للشتتعب الذي عاىن كثرياً جراء فقدانه هذه الحقتتوق بوجود تنظيامت 

ارهابية تعيث يف االرض ُعنفاً وفستتاداً، خاصة أن ستتيطرة تنظيم القاعدة عىل مينتتاء املكال  ألحقت ارضاراً 

بالغة يف االقتصاد اليمني، وأدت إىل حصار جائر عىل الشعب اليمني، كون امليناء هو املنفذ البحري املهم يف 

حرضموت و املطل عىل بحر العرب..

االنتصارات امليدانية التي حققها الجيش الرشعي اليمني بدعم من قوات اململكة السعودية، وابطال قواتنا 

املسلحة، تحت مظلة التحالف العريب، أدت اىل كرس شوكة التنظيم يف املناطق املحررة، لكن الحملة الزالت 

مستمرة، فالتنظيامت االرهابية بالغت التعقيد من الناحية التنظيمية، وهي تستدرج الجهالء والبسطاء من 

العامة من خالل التغرير بهم باستخدام مصطلحات وافكار ولغة دينية، وهذا ما يجعل القضاء عىل التنظيم 

كفكر ملوث صعباً يف فرة قصرية..

 لكن ومع ذلك، فاالنتصارات امليدانية لها دور كبري ومؤثر يف تعجيل ستتقوط هذا التنظيم االرهايب وغريه 

من التنظيامت الشتتبيهة، ويف عودة الحياة الطبيعية واالمن واالستتتقرار للمدن والدولة اليمنية، خاصة أن 

املحافظات اليمنية التي يستتيطر عليها تنظيم القاعدة تعيش معاناة انستتانية صعبتتة، والتحالف لن يقف 

متفرجاً، ولن يتخىل عن واجباته األساسية يف نرصة الشعب اليمني، من املتمردين واالرهابيني عىل حد سواء..

جهتتود التحالتتف العريب يف محاربة اإلرهاب باليمن تنستتجم متامتتاً مع الجهود الدوليتتة يف القضاء عىل 

التنظيامت اإلجرامية التي تهدد اإلنستتانية جمعاء، وتنستتجم كذلك مع الحرب الدولية ضد االرهاب بشكل 

عام، والسعودية واإلمارات عازمتان عىل مواصلة دعم الرشعية اليمنية يف فرض األمن و األستقرار، وعازمتان 

عىل الحيلولة دون تحول اليمن اىل دولة فاشلة تتنازعها قوى الظالم واإلرهاب.
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 Bombardier Business Aircraft أعلنت رشكة
حديثششاً أنها تلقت طلباً مؤكداً لششراء 20 طائرة من 

طششراز Challenger 350 من عميششل مل تفصح عنه. 

واعتامداً عىل قامئة أسششعار الطائرات املجهزة تجهيزاً 

قياسششياً لعام 2016، تبلغ قيمة الطلبية املؤكدة 534 

مليششون دوالر تقريباً. وتدل الطلبيششة عىل أن طائرة 

مبحششركات  واملششزودة  املحدثششة   Challenger 350

جديدة تفوز بطلبيششات جديدة عىل الرغم من كرثة 

املنافسني الجدد.

مششن جانبششه قششال دافيششد كوليششل رئيششس رشكة 

طائششرة  "إن   :Bombardier Business Aircraft

Challenger 350 الرائدة يف نوعها، واملتميزة بأدائها 

املميز وموثوقيتها، تهيمن عىل قطاع الطائرات ذات 

الحجم املتوسششط الكبري، وتتفوق بأدائها دامئاً، وهي 

ببسششاطة من أفضل الطائششرات التجارية املتوافرة يف 

السوق."

تتميششز طائششرة Challenger 350 بأدائهششا املميز 

لفئتها، مبقاعدتها وخزاناتهششا الكاملة، ومداها البالغ 

3200 ميششل مالحششي )5,926 كلششم( بحيششث يغطي 

شركة بومباردييه Bombardier تتلقى طلبية لعشرين طائرة من طراز 
Challenger 350

جملس شركات الدفاع الوطنية يؤكد أهمية االبتكار واالستثمار يف 
الكفاءات املواطنة والتكنولوجيا

عقد مجلس الركات الدفاعية الوطنية اجتامعه السنوي 
يف العاصمة أبوظبي برئاسششة سيف محمد الهاجري الرئيس 

التنفيششذي ملجلس »توازن« االقتصادي، مبشششاركة نخبة من 

الركات الدفاعية الوطنية.

وبحث االجتششامع تعميق الحوار بششني املجلس واألعضاء 

والششركات الدفاعية واملعنيني السششتراف فششرص األعامل، 

واالسششتامع إىل آراء ووجهات نظر املشششاركني، وتوفري أرضية 

مشششركة لتفعيل العمل واالرتقاء به، مبا يعود بالفائدة عىل 

جميع الركاء.

كششام هششدف االجتامع إىل توفششري منصة مشششركة لعرض 

اإلنجازات التي تحققت عىل مدى عام، وتسليط الضوء عىل 

التحديات والدروس املسششتفادة من االجتامعات السششابقة، 

ومناقشششة املقرحات املقدمة من الركات الدفاعية وتعزيز 

الراكة بني القطاعني العام والخاص.

وناقش االجتامع عدداً من القضايا املهمة، من بينها أبرز 

إنجششازات مجلس الركات الدفاعية الوطنية منذ تأسيسششه، 

وأهميششة الراكة بششني القطاعششني العام والخششاص، والعمل 

املشششرك مع مجلششس التششوازن االقتصادي لتطويششر القطاع 

االقتصادي والصناعششي. باإلضافة إىل ذلششك، تخلل االجتامع 

عرض تقدميي عن مجلس الركات الدفاعية األجنبية وأهم 

املشششاريع املنجزة واملشاريع املسششتقبلية، إضافة إىل تنظيم 

جلسة حوارية مفتوحة للمشاركني يف االجتامع لطرح العديد 

من التساؤالت.

وأوضح سششيف محمد الهاجري الرئيس التنفيذي ملجلس 

التششوازن االقتصادي بششأن املجلس حرص منذ تأسيسششه عىل 

تبني خطط واسراتيجيات متكاملة، تساهم 

يف تحقيق التنميششة االقتصادية واالجتامعية 

الشاملة واملستدامة، وتركز عىل بناء اقتصاد 

متنششوع وقائم عششىل املعرفة، وعىل إرسششاء 

الراكات الصناعية، وتعزيز القدرات ونقل 

التكنولوجيششا واملعرفششة، وتوفششري الوظائف 

ملواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وأكششد العميششد فهششد الشششاميس الرئيس 

التنفيذي للمركز العسكري املتقدم للصيانة 

واإلصششالح والعمرة وعضو يف اللجنة اإلدارية 

ملجلس الششركات الدفاعية الوطنية الحرص 

عششىل االرتقششاء بعمششل املجلششس إىل أعششىل 

املسششتويات، عششر الركيز عىل االسششتثامر يف 

الكفششاءات املواطنة، وكذلك الجوانب العلمية والتكنولوجية 

التششي تحفز عششىل اإلبداع واالبتششكار، واالهتامم باملشششاركة 

الفاعلة يف إنشششاء قاعدة صناعية عالية الكفاءة وقادرة عىل 

املسششاهمة بفعالية يف تحقيق األهششداف الوطنية، من خالل 

إقامة رشاكات راسششخة وطويلة املدى مع كرى املؤسسششات 

الصناعية، قوامها التعاون البّناء واملصالح املشركة.

املسافة بني مدينة نيويورك ولندن. ويعتمد تصميم  

Challenger 350  عششىل منششوذج تصميششم الطائرة 

Challenger 300 jet. وهششي ال تتميششز بأحششدث 

وظائف إلكرونيات الطريان فحسششب، بل تضم أيضاً 

أكششرث املقصورات تطوراً، حيث توفر أفضل مسششتوى 

مششن اإلضاءة والراحششة داخل املقصششورة، والتصميم 

املتطور، مع الحفاظ عىل مواصفات األداء املعروفة.

تتميششز طائششرة Challenger 350 باألداء املتميز، 

وميكنهششا حمششل مثانيششة ركاب. وتسششهم محركاتهششا 

الجديششدة يف تزويدهششا بقششدرة زائششدة، مششع تقليل 

االنبعاثششات، وبالتايل تتمتع بأقىص رسعة يف الصعود 

للجو يف عامل الطريان حسششب ما أفادت به التقارير، 

باإلضافششة إىل قششدرة الطائششرة عىل الطششريان بارتفاع 

43,000 قدم )13,106 م(، مع توفري يف الوقود.
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شركة Rohde & Schwarz تطلق نظام اتصاالت مدجمًا جديدًا
متثل أنظمة االتصاالت البحريششة املدمجة التي تم 
 Rohde & Schwarz  R&S إطالقها حديثاً من رشكة

تصميششامً مبتكراً، مالمئاً للمسششتخدم، ويتميز بكفاءة 

 NAVICS  التكلفة. وسششوف يكون نظششام املفاتيح

املبني عىل تقنية نقل الصوت عر بروتوكول اإلنرنت  

  Rohde & Schwarz مششن إنتششاج رشكششة )VoIP(

R&S مبثابششة مكششون أسششايس لنقل الصششوت، جاهز 

لالستخدام مستقبالً، واتصاالت نقل البيانات لجميع 

أنواع السششفن. ويربط النظام بششني محطات االتصال 

الصوتية، وجميع األنظمة التابعة األخرى لالتصاالت 

الداخليششة والخارجية مششن خالل شششبكة بروتوكول 

إنرنششت موحششدة. وهنششاك واجهة مسششتخدم بيانية 

حدسية )GUI( توفر وسيلة حديثة لتشغيل النظام 

 Rohde & Schwarz املعقد تقنياً. وتسششهم رشكششة

بنظام R&S NAVICS الجديد يف إدخال تكنولوجيا 

املعلومات يف االتصاالت البحرية للمرة األوىل.

أطلقششت الركة أيضششاً نظام أقامر االسششتخبارات  

اإللكرونية ELINT بهدف اكتشاف والتقاط وتحليل 

اإلشششارات الرادارية. وقد تم تصميششم النظام بحيث 

يحقق سششهولة التشغيل واألداء الشششامل للوظائف، 

مع الركيز بشكل خاص عىل معالجة السيناريوهات 

الصعبة، كتلك التي تكون فيها اإلشششارات ضعيفة أو 

يوجد احتامل ضعيف للتشويش LPI. وقد تم تطوير 

األجهزة والرمجيات بالتششوازي، والتوليف فيام بينها 

ضامناً لسالسة التشغيل، بحيث يؤدي ذلك إىل نظام 

مرن متاماً وقابششل للتعديل والتكيششف، بحيث ميكن 

اسششتعامله عىل منت أنواع مختلفة من املنصات. كام 

يتضمن ذلك هوائياً جديد التصميم يساعد عمليات 

الضبششط عىل دمششج هوائيششات االتصششاالت وتحديد 

االتجششاه . والنتيجششة هي نظام مدمششج بحيث يوفر 

حيزاً، ويتصدى للتحديات املتمثلة يف سششيناريوهات 

اإلشششارات الحديثة، التي يسود فيها عىل نحو متزايد 

التداخششل بني االتصششاالت وتطبيقات االسششتخبارات 

الرادارية. وتتكامل أنظمة االسششتطالع الالسليك لدى 

الركششة بحلششول COMINT/CESM التششي ميكن 

تكييفها مع مجموعة واسششعة من االحتياجات. وقد 

تم نر أنظمة االسششتطالع الالسليك من إنتاج الركة 

R&S يف جميع أنحاء العامل يف وحدات متنقلة وثابتة 

براً، وكذلك عىل منت املنصات البحرية والجوية.

البحرية األمريكية تنشر تصميم APKWS لطائرات اجلناح الثابت 
قامت البحرية األمريكية يف مارس 2016 بتسليم أول 
منوذج لطائرات الجناح الثابت من نظام األسلحة القاتلة 

ذات الدقششة املتناهيششة التي تعرف باسششم APKWS إىل 

رسب الهجششوم البحري VMA 233 الذي يقوم بتشششغيل 

طائرة AV-8B Harrier يف مرسح العمليات.

بعد سششبعة أشششهر من تلقششي االحتياجششات من مقر 

قيادة سششالح البحريششة، قام مكتبششان للرنامج مقرهام يف 

باتوكسنت ريفر Patuxent River بطرح الصواريخ عيار 

2.75 بوصة املجهزة بقدرات التوجيه بالليزر شبه النشط 

.SAL

من جانبه قال العقيد فريد شينك، مدير برنامج نظام 

 :PMA-257 من طراز AV-8B Harrier سششالح الطائرة

"سششوف تزود هذه القدرات القششادة ببديل يف القتال من 

أجل تحقيق تهديف أفضل للسالح."

عمششل كل مششن نظششام PMA-257 ومكتششب برنامج 

الهجششوم املبششارش والحسششاس زمنيششاً )PMA-242( معاً 

لتحديد برنامج من مرحلتني من أجل طرح منوذج السالح 

برسعة. وقد أسششهمت املرحلششة األوىل يف التعجيل بطرح 

قدرات محدودة يف اسششتخدام نظام األسلحة القاتلة ذات 

الدقششة املتناهية التي تعرف باسششم APKWS يف طائرة 

الجنششاح الثابت AV-8B. وشششمل ذلك تسششليم 80 نظام 

توجيه. أما املرحلة الثانية فسششوف توسششع حدود ظرف 

استخدام APKWS يف الطائرات ذات الجناح الثابت إىل 

.AV-8B أقىص حد ممكن بالنسبة إىل طائرة

 – BAE من إنتاج رشكششة – APKWS يعتششر نظششام

الصاروخ الوحيد املؤهل متاماً من قبل وزارة الدفاع عيار 

2.75، والذي يسششتخدم تقنية توجيه الليزر شششبه النشط 

SAL ملهاجمششة األهششداف يف مناطق مبنيششة ومحصورة. 

ومتثل تقنية توجيه الليزر شششبه النشط SAL باحثاً ليزرياً 

يسششمح للنظام بتوجيه الطاقة الليزرية املنعكسة. وسواء 

مميزات األهداف الجويششة أو مميزات األهداف الليزرية 

املوجششودة عىل األرض، والتي توفر قدرة تحديد األهداف 

اإليجايب، فإنها تقوم بتوجيه الطاقة الليزرية املنعكسة.

يقششوم نظششام PMA-242  بتحديششد وتطويششر  ودعم 

أنظمة األسششلحة، مبا يف ذلك األنظمة الصاروخية املضادة 

لإلشششعاع، وأنظمة الصواريششخ املحمولة جششواً، والذخرية 

الدقيقة التوجيه، وأنظمة املدفعية املحمواة جواً، وذخائر 

جو-أرض املشركة. أما نظام PMA-257 فهو مسؤول عن 

 AV-8B Harrier دعم الششدورة الحياتية لنظام أسششلحة

لصالح سالح البحرية األمرييك ورشكائه من الحلفاء.
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Raytheon من شركة Stinger حتصل الهند على صواريخ ستنجر
وقع��ت وزارة الدفاع الهنديششة اتفاقاً مششع وزارة الدفاع 
األمريكية للحصول عىل صواريخ سششتنجر جو-جو من إنتاج 

رشكة Raytheon. وسششوف تستلم الهند، كجزء من الصفقة، 

245 صششاروخ جو-جو من طراز سششتنجر، فضالً عن منصات 

اإلطالق والدعم الهنديس. 

مششن جانبششه، قششال دوان جششودن، نائششب رئيششس رشكة 

Raytheon Land Warfare Systems: "تنضششم الهنششد إىل 

دول العامل التي تدرك أن بإمكان صواريخ سششتنجر أن تكون 

مكوناً أساسششياً من مكونششات املهام للمروحيششات الهجومية 

والخفيفة. وتسششهم صواريخ ستنجر بدرجة كبرية يف تحسني 

قدرة الطائششرات عىل أداء املهام الحالية بنجاح، مع التصدي 

للتهديدات الراهنة."

لقد أثبتت ستنجر قدراتها القتالية من خالل عدة حروب 

رئيسششية، وحققت الفوز يف 270 عملية للطائرات املروحية 

والثابتششة األجنحة. وهو منتششر يف 19 دولة. ويعتر امتالك 

الهند لصاروخ ستنجر جزءاً من صفقة بقيمة 3.1 مليار دوالر 

أمرييك مششع الواليات املتحدة األمريكية، تشششمل مروحيات 

قتالية، وأسلحة، ورادارات، وطواقم حرب إلكرونية.

تجمع صواريخ ستنجر بني مجموعة من املواصفات، فهي 

تفوق رسعة الصوت، وتتصف برشششاقة الحركة، ومتتلك نظام 

الهند وفرنسا تربمان صفقة طائرات رافال بسعر منخفض يبلغ 600,000 
مليون روبية

من املتوقع أن تقفل كل من الهند وفرنسششا صفقة رشاء 
36 مقاتلششة متعششددة املهام من طراز رافال من رشكة داسششو 

Dassault Aviation بتوقيششع اتفاق بششني حكومتي البلدين 

يتضمن عقداً  بني البلدين يف الشششهر القادم. ومن املتوقع أن 

يتم إنجاز الصفقة بقيمة 600,000 مليون روبية، أي أقل من 

عرض فرنسششا عىل الهند يف عهد حكومششة التحالف التقدمي 

املتحد السابقة حيث كان 2011 عام السعر األسايس.

وقالششت مصادر حكوميششة عليا بعد السششعر األويل البالغ 

11.6 مليار يورو باعتبار عام 2015 العام األسششاس، إن رشكة 

Dassault قامت بتخفيض السعر إىل 8 مليارات يورو باعتبار 

عام 2011 هو العام األساس لتحديد تكلفة كل طائرة.

كان هششذا مثن 36 طائرة لششو أن الهند اشششرت الطائرات 

بالتكلفششة املتضمنة يف عقد الش 126 طائرة مقاتلة متوسششطة 

متعششددة املهششام MMRCA امللغششاة، والتي تبششني أنها أقل 

األسعار باملقارنة مع يوروفاير.

رصح مسششؤول حكومي رفيع بقوله: "أثنششاء زيارة رئيس 

الششوزراء نارينششدرا مششودي إىل فرنسششا يف أبريششل 2015، قرر 

الطرفششان خفض تكلفة كل طائرة بنسششبة تراوح بني 10-20 

باملئة عششن العرض املتضمششن يف مروع الطائششرات املقاتلة 

املتوسششطة واملتعددة املهششام MMRCA، ونحن نتوقع من 

توجيششه وتحكم ذا دقة متناهية، مششع رأس حريب فتاك، مام 

يعطي ستنجر التفوق العمليايت ضد جميع أنواع املروحيات 

والطائششرات بدون طيششار وصواريخ كروز وطائششرات الجناح 

الثابششت. وال ميتلششك سششتنجر قدرات سششطح-جو من األرض 

والبحر فحسششب، بل يضيف إليها أيضاً قدرات جو-جو التي 

ميكن إدماجها يف معظم طائرات الجناح الثابت واملروحيات.

حقششق مرمج سششتنجر الدقيق والقابل إلعششاددة الرمجة 

  Stinger- Reprogrammable Microprocessor  RMP

النجششاح بنسششبة أعششىل مششن %90 يف اختبششارات املوثوقية 

والتدريب ضد أهششداف التهديد املتطششورة. وميكن للقوات 

الريششة القيام برسعششة بنر نظششام برمجة سششتنجر للدفاع 

الجوي، املدمج والخفيف الوزن، عىل املنصات العسششكرية. 

كام يستخدم هذا الصاروخ أيضاً عىل منت مروحيات األباتيش 

يف اشتباكات الجو-جو.

رشكششة التصنيع مزيداً من التخفيض مبقششدار يراوح بني -70

800 مليون يورو قبل توقيع العقد."

لكن من املتوقششع أن تقوم وزارة الدفاع بششإدارة مانوهار 

باريششكار مبزيششد مششن التخفيششض يف القيمة باالسششتغناء عن 

اإلضافششات غششري الرضوريششة أو "املبالششغ يف مواصفاتهششا" كام 

أطلق عليها يف مقاتالت رافال حسششب العقد امللغى السابق 

.MMRCA

مششن جانبه رصح مسششؤول رفيع املسششتوى أيضششاً بقوله: 

"نتوقع أن تسششتقر قيمة الصفقة عىل 

نحو 600,000 مليششار مع رشكة رافال 

بحيث تبدأ أوىل عمليات التسليم عام 

2019. ولدى الركة الفرنسششية خيار 

منفصل يتضمششن تصنيششع املقاتلة يف 

البالد مبوجب مبششدأ "صنع يف الهند". 

ولهذا األمر سششيكون مثششة تنافس بني 

 Boeing بوينششغ  و   Rafale رافششال 

F-18 و يوروفايششر Eurofighter يف 

حال سششمحت الحكومة التي تتبع لها 

كل من هذه الششركات بتصنيع هذه 

الطائرات يف الهند."

كان مششن املقرر إمتام هششذه الصفقة أثناء زيششارة الرئيس 

الفرنيس فرانسششوا هوالند كضيششف رشف يف احتفاالت اليوم 

الوطنششي يف 26 يناير، ولكششن تم تأجيلها نظششراً للمفاوضات 

الطويلة بني الجانبني.

سششوف يتم تجهيز رافششال التي تتمتع بالقششدرات النووية 

بششرادار AESA األمرييك، وصواريخ تتعدى خط الرؤية وهي 

األوىل يف نوعها، وأنظمة أسلحة دفاعية.   
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 BAE Systems منحت الحكومة السششويدية رشكششة
عقداً لتجديد 262 مدرعششة قتالية من طراز CV90 للجيش 

السششويدي. وسوف يشتمل عمل الركة عىل تجديد الهيكل 

وترقيششة متانة املركبششة وقدرتها عىل البقششاء، واألبراج، عالوة 

عىل تحسني أداء النظام القتايل. وسوف تساعد هذه الجهود 

جميعاً عىل زيادة العمر الزمنششي للمركبات املدرعة تدعيامً 

لقدرات الجيش.

من جانبها قالت لينا جيلسششروم، العضو املنتدب لركة 

كارسششكوجا،  يف   BAE Systems Weapons Systems

املسششؤولة عن تصنيششع األبراج: "مششن خالل هششذا التجديد 

وإدخال نظششام إدارة املعركششة الجديد، سششوف تدخل هذه 

املركبششات يف حقبششة الدفششاع الرقمي بهششدف تدعيم قدرات 

الجيش عىل التصدي للتهديدات املستقبلية."

سششوف يعمل الجيش السششويدي عن كثب مششع العميل 

طوال فششرة الرنامج، حيث يبدأ العمل عىل الفور، وسششوف 

تبششدأ عمليات التسششليم يف مطلع عام 2018 وتسششتمر حتى 

غاية عام 2020.

 BAE ورصح "تومي جوستافسششون –راسك"، رئيس رشكة

Systems Hägglunds AB يف أورنسسكولدسششفيك بقوله: 

"لقد ثبتششت قيمة وقششدرات املدرعة CV90 لششدى الجيش 

ستقوم شركة BAE بتجديد مدرعات CV90 ألجل السويد

 Bell Helicopter و PT Whitesky Aviation توقعان خطاب نية ألجل 
Bell 505 Jet Ranger X 30 مروحية من طراز

أعلنت رشكششة Bell Helicopter، وهي إحدى 
رشكات Textron Inc. company، مؤخراً عن توقيعها 

 PT Whitesky Aviation خطاب نيششة مششع رشكششة

 Bell 505 Jet Ranger لششراء 30 مروحية من طششراز

X. وسوف يتم استخدام املروحيات لعمليات التاكيس 

الجششوي كطائرات أجرة يف سششائر مناطق إندونيسششيا 

وجزرها البالغ عددها أكرث من 14000 جزيرة.

تبلغ رسعة طريان املروحيششة 125 عقدة )232 كلم 

/ السششاعة(، ومششدى رحالتهششا 360 ميششاًل بحرياً )667 

كلششم( وحمولتها املفيششدة 1,500 رطششل )608 كلغ(، 

وبذلك فهي مصممة بحيث تضمن السششالمة وسهولة 

الطششريان مششع أسششعار اقتصادية. ويسششتهدف تصميم 

الطائرة املوجه حسششب طلب العمالء بصورة رئيسششية 

السششالمة وحسن األداء ومعقولية السعر، حيث يجمع 

بششني األنظمة املثبتة من خالل التجربششة والتكنولوجيا 

املتقدمششة، مششع تصميم حديث وسششلس. ويوفر نظام 

  Garmin G1000H إلكرونيششات الطششريان املدمششج

للطيارين معلومات طريان حساسششة بلمح البرص مام 

يسششهم يف تعزيز الوعي الظريف، كام يسهم املحرك من 

طششراز Turbomeca Arrius 2R املجهز بنظام تحكم 

رقمي FADEC يف التخفيف من أعباء الطيارين.

يتوافر الدعم لركششة Bell Helicopter من خالل 

أكر شششبكة دعم يف الصناعة مششع أكرث من 100 مرفق 

خدمششة عمالء معتمد موزعة عر العامل. وتلتزم الركة 

بششأن تكون لها موارد حيث يوجششد لها عمالء من أجل 

اإلرساع بتقديششم الخدمششة والدعششم وتسششهيل وصول 

العميل إىل أخصائيششي الخدمة املتيرس الوصول إليهم، 

ومعرفة بيئة التشغيل وفهم االحتياجات.

 PT يف وقت سششابق من هششذا العام قامششت رشكة

Whitesky Aviation بتسششجيل أسششطولها يف خطششة 

مصلحششة عمششالء رشكششة Bell Helicopter التي توفر 

تكلفة شششهرية متوقعششة، وتقلل مششن تكاليف الجرد، 

وزيادة توافر الطائرات.

السششويدي عر السششنني، وهششذه املدرعة تحششت الخدمة 

بالفعل يف سششبع دول، وسوف يسهم برنامج التجديد هذا 

يف زيادة إسهام CV90 يف الدفاع عن السويد.

متثل CV90 مجموعة مششن املركبات القتالية املجنزرة 

 BAE Systems و   FMV تصميششم  مششن  السششويدية، 

 ،BAE Systems Weapons System و  ,Hägglunds

مع أكرث من أربعة ماليني ساعة عمل هندسية أسهمت يف 

تطوير هذه املركبة القتالية للمشاة. أما النموذج السويدي 

فهو مجهز برج مزود مبدفع autocannon عيار 40 مم.

متت ترسششية العقد عششىل HB Utveckling AB، وهي 

رشكة تضامنيششة بششني BAE Systems Bofors AB، وهي 

 ،BAE Systems Weapons Systems جششزء مششن رشكششة

.BAE Systems Hägglunds AB ورشكة
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تقاريرتقارير

ضمــن اسرتاتيجية مكافحــة العبوات الناسفــة البدائيــة
مركبات الكشف عن األلغام عنصر أساسي حلماية األفراد

مهام بلغ حج��م الجيش أو قوت��ه أو رسعته فإن األمر 
املؤكد هو أن أي عبوة ناس��فة بدائية الصنع ما تزال تش��كل 

تهديدا خطريا، س��واء كانت مدفونة تح��ت األرض أو مخبأة 

داخل سيارة أو مزروعة أسفل إحدى العالمات اإلرشادية.

 improvised explosive تعترب العبوات الناسفة البدائية

device )IED( الس��الح املفض��ل ل��دى العن��ارص املتمردة 

يف جميع أنح��اء الكرة األرضية اليوم، وتش��كل تهديدا ليس 

لقوات الجيش فحس��ب، بل ولق��وات األمن الداخيل وقوات 

الدفاع املدين وعمليات الخدمات الطارئة أيضا.

وأفاد بيان صادر عن الوكالة املش��ركة املتكاملة ملكافحة 

 ،Joint Integrated Threat Defeat Agency التهدي��دات

وه��ي إحدى الوكاالت التابعة ل��وزارة الدفاع األمريكية، بأن 

"انتشار املواد املستخدمة يف تصنيع العبوات الناسفة البدائية 

وقلة تكاليفها وقدرتها عىل تحقيق نتائج اسراتيجية تؤكد أن 

هذا النوع من العبوات الناس��فة سيظل يشكل تهديدا، وأنه 

س��يظل سالحا رئيسيا لتحقيق خس��ائر برشية لعقود طويلة 

قادمة".

حامية األفراد
يأيت األفراد عىل رأس قامئة أولويات أي مؤسس��ة عس��كرية، 

ويعت��رب تدريبهم عنرصا مهام يف أي اس��راتيجية يتم وضعها 

ملكافحة العبوات الناس��فة البدائية. ويستغرق هذا التدريب 

عام��ا تقريبا لتعليم األفراد كيفي��ة تفكيك أو تدمري أي عبوة 

ناسفة بدائية مل تنفجر، ولكن تلك املهارات رسعان ما تختفي 

إذا مل ميارس��ها األفراد بانتظ��ام. إن أقل هفوة ميكن أن تكون 

نتائجها مميتة. وتش��ري س��جالت البحري��ة األمريكية إىل أن 

الواليات املتحدة وحدها فقدت 130 خبريا من خرباء تفكيك 

العبوات الناسفة منذ 11 سبتمرب 2011.

وإذا كان التدري��ب هو أول خطوة يف تدابري الحامية ضد 

العبوات الناس��فة البدائية، فإن الب��زات الواقية من القنابل 

bomb suits ميك��ن أن تك��ون آخر خطوة، وب��ن الخطوة 

األوىل والخطوة األخرية تأيت املركبة املخصصة للخدمة الشاقة 

EOD vehicle لتع��ن الخ��رباء املتخصصن عىل تنفيذ هذه 

املهم��ة املحفوفة باملخاطر.  ولكن ه��ذا النوع من املركبات 

املخصصة للخدمة الش��اقة يجب أن يكون عىل قدر عال من 

خف��ة الحركة والقدرة عىل حامية األف��راد، وأن يكون مزودا 

بعدة تجهي��زات مختلفة ومتنوعة، بدءا م��ن البزات املعدة 

للتعام��ل مع القنابل، مرورا بأجهزة الرادار القادرة عىل رصد 

ما يف باطن األرض، وانتهاء بإالنسان اآليل الذي ميكن التحكم 

فيه عن بعد.

تحتاج أي مركبة مخصصة للخدمة الشاقة إىل:

• حيز مكاين الستخدام األجهزة واملعدات املتخصصة.

• أجهزة رصد القنابل، س��واء كانت مدحلة إلزالة القنبلة 

mine roller أو جه��از رادار ق��ادر ع��ىل رص��د ما يف باطن 

األرض مثبت عىل مقدمة املركبة.

• خفة الحركة فوق الطرق غري املعبدة لتمكينها من عمل 

املن��اورات الالزمة لاللتفاف حول املوان��ع والعوائق، واتخاذ 

طرق غري متوقعة.

• متك��ن الخ��رباء واملتخصصن م��ن ارت��داء وخلع بزات 

مكافحة القنابل.

ومن املعلوم أن الش��احنات الخفيف��ة تفتقر إىل الحامية 

املصفح��ة الالزمة ضد االنفج��ارات، وأن الدبابات تفتقر إىل 

القدرة عىل التخزين أو س��هولة اس��تخدامها لتقديم الدعم 

الالزم لإلنسان اآليل وبقية املعدات األخرى املخصصة لتفكيك 

أو إزالة القنابل. وتفخر رشكة Oshkosh Defense بأن لديها 

نس��خة متخصصة من املركبة الصالحة للسري فوق كافة أنواع 

الط��رق All-Terrain Vehicle )M-ATV( التي تتبع عائلة 

املركب��ات املحمية ضد الكامئ��ن واملخصصة إلزال��ة األلغام 

 M-ATV Engineer وهي املركبة املعروفة باسم ،MRAP

التي تستويف كل هذه الرشوط وأكرث. وقد بنيت هذه املركبة 

عىل قاعدة دواليب ممتدة، وتستخدم نفس الهيكلعىل شكل 

الح��رف “V” والدروع املصفحة القوية املس��تخدمة يف أكرث 

م��ن 10 آالف مركب��ة من ه��ذا النوع، ولكنه��ا تؤمن مركبة 

قابلة للتش��كيل حس��ب رغبة العميل، باإلضافة إىل مساحة 

داخلية تعادل 10 أمتار مكعبة تقريبا ميكن اس��تخدامها تبعا 

للمتطلبات الخاصة التي يحتاجها فريق مكافحة القنابل.

وتؤمن املركبة املعروفة باسم M-ATV Engineer قدرا 

هائال من املرونة، حيث تس��تطيع املركبة، عىل سبيل املثال، 

أداء أك��رث من مهمة واحدة مثل حمل بزتن ملكافحة القنابل 

أو حم��ل إنس��ان آيل و PackBot أو حمل بزة قنابل واحدة 

وإنسان آيل واحد.

كام ميكن تعديل مقصورة املركبة لزيادة مساحة التخزين 

أو زي��ادة ع��دد املقاعد الس��تيعاب 11 ف��ردا أو الجمع بن 

مساحتي التخزين والجلوس. أما خارج املركبة فتوجد أماكن 

متكامل��ة مخصصة ملداح��ل األلغ��ام mine rollers أو أي 

ملحقات إضافية أخرى.

ورصح بي��ل م��وين، نائ��ب رئي��س مجل��س إدارة رشكة 

Oshkosh Defense اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا، بأن " املركبة الصالحة للس��ري فوق كافة أنواع الطرق 

All-Terrain Vehicle )M-ATV( ق��د ت��م بناؤها بحيث 

تسمح باستيعاب امللحقات اإلضافية وأنظمة االستشعار بكل 

يرس وس��هولة من أجل توفري أعىل مستوى من الحامية ضد 

أخطر التهديدات التي تتعرض لها ساحات القتال".

 M-ATV Engineer وعندما تقوم املركبة املعروفة باسم

بدف��ع مدحل��ة األلغام ف��ال داع للقلق م��ن إمكانية تعرض 

هيكلها للتلف أو تعرض محركها للمعاناة بسبب الوزن الزائد 

للملحقات اإلضافية ألن املركبة مصممة ألداء هذا النوع من 

املهام. وق��د انرصف نفس الق��در من االهت��امم بالتفاصيل 

إىل التصمي��م الداخيل للمركبة حيث ج��رى تصميم مفاتيح 

التحكم يف مدحلة األلغام بحيث ميكن لقائد املركبة الوصول 

إليها بكل سهولة، ومن ثم تقديم يد املساعدة لسائق املركبة 

يف األوقات والظروف الصعبة.

 M-ATV وق��د ج��رى دم��ج املركب��ة املعروف��ة باس��م

Engineer بش��كل محكم، كام روعي يف تصميمها أن تتمتع 

بق��در عال من املرونة. وتراهن املركبة عىل س��معتها الكبرية 

من حيث الق��درة عىل التكيف متاما مثل القوات املس��لحة 

الحديثة التي تستخدمها•
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  Embraer Defense & Security وتعترب رشك��ة

الربازيلية إحدى ال��رشكات العاملية الرائدة يف صناعة 

الطائرات والصناعات الدفاعية يف أمريكا الالتينية التي 

تطرح خطا متكامال من الحل��ول واألنظمة املتكاملة 

مث��ل تطبيق��ات »القي��ادة والس��يطرة واالتصاالت 

 C4I)) »والحاس��ب اآليل واملعلومات االس��تخباراتية

applications والتقني��ات املتقدم��ة املتعلقة بإنتاج 

أجه��زة ال��رادار وأنظم��ة املعلوم��ات واالتص��االت 

املتقدم��ة واألنظمة املتكاملة املس��تخدمة يف مراقبة 

الح��دود، باإلضاف��ة إىل طائ��رات النقل العس��كرية 

 Embraer Defense & والحكومي��ة. وتتمتع رشك��ة

Security بحضور متزايد يف األس��واق العاملية حيث 

تتواجد منتجاتها يف أكرث من 60 دولة.

وق��د نفذت الطائ��رة KC-390 رحلته��ا األوىل يف 

الثالث من ش��هر فرباير ع��ام 2015، وتقرب الطائرة 

حاليا من الدخول يف مرحلة اإلنتاج الكمي عىل نطاق 

واس��ع. وقد أفادت التقارير أن الخرباء يعتربون هذا 

العقد فرصة ممت��ازة لتثبيت أرجل الطائرة الجديدة 

يف األس��واق العاملية. وقد تقدم س��الح الجو الربازييل 

بالفعل بطلب لرشاء 28 طائ��رة، كام ذكرت التقارير 

أن القوات املسلحة يف عدد من دول أمريكا الالتينية 

والدول األوروبية عربت عن إعجابها بهذه الطائرة.

ومن املق��رر أن تقوم وحدة »املحاكاة والتدريب« 

برشكة »راينميتال« بتصميم وتصنيع وتسليم وتقديم 

الدعم ال��الزم ألجه��زة ومعدات التدري��ب الخاصة 

بالطائ��رة KC-390 الجديدة التي س��تُحدث انقالبا 

نوعيا يف صناع��ة طائرات النقل، ع��الوة عىل مناولة 

الش��حن وتنفي��ذ عمليات��ه وتأمن م��دريب الصيانة 

باإلضاف��ة إىل أنظمة التدريب ع��ىل الطريان وأنظمة 

امله��ام ومن بينها أجه��زة محاكاة الطريان. وتُس��خر 

رشك��ة »راينميتال« خربته��ا الطويل��ة يف تنفيذ هذا 

امل��رشوع يف مجال أنظمة التدريب، الس��يام طائرات 

النقل العس��كرية، كام ستس��تخدم تقنيات املحاكاة 

املتقدم��ة يف تدريب طياري املس��تقبل عىل الطائرة 

KC-390 وتدريب أطقم املهام ومس��ؤويل الش��حن 

ومسؤويل الصيانة.

وتعت��رب الطائ��رة KC-390 الت��ي تنتجه��ا رشكة 

»إمرباير« الربازيلية طائرة نقل تكتيكية تطرح معايري 

قياس��ية جديدة بالنس��بة للطائرات من نفس الفئة، 

كام تتمي��ز الطائرة بأنه��ا األقل يف فئته��ا من حيث 

تكالي��ف ال��دورة الحياتية للطائرة يف الس��وق اآلن. 

وتس��تطيع الطائرة أداء مجموعة من املهام املختلفة 

مثل نقل مواد الش��حن ونقل األف��راد ونقل البضائع 

واألف��راد جوا وتنفيذ عملي��ات التموين الجوي أثناء 

الط��ريان وتنفيذ عمليات البح��ث واإلنقاذ ومكافحة 

حرائ��ق الغابات. وم��ن املتوقع أن تحص��ل الطائرة 

النفاث��ة KC-390 عىل الرخيص ال��الزم للطريان مع 

نهاي��ة ع��ام 2017، ع��ىل أن تبدأ الرشكة يف تس��ليم 

الدفع��ات األوىل من الطائرة خالل النصف األول من 

عام 2018. ورصح جاكسون شنايدر، الرئيس ورئيس 

 Embraer Defense & املديرين التنفيذي��ن لرشكة

Security ب��أن الرشكة »تتطلع إىل اس��تثامر تعاونها 

املثم��ر مع رشكة »راينميت��ال« مؤخرا، نحن عىل ثقة 

ب��أن هذه الرشاكة ستس��فر عن إنت��اج مركز إعالمي 

 KC-390 م��ن الط��راز األول للتدريب ع��ىل الطائرة

الذي سيس��اهم بكل تأكيد يف إنجاح برنامج الطائرة 

KC-390 ككل«. وقال أولريتش س��اس، رئيس وحدة 

املح��اكاة والتدريب برشكة »راينميت��ال«، إن »رشكة 

راينميتال تش��عر بالفخر بعد أن وقع االختيار عليها 

لتك��ون رشيك��ة يف تأمن أجه��زة التدري��ب الالزمة 

لربنامج الطائرة KC-390، ونحن متحمس��ون إلثبات 

قدرتن��ا عىل تنفي��ذ التزاماتنا تجاه رشك��ة »إمرباير« 

وبرنامج الطائرة KC-390 ككل عن طريق استخدام 

أح��دث أس��اليب التكنولوجيا األملاني��ة املتقدمة يف 

مجال املحاكاة الجوية«•

وقع��ت رشك��ة »إمرباير« الربازيلية، إحدى أكرب الرشكات املصنع��ة للطائرت يف العامل، عقدا مع رشكة »راينميتال« لتطوير وتوري��د مجموعة متكاملة من أجهزة ومعدات 
التدريب الخاصة بطائرة النقل الجديدة Embraer KC-390  وقد تم التوقيع توا عىل اتفاق مبديئ بهذا الخصوص، ويعني هذا الربنامج بالنس��بة لرشكة »راينميتال« تحقيق 

مبيعات تزيد قيمتها عىل 100 مليون يورو خالل السنوات ال 10 – 15 القادمة.

شركة "راينميتال"ستؤمن أحدث تقنيات احملاكاة الالزمة لربنامج الطائرة

شركة "إمرباير" الربازيلية تختار شركة "راينميتال"لتأمني أجهزة التدريب 
KC-390 الالزمة للطائرة

تقارير
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تطمينات بال ضمانات
بعد ثالثة أس��ابيع من نرش مجل��ة ذي أتالنتك أبرز معامل وأفكار "مبدأ أوبام��ا" الذي وضع النقاط عىل 
الح��روف ح��ول مبدئه الذي تتخىل في��ه إدارة الرئيس أوباما عن دورها، لي��س كرشطي العامل فقط، بل 
حت��ى كرجل إطفاء العامل، ح��ل الرئيس أوباما ضيفاً عىل القمة الخليجية التش��اورية يف الرياض، وترأس 
الوفد األمرييك يف قمة خليجية-أمريكية هي األوىل لرئيس أمرييك يشارك يف قمة خليجية، كانت بالنسبة 

للرئيس أوباما قمة وداعية، حيث سيغادر البيت األبيض بعد تسعة أشهر.
مل تحق��ق القمة الخليجية-األمريكية الثانية خ��الل أقل من عام بعد قمة كامب ديفيد يف مايو 2015 
عشية التوصل التفاق نووي بني القوى الخمسة الكربى وإيران ما تصبو إليه الدول الخليجية، والتي تجد 
نفس��ها يف مواجهة مفتوحة ورشسة هي أقرب للحرب الباردة بني دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، 
حيث ازداد س��عري املواجهة بني الطرفني بسبب تدخل إيران السافر املستقوي باالتفاق النووي والرشعية 
املكتس��بة بتعويم إيران وإكس��اب نظام املاليل يف طهران الرشعية ورفع العقوب��ات منذ توقيع االتفاق 
النووي تحت متابعة ومراقبة الواليات املتحدة والقوى الكربى، من دون أن يكون هناك موقف دويل، ولو 
عىل س��بيل االنتقاد، ملا تقوم به إيران يف العراق وسوريا واليمن ولبنان، وحتى يف اكتشاف خاليا إرهابية 
يف الكويت والس��عودية والبحري��ن. وحتى بعد قطع العالقات الس��عودية-اإليرانية وحصار إيران عربياً 
وإس��المياً بس��بب تجاوزاتها وتدخلها السافر يف الشأن العريب. وهو ما أدانه، وبشكل غري مسبوق، البيان 
الختامي لقمة منظمة التعاون اإلسالمي الشهر املايض يف إسطنبول، ما اضطر الرئيس اإليراين لالنسحاب 
احتجاج��اً من الجلس��ة الختامية. ويف ذل��ك حصار فعيل ملرشوع إيران وأذرعه��ا يف املنطقة وخاصة بعد 

تصنيف حزب الله منظمة إرهابية خليجياً وعربياً. 
ما متخض عن القمة الخليجية-األمريكية الثانية يف الرياض بقي ضمن ما أسميه "تطمينات بال ضامنات" 
ملزمة وعدم رفع العالقة إىل مس��توى الحلفاء. حيث تش��هد العالقات األمريكية-الخليجية فتوراً واضحاً 
عىل الرغم من اللغة الدبلوماس��ية التي اس��تخدمت يف القمة، وتأكيد رضورة سن مبدأ مهم يف العالقات 
الخليجية-األمريكية بدورية القمة الخليجية-األمريكية، باإلضافة إىل التنسيق األمني والعسكري بلقاءات 
دورية بني مجلس وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي ونظريهم األمرييك كام حدث عش��ية القمة 
الخليجية األمريكية، وتس��يري دوريات خليجية-أمريكية مش��ركة ملنع إيران من إرس��ال سفن للحوثيني 
وغريه��م، إال أن الط��رف الخليجي كان يتوقع املزيد من الوض��وح يف االلتزامات األمريكية تجاه الحلفاء 
الخليجيني. والس��يام أن الحلفاء الخليجيني يشاركون بشكل واضح يف الحرب عىل تنظيم داعش يف سوريا 
منذ صيف 2014، وقد فتحوا جبهة مهمة ضد تنظيم القاعدة يف اليمن، وخاصة يف حرضموت أبني وشبوه. 
وتشكل القوات اإلماراتية رأس الحربة يف قيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة يف جنوب اليمن، 
حيث نجحت يف تحرير ميناء املكال االس��راتيجي وفرار مقاتيل القاعدة. وهذا إنجاز مهم يضيف لرصيد 
العالقة الخليجية-األمريكية، ويعزز جدية ومكانة دول مجلس التعاون الخليجي كحليف ورشيك مهم يف 

الحرب عىل اإلرهاب، سواء ضد تنظيم القاعدة يف اليمن أو تنظيم داعش يف سوريا.
ما يثري التس��اؤالت لدى صناع القرار يف العامل والباحثني واملتخصصني يف الشأن األمرييك هو االستقالة 
وتخيل إدارة الرئيس أوباما الطوعية من مامرس��ة دور القيادة وترك الحلفاء يف حالة من التساؤل الدائم 
ع��ن جدي��ة االلتزامات األمريكية، والس��يام أن الواليات املتحدة لديها ما يص��ل إىل أكرث من ثالثني ألف 
عسكري من مختلف القطاعات العسكرية واألسطول الخامس يف مياه الخليج، وأن املسؤولني األمريكيني 
يؤك��دون التزاماتهم األمنية يف الدفاع عن أمن الحلفاء الخليجيني. ولكن يبقى هناك الكثري من األس��ئلة 
حول مدى التزامات واش��نطن حيال ذلك، وملاذا ال تردع وتتعامل بجدية أكرث مع التهديدات التي تهدد 

أمن واستقرار الرشكاء الخليجيني؟ وما أسباب هذه االستقالة الطوعية؟.
ك��ام كان الفت��اً للنظر يف القمة الخليجية-األمريكية التباين الواضح ب��ني املوقفني الخليجي واألمرييك. 
ففي الوقت الذي ترى دول مجلس التعاون الخليجي أن مرشوع وسياس��ة وإيران وتدخالتها تشكل أكرب 
تهدي��د عىل أمن واس��تقرار املنطقة، وأنه يجب أن تؤدي واش��نطن دوراً محوري��اً يف ذلك ضمن الحرب 
األمريكية عىل اإلرهاب، والتي لن تنجح ما مل تتعامل مع املرشوع اإليراين ونظام بش��ار األس��د الذي مل 
يعد يجدي موقف إدارة الرئيس أوباما نفعا بتكرار مقولة إن األسد فقد الرشعية وعليه أن يرحل وال دور 
لألس��د يف مس��تقبل سوريا، دون أن يقرن تلك األقوال بأفعال تحقق تلك الرؤية التي تبقى شعاراً، وليس 
اس��راتيجية. ويرى الرئيس أوبام��ا ان األولوية هي يف مواجهة تنظيم داعش. ما نخش��اه هو أن تتكرس 
هذه االسراتيجية األمريكية يف مقاربتها ملنطقتنا يف اإلدارات األمريكية القادمة مستقبالً!. وهذا يجب أن 
يحفزنا جميعا عىل تطوير قدراتنا العس��كرية الذاتية كام رأينا يف عاصفة الحزم ورعد الش��امل والتحالف 

اإلسالمي العسكري. وهذا ما أطلقت عليه "مبدأ امللك سلامن" ونناقشه يف املقالة القادمة بإذن الله.

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

جامعة الكويت
أستاذ زائر جامعة جورج 

واشنطن-الواليات املتحدة 
األمريكية

)جيولبوتيك(
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تقارير

تعترب القذيفة Excalibur القذيفة األبعد مدى واألكرث دقة على مستوى العامل 
التي ميكن إطالقها بواسطة املدفع "تصيب الهدف من أول مرة – كل مرة"

القذيفة Excalibur سالح )ريثون( الفائق

عندما يتناول الحديث أمن القوات الربية وس��المتها 
فإن االكتفاء باقراب القذيفة من هدفها بش��كل كبري نتيجة 

غري مرضية.  لذل��ك، تلعب القذائف املوجهة الدقيقة دورا 

مهام يف س��احات القتال الحديثة من حيث تقليل الخسائر 

البرشي��ة وتقلي��ل املخاط��ر وتقلي��ل األرضار الثانوية. ويف 

عرص الحروب الجديدة، نجد أن أس��لحة »ريثون« املوجهة 

الدقيقة تناسب املهمة املكلفة بها، وهي إصابة الهدف وال 

يشء غري ذلك.

وتحتوي القذائف التي تنتجها رشكة »ريثون« عىل نظام 

املالحة باالعتامد عىل األقامر الصناعي��ة، والتوجيه بالليزر، 

وأجه��زة الرادارالعالية الدقة، ووأجه��زة البحث املتقدمة، 

عالوة عىل التقنيات املتقدمة األخرى. وتتيح هذه القذائف 

للعمي��ل إمكاني��ة تنفيذ عملي��ات هجومي��ة انتقائية ضد 

األه��داف الحقيقية واملؤكدة وتأم��ن الحامية الالزمة ضد 

الهج��امت املعادية بفعالي��ة غري مس��بوقة. وعندما يكون 

االقراب م��ن إصابة الهدف أمرا مرفوض��ا، ميكننا أن نتأكد 

بالفعل أن رشكة »ريثون« تسري عىل الطريق الصحيح.

فق��د طرحت رشك��ة »ريث��ون« مؤخرا »ذخ��رية دقيقة 

 new Precision Extended »جدي��دة ذات مدى طوي��ل

Range Munition, or PERM,، وه��ي عبارة عن قذيفة 

موجه��ة تم تصميمه��ا لق��وات املارينز (مش��اة البحرية( 

األمريكية خصيصا، وهي قذيفة هاون (مورتر( ذكية صغرية 

الحج��م يتم إطالقها بواس��طة املدفع، وتس��تخدم القذيفة 

نظام تحديد التوجيه باستخدام األقامر الصناعية GPS، كام 

أن مداها ضعف مدى قذائف الهاون (املورتر( الباليس��تية 

الحالية، وتساهم يف تقليل األرضار الثانوية.

 PERM وت��أيت القذيفة الدقيق��ة ذات امل��دى الطويل

لتضي��ف قذيفة هاون موجهة جديدة إىل مجموعة قذائف 

الهاون الباليس��تية عيار 120 ملليمر الحالية، ويتم إطالقها 

 Expeditionary »بواس��طة »نظام دعم النريان الخارجية

Fire Support System، وتعت��رب القذيفة »س��الحا ذكيا«، 

ومن ثم ميكن توجيهها نحو هدف معن.

 PERM وتستخدم القذيفة الدقيقة ذات املدى الطويل

التي تنتجها رشكة »ريثون« نظام التوجيه باألقامر الصناعية، 

وتتمتع بتصميم إنس��يايب فريد لرفع مستوى الدقة. كام أن 

مداه��ا ضعف مدى قذائ��ف الهاون (املورتر( الباليس��تية 

الحالي��ة، وتس��اهم يف تقلي��ل األرضار الثانوي��ة، وتلب��ي 

املتطلب��ات اللوجس��تية، عالوة عىل قدرته��ا عىل محارصة 

target bracketing الهدف

ومبجرد دخ��ول هذه القذيفة الجديدة صفوف الخدمة، 

س��يتم إطالقها باس��تخدام مدفع اله��اون (املوتر( املقطور 

M327 الذي يعترب نظام التس��لح الرئي��ي ل »نظام دعم 

 Expeditionary Fire Support الخارجي��ة«  الن��ريان 

System ال��ذي يؤمن نريانا أرضية ض��د األهداف املعادية 

بغض النظ��ر عن ظروف األح��وال الجوي��ة، وذلك بهدف 

تقدي��م الدعم ال��الزم ل »قوات املهام الج��و- برية التابعة 

.Marine Air-Ground Task Force »للبحرية األمريكية

 PERM ومتن��ح القذيف��ة الدقيقة ذات امل��دى الطويل

لقوات املارينز (مش��اة البحرية( األمريكية مرونة عملياتية 

مش��ابهة ملرونة القذيف��ة Excalibur، ع��الوة عىل تدمري 

الهدف بدق��ة متناهية. وتتمتع القذيف��ة مبدى طويل من 

أجل الوصول إىل مواقع املدفعية ومراكز السيطرة والتحكم 

واألهداف املعادية األخرى البعيدة عن مرمى مدافع الهاون 

(املورت��ر( الحالية. ويأيت تصميم نظام التحكم لدى القذيفة 

الدقيق��ة ذات املدى الطوي��ل PERM ليتف��ادى األخطاء 

املرتكبة بسبب حالة الطقس ووضعية املدفع.

سالح أثبت جدارته
رصح مارك هوكنيس، مدير برنامج القذيفتن Excalibur و 

PERM برشكة »ريثون«، بأنه »عندما تطلق القوات الربية 

قذيف��ة PERM أو قذيف��ة Excalibur فليس هناك أدىن 

شك يف قدرتهام عىل إصابة الهدف، حيث أثبتت القذيفتان 

جدارتهام سواء يف ساحة القتال أو يف مضامر التجارب«.

ويف ش��هر ديس��مرب املايض، وقع س��الح املارينز (مشاة 

البحري��ة( األمريكي��ة عق��دا مع رشك��ة »ريث��ون« لتجهيز 

القذيفة PERM لالس��تخدام بواسطة أطقم مدافع الهاون 

(املورتر(.

 Excalibur ش��قيقتها القذيفة PERM وتشبه القذيفة

يف كونها قذيفة موجه��ة دقيقة، ولكن األوىل ميكن إطالقها 

باستخدام املاسورة tube، األمر الذي ميكن العنارص املقاتلة 

من استخدامها يف األماكن الضيقة.

وأوضخ هوكنيس أن »هذه القذيفة تتميز بالدقة واملدى 



47 |  مايو 2016 |  العدد 532  |
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الطويل، عالوة عىل قعاليتها. كام أنها تقوم بحامية العنارص 

املقاتلة التي تؤمن الحامية للعامل«.

ورغ��م أن القذيف��ة PERM جرى اس��تخدامها للتو، إال 

أن القذيف��ة Excalibur تعترب قذيفة مدفعية فريدة جرى 

إطالقه��ا يف العمليات القتالية مئات املرات. كام تس��تطيع 

القذيفة Excalibur االش��تباك مع األهداف املعادية بدقة 

متناهية من عىل مس��افات بعيدة، فض��ال عن قدرتها عىل 

تجنب وقوع أرضار ثانوية. ورغم إطالق أكرث من 800 دفعة 

م��ن هذه القذيف��ة يف العمليات القتالي��ة حتى اآلن إال أن 

القذيفة Excalibur تظل تش��كل انقالب��ا حقيقيا كقذيفة 

موجه��ة دقيقة بعي��دة املدى بالنس��بة لق��وات املدفعية 

األمريكية واألجنبية األخرى.

ويس��اهم مس��توى الدق��ة التي تتمت��ع به��ا القذيفة 

Excalibur يف تقليل الوقت والتكاليف واألعباء اللوجستية 

املتعلقة باستخدام ذخرية املدفعية األخرى بصورة ملحوظة.

سالح فتاك
ج��رى إط��الق ما يق��رب م��ن 800 دفع��ة م��ن القذيفة 

Excalibur يف العمليات القتالية حتى اآلن، وتم ذلك بدقة 

وقعالية غري مسبوقتن:

* دامئا ما تس��قط قذائف Excalibur عىل بُعد أقل من 

مرين من أهدافها املحددة بدقة.

* ت��ؤدي القذيف��ة Excalibur إىل تقليص الوقت الالزم 

لالستعداد للمهمة بدرجة كبرية.

* تعم��ل القذيف��ة Excalibur ع��ىل تف��ادي األرضار 

الثانوية، وجرى اس��تخدامها عىل بُع��د 75 مرا من القوات 

املدعومة.

* تقلل القذيفة Excalibur التكاليف اإلجاملية والوقت 

الالزم للمهمة، عالوة عىل تخفيف األعباء اللوجستية.

* تعم��ل رشكة »ريث��ون« حاليا عىل إضاف��ة جهاز تتبع 

spot tracker يعم��ل باللي��زر م��ن أجل تف��ادي األخطاء 

املتعلق��ة مبوق��ع اله��دف، والحفاظ عىل دق��ة القذيفة يف 

املواقع الصعبة أو الت��ي ال يعمل فيها نظام تحديد املواقع 

باستخدام األقامر الصناعية GPS، وتحقيق إمكانية االشتباك 

مع األهداف املتحركة أو التي انتقلت إىل مواقع جديدة.

* بعد إنتاج القذيفة Excalibur N5 س��تتمكن أسلحة 

البحري��ة من إطالق نريان س��طحية بحرية دقيقة من عىل 

مسافات بعيدة.

وقبل أن ترك القذيفة Excalibur بصمتها الواضحة عىل 

س��احة القتال كانت القوات الربية أك��رث اعتامدا عىل الدعم 

الجوي املبارش، وهو أمر ال يتوفر بصورة مستمرة.

ورصح ب��ول دانييل��ز، مدير التطوير التج��اري ملرشوعي 

 Excalibur بأن »القذيفة ،PERM و Excalibur القذيفتن

الدقيقة البعيدة املدى تطليق سالحا ميكن للقادة العسكرين 

االستعانة به يف أي وقت عىل مدار اليوم«.

سالح يناسب كل األجواء
تعت��رب القذيفة Excalibur قذيف��ة موجهة باألقامر الصناعية 

GPS-guided، وق��ال دانييلز إنه »بغ��ض النظر عام إذا كان 

 Excalibur هناك عاصفة رملية أو عاصفة مطرية فإن القذيفة

تعت��رب قذيف��ة فعال��ة يف كافة الظ��روف واألح��وال الجوية. 

فالقذيفة قادرة عىل إصابة الهدف من أول مرة، وكل مرة«.

وتعت��رب القذيفة Excalibur س��الحا دقيقا بالفعل، ويصل 

قُط��ر تأثريها يف حالة عدم إصابة اله��دف إىل أقل من مرين 

من الهدف املنش��ود. وبخالف أنظمة التوجيه »شبه الدقيقة« 

نجد أن تعت��رب القذيف��ة Excalibur تؤمن الدق��ة يف إصابة 

اله��دف م��ن أول طلقة بغض النظ��ر عن امل��دى أو ظروف 

األحوال الجوية. كام يعمل نظام التسلح هذا عىل إطالة مدى 

املدفعية من عيار 39 ملليمر إىل 40 مرا، واملدفعية من عيار 

52 ملليم��را إىل أكرث من 50 مرا. كام أن الدقة املتناهية التي 

تتمت��ع بها تعترب القذيف��ة Excalibur تقلل األرضار الثانوية، 

وجرى استخدامها عىل مرمي 75 مرا من القوات املدعومة.

 Excalibur ويساهم مستوى الدقة التي تتمتع بها القذيفة

يف خفض الوق��ت والتكالي��ف واألعباء اللوجس��تية املتعلقة 

باس��تخدام ذخرية املدفعية األخرى بصورة ملحوظة. ويشمل 

هذا الخفض الرد عىل التهديدات املحتملة يف ساحات القتال. 

وقد أش��ارت التحليالت إىل أن األمر يحتاج إىل 10 قذائف من 

القذائف التقليدية يف املتوس��ط يك تنجز م��ا ميكن أن تنجزه 

قذيفة Excalibur واحدة.

وق��د منح الجيش األمري��ي رشكة »ريث��ون« عقدا بقيمة 

31,8 مالين دوالر إلنتاج وتس��ليم 464 قذيفة دقيقة موجهة 

بعي��دة  امل��دى من ن��وع Excalibur Ib  وتعم��ل دول مثل 

الس��ويد وكندا وأس��راليا وهولندا حاليا عىل امتالك القذيفة 

Excalibur بغ��رض حامي��ة مصالحها األمني��ة الحيوية، كام 

يعمل رشكاء خارجين أخرين حاليا عىل وضع الرتوش النهائية 

عىل خطط مشرياتهم.

وقد دخلت القذيفة Excalibur Ib مرحلة اإلنتاج الكمي 

من��ذ منتصف عام 2014، ونجحت القذيفة يف إحداث انقالب 

حقيقي يف عامل املدفعية، ما أمكن معه االستباك مع األهداف 

املعادي��ة عىل مس��افات بعيدة ب��كل دقة. وتعت��رب القذيفة 

Excalibur القذيف��ة األبعد مدى واألكرث دقة عىل مس��توى 

العامل التي ميكن إطالقها بواسطة املدفع.

ورصح دوين جودن، نائ��ب رئيس رشكة »ريثون« ألنظمة 

الحرب الربية، بأن »هناك طلبا متزايدا يف األسواق العاملية عىل 

القذيفة الدقيقة Excalibur  كام ساهمت رشكة »ريثون« يف 

متويل برنامج التطوير الداخيل الذي يرمي إىل إدخال القدرات 

االس��تثنائية الت��ي تتمتع بها القذيف��ة Excalibur إىل املجال 

البحري«.

وتتمي��ز القذيفة Excalibur بقدرته��ا عىل العمل بصورة 

متوافقة م��ع كل مدفع من مدافع اله��اون (املورتر( التي تم 

اختبارها بها. ويعترب هذا الس��الخ مناس��با ومتوافقا متاما مع 

 M777, M109 series, M198, the أنظم��ة متع��ددة مث��ل

Archer and PzH2000 ك��ام أنه متواف��ق متاما للعمل مع 

AS90, K9 and G6 )مدافع الهاون (املورتر

جهاز البحث الليزري
تعمل رشكة »ريثون« حاليا عىل تطوير نسخة موجهة بالليزر 

م��ن القذيف��ة Excalibur S، وتض��م هذه النس��خة جهاز 

بحث رقمي ش��به فعال يعمل بالليزر، وهو ما يتيح للقذيفة 

إمكانية إصابة أهداف متحركة واالشتباك مع أهداف معادية 

وقصفه��ا دون توف��ر أي معلومات دقيقة ع��ن موقعها. كام 

تعمل هذه النس��خة عىل تقليل املخاطر املتعلقة بتش��وش 

نظام تحديد املواقع باس��تخدام األقامر الصناعية GPS، كام 

تتمتع هذه النس��خة بالقدرة عىل إعادة توجيه مس��ارها يف 

الجو يف حالة تحرك الهدف عن موقعه •
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إيرونوتيكال  أتوميك��س  أعلنت »رشكة ج��رال 
سيس��تمز  إنك.« مؤخرا أنها نجحت يف إطالق الرحلة 

 Predator B/MQ-9 Reaper لطائرته��ا  األوىل 

Extended Range )ER( ذات الجن��اح الطويل التي 

أعي��د تجهيزه��ا بجناحن محس��نن مينح��ان الطائرة 

القدرة ع��ىل التحليق يف الجو لس��اعات طويلة، فضال 

ع��ن زيادة كمي��ة الوق��ود الداخيل للطائ��رة وإضافة 

املزيد من النقاط الصلبة بهدف زيادة س��عة التخزين 

الخارجي��ة. وق��د أقلعت الطائرة الجدي��دة من مدرج 

االختيار الجوي GA-ASI’s Gray Butte يف »بامديل« 

بوالي��ة كاليفورنيا يف 18 فرباير املايض إلجراء أول رحلة 

اختبارية له��ا. وقد منح الجناج��ان الجديدان الطائرة 

زيادة أكرب بنس��بة %48 يف زمن الطريان، باإلضافة إىل 

زي��ادة قدرتها عىل حم��ل املزيد من األغراض أس��فل 

الجناحن.

وقد رصح لين��دن بلو، رئيس املديري��ن التنفيذين 

برشكة »جرال أتوميكس إيرونوتيكال سيستمز إنك.«، 

ب��أن » طول الجن��اح الجديد البال��غ 79 قدما للطائرة 

 Predator B/MQ-9 Reaper Extended Range

ER(( لن يؤدي إىل زي��ادة قدرة الطائرة عىل التحليق 

يف الجو لس��اعات أطول أو زيادة مداها فحس��ب، بل 

سيدش��ن أيضا الجيل الجديد من الطائ��رة »بريديتور 

يب« التي سيتم تصميمها للحصول عىل الرخيص الجوي 

ال��الزم واالنض��امم إىل أس��اطيل الطائ��رات األخرى«. 

وأضاف بلو أنه »جرى تصميم الجناح بحيث يس��تويف 

رشط STANAG 4671 (ال��ذي يش��ري إىل »املعي��ار 

القي��ايس الذي حدده حلف ش��امل األطل��ي (الناتو( 

للكف��اءة الجوي��ة بالنس��بة لطائ��رات RPA(، وتتميز 

الطائرة بقدرتها عىل توفري الحامية الالزمة ضد رضبات 

ال��ربق والطيور وإمكاني��ة تجربتها بطريق��ة مأمونة، 

باإلضاف��ة إىل احتوائه��ا عىل مواد ومكون��ات مدمجة 

الصقة متطورة لتحمل الظروف الجوية القاسية«.

 Predator B ER وأثن��اء الرحل��ة  أثب��ت الطائ��رة

Long Wing قدرتها الكب��رية عىل االنطالق والصعود 

إىل ارتف��اع 7,500 قدم��ا (الذي ميث��ل االرتفاع املبديئ 

الختب��ار الطائرة( وقدرتها عىل تنفيذ املناورات الجوية 

األساس��ية ثم الهبوط بس��الم دون أي مش��اكل. ومن 

املقرر تنفيذ برنامج اختباري الحق للتأكد من القدرات 

التشغيلية للطائرة بشكل تام.

 Predator B ER Long وقد جرى تجهي��ز الطائرة

Wing بالقدرة عىل استيعاب أي إضافات فنية ميدانية 

مثل خزان��ات الوقود املحمولة أس��فل الجناح وعجلة 

هب��وط معززة جديدة تزيد من ق��درة الطائرة الهائلة 

ع��ىل التحليق يف الجو لس��اعات طويل��ة باإلضافة إىل 

زيادة مرونتها التش��غيلية. وقد زاد طول جناح الطائرة 

م��ن 66 قدما إىل 79 قدما من أجل حمل الوقود الذي 

كان يتم تخزينه يف السابق داخل خزانات الوقود. 

وقد جرى متويل عملي��ة تطوير الجناح الجديد من 

ميزاني��ة »البحوث والتطوير الداخلية«، ويعترب الجناح 

الجديد أط��ول ب 13 قدما، وهو ما ي��ؤدي إىل زيادة 

ق��درة الطائرة عىل التحليق يف الجو من 27 س��اعة إىل 

40 س��اعة. كام تش��مل التحس��ينات اإلضافية األخرى 

قدرة الطائرة عىل اإلقالع والهبوط بسالم فوق املدارج 

الجوي��ة القصرية، عالوة عىل تزوي��د الجناحن بدفات 

spoilers (للتحكم يف عمليتي الصعود والهبوط( لتأمن 

عملية الهبوط بطريقة آلية. كام يتس��ع جناحا الطائرة 

أيضا لجه��از متطور إلذابة الجلي��د de-ice وهوائيات 

مدمج��ة لل��رددات الالس��لكية ذات املوج��ة القصرية 

والطويلة. ويستخدم سالح الجو األمريي حاليا نسخة 

قدمية م��ن الطائ��رة Predator B ER ذات الجناحن 

املزودين بخزانات الوقود، ويأيت استخدام هذه الطائرة 

MQ-9 Reaper ER جنبا إىل جنب الطائرة

ويعترب الجناحان الطويالن أول مكونات يتم إنتاجها 

 Certifiable لتطوير الطائرة GA-ASI يف إطار مرشوع

Predator B )CPB( املؤهلة للرخيص، والذي سيؤدي 

إىل إنتاج طائرة مرخصة يف مطلع عام 2018. عالوة عىل 

ذلك، ستش��مل تحديثات األجهزة والربمجيات املقررة 

لتطوي��ر هذه الطائ��رة املؤهلة للرخي��ص زيادة قوة 

 improved structural تحم��ل بدنها للتلف واإلنهاك

fatigue and damage tolerance ووض��ع املزيد من 

الربمجيات القوية املتعلقة بالتحكم يف الطائرة، وإضافة 

تحس��ينات أخرى تتيح للطائ��رة القدرة عىل العمل يف 

األحوال الجوية املعاكسة•

تقارير

شركة "جرنال أتوميكس إيرونوتيكال سيستمز  إنك" تطلق طائرتها
  Predator B/MQ-9 Reaper Extended Range ذات اجلناح الطويل

انطالق الطائرة "بريديتور بي" ذات املدى الطويل
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احلل يف سوريا

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

يُخطي من يظن بأن الحل يف س��وريا ميكن أن يأيت وفقاً للمعادلة الصفرية يف العالقات الدولية، أي أن يكس��ب طرف 

م��ا ويخرس الطرف اآلخر، ونقصد باألطراف هنا الدول الكربى صاحبة اليد الطوال يف التأثري عىل مجريات األمور هناك، 

ونعني روسيا والواليات املتحدة. الطرفان يتزعامن معسكران ذو وجهتا نظر مختلفتان عن بعضهام البعض يف التعامل 

مع امللف السوري. وكل منهام يعتقد أنه قادر عىل أن يفرض وجهة نظره عىل اآلخر بحيث يُقيص وجهة النظر األخرى، 

وهو أمر ال ميكن أن يتحقق يف مثل هذه املسألة.

الح��ل ببس��اطة هو يف التوصل إىل توافق ي��ريض الطرف الرويس والطرف األمرييك، ولك��ن املعضلة هي أن الطرف 

الرويس اس��تخدم املس��ألة السورية لتحقيق مكاس��ب أكرب من مجرد املحافظة عىل مصالحة يف سوريا. وهذا ما يجعل 

املس��ألة السورية معقدة للغاية، وتتطلب التفكري بشكل يخرج الجميع من نطاق الصندوق الذي يحدد نطاق املسألة 

يف سوريا فقط، وهو ما تريده موسكو إال أن واشنطن مرددة حوله. 

عني روس��يا عىل مس��ائل أكرب بكثري من حدود مصالحه يف سوريا. نعم سوريا مهمة لروسيا ولكن أهميتها تكمن يف 

نط��اق اعتبارها أداة من أدوات املحافظة عىل املصلحة الروس��ية يف النظام الدويل لف��رة ما بعد انتهاء عظمة االتحاد 

الس��وفيتي. فالدميري بوتني ورغم مس��اوئه التي ينظر لها الغرب إال أنه بطل يف أعني غالبية الش��عب الرويس، والسبب 

بالطبع هي النزعة الوطنية التي حملها منذ توليه الرئاسة خلفاً لبوريس يالتسني والتي وعد من خاللها أن يبقي روسيا 

فاعالً دولياً يف النظام العاملي ال يرضخ لهيمنة الواليات املتحدة والغرب، وهذه النزعة هي التي ابقته يف س��دة الحكم 

ملدة نحو 17 عاما. 

س��وريا أذاً جاءت يف خضم هذا الفكر البوتيني الرافض للهيمنة األمريكية. موس��كو كانت واضحة يف رفضها لتوسع 

الناتو لحدودها حيث الجمهوريات السابقة التي استقلت عن اإلتحاد السوفيتي، فهذه الجمهوريات هي خطوط حمر 

لضامن أمن واستقرار روسيا من الهيمنة الغربية. لذلك جاءت مسألة أوكرانيا لتؤكد أن الروس لن يقبلوا ولن يسمحوا 

بتجاوز هذه الخطوط الحمر. أما عن س��وريا فقد جاءت كتحصيل حاصل للتعبري الرويس عن الفكر البوتيني الرافض 

للهيمنة الغربية. 

مل تجد روس��يا أمامها س��وى خيار الدخول يف س��وريا بعد أن وجدت أن الواليات املتحدة تلعب لعبة الضغط عىل 

روس��يا إلركاعها من خالل دعمها الس��يايس واإلقتصادي ألوكرانيا وفرضها لعقوبات قوية عىل روس��يا بسبب اجتياحها 

لشبه جزيرة القرم. وهاهي موسكو اليوم تنجح يف فرض نفسها العب موثر يف النظام الدويل رغم العقوبات املفروضة 

عليها، إال أن موسكو  ترى أن ما تحصل عليه من فوائد سياسية يفوق ما تتكبده من خسائر اقتصادية. 

فالحل يف س��وريا بيد روس��يا والواليات املتحدة، فروس��يا تريد من الواليات املتحدة أن تعاملها كدولة كربى ال تقل 

عن الواليات املتحدة يف التأثري عىل معطيات النظام الدويل وأن تأخذ مصالحها يف عني الحس��بان وأن ال تتجاوزها بأي 

ش��كل ما كان. أي أن تُبقى واشنطن تعامل موس��كو من منطق فرة الحرب البارة زمن اإلتحاد السوفيتي والقامئة عىل 

تقاسم مناطق النفوذ واحرام كل طرف لنفوذ الطرف اآلخر. وهذا بالطبع يتطلب قبول أمرييك بنفوذ رويس يف مناطق 

مختلفة ويتطلب كذلك وقف سياسة التوسع يف عضوية الناتو للدول املجاورة لروسيا. وهي النظرة التي ال تتفق معها 

واشنطن. وروسيا تنظر أنه يجب أن ال تفرض واشنطن عقوبات عىل روسيا بسبب تحركها للحفاظ عىل مناطق نفوذها. 

ويف سوريا فإن الحل يف وجهة النظر الروسية ال ميكن أن يتم بذهاب األسد ألن األسد يجسد املصلحة الروسية التي ال 

ميكن أن تقبل موس��كو بذهابها. فالحل يف س��وريا هو يف رضورة األخذ يف الحسبان املصلحة الروسية وضامن أن التغري 

البد أن يتم بالتوافق وليس بالفرض. فنحن أقرب إىل الوصول إىل النموذج اللبناين يف س��وريا حيث اليد الطوال س��تكون 

ألطراف خارجية تسيري السياسة الداخلية، شئنا أم أبينا ال حل يف سوريا سوى  - ولألسف الشديد - هذا الحل•                  

حتليل إسرتاتيجي
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تقارير

 يطرح تقنية مرنة وفعالة للغاية تتيح زيادة الوعي امليداين

أنظمة االتصاالت الالزمة للمقاتل العسكري احلديث واملستقبلي

يف ظل التطور املس��تمر الذي تش��هده املهام يف 
العرص الحدي��ث تتزايد الحاجة إىل اتصاالت مأمونة 

ميكن االعتامد عليها بالنسبة للمركبات الربية للقوات 

املحمول��ة والراجلة من أجل الحفاظ عىل س��المتها 

وض��امن اس��تمرار فعاليتها القتالي��ة الالزمة لتنفيذ 

املهام املوكل��ة إليها. ويعترب نظ��ام إدارة االتصاالت 

 Telephonics أنتجت��ه رشك��ة ال��ذي   ™NetCom

مناس��با متاما للمركبات الربية العس��كرية املتقدمة، 

وقد تم اختباره من ناحية التش��غيل بالفعل يف أشد 

املواقع وعورة وصعوبة يف جميع أنحاء العامل.

حل يالئم مقاتل الحرب الحديثة اليوم
يعت��رب نظ��ام إدارة االتص��االت NetCom™ تقني��ة 

مرنة وفعالة للغاية حي��ث يعمل عىل زيادة الوعي 

املي��داين عن طريق متكن املقات��ل الحريب من إدارة 

االتصاالت الصوتية باس��تخدام أجهزة متقدمة جرى 

تصميمه��ا به��دف تعزيز عملية الوض��وح وتحقيق 

األمن والس��المة للمس��تخدم مثل استخدام خاصية 

 Adaptive Noise الضوض��اء«  م��ن  »التخل��ص 

الطرفي��ة  »النهاي��ة  و   )Cancellation )ANC

 Graphical User للمس��تخدم«  التخطيطي��ة 

Interface )GUI( وتحوي��ل النص املكتوب إىل نص 

مق��روء text-to-speech وخاصي��ة الصوت القابل 

للربمج��ة programmable voice ونظ��ام إط��الق 

جرس اإلن��ذار alarm generator  كام يعمل نظام 

إدارة االتص��االت NetCom™ ع��ىل تلبية متطلبات 

TEMPEST و EMI، كام يعمل عىل تعزيز خاصية 

الوضوح واالتصاالت والفعالية بالنسبة للمستخدم.

سهولة دمج النظام
يعت��رب نظ��ام إدارة االتص��االت NetCom™ نظام��ا 

لالتصاالت البينية التي تعتمد عىل بروتوكول اإلنرنت 

 ،IP-based intercommunications system

ومن ثم فمن السهل دمجه النظام الرقمي املوصول 

بالش��بكة لدى املركبة. كام يق��وم »نظام االصتاالت 

 )Intercommunications System )ICS البيني��ة

لدى نظام إدارة االتصاالت NetCom™ أيضا بعملية 

التوزيع الص��ويت يف جميع أنحاء املركب��ة التكتيكية 

والتواص��ل مع كاف��ة أنظمة االتصاالت وس��امعات 

الرأس لدى أطقم التشغيل، األمر الذي يسهل عملية 

االندماج م��ع »نظام TruLink لالتص��االت البينية 

Telephonics الالسلكية« الذي أنتجته رشكة

ويواصل التقدم التقني والحاجة إىل أنظمة ثانوية 

 NetCom ميكن لنظام
املقاتل احلربي من 

إدارة اإلتصاالت الصوتية 
باستخدام أجهزة 

متقدمة

أقل حجام وأكرث رسعة وأخف وزنا مس��ريتهام نحو األفضل 

بفض��ل تعدد املهام وتباين بيئات التش��غيل. كام أن حجم 

نظام االتصاالت NetCom والق��درة املتقدمة للغاية عىل 

تجهي��ز املعلومات يلبيان االحتياج��ات املختلفة للمركبات 

التكتيكي��ة. ويتمتع حجم النظام النموذجي الس��هل بأقل 

عدد ممكن من أنواع »وحدة الخطوط القابلة لالستبدال« 

Line Replaceable Unit )LRU(، ويطرح نظاما متكامال 

ألس��طول كامل من املركبات عن طريق اس��تخدام محطة 

تشغيل واحدة، ما يؤدي إىل خفض التكاليف اإلجاملية.

اتصاالت مأمونة
وباس��تخدام القدرات الخاصة باس��تخدام الصوت عرب 

 Voice over Internet Protocol بروتوكول اإلنرنت

 ™NetCom يتي��ح نظ��ام إدارة االتص��االت ))VoIP

إمكانية التواصل مع الش��بكات الرقمي��ة فوق أجواء 

املعرك��ة، وي��أيت نظام تش��فري م��رن ليضم��ن إجراء 

االتصاالت املأمونة عند الرضورة.

احتياجات االصتاالت املستقبلية
تواص��ل رشك��ة Telephonics جهوده��ا الحثيث��ة يف 

تطوي��ر الحلول الالزم��ة لالتص��االت الداخلية وتقنية 

تحقيق االتصاالت بن العنرص املقاتل الذي يس��تخدم 

األجهزة وش��بكات االتصاالت الالس��لكية مبا يس��مح 

لف��رق النش��غيل بالقاء عىل اتصال بالش��بكة س��واء 

كان��ت محمولة داخل املركبة أو س��ائرة عىل األقدام. 

وتبذل فرق املهندس��ن الذكية الخفيفة الحركة كل ما 

يف وس��عها حتى تكون تقنيات االتصاالت أصغر حجام 

وأك��رث رسعة وأخف وزنا وأكرث ق��وة لتلبية املتطلبات 

الرسيعة واملتالحقة للمهام املختلفة•
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خمزون لدعم الطائرات العسكرية اليابانية يف اليابان

UTC Aerospace Systems توقع اتفاقية جديدة مع شركة AAR شركة

وقعت رشك��ة AAR، وهي رشك��ة مقرها والية 
إلين��وي األمريكي��ة وه��ي متخصص��ة يف تأم��ن قطع 

غي��ار الطائرات ودعم مخزون قط��ع الغيار واملكونات 

الرئيس��ية الجديدة، اتفاقا لتعزيز عملياتها التجارية مع 

قوات الدفاع اليابانية.

وقد جرى توقي��ع االتفاقية الجديدة، التي س��يمتد 

 UTC Aerospace تنفيذها إىل عدة سنوات، مع رشكة

Systems، وه��ي رشكة مقرها والية كارولينا الش��املية 

وتعمل يف مجال توريد املنتجات الفضائية والعس��كرية 

املتقدمة تكنولوجياً.

وس��تقوم رشكة AAR مبوجب هذا االتف��اق بإدارة 

متطلب��ات التوزيع وج��رد قطع الغيار العس��كرية من 

أجل تقديم الدعم الالزم للطائرات العس��كرية اليابانية 

يف اليابان.

ويش��مل االتفاق أنظمة التحك��م امليدانية وأنظمة 

التحك��م يف املحركات واألنظم��ة الكهربائي��ة وأنظمة 

التحفي��ز actuation  وأنظم��ة امل��راوح الت��ي تدعم 

منص��ات الطائرات العس��كرية مثل طائ��رات إف15- 

وطائرات اإلنذار املبكر وطائرات E-2C وطائرات النقل 

C-130

ويعطس هذا االتفاق توس��عا كب��ريا يف عالقة رشكة 

AAR برشك��ة UTC Aerospace Systems، حي��ث 

 AAR رصح جون هوملز، رئيس مديري التشغيل برشكة

Aviation Services، ب��أن »الرشك��ة، بوصفه��ا رشكة 

مس��تقلة متخصصة يف خدمات ما بع��د البيع يف مجال 

 UTC الطريان، وبحكم عالقتها ب��رشكات التصنيع مثل

Aerospace، أصبحت هذه الرشكة مهمة بالنس��بة لنا 

فيام يتعلق باس��راتيجية التوس��ع وبناء عالقات تعاون 

مع عمالء مهمن«.

وعىل هامش ه��ذا االتفاق، أضاف آج��اي أجراوال، 

نائب رئي��س رشك��ة UTC Aerospace Systems، أن 

»األولوية القصوى لدينا تتمثل يف إسعاد عمالئنا وتلبية 

احتياجاتهم بأكرب قدر ممك��ن من القوة والفعالية عن 

طريق ع��رض أفضل الحل��ول واملنتج��ات والخدمات. 

ونحن س��عداء بالتعاون مع رشكة AAR من أجل تلبية 

متطلبات القطاع العسكري يف اليابان«.

وي��أيت ه��ذا االتفاق ليس��تثمر العملي��ات التجارية 

التي تنفذها رشكة AAR يف القطاع العس��كري الياباين 

يف الوق��ت الراه��ن. وخ��الل الس��نوات األخ��رية وقع 

االختيار ع��ىل رشكة AAR كمورد ح��رصي لقطع غيار 

 Auxiliary »واكسس��وارات »وح��دة القوة املس��اعدة

 Jet »و »ب��ادئ الوق��ود النفاث )Power Unit )APU

Fuel Starter )JFS( الالزم��ة لخدم��ة بعض الطائرات 

الحربية العاملة يف املنطقة. 

ومن الجدير بالذك��ر أن رشكة AAR لديها فروع يف 

12 دولة، ك��ام أن لديها عمالء يف أك��رث من 100 دولة، 

بداية من الواليات املتحدة وانتهاء بأسراليا.

ومن الجدي��ر بالذكر أيضا أن املرشوع��ات التجارية 

الت��ي تنفذه��ا رشك��ة   AARيف مجال جس��م الطائرة 

ومحركه��ا يض��ع الرشكة ع��ىل رأس ال��رشكات العاملية 

العامل��ة يف مج��ال توريد املكونات واألجزاء الرئيس��ية 

 AAR للطائ��رات وقطع غي��ار املحركات. ك��ام تتمتع

Airlift Group بطاق��م متمرس من الخ��رباء والفنين 

املتخصص��ن يف أعامل الصيان��ة والقادرين عىل تقديم 

الدعم الالزم للطائرات يف املناطق الصعبة والنائية.

وتقوم الرشكة بدعم عمالئها عىل مدار اليوم ويف أشد 

املناطق وعورة عىل وجه األرض. ويقوم فنيون مؤهلون 

متخصصون يف جس��م الطائ��رة ومحركها بعمل الصيانة 

الروتيني��ة وغري املجدولة يف البق��ع واألماكن الصعبة يف 

جميع أنحاء العامل، فضال عن استعدادهم العمليايت عىل 

مدار الساعة لتلبية متطلبات العمالء.

كام تقوم رشكة AAR Airlift أيضا بتش��غيل مصنع 

إلج��راء عمليات الصيانة وإدخال التعديالت يعمل عىل 

إطالة العم��ر االف��رايض للطائرة وتحدي��ث الطائرات 

وتوسيع نطاق املهام التي ميكن أن تؤديها الطائرة•
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سيتم تعديل املركبة تبعا للتحديات اخملتلفة ومبا يلبي متطلبات العمالء

املركبة التكتيكية املدرعة الرباعية الدفع )كوبرا2( من إنتاج شركة أوتوكار

متثل املركب��ة التكتيكي��ة املدرعة الرباعي��ة الدفع 
"كوب��را2-" من إنتاج رشكة "أوت��وكار" الجيل الجديد من 

املركب��ة التي جرى تصميمها اس��تنادا إىل املركبة "كوبرا" 

الحالي��ة واملعروفة عىل مس��توى العامل بأدائه��ا الفائق 

وس��جلها التاريخي الناص��ع يف 15 دولة تقريبا وأكرث من 

30 مس��تخدما. وقد تم تس��خري املعرف��ة والخربة اللتن 

تم اكتس��ابهام م��ن املركب��ة "كوبرا" يف تصمي��م املركبة 

"كوبرا2-"، وحرصت رشكة "أوتوكار" عىل تطبيق الدروس 

املس��تفادة م��ن املركبة "كوب��را"، وعملت ع��ىل تطوير 

تصميمها عرب الزمن من أجل االرتقاء مبس��تواها. وتعترب 

املركبة "كوبرا2-" مثرة هذه التجربة وهذه االس��راتيجية، 

وج��رى تصميمه��ا كمنص��ة منوذجية تتمت��ع بخصائص 

فني��ة وتكتيكية فائقة لتلبي��ة متطلبات امله��ام الحالية 

واملستقبلية للجيوش والقوات املسلحة الحديثة.

وقد تلقت رشكة "أوت��وكار" مؤخرا طلب رشاء جديدا 

للمركبة املدرعة املدولبة التكتيكي��ة "كوبرا2-" الرباعية 

الدفع، وتق��در قيمة العق��د ب 47,5 مالين يورو، ومن 

املتوقع االنتهاء من تس��ليم املركبات خ��الل الربع األول 

من عام 2017. وستدخل هذه املركبات صفوف الخدمة 

به��دف تلبي��ة املتطلبات التش��غيلية املختلف��ة للقوات 

املسلحة. وقد س��بق لرشكة "أوتوكار" أن تلقت أمر رشاء 

آخر للمركبة "كوبرا2-" من وزارة الدفاع الركية.

وميك��ن تعدي��ل املركبة "كوب��را2-" نبع��ا للتحديات 

املختلف��ة ومب��ا يلبي متطلب��ات العم��الء، وتعترب منصة 

مدرعة مثالية قوية وقابل��ة للتعديل تبعا لطبيعة املهام 

املختلفة. لهذا السبب، تم استيفاء متطلبات العمالء كافة 

بإنتاج مركب��ة واحدة تتميز بخف��ض التكاليف املتعلقة 

بالعم��ر االفرايض للمركب��ة. ولذلك، أصب��ح من املمكن 

تصميم وإنت��اج أنواع جديدة متاما م��ن املركبات داخل 

العائل��ة الواحدة كلام احتاج األمر ويف وقت قصري للغاية 

بدال من اس��تغراق س��نوات وس��نوات، األمر الذي مينح 

قدرا أكرب م��ن املرونة عند تعامل القوات املس��لحة مع 

متطلبات املهام املتغرية باستمرار.

ويولد محرك املركبة"كوب��را2-" طاقة عالية، ما يؤمن 

معدال عاليا ب��ن القوة والوزن يف نف��س الفئة من هذه 

املركب��ة، األمر ال��ذي يعني أن املركبة تول��د طاقة كافية 

يف كاف��ة الظ��روف واألح��وال، وأن أداءه��ا متميز فوق 

التضاري��س الوعرة واألموال الجوي��ة الصعبة. كام يتميز 

محرك املركبة "كوبرا2-" بعزمه الكبري، فضال عن إمكانية 

االنتقال بن رسعتن، م��ا يزود اإلطارات بكمية كبرية من 

الجر ف��وق الطرق. ويوجد ل��دى املركبة صندوق تروس 

للنق��ل اآليل بس��ت رسع��ات، وهي ميزة مفي��دة يف كل 

األح��وال.  وس��واء كانت املركبة تنحدر ف��وق منحدر أو 

تس��ري فوق طريق رسيع، فس��يجد الس��ائق يف صندوق 

الروس النقلة املناسبة تبعا لطبيعة الطريق.

وتتمي��ز املركبة "كوبرا2-" بقدرته��ا عىل نزول منحدر 

بزاوي��ة ميل %60، ومنح��در جانبي بزاوي��ة ميل 30% 

وخوض برك بعمق مر، ك��ام أن املركبة مزودة بخزانات 

وقود للمس��افات الطويلة مبا يكفي لتغطية مسافة 700 

كيلوم��را دون الحاجة إىل إع��ادة التزود بالوقود. كام أن 

املركبة قادرة عىل تجاوز مانع رأيس بارتفاع 400 مللمير.

وت��م تصميم املركبة بحيث تكون ق��ادرة عىل العمل 

كمركب��ة برمائية كخي��ار متاح أمام العمالء، وتس��تطيع 

املركبة الربمائية "كوبرا2-" السباحة يف املياه برسعة تصل 

إىل 8 كيلومرا يف الس��اعة بفض��ل مروحتن مثبتتن عىل 

جانبيها أسفل الجزء الخلفي من جسم املركبة. وتستطيع 

املركب��ة حمل 10 أفراد من بينهم الس��ائق وقائد املهمة 

وفرد املدفع، وهي قادرة عىل توفري الحامية الالزمة لكل 

األفراد.

وتتمي��ز املركب��ة "كوب��را2-" بقدرته��ا ع��ىل تأم��ن 

مس��تلزمات الحامية الحالية واملس��تقبلية التي تتطلبها 

التهدي��دات الرسيعة التغري، وذلك بإضافة دروع إضافية 

لها يف املس��تقبل. وتتمتع املركبة مبس��احة واسعة تسمح 

لها باستيعاب أوزان إضافية ومساحة داخلية كبرية قادرة 

ع��ىل اس��تيعاب أي تقنيات مس��تقبلية دون الحاجة إىل 

إدخال أي تعديالت جوهرية عىل املركبة.

ويوجد لدى املركبة قاعدة عج��ل wheelbase أقرص 

طوال، كام تتسم أبعاد املركبة بصغر الحجم ودقته ولكن 

املس��احة الداخلي��ة كبرية. وتس��مح املس��احة الداخلية 

الكبرية ل��دى املركبة "كوبرا2-" بركي��ب معدات املهمة 

املختلفة، كام أنها تعترب مس��احة مهمة بالنسبة للعميل 

الس��تيعاب أي أعامل تطوير مس��تقبال. وميكن االستعانة 

باملركب��ة "كوب��را2-" ألداء العدي��د م��ن األدوار واملهام 

واس��تخدامها كحاملة أفراد أو كحاملة أسلحة أو كمركبة 

لقيادة الس��يطرة أو كمركبة استطالع لألسلحة الكياموية 

والبيولوجية واإلش��عاعية والنووي��ة CBRN أو كمركبة 

انتش��ال أو كمركبة لألم��ن الداخيل أو كمركب��ة للدفاع 

الج��وي أو كمركبة صيان��ة أو كمركبة إس��عاف. وتتمتع 

املركبة بقدرة فائقة عىل التكيف مع وسائل النقل الدويل 

املتداولة عىل نطاق واسع.

وتتمت��ع املركبة "كوب��را2-" بالعديد م��ن املواصفات 

املهم��ة الت��ي تحتاجه��ا امله��ام املختلفة، مث��ل الكامريا 

الحراري��ة األمامي��ة Thermal Front Camera ونظام 

 Central تكييف اله��واء ونظام نفخ العج��الت املركزي

Tire Inflation System )CTIS( والقدرة عىل الس��ري 

فوق إط��ارات فارغة من الهواء Run-Flat Tires ونظام 

 Anti-Locking Brake System املكابح املانعة لالنزالق

 Blackout ونظام اإلضاءة يف حالة انقطاع األنوار ))ABS

 Intervehicle وقابس بدء التشغيل Lighting System

Start Socket واملفتاح املركزي الرئيي وأحزمة املقاعد 

املتعددة النق��اط والوصالت الالس��لكية (الراديو(،،،إلخ، 

وذلك يف النسخة القياسية للمركبة.

ك��ام أن املركب��ة م��زودة مبع��دات امله��ام املختلفة 

مث��ل رافعة االنتش��ال الذايت وع��دة الرش��يح (الفلرة( 

 NBC ضد األس��لحة النووي��ة والبيولوجي��ة والكياموية

Filtration

وأنظم��ة مكافح��ة الحرائ��ق اآللية وجهاز الالس��لي 

ونظام االنركوم ونظام املالحة،،،إلخ كمواصفات اختيارية 

حسب املتطلبات الخاصة للعميل•
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اإلرهاب النووي بني األسطورة واحلقيقة
عندما تفكّك االتحاد الس��وفيتي يف بداية التس��عينيات من القرن املايض؛ ودخول عدد من دويالته الس��ابقة يف 

رصاعات سياسية وأزمات اقتصادية واجتامعية؛سادت مخاوف حقيقيةمن إمكانية سقوط جزء من أسلحة الدمار 

الشامل التي كان ميتلكها االتحاد املنهار يف أيدي شبكات التهريب والجامعات اإلرهابية.

وقد زادت مخاطر توظيف أسلحة من هذا النوع من قبل هذه الجامعات؛ مع أحداث الحادي عرش من سبتمرب 

لعام 2001 بالواليات املتحدة األمريكية؛ عندما تّم تحويل طائرات مدنية يف الجو إىل ما يش��به صواريخ موجهة 

نحو أهداف اسراتيجية؛ مل تستطع أقوى الجيوش واملخابرات الدولية الحيلولة دون وقوعها..

وقد سبق ملجلس األمن يف قراره 1540 لسنة 2004 أن عرّب عن قلقه الكبري إزاء التهديدات التي أصبح يطرحها 

اإلرهاب؛ وما يتصل بذلك من حيازة جهات غري تابعة للدول ألسلحة نووية وكياموية وبيولوجية ووسائل إيصالها؛ 

أو استحداث تلك األسلحة والوسائل؛ أو االتجار بها أو استعاملها.. 

وتش��ري املامرس��ة إىل أن الجامعات اإلرهابية نجح��ت إىل حّد بعيد يف توظي��ف التكنولوجيا وتقنيات االتصال 

الحديثة عىل مس��توى الرويج ألفكارها الهدامة واملتطرفة؛ والتواصل والتنس��يق مع أعضائها يف مختلف مناطق 

الع��امل؛ وتنفيذ العمليات بدّقة عالية وإلحاق األذى الكبري باألش��خاص واملنش��آت املس��تهدفة، بل إن الكثري من 

التقارير الدولية تشري إىل استخدام تنظيم "داعش" الفعيل ألسلحة كياموية داخل سوريا والعراق..

يش��كّل اإلرهاب تجاوزاً لكل الضوابط القانونية واألخالقية والدينية.. فهو س��لوك يعكس تغييباً للعقل؛ وسعياً 

من مقرفيه إىل تحقيق األهداف عرب كل السبل العنيفة واملقيتة.. ومن هذا املنطلق فاملقبل عىل عمليات انتحارية 

ال ميكنه التورع يف اس��تخدام كل الوسائل والسبل والتقنيات الكفيلة بإلحاق األذى بالفئات والفضاءات واملنشآت 

املستهدفة.. وهو ما يحيل إىل القول بأن هذه الجامعات لن ترّدد يف استخدام أية أسلحة مهام بلغت خطورتها يف 

عملياتها يف حال التمكن من الحصول عليها..

تتخّوف بعض األوس��اط الدولية من إمكانية حدوث مخاطروانفالتات تعيد لألذهان كارثة تش��رينوبيل النووية 

للعام 1986؛ وبخاصة داخل بعض الدول التي متلك أس��لحة نووية ال تحظى بتدابري أمنية مش��ددة؛ كام هو األمر 

بالنسبة لباكستان التي تحتضن جامعات مسلحة متطرفة.. 

ميك��ن لإلرهاب الن��ووي أن يتخذ مجموعة من األش��كال؛ أولها؛ يتعلق بتوظيف القناب��ل النووية الصغرية يف 

استهداف مناطق ومنش��آت محددة، وثانيها يرتبط بالقيام بعمليات إرهابية تستهدف مفاعالت ومنشآت نووية 

عرب س��يارات ملغمة أو طائرات "انتحارية"، أما ثالثها فيتصل باستعامل مواد مشعة عىل سبيل قتل عدد كبري من 

األشخاص..

عاد موضوع اإلرهاب النووي بقوة إىل الواجهة الدولية يف الفرة األخرية؛ بعدما متكنت الجامعات اإلرهابية من 

تحقيق مجموعة من املكتس��بات امليدانية من جهة؛ والتمدد داخل ع��دد من الدول املعروفة بأوضاعها املأزومة 

كس��وريا والعراق والصومالوليبيا..أو يف مناطق نائية معروفة بهشاشتها األمنية واالجتامعية كام هيالحال مبنطقة 

الساحل اإلفريقي؛ مام سمح لها باستقطاب املجندين وتدريبهم ورسم الخطط؛ بعيداً عن أعني الرقابة األمنية..

ويف أعقاب العمليات اإلرهابية التي شهدتها باريس وبروكسيل أخرياً؛ وخلفت عدداً كبرياً من القتىل والجرحى؛ 

قام��ت الس��لطات البلجيكية بتعزيز اإلجراءات األمنية عىل منش��آتها النووية؛ حيث انت��رشت قوات من الجيش 

حولها..

ووعي��اً بجدية املخاطر التي أصبح يطرحها موضوع اإلرهاب النووي؛ ش��هدت واش��نطن انعقاد القمة الرابعة 

لألمن النووي؛ التي خلصت يف أشغالها إىل أهمية ورضورة تعزيز التنسيق والتعاون الدوليني يف إطار من الرشاكة؛ 

للوقاية واملراقبةوالحّد من املخاطر املختلفة التي ميكن أن يلحق باملنشآت النووية، سواء كانت برشية أو طبيعية 

أو تقنية•

drisslagrini@yahoo.fr 

بقلم:
د. إدريس لكريني

أستاذ العالقات الدولية يف 
جامعة القاضي عياض؛ 

مراكش



العالقـات االماراتيــة ـ الهنـدية ... شراكة واعـــــــــدة للقـرن احلـادي والعشـرين
جاءت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة إىل الهند 
ضمن التوجه الذي تتبناه دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه الله، لتعزيز االنفتاح عىل القوى اآلسيوية الصاعدة، ويف مقدمتها جمهورية الهند، وتعزيز العالقات معها، واالستفادة 
من تجربتها التنموية وما حققته من تقدم يف العديد من املجاالت ، خاصة قطاع التكنولوجيا والطاقة النووية، لدعم توجهات 
وخطط اإلمارات يف مرحلة ما بعد النفط التي تستهدف بناء اقتصاد قائم عىل املعرفة، ويف هذا العدد تسلط “درع الوطن” 
الضوء عىل العالقات اإلماراتية-الهندية.

إعداد: التحرير

بقيادة رئيس الدولة
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العالقـات االماراتيــة ـ الهنـدية ... شراكة واعـــــــــدة للقـرن احلـادي والعشـرين
بقيادة رئيس الدولة

مثلام مثلت الزيارة التي قام بها املغفور له الش��يخ زايد 

بن س��لطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لجمهورية الهند 

عام 1975، بداي��ة قوية للعالق��ات اإلماراتية–الهندية، 

وصاغت األس��س التي ترتكز عليها، جاءت الزيارة التي 

قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، 

إىل الهن��د يف ش��هر فرباي��ر 2016 لتعط��ي دفعة قوية 

للعالقات الثنائية، وتؤس��س لرشاك��ة قوية بني الدولتني 

يف املجاالت كافة. كام ش��كلت هذه الزيارة فرصة مهمة 

لبحث مجمل القضاي��ا اإلقليمية والدولية، باإلضافة إىل 

أهم التطورات األمنية واالسرتاتيجية التي بات يشهدها 

العامل، خصوص��اً التحديات املرتبط��ة مبخاطر اإلرهاب 

وانتشار الفكر املتطرف والتشدد الديني. ولعل ما يعزز 

الرشاك��ة اإلماراتية-الهندي��ة أنه��ا ال تقترص عىل مجال 

بعين��ه، وإمنا هي رشاكة ش��املة، سياس��ية واقتصادية 

وثقافية وحضارية، ولها موروث تاريخي وروابط قدمية 

بني ش��عبي البلدين، فضالً عن توافق رؤى الدولتني إزاء 

القضايا اإلقليمية والدولية، وخاصة فيام يتعلق مبواجهة 

التط��رف واإلره��اب وحل األزم��ات بالطرق الس��لمية 

والحوار الدبلومايس، ورضورة التنس��يق من أجل العمل 

عىل تعزيز أس��س األمن والس��الم والتنمي��ة يف املنطقة 

والعامل. 

ركائز الرشاكة اإلماراتية–الهندية 
العالق��ات املتمي��زة التي ترب��ط بني اإلم��ارات والهند، 

والرشاكة االس��رتاتيجية بينهام يف املجاالت كافة، مل تأت 

من ف��راغ، وإمنا نتيجة ملجموعة من العوامل املتداخلة، 

لعل أبرزها:

1 - اإلدراك املتب��ادل لقي��اديت الدولت��ني ألهمية تطوير 

العالق��ات الثنائي��ة، وتعزيز الرشاكة الش��املة، وهو ما 

أكدته ترصيحات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة، يف بداية زيارته لجمهورية الهند، حيث شدد 

س��موه عىل أن “دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة 
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صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدول��ة، حفظه الله، حريصة دامئ��اً عىل تعزيز عالقاتها 

القوية مع جمهورية الهند، خاصة يف ظل الفرص الكبرية 

للتعاون ب��ني البلدين والتغريات والتح��والت اإلقليمية 

والدولية املتس��ارعة، التي تحتاج م��ن بلدينا املزيد من 

التنسيق والتفاهم ملواجهة التحديات التي تفرضها هذه 

التحوالت واس��تثامر الف��رص التي توفره”. بينام أش��اد 

رئيس الوزراء الهن��دي، ناريندرا مودي، بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة، ومبا متثله من منوذج تنموي وس��يايس، 

وم��ا متتلكه من تجربة اقتصادية ناجحة، حيث قال: إن 

“التق��دم االقتصادي الذي حققت��ه اإلمارات جدير بكل 

إعج��اب، وتَُع��دُّ اإلمارات قصة نج��اح اقتصادي عاملي، 

حيث اس��تقطبت البرش م��ن دول العامل كافة، باإلضافة 

إىل صعودها كمركز لوجستي مهم”. كام وصفت وسائل 

اإلعالم الهندية الزيارة ب�”الفري��دة من نوعها”، معتربًة 

أنها تعك��س “العالقات املمتازة الت��ي تربط بني قياديت 

البلدين”. األمر الذي يش��ري بوض��وح إىل أن الهند تنظر 

بتقدير كبري إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة، وتتطلع 

إىل تعزيز العالقات معها عىل املستويات كافة.

2 - اإلرث التاريخ��ي: ال ش��ك أن العالق��ات القوية بني 

الدولت��ني ترضب بجذورها العميق��ة يف أعامق التاريخ، 

حيث تربط الدولتان عالقات قوية ومستمرة منذ فجر 

التاري��خ، وقد كانت عالق��ات الهند مبختل��ف إمارات 

الدولة منذ أن كانت التجارة هي النش��اط األول الذي 

يربط الش��عوب يف فرتة م��ا قبل املي��الد وذلك بحكم 

املوق��ع املميز الذي يحتله البلدان عىل خطوط التجارة 

البحري��ة العاملي��ة؛ إذ كانت الهند منف��ذ دول الخليج 

العريب عىل العامل يف القرنني التاسع عرش والنصف األول 

م��ن القرن العرشي��ن، باعتبارها مركز تس��ويق اللؤلؤ 

الخليجي للعامل، وأكرب مزود لألسواق الخليجية بالسلع 

والخدمات. وإضاف��ة إىل ذلك متتع التج��ار واملهنيون 

الهنود بس��معة طيبة يف دولة اإلم��ارات ودول الخليج 

لس��نوات طويلة، وقدم��وا خدمات يُش��كرون عليها. 

وكان للمغف��ور له الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان 

“طي��ب الله ث��راه”، دور بارز يف ترس��يخ هذه العالقة 

ووض��ع األس��س القوي��ة النطالقها، ويف هذا الس��ياق 

ج��اءت زيارته التاريخية لجمهوري��ة الهند عام 1975، 

منطلقاً أساس��ياً لكل ما ش��هدته العالقات بني البلدين 

الصديقني، من تطور وتقدم خالل العقود املاضية، كام 

ش��كلت زيارة رئيسة وزراء الهند الراحلة أنديرا غاندي 

لدولة اإلمارات عام 1981، نقلة نوعية أخرى يف مس��ار 

العالقات بني البلدين الصديقني.

3 - أن التوجه نحو الهن��د وتعزيز العالقات معها ميثل 

إحدى أولويات السياس��ة الخارجية اإلماراتية منذ عهد 

املغف��ور له، بإذن الله تعاىل، الش��يخ زايد بن س��لطان 

التوجه نحو الهند 
وتعزيز العالقات معها 

ميثل إحدى أولويات 
السياسة اخلارجية 

اإلماراتية

56

ملف العدد

|  العدد 532  |  مايو 2016  |



آل نهي��ان، طيب الله ثراه. ك��ام أن الرغبة الكبرية لدى 

القيادة الرشيدة ممثلة يف صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب 

السمو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 

الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب، رع��اه الله، 

وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، رعاه 

الله، يف تنوي��ع عالقات اإلمارات الخارجية، وخاصة مع 

الق��وى الصاع��دة وصاحبة التأثري املتنامي يف الس��احة 

الدولي��ة، متثل عامالً حاس��امً يف تطوي��ر العالقات مع 

الهن��د، واالنتقال بها إىل آفاق أوس��ع تخدم الش��عبني 

اإلم��ارايت والهندي، ومتكنه��ام من تعزيز املكتس��بات 

التنموية وضامن اس��تدامتها. وقد أكد صاحب الس��مو 

الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان ه��ذا املعنى بقوله: 

“إن جمهورية الهند مبا لها من ثقل س��يايس واقتصادي 

وبرشي كبري، تعد قوة إقليمية ودولية مؤثرة لها دورها 

املهم، يف قضايا األمن واالستقرار عىل املستويني اإلقليمي 

والدويل، وتتطلع اإلمارات إىل إس��هامات هندية فاعلة، 

يف مواجه��ة التحديات واملخاطر الت��ي تواجه املنطقة 

والع��امل، وإيجاد حل��ول عادلة للمش��كالت واألزمات 

والتوت��رات الت��ي تش��هدها منطقة الرشق األوس��ط، 

خاصة يف ظل ما مييز سياسة الهند الخارجية من توازن 

وحكمة، وما تتمتع به جمهورية الهند من قبول واس��ع 

سواء كان إقليمياً أو عاملياً”.

4 - املصالح املشرتكة: ترتكز العالقات بني الدولتني عىل 

قاعدة قوية من املصالح املش��رتكة، فالهند تعد واحدة 

من القوى الدولية الصاعدة، التي متتلك ثقالً اسرتاتيجياً 

يف النظام العاملي الجديد، ومتتلك عمقاً تاريخياً وأخالقياً 

وسياس��ياً يؤهله��ا ألداء دور أوس��ع ع��ىل الصعيدين 

اإلقليمي والدويل، وميكن توظيف هذه املكانة يف دعم 

املصالح والقضايا اإلماراتي��ة والخليجية والعربية بوجه 

ع��ام. فيام تنظر الهن��د إىل اإلم��ارات باعتبارها بوابتها 

نحو الخلي��ج ومنطقة الرشق األوس��ط بوجه عام. كام 

أن اإلمكانات االقتصادية الكبرية التي متتلكها الدولتان، 

وكذل��ك الخ��ربات التنموية الكب��رية املرتاكمة لدى كل 

منهام، تفتح أمامهام أبواباً واس��عة للتعاون، وخاصة يف 

املج��االت الواعدة يف اقتصادات العرص الحديث، والتي 

تحت��ل مكانة ممي��زة يف عرص التط��ورات التكنولوجية 

واملعرفي��ة والثقافية، هذا إىل جان��ب القطاعات ذات 

األهمي��ة الكربى يف ش��أن التنمية املس��تدامة وحامية 

البيئ��ة وتنمية امل��وارد البرشية، وه��ي جميعها قضايا 

تحت��ل مراك��ز متقدم��ة يف الخط��ط التنموي��ة لدولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة، الس��اعية إىل بن��اء اقتصاد 

وطني مس��تدام، وقائم عىل املعرفة، تحتل فيه الكوادر 

البرشية املواطنة املكانة األوىل يف قيادة عجلة التنمية.

5 - التق��ارب الثق��ايف والش��عبي ب��ني الدولتني: حيث 

تق��دم الدولتان منوذجاً فريداً للتعايش، فالهند تحتضن 

عرشات املاليني من مختل��ف الديانات واألعراق، وهذا 

هو رس انطالقة الهند التنموية وتنامي أدائها االقتصادي، 

وبالق��در ذاته ف��إن اإلم��ارات تبذل جهوداً ملموس��ة 

ومتواصلة عىل مس��تويات مختلفة، سياس��ية وثقافية 

وترشيعي��ة وتعليمي��ة واجتامعية، من أج��ل تكريس 

قواعد منوذجها وتثبيت أس��س التعايش ونرش التسامح 

والوس��طية واالعت��دال وقب��ول اآلخر، لي��س يف داخل 

الدولة فقط، بل عىل املس��تويني اإلقليمي والدويل. كام 

أن الحضور االكرب للجالية الهندية يف اإلمارات، باإلضافة 

إىل العالقات التاريخي��ة والحضارية التي ربطت الهند 

بالعرب قبل اإلس��الم كانت األبرز عىل املستوى الثقايف 

والحضاري والديني وكان��ت هذه العالقات قد وصلت 

يف تأثريها إىل البنية العميق��ة يف الثقافة العربية ومنها 

الثقاف��ة اإلماراتية، وقد عرب ع��ن ذلك بوضوح صاحب 

الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى زيارته 

للهند، حينام أعرب س��موه عن إعجابه بقيم التس��امح 

والس��الم التي نادى بها الزعيم الهن��دي الراحل، مؤكداً 

س��موه أن هذه القيم تنس��جم بقوة مع قيم ش��عب 

اإلمارات.

نتائج زيارة ويل عهد أبوظبي إىل الهند
جاءت زيارة صاحب الس��مو الش��يخ محم��د بن زايد 

آل نهي��ان إىل الهند امتداداً لسلس��ة الزيارات املتبادلة 

والناجح��ة ملس��ؤويل البلدين خ��الل الف��رتة املاضية، 

وأبرزه��ا زيارة رئي��س الوزراء الهن��دي ناريندرا مودي 

لدولة اإلم��ارات يف أغس��طس 2015، والتي تم خاللها 

االتفاق عىل عدة أمور، منها تنس��يق الجهود املش��رتكة 

بني اإلمارات والهند يف مكافحة التطرف، وزيادة التبادل 

التجاري بني البلدين، ودع��م الرشاكة يف قطاع الطاقة، 

وتعزيز التعاون املش��رتك يف مج��ال التكنولوجيا وعلوم 

الفضاء. وكشفت املباحثات التي أجراها صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الهندي 

خ��الل زيارته للهند يف ش��هر فرباي��ر 2016، عن توافق 

رؤى الدولتني، إزاء جملة من القضايا الثنائية واإلقليمية 

والدولية ذات االهتامم املش��رتك، وميك��ن تناول نتائج 

هذه الزيارة عىل مستويات ثالثة:

1 - آفاق واعدة للتعاون االقتصادي

عززت الزيارة العالقات االقتصادية بني الدولتني، حيث 

تم االتفاق خ��الل الزيارة عىل زيادة مس��توى التبادل 

التجاري يف الس��لع ذات األولوية وتوسيع فرص دخول 

الس��لع والخدمات ألس��واق البلدي��ن. وأعرب صاحب 

الس��مو الش��يخ محم��د بن زاي��د آل نهي��ان ويل عهد 

أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، عن ثقته 
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يف فعالية االقتصاد الهندي، وأش��اد برؤية رئيس الوزراء 

نارندرا مودي الس��ديدة ملس��تقبل الهند، وأشاد كذلك 

مبب��ادرات مودي الفعالة مثل )صن��ع يف الهند واملدينة 

الذكية والهند النظيفة(، الفتاً س��موه النظر إىل أن هذه 

املبادرات تحتوي عىل إمكان��ات هائلة إلعطاء اقتصاد 

الهن��د الذي تق��در قيمته برتيلي��وين دوالر دفعة قوية 

للنمو وترسيع خطى تقدم التعاون الثنايئ بني البلدين. 

وبدورها حاولت الهند توظيف الزيارة يف الرتويج لبيئة 

االستثامر واألعامل لديها، وركزت عىل املبادرات الكربى 

الت��ي أطلقتها لتحس��ني بيئة س��هولة القي��ام باألعامل 

يف الب��الد، حيث تش��مل جهود الهند الكبرية لتبس��يط 

وتس��هيل اإلجراءات وتخفيف القيود عىل االستثامرات 

األجنبية املبارشة يف القطاعات الحيوية والرئيس��ية مثل 

الس��كك الحديد والدفاع والتأم��ني. ودعا رئيس الوزراء 

الهن��دي دولة اإلمارات يك تصب��ح رشيكاً يف قصة نجاح 

منو وتنمي��ة الهن��د، واملش��اركة يف مش��اريع املمرات 

الصناعي��ة الكربى مثل ممر دله��ي - مومباي الصناعي 

وبرام��ج الهند الرقمية وال��رشكات الجديدة. كام حرص 

الجان��ب الهندي عىل إب��راز الخربات والتج��ارب التي 

متتلكه��ا ال��رشكات الهندية يف تطوير البنى األساس��ية، 

مثل مش��اريع توليد ونقل الطاقة وقطاع املباين املدنية 

والس��كك الحديدية واملرتو واملستش��فيات واملطارات 

واإلس��كان والطرق. فضالً عام س��بق، أب��دت الحكومة 

الهندي��ة رغب��ة قوية يف دخ��ول ال��رشكات الهندية يف 

رشاكة فيام يخص مش��اريع البنية األساس��ية التي تقوم 

دولة اإلمارات بتنفيذها يف إطار اس��تعدادها الستضافة 

معرض إكس��بو العاملي 2020 يف ديب، وكذلك يف خطط 

الدول��ة التنموي��ة. وباملثل أعربت دول��ة اإلمارات عن 

رغبتها االس��تثامر يف مش��اريع تنمية البنى األساسية يف 

الهن��د خاص��ة يف املجاالت ذات األولوية مثل الس��كك 

الحديدية والطرق واملوانئ والشحن .

وق��د رحب الجانبان بافتتاح امليناء الجديد الذي تديره 

رشك��ة موان��ئ ديب العاملية يف نهافاش��يف يف 12 فرباير 

امل��ايض وتوقيع مذكرة التفاه��م اإلطارية بني اإلمارات 

والهند التي ستس��اعد عىل توسيع مشاركة املستثمرين 

اإلماراتيني يف مشاريع البنية األساسية يف الهند. ووصف 

الجانب��ان هذه التطورات بأنها خطوات هامة يف طريق 

زيادة االس��تثامرات اإلماراتية يف خطط تنمية مشاريع 

البنية التحتية يف الهند إىل نحو 75 مليار دوالر.

2 - التواف��ق ع��ىل رضورة التص��دي لق��وى التطرف 

واإلرهاب

لعل أح��د الجوانب املهم��ة يف زيارة صاحب الس��مو 

الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان، إىل الهند هو اتفاق 

الدولتني ع��ىل تعزيز التع��اون الثنايئ بش��أن التصدي 

لإلره��اب، الذي ميثل مصدر قلق بالنس��بة لكل منهام، 

حي��ث يوجد إدراك يف كال البلدين بالتهديد الذي متثله 

املجموعات اإلس��المية املتشددة والخاليا النامئة التابعة 

لتنظي��م “داعش”. وله��ذا نددت الدولتان باس��تعامل 

الدين لتربير اإلرهاب ودعمه، كام أكدتا بش��كل واضح 

ال لب��س في��ه ع��ىل رضورة مراقب��ة أنش��طة الحركات 

والتنظيامت املتش��ددة وقطعه��ا الدعم عن املنظامت 

اإلرهابية التي تنش��ط انطالقاً م��ن أراضيها. كام اتفق 

الجانب��ان ع��ىل العمل بش��كل مش��رتك ض��د معضلة 

التش��دد، وتس��خري الجهود واملوارد للتصدي للحركات 

الجهادية، التي تنش��ط عىل وسائل التواصل االجتامعي 

املعارصة بش��كل خاص، وتس��تعمل أس��لوباً ومحتوى 

يغري ويجتذب الشباب املهمش واملستاء عرب العامل.

ويف مج��ال محاربة اإلره��اب، أدانت دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة وجمهوري��ة الهند بش��دة التطرف 

و”االرهاب” يف كل أش��كاله ومظاهره بغض النظر عن 

مرتكبيه، ومهام كانت الدواف��ع، وأكدتا مجدًدا أهمية 

ال شك أن الهند 
ميكن االستفادة 

منها يف دعم 
االقتصاد الوطني
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رف��ض املجتمع الدويل بش��دة ألي تربي��ر “لإلرهاب”، 

وأي صل��ة بني التطرف و”اإلره��اب” والدين. وجددت 

الدولت��ان رفضهام أي جهود خاصة م��ن قبل الدول يف 

تربير ودعم ورعاية “اإلرهاب” ضد البلدان األخرى، أو 

استخدام “اإلرهاب” كوسيلة من وسائل سياسة الدولة. 

وعربا ع��ن أس��فهام إزاء الجهود التي تق��وم بها بعض 

ال��دول إلضفاء الصبغة الديني��ة والطائفية عىل القضايا 

السياس��ية. ك��ام اتفقا ع��ىل توطيد التع��اون ملكافحة 

“اإلرهاب” عىل املستوى الثنايئ، ويف ظل النظام الدويل 

املتعدد األطراف والعمل معاً لتبني املعاهدة الش��املة 

املقرتح��ة م��ن الهند ح��ول اإلرهاب ال��دويل يف األمم 

املتحدة.

3 - اتفاقيات نوعية تعزز العالقات الثنائية

أسفرت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهي��ان، إىل الهند عن العديد من النتائج اإليجابية التي 

تعزز مس��ار العالقات بني الدولت��ني، حيث تم التوقيع 

ع��ىل مجموعة م��ن االتفاقيات ومذك��رات التفاهم يف 

املجاالت املختلفة، متثلت يف:

 * مذكرة ح��ول الربنامج التنفي��ذي للتعاون يف املجال 

الثقايف بني الحكومت��ني لألعوام )2018-2016( وتهدف 

املذك��رة إىل تطوير وتعزيز العالقات يف مجاالت الثقافة 

والحفاظ عىل الرتاث الوطني وتبادل املنش��ورات ذات 

االهتامم املشرتك بني البلدين.

* مذكرة تفاهم بني هيئة التأمني بدولة اإلمارات العربية 

املتحدة وهيئة تنظيم وتطوير التأمني بجمهورية الهند 

لتعزيز املصالح املش��رتكة والتع��اون املتبادل يف مجال 

اإلرشاف عىل التأمني عىل أساس الجودة واملنفعة.

* مذك��رة تفاهم بني حكومتي البلدين حول وضع إطار 

عمل لتسهيل مشاركة مؤسسات االستثامر اإلماراتية يف 

اس��تثامرات البنية التحي��ة يف جمهورية الهند، وتهدف 

املذكرة إىل تحقيق املزيد من التعاون املثمر تأكيداً عىل 

التزام ورؤية البلدين يف تعزيز عالقاتهام الثنائية لتصل 

إىل مستوى الرشاكة االسرتاتيجية القوية الشاملة، وبناء 

عالقات اقتصادي��ة وتجارية واس��تثامرية بني البلدين، 

إضاف��ة إىل تحقيق التع��اون الذي يه��دف إىل تحقيق 

املصلحة املشرتك بني البلدين.

* مذك��رة تفاهم بني وكالة اإلم��ارات للفضاء ومنظمة 

البح��وث الفضائية الهندية للتعاون املش��رتك يف مجال 

استكش��اف واس��تخدام الفض��اء الخارج��ي لألغ��راض 

الس��لمية لتحقيق الرغبة يف التعاون يف مجال األنشطة 

الفضائي��ة واملصلحة املتبادلة املش��رتكة يف اس��تخدام 

وتوسيع تطبيقات تكنولوجيا الفضاء لألغراض السلمية.

* تب��ادل الجانب��ان خطاب نواي��ا بني الهيئ��ة الوطنية 

للمؤه��الت، ووزارة امله��ارات التطويري��ة بجمهورية 

الهند من أجل التعاون حول تنمية املهارات، واالعرتاف 

املتب��ادل باملؤهالت وانتقال العامل��ة املاهرة بني الهند 

ودول الخليج العريب وتحقيق مبادئ املس��اواة واملنافع 

املتبادلة.

* مذكرة تفاه��م للتعاون يف املج��ال التقني ومكافحة 

الجرائ��م اإللكرتونية بني وزارة الداخلية بالدولة ووزارة 

الش��ؤون الداخلي��ة بجمهورية الهن��د، لتطوير أوارص 

الصداقة والتع��اون يف املجال التقني ومكافحة الجرائم 

اإللكرتونية التي تهدد أمن واس��تقرار مصالح وس��المة 

املجتمعات.

* اتفاقي��ة إطار عام بني وزارة الخارجية لدولة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة ووزارة الطاقة الجدي��دة واملتجددة 

لحكوم��ة الهند للتع��اون يف مجال الطاق��ة املتجددة، 

وته��دف االتفاقي��ة إىل التع��اون يف مج��ال الطاق��ة 

املتج��ددة، خاص��ة يف ما يتعلق باالس��تثامرات وجهود 

البحث والتطوير املشرتكة بني البلدين.

وال ش��ك يف أن ه��ذه االتفاقي��ات ومذك��رات التفاهم 

 الشراكة بني البلدين 
تفتح آفاقًا واعدة 

للعالقات االقتصادية 
يف جميع اجملاالت    

والقطاعات
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إمن��ا تجس��د رغبة دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة يف 

تحقي��ق املزيد من النمو االقتص��ادي من خالل تطوير 

الرشاكة مع العامل الخارجي، س��واء عن طريق سياس��ة 

فتح األبواب أمام املس��تثمرين أو عن طريق تش��جيع 

االسترياد والتصدير، وتوفري املناخ املالئم لتطوير العملية 

التجارية بوجه عام، وس��ن القوانني التي تحمي وتشجع 

املستثمرين. 

أبعاد الرشاكة اإلماراتية-الهندية
لعل م��ا مييز الرشاك��ة اإلماراتية-الهندية أنها ال تقترص 

عىل مج��ال بعينه، وإمنا هي رشاكة ش��املة، سياس��ية 

واقتصادية وثقافي��ة وحضارية، ولها م��وروث تاريخي 

ورواب��ط قدمية بني ش��عبي البلدين، وهو م��ا يدفعها 

إىل امل��ي قدم��اً، وتتمثل أهم أبعاد ه��ذه الرشاكة يف 

املجاالت التالية:

1 - املجال الس��يايس: والذي يعرب عن نفس��ه يف تبادل 

الزيارات بني مسؤويل الدولتني، وتوافق وجهات نظرهام 

إزاء العدي��د م��ن القضايا اإلقليمي��ة والدولية، ففي ما 

يتعل��ق بالزيارات، فقد تبادل��ت الدولتان الزيارات بني 

كبار املس��ؤولني عىل مدار العقود املاضية، ومنها زيارة 

الرئيس الهندي األس��بق فخر الدين عيل أحمد لإلمارات 

يف نوفم��رب ع��ام 1976 والزيارة التي قام��ت بها أنديرا 

غان��دي رئيس��ة وزراء الهن��د لدولة اإلم��ارات يف مايو 

ع��ام 1981 وأج��رت فيها مباحثات مهم��ة مع املغفور 

له، الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 

إضافة إىل الزيارة التي قام بها الرئيس الهندي أي يب جي 

عبد الكالم يف ش��هر أكتوبر 2003 وزيارة رئيس الوزراء 

الهندي ناريندرا مودي للدولة يف شهر أغسطس 2015، 

فيام قام الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الهن��د إىل دول��ة اإلم��ارات وهي عبارة ع��ن: منتجات 

البرتول واملعادن الثمينة واألحجار الكرمية واملجوهرات 

واملع��ادن واملواد الغذائية )الحبوب والس��كر والفواكه 

والخ��رضاوات والش��اي واللحوم، واملأك��والت البحرية 

واملنس��وجات واأللياف االصطناعية والقطن والهندسة 

وآالت املنتجات واملواد الكيميائية(.

وتس��تثمر الهند 70 ملي��ار دوالر يف اإلمارات من خالل 

45,000 رشك��ة هندي��ة. بينام تس��تثمر اإلم��ارات 10 

مليارات دوالر يف قطاعات الطاقة والصناعات املعدنية 

والخدم��ات والتكنولوجي��ا واإلنش��اءات. ويعم��ل يف 

اإلم��ارات 2.6 ملي��ون هندي، يصل حج��م تحويالتهم 

الس��نوية إىل 15 مليار دوالر. وي��زور اإلمارات أكرث من 

ملي��ون هندي س��نوياً، وتطري بني البلدي��ن ألف رحلة 

جوية أس��بوعياً. وهناك عدد من املش��اريع املش��رتكة 

واالس��تثامرات التي تق��وم بها ال��رشكات اإلماراتية يف 

الهند مثل رشكة إعامر وهيئة أبوظبي لالستثامر ورشكة 

أبوظب��ي الوطنية للطاقة ورشك��ة رأس الخيمة وموانئ 

ديب العاملي��ة التي تعمل حالياً يف 6 موانئ رئيس��ية يف 

الهند يف نافا ش��يفا، ونايف مومباي، وتش��يناي، موندرا، 

كام شيدت حاوية الرتانزيت املحطة الدولية يف كرياال .

3 - املجال األمني: ميثل أحد أس��س الرشاكة القوية بني 

الدولت��ني، حيث يتفق الجانب��ان اإلمارايت والهندي عىل 

تعزيز التع��اون يف عمليات مكافح��ة اإلرهاب وتبادل 

املعلومات االس��تخبارية، والعمل مع��اً من أجل تنظيم 

التحكم يف ما يختص بتدفق األموال وتجريم التدفقات 

املالية غ��ري القانوني��ة، واتخاذ اإلج��راءات ضد األفراد 

واملنظ��امت التي تق��ف وراء ذلك، وتقوي��ة العالقات 

يف مجاالت الدفاع. وتس��عى دول��ة اإلمارات من خالل 

عالقته��ا القوية م��ع الهن��د ملحاربة اإلره��اب، كونها 

الدولة بعدة زيارات رس��مية للهند بني عامي 2007 إىل 

2011 ترك��زت حول العمل عىل توس��يع آفاق التعاون 

االقتصادي بني البلدين. أما فيام يتعلق بتوافق وجهات 

النظر بني الدولتني إزاء القضايا اإلقليمية والدولية، فقد 

بدا هذا واضح��اً يف الزيارة األخرية التي قام بها صاحب 

الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان، ومباحثاته 

مع املس��ؤولني الهنديني، حيث تم االتفاق عىل تنسيق 

الجه��ود املش��رتكة ب��ني اإلم��ارات والهن��د يف مكافحة 

التط��رف، وزيادة التبادل التجاري ب��ني البلدين، ودعم 

الرشاك��ة يف قطاع الطاقة، وتعزيز التعاون املش��رتك يف 

مجال التكنولوجيا وعلوم الفضاء.

2 - املج��ال االقتص��ادي: تعت��رب الهند ث��اين أكرب رشيك 

لإلمارات بعد الصني، ويبلغ التبادل التجاري بني البلدين 

60 مليار دوالر س��نوياً. حيث تصّدر اإلمارات إىل الهند 

ما قيمته 27 مليار دوالر س��نوياً، بين��ام تبلغ صادرات 

الهن��د إىل اإلم��ارات 33 ملي��ار دوالر. وتتنوع صادرات 

تعترب الهند ثاين 
أكرب شريك لإلمارات 
بعد الصني، ويبلغ 

التبادل التجاري بني 
البلدين 60 مليار 

دوالر سنويا
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تؤدي دوراً كبرياً يف منطقة غرب آس��يا. وتنوي اإلمارات 

العمل ع��ىل تفكيك البنية التحتي��ة لإلرهاب بالتعاون 

مع الهند، من خالل مراقب��ة وتنظيم تبادل املعلومات 

وتدف��ق األموال، التي ميكن أن يكون لها تأثري كبري عىل 

أنش��طة الجامعات املتطرفة. كام يجري، منذ س��نوات، 

تنس��يق الجهود ملواجهة التطرف، وإس��اءة اس��تخدام 

الدين م��ن قبل الجامعات والبلدان من أجل التحريض 

عىل الكراهية، وارتكاب وتربير اإلرهاب أو اس��تخدامه 

ألغراض سياسية. 

4 - املج��ال الثق��ايف والتعليم��ي: هن��اك تع��اون بني 

مؤسس��ات التعلي��م املتطورة يف اإلمارات ومؤسس��ات 

البح��ث العلمي يف الهند يف مج��االت الطاقة املتجددة 

والتنمية املستدامة والزراعة يف األرايض القاحلة والبيئة 

الصحراوي��ة، وتعزيز التعاون املش��رتك يف مجال علوم 

الفضاء مبا يف ذلك تطوير األقامر االصطناعية وإطالقها. 

ومتثل التكنولوجيا املتقدمة والتصنيع بوجه خاص أهم 

املجاالت التي ميكن لقطاعات األعامل يف دولة اإلمارات 

والهند أن تتعاون فيها مس��تفيدة م��ن الفرص العاملية 

الت��ي توفرها.. وهن��اك العديد من األمثل��ة عىل قيام 

هذا التعاون، وأحدها “إنفيكاس” وهي مؤسسة تتخذ 

من مدينتي حيدر أب��اد وبانغلورو مقار لها، وتعمل يف 

مجاالت تصميم أش��باه املوصالت وتس��جيل ملكياتها 

الفكري��ة.. وق��د أقام��ت إنفيكاس رشاك��ة ناجحة مع 

غلوب��ال فاوندريز الرشكة التصنيعية اململوكة ألبوظبي، 

والتي لديها عمليات يف كل من الواليات املتحدة وأملانيا 

وس��نغافورة. وخ��الل االحتف��ال باليوم الوطن��ي ال�67 

لجمهورية الهند بالس��فارة الهندي��ة يف دولة اإلمارات، 

يف 26 يناير 2016، حرضه مجموعة من الدبلوماس��يني 

واملسؤولني الحكوميني اإلماراتيني، ورصح السفري، يت يب 

س��يثارام، قائالً “إننا نأمل أن يدعم ه��ذا االتصال عايل 

املستوى بني البلدين رشاكتنا بشكل أكرب خالل األسابيع 

والش��هور املقبلة”، وأض��اف بأن ع��ام 2015 كان عاماً 

مميزاً بالنسبة إىل البلدين.

واالس��راتيجية  السياس��ية  ال��دالالت 
واالقتصادية للزيارة

لدى تقييم زيارة صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان إىل جمهورية الهند ميكن اإلش��ارة إىل عدد من 

الدالالت املهمة، لعل أبرزها:

1 - حيوية السياسة الخارجية اإلماراتية، التي تسعى إىل 

تنويع دوائر عالقات الدولة الخارجية، بحيث ال تقترص 

عىل دول��ة أو منطقة بعينها، وإقام��ة عالقات متوازنة 

وشاملة مع جميع دول العامل يف آسيا وإفريقيا واالتحاد 

األورويب وأمريكا الالتينية، من منطلق إميان إمارايت بأن 

ذلك يحق��ق األهداف واملصالح العلي��ا للدولة، والهند 

متثل واحدة من القوة الدولية التي متثل أهمية خاصة 

يف املنظور اإلمارايت، نظراً لثقلها الس��يايس واالقتصادي 

ال��ذي يؤهله��ا عىل نحو مؤك��د يك ت��ؤدي دوراً فاعالً 

يف قضاي��ا األمن واالس��تقرار عىل املس��تويني اإلقليمي 

والدويل. وقد عرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، عن هذا األمر بقوله: “إن جمهورية الهند مبا 

لها من ثقل س��يايس واقتصادي وبرشي كبري، تعد قوة 

إقليمية ودولية مؤثرة لها دورها املهم، يف قضايا األمن 

واالس��تقرار عىل املس��تويني اإلقليمي والدويل، وتتطلع 

اإلم��ارات إىل إس��هامات هندي��ة فاعل��ة، يف مواجهة 

التحدي��ات واملخاط��ر الت��ي تواجه املنطق��ة والعامل، 

وإيجاد حلول عادلة للمش��كالت واألزمات والتوترات 

التي تش��هدها منطقة الرشق األوس��ط، خاصة يف ظل 

ما مييز سياس��ة الهند الخارجية من توازن وحكمة، وما 

تتمتع به جمهورية الهند من قبول واس��ع س��واء كان 

إقليمياً أو عاملياً”.

2 - أن ه��ذه الزي��ارة، وما حققته م��ن نتائج إيجابية، 

تكشف عن األولويات الجديدة للدبلوماسية اإلماراتية، 

التي تحرص من خالله��ا الدولة عىل توظيف العالقات 

الخارجية، ملواكبة خط��ط وأهداف التنمية يف الداخل، 

وتعظيم االس��تفادة من ش��بكة العالقات املتميزة التي 

متتلكه��ا الدولة مع مختلف الق��وى اإلقليمية والدولية 

رشق��اً وغرباً، مب��ا يجعل م��ن محطات هذه الش��بكة 

مصبات وروافد تغذي وتدعم بش��كل متواصل مسرية 

التنمية وخططها الطموحة يف دولة اإلمارات، وال ش��ك 

أن الهن��د، ومبا متثله من تجرب��ة تنموية ناجحة، ميكن 

االس��تفادة منه��ا يف دع��م االقتصاد الوطن��ي، وخاصة 

القطاعات الجديدة التي تحتل أولوية متقدمة يف رؤية 

اإلمارات 2021.

يتفق اجلانبان 
اإلماراتي والهندي 

على تعزيز التعاون 
يف عمليات مكافحة 

اإلرهاب وتبادل 
املعلومات
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3 - أن االتفاقي��ات التي تم التوقي��ع عليها خالل هذه 

الزي��ارة مل تقت��رص عىل مج��ال بعينه، وإمن��ا تتضمن 

العدي��د م��ن الجوان��ب )الثقافي��ة- االقتصادية- 

البيئي��ة- التعليمي��ة- الثقافي��ة( األم��ر الذي 

يعكس حيوي��ة وقوة العالق��ات اإلماراتية-

العدي��د م��ن ه��ذه  الهندي��ة. ك��ام أن 

االتفاقيات، خاصة تلك املرتبطة بالتعاون 

يف مجال الفض��اء والتكنولوجيا والطاقة 

النووي��ة، تواك��ب توجه اإلم��ارات نحو 

اقتص��اد املعرفة، وله��ذا يجمع كثري من 

الخ��رباء ع��ىل أن هذه الزيارة ستش��كل 

نقلة نوعية يف مس��ار العالق��ات الثنائية 

خ��الل الف��رتة املقبل��ة، وس��تمثل دع��امً 

للتوجه��ات االقتصادية والتنموي��ة لإلمارات 

يف مرحل��ة ما بعد النفط، التي تركز عىل اقتصاد 

املعرفة واالس��تثامر يف القطاع��ات التي تعتمد عىل 

العلوم واملعرفة والتكنولوجيا الحديثة كالطاقة النووية 

واملتج��ددة والتكنولوجيا والفضاء. له��ذا كان صاحب 

السمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، حريصاً خالل 

هذه الزيارة عىل االضطالع عىل أكرب قدر من املنش��آت 

االقتصادي��ة يف مدين��ة مومب��اي والتع��رف ع��ن قرب 

ع��ىل تجربتها الناجحة برفقة العديد من الش��خصيات 

اإلماراتية من وزراء ورجال أعامل.

4 -  أن الرشاكة االسرتاتيجية الراسخة بني دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة وجمهورية الهن��د، تفتح آفاقاً واعدة 

للعالق��ات االقتصادية بني البلدي��ن يف جميع املجاالت 

والقطاع��ات، وتعزز من مس��اهمتهام يف تحفيز ودعم 

اس��تقرار االقتصاد العاملي، من خالل النمو الواس��ع يف 

مج��ايل التج��ارة واالس��تثامر الذين يش��كالن الركيزتني 

األساسيتني للرشاكة بني البلدين، كام تسهم هذه الرشاكة 

يف تعزيز أس��س األمن واالس��تقرار اإلقليم��ي والدويل، 

خاصة يف ضوء رؤيته��ام املتقاربة إزاء مواجهة التطرف 

واإلره��اب والتصدي لتنظيم داع��ش، ورضورة اإلرساع 

حلول بإيجاد 

وأزمات  وإنهاء لقضايا  املنطقة، 

الرصاع��ات الدائرة التي متثل تهدي��داً ليس فقط لدول 

املنطقة بل للع��امل بأرسه. وهذا ما عرب عنه بوضوح كل 

من صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، 

ورئيس ال��وزراء الهندي ناريندرا م��ودي، واللذان أكدا 

عىل أهمي��ة توحيد الجهود لتحقيق االس��تقرار واألمن 

عىل املستويني اإلقليمي والدويل مبا ينسجم مع توجهات 

املجتمع الدويل ويف إطار الرشاكة التي تقتضيها مصالح 

شعوب العامل.

نحو رشاكة واعدة للقرن الحادي والعرشين
أكدت دولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية الهند 

يف بيان مش��رتك، يف ختام زيارة صاحب الس��مو الشيخ 

محم��د بن زايد آل نهيان، عزمه��ام عىل دفع العالقات 

الثنائية نحو اتفاقية لرشاكة اس��رتاتيجية شاملة تؤسس 

ملبادئ تقوم عليها هذه الرشاكة وترس��م خارطة طريق 

لتعزي��ز وتعميق ه��ذا التعاون املش��رتك ألبعد مدى. 

واتف��ق البلدان عىل بناء رشاك��ة نحو القرن ال�21 

تق��وم عىل أس��س وقي��م االح��رتام والتفاهم 

املتب��ادل والتع��اون الفعال. وأك��دا عزمهام 

البناء ع��ىل الزخم الحايل للعالقات الثنائية 

لتعزي��ز التع��اون يف مج��االت التج��ارة 

واالستثامر والتنمية االقتصادية، وتضمن 

ه��ذا البي��ان اإلش��ارة إىل العدي��د من 

املجاالت التي من ش��أنها تعزيز الرشاكة 

بني الدولتني، لعل أبرزها:

1 - دف��ع التوج��ه االس��راتيجي: أعل��ن 

الجانب��ان، م��ن خ��الل تقييمه��ام ملتان��ة 

العالقات الثنائية وارتياحهام عن االتجاه الذي 

تس��ري فيه لألمام، عن عزمه��ام دفع هذا التوجه 

االسرتاتيجي الجديد يف العالقات الثنائية نحو اتفاقية 

لرشاكة اس��رتاتيجية ش��املة، وأش��اد الجانبان بالتعاون 

والتضامن القوي ب��ني البلدين، الذي جاء كثمرة لقرون 

من التعاون والتضامن والرتابط الوثيق. واتفق الجانبان 

عىل إقامة حوار سنوي ملناقشة القضايا املتعلقة باألمن 

والسالم يف املنطقة، وتعزيز الحوار املشرتك حول قضايا 

األمن اإلقليمي ذات االهتامم املشرتك. وأشارا كذلك إىل 

توقيع مذكرة التفاهم يف يناير املايض بني مركز اإلمارات 

للسياس��ات ومعهد تحلي��الت الدفاع االس��رتاتيجية يف 

الهند. 

ولدفع التعاون والتفاهم املؤس��ي بني البلدين لألمام، 

أك��د الجانبان التزامه��ام وتعهدهام االرتق��اء بالتعاون 

املش��رتك بني وزاريت الش��ؤون الخارجية يف البلدين من 

خالل حوار تخطيط السياسات والتنسيق املتبادل بشأن 

تدريب الدبلوماسيني عرب برامج التبادل الفني والتعاون 

ب��ني معاهد تدريب الدبلوماس��يني يف البلدين. وتأكيداً 

لرضورة وأهمية تحقيق الحلول املس��تدامة عرب آليات 

التع��اون الدويل، الح��ظ الجانبان بارتي��اح أن اإلمارات 
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والهند لديهام مواقف مش��رتكة عدة حول القضايا ذات 

األهمي��ة يف اإلطار ال��دويل املتعدد األط��راف. واتفق 

الجانبان ع��ىل رضورة تعزيز دورهام يف الس��احة 

الدولية يف املس��تقبل والتعاون املشرتك يف إطار 

رابطة حافة املحيط الهندي.

2 - التع��اون يف املجال االقتصادي: أش��اد 

الجانب��ان بالتع��اون والتضامن القوي بني 

البلدين الذي جاء مثرة قرون من التعاون 

والتضام��ن والرتابط الوثي��ق، وقد مثلت 

مومباي - لف��رتة طويلة - بوابة اإلمارات 

للهن��د ونقط��ة انط��الق لع��امل املعرفة 

والفرص.. واليوم تش��كل اإلم��ارات املركز 

الحي��وي والنش��ط للتجارة العاملي��ة وبوابة 

الوصول إىل الهن��د ودول العامل األخرى. وأكد 

الجانب��ان رضورة إيجاد فرص كبرية لزيادة النمو 

والتجارة لالستفادة من النتائج البناءة التي خرج بها 

اجتامع اللجنة اإلماراتية-الهندية املشرتكة الذي عقد يف 

سبتمرب 2015 واجتامعات فريق العمل اإلمارايت-الهندي 

عايل املستوى يف االستثامر التي عقدت يف أكتوبر 2015 

وفرباير 2016. وأعرب الطرفان عن ارتياحهام ملس��توى 

التب��ادل التجاري الذي بل��غ 59 ملي��ار دوالر يف العام 

.2014-2015

 وبالنظ��ر إىل التع��اون االقتصادي املمت��از بني البلدين 

ووضعه��ام كرشكاء تجاري��ني كبار اتف��ق الجانبان عىل 

رضورة تعزي��ز هذا التع��اون من خ��الل تنويع قاعدة 

التج��ارة يف القطاعات غري النفطي��ة، وأعربا كذلك عن 

ارتياحه��ام لزي��ادة عدد ال��رشكات يف س��وق كل بلد، 

واتفقا عىل تش��جيع وتسهيل إجراءات التبادل التجاري 

واملشاركة يف املعارض التجارية.  

واتف��ق الجانبان عىل تعزي��ز تبادل املعلومات بش��أن 

فرص االس��تثامر العديدة والحوافز االستثامرية وتبادل 

املعلومات ح��ول الحوافز املالي��ة والقانونية واإلدارية، 

إضاف��ة إىل اإلجراءات الالزمة للتع��اون من أجل إقامة 

مش��رتكة يف البلدين مش��اريع استثامرية 

والبلدان األخرى. كام اتفقا عىل االستفادة من مواردهام 

وخرباتهام يف تطوير مش��اريع البنى األساسية يف البلدان 

األخرى.

3 - التعاون يف مجال الطاقة: أكدت الدولتان أن الطاقة 

أصبحت تش��كل العمود الفقري للعالقات االقتصادية، 

حيث أعربا عن ارتياحهام ملستوى النمو املستمر للتبادل 

التجاري يف قط��اع الطاقة من منطلق أن دولة اإلمارات 

تعد واحدة من أكرب مصدري النفط الخام للهند، ورحبا 

بتوجه رشكة ب��رتول أبوظبي الوطني��ة “أدنوك” ورشكة 

االحتياطي��ات البرتولية االس��رتاتيجية الهندي��ة لتوقيع 

مذك��رة تفاهم لالحتفاظ باحتياطي برتويل اس��رتاتيجي 

يف الهند.. واتفقا عىل إكامل املفاوضات بهذا الش��أن يف 

املستقبل القريب. وأعرب الجانبان عن تطلعهام لزيادة 

التعاون بينهام يف قطاع النفط الخام، وخاصة من خالل 

التدري��ب وتطوي��ر امل��وارد البرشية .وأع��رب الجانب 

الهندي عن رغبة الرشكات الهندية يف إقامة مش��اريع 

مش��رتكة مع رشكاء إماراتيني، وطرح حصص متلك 

لل��رشكات اإلماراتي��ة والدخ��ول يف مش��اريع 

مشرتكة للتنقيب عن النفط يف اإلمارات ويف 

الدول األخرى.

 وأكد الجانب��ان رضورة تعزيز التعاون يف 

مجال تغري املناخ يف إطار اتفاقية باريس، 

وشددا عىل أن تطوير املصادر املستدامة 

هي أولوية اس��رتاتيجية مشرتكة، واتفقا 

ع��ىل توس��يع نط��اق التعاون املش��رتك 

يف قط��اع الطاقة املتج��ددة واملفاوضات 

الدولي��ة ح��ول تغ��ري املناخ تح��ت مظلة 

اتفاقي��ة األم��م املتحدة اإلطارية بش��أن تغري 

املناخ. واتفقا كذلك عىل اس��تمرار تقديم الدعم 

واملس��اندة القوية للوكالة الدولية للطاقة املتجددة 

الت��ي تتخذ من أبوظبي مقراً له��ا. كام اتفقا عىل بحث 

فرص إقام��ة رشاكات ب��ني الحكومة والقط��اع الخاص 

واملجتمع املدين واملؤسسات األكادميية حول تغري املناخ.

ورحب الجانب��ان كذلك بتوقيع اإلط��ار العام لرتتيبات 

التع��اون املش��رتك للطاقة املتجددة، الذي سيس��هم يف 

إجراء مب��ادالت أكرب يف هذه املجاالت. وأش��اد صاحب 

الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان، بدور رئيس 

الوزراء الهندي يف إنشاء التحالف الدويل الجديد للطاقة 

الشمس��ية يف 30 نوفمرب املايض يف باريس، مؤكداً دعم 

اإلم��ارات لهذا التحالف بصفتها مؤسس��اً لهذا التحالف 

الجديد.واتف��ق الجانب��ان ع��ىل البناء ع��ىل مخرجات 

االجت��امع الث��اين للجن��ة التس��يريية للتحال��ف ال��ذي 

اس��تضافته أبوظبي يف يناير املايض، لبحث وسائل نرش 

تقنيات الطاقة الشمسية عىل مستوى العامل، واتفقا عىل 

أهمية إقامة رشاكات بني هذا التحالف والوكالة الدولية 

للطاقة املتجددة.

4 - التع��اون يف املج��ال األمن��ي: أعرب البل��دان عن 
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ارتياحهام ملستويات التعاون األمني الحايل بني البلدين، 

وأشادا بالتقدم الذي تم إحرازه من خالل الحوار األمني 

ب��ني مجال��س األمن الوطن��ي يف البلدي��ن، واتفقا عىل 

توطيد الرشاكة االس��رتاتيجية من خالل استمرار العمل 

ع��ن كث��ب يف معالجة عدد م��ن قضاي��ا األمن خاصة 

مكافح��ة اإلرهاب واألمن البحري واألمن اإللكرتوين مع 

التشديد عىل احرتام املبادئ األساسية للسيادة الوطنية 

وعدم التدخل يف شؤون الغري.

5 - التعاون يف املجال الدفاعي وإنتاج أسلحة مشركة: 

جدد البل��دان التزامهام بتقوية التع��اون القائم ألبعد 

م��دى يف مج��االت التدري��ب والتامري��ن العس��كرية 

املشرتكة واملش��اركة يف املعارض العسكرية واستكشاف 

ف��رص التعاون يف إنتاج معدات الدفاع يف الهند، واتفقا 

عىل تعزيز التعاون البحري يف الخليج واملحيط الهندي 

نظراً إىل أهميتهام الحيوية ألمن ورفاهية البلدين.

6 - يف مجال الثقافة: أش��اد الجانبان بالروابط الوثيقة 

بني ش��عبي البلدين، مب��ا فيها الدور امله��م الذي تقوم 

به الجالية الهندية يف اإلمارات، وإس��هاماتها يف تحقيق 

الرفاهية والتنمية يف كل من البلدين. وأش��ادا باملرياث 

العظيم الذي تركه املهامتا غاندي يف الهند وعىل مستوى 

العامل. ورح��ب الجانبان بالتوقيع ع��ىل برنامج التبادل 

الثقايف بني الجانب��ني للفرتة ما بني 2016 و2018، الذي 

يهدف إىل تقوية أوارص التعاون الثقايف بني البلدين، كام 

اتفقا عىل االرتقاء بالتعاون املش��رتك يف مجاالت اإلعالم 

واإلذاعة والس��ينام والتلفزيون. ووجه الجانبان بإطالق 

م��رشوع ثقايف خالل ه��ذا العام إلب��راز حيوية وتنوع 

ثقافة اإلمارات يف الهند.

7 - التع��اون يف مج��ال الفض��اء والتكنولوجي��ا: اتفق 

الجانب��ان كذل��ك ع��ىل تعزي��ز التع��اون التج��اري يف 

مجاالت تقنية املعلوم��ات والخدمات املدعومة بتقنية 

املعلوم��ات، وأنظمة تصمي��م وتصني��ع اإللكرتونيات. 

وأع��رب الجان��ب الهندي عن ش��كره للجانب اإلمارايت 

إلب��داء رغبت��ه وتقديم مقرتح إلنش��اء مصنع أش��باه 

املوصالت يف الهند. واتفق الجانبان عىل تعزيز التعاون 

يف علوم وتكنولوجيا الفضاء واستكش��اف خطة طويلة 

امل��دى لتحدي��د مش��اريع التع��اون واملج��االت ذات 

االهتامم املتب��ادل. وأعربا عن ارتياحه��ام للتعاون بني 

وكالة اإلمارات للفضاء وهيئ��ة بحوث الفضاء الهندية، 

الذي أمثر عن توقيع مذكرة تفاهم وتأس��يس مجموعة 

عمل للتعاون يف مجال الفضاء.

تعزيز التعاون البحري 
يف اخلليج واحمليط 

الهندي نظرًا إىل 
أهميتهما احليوية 

ألمن ورفاهية البلدين
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نبض 
الديــــرة

قواتنا...جناح إماراتي آخر..!
هناك خطاب إعالمي عاملي يسجل للرأي العام بأن الجيش اإلمارايت بات واحدا من الجيوش العاملية التي 

يعتمد عليها يف الحفاظ عىل األمن والس��لم والدوليني تؤكده يف ذلك عملية »تكثيف« الزيارات للمسئولني 

العس��كريني الغربيني وخاصة من األمريكييني إىل الدولة خالل يف الفرة املاضية، آخرها زيارة قائد القيادة 

املركزية األمريكية الفريق أول جوزيف فوتيلوكان قبلهابفرة بس��يطة زيارة وزير الدفاع األمرييك آش��تون 

كارت��ر لإلم��ارات هذا من جانب. ومن جانب آخر هريس��الة إماراتية ألصحاب األط��اع بأن الذراع األمني 

والعس��كري لدولة اإلمارات مستعد للدفاع عن املكتس��اب الوطنية التي حققتها خالل أربعة عقود، حيث 

تحتفل اإلمارات هذه األيام مبناسبة توحيد القوات املسلحة تحت قيادة واحدة.

ويف محاولة لتفس��ري هذا الخطاب اإلعالمي املتمثل يف ترصيحات املس��ئولني وتقارير إعالمية صادرة من 

مراكز دراسات، فإن هناك عاملني اثنيني كا أعتقد. العامل األول، االحرافية التي وصل إليها هذا الجيش يف 

تأدية مهامه القتالية واإلنسانية. فتجده أثناء األزمات والكوارث وكأنه ال يدرك شيئا عن القتال فهو فرد من 

الهيئات والجمعيات اإلنس��انية العاملية يقوم مبساعدة الناس إلنقاذ حياتهم كا حدث يف باكستان واليمن 

قبل أعوام وكذلك يف أفغانس��تان والصومال. أما العامل الثاين، فهو االس��تعداد العمليايت والقتايل للجندي 

اإلم��ارايت إىل درجة أصب��ح يقارن بالجندي يف أكرث الدول تقدما من حيث العقيدة العس��كرية وأقصد هنا 

الواليات التحدة األمريكية تحيدا. أذكر أن أحد قائدة الجيش األمرييك قدم شهادة يف الكونجرس عن تطور 

القوات اإلماراتية حتى أصبحت واحدة من اقوى القوات اإلقليمية يف منطقة الرشق األوسط.

هناك عامل آخر ميكن استخالصه باعتباره تعبري عن املكانة التي وصلتها القوات اإلماراتية العامل وإقناع 

ال��رأي الع��ام العاملي بأن الجيش اإلم��ارات بات يصارع ال��دول الكربى من حيث تأدية رس��الته الوطنية 

واإلنسانية مثل استقبال القادة العسكريون يف العامل وطلب مشاركة القوات اإلماراتية يف قضايا محددة مثل 

محارب��ة التنظيات اإلرهابية يف العامل وتحقيق نتائج ميدانية ضدها أقربها تحرير »املكال« بقيادة القوات 

اإلماراتية يف اليمن من التنظيم القاعدة األسبوع املايض.

هن��اك أس��باب تكمن وراء ه��ذه املكانة العاملي��ة التي حققها الجي��ش اإلمارايت أبس��طها وجود رؤية 

اسراتيجية لفكرة بناء الدولة من خالل توحيد القوات اإلماراتية تحت راية واحدة وذلك يف 6 مايو من عام 

1976 حت��ى أطلق عليها ب�«االتحاد الثاين« نظراً ألهمي��ة املوضوع ليس فقط من ناحية الحفاظ عىل كيان 

الدولة ولكن ألن القوات املس��لحة اليوم هي أحد أدوات السياس��ة الخارجي��ة للدول من خالل ما تقدمه 

للمجتمع الدويل. ووجود هذه الرؤية االس��راتجية، أش��اع قدرا كبريا من طموحات أبناء اإلمارات لتطوير 

كف��اءة الجندي اإلمارايت من خالل االنخراط يف االكادمييات العس��كرية العاملية وبالتايل إعطاءه الفرصة يف 

نس��ج حلم لجيش املس��تقبل فجاءات فكرة املش��اركات ضمن القوات الدولية والتي بطبيعة الحال مل تكن 

»نزهة« وإمنا محاولة االس��تفادة من القوات األخرى يف مجال العمليايت والقتال. هناك الكثري من شهادات 

قادة عس��كريون بأن مش��اركة القوات اإلماراتية يف أفغانستان والعراق مل تكن يف الخطوط الخلفية وإمنا يف 

مقدمتها وحققت نتائج مبهرة.

الدور التاريخي الذي تسجله القوات اإلماراتية سواء يف تقوية استتباب األمن والسلم يف املنطقة وبالتايل 

العامل واإلرصار عىل قتال التنظيات اإلرهابية مثل »القاعدة« و«داعش« أو من خالل الش��هادات الدولية 

والتقارير العاملية التي تظهر الدور الذي تقوم به هو مصدر إلهام ملختلف القوات العربية والدول التابعة 

للدول الصغرية جغرافيا بأهمية التخطيط ملستقبل أوطانها وأن »األزمة« اليمنية كان أحد األماكن لتوضيح 

ما حققته هذه القوات كا أن هذا الدور التاريخي هي رسالة لألطاع اإلقليمية بأنه سيكون خطأ منهجيا 

ترتكبه هي دولة أو أحد أذرعها أو حلفاها يف املنطقة إذا مل تفكر مرتني يف »العواقب« املحتملة!!

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 
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كيفية التصدي للهجمات السربانية )اإللكرتونية(
شركة Airbus Defence and Space تطرح أنظمة لتأمني منشــــــــــــــــــــــآت تقنية املعلومات احلساسة

»درع الوطن«: هال حدثتمونا عن خربتكم حول 

كيفي��ة التعامل مع التهديدات األمنية الراهنة التي 

تتعرض املؤسسات املختلفة؟

• يسعى منفذو الهجامت السربانية )اإللكرتونية( إىل 

تحقيق عدة أهداف: األول، هو التهديد اإلجرامي مثل 

رسقة املعلومات املرصفية واالستيالء عىل النقد من آالت 

الرصف اآليل،،،إلخ، وهو هدف معلوم متاما للجميع. أما 

الهدف الثاين فيتعلق باإلرهاب، حيث يستخدم هؤالء 

القراصنة ش��بكة اإلنرتنت يف تنفيذ عملياتهم اإلجرامية 

وتس��ويق أنش��طتهم. أما اله��دف الثال��ث فيتمثل يف 

التجسس السرباين )اإللكرتوين(، والهدف يف هذه الحالة 

هو اخرتاق ش��بكة تقنية املعلامت الخاصة باملنشأة أو 

املؤسس��ة بقصد االس��تيالء عىل معلوماتها الحساسة 

أو خططها التجارية واالس��رتاتيجية أو حقوق امللكية 

الفكري��ة أو برام��ج البح��وث املتطورة. أم��ا الهدف 

الرابع فيتمثل يف التخريب السرباين )اإللكرتوين( الذي 

يهدف إىل تدمري أنظم��ة املعلومات وخطوط اإلنتاج 

كام حدث مع رشكات النفط والغاز الكربى قبل عدة 

أعوام. ويستلزم كل هدف من هذه األهداف أسلوبا 

خاصا عند مواجهة ه��ذه التهديدات. وإذا نظرنا إىل 

منطقة الرشق األوس��ط لوجدنا أن التخريب السرباين 

والتجس��س الس��رباين هام أخط��ر التهدي��دات التي 

تتعرض له��ا املنطقة. ويف مجال التخريب الس��رباين، 

الذي ش��هدنا منه حاالت مامثلة يف الرشق األوس��ط، 

يس��تخدم املخربون األسلحة الس��ربانية بهدف تدمري 

أنظم��ة تقنية املعلوات املس��تهدفة متام��ا. وتتطلب 

مواجهة مثل هذه التهديدات رضورة فهم واستيعاب 

أس��لوب عمل املخربني الذين يستخدمون دامئا نفس 

األسلوب يف الدخول إىل شبكات املعلومات: أوال، يقوم 

املخربون بإرس��ال بعض الرسائل الزائفة التي تحتوي 

ع��ىل فريوس. ومبج��رد فتح امللف ينطل��ق الفريوس، 

ورمب��ا انتقل من جه��از إىل آخر يف محاولة الس��تغالل 

نقاط الضعف بغرض االس��تيالء عىل حقوق املستخدم 

يف إدارة حس��ابه. ومبج��رد حصول املخ��رب عىل تلك 

الحقوق ميكنه الس��يطرة عىل نظ��ام تقنية املعلومات 

كله، وم��ن ثم رسقة املعلومات وتدمري قاعدة البيانات 

واستخالص البيانات أو تجميد النظام.

تعترب رشكة Airbus Defence and Space رشكة أوروبية متخصصة يف مجال األمن السرباين 

)اإللكرتوين(، وتضع الحلول املبتكرة عىل  رأس قامئة أولوياتها عند وضع اسرتاتيجياتها من أجل 

الدفاع عن عمالئها ضد التهديدات السربانية )اإللكرتونية( املتطورة يوما بعد يوم. وتسعى 

الرشكات املتخصصة يف هذا املجال إىل تزويد عمالئها بخطط شاملة حول كيفية التصدي للهجامت 

السربانية )اإللكرتونية( عىل مستوى العامل، وهي الخطط التي تتضمن مراقبة الشبكات والرصد 

املبكر للتهديدات وتحليلها وكيفية التعامل مع تلك التهديدات إذا لزم األمر. وقد أجرت مجلة 

»درع الوطن« مقابلة حرصية مع السيد/ جاي ميجر، مدير عام إدارة األمن السرباين 

)اإللكرتوين( برشكة Airbus Defence and Space يف منطقة الرشق األوسط، 

الذي تناول التحديات التي يواجهها القطاعان املدين والعسكري يف مجال األمن 

السرباين )اإللكرتوين(. فيام ييل مقتطفات من هذا الحوار:

حوار: شكا برامود
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كيفية التصدي للهجمات السربانية )اإللكرتونية(
شركة Airbus Defence and Space تطرح أنظمة لتأمني منشــــــــــــــــــــــآت تقنية املعلومات احلساسة

 Airbus وملن��ع ه��ذه الهج��امت، قام��ت رشك��ة

Defence and Space بتطوي��ر مجموعة متكاملة من 

أنظمة وحلول األمن الس��رباين عىل مدار سنوات طويلة 

من أجل متكني عمالئه��ا من التصدي ألعىل التهديدات 

السربانية وأكرثها تطورا. 

»درع الوطن«: هل لديكم نظام ما لرصد 

الفريوسات الضارة مقدما وقبل تسللها مبدة كافية؟

 Airbus Defence and تع��رض رشك��ة  أج��ل.   •

Space نظ��ام Keelback Net، وه��و عبارة عن جهاز 

لرصد الهجامت الس��ربانية املتطورة وتحليلها بأس��لوب 

متط��ور للغاية. وتقوم ش��بكة Keelback Net مبراقبة 

حرك��ة املعلومات بصورة مس��تمرة، ورصد التهديدات 

وتحديد نوعيتها، وتحليل السامت والخصائص الرئيسية 

الرسي��ة للخروقات األمنية، ومن ثم دق ناقوس الخطر 

فورا يف حالة االش��تباه يف وقوع هج��وم. ويبادر خرباء 

رشكة Airbus Defence and Space بالتعامل مع هذا 

اإلنذار فورا عن طريق استخدام قاعدة بيانات معرفية 

محدثة باس��تمرار. وتعترب هذه التقنية األحدث واألكرث 

تطورا لرصد أي فريوس��ات ضارة مبكرا. ويتم وضع كود 

 ،’sandbox‘ »الفريوس داخل »صندوق تحديد الدخول

وهو عب��ارة عن جهاز منفصل ومس��تقل بذاته، حيث 

يستطيع الخرباء تحليل اآلثار املحتملة للهجوم، ووضع 

الخطة املناسبة الحتواء الخطر وتحييده. ومن الرضوري 

فهم ما يفعله القراصنة من أجل التعامل مع املش��كلة 

بنجاح. 

 Keelback Net درع الوطن«: قلتم إن ش��بكة«

قادرة عىل رصد أي فريوس��ات ضارة، ولكن املؤكد 

أن األمر يحتاج إىل التدريب عىل كيفية اس��تخدام 

هذه الشبكة، فهل تؤمن الرشكة هذا التدريب؟

• ينظم »مركز التدريب عىل األمن الس��رباين« التابع 

لرشكة Airbus Defence and Space مجموعة كبرية 

من الدورات التدريبية لكافة املس��تويات، سواء يف مقر 

الرشك��ة الرئي��ي أو يف موقع عمل العمي��ل. وتغطي 

ال��دورات التدريبية ثالثة مج��االت: األول، هو الوعي 

الس��رباين حيث يتم تعديل برنامج التدريب الستيعاب 

امللف��ات املختلفة الخاص��ة بكبار املديري��ن واألطقم 

املس��ؤولة عن تقنية املعلومات وبقية موظفي الرشكة 

ككل. ويتم استخدام أحدث الوسائل التدريبية للوقوف 

ع��ىل  درجة الوعي الس��رباين لدى موظف��ي الرشكة و/

أو تلقينهم املبادئ األساس��ية الالزمة الستيعاب أحدث 

التحديات فيام يتعلق باألمن السرباين.

املج��ال الثاين هو األنش��طة الس��ربانية التي تغطي 

مجموع��ة كبرية من الدورات التدريبي��ة الالزمة لدعم 

عملية اس��تخدام وتشغيل حلولنا الس��ربانية ومنتجاتنا 

األمنية. أما املجال الثال��ث فهو التدريب النوعي الذي 

مين��ح عمالءن��ا قيمة مضاف��ة كبرية من خ��الل تقديم 

عدة س��يناريوهات مختلفة تعتمد عىل استخدام نظام 

املحاكاة، مع تأم��ني دورات تدريبية معينة عن الطلب 

من أجل تقديم الدعم الالزم ملشاريع العمالء.

وباإلضاف��ة إىل عروض التدريب، يعت��رب نقل الخربة 

الفنية جزءا أساس��يا من اس��رتاتيجية الرشكة يف منطقة 

الرشق األوس��ط. ونحن نهدف إىل تقديم الدعم الالزم 

لعمالئنا، الس��يام يف القطاع الحكومي، بقصد إدارة أمن 

املعلومات فيام باعتباره أحد مقومات السيادة الوطنية.

 Keelback Net درع الوطن«: ما الذي مييز شبكة«

عن بقية الشبكات األخرى املوجودة يف األسواق 

حاليا؟

• تعت��رب ش��بكة Keelback Net نظام��ا أو ح��ال 

متكامال ت��م تصميمه يحث يؤدي م��ا ميكن أن تؤديه 

أربع��ة أنظمة مختلف��ة، مثل رصد الخروق��ات األمنية 

 full packet capture واالستيالء عىل حزمة املعلومات

وتحليل امللفات وتخزين البيانات، وهو ما يؤكد تفوق 

جهازنا ع��ىل بقية األجهزة األخرى، ك��ام نتميز بقدرتنا 

ع��ىل التعامل مع الهج��امت الس��ربانية مبعدل أرسع. 

وم��ن الجدير بالذك��ر أن هناك س��جاال مس��تمرا بني 

قراصنة املعلومات والجهات املس��ؤولة عن حامية تلك 

املعلوم��ات. وكلام ق��ل زمن رصد الهج��وم كلام زادت 

الفعالي��ة والكف��اءة يف مواجهة هذا الهج��وم. ويعني 

إه��دار الوق��ت من��ح القراصنة واملخربني فرصة ش��ن 

هجوم عىل الشبكة.

 Keelback Net ع��الوة عىل ذل��ك، تتمي��ز ش��بكة

أيض��ا بإمكانياته��ا التحليلية الكب��رية )وهي التحليالت 

الت��ي يُطلق عليها اس��م Keelback Analytics( التي 

يس��تخدمها خرباء »مركز الدفاع السرباين« التابع لرشكة 

Airbus Defence and Space ويق��وم هؤالء الخرباء 

بعمل تحليل فوري باستخدام وظائف التحليل املتطورة 

 Airbus الت��ي تعتمد عىل التقنيات التي نجحت رشكة

Defence and Space يف تطويره��ا وتعزيزها بقاعدة 

بيان��ات معلوماتية حول األخطار الس��ربانية املحتملة. 

ويتم تحديث هذه القاعدة بصورة مستمرة، وتزويدها 

باملعلومات حول االس��رتاتيجيات الحدي��دة املتبعة يف 

منع الهجامت السربانية.
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 Keelback نظام
Net هوجهاز لرصد 
الهجمات السربانية 

املتطورة وحتليلها 
بأسلوب متطور

 Keelback Net درع الوطن« هل نجحت شبكة«

يف جذب أي عمالء لها؟

• أجل. فقد نجحت هذه الشبكة يف جذب مجموعة 

كبرية م��ن العمالء، م��ن أبرزهم القن��اة التليفزيونية 

الدولي��ة TV5MONDE الناطق��ة باللغة الفرنس��ية 

لحامية ومراقبة أنظمة املعلوم��ات يف أعقاب الهجوم 

الس��رباين الذي تعرضت ل��ه املحط��ة التليفزيونية يف 

الثام��ن من ش��هر إبريل عام 2015. ع��الوة عىل ذلك، 

طرح��ت رشك��ة Airbus Defence and Space نظام 

Stormshield Endpoint Security، وهو عبارة عن 

نظام نجحت يف تطويره رشك��ة Stormshield التابعة 

له��ا بهدف حامي��ة املحطات الطرفي��ة والخوادم دون 

حتى أن يالحظ املستخدم ذلك.

»درع الوط��ن« تبدو متطلبات األمن الس��رباين 

الالزمة للجهات العس��كرية واملدنية مختلفة، فهل 

لديك��م أي منتجات منفصلة تلبي متطلبات هاتني 

الجهتني؟

• بالطب��ع، تب��دو متطلبات األمن الس��رباين الالزمة 

للجهات العسكرية واملدنية مختلفة، ولكننا نجد كافة 

املؤسسات والهيئات تستخدم أنظمة تقنية املعلومات، 

وأن املهاجمني يس��تخدمون نف��س الخروقات األمنية. 

ومن الطبيعي أن تتطلع الوكاالت والهيئات العسكرية 

إىل امتالك ش��بكات أكرث »انفص��اال وانعزالية«، ولكن 

ال تب��دو هذه الخطوة كافية بامل��رة. فاملتطلبات تبدو 

مختلف��ة ولك��ن الحلول تبقى كام ه��ي. وفيام يتعلق 

باألس��واق العس��كرية، فقد نجحنا يف تطوير مشاريع 

 MTLID‘ معينة  حس��ب طلب العميل، مثل مرشوع

Tactique’، وه��و عب��ارة ع��ن نظام دفاع��ي للحرب 

اإللكرتونية، ولكن الخ��ربة الالزمة لتنفيذ هذا املرشوع 

هي نفس الخربة املستخدمة يف األسواق املدنية.

»درع الوطن«: هل لديكم أي مراكز تدريب يف 

دولة اإلمارات؟

• يف إطار حرصنا عىل نقل الخربة الفنية إىل عمالئنا، 

تسعى رشكة Airbus Defence and Space إىل دعم 

التدري��ب والتعليم يف الهيئات واملؤسس��ات يف دولة 

اإلم��ارات. ويتميز مدربو الرشك��ة بقدرتهم عىل تلبية 

احتياجات عمالئهم يف منطقة الرشق األوس��ط، وهم 

ق��ادرون عىل تأمني ه��ذا الدعم انطالقا م��ن مراكزنا 

التدريبية املختلفة املتواجدة يف فرنسا وأملانيا واململكة 

املتحدة. ونحن نسعى إىل أن نكون بالقرب من عمالئنا 

ألكرب درجة ممكنة.

»درع الوطن«: هذا يعني أن عىل أي مؤسس��ة 

ترغب يف رشاء منتجاتكم أن ترسل موظفيها إليكم 

لتلقي التدريب الالزم؟

• ه��ذا يتوقف عىل عدد املتدرب��ني، ولكننا نحرص 

عىل تعدي��ل منتجاتن��ا مبا يلب��ي متطلب��ات العميل 

واحتياجاته الحالية واملستقبلية. وهذا يعني باختصار 

أنن��ا حريصون ع��ىل تحقيق أقىص درج��ة ممكنة من 

الكفاءة والفعالية.

»درع الوطن«: هل من كلمة أخرية؟

• من املس��لم ب��ه أننا نواجه ارتفاع��ا كبريا يف عدد 

الهجامت السربانية بسبب تطور التهديدات السربانية 

بصورة مستمرة يوما بعد يوم، األمر الذي يفرض علينا 

أن نتح��ىل بنفس الق��در  من املرونة وخف��ة الحركة 

اللت��ني يتمتع بهام منفذو ه��ذه الهجامت، وإال دانت 

له��م الكلمة العليا. وكرشكة صناعية تتمتع باملصداقية 

وثق��ة العمالء، نح��رص عىل أن تكون لنا مس��اهامتنا 

الفعالة والكبرية يف هذا املجال، خاصة وأننا ندرك متاما 

أن األمن الس��رباين ليس مجرد فرصة تجارية عابرة، بل 

واجب والتزام متواصلني•
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التخطيط االسرتاتيجي للمستقبل

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إسرتاتيجية

متّثل الحاجة إىل استرشاف التغريات املستقبلية، وتطبيق اس��رتاتيجية محكمة ومرنة تسهم يف صياغة 
األح��داث العاملية، أحد التحديات الكربى التي تواجه القادة الوطنيني. وحتى عندما تكون األهداف الوطنية 
واضحة جلية، تبقى القدرة عىل استرشاف املستقبل لضامن النجاح عىل الصعيد االسرتاتيجي أمراً حاسامً، وإن 
كان ينطوي عىل مخاطر جّمة، األمر الذي يتطلب تفهامً أكرب ألدوات ووسائل التخطيط االسرتاتيجي الفعال.
ويعترب تخطيط أو تحليل الس��يناريوهات طريقة اسرتاتيجية يف التخطيط بإمكان املؤسسات والدول 
استخدامها لوضع اسرتاتيجيات مرنة وبعيدة املدى. والعنرص الرئييس يف هذه العملية هو إنتاج سيناريوهات 
واقعية للغاية من أجل صناع القرار، ويفرتض بهذه السيناريوهات أن تكون صوراً إبداعية لعامل مستقبيل 
مقبول. وتتضمن السيناريوهات عادًة أوضاعاً منطقية مقبولة، ولكنها - خالفاً ملا هو متوقع - تنطوي عىل 
أوضاع ومش��كالت قد ال تكون موجودة حالياً؛ فاملحللون عادة يختارون سيناريوهات تعترب ممكنة، ولكنها 

غري مريحة.
يتمثل أحد األمثلة يف سيناريو »دول العامل الجديدة« الذي يتوقع أنه بحلول عام 2050 سوف تربز خمس 
قوى عظمى من خالل اضطرابات العقد الحايل، وهي: جمهورية الصني الش��عبية، واالتحاد الرويس، واتحاد 
شامل أمرييك جديد، والهند، واتحاد جنوب أمرييك جديد. ويف هذه السيناريو ستربز أيضاً قوى إقليمية ذات 
أهمية لتهيمن عىل النظام العاملي. وميكن أن يساعد مثل هذا التوازن الجديد يف القوى املحللني االسرتاتيجيني 

عىل فهم هذا التغري والتعامل معه.
يقوم االس��رتاتيجيون يف وضعهم لهذه السيناريوهات القوية بتحديد عوامل التغيري والفرضيات الرئيسية، 
ومن ثم يختارون إطاراً للتفكري باملستقبل وتحديد السيناريوهات املقبولة، وبعدها ينتقون أعىل 
الس��يناريوهات قيمًة ويقومون باستقصائها وتحليلها، وتحديد املسارات األساسية للنجاح املستقبيل. وعىل 
الرغم من بس��اطة هذه العملية نسبياً لتطوير السيناريوهات فإنها تتطلب قدراً كبرياً من التفكري الخالق 
املنضبط. ويّتبع تخطيط السيناريوهات سبع خطوات: )1( تحديد النتائج املطلوبة، )2( شحذ األفكار من 
خالل ما يس��مى بالعصف الذهني لوضع السيناريوهات )3( وضع خطة أو خريطة للنتائج، )4( ترتيب 
األولويات للفرص ومواطن الغموض، )5( تلخيص ما هو مهم للمس��تقبل، )6( وضع خطة عمل، )7( العمل 

إلنجاز األهداف.
إن تخطيط السيناريوهات يساعد صناع السياسات عىل استرشاف نقاط الضعف والجمود الخفية يف 
املؤسسات ومناهجها. ويجمع تحليل مثل هذه السيناريوهات بني الحقائق املعروفة، مثل املعلومات 
الدميوغرافية والجغرافية والعسكرية والسياسية والصناعية، إىل جانب القوى املحركة، مثل االتجاهات 
االجتامعية والتقنية واالقتصادية والبيئية والسياسية. وينطوي التخطيط الفعال للسيناريوهات عىل معرفة 
أنه ميكن أن تجتمع عوامل متعددة بطرق معقدة بحيث ينتج عنها أوضاع مستقبلية مفاجئة، كام أن تخطيط 
السيناريوهات يسمح أيضاً بإقحام عوامل ناشئة، مثل األفكار الثاقبة الجيدة حول املستقبل، والتحوالت 
العميقة يف القيم الثقافية، أو االبتكارات الجديدة. كذلك يفيض »تفكري النظم« املستخدم بالتوازي مع 
تخطيط السيناريوهات إىل طيف أوسع من النتائج املمكنة؛ ألن الربط بني مختلف العوامل ميكن أن يتم 
تحليله بصورة أفضل من حيث اإلنتاجية. وميكن للقادة من خالل هذا التحليل أن يكونوا أفضل استعداداً 

لصنع القرارات مع بروز األحداث.
مع وجود األزمة الحالية يف اليمن، وعمليات التحالف املحتملة يف سوريا، سوف تواجه دولة اإلمارات 
العربية املتحدة متطلبات قد تكون متعارضة عىل مدى العامني القادم��ني، وقد تتجاذب جهدنا الوطني يف 
اتجاهات مختلفة. وقد تكون األعوام الثالثة التالية قبيل إكسبو 2010 أكرث تقلباً مع اقرتابنا من واحد من 
أهم األحداث يف تاريخ دولة اإلمارات. وتعترب السيناريوهات التي تسترشف الثالثني عاماً املقبلة، حتى نهاية 
حقبة االقتصاد الذي يهيمن عليه النفط، أكرث تحدياً، بل وتعد حاسمة بالنسبة لدولة اإلمارات. ولعل إدارة 
مس��ريتنا الوطنية، مع ضامن تحقيق مصالحنا الوطنية خالل هذه اآلونة املعقدة من الزمن، ستجد عوناً كبرياً 

لها يف تخطيط السيناريوهات والوسائل األخرى التي تسهم يف تعزيز صنع القرارات االسرتاتيجية. 
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ه��ذا االنتصار العس��كري بالغ األهمي��ة ينطوي عىل 

العديد من الرس��ائل، أولها أن الحرب يف اليمن هي حرب 

ملصلحة أمن واس��تقرار هذا الش��عب الشقيق، وضد كل 

من تس��ول له نفس��ه املس��اس بأبناء اليمن بغض النظر 

ع��ن االعتبارات الطائفية واملذهبية، وغري ذلك من مزاعم 

واهية يردده��ا الحاقدون واملتآمرون ضد هذا الش��عب 

األيب؛ فالح��رب ضد "القاع��دة" يف اليمن ه��ي، بالدرجة 

األوىل، بره��ان س��اطع عىل أن ح��رب التحالف العريب يف 

اليمن، هي حرب ضد االرهاب، س��نياً كان أو شيعياً، وأنه 

ال صح��ة للمزاع��م القائلة بأن التدخل لحامية الش��عب 

اليمني الش��قيق من عدوان جامعة "الحويث" وميلشيات 

الرئيس املخلوع عيل عبد الله صالح، هو حرب سنية ضد 

الشيعة، فالتصدي لخطر "القاعدة" يف اليمن يسقط هذه 

املزاعم وينسفها متاماً.

الرس��الة الثانية يف هذا االنتص��ار أنه يلفت نظر العامل 

واملجتمع الدويل إىل األهمية االسرتاتيجية البالغة الكامنة 

يف تدخ��ل التحال��ف الع��ريب بقي��ادة اململك��ة العربية 

الس��عودية يف اليم��ن، وأن هذا التدخل يس��تهدف أيضا 

اس��تئصال ش��أفة االره��اب وتنظيامته م��ن أرض صعبة 

وس��احات عمليات جغرافية وعرة، يب��ذل فيها أبناء دول 

التحالف العريب دمائهم وفاء لوعد أصيل باغاثة امللهوف 

واالس��تجابة لنداء املستغيثني من أهل هذا البلد الشقيق. 

ويف الس��ياق ذاته، تؤكد عملية املكال أن التحالف العريب 

هو جزء ال يتجزأ م��ن جهود مكافحة االرهاب يف مناطق 

ش��تى من العامل، وأن أجندة التحالف تتامهى مع أجندة 

القوى الدولية التي تواجه االرهاب يف سوريا وغريها؛ فام 

ال معنى للحـرب ضـد احلوثـي دون تـــــــــــــــــــــوجيـه ضربـة قاصمـة ضـد تنظيم "القاعـدة"
املقدم ركن/ يوسف جمعه احلداد..رئيس التحرير

ينبغ��ي ان يدركه العامل، أن التخ��يل عن اليمن كان كفيالً 

بتحول س��هوله وجباله جميعه��ا إىل "أوكار" لنرش الفكر 

االره��ايب واالس��تقطاب والتجنيد، التقليدي والس��يرباين، 

والتدريب عىل سفك الدماء ومامرسات الذبح والقتل عىل 

الهوية، التي متارسها تنظيامت االرهاب يف سوريا والعراق 

وليبيا وغريها.

الرس��الة الثالث��ة يف عملي��ة تحري��ر امل��كال تتمثل يف 

مس��توى االحرتافية القتالية والجاهزية العملياتية لقوات 

دول التحالف الع��ريب، حيث نجحت الق��وات االماراتية 

املشاركة ضمن التحالف العريب يف اثبات مقدرة عملياتية 

فائق��ة ع��ىل توجي��ه "رضبات عس��كرية مرشطي��ة" إىل 

تنظيم "القاع��دة" االرهايب، مبا يضمن الحفاظ عىل أرواح 

املدني��ني، ويخلص مدينة كبرية مث��ل املكال، وينتزعها من 

قبضة االرهاب يف واحدة من العمليات العس��كرية التي 

اس��تحقت بالفعل التقدير واالش��ادة م��ن جانب الخرباء 

واملتخصصني العسكريني.

الرسالة الرابعة يف عملية تحرير املكال هو ذلك التامزج 

والتنس��يق والتع��اون العميق ب��ني القادة العس��كريني 

اليمنيني، ونظرائهم من قادة دول التحالف العريب، حيث 

أس��هم ه��ذا التعاون يف بن��اء رؤية اس��رتاتيجية محكمة 

أس��همت يف توجيه رضب��ة قاصمة إىل تنظي��م تغلغل يف 

اليمن ومدنه منذ س��نوات طويل��ة مضت، حيث نجحت 

ق��وات التحالف الع��ريب يف إنهاء س��يطرة "القاعدة" عىل 

واحدة من أخطر نقاط متركزها يف اليمن.

 الرس��الة الخامس��ة موجه��ة إىل الش��عوب الخليجية 

والعربي��ة، الت��ي تتابع ب��كل فخر واعتزاز جه��ود أبنائها 

الس��عوديني واالماراتيني يف مكافحة االرهاب باليمن جنباً 

إىل جن��ب مع أش��قائهم اليمني��ني، وفحوى الرس��الة أن 

عمليت��ي "عاصفة الحزم" ثم "إعادة األمل"ليس��تا س��وى 

ع��الج ألزمات اليمن وتطهري لجراح��ه، التي تعمقت منذ 

س��نوات حكم الرئيس املخلوع عيل عب��د الله صالح، وما 

اكتنفه��ا من تغلغل لالرهاب وتنظيامته يف مناطق ش��تى 

من الدولة اليمنية. 

الرس��الة السادس��ة أنه ال معنى للح��رب ضد جامعة 

"الحوىث" وميلشيات صالح من دون توجيه رضبة قاصمة 

ض��د تنظيم "القاعدة" الذي اس��تغل ظ��روف االضطراب 

التي رافقت متدد الحوثيني وتوس��ع يف مناطق ش��تى من 

وس��ط وجنوب البالد، فاس��قاط فكرة متركز "القاعدة" يف 

اليم��ن البد وأن يرافق اس��قاط خط��ة تحويل صنعاء إىل 

عاصمة عربية رابعة تخضع لسيطرة املاليل وقادة الحرس 

الثوري االيراين، وقد كان ذلك بالفعل حلامً فارسياً توسعياً 

بامتياز. 

الرس��الة الس��ابعة تكم��ن يف مقدرة ق��وات التحالف 

الع��ريب ع��ىل هزمي��ة تنظي��امت االرهاب ع��رب عمليات 

عسكرية متطورة، حيث خالف األداء الخططي والعمليايت 

للقوات الس��عودية واالماراتية يف اليمن ظنون الكثريين، 

بعد نحو عام من سيطرة تنظيم 

"القاعدة" عىل مدينة املكال 

عاصمة حرضموت، نجحت قوات 

التحالف العريب يف تحرير هذه 

املدينة العريقة، ليشعر أهلها 

باألمن واألمان الذي افتقدوه 

منذ سيطرة التنظيم عىل املكال  

يف أبريل من العام املايض. 

»رسائل« حترير املكال



ال معنى للحـرب ضـد احلوثـي دون تـــــــــــــــــــــوجيـه ضربـة قاصمـة ضـد تنظيم "القاعـدة"

الذي��ن اعتقدوا أن أبطال قوات التحالف لن يس��تطيعوا 

مواجهة عنارص االره��اب من تنظيم "القاعدة" يف اليمن، 

ولك��ن الواقع أثبت تهافت ظن��ون الحاقدين واملتآمرين، 

وس��ذاجة رهاناتهم الفاش��لة، ويبدو أن هؤالء ال يدركون 

جيداً حج��م التطور الخططي والعمليايت والتدريبي الذي 

ط��رأ عىل جي��وش دول التحال��ف الع��ريب، ويف مقدمتها 

القوات املسلحة يف دولة االمارات العربية املتحدة، حيث 

بات الفرد املقاتل يف قواتنا املسلحة محور اهتامم وعناية 

الق��ادة وتحرص القيادة الرش��يدة، وعىل رأس��ها س��يدي 

صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس 

الدول��ة � حفظه الله � ع��ىل تزويده ب��كا مايحتاجه من 

مهارات وكفاءة وتدريبات قتالية وأنظمة تس��لح متقدمة 

تؤهل��ه ألن يخ��وض أرشس املعارك ويخ��رج منها مرفوع 

الهامة منترصاً، رافعاً راية بالده.

الرس��الة الثامنة واألخرية يف تحري��ر املكال، موجهة إىل 

الحاقدي��ن واملتآمرين من ذوي األقنع��ة ومن يف قلوبهم 

"م��رض"، الذي يظهرون خ��الف مايبطنون يف اليمن، وقد 

فاجئتهم وأفزعتهم هزمية حلفائهم األيديولوجيني الرسيني 

من تنظيم "القاعدة" وغريه من تنظيامت االرهاب يف هذا 

البلد الشقيق، فام وجدوا سوى محاوالت التشكيك ونرش 

الشائعات وتثبيط الهمم، سبيالً لنيل أغراضهم والتنفيس 

عن مش��اعرهم الكريهة، التي ال تكن لالمارات وش��عبها 

س��وى الغل والحقد والحس��د. إىل هؤالء نقول أن عملية 

تحري��ر املكال ه��ي رضبة عس��كرية قاصم��ة لالرهاب، 

وأنت��م تدركون ذل��ك جيداً ملا لهذه املدين��ة الحيوية من 

أهمية اس��رتاتيجية بالنس��بة لخطط التمدد االرهابية يف 

أوصال هذا البلد الش��قيق، ولكن الل��ه قيد ألهل اليمن 

أشقاء صادقون مخلصون يدافعون عنهم يف مواجهة قوى 

البغي والظلم والعدوان كافة، فلم تأت القوات املس��لحة 

االماراتي��ة إىل أرض اليمن بحثاً عن مغنم وال س��عياً وراء 

مكس��ب، بل ترجمة لقيم األخوة والدفاع عن الحق ضد 

كل من تسول له نفسه العبث باألمن القومي العريب، فقد 

آلت االمارات عىل نفسها أن تقف ثابتة راسخة وراء أمتها 

يف هذه اللحظة التاريخية الحاس��مة حيث يفر املرجفون 

وأصحاب املصالح وذوي األغراض والقلوب املريضة. نقول 

لهؤالء أيضاً إن قواتنا املسلحة االماراتية الباسلة ستواصل 

أداء رس��التها يف الدفاع عن أمتها العربية والتصدي لخطر 

االره��اب، ومواجه��ة أصح��اب املرشوع��ات األيديوجية 

التوس��عية من تنظيامت االره��اب ووكالء الخارج، الذين 

الس��يام يف ظل الش��واهد الت��ي تؤكد وج��ود تعاون بني 

جامعة الح��ويث وتنظيم "القاعدة" عىل مس��توى تهريب 

األس��لحة وغري ذلك م��ن مجاالت تس��تهدف يف مجملها 

أمن اليمن واستقراره، حيث كان وجود تنظيم "القاعدة" 

يف الجنوب داعامً لس��يطرة الحويث ع��ىل مناطق عدة يف 

الش��امل، إذ اعتقد الحوثيون أن وجود "القاعدة" يشتت 

جهود التحالف العريب، ويجعل من الصعب تركيز الجهود 

الحربية جميعها ضد الحويث وجامعته•

ال ه��دف لهم وال هم س��وى تنفيذ تعلي��امت موجهيهم 

االقليميني أو الدوليني، ونعدكم بأن عملية املكال س��تتكرر 

حتى يخ��رس فحيحكم وتغل��ق أفواه االره��اب كافة يف 

املنطقة، وتعيش ش��عوبنا الخليجية والعربية بأمن وأمان 

وسالم.

إن تحرير املكال لن يكون املعركة األخرية ضد االرهاب 

يف اليم��ن،  فالح��رب ض��د تنظي��امت االره��اب طويلة 

وممت��دة،  ولكنها بداية قوية عىل درب اس��تئصال هذه 

الظاه��رة البغيض��ة وتطه��ري أرض اليمن الش��قيق منها، 
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تنامى مفهوم "األزمة" تحديداً منذ عام 1963، حني قال روبرت ماكنامرا وزير الدفاع األمرييك األسبق مقولته الشهرية "انتهى 

عرص االسرتاتيجية وبدأ عرص إدارة األزمات"، وكان هذا الترصيح الشهري قد أطلق عىل خلفية احتدام أزمة الصواريخ الكوبية، 

التي كانت، وال تزال، متثل رمزاً للحرب الباردة بني الواليات املتحدة األمريكية وما كان يعرف باالتحاد السوفيتي، حيث 

أسهمت إدارة الرئيس األسبق جون كيندي وفريقه الحكومي، ومنهم الوزير ماكنامرا يف تفادي اندالع مواجهة نووية بني 

القوتني العظميني وقتذاك، حيث كانت التوصية األوىل للقادة العسكريني األمريكيني رداً عىل نرش السوفيت صواريخ محملة 

برؤوس نووية يف كوبا، توجيه رضبات جوية ثم غزو عسكري للجزيرة الكوبية.

إعداد:
سامي بيومي

ولك��ن وزير الدفاع ماكنامرا والفري��ق الدبلومايس األمرييك 

ومعه��م الرئيس كنيدي، انحازوا لخي��ار فرض حصار بحري 

حول كوبا ملنع وصول األس��لحة الس��وفيتية إليها، وبالفعل 

أثبت��ت التط��ورات املتس��ارعة لألزمة وقت��ذاك أن التلويح 

بورقة الغزو كان أكرث فاعلية من اس��تخدامها بالفعل، وكان 

التعه��د األمرييك بعدم غزو كوبا رشطاً أساس��ياً قابله تعهد 

س��وفيتي بس��حب الصواريخ من الجزيرة الكوبية. وهكذا 

تحق��ق الهدف االس��راتيجي األمرييك ع��ر توظيف أوراق 

الضغ��ط بكفاءة وفاعلية من خالل إدارة دقيقة لتلك األزمة 

التاريخية، التي اعتر كثري م��ن الخراء واملتخصصني إدارتها 

أمريكي��اً من أفضل األمثلة عىل هذا الصعيد يف نصف القرن 

األخري من القرن العرشين، من دون أن يقلل ذلك من الرأي 

القائ��ل بأن القدر وحده قد ح��ال دون اندالع حرب نووية 

كانت ترق بني ساعة وأخرى طيلة األيام الثالثة عرش لألزمة، 

وه��و الرأي الذي أي��ده بالفعل نيكوالي ليونوف مس��ؤول 

صراع األزمات واالسرتاتيجيات يف القرن احلــــــــــادي والعشرين
ال ثوابث يف الصراعات وال مسلمات يف حسابات املواجهة
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ملف كوبا يف جهاز "يك جي يب" )االس��تخبارات السوفيتية(، 

الذي أكد يف ما بعد أن التس��وية الس��لمية لألزمة حينذاك 

كانت أق��رب إىل "املعجزة" وأن ما ح��دث كان يبدو أقرب 

إىل أن "قوة إلهية تدخلت ملس��اعدتنا عىل إنقاذ أنفسنا من 

خطر محدق".

كانت تلك األزمة هي الظهور األول عىل صعيد العالقات 

الدولية ملفهوم "إدارة األزمات" Crisis management ويف 

الس��نوات األخرية، بات مفهوم "األزم��ة" من أكرث املفاهيم 

االس��راتيجية التصاقاً بالوعي الجمعي للش��عوب واألمم يف 

ظل التطورات املتس��ارعة التي تش��هدها مناطق شتى من 

العامل؛ حيث باتت األزمات سمة مميزة للسنوات والعقدين 

األولني من القرن الحادي والعرشين، وال ينفك مفهوم "إدارة 

األزمات" ع��ن مواجهة التحديات واألخط��ار والتهديدات، 

فالهدف من ذلك كله هو بلورة آليات مدروسة تتسم بقدر 

ع��ال من املرونة والديناميكي��ة والفاعلية من أجل معالجة 

األزم��ات واإلش��كاليات الطارئة وتف��ادي األخطار وضامن 

االستفادة من الفرص السانحة التي تولدها أحياناً األزمات، 

التي باتت إحدى متالزم��ات عرص العوملة، وتتطلب درجة 

عالية من التكيف معها، ومن ثم امتالك القدرات واملهارات 

الالزمة للتعايف من آثار األزمات ومعالجتها بشكل إيجايب.

صراع األزمات واالسرتاتيجيات يف القرن احلــــــــــادي والعشرين
الرئيس كيندي فرض 

حصار بحري على كوبا 
ملنع وصول األسلحة 

السوفيتية إليها

االسرتاتيجية وإدارة األزمات
ق��د يعتقد البع��ض أن مقولة ماكنامرا الش��هرية داللة عىل 

انتهاء االس��راتيجية كعل��م، ولكن ما كان يقص��ده الوزير 

األمرييك هو غلبة الطابع التكتييك عىل الطابع االسراتيجي 

يف العالق��ات الدولي��ة، فخلفي��ات هذه املقول��ة نابعة من 

عنرص "املفاجأة" التي أدهش��ت مخططي االس��راتيجيات 

األمريكيني، الذي��ن انطلقت تقديراتهم وحس��اباتهم كافة 

من استبعاد قيام االتحاد السوفيتي السابق بتخزين أسلحة 

هجومي��ة يف الجزيرة الكوبية، مبا يعني��ه ذلك من مجازفة 

س��وفيتية باس��تنفار الغض��ب األمري��يك، ما يفرس ش��عور 

الصدمة والدهشة البالغني التي الزمت أجهزة االستخبارات 

ووكاالت التجس��س األمرييك عقب تلقيه��ا الخر الصدمة، 

وإدراكها حجم الفش��ل الذي الزمه��ا حني أخفقت يف رصد 

أي إش��ارات تحذيرية دال��ة عىل تحركات س��وفيتية تجاه 

كوب��ا. ويف املقابل كان التحرك الس��وفيتي املفاجئ للجانب 

األمرييك مبنزلة رس��الة تعني أنه ال ثوابت يف الرصاعات وال 

مس��لامت يف حس��ابات املواجه��ة، وأن التخطيط التكتييك 

يغلب عىل االسراتيجي يف مثل هذه الحاالت. فكان الدرس 

الس��وفيتي قاس��ياً مبعنى الكلمة، ومل يوازه يف القيمة سوى 

اإلدارة األمريكية الدقيقة لتلك األزمة.

ومب��رور الس��نوات والعق��ود، ب��رز متغ��ري جدي��د يف 

العالق��ات الدولي��ة، متمث��الً يف التهدي��دات الالمتامثلة أو 

الرصاع��ات غري التقليدي��ة، وتراجعت احت��امالت الحروب 

الري��ة والرصاعات التقليدية الك��رى، وانترشت بؤر التوتر 

يف مناط��ق عدة من الع��امل، ولكنها ب��ؤر رصاعية محدودة 

زماني��اً ومكاني��اً يف أغلبها، وتتمحور بني م��ا يعرف بالقوى 

الفاعلة الجديدة يف النظام العاملي القائم من ناحية والدول 

من ناحي��ة ثانية، وتعد الجامع��ات اإلرهابية أحد تجليات 

ه��ذا التطور املفص��ي، بوجودها طرف��اً يف معظم الحرائق 

واألزم��ات امللتهبة يف مناطق متفرقة م��ن العامل. ويف ضوء 

هذا الواقع، تراجعت بالفعل االسراتيجية والتخطيط بعيد 

املدى ملصلحة التخطيط املرح��ي قصري املدى أو ما يعرف 

بالخط��ط التكتيكية، ولكن يجب مالحظة أنه ال تعارض بني 

االسراتيجية والتكتيك، حيث تظل االسراتيجية كمنهج هي 

اإلطار الناظم للفكر السيايس للدول، وما طرأ هو االعتامدية 

املتزايدة عىل التكتيك يف هذا الفكر الس��يايس، بهدف توافر 

قدر عاٍل من املرونة والتكيف الخططي يف مواجهة الطوارئ 

واألزمات املتالحقة.

الرئيس أوباما ينتمي 
ملدرسة جون كنيدي 

املعروفة بالتعقل 
والرتيث والتصرف بهدوء
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ويف ضوء ما سبق، فإن الحاجة إىل التكتيك باتت ملحة يف 

ض��وء طبيعة التهديد غري التقليدية يف العرص الراهن، فخطر 

اإلره��اب وتنظيامته، عىل س��بيل املثال، بحاجة إىل س��امت 

التخطيط عىل املستوى التكتييك، من حيث رسعة االستجابة 

ورد الفعل، والتكيف مع طبيعة التهديد، مبا يس��تلزمه ذلك 

من توفري ألدوات الرد واالش��تباك، سواء عىل املستوى القتايل 

أو عىل املستويات السياس��ية والفكرية والثقافية، فضالً عن 

رضورة االنتص��ار يف املعارك الجزئية الجانبية التي تنجر إليها 

الدول والش��عوب يف مواجهة التحديات والتهديدات العابرة 

الجغرافيا، يف حني أن االسراتيجية تسعى إىل مستويات أوسع 

وأكر ومعارك فاصلة، وتراعي املش��هد األش��مل أو األوس��ع 

The Big Picture، فض��الً ع��ن أن االس��راتيجية بطبيعتها 

ترتك��ز عىل علم اس��ترشاف املس��تقبل والتخطي��ط الدقيق 

والتفك��ري املنطقي، يف حني أن إدارة األزمات تتطلب، بجانب 

العل��م ومقوماته ومعطيات��ه، اإلبداع اللحظ��ي ورد الفعل 

املبتكر.

تقنيات العوملة وإدارة األزمات
تؤدي تقني��ات العوملة الجارفة دوراً كب��رياً يف عرص األزمات 

عىل مس��تويي األس��باب والنتائج، فهناك الكثري من األزمات 

الحقيقية التي ش��هدتها كثري من الدول يف الس��نوات األخرية 

تفجرت من خالل وس��ائل التواص��ل االجتامعي واالتصاالت 

الذكي��ة، الت��ي ت��ؤدي أحد أه��م األدوار يف مجال تش��كيل 

اتجاه��ات الرأي الع��ام تجاه القضايا واألح��داث املتغرية يف 

الع��امل. فلم تعد وس��ائل التواصل االجتامع��ي مجرد العب 

ضم��ن العبني إعالميني كرث عىل س��احات التأثري الجامهريي، 

بل باتت تحتل صدارة هؤالء الالعبني يف كثري من دول العامل. 

واملؤكد أن دخول هذا املتغري عىل الخط يتطلب عنرص رسعة 

االس��تجابة واالش��تباك من األطراف ذات العالقة يف القضايا 

املث��ارة، بل تصبح رسعة االس��تجابة والتفاعل واالش��تباك يف 

أحيان كثرية هي عنرص الحسم يف توجيه دفة األزمات، سواء 

باتجاه التصعيد أو باتجاه املعالجة والتهدئة واالحتواء.

وإذا كان��ت معطي��ات الواقع وتأث��ريات تقنيات االتصال 

الذكي��ة واضح��ة اآلن للجميع، ف��إن املس��تقبل رمبا يخفي 

الكثري من املفاجآت عىل صعيد دور هذه الوسائل وتأثرياتها 

املحتمل��ة، وهناك معطيات تدفع باتج��اه هذا التوقع، منها 

أن ش��بكة اإلنرن��ت التقليدي��ة القامئة يف الوق��ت الراهن، 

 Visible Web أو م��ا يعرف بالش��بكة الظاه��رة أو املرئي��ة

ال متثل س��وى أقل م��ن %5 من الحجم الحقيقي للش��بكة، 

فيام تبقى النس��بة الهائلة املتبقي��ة Deep Net بعيدة متاماً 

عن مح��ركات البحث التقليدية ومغلق��ة يف وجه محاوالت 

الوص��ول إليها. وثانيه��ا أن معطيات الح��ارض تؤكد صعوبة 

السيطرة عىل تقنيات االتصال والتواصل الذكية يف املستقبل، 

فالقوانني والترشيعات والقيود لن تكون قادرة مستقبالً عىل 

رس��م حدود واضحة للقانوين وغري القانوين يف األنشطة التي 

متارس عر وس��ائل التواصل الذكية، فمنذ أش��هر أعرب مارك 

زوركربريج مؤس��س ومدير موقع التواصل االجتامعي األشهر 

"فيسبوك" عن اعتقاده بأن املستقبل سيشهد تشارك األفكار 

بشكل مبارش )من العقل إىل العقل( باستخدام التكنولوجيا، 

مبعنى أن طريف االتصال ميكن أن يفكرا يف يشء واحد ويتمكنا 

من معايش��ته يف الحال، بحيث ميكن مثالً ملتصل بالشبكة أن 

يتحك��م يف طائرة أو يدخل إىل حس��ابه من دون اس��تخدام 

حركة عضلية أو كتابة كلمة رس، أي التحكم بالتفكري، فأنظمة 

الحاسوب املستقبلية تتجه إىل فتح قنوات اتصال مبارشة بني 

الدم��اغ والحاس��وب مبارشة من دون وس��يط حريك، بحيث 

يس��تطيع الحاسوب قراءة إش��ارات املخ وترجمتها إىل لغته 

وتنفيذها. وإذا أضفنا إىل ذلك "إنرنت األشياء" الذي يقرب 

تدريجياً من الواقع برسعة مذهلة، فسندرك حجم التحديات 

التي تواجه مخططي السياس��ات يف املستقبل، الذي يتضمن 

ش��بكة من األش��ياء التي تحتوي عىل إلكرونيات ومجسات 

وبرمجيات اتصال تؤهلها للتواصل مع بعضها بعضاً من دون 

الحاج��ة إىل تدخل ب��رشي. ومن امل��ؤرشات الجيدة يف هذا 

الص��دد أن دولة اإلمارات العربية املتح��دة تتفاعل مع هذا 

الواقع املتغري برسعة، حيث اخت��ريت اإلمارات يف يونيو عام 

2015، رئيسة إلحدى لجان خراء "إنرنت األشياء" يف االتحاد 

الدويل لالتصاالت.

وهذا التطور التقني الهائل، س��يجعل األجهزة نفس��ها يف 

حالة حرص وجمع مس��تمر للمعلوم��ات من جميع األجهزة 

التي تتعامل معها وتخاطبها آلياً، بحيث تصبح هذه األجهزة 

نفس��ها مصادر معلومات مؤهلة تتناقلها ونقلها إىل مصادر 

أخرى يصعب الس��يطرة عليها تقنياً، والسيام يف الدول األقل 

انخراطاً يف هذه املوجة التقنية، وبحيث تصبح السيطرة عىل 

حركة املعلومات وتداولها مس��ألة أك��رث تعقيداً ورمبا تقرب 

من درجة االستحالة، بحيث يصبح البديل الوحيد هو إغالق 

الباب يف وج��ه التفاعل مع التطور التقن��ي. ويف ضوء ذلك، 

كي��ف ميكن الحديث عن إدارة األزم��ات بطرق تقليدية، أو 

حتى عر اسراتيجيات حديثة ولكنها ال تتسم بقدر هائل من 

املرونة والتفاعل مع متغريات العرص؟

إدارة األزمات بني السياسيني والعسكريني
يعتق��د كث��ري من املتخصص��ني أن تعقد األزم��ات يف العرص 
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الراهن وتش��ابكها أنتج صعوبات عدة، منها ما يتعلق بنمط 

إدارة األزم��ة وخرات القامئني عىل ه��ذه اإلدارة، فالقرارات 

باتت مكلفة سياس��ياً واقتصادياً وثقافياً... إلخ، ولعل األزمة 

الكوبي��ة ق��د وضعت الع��امل أجم��ع عىل درب اس��تيعاب 

فك��رة "الخ��ط األحمر الن��ووي"، فمث��اًل، الضغ��ط عىل زر 

الرضب��ة النووي األويل يغلق الباب متام��اً يف وجه التوقعات 

والرجيح��ات، ف��ال أحد يس��تطيع القطع مبا قد ت��ؤول إليه 

األوضاع. فعرص التس��لح النووي قد حد كثرياً من التقس��يم 

الذي ساد طويالً حول مصادر القرار، حيث كان من املعروف 

أن اتخاذ قرار الحرب بيد السياسيني يف حني يبقى تنفيذه بيد 

العس��كريني، فالعس��كريني ظلوا لقرون يتبنون املبدأ القائل 

"ق��ل يل م��ا يجب أن أفع��ل ولكن ال تقل يل كي��ف أفعله"، 

حيث أصبحت الق��رارات يف األزمات الكرى تتخذ عىل أعىل 

املس��تويات من خالل إدارة مركزي��ة واحدة لألزمة. فاألمور، 

من��ذ أزم��ة الصواريخ الكوبي��ة، مل تعد تنطل��ق من تفاوت 

القدرات التسليحية، بل من نوعية هذه القدرات، فالواليات 

املتح��دة كانت تحظ��ى بتفوق ن��ووي هائل ع��ىل االتحاد 

السوفيتي السابق، بل إن الفارق يف القدرات النووي قد بلغ 

نسبة 10 : 1، ولكن هذا التفوق مل مينع الرئيس األسبق جون 

كنيدي من أخذ عام��ل الردع باالعتبار مهام كانت معطياته. 

ولق��د من��ح تعاظم قدرات التدمري التس��ليحية السياس��يني 

أيضاً مس��احة أكر التخاذ قرار الرد يف األزمات، حيث مالت 

الكف��ة ملصلح��ة من��ح الدبلوماس��ية وقتاً أك��ر يف كثري من 

األزمات. وهناك عامل آخر برز يف الس��نوات األخرية بش��كل 

متزاي��د، ودفع مبزيد من األدوار للسياس��يني، وهو التأثريات 

مجهولة املصدر يف الرصاع��ات واألزمات، فقصور املعلومات 

االس��تخباراتية � عىل س��بيل املثال � ح��ول قدرات تنظيامت 

اإلره��اب وإعداد مقاتليها وتجهيزاته��م ومهاراتهم القتالية، 

يجع��ل بيئة صناعة القرار يف األزمات أكرث تعقيداً، لذا يصبح 

الريث والحكمة والهدوء س��ادة املوقف خشية االنزالق إىل 

قرارات مترسعة ينجم عنها خس��ائر برشية ومادية جسيمة؛ 

ومن ثم تصبح العوامل املجهولة إحدى أهم املحددات التي 

تصب يف مصلحة السياس��يني. ويف مقابل ما سبق، فإن هناك 

عوامل متن��ح األفضلي��ة للعس��كريني يف إدارة األزمات، ويف 

مقدمتها مقدرتهم عىل تفادي مآزق الساس��ة، حيث يتورط 

بعض السياس��يني يف األزمات فيام يعرف بالخطوط الحمراء 

للمواقف، حيث تصدر الترصيحات أحياناً لربط س��لوكيات 

الفعل ورد الفعل بس��لوكيات معينة من الطرف اآلخر، الذي 

قد يتامدى يف اختب��ار نوايا خصمه متجاوزاً "الخط األحمر"، 

الذي ورد يف ترصيحاته ومواقف��ه املعلنة للجمهور، ما يضع 

الس��يايس يف مواجهة مأزق بالغ الصعوبة. وقد سقط الرئيس 

األمري��يك ب��اراك أوباما ذات��ه يف هذا امل��أزق، حيث أكد يف 

بدايات األزمة الس��ورية أنه يف حال استخدم النظام السوري 

األس��لحة الكيامئية ضد ش��عبه، فإنه يك��ون بذلك قد جاوز 

الخطوط الحمراء وأنه س��يكون هناك إعادة للحس��ابات يف 

املنطق��ة، ولكن األس��لحة الكيامئية اس��تخدمت بالفعل يف 

"الغوطة الرشقية"، ووضعت اإلدارة األمريكية يف حرج بالغ، 

ولكنها تخلت عن خطوطها الحمر وأعادت رس��مها مجدداً، 

ودافع أوباما عن موقفه مؤخراً قائالً "بالنس��بة يل كنت أعلم 

أن الضغط عىل زر اإليقاف املؤقت يف تلك اللحظة سيكلفني 

من الناحية السياسية… أعتقد أن يف نهاية املطاف كان هذا 

هو الق��رار الس��ليم." وبرغم ما يقوله البعض بش��أن ترضر 

مصداقي��ة الواليات املتحدة جراء س��قوط خطوطها الحمراء 

يف س��وريا واحداً تلو اآلخر، فإن الرئي��س أوباما ظل مقتنعاً 

بسالمة موقفه وشعاره القائل بأن مرحلة ما بعد جورج بوش 

االبن تف��رض رضورة تفادي "الق��رارات الغبية"، وكان يقول 

يف معرض تري��ر الراجع "حفاظنا ع��ىل املصداقية قادنا إىل 

فيتنام"، وطاملا دافع أوباما عن قراراته وسط مساعديه بقوله 

"إن إس��قاط قنبلة عىل أحد ملجرد إظهار قدرتك عىل القيام 

بذلك هو أسوأ قرار يف استخدام القوة"، فالرئيس أوباما كان، 

وال يزال، حريص��اً عىل عدم التزام "قواعد اللعبة" بل ينطلق 

من حس��ابات ورؤى مغاي��رة يف إدارة األزمات، وبالتايل فهو 

ال يؤم��ن بفكرة ح��رش الذات يف زاوية ضيقة جراء س��قوط 

"الخط��وط الحم��راء"، ومن ثم فهو أقرب إىل مدرس��ة جون 

كني��دي يف إدارة األزم��ات، وهي املعروفة مبدرس��ة التعقل 

والريث والترصف بهدوء.

أهداف مستقبلية 
أصبح��ت إدارة األزم��ات من أهم وأب��رز القضايا املطروحة 

للبحث والنقاش عىل طاولة التخطيط االس��راتيجي، فالعامل 

يعيش يف ق��رن األزمات، الت��ي تتطلب بدورها اس��تجابات 

رسيعة ومرنة، حيث انعكس��ت ه��ذه املعطيات يف مجملها 

عىل العالقات الدولية، التي تش��هد انحس��اراً واضحاً لفكرة 

التحالفات االسراتيجية ملصلحة التحالفات التكتيكية املؤقتة، 

باعتبارها البديل األفض��ل ملواجهة الرصاعات واألزمات التي 

تندلع بوتائر متس��ارعة يف مناطق شتى من العامل. ويف جميع 

األحوال يبقى االعتامد عىل االسراتيجية يف تحديد األهداف 

املستقبلية للدول والشعوب مسألة أساسية، ولكن التاميز 

يظ��ل رهن املزاوجة يف العمل بني ما هو اس��راتيجي وما 

هو تكتييك، والس��يام فيام يتعلق ب��إدارة األزمات الطارئة 

بغض النطر عن حجمها وتأثرياتها االسراتيجية املحتملة •

االسرتاتيجية بطبيعتها 
ترتكز على علم استشراف 

املستقبل والتخطيط 
الدقيق والتفكري املنطقي
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الوضوح والتكامل والواقعية إىل جانب التخصص واالستمرارية
تعد االسرتاتيجية أعىل درجة يف التفكري والتدبري والرتتيب ونطاق التأثري واألفق الزمني من "السياسة"، وهي 

عملية منضبطة ذات مخرجات وغايات ووسائل محددة بوضوح، وهي تخدم الهدف السيايس الوطني، 

وتخدم السياسة يف إطار التقلبات والتعقيدات والهواجس والغموض، ويصبح التفكري 

االسرتاتيجي هو القدرة عىل تطبيق االسرتاتيجية يف الواقع، ثم صياغة ما يخدم 

بنجاح مصالح الدولة، من دون تحمل مخاطر ميكن تفاديها، ولذا فهو 

يتضمن جانبي الفن والعلم معاً.

 د. عمار علي حسن
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ومفهوم االسراتيجية هو من املفاهيم املتداولة يف 

مختلف العلوم االجتامعية، بأقالم وألس��نة الباحثني 

واملتخصص��ني يف الش��ؤون العس��كرية والسياس��ية 

واالقتصادي��ة واالجتامعي��ة، لكن تظل االس��راتيجية 

عمال سياس��يا محضا، أو يج��ب أن تكون كذلك عىل 

األق��ل، ومثل كل األعامل يس��تلزم النجاح مامرس��ة 

حسن تقدير األمور، وهذا يتطلب من دون شك قدراً 

ال يستهان به من الخيال العلمي.

وإذا كان م��ن رشوط وض��ع االس��راتيجية وضوح 

األهداف وتكامله��ا وواقعيتها إىل جان��ب العقالنية 

والتخص��ص واالس��تمرارية واإلل��زام واملرون��ة، فإن 

أحد أه��م هذه الرشوط ه��و االبتكاري��ة واالعتامد 

ع��ىل الذات، وهن��ا يكون للخيال دوره، وبذا تتس��م 

االس��راتيجية بأنها »اس��تباقية توقعي��ة«، إن مل تكن 

»تنبؤية«، وهذا االس��تباق يرم��ي إىل رعاية املصالح 

الوطنية وحاميتها مام يخبئه املستقبل، ولذا يجب أال 

يقوم عىل التقديرات الجزافية أو الخياالت األسطورية، 

وإمن��ا ع��ىل دراس��ة االحت��امالت والس��يناريوهات، 

ووضع االفراض��ات واملنطلقات، والتي تكون بدورها 

مرشوطة مبا يجري عىل األرض، وباإلمكانات املتاحة.

ويف إط��ار »عاصفة الفكر« الت��ي أطلقها ويرعاها 

مركز اإلمارات للدراس��ات والبحوث االس��راتيجية يف 

أبوظبي عام 2015 وعقدت نسختها الثانية يف املنامة 

عاصم��ة مملك��ة البحرين يف الثام��ن والعرشين من 

مارس املايض ت��م تخصيص محور بعن��وان »عاصفة 

الح��زم وتكوي��ن االس��راتيجية« من منطل��ق إدراك 

أهمي��ة أن تكون هناك اس��راتيجية مح��ددة لهذه 

العملي��ة الت��ي يختلط فيها العس��كري بالس��يايس 

احلرب لن تستمر إىل 
األبد إمنا ستنتهي 

بالسياسة

والدبلوم��ايس واالقتص��ادي واإلعالم��ي واالجتامعي 

والثق��ايف والنفيس، برغم أن الزخم األكر منرصف إىل 

العمليات العس��كرية الجارية. وتكوين االسراتيجية 

يتطلب عرشة محددات أساسية، هي:

1 � وضوح الهدف األس��ايس: وهنا ميكن القول إن 

مطلقي »عاصف��ة الحزم« أعلنوا رصاحة منذ اللحظة 

األوىل أن هدفه��م هو منع متكن إيران من اليمن عر 

توظيف القدرات العس��كرية واالجتامعية للحوثيني 

وحليفه��م عي عبدالل��ه صالح ال��ذي خلعته الثورة 

اليمنية من الحكم، وين��اور ويرواغ من أجل العودة 

إليها.

2 � تكام��ل األهداف الفرعية: حيث توجد أهداف 

فرعي��ة تتكامل بغي��ة تحقيق هذا اله��دف األعم أو 

األشمل، وميكن أن نس��تقيها من الترصيحات املعلنة 

ملس��ؤولني بال��دول املش��اركة يف »عاصف��ة الحزم«. 

وتتمثل ه��ذه األهداف الجزئي��ة يف: متكني الرشعية 

السياسية والدستورية للرئيس عبد ربه منصور هادي 

وحكومت��ه، وتقليص إمكان��ات الحوثيني مبا يعيدهم 

إىل حجمه��م الطبيعي يف الدول��ة واملجتمع باليمن،  

واحتواء القبائ��ل اليمينة وإع��ادة اصطفافها لتكون 

ق��وة رافعة لدولة مينية عربي��ة يف حكمها وتوجهاتها 

وانحيازاتها وخياراتها، ويف ركاب هذا تشكيل الجيش 

اليمن��ي ع��ىل نح��و يحقق ه��ذا أيضاً، ع��الوة عىل 

محارب��ة اإلره��اب خاصة يف ظل ترب��ص »القاعدة« 

و«داع��ش« بالدول��ة اليمني��ة بحيث تت��م مكافحة 

البيئات املنتج��ة والحاضنة واملوظفة لإلرهاب، ومنع 

استفادة اإلرهابيني من هشاشة الدولة اليمنية حالياً، 

أو اس��تاملتهم من قبل الحوثيني وصالح ولو مرحلياً، 

كام تتضمن األه��داف تقليل أخط��ار الطائفية التي 

تتعمق ألس��باب ودوافع سياس��ية بحت��ة باليمن يف 

الوقت الراهن.

3 � واقعي��ة األه��داف: وتتطل��ب هذه املس��ألة 

عموماً حساب الكلفة أو الثمن، ومعرفة حجم الجهد 

املطل��وب بذله، وكذلك تفهم طبيع��ة األمور إن جاء 

العائ��د غري كب��ري يف البداية، وأن الحرب لن تس��تمر 

إىل األبد إمنا س��تنتهي بالسياس��ة، كام جرت العادة. 

وأعتق��د أن املش��اركني يف »عاصفة الح��زم« يدركون 

متام��اً أهمي��ة االبتع��اد ع��ن التقدي��رات الجزافية، 

والخياالت األس��طورية، فال يتحدثون عن قضاء مرم 

عىل الحوثيني، وال كس��ب املعركة يف زمن يسري جداً، 

فهم يعرفون أن الحوثيني جزء من الش��عب اليمني، 

لكن عليه��م أن يعملوا مع بقية األطراف عىل أرضية 

وطنية وال يكون »حصان طروادة« إليران فيمكنونها 

م��ن رقبة اليمن. ك��ام أن هناك من��ذ اللحظة األوىل 

تقديراً لصعوبة املعركة خاصة عىل األرض، لكن هناك 
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ثقة بأن االنتصار آٍت يف خامتة املطاف، وهذه مس��ألة 

طبيعي��ة ألي قوة عس��كرية دخلت حرب��اً مهام كان 

مستوى التفاوت بني قدراتها وقدرة خصمها.

4 � العقالني��ة: وتعني تقدير ق��وة الخصم، وجمع 

املعلوم��ات الدقيقة عن��ه وتحليله��ا بطريقة علمية، 

ووضع السيناريوهات التي ستسلكها الحرب )سننترص 

رسيعاً، سنتعرث بعض اليشء يف البداية، سندخل هدنة، 

س��يعاند الخص��م طويالً، س��ينهار الخص��م بعد مدة 

معينة( ثم وضع البدائل، ليس العسكرية فقط، وإمنا 

السياس��ية أيضاً، وتتعلق باألطراف التي ميكن للدول 

املش��اركة يف »عاصفة الح��زم« أن تتفاعل أو تتعامل 

معها مع التغريات التي تطرأ يف اليمن.  

التخص��ص: ويرتب��ط ه��ذا املح��دد مبه��ارة   �  5

القيادة العس��كرية امليدانية، وحنكة الدبلوماس��يني 

وقت التفاوض، ودور اإلعالم يف التس��ويق الس��يايس 

والدعاية والحرب النفس��ية وصناع��ة الصورة، وتوافر 

مديري األزمات، ورضورة االس��تعانة بعلامء السياسية 

واالقتصاد واالجتامع وعلم النفس والتاريخ والفلكلور 

وخ��راء األم��ن. فأ�صح��اب مثل ه��ذه التخصصات 

والخ��رات يج��ب أن يكون��وا حارضي��ن عن��د وضع 

االسراتيجية، وتؤخذ آراؤهم يف االعتبار. 

6 � االس��تمرارية: وهذه ركيزة أساس��ية من ركائز 

االس��راتيجية ف�«املنبت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى«، 

وهنا يجب النظر إىل اس��تمرار الحرب بوسائل أخرى، 

أي من خالل السياس��ة، والعمل عىل تحسني الصورة 

وكس��ب الش��عب اليمني دوماً، وإعادة إعامر اليمن 

بعد الحرب، ووضع الخطط التي من ش��أنها الحفاظ 

عىل وحدة ال��راب الوطني اليمن��ي، والنظر يف دمج 

الحوثي��ني بع��د هزميته��م م��ع إعادته��م إىل وزنهم 

الحقيق��ي يف املجتمع، ثم متابعة أدائهم عن كثب يف 

قابل السنني، والتشبيك أو مد روابط الصلة مع النخبة 

اليمنية الجديدة الس��يام من الشباب الذي مثل القوة 

االجتامعية األساسية يف الثورة عىل نظام عي عبد الله 

صالح، وأخ��رياً النظر يف علمية كتاب��ة التاريخ، حيث 

س��يعمد الحوثيون ومن معهم ع��ىل تدوين ما يعزز 

وجهة نظرهم من مجريات األمور، وهذا أمر متوقع.

7 � املرون��ة: وتف��رض إعادة النظر يف السياس��ات 

التفصيلية إن فشلت، وإعادة بناء الخطط إن توعكت، 

والقيام بتقييم املرشفني املبارشين عىل الخطط بشكل 

مستمر لضامن كفاءتهم، وتجديد املعلومات باستمرار 

ح��ول وضع ق��وات الحوثي��ني وحلفائه��م، وموقف 

القبائ��ل، ووجهة نظر الح��راك الجن��ويب، وتصورات 

األطراف اإلقليمية والدولي��ة، ووضع املجتمع اليمني 

مبختل��ف أطرافها م��ن القبائل والش��باب واألحزاب 

واإلعالم.

8 � اإللزام: وهنا تصبح الدول املشاركة يف »عاصفة 

الحزم« ملزمة بالتكاتف حتى تحقيق الهدف الرئييس 

واأله��داف الفرعية، ومواصلة إع��ادة بناء ما هدمته 

الح��رب، وتحس��ني رشوط حياة اليمني��ني بعد انتهاء 

العمليات العسكرية بشكل نهايئ، ثم العمل عىل بناء 

منط عالقات جيدة متصاعدة مع اليمن. 

9 � املراجع��ة: وتتمث��ل يف ه��ذا املق��ام يف تحديد 

م��دة زمنية لتقيي��م وتقويم السياس��ات والعمليات 

العس��كرية، وتحدي��د م��ن ين��اط بهم القي��ام بهذه 

املراجعة ومراقبتهم، بغية ضامن أفضل تطبيق ممكن 

لبن��ود االس��راتيجية، يف فروعها الصغ��رية املتمثلة يف 

»السياس��ات« واألكر منها املتعلق��ة ب�«الخطط« ثم 

األوسع املرتبطة باالسراتيجية نفسها. 

10 � االبت��كار: فنظ��راً ألن وض��ع االس��راتيجيات 

يتطل��ب تفك��رياً نقدياً وتفك��رياً إبداعي��اً، إىل جانب 

التفكري يف التأث��ري املتبادل بني املنظومات والتفكري يف 

الزمن والتفكري األخالقي، ف��إن للخيال دوره املهم يف 

صياغة االس��راتيجيات، من زاوية املساهمة يف زيادة 

الفهم، وتوسيع التفس��ريات املنطقية املمكنة، ووضع 

الخيارات البديلة، وتحديد الفرص املحتملة. وكل هذا 

يصب يف إطار صياغة الثالوث االسراتيجي املتمثل يف 

األهداف واألفكار واملوارد، وكل منها يحتاج إىل خيال، 

ينرصف باألساس إىل توقع ما يأيت، واالستباق يف الرؤية 

والحركة، وهذه مسألة ال أعتقد أنها بعيدة عن الدول 

املشاركة يف »عاصفة الحزم«•

الدول املشاركة 
يف عاصفة احلزم 
ملزمة بالتكاتف 

حتى حتقيق الهدف 
الرئيسي واألهداف 

الفرعية
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قواتنا املسلحة يف اليمن.. ملاذا؟!
يعتقد الكثريون أن املش��اركة اإلماراتية بعدد من قواتها املس��لحة يف التحالف العريب، هي أول جهد عسكري إمارايت 
خارجي، وهذا بطبيعة الحال خطأ تام، فلطاملا ش��اركت القوات املس��لحة اإلماراتي��ة يف ميادينعدة، داعمة للرشعية 
الدولي��ة، ولطاملا ش��اركنا يف جهود األمم املتحدة لحفظ األمن واالس��تقرار، يف عدة بالد من الع��امل، وبطبيعة الحال 
س��اهمت قواتنا أيضاًعىل الدوام يف الوقوف مع األش��قاء ورفع الظلم والجور الذي يحيق بأي ش��عب ش��قيق، ألن 
العقيدة العسكرية اإلماراتية تم تأسيسها وقامت عىل مبدأ نرص الضعيف ونرصة املظلوم، فعىل سبيل املثال مل ترتدد 
قواتنا املس��لحة يف الدخول مع قوات التحالف الدويل لخوض معارك ضارية بهدف تحرير دولة الكويت الش��قيقة، 
من اعتداء واحتالل قوات صدام حس��ني يف عام 1991م حيث وقفنا مع ش��عب الكويت الشقيق حتى رفعت الغمة 

وعادة الكويت حرة أبية.
هذا مبدأ واضح ال يقبل التشكيك أو حتى النسيان، فقواتنا داعمة لالستقرار ونرصة الشعوب ضد البغي والعدوان، 
هذا العمل والجهد يتامش��ىدوماًمع القانون الدويل وما يصدر من مجلس األمن الدويل من قرارات، خاصة تلك التي 

تكون تحت البند السابع والتي تخول استخدام القوة العسكرية إلعادة الحقوق ألهلها.
املش��هد تكرر، قبل نحو العام، عندما خرج الش��عب اليمني، يف ش��وارع صنعاء وعدن وع��دة مدن مينية أخرى، 
يطالب��ون بخلع ع��ي عبدالله صالح، الذي حكم اليمن ألك��ر من ثالثة عقود، والنتيجة تع��ر تنموي تام يف املرافق 
الحياتيةكافة، فاملدارس مهلهلة وال تتوفر عىل أدىن معايري ومتطلبات التعليم لألطفال، أما املستش��فيات فحدث وال 
حرج، ويكفي أن تعلم بأن أفضل مستش��فى هو ذلك الذي يدار من منظامت خريية دولية، يف الوقت نفس��ه انعدم 
األمن، فالجميع يحمل الس��الح، وس��يطرة القاعدة عىل عدة أجزاء من البلد، والنتيجة النهائية، هذا الرجل قاد بالده 

نحو الهاوية بفوضويته وفئويته العشائرية وسيطرته عىل أموال الناس.
قرر الش��عب اليمن��ي اختيار التغيري، ألنهم جربوا ط��وال عقود، ومل يروى أي نتيجة ع��ىل أرض الواقع، برغم أن 
املس��اعدات الخليجية مل تتوقف، لكنه وحكومته كان يرسق هذه املساعدات أو يتم توزيعها عىل املقربني، وال تصل 
للمحتاجني.. وأمام الضغط الش��عبي، وملنع انزالق البالد ألت��ون حرب أهلية قاتلة، وضعت املبادرة الخليجية، والتي 
وجدت دعامً دولياً وتأييداً كامالً من مختلف دول العامل، ورتبت البيت اليمني بتس��ليم عي عبدالله صالح الس��لطة 
للرئي��س املنتخب الجديد. وهذا ما ت��م، ومل يكتب لهذه الحكومة أن تبدأ أعاملها، إال وتدخلت مليش��يات الحويث، 
وانقضت عىل العاصمة صنعاء، وعملت عىل محاولة الس��يطرة التامة عىل البالد، ثم اتضح املخطط رويداً رويداً أن 

هناك تحالف بني املخلوع وهذه املليشيات للسيطرة عىل مقاليد األمور.
الرئيس املنتخب والذي ميلك الرشعية وجه نداء دولياًوإىل دول التحالف بالتدخل واملساعدة ملنع االنقالب، وصدر 
قرار من مجلس األمن يعطي الضوء األخرض الس��تخدام الوس��ائل كافة لعودة الرشعية اليمنية التي وصلت للحكم 
باالنتخابات الحرة النزيهة، كام صدر قرار جامعة الدول العربية وكان هناك إجامع شبه تام من دول العامل اإلسالمي 

عىل التدخل إلنقاذ اليمن.
ودون الدخ��ول يف تفاصي��ل ما يتلقاه الحويث من دعم وتأيي��د من إيران وميليش��ياتها اإلرهابية مثل حزب الله، 
كان م��ن الصعب تجاهل كل هذه امل��ؤرشات الواضحة ومحاولة تهديد األمن العريب، فض��الً عن تهديد اململكة، بل 
تهديد سيادتها واستباحتها بصواريخ الكاتيوشا، لهذا كله مل ترتدد قواتنا، ومبجرد أن تلقت الضوء األخرض من القيادة 
الحكيمة، يف التوجه لدعم الشعب اليمني والعمل مع األشقاء السعوديني لحامية الحدود الجنوبية، وهو ما تم وما 

يحدث اليوم عىل أرض الواقع.
نحن يف اليمن، ألننا نريد ميناً سعيداً، ميناً ناجحاً، دولة غري فاشلة، نريد ميناً يشاركنا البناء الحضاري والنهوض نحو 

املستقبل املرشق، نريد لشعب اليمن السعادة التي يستحقها.
 نحن يف اليمن، من أجل األخوة ومن أجل اإلنس��ان، ومربرنا قرآننا الكريم، الذي يحض عىل حامية املس��تضعفني 
وإرجاء الحقوق للضعفاء، ثم معنا قرارات الرشعية الدولية واإلجامع العريب واإلسالمي ووفق استدعاء ونداء الرئييس 

املنتخب.. نحن يف اليمن وفق القانون، وال نريد إال ميناً قوياً عزيزاً مستقالً مقتدراً•

القوة الناعمة

بقلم :
فاطمة املزروعي
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بق��در م��ا كان نابلي��ون 

بوناب��رت رمزاً عس��كرياً 

مله��اً،  واس��راتيجياً 

بقدر م��ا كانت الحروب 

النابليونية، التي أش��علها 

األوروبية  الق��ارة  بطول 

وعرضها، مصدراً للدروس 

والعرب.

إعداد:
ياسر عبد العزيز

يختل��ف املؤرخ��ون والباحث��ون يف تحديد املوع��د الذي 

انطلق��ت في��ه الح��روب النابليوني��ة بدقة، لك��ن أغلب 

التقدي��رات ترى أن تلك الحقبة بدأت م��ع نهايات القرن 

الثامن عرش، وبدايات القرن التاسع عرش، ويعتقد أصحاب 

تلك التقديرات أن هذه الحروب اس��تمرت عىل مدى نحو 

15 عام��اً، لتنتهي يف فرباير من العام 1815، بهزمية مروعة 

لنابليون، أفض��ت إىل تخليه عن منصب اإلمرباطور، ونفيه 

إىل جزيرة سانت هيالنة.

يع��رف الكثريون أن نابليون الذي غ��زا دوالً أوروبية عدة، 

وطّور اس��راتيجيات عس��كرية، مكنته من كسب املعارك 

الصعبة، واس��تخدم عبقريته وجسارته الحربية يف تعويض 

الفوارق اللوجستية وجرب فجوات املوارد بينه وبني أعدائه، 

انه��زم أم��ام “الجرنال طقس” يف روس��يا، ليبدأ مسلس��ل 

االنحدار، عندما أخفق يف تحقيق نرص حاس��م عىل الجيش 

الرويس، برغم نجاحه يف احتالل موسكو.

إن ه��ذه الوقائ��ع صحيحة؛ فق��د نالت أوض��اع الطقس 

الس��يئة م��ن الجيش الفرن��ي آنذاك، وت��م الفتك بزهرة 

ش��باب جنود نابليون وفرسانه يف طريق العودة إىل باريس 

يف الع��ام 2013، لكن “الطقس” وحده مل يكن الس��بب يف 

إنهاء أس��طورة نابليون العس��كرية وكرس جيشه وإذالله، 

وإمنا أيضاً التحالف الدويل الذي انعقد ضده، تحت اس��م 

“التحالف الس��ادس”، وهو التجمع العس��كري والسيايس 

الذي مكن أعداء نابليون من هزميته وإس��قاطه من عرشه 

وإخراجه من بالده.

س��يمكن القول الحق��اً إن تاريخ الح��روب الكبرية يرتبط 

بتاريخ التحالفات الكبرية، خصوصاً عندما تنشأ التحالفات 

العس��كرية عش��ية الحربني العامليتني الكبريت��ني، وتتطور 

وتتأصل وتتكرس عىل إيقاع املدافع، قبل أن تنقسم أوروبا 

وغريه��ا م��ن دول العامل إىل معس��كرين كبريي��ن، ميثالن 

تحالفني رئيس��يني، ينخرطان يف حرب باردة طويلة، تنتهي 

بفوز أحد الحلفني، وتشظي اآلخر.

مل يك��ن من املمكن كرس ش��وكة نابليون، الذي كان يتمتع 

مب��وارد ضخم��ة، وجيش ق��وي، ووضع اس��راتيجي جيد، 

وطموح وعبقرية عس��كرية نادرة، سوى من خالل تحالف 

يعوض فارق القوة بني نابليون وجيوشه من جانب والدول 

والجيوش املفردة التي يستهدفها من جانب آخر.

ولذل��ك، فق��د بدأت مالم��ح هزمية الفرنس��يني تظهر مع 

تشكل “التحالف السادس” يف العام 1813، وهو التحالف 

الذي ضم كالً من روس��يا، وبريطانيا، والنمس��ا، والسويد، 

وإسبانيا، والربتغال.

لقد كرس نابليون هذا التحالف يف أول منازلة واس��عة بني 

الجانبني، حني فاز يف معركة دريسدن التي جرت يف أعقاب 

تش��كيل التحالف مب��ارشة، لكن الدول الس��ت عادت إىل 

النزال مرة أخرى، بعدما نظمت جيوش��ها، ووحدت قيادة 

العمليات امليدانية، وحش��دت ضعف عدد الجنود الذين 

ميتلكه��م نابوليون، وكثفت قدرة ن��ريان املدفعية وعززت 

تركيزه��ا، لتحقق انتصاراً تاريخي��اً يف “معركة األمم”، التي 

وقعت يف 11 إبريل م��ن العام 2014، وهو االنتصار الذي 

فتح الباب إلنهاء أسطورة نابليون.

بع��د نحو قرن من هذا التاري��خ، مل يكن أمام أوروبا، ومن 

ورائه��ا الوالي��ات املتح��دة أن تحد من طموح��ات أملانيا 

للهيمنة عىل القارة العجوز س��وى م��ن خالل تحالف من 
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جديد، وه��و التحالف الذي قاد إىل الحرب العاملية األوىل. 

وقد تك��رر األمر ذاته مرة أخرى عش��ية الح��رب العاملية 

الثاني��ة، حيث مل يكن مبق��دور دولة واح��دة مبفردها أن 

توقف زحف هتلر، بعدما احتل النمس��ا وبولندا وفرنس��ا 

وغريها من دول القارة.

تنش��أ التحالفات عادة ملعالجة خلل يف توازن القوى، وهي 

ق��ادرة متاماً عىل تغيري وقائع املع��ارك، وبالتايل فهي قادرة 

متاماً عىل تغيري التاريخ. 

خيار رضوري 
تع��د ظاه��رة التحالفات العس��كرية ظاه��رة قدمية قدم 

التاري��خ، وقد تم رص��د أمناط من التحالف العس��كري يف 

فرات بعيدة، وخصوصاً تلك األمناط التي تتصل بتحالفات 

بني القبائل وجامعات السكان يف مرحلة ما قبل الدولة.

لك��ن مفه��وم التحالفات العس��كرية يتك��رس يف معاهد 

االس��راتيجية الي��وم باعتب��اره مفهوم��اً يتعل��ق بالدولة 

واملنظامت الدولية، وميكن تلخيصه ببساطة يف أنه “اتفاق 

ب��ني دولت��ني أو أكرث عىل تداب��ري عس��كرية وأمنية معينة 

لحامية دولة التحالف من تهديد أو عدوان ما”.

ويُعرف التحالف العسكري أيضاً بأنه “اتفاق رسمي، معلن 

أو غري معلن، تتعهد مبوجبه دولتان أو مجموعة من الدول 

بالتعاون يف ما بينها يف مجال االس��تخدام املشرك لقدراتها 

العسكرية ضد دول أو دولة معينة”.

أو هو “اتفاق تلتزم مبقتض��اه الدولتان، أو الدول، املوقعة 

عليه باس��تخدام القوة أو التشاور يف ش��أن استخدامها يف 

ظروف معينة”.

وي��رى بعض الباحث��ني أن التحال��ف ليس س��وى “التزام 

م��رشوط ذو طابع س��يايس أو عس��كري، ب��ني دولتني أو 

مجموعة من الدول، تتعهد خالله باتخاذ تدابري تعاونية يف 

مواجهة دولة أو مجموعة من الدول”.

ويرشح أس��تاذ العالق��ات الدولية األمرييك الش��هري هانز 

إىل  اللج��وء  أس��باب   Hans Morgenthau مورجنث��او 

التحالف��ات العس��كرية بقول��ه: “نف��رض أن الدولتني )أ( 

و)ب( متنافس��تان أو متصارعتان. بسبب هذا التنافس أو 

التصارع ستس��عى الدولتان إىل تعزي��ز مراكز قواهام، ويف 

ه��ذه الحال لن يكون أمام كل منهام، إذا اختل التوازن، إال 

ثالث طرق؛ أوالها تعزيز التسلح، وثانيتها إضافة قوة أخرى 

إىل قوة الدولة، وثالثتها س��حب قوة دول أخرى من رصيد 

الدولة الخصم/ العدو. وبالتايل فإن الخيارين الثاين والثالث 

سيقودان مبارشة إىل تكوين التحالفات العسكرية”.

يفرس ه��ذا الرشح ما اتفق عليه الباحثون االس��راتيجيون 

من كون التحالفات العس��كرية ليس��ت مب��دأ من مبادئ 

العالقات الدولية بقدر ما هي وسيلة من وسائل املالءمة.

وس��يرشح لنا هذا األس��باب التي دعت بريطانيا إىل النأي 

بنفس��ها ع��ن التحالف م��ع الواليات املتحدة، حتى نش��أ 

التح��دي النازي، ومل��اذا مل تنضم الياب��ان إىل تحالف دول 

املحور عشية الحرب العاملية الثانية إال بعد ظهور التهديد 

ملصالحها يف جنوب رشق آسيا، وملاذا لجأت جنوب أفريقيا 

)يف ظل الفصل العنرصي( إىل التحالف مع إرسائيل، يف ظل 

ش��عور الدولتني بالعزلة واالس��تهداف، وملاذا مل يتم تفعيل 

معاه��دة الدفاع العريب املش��رك، بعد توقيعه��ا يف العام 

1950، بسبب عدم توافر الرشوط املوضوعية الالزمة.

مصالح دامئة
بالع��ودة إىل “التحالف الس��ادس” الذي التأم ضد فرنس��ا 

النابليونية يف مطلع القرن التاس��ع عرش، سنتذكر أن روسيا 

وبريطانيا كانتا قوتني أساسيتني يف هذا التحالف، ومن دون 

التنسيق والحشد والتوافق التام بني قياديت البلدين آنذاك، 

مل يكن من املمكن أبداً تحقيق النرص عىل جيش بونابرت، 

لكن املفارقة تكمن يف أن روسيا )ضمن االتحاد السوفييتي 

الس��ابق( بعد هذه الوقائع بنحو قرن ونصف القرن كانت 

عض��واً يف حلف “وارس��و”، بينام كان��ت بريطانيا عضواً يف 

التحــالفــــات العسـكريـــــة: من تــــــوازن القـــــــــــــوى إىل الدفــاع عن القــيم
التحالفات املستندة 
إىل ذرائع أكرث انتصارًا 

لقيم السالم والعدل 
واالستقالل الوطني 
ومقاومة املذهبية 

واإلرهاب أقرب إىل 
حتقيق النصر
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حلف شامل األطلي املعادي ملوسكو )ناتو(.

يقودن��ا ه��ذا إىل ت��ورط بريطاني��ا يف تحالف 

مح��دود املدة مع كل من فرنس��ا وإرسائيل، 

يف العام 1956، لشن عدوان عىل مرص، عقاباً 

لها عىل تأميم قناة الس��ويس، وهو التحالف 

ال��ذي مل يك��ن يتصور أح��د أن يحدث عىل 

مدى القرنني الثامن عرش والتاس��ع عرش، حني 

تأجج التنافس والرصاع بني لندن وباريس.

يرسي األمر ذاته ع��ىل التحالف الذي جمع 

بني كل من أملانيا وفرنس��ا يف “حلف ش��امل 

األطل��ي” )نات��و(، بعد س��نوات قليلة من 

احتالل هتلر لباريس.

وتثبت تلك التطورات حقيقة أن التحالفات 

العس��كرية عملية ظرفية موقتة يف العالقات 

الدولية مه��ام طال أمدها، وأنه��ا تنطلق من 

املالءمة بأكرث م��ام تتصل باملبادئ، وأن “توافق 

املصالح يف السياقات املحددة هو الرباط األكرث 

قوة إلنشائها وإدامتها”.

التحدي واالستجابة
ستفرس لنا السطور السابقة األسباب التي 

أدت إىل ظه��ور تحالفات عس��كرية عدة 

يف منطقة الرشق األوسط خالل السنوات 

األخرية.

فمع ان��دالع االنتفاض��ات العربية يف مطلع 

التدخ��الت  الج��اري، زادت ح��دة  العق��د 

األجنبي��ة واإلقليمية، ونش��أت أوضاع أق��رب إىل الفوىض، 

وتعمق��ت هشاش��ة ال��دول واملجتمع��ات الت��ي رضبتها 

االنتفاضات، م��ا أنتج حالة من عدم ت��وازن القوى، وهي 

الحالة التي أغرت الفاعلني السياس��يني بتعظيم مصالحهم 

والقيام بأدوار أوسع وأكرث تأثرياً.

يشري هذا الطرح إىل أن التحالفات العسكرية التي شهدتها 

املنطق��ة كانت يف مجملها “تحالف��ات دفاعية”، حتى وإن 

اتخذت طابعاً هجومياً يف بعض األحيان، وهو الطابع الذي 

ميك��ن رده إىل مفه��وم “الهجامت االس��تباقية”، و”الدفاع 

خارج العمق الجغرايف”.

مع اندالع االنتفاضة يف س��ورية يف مارس من العام 2011، 

ب��دأت إرهاص��ات تكوين تحالف عس��كري بني روس��يا، 

وس��ورية، وإيران، وبعض املليش��يات العراقية واملليشيات 

اللبنانية.

لقد اس��تمر هذا التحال��ف يف أداء الدور املرس��وم له يف 

محاولة إلحداث حالة من التوازن يف القوة بني قدرات 

الجي��ش النظام��ي الس��وري من جان��ب والقوى 

املعارضة والثورية التي تستهدفه من جانب آخر.

ويبدو أن هذا التحالف مل ينجح يف حسم املعركة 

ملصلحة نظام بش��ار األسد، لكنه يف الوقت ذاته 

نج��ح يف تجميد األوضاع، وفرض منطق تفاويض 

محدد عىل أوضاع التس��وية املطروحة، وإيقاف 

الهزائم والراجعات امليدانية، لكن بتكاليف كبرية.

عىل صعيد مواٍز، مل يكن من املمكن التصدي للتحدي 

اإلرهايب الذي فرضه تنظيم “داعش” إال من خالل عمل 

منسق بني عدد من الدول من داخل املنطقة وخارجها.

وكاس��تجابة للتحدي ال��ذي فرضه ه��ذا التنظيم اإلرهايب، 

س��عت مجموعة من الدول من خارج املنطقة وداخلها إىل 

تكوي��ن “تحالف دويل ضد داعش”، وه��و التحالف الذي 

ض��م نح��و 20 دولة، وتم تدش��ينه يف س��بتمرب من العام 

.2013

ويف مارس م��ن العام 2015، نجحت اململكة العربية 

الس��عودية، يف تدش��ني تحال��ف عريب تحت اس��م 

“عاصف��ة الحزم”، اعتمد عىل مش��اركة فعالة من 

جان��ب دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، وتس��ع 

دول أخرى، ضد جامعة “أنصار الله” )الحوثيني(، 

وأنصار الرئيس اليمني السابق عيل عبدالله صالح.

ولق��د أنج��ز ه��ذا التحال��ف نجاحات عس��كرية 

واضحة، أدت إىل تغيري موازين الرصاع السيايس عىل 

الس��لطة، وحافظت عىل صيانة الهوية العربية لليمن، 

وحامية حق الش��عب اليمني يف تقرير مصريه، قبل أن يتم 

إنهاء العملية، لتدش��ني عملية جديدة تحت اس��م “إعادة 

األمل”، يف أبريل من العام 2015.

وإضافة إىل تلك التحالفات التي تتفاعل يف املنطقة، أعلنت 

الس��عودية أيضاً عن تدشني تحالف إسالمي ضد اإلرهاب، 

يف ديس��مرب م��ن العام 2015، وه��و التحالف الذي حظي 

بإعالن 35 دولة إسالمية انضاممها له، إضافة إىل تأييد عرش 

دول إسالمية أخرى.

إن ارتف��اع وترية إنش��اء التحالفات العس��كرية يف املنطقة 

العربي��ة دليل عىل اختالل توازن الق��وى يف هذه املنطقة 

من جانب، وزيادة حدة التغريات والتدخالت الخارجية يف 

أمنها من جانب آخر.

وس��تكون ق��درة ه��ذه التحالف��ات عىل تحقي��ق مصالح 

املنطقة يف االس��تقرار والسالم واألمن مرهونة بقدرة الدول 

الس��ائدة يف تش��كيلها عىل تحقيق مصال��ح متوازنة لكافة 

الدول األعضاء.

يبق��ى أن التاريخ أخربنا أيضاً أن التحالفات املس��تندة إىل 

ذرائع أكرث انتصاراً لقيم السالم والعدل واالستقالل الوطني 

ومقاوم��ة املذهبي��ة واإلره��اب والغزو كان��ت أقرب إىل 

تحقيق النرص.
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وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي

قوات التعبئة اإليرانية ودورها 
يف النظام

م��ع بداية الثورة اإليرانية ع��ام 1979م وتخوفات الخميني من الثورات املض��ادة وعدم الثقة بالجيش 

النظام��ي يف ذلك الوقت، أمر بتأس��يس الحرس الثوري فجاءت مهامه متمثل��ة يف حفظ الثورة ومنجزاتها. 

ه��ذه العبارة الفضفاضة أعطت مس��احة أكرب للحرس الثوري للتحرك يف مختل��ف املجاالت وهو ما تجىل 

واضحاً مع اعتاد املرش��د الحايل عىل الحرس الثوري لتعزيز موقعه الحقاً أمام رفس��نجاين. قوات التعبئة 

أو ما يطلق عليها يف الداخل اإليراين بالبس��يج تأيت بوصفها أداة مهمة للحرس الثوري للولوج إىل عدد من 

املجاالت التي يتحسس البعض من وجود الصبغة العسكرية للحرس الثوري فيها. يف هذا السياق نسري مع 

القارئ لنتناول ما جاء عىل لس��ان قائد فيلق كربالء العميد ثان محمد حس��ن بابايي ورؤيته ملهام قوات 

التعبئة التي تأيت مكملة بل ومشاركة لبعض أدوار الحرس الثوري.

تتمثل مهام قوات التعبئة كا جاءت يف كلمة العميد ثان محمد حس��ن بابايي يف املنتدى الثاين لتعبئة 

مازندران كالتايل: أول مهامها هي مواجهة التهديدات الناعمة الذي يشمل التهديدات يف املجال االقتصادي، 

والس��يايس، والثقايف.أما املهمة الثانية فهي مواجهة تهديدات الفنت، ولعل مصطلح "الفتنة" قد تم تداوله 

بص��ورة كبرية داخل دوائ��ر النظام اإليراين بعد املظاه��رات التي صاحبت إعادة انتخاب الرئيس الس��ابق 

أحمدي نجاد. فظهر ما يعرف بتيار الفتنة وس��ار عىل إثر ذلك توظيف هذه العبارة يف عدد من الجوانب 

التي يرى فيها النظام مهدد لكيانه.

يرى العميد بابايي أن الهدف الثالث لقوات التعبئة يتمثل يف الرابط الداخيل و ترسيخ عقائد ومعنويات 

وأخالق املجتمع يف طريق ثقافة أهل البيت.

أما املهمة الرابعة فهي تكوين الجيش الذي يضم عرشات املالين، يعمل طبقاً ألوامر املرشد.

بالنظر إىل املساحة التي متتد أذرع قوات التعبئة فيها بدءاً من املؤسسات الحكومية، مروراً بالجامعات 

واملؤسسات التعليمية، وليس انتهاًء بشقها العسكري، فإنه يتضح مدى تأثري هذه القوى يف الداخل اإليراين.

ت��أيت ق��وات التعبئة بوصفها أداة لقوى الضغط يف إيران، فباإلضافة إىل قوى أنصار حزب الله التي تأخذ 

ش��كل التنظيم الس��يايس ولكن الواقع العميل يُرِبزُها كقوة متارس عملها يف امليدان، نرى أن قوات التعبئة 

متارس الضغوط العملية من قبيل املظاهرات أو املارس��ات العنيفة ضد الخصوم.كا تلعب قوى التعبئة 

كذلك دوراً يف الساحة الجامعية فقد ظلت عىل الدوام أداة للنظام اإليراين يف الجامعة وذراعها األمر الذي 

أسفر عن كثري من الصدامات بن التعبوين والطالب اإلصالحين.

بعد انضواء قوات التعبئة تحت مظلة الحرس الثوري لُوحظ ظهور مزيد من األدوار وال شك عىل صعيد 

وس��ائل التواصل االجتاعي والحرب الس��يبريية ومحاربة ما تعارف عليه أدوات القوة الناعمة.ال يتوقف 

دور الباس��يج يف الداخل اإليراين فحسب بل تم نقل مثل هذه التجربة كا قال جعفري لدول أخرى ومنها 

سوريا والعراق.

ومع إعالن املرشد اإليراين ش��عار السنة اإليرانية الجديدة "االقتصاد املقاوم، املبادئة والعمل" فإنه من 

املرجع أن يس��تمر الباسيج يف نش��اطه االقتصادي الذي يركز عىل الصناعات املحلية واليدوية والتشييد يف 

املناط��ق النائية التي تعط��ي مزيد من التعاطف مع النظام اإليراين الحايل. حيث أعلن العميد ثان  نعان 

غالم��ي، قائد تعبئة البن��اء عن عددا من مرشوعات اقتصاد املقاومة تزامناً م��ع بدء العام اإليراين الجديد 

تركز يف زيادة الصناعات التحويلية )الصغرية والكبرية( من أجل مساعدة االقتصاد والزراعة بالقرى، وكذلك 

تقديم التدريبات واالستشارات املختلفة. إقامة املعارض الدامئة واملؤقتة التي تركز عىل اقتصاد املقاومة يف 

جميع املحافظات. دفع التسهيالت منخفضة القيمة إىل مرشوعات اقتصاد املقاومة.

وقد أش��ار كذلك إىل أن��ه يف عام 2015م كان اله��دف إقامة 6000 مرشوعا م��ن الصناعات التحويلية 

الكبرية، والتي تحقق منها أكرث من 5000. وخالل العام املايض وبالتعاون مع رشكة "نكار نرص" تم إقامت 

45 ألف من الصناعات التحويلية الصغرية والتي أدت إىل توفري 70 ألف وظيفة يف الدولة، وأن الطموحات 

يف سنة 2016م الوصول بهذا الرقم إىل 100 ألف.

أهمي��ة قوات التعبئة وملئها لفجوات عوضاً عن الحرس الثوري جوانب تدفع بالنظام اإليراين إىل تعزيز 

مكانتها، نظراً لقدرتها عىل االنتشار والوصول إىل مناطق يصعب عىل التيارات األخرى الوصول لها وبالتايل 

ضان استمرار شعبية وتأييد النظام الحاكم.
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نظرية األحالف العسكرية:
وقب��ل الولوج يف خريطة التحالف��ات يف املنطقة، يجدر 

بنا إع��ادة زيارة نظري��ة األحالف؛ حت��ى ميكنا تحليل 

هذه التحالفات وتقييمها. وطبقاً لهذه النظرية، يُعرّف 

الحل��ف بأنّه التزام تعاقدي ب��ني عدٍد من الدول يوجه 

ع��ادًة ضد دول��ة أو دول مح��ددة )أو فاعلني من غري 

الدول non-state actors(، وينش��أ عنه منظمة تعمل 

عىل تنفيذ أهدافه. وتتسم املنظمة عادًة بطابعٍ رسمي، 

وبوجود معاهدة أو اتفاق. وعليه، تضع نظرية األحالف 

رشوطاً محددة لتعريف الحلف، أو وصف عالقة معينة 

ب��ني وحدتني دوليت��ني أو أكرث عىل أنّها تُش��كل تحالفاً، 

وهي:

االلتزام التعاقدي الرس��مي؛ أي البد من وجود معاهدة 

أو اتفاق رسمي.

حتـالفــــات كـثيــرة وتـــوازن قــوى مضطــرب

األحــــــالف واحملـــــاور واملعســكــــرات يف الشـــــــــــــــــرق األوســـــط

يُعد الرشق األوسط أكرث أقاليم العامل اضطراباً، بل يُقدم عىل أنه 

مثاٌل منوذجي ملظاهر عدم االس��تقرار، من حروٍب دولية وأخرى 

أهلية، واضطراباٍت سياس��ية داخلية وإره��اٍب وطائفية. وتكمن 

خلف هذه املظاهر، ورمبا بسببها، شبكة من التحالفات بن الدول 

من جهة وبن األخرية والفاعلن من غري الدول من جهة أخرى.

إعداد:
د. أمين الدسوقي
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األحالف عادًة ما تكون موجهة إىل فاعل دويل محدد أو 

فاعلني دوليني محددين.

األحالف تُنش��ئ منظامت تعمل ع��ىل تنفيذ األهداف، 

وتراقب االلتزامات.

ويعد حلف ش��امل األطلي )الناتو(، الذي تأسس عام 

1949، هو املثال النموذجي للتحالف العس��كري. فقد 

تم توقيع املعاهدة املنش��ئة للحلف، واملعروفة باس��م 

معاهدة ش��امل األطلي، بواشنطن، يف أبريل من العام 

املذك��ور، من جانب 12 دولة يف أوروبا الغربية وأمريكا 

الش��املية. وفيام بعد، توسع الحلف ليضم دوالً أخرى، 

م��ن غرب أوروبا ورشقه��ا، كان آخره��ا ألبانيا وكرواتيا 

)2009(، ليصل عديد عضويته إىل 28 دولة.

وتم تكوين الحلف ملواجهة االتحاد السوفيتي السابق، 

الذي مت��ددت قوته إىل رشق أوروب��ا، وردع أو صد أي 

هج��وم من جانبه ضد دول غ��رب أوروبا. وبعد انتهاء 

الحرب الباردة، وتفكك االتحاد السوفيتي، أثبت حلف 

الناتو قدرًة كبرية عىل التكيف، س��واء من خالل تطوير 

شكله التنظيمي بالتحول إىل تحالف سيايس وعسكري، 

أو تطوي��ر أهدافه لتضم أهداف��اً جديدة، باإلضافة إىل 

هدفه األس��ايس املتمث��ل يف األمن الجامع��ي ألعضائه. 

وهذه األهداف هي تعزيز القيم الدميقراطية، وتشجيع 

التش��اور والتعاون يف قضايا األم��ن والدفاع لبناء الثقة، 

ومنع ال��رصاع يف األجل الطويل، والتس��وية الس��لمية 

للمنازع��ات، وإدارة األزم��ات، ومحارب��ة التهدي��دات 

األمنية الجديدة مثل اإلرهاب الدويل. 

وبناًء عىل املعاهدة املنشئة للحلف، تم تأسيس منظمة 

حلف ش��امل األطلي )النات��وNATO( عام 1949، يف 

بروكس��ل. وتتس��م هذه املنظمة بالتعق��د التنظيمي؛ 

وتضم هياكل سياس��ية وعس��كرية ومنظامت ووكاالت 

تابعة.

التحالف العسكري الريك-اإلرسائييل؟
يف دراس��ٍة س��ابقة لكاتب ه��ذه الس��طور، نفى صفة 

التحالف عن العالقات العسكرية الركية-اإلرسائيلية يف 

التسعينيات، والسيام بعد توقيع البلدين اتفاقاً للتعاون 

والتدري��ب العس��كري يف فرباير 1996، وم��ا تبعه من 

اتفاقات عس��كرية وأمنية متعددة. وم��رد ذلك إىل أّن 

اتفاق فرباير 1996 ليس اتفاقاً لتحالف عس��كري، وإن 

ُعد تطوراً عس��كرياً واس��راتيجياً بارزاً يف حينه، يغطي 

مجاالت واس��عة للتعاون العس��كري واألمني بني تركيا 

وإرسائيل. ثم إن��ه مل يكن واضحاً أي دولة أو مجموعة 

الدول التي كان يستهدفها هذا االتفاق. فضالً عىل ذلك، 

مل يتم تأس��يس هيكل تنظيمي لتنفيذ أهداف االتفاق، 

حتـالفــــات كـثيــرة وتـــوازن قــوى مضطــرب

األحــــــالف واحملـــــاور واملعســكــــرات يف الشـــــــــــــــــرق األوســـــط

ومراقب��ة التزامات الدولتني. وق��د أثبت التطور الالحق 

للعالقات الركية-اإلرسائيلية ِصحة هذا التحليل. 

تحالفات أم محاور:
نرش أح��د مراك��ز الدراس��ات االس��راتيجية بالواليات 

املتحدة دراس��ة ح��ول “لعبة املعس��كرات” يف الرشق 

األوس��ط؛ مؤداها أّن املنطقة تتنازعها أربعة أو خمسة 

معسكرات، تختلف إمكانياتها وحظوظها املستقبلية يف 

الهيمنة اإلقليمية. وأول هذه املعس��كرات هو املعسكر 

اإلخواين، ويضم جامعة اإلخوان وفروعها أو تجلياتها يف 

ع��دٍد من األقطار العربية، مؤيدة من قبل تركيا. والثاين 

هو املعسكر الداعيش الذي يتمحور حول تنظيم داعش 

يف س��وريا والعراق وتوابعه يف ع��دٍد من دول املنطقة، 

وخاص��ًة مرص وليبيا وش��امل أفريقيا عموم��اً واليمن، 

وامتدادات��ه املتنامية يف إفريقيا جنوب الصحراء. ويركز 

املعسكر الثالث حول إيران، ويضم نظام األسد يف سوريا 

والعراق، والتوابع اإليرانية يف لبنان )حزب الله( واليمن 

)جامع��ة الحويث( والعراق )الحش��د الش��يعي والقوى 

السياس��ية الش��يعية(، وغزة )حركة الجهاد اإلسالمي(. 

أما املعس��كر الرابع، فيضم القوى الداعمة لالستقرار يف 

املنطقة بقيادة اململكة العربية الس��عودية، وسائر دول 

التحال��ف الخليجي-العريب الداع��م للرشعية يف اليمن. 

وتتحدث الدراسة عن معسكر خامس ناشئ عرب رشقي 

املتوسط، ويضم مرص واألردن واليونان وقربص وإيطاليا.

وباس��تثناء معسكر إيران-س��وريا-حزب الله والتحالف 

الخليجي، ال تُعرب هذه املعسكرات عن تحالف عسكري، 

باملعن��ى الذي تقره نظرية األح��الف، وإمنا هي محاور 

للتعاون والتعاضد، وبعضها غري مس��تقر، مثل املعسكر 
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اإلخواين ومعسكر دول رشقي املتوسط.

التحالفان السوريان:
مع اندالع االنتفاضة الس��ورية يف م��ارس 2011، بدأت 

إرهاصات تكوين تحالف عس��كري بني س��وريا وإيران 

وحزب الله، يهدف إىل دعم نظام بّش��ار األسد ويحارب 

إىل جانب قواته وميليشياته يف الحرب األهلية السورية 

املس��تعرة منذ خمس سنوات. وتطور هذا التحالف إىل 

درجة نرش جيش نظامي إيراين يف سوريا؛ لدعم الرئيس 

الس��وري؛ وس��ط مخاوف من تغري موقف روسيا تجاه 

بقاء نظامه بعيد إعالنها س��حب الجزء األكرب من قواتها 

من س��وريا يف منتصف مارس 2016، وتأييدها التسوية 

السياسية لألزمة السورية.

وم��ع تط��ور الح��رب األهلي��ة، وإخفاق نظام األس��د 

يف إنهائه��ا ملصلحت��ه، تبل��ور تحالف آخر بني دمش��ق 

وموس��كو، كان��ت أهم معامل��ه تنامي إم��داد الجيش 

السوري باألسلحة واملعدات والخرباء الروس، ثم التدخل 

العسكري الرويس يف أواخر سبتمرب 2015؛ بهدف وقف 

انهيار الجيش الس��وري، واس��تعادة التوازن عىل األرض 

مبا يس��مح بإطالق عملية سياسية ال يخرج منها النظام 

مهزوماً.

ويب��دو أّن هذين التحالفني فش��ال يف تحقيق أهدافهام 

عىل األرض؛ فلم يتمكنا من دحر املعارضة املس��لحة، أو 

إنهاء الحرب األهلية يف س��وريا. وال يزال تنظيم داعش 

يس��يطر عىل معظم أج��زاء البالد. بيد أنه��ام نجحا يف 

تجميد األوضاع، وإيق��اف الهزائم والراجعات امليدانية 

للجي��ش الس��وري، وفرض منطق تف��اويض محدد عىل 

أوضاع التسوية الجارية يف جنيف.

التحالف الخليجي:

يف مارس 2015، نجحت الس��عودية يف تدش��ني تحالف 

خليجي-ع��ريب؛ م��ن أجل دع��م الحكوم��ة الرشعية يف 

اليمن، والحؤول دون سيطرة جامعة الحوثيني والقوات 

املوالي��ة للرئيس اليمني الس��ابق ع��يل عبدالله صالح 

عىل كل الب��الد، ووقف متدد النف��وذ اإليراين يف جنوب 

الجزيرة العربي��ة. ويضم التحالف دول مجلس التعاون 

الخليجي )عدا ُعامن(، التي تش��كل بؤرته ومركز الثقل 

فيه، باإلضافة إىل مرص والسودان واألردن واملغرب. وقد 

حقق هذا التحالف منج��زات ميدانية واضحة، أفضت 

إىل تغيري موازي��ن القوى يف اليمن، قبل أن يتم الرشوع 

يف عملية تسوية سياسية تس��تند إىل املبادرة الخليجية 

وقرارات مجلس األمن الدويل ذات الصلة.

التحالف الدويل ضد داعش:
وبعد أْن أصبح تنظيم داعش العراق وس��وريا يُش��كل 

تهدي��داً إقليمي��اً ودولي��اً متنامي��اً من��ذ منتصف عام 

2014، وتدف��ق أعداد من املقاتلني م��ن أقاليم متفرقة 

يف العامل، والس��يام أوروبا والرشق األوس��ط، وعىل نحٍو 

متزايد لاللتحاق بالتنظيم اإلرهايب، الذي يُعلن أّن آفاق 

“خالفته” ليس لها حدود. وبعد أْن استقر يف إدراك قادة 

الع��امل أنّه ال ميكن التص��دي لخطر داعش إال من خالل 

عمل منس��ق بني عدد م��ن الدول من داخ��ل املنطقة 

وخارجها، س��عت مجموعة من ال��دول بقيادة الواليات 

املتح��دة إىل تدش��ني “تحال��فٍ دويل ض��د داعش”، يف 

س��بتمرب 2014. ويضم التحالف نحو 20 دولة، تنوعت 

أش��كال تدخلها يف العراق وسوريا، بني الغارات الجوية، 

وه��ي النمط الرئيي يف عملي��ات التحالف، والتدريب 

اللوجس��تي  والدع��م  النص��ح،  وتقدي��م  العس��كري، 

واالستخباري.

ومن أبرز االتفاقيات املنش��ئة للتحالف هو اتفاق جدة 
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)س��بتمرب 2014(، وفيه اتفقت الواليات املتحدة وعرش 

دول عربية عىل محاربة داعش؛ ومحرض اجتامع القادة 

العسكريني بالدول املشاركة يف التحالف، وهي )الواليات 

املتحدة، وأسراليا، وبلجيكا، وكندا، والدامنارك، وفرنسا، 

وأملاني��ا، وإيطاليا، ونيوزيلن��دا، وإس��بانيا، وبريطانيا، 

والبحري��ن، والعراق، واألردن، والكويت، ولبنان، وقطر، 

والسعودية، واإلمارات، إضافة إىل تركيا(، يف واشنطن، يف 

أكتوبر من العام نفسه.

وع��ىل الرغم من وجود اتفاقات دولية بلورت التحالف 

ال��دويل ملحاربة داعش، ووجود ه��دف محدد له، فإّن 

اتس��اع عضويته، فض��اًل عن اقتصاره، بصورة رئيس��ية، 

ع��ىل التدخ��ل الجوي، وع��دم وجود هي��كل تنظيمي 

يراقب مدى تحقق األهداف ووف��اء الدول بالتزاماتها، 

ميك��ن القول إن��ه أقرب إىل االئتالف من��ه إىل التحالف 

العس��كري. ثم إنّه ائتالف مرن للغاية، مل ينجح إىل اآلن 

يف تحقي��ق هدفه الرئيي املتمثل يف القضاء عىل خطر 

تنظيم داعش ووقف متدده اإلقليمي يف سوريا والعراق، 

وإن كان يساهم يف إضعاف التنظيم.

التحالف اإلسالمي:
جاء إعالن السعودية، يف أواخر عام 2015، عن تأسيس 

“تحالف إسالمي” واسع ملحاربة اإلرهاب والقضاء عيل 

“داعش” وكاف��ة الحركات اإلرهابي��ة األخرى، ليُضيف 

مح��وراً جدي��داً يف خريط��ة التحالف��ات يف املنطق��ة. 

وطبقاً لعدد الحض��ور يف مؤمتر الرياض لهيئات األركان 

العس��كرية ألعضائ��ه، يف م��ارس 2016، يضم التحالف 

اإلس��المي 39 دولة عربية وإسالمية. وقد أصدر املؤمتر 

“إعالن الرياض” ملحاربة اإلرهاب إعالمياً وفكرياً ومالياً 

وعسكرياً، وهو أول وثيقة للتحالف.

وال يختل��ف التحالف اإلس��المي ع��ن التحالف الدويل 

ملحارب��ة داع��ش يف كونه ائتالف��اً مرناً وواس��عاً، يفتقر 

إىل أهم معيارين يف تحدي��د التحالف، وهام املعاهدة 

الدولية والهيكل التنظيم��ي. ويُضاف إىل ذلك يف حالة 

التحالف اإلس��المي أّن أهدافه واس��عة غري “محددة”، 

فيام يتعلق باس��تهدافه فاعلني دوليني معينني. كام أنّه 

يضم أعضاء يتبنون أهدافاً متباينة فيام يتعلق مبكافحة 

اإلرهاب. 

ويف األخري، ميكن القول إّن ارتفاع وترية إنشاء التحالفات 

العس��كرية يف املنطقة دليل ع��ىل اختالل توازن القوى 

فيه��ا، وأّن خريطة التحالفات املتغ��رية )مل نذكر القوة 

العربية املش��ركة، والتحالف الرباعي أو غرفة عمليات 

بغداد، ومجلس التعاون االس��راتيجي بني الس��عودية 

وتركيا، وتنامي العالقات االسراتيجية بني األخرية وقطر( 

تُسهم بدورها يف اضطراب موازين القوى يف أكرث أقاليم 

العامل اضطراباً.

املصادر:
أمين الدس��وقي، الس��لوك الريك تجاه القضايا العربية، 

رسالة ماجستري، جامعة القاهرة، 2001.
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ابتكرت رشكتي كونجسربج للمعدات الدفاعية بالتعاون مع رشكة اتش دي يت جلوبال الرنويجيتني، منصة إطالق نريان 
متعددة داخل حاوية معيارية لشحن السفنContainerized Weapon  System  :CWS ميكن نرشها عىل الخطوط 

األمامية وتحتوي عىل بندقية آلية وقاذفة قنابل ومدفع مضاد للدبابات.

إعداد:جورج فهمي
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تقنيات

تس��تطيع منصة اإلطالق املتع��ددة التي تدار عن بعد 

والتي أزيح الس��تار عنها يف مع��رض الجيش يف مدينة 

نتسفيل بوالية االباما األمريكية مؤخرا، اكتشاف النريان 

املعادية والرد عليها.

وتجم��ع منص��ة اإلط��الق املتعددة أنظمة تس��لح 

 )javelin( متعددة من بينه نظ��ام الصاروخي جافلني

املض��اد للدباب��ات وبندقية آلية ديلي��ونM143  عيار 

7.62 ملليمرت مزودة ب�س��تة  فوهات لإلطالق وميكنها 

أن تطل��ق م��ا ي��رتاوح ب��ني 2000 إىل  6000 طلقة يف 

 ، M249الدقيقة، باإلضافة إىل س��الح فرقة أوتوماتييك

م��ا يوفر للمنصة قوة إطالق ن��ريان تغطي زاوية 360 

درجة.

وتوفر املنصة حامية متقدمة للقوات عىل الخطوط 

األمامية، كام أنها تقلص من معدالت الضحايا والوفيات 

وتصن��ع منصة اإلطالق املتعددة من حاوية ش��حن 

معيارية تريك��ون )TRICON( بارتفاع 20 قدما، مع 

تحويل س��قف الحاوية إىل ب��اب هيدروماتييك مزود 

مبفصالت ونظام رفع ميكاني��يك مركب داخل الحاوية 

ميكن��ه التمدد خ��ارج الحاوية بارتف��اع 15قدما يف 30 

ثانية.

وصمم النظ��ام لنقله وتركيبه وتش��غيله برسعة يف 

س��احات القتال، ويس��اعد اس��تخدام الحاوية لتدريع 

الهيكل الخارجي للمنصة، ما يوفر سهولة نقل وتخزين 

املنصة من مكان إىل أخر.

ويس��تغرق تركيب املنصة يف 30 دقيقة قط، وميكن 

لجنديني القيام بهذه املهمة مبفردهام.

وميكن تش��غيل املنصة التي تضم لوحات شمس��ية 

لتوليد الطاقة التي تحتاجها من الداخل أو من الخارج.

وتؤكد الرشكة املصنع��ة أن منصة اإلطالق املتعددة 

املميتة ميكن استخدامها يف مسارح العمليات القتالية، 

وقواعد الدوريات مراقبة الحدود واملوانئ.

جتمع بني الصواريخ املضادة للدبابات والــــــــــــــــــبنادق اآللية

  دفاع ضد القراصنة   
توفر منصة اإلطالق املتعددة قوة نريان دفاعية قوية ال 

تحتاج إىل بنية تحتية تذكر.

وميكن اس��تخدام منصة اإلطالق املتعددة يف السفن 

كدفاع ضد القراصنة وغريها من مصادر التهديدات.

وال تعمل منصة اإلطالق املتعددة بصورة ذاتية، وكل 

أنظمة التسلح بداخل تدار بواسطة جندي عن بعد يف 

برج عىل ارتفاع 1093قدم لتفادي نريان العدو، ويعني 

هذا أن العنرص البرشي هو املس��ؤول عن اتخاذ القرار 

باستخدام القوة املميتة.

ورغم أن حرص مس��ؤولية استخدام القوة املميتة يف 

العنرص البرشي ميزة، إال أنها تعني من ناحية أخري أن 

الجندي الذي يش��غل النظام من مس��افة بعيدة قد ال 

يتمكن من تحديد مصادر النريان املعادية.

ولح��ل هذه املش��كلة فان الرشك��ة املصنعة زودت 

املنص��ة بنظام فاير فالي Firefly 360(360( لكش��ف 

مصادر التهدي��دات اعتمدا عىل 6 ميكروفونات دقيقة 

وتقني��ات متطورة اللتقاط الص��وت وتحديد مصادره، 

باإلضافة إىل حساس��ات تعمل باألش��عة تحت الحمراء 

قصرية املدى الكتشاف النريان املعادية.

وتستطيع هذه امليزات تحديد كثافة النريان املطلوبة 

للرد عىل النريان املعادية ما يوفر ملشغل املنصة فسحة 

حرجة من الوقت التخاذ القرار املناسب.
ك��ام تضم املنصة أيضا نظ��ام كومبيوتر لتقييم بيئة 

م��رسح العملي��ات وتوف��ري الخرائط الرقمي��ة الالزمة 

والبيانات التي يحتاج إليها مشغل املنصة.

وتس��تطيع الحساس��ات التميز بني نريان األس��لحة 

الخفيفة والبنادق اآللي��ة والصواريخ وقذائف املورتر، 

وتحديد مصدرها.

وحص��ل الجيش األمري��يك بالفعل ع��ىل عددا من 

حتويل حاويات شحن البحري إىل منصات إطالق نريان متعددة

برج املنصة ميكنه االرتفاع ملسافة 15قدما
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املنصات اإلطالق املتعددة واجري سلسلة من التجارب 

لتقييم أدائها يف قاعدة فورت بلييس بوالية تكساس.

واس��تخدمت بنجاح يف عدد من املس��ارح القتالية 

مثل أفغانس��تان، ويخطط الجيش الستخدامها يف عدد 

آخر من مناطق الرصاع املشتعلة حول العامل.

كثافة النريان
تس��تطيع املنصة تحقيق التكامل بني مهارات العنرص 

البرشي  وكثافة النريان.

وتوفر كثافة النريان القوة التدمريية الالزمة للتغلب 

جتمع بني الصواريخ املضادة للدبابات والــــــــــــــــــبنادق اآللية

عىل قدرة وإرادة العدو القتالية.

ومتن��ح املنصة للمش��غل قدر كبري م��ن املناورة مبا 

يخلق الرشوط املناسبة الستخدام كثافة النريان.

ويتي��ح الت��زاوج بني الق��درة عىل املن��اورة وكثافة 

الن��ريان الفرصة للقوات املقاتل��ة للتغلب عىل مصادر 

التهديدات املتعددة.  

وتق��اس كثاف��ة النريان بكمي��ة الن��ريان التي ميكن 

للمنصة إطالقها س��واء كانت لها تأثريات مميتة أو غري 

مميتة.

وتتمي��ز أنظمة التس��ليح التي ميك��ن تركيبها عىل 

املنص��ة مبدى طويل  ودقة عالي��ة يف التصويب وقدرة 

ع��ىل االخرتاق، ما يجعلها قادرة عىل التعامل مع قامئة 

طويلة من التهديدات املتنوعة.

وتلع��ب منصة اإلطالق املتعددة دور هاما يف وقف 

تقدم القوات املعادية  وخصوصا يف املناطق الحدودية 

النائية دون الحاج��ة إىل تواجد عدد كبري من القوات، 

كام أنها تخلق ال��رشوط الرضورية لاللتحام مع العدو 

عن قرب دون تعريض القوات للخطر.

وتوفر أنظمة األس��لحة املتعددة يف املنصة الفرصة 

الستخدامها بصورة متزامنة ضد أهداف متعددة، وفقا 

لأله��داف القتالي��ة املتمثلة يف تحييد ق��درات العدو، 

ووقف نريانها، وإعاقة تقدمها وحركتها.

وتتيح مميزات  املنصة الفرصة للتوفيق بني اعتبارات 

تحقيق املهام وبني الحاجة إىل تفادي س��قوط  قتيل أو 

جرحى، دون أن يكون ألحدهام أفضلية عىل األخر. 

ويقول الخ��راء العس��كريون أن مواصفات املنصة 

تتيح تحقيق عنارص الحامية األربعة املتمثلة يف حامية 

الق��وات وحفظ النظام يف م��رسح العمليات وتحقيق 

السالمة ومنع حوادث إطالق النريان الصديقة.

ويوف��ر نظ��ام فاي��ر ف��الي الق��درة ع��ىل االطالع 

ع��ىل الخرائ��ط الرقمي��ة والبيانات الفوري��ة املتعلقة 

باالستخبارات وعمليات االستطالع واملراقبة.

ويتيح للمشغل فهم أعمق لبيئة العمليات، وبالتايل 

تركيز الق��وة التدمريية يف التوقيت واملكان املناس��ب 

ال��ذي يحقق أفض��ل نتائج  نتيجة رسع��ة رصد وفهم 

املوقف الترصف بناء عىل ذلك.

ويؤكد الخ��راء أن منصة اإلط��الق املتعددة تلعب 

دور مه��م يف تحقيق أهداف الحرب املتمثلة يف عنرص 

املفاجأة والبساطة واملناورة ووحدة القيادة واالحتفاظ 

بزمام املبادأة ومراعاة البعد االقتصادي•

تتميز أنظمة التسليح  
مبدى طويل ودقة عالية 

يف التصويب وقدرة على 
االخرتاق ما يجعلها 
قادرة على التعامل 

مع قائمة طويلة من 
التهديدات املتنوعة

أبواب الحاوية تفتح أوتوماتيكيا لرفع 
أنظمة التسلح

األلواح الشمسية تولد الطاقة الالزمة 
لتشغيل املنصة
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تقنيات

تعترب القاذفة B-2 Spirit أحد املكونات الرئيسية يف الرتسانة الهجومية بعيدة املدى، ومن أكرث 

الطائرات تحمالً وقدرة عىل البقاء يف العامل. وتسمح لها قدراتها الفريدة، مبا فيها مواصفاتها التي 

تسمح لها بالتخفي والتسلل إىل أكرث دفاعات العدو تطوراً، وتعرّض للخطر األهداف التي تتوافر لها 

كثافة يف الدفاعات وذات القيمة العالية. وقد برهنت B-2  عىل قدراتها يف عدة سيناريوهات قتالية، 

مبا فيها عملية القوة املوحدة، وعملية الحرية الدامئة يف أفغانستان، وعملية تحرير العراق، وأخرياً يف 

ليبيا أثناء عملية فجر األوديسة.

 B-2  تتمتع بالقدرة على تغيري نتائج احلرب مبهمة واحدة
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تعتتتر B-2 قاذفتتة ثقيلة استتراتيجية بعيدة املدى 

وقادرة عىل التخفي، وعىل اخراق دروع الدفاع الجوي 

الكثيفتتة واملتطورة. كام ميكنها الطريان مستتافة 6000 

ميل بحري دون حاجة إلعادة التزود بالوقود، و10,000 

ميل بحري بعملية تزود بالوقود ملرة واحدة فقط، مام 

يعطيهتتا القدرة عىل الطتتريان إىل أي مكان يف العامل يف 

غضون ستتاعات. كام أن قدرتها عىل حمل أكرث من 20 

طناً من املعدات الحربية التقليدية والنووية، وإيصالها 

يف ستتائر األحوال الجوية، متّكنها أيضاً من تغيري نتيجة 

الرصاع مبهمة واحدة.

املتعهتتد الرئيتتي املستتؤول عتتن تصميتتم النظام 

 Northrop Grumman وإدماجتته بكامله هو رشكتتة

 Boeing ، أمتتا رشكات ،Integrated Systems Sector

 Hughes مجموعتتة  و   ،.Military Airplanes Co

 General Electric و   ،Radar Systems Group

 Vought Aircraft  ، و   Aircraft Engine Group

Industries, Inc. فهتتي األعضاء الرئيستتيون يف فريق 

متعهدي الطائرة.

تم عرض أول قاذفة B-2 بشكل علني يف 22 نوفمر 

1988 عندمتتا خرجت من حظريتها يف منشتتأة القوات 

الجويتتة 42، يف بامل ديل بوالية كاليفورنيا. وقامت بأول 

رحلتتة طريان لهتتا يف 17 يوليو 1989. وتتتم تصنيع 21 

طائرة يف أسطولB-2  األصيل. واليوم يضم األسطول 20 

 The Spirit of Cansas طائرة، يف أعقاب فقدان طائرة

التي تحطمت أثناء إقالعها من قاعدة أندرسن للقوات 

الجوية يف جوام. وقد أصدر سالح الجو األمرييك تقريراً 

عتتن الحادث يف يونيو من عام 2008 توصل فيه إىل أن 

التحطتتم نتج عن رطوبة يف وحتتدات محول الفتحات، 

وقد أرستتلت هذه الحساستتات معلومات مشوشة إىل 

نظام البيانات الجوية.

توجتتد 19 طائرة من قاذفات B-2 يف قاعدة وايتامن 

للقوات الجوية يف ميسوري، وهي مقر جناح القاذفات 

الت 509، بينتتام هناك طائرة واحتتدة مخصصة الختبار 

الطتتريان يف قاعدة إدواردز الجوية بوالية كاليفورنيا من 

أجل املصادقة عىل عمليات تحديث منظومات األسلحة 

والرمجيات. 

تصميم متميز
يعود متيز قاذفة B-2  إىل التصميم الفريد لشكل الجناح، 

فحواف األجنحة األمامية موصلة بجسم الطائرة بزاوية 

33 درجتتة، والحافتتة الخلفية لها شتتكل دبليو مزدوج. 

 Northrop Grumman ويتم تصنيعهتتا يف منشتتآت

يف بيكتتو ريفريا وباملديل بواليتتة كاليفورنيا. وبعد عرش 

    القاذفةB-2 Spirit: حمور الهــجـــــــــــــــوم البعـيد املدى

سنوات من الخدمة حققت B-2 أخرياً قدرات تشغيلية 

كاملة يف ديستتمر 2003. يف األعتتوام الثالثة األوىل من 

الخدمة، حققت القاذفات B-2  العاملة نسبة موثوقية 

يف الهجوم %90. فقد أظهر تقدير صادر عن سالح الجو 

األمرييك أن قاذفتني من طراز B-2   مسلحتني بقذائف 

موجهة ميكن أن تقوما بعمل 75 طائرة تقليدية.

 AHFM الطالء الخاص بتقنية التخفي
طتتورت رشكتتة Northrop Grumman طتتالء جديداً 

ممتصاً للرادار للمحافظة عىل خصائص التخفي للقاذفة 

B-2  ، متتع اختصار وقت الصيانة بدرجة كبرية. وتعرف 

 .AHFM املادة الجديدة باملتتادة البديلة العالية الردد

ويتم رش الطالء بواسطة أربعة روبوتات موجهة بصورة 

مستتتقلة. وقد قام سالح الجو األمرييك يف نوفمر 2011 

برستتية عقد بقيمة 109 ماليني دوالر أمرييك عىل رشكة 

Northrop Grumman إلنتتتاج دفتتة خلفيتتة معدلة 

.B-2 التصميم لقاذفة الشبح

B-2 برنامج تحديث وترقية
تقود رشكتتة Northrop Grumman، املقاول الرئيي 

 ،B-2 فريقاً صناعياً يعمتتل عىل تحديث ،B-2 لقاذفتتة

ويتتتم هذا حرصاً عىل بقاء الطائتترة بكامل قدرتها عىل 

تنفيذ املهتتام ضد التهديدات املتطورة يف جمميع أنحاء 

العتتامل. وهناك مجموعتتة من برامتتج التحديث تعمل 

عىل تحستتني قدرة B-2 الفتاكة، وقدرتها عىل استقبال 

املعلومتتات املحّدثتتة عن األهتتداف أثنتتاء أداء املهام، 

وكذلك قدرتهتتا عىل جمع ومعالجة ونتترش املعلومات 

عتتن ميدان املعركة مع قادة القوات املشتتركة أو أوائل 

املستجيبني املحليني يف سائر أنحاء العامل.

وقد برهنت رشكتتة Northrop Grumman بنجاح 



B-2 معدة 
لالستخدام ضد 

األهداف املدفونة 
يف عمق األرض 

واألهداف الصلبة

تقنيات
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لسالح الجو األمرييك عىل أن خططها لتحديث برمجيات 

إدارة األسلحة لقاذفة الشبح B-2 هي يف املسار الصحيح، 

وأنهتتا جاهزة للمتابعة إىل املستتتوى التتتايل من عملية 

التطويتتر. وقد أمتتتت الرشكة بنجاح املراجعتتة النقدية 

للتصميتتم يف برنامج املرحلتتة األوىل الهجومي املرن يف 

الخدمتتة يف 3 فراير. تعتر املراجعتتة النقدية للتصميم 

مرحلة رئيستتية يف املراجعة خالل ثالث ستتنوات، وهي 

 Northrop Grumman متثل مضمون عقد منح لرشكة

يف أغستتطس 2014 بقيمة 102 مليون دوالر. ويشتتمل 

العقتتد جانب التطويتتر الهنديس والصناعتتي يف برنامج 

املرحلة األوىل.

تستتتخدم قاذفة B-2 حالياً برمجيات تسمى برنامج 

الطتتريان العمليتتايت OFP إلدارة االتصال بتتني الطائرة 

واألجهتتزة التي تحوي وتطلق األستتلحة. وتقوم الرشكة 

مبوجتتب عقد التطويتتر الهنديس والصناعي باستتتبدال 

برامج الطتتريان العمليتتايت بحيث يحل محلهتتا برنامج 

طريان عمليايت واحد ميكن من خالله إدارة جميع أجهزة 

حمل أسلحة الطائرة.

B-2 قمرة قائد طائرة
تستتتوعب قمرة القيادة اثنني متتن طاقم الطائرة. وهي 

مجهتتزة بنظام أجهزة طريان إلكرونية ملون يف تستتعة 

أنابيب، يعكتتس أنظمة بيانتتات وإلكرونيات الطريان 

للمحركات وأنظمة االستشتتعار. ويستتتطيع الطيار أن 

يختار تنشيط االختيار املناسب ملعدات الطريان واملهام 

يف وضعية اإلقتتالع، ووضعية الذهاب للحرب، ووضعية 

الهبوط، وذلك باستخدام مفتاح بسيط ثاليث الوضعيات.

األسلحة
تحمل الطائرة جميع أستتلحتها يف داخلها، وهي مجهزة 

مبخزنني منفصلني لألستتلحة يف وستتط الطائرة. وتتمتع 

B-2 بستتعة تكفي لحمل 40,000 رطل من األستتلحة، 

مبتتا يف ذلك األستتلحة التقليديتتة والنوويتتة، والذخائر 

املوجهة بدقة، وقنابل الجاذبية، ومجموعة من األسلحة 

البحرية. وكل مخزن أستتلحة مجهز مبنصة إطالق دوارة 

 B61-11 ومجموعتتتني من حامتتالت القنابل. وتعتتتر

قنبلة نووية تخرق األرض، وهي معدة لالستخدام ضد 

األهتتداف املدفونة يف عمتتق األرض واألهداف الصلبة. 

أمتتا B83 فهي قنبلة نووية يتم إستتقاطها بشتتكل حر 

واسراتيجي.

وتستتتطيع B-2 أيضتتاً حمل صاروخ كتتروز املتطور 

AGM-129، وهتتو صاروخ استتراتيجي يصل مداه إىل 

1500 ميل.

وميكتتن للطائتترة أن تحمتتل 16 صاروختتاً من نوع 

JDAM وتقوم رشكة Northrop Grumman بتحويل 

مجموعة حمل القنابل يف B-2 إىل شكل التصميم الذيك، 

األمر الذي ستتيزيد من عدد صواريتتخ JDAM إىل 80 

كحد أقىص. وستتوف يتم تجهيز الطائرة أيضاً بالقذائف 

 joint standoff دقيقة التوجيه، التي تطلتتق عن بعد

weapon JSOW وصواريخ جو-ستتطح مشركة تطلق 

 joint air-to-surface standoff missiles عن بعتتد

JASSM، وقتتاذف ذختترية قائتتم عىل تعويتتض الرياح 

 wind-compensated ، munitions dispenser

WCMD، وستتوف تكون قادرة عىل حمل ما يصل إىل 

80 قنبلة صغرية الحجم بوزن 115 كلغ.
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املواصفات الفنية

النوع: قاذفة اسرتاتيجية بعيدة املدى ومتعددة املهام.
الطاقم: اثنان )قائد الطائرة وقائد املهام(.

باع الجناح: 172 قدماً
الطول: 69 قدماً

االرتفاع: 17 قدماً
الرسعة القصوى: قريبة من رسعة الصوت

السقف القتايل:50,000 قدم
املدى: 6,000 ميل بحري )بدون إعادة تزود بالوقود(

الحمولة الصافية: 40,000 رطل
الوزن عند اإلقالع: 336,500 رطل

 Northrop Grumman فتتازت   2007 يونيتتو  يف 

 massive ordnance بعقد لدمج قنبلة ضخمة خارقة

penetrator (MOP) weapon متتن رشكتتة بوينغ يف 

طائرة B-2، وهي ستتالح موجه بنظتتام تحديد املواقع 

العاملي GPS، يحتوي عتتىل مواد متفجرة بوزن 2,400 

كلغ، وهتتو مصمم الخراق األهتتداف الصلبة املدفونة 

عتتىل عمق يف األرض، وتستتتطيع B-2 حمل اثنتني من 

القتابل الضخمة الخارقة، واحدة يف كل مخزن.

كذلك تم تجهيز الطائرة بنظام واجهة عامة لألسلحة 

generic weapons interface system GWIS، كجزء 

متتن عملية التحديث block 30، وهو عبارة عن حزمة 

برمجيات مدمجة تستتمح للطائرة بحمل أنواع مختلفة 

من األسلحة التي تطلق عن بعد وذخائر الهجوم املبارش 

يف الهجوم الواحد، بحيث تستتتطيع الطائرة مهاجمة 4 

أنواع مختلفة من األهداف يف مهمة واحدة.

بدأ ستتالح الجو األمرييك – مبوجب عقد أرساه عىل 

Northrop Grumman يف فرايتتر 2008 – بتجهيتتز 

طائتترة  B-2 بقدرات الهجوم عتتىل األهداف املتحركة، 

 bomb II باستخدام أسلحة موجهة بدقة، مثل القنبلة

الصغرية الحجم، ويشمل العقد تحديث شاشات العرض 

ووضعيات الرادار.

الرادار واملحرك
تحمل طائرة B-2 مستتتقبل التحذيتترات الرادارية من 

رشكة Lockheed Martin، ونظام دفاعي مستتاعد من 

 DMS ونظتتام إدارة دفاعي ،Northrop Grumman

.Lockheed Martin من AN/APR-50 من طراز

متتن   AN/APQ-181 التخفتتي  رادار  يعتتتر 

 J band (Ku التتذي يعمتتل عىل نطتتاق ،Raytheon

band),، راداراً متعتتدد األغتتراض، بوضعيتَتتْي متابعة 

التضاريتتس وتجنتتب التضاريس. وقتتد برهنت قاعدة 

إدواردز الجويتتة عىل كفاءة عمليتتة متابعة التضاريس 

عىل ارتفاعات منخفضة حتى 200 قدم.

 Northrop Grumman  يف أبريتتل 2009 قامتتت

بتسليم ستتالح الجو األمرييك أول قاذفة شبح من طراز 

B-2 Spirit مجهتتزة بتترادار عرصي محدث، وستتوف 

يستتتخدم ستتالح الجو الطائتترة املحدثتتة لتنفيذ مهام 

اختبارات إضافية للرادار، وسوف يتم استخدام البيانات 

املجموعة من هذه القرارات لدعم قرارات االستتتخدام 

امليداين املسنقبلية.

ويف نوفمتتر 2002 ُمنحت Raytheon عقداً لتطوير  

 B-2 لرادار Ku-band AESA هتتوايئ جديد من نتتوع

لتفادي التشويش مع أنظمة األقامر الصناعية التجارية 

بعد عام 2007. وقد بدأت اختبارات الطريان يف أكتوبر 

2007، واستتتمرت حتتتى 2008. وتم استتتكامل تركيب 

الهوايئ الجديد عىل أستتطول طائتترات B-2 بحلول عام 

.2012

هناك أربعتتة محركات توربينيتتة مروحية من طراز 

General Electric F118-GE-100   مركبة داخلياً يف 

جستتم األجنحة، متد الطائرة بالقدرة. واملحركات مزودة 

بنظتتام تحكم بحتترارة العادم للتقليل متتن أثر البصمة 

الحرارية.

املالحة واالتصاالت
تضم حزمتتة املالحتتة يف الطائرة نظتتام املالحة الجوي 

ونظتتام   ،Rockwell Collins TCN-250 التكتيتتيك 

هبتتوط باألجهتتزة متتن طتتراز VIR-130A. وتقتتوم 

Rockwell Collins بالتزويتتد مبعتتدات االتصتتاالت. 

كام تم تركيب نظام اتصاالت فضائية عستتكري تكتييك 

استتراتيجي من طتتراز Milstar يف طائتترات املجموعة 

 Link وتم تحديث الطائرة بوصلة اتصاالت .block 30

.16

املهام
  B-2 صفتتي الفرة من 1999 وحتى 2003 قامت طائرة

مبهام طريان قتالية يف حمالت مختلفة متاماً ويف مناطق 

متاميتتزة يف العامل تنطوي عىل تهديدات جوية مختلفة. 

ففي أفغانستان افتتحت الطائرة عملية الحرية الدامئة، 

وقامت بعدة مهام، ثم رجعتتت تاركة املجال لقاذفات 

ومقاتالت أخرى تتابع املهمة؛ ألن املجال الجوي مل يعد 

ينطوي عىل تهديدات.

ويف بداية عملية تحرير العراق عام 2003 تولت B-2 من 

جديد أخطر األهتتداف يف املناطق التي كانت ما تزال بقايا 

الدفاعات الجوية العراقية نشتتيطة فيها. وسجلت طائرات 

B-2 22 غتتارة من قاعتتدة متقدمة، و27 غتتارة من قاعدة 

وايتتت متتان الجوية يف األيتتام العرشة األوىل متتن العملية، 

وقد استتتهدفت القاذفة معاقل الحرس الجمهوري ورضبت 

أهدافاً ثابتة•
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تقنية " أملا " .. اخرتاع إماراتي حلصاد املياه 
من فوق املسطحات املائية 

املهنتتدس عبدالله الشتتحي حاصل عىل براءة اختتراع تقنية " 

أملا " متتن مكتب الحقوق امللكية الفكريتتة الربيطاين عام 2013، 

والتقنية مختصة بحصاد مياه األمطار و الرطوبة عىل املسطحات 

 Filling the Empty Quarter  : املائية ويف عام 2015 نرش كتاب

يف الواليات املتحدة، والكتاب يستتلط الضوء عىل عدة مبادرات 

بيئية تهدف إىل إيجاد حلول ملشتتكلة ندرة املياه، إلتقت مجلة 

"درع الوطن" باملهندس عبدالله الشحي وكان معه هذا اللقاء:

إن فكتترة االخراع الذي أطلق عليه "تقنية أملا" تبلورت من 

حقيقتتة أن ما يقارب من 500 ألف كيلو مر مكعب من املياه 

العذبة تسقط سنويا عىل الكرة األرضية عىل هيئة أمطار ومبا أن 

مساحة املسطحات املائية أكرب من اليابسة فإن معظم تلك املياه 

املتستتاقطة تصب يف البحار بينام تعاين كثري من املناطق يف الكرة 

األرضية من ندرة شتتديدة يف مصادر املياه إضافة إىل نحو 11ألف 

املهندس عبدالله الشحي حاصل عىل شهادة 

بكالوريوس من جامعة هدرسفيلد الربيطانية 

عام 2001، التحق برشكة أبوظبي لصناعات الغاز 

املحدودة )جاسكو(  بعد التخرج مبارشة و يعمل 

حاليا كرئيس قسم دعم األعامل يف الرشكة، وأصبح 

الشحي الرئيس التنفيذي لعدة رشكات رائدة 

يف املجال البيئي واالستشارات، كرشكة مكتب 

املستشار الوطني املحدودة ورشكة كيوتو العاملية 

للتجارة العامة ورشكة كيوتو لغسيل السيارات 

املتنقل.
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أهم خدمة توفرها 
تقنية "أملا " هي 

توفري مصادر جديدة 
للمياه جلميع 

القطاعات و اجلهات 
العسكرية منها أو 

املدنية 

املطتتر واستتتحضار ستتقوطها من دون استتتغالل إىل 

ذلتتك، »راودتنتتي الفكرة منذ أعتتوام، وتكونت خالل 

زياريت لجتتزر املالديف، حيث كنت عىل منت يخت يف 

املحيط الهنتتدي واألجواء ماطرة، واملياه تصب بكثافة 

يف املحيط، فتبادر إىل ذهني ستتؤال »ملاذا ال تستتتفيد 

البرشيتتة من تلك الكميات املهتتدورة من هذه املادة 

الحيويتتة؟ ثم تبلورت الفكرة خالل يوم شتتتوي ماطر 

أثنتتاء زياريت إلمارة رأس الخيمتتة، حيث كانت معظم 

األمطتتار تصب يف الخليتتج بينام زخات بستتيطة من 

املطر تسقط عىل اليابستتة؛ فقمت بعد ذلك بالعديد 

من الدراسات والبحوث عن أفضل املامرسات العاملية 

يف مجتتال »حصتتاد األمطار«، ووجتتدت أن تركيز هذا 

األسلوب يكون عىل اليابسة فقط«، 

تم تقديم مستتودة براءة اخراع تقنيتتة " أملا " إىل 

مكتب حامية حقوق امللكية الربيطاين ستتنة 2011 و 

تم املوافقة عىل االخراع سنة 2013 . 

حلول ومبادرات
لتتدي بعض املبادرات املختصة بإيجاد حلول ملشتتكلة 

نتتدرة املياه و قد تم طرحها يف كتتتاب " الربع العامر 

" منهتتا مبتتادرة " نهر خليفة" والتتتي تهدف إىل ربط 

أنهار باكستتتان بدولتتة اإلمارات عن طريتتق أنابيب 

تحت البحر, حيث يعترب نهر الداشتتت الباكستاين من 

أقتترب األنهار لدولة اإلمارات حيث يبعد 540 كم عن 

ستتواحل إمارة الفجرية, وربط األنهار بدولة اإلمارات 

ستتيعيد جريان األنهار يف دولة اإلمارات ألول مرة بعد 

انقطاع دام آالف السنني.

الصعوبات والتحديات
التمكن من تصنيع منوذج لالختتراع و إقامة التجارب 

عليتته هي من أهم الصعوبات التي و اجهت املرشوع 

, و قتتد تكتتون تكاليف دعتتم إقامة التجتتارب كذلك 

مرة من كمية امليتتاه املتواجدة يف أطول أنهار العامل أال 

وهو نهر النيل تستتبح يف الغالف الجوي عىل هيئة مياه 

رطوبة وضباب .

وأوضتتح أن اخراع " أملا " يدمتتج أربع تقنيات عىل 

منصات مائية طافية وهتتي تقنية املاء من الهواء التي 

تقوم بتكثيف ميتتاه الرطوبة عندما يكتتون الجو رطبا 

وتقنيتتة املاء من الرياح حيث يتم تربيد الهواء وتكثيفه 

الستتتخالص املياه وتقنية تحليتتة مياه البحر عن طريق 

الطاقتتة الشمستتية و"تقنية أملا" لحصتتاد مياه األمطار 

وبذلتتك نضمن توفري املياه ختتالل أربعة ظروف جوية 

مختلفة وعىل مدار السنة .

تبلور الفكرة
جهاز »أملتتا« كانت نواته قبل ستتنوات، واكتملت عىل 

منت يخت يف يوم ماطتتر، أثناء رحلة تأملية يف حبيبات 

أحتتد العوائق للبدء يف املتترشوع، والتفكري خارج إطار 

الصنتتدوق هي من أهتتم مقومات اإلبتتداع و التميز, 

كذلك البحث إليجاد حلول للتحديات التي تواجهنا. 

املاء والحياة
املتتاء هتتو عصب الحيتتاة و أهتتم خدمة قتتد توفرها 

تقنيتتة "أملا " هي توفري مصتتادر جديدة للمياه لجميع 

القطاعات و الجهات العسكرية منها أو املدنية. 

الشهادات والتكريم
حصلت عىل شتتهادة براءة اإلختتراع من مكتب حامية 

امللكيتتة الفكرية يف بريطانيا ستتنة 2013، وأهدف إىل 

تستتويق املرشوع إىل الجهات املهتمتتة و تطبيق فكرة 

بتتراءة االخراع، حصلت عىل عدة شتتهادات تقدير من 

عتتدة جهتتات منهتتا وزراة اإلقتصاد و وزارة األشتتغال 

العامة. 

مبادرة برنامج تكامل 
لقتتد تكفلت بجميع مصاريف تستتجيل براءة االخراع 

مبدئيا، وبعدها قدم برنامتتج تكامل العديد من أوجه 

الدعم املادي ) من ناحية تغطية تكاليف تسجيل براءة 

االخراع ( و كذلك من ناحية الدعم التقني و املعنتتتوي 

) من خالل املشاركة يف الفعاليات املختلفة (. 

الطموح واملستقبل
آمل أن أرى الربع الخايل عامراً بالحياة، وأن أشهد تحول 

صحتتاري اإلمارات إىل جنات ومتتروج تجري من تحتها 

األنهتتار، لهذا أعمل ولهذا أستتعى، ولتحقيق ذلك ال بد 

من توفري الرقم الصعب يف املعادلة، أال وهو املاء•



من التاريخ

قائد من أروع قادة الحضارة اإلسالمية يف القرون الخمسة األخرية، إن مل يكن بحق هو أعظمهم، كان 

محمد الفاتح أعظم من تسلّم قيادة أعظم إمرباطورية إسالمية  تقف وحدها مدافعة عن املسلمني بعد 

سقوط األندلس، وبعد انهيار خالفة العباسيني، فكان ظهور العثامنيني إنقاذاً من الله للعامل اإلسالمي.

إعداد: أمل سامل الحوسني
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النسر الكبري يُغتال بالسم
ة جمعت بني القوة والعدل حممد الفاتـح شـخصيـة فـذَّ

نشأة محمد الفاتح
ولد الســلطان محمــد الفاتح يف 27 من رجــب 835 هـ - 

30 من مارس 1432م، ونشــأ يف كنف أبيه السلطان »مراد 

الثــاين« ســابع ســاطني الدولــة العثامنية، الــذي تعّهده 

بالرعايــة والتعليــم؛ ليكون جديــراً بالســلطنة والنهوض 

مبســئولياتها؛ فأتم حفظ القــرآن، وقرأ الحديــث، وتعلم 

الفقــه، ودرس الرياضيــات والفلــك وأمور الحــرب، وإىل 

جانب ذلك تعلم العربية والفارســية والاتينية واليونانية، 

 واشــرك مع أبيــه الســلطان مــراد يف حروبــه وغزواته.

ثــم عهد إليه أبوه بإمارة »مغنيســيا«، وهو صغري الســن، 

ليتدرب عــى إدارة شــئون الدولة وتدبــري أمورها، تحت 

إرشاف مجموعة من كبار علامء عرصه، مثل: الشــيخ »آق 

شــمس الدين«، و»املُا الكوراين«؛ وهو مــا أثر يف تكوين 

شــخصية األمري الصغري، وبناء اتجاهاته الفكرية والثقافية 

بناًء إسامياً صحيحاً.

وتــوىل حكــم الخافة العثامنيــة يف 16محــرم 855هـ 

وكان  ســنة،   22 وعمــره  1451م،  عــام  فربايــر   18  -

ة، جمعــت بــني القــوة والعــدل.  الفاتــح شــخصية فــذَّ

ولقد أمثرت تربية العلامء له حب اإلسام واإلميان، والعمل 

بالقرآن وســنة ســيد األنام محمد صى الله عليه وســلم؛ 

ولذلك نشأ عى حب االلتزام بالرشيعة اإلسامية، واتصف 

بالتُّقى والورع، وكان محباً للعلم والعلامء، ومشــجعاً عى 

نرش العلوم.

وكان الفاتح مييل لدراســة كتب التاريخ، وقد ســار عى 

املنهج الذي سار عليه أجداده يف الفتوحات؛ ولهذا برز بعد 

توليه الســلطة يف الدولة العثامنية بقيامــه بإعادة تنظيم 

إدارات الدولــة املختلفة، واهتم كثرياً باألمور املالية، فعمل 

عى تحديد موارد الدولة، وطرق الرصف منها بشــكل مينع 

اإلرساف والبــذخ، أو الرف، وكذلك ركز عى تطوير كتائب 

الجيــش، وأعــاد تنظيمها، ووضع ســجات خاصة بالجند، 

وزاد مــن مرتباتهم، وأمدهم بأحدث األســلحة املتوفرة يف 

ذلك العرص، وعمل عى تطويــر إدارة األقاليم، وأقر بعض 

الوالة الســابقني يف أقاليمهم، وعزل من ظهر منه تقصري أو 

إهامل، وطوَّر الباط السلطاين، وأمدهم بالخربات اإلدارية 

والعسكرية الجيدة؛ مام أسهم يف استقرار الدولة، والتقدم 

إىل األمام.

ومل يكتف الســلطان محمد بذلك، بــل إنه عمل بجد، 

من أجــل أن يتوِّج انتصاراته بفتح القســطنطينية عاصمة 

اإلمرباطوريــة البيزنطيــة، واملعقــل االســراتيجي املهــم 

للتحــركات الصليبية ضد العامل اإلســامي لفرة طويلة من 

الزمــن، والتــي طاملا اعتزت بهــا اإلمرباطوريــة البيزنطية 

بصورة خاصة واملســيحية بصورة عامــة، ومن أجل جعلها 

عاصمة للدولة العثامنية.

اإلعداد لفتح القسطنطينية
لقد بذل الســلطان محمد الفاتح جهــوداً خارقة يف مجال 

التخطيط لفتح القســطنطينية، كام بــذل جهوداً كبرية يف 

دعــم الجيش العثامين بالقوى البرشية، حتى وصل تعداده 
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كــام أعطى الفاتح عنايــة خاصة باألســطول العثامين؛ 

حيث عمل عى تقويته، وتزويده بالسفن املختلفة ليكون 

مؤهًا للقيام بدوره يف الهجوم عى القســطنطينية، وهي 

مدينــة بحرية ال يكمل حصارهــا دون وجود قوة بحرية 

تقــوم بهذه املهمة، وقد ذُكر أن الســفن التي أعدت لهذا 

األمر بلغت أكرث من أربعامئة سفينة.

الزحف نحو القسطنطينية
زحف السلطان محمد الفاتح إىل القسطنطينية فوصلها 

يف 26ربيع األول 857هـ - السادس من إبريل سنة 1453م، 

فحارصها من الرب مبائتني وخمسني ألف مقاتل، ومن البحر 

بأربعامئــة وعرشين رشاعاً، فوقع الرعــب يف قلوب أهل 

املدينــة؛ إذ مل يكن عندهم من الحامية إال خمســة آالف 

مقاتــل، معظمهم من األجانب، وبقي الحصار 53 يوماً، مل 

ينفك العثامنيون أثناءها عن إطاق القنابل.

ومــن الخطــوات القوية التي قــام بها الفاتــح، قيامه 

بتمهيــد الطريــق بني أدرنــة والقســطنطينية؛ ليك تكون 

صالحة لجــرِّ املدافع العماقة خالها إىل القســطنطينية، 

وقــد تحركت املدافــع من أدرنة إىل قرب القســطنطينية 

يف مدة شــهرين؛ حيث متت حاميتها بقســم من الجيش 

حتى وصلت األجناد العثامنية يقودها الفاتح بنفســه إىل 

مشارف القســطنطينية، فجمع الجند، وكانوا قرابة مائتني 

وخمســني ألف جندي، فخطب فيهم خطبــاً قوية حثهم 

فيها عى الجهاد، وطلب النرص أو الشــهادة، وذكّرهم فيها 

بالتضحية، وصدق القتال عنــد اللقاء، وقرأ عليهم اآليات 

القرآنيــة التي تحــثُّ عى ذلك، كام ذكــر لهم األحاديث 

النبويــة التي تبــرشِّ بفتح القســطنطينية، وفضل الجيش 

الفاتح لها وأمريه، وما يف فتحها من عزٍّ لإلسام واملسلمني. 

وقــد بادر الجيش بالتهليل والتكبري والدعاء، وكان العلامء 

ينبثون يف صفوف الجيش مقاتلني ومجاهدين معهم؛ مام 

أثــر يف رفع معنوياتهم، حتى كان كل جندي ينتظر القتال 

بفارغ الصرب، ليؤدي ما عليه من واجب.

إىل قرابــة ربع مليــون مجاهد. وهو عدد كبــري إذا قُورن 

بجيــوش الــدول يف تلك الفــرة، كام عنــى بتدريب تلك 

الجمــوع عى فنــون القتــال املختلفة، ومبختلــف أنواع 

األســلحة، التي تؤهلهم للجهاد املنتظر. كام اعتنى الفاتح 

بإعدادهم إعــداداً معنوياً قوياً، وغرس روح الجهاد فيهم، 

وتذكريهم بثناء الرسول صى الله عليه وسلم عى الجيش 

الــذي يفتــح القســطنطينية، وعىس أن يكونــوا هم هذا 

الجيش املقصود بذلك.

ويف الناحيــة التكتيكية العســكرية بــدأ محمد الفاتح 

خطــوة عملية كبــرية حني صمم عى إقامــة قلعة روميل 

حصــار يف الجانب األوريب عى مضيق البســفور يف أضيق 

نقطة منه مقابل القلعة التي أسســت يف عهد الســلطان 

بايزيد يف الرب اآلسيوي.

وقد حاول اإلمرباطور البيزنطي إثناء الســلطان الفاتح 

عــن عزمه يف بنــاء القلعة مقابــل التزامــات مالية تعهَّد 

بهــا، إال أن الفاتــح أرص عى البناء؛ ملــا يعلمه من أهمية 

عسكرية لهذا املوقع، حتى اكتملت قلعة عالية ومحصنة، 

وصــل ارتفاعها إىل 82م، وأصبحت القلعتان متقابلتني، وال 

يفصل بينهام ســوى 660م تتحكامن يف عبور الســفن من 

رشقي البســفور إىل غربيه، وتستطيع نريان مدافعهام منع 

أي سفينة من الوصول إىل القسطنطينية من املناطق التي 

تقع رشقها مثل مملكة طرابزون، وغريها من األماكن التي 

تستطيع دعم املدينة عند الحاجة.

كام اعتنــى الســلطان بتطوير األســلحة الازمة لهذه 

العمليــة املقبلة، ومن أهمها املدافع، التي أخذت اهتامماً 

خاصــاً منه؛ حيث أحرض مهندســاً مجريــاً يُدعى أوربان 

كان بارعاً يف صناعة املدافع، فأحســن اســتقباله، ووفَّر له 

جميع اإلمكانيات املالية واملادية والبرشية، وقد متكن هذا 

املهندس من تصميم وتنفيذ العديد من املدافع الضخمة، 

كان عى رأسها املدفع الســلطاين املشهور، والذي ذكر أن 

وزنــه كان يصل إىل مئات األطنــان، وأنه يحتاج إىل مئات 

الثريان القوية لتحريكه.

اعتنى السلطان 
بتطوير األسلحة 

الالزمة لفتح 
القسطنطينية 

بإحضاره مهندسًا 
جمريًا لصناعة 

املدافع
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من التاريخ

ومن ثَمَّ قام السلطان محمد الفاتح بتوزيع جيشه الربّي 

أمام األسوار الخارجية للمدينة، مشكِّاً ثاثة أقسام رئيسية 

متكنــت من إحكام الحصار الــربي حول مختلف الجهات، 

كام أقام الفاتح جيوشاً احتياطية خلف الجيوش الرئيسية، 

وعمل عى نصب املدافع أمام األسوار، ومن أهمها املدفع 

الســلطاين العماق، الذي أقيم أمــام باب طوب قايب. كام 

وضع فرقاً للمراقبــة يف مختلف املواقع املرتفعة والقريبة 

مــن املدينــة، وقــد انترشت الســفن العثامنيــة يف املياه 

املحيطــة باملدينة، إال أنهــا يف البداية عجزت عن الوصول 

إىل القرن الذهبي؛ حيث كانت السلسلة العماقة متنع أي 

سفينة من دخوله، بل وتحطم كل سفينة تحاول االقراب.

وكان هذا القرن الذهبي وسلسلته هو التحدي أمام 

العثامنيــني، فالحصار بالتايل ال يزال ناقصاً ببقاء مضيق 

القــرن الذهبي يف أيدي البحريــة البيزنطية، ومع ذلك 

فــإن الهجوم العثامين كان مســتمراً دون هوادة؛ حيث 

أبدى جنود اإلنكشارية شــجاعة عجيبة وبسالة نادرة، 

فكانــوا يُقِدمون عى املــوت دون خوف يف أعقاب كل 

قصــف مدفعــي. ويف يــوم 18 إبريل متكنــت املدافع 

العثامنية من فتح ثغرة يف األسوار البيزنطية عند وادي 

ليكــوس يف الجــزء الغريب من األســوار، فاندفــع إليها 

الجنود العثامنيون بكل بســالة محاولني اقتحام املدينة 

من الثغرة، كام حاولوا اقتحام األســوار األخرى بالسامل 

التي ألقوها عليهــا، ولكن املدافعني عن املدينة بقيادة 

جستنيان استامتوا يف الدفاع عن الثغرة واألسوار، واشتد 

القتال بني الطرفني دون جدوى.

مشكلة السلسلة
ألهم الله السلطان الفاتح إىل طريقة يستطيع بها إدخال 

سفنه إىل القرن الذهبي دون الدخول يف قتال مع البحرية 

البيزنطية متجاوزاً السلسلة التي تغلق ذلك القرن، وهذه 

الطريقة تتمثل يف جرِّ السفن العثامنية عى اليابسة حتى 

تتجاوز السلســلة التي تغلق املضيق والدفاعات األخرى، 

طمع الروم أن تشتد 
األمطار فتعرقل 
املسلمني ولكن 
كان املطر هادئًا 

ورقيقًا فاستبشر 
بها املسلمون خريًا

ثم إنزالها مرة أخرى إىل البحر. وقد درس الفاتح وخرباؤه 

العســكريون هذا األمر، وعرفوا ما يحتاجونه من أدوات 

لتنفيذه، والطريق الربية التي ستســلكها الســفن، والتي 

قدرت بثاثة أميال. وبعد دراســة دقيقة ومتأنية للخطة 

اطــأنَّ الفاتــح للفكرة، ولقي التشــجيع مــن املختصني 

لتنفيذهــا، وبــدأ العمل بصمــٍت عى تســوية الطريق 

وتجهيزهــا، دون أن يعلم البيزنطيــون الهدف من ذلك، 

كام جمعت كميات كبرية من األخشاب والزيوت.

وبعد إكامل املعدات الازمة أمر الفاتح يف مســاء يوم 

21 إبريل بإشــغال البيزنطيني يف القرن الذهبي مبحاوالت 

العبور من خال السلســلة، فتجمعت القوات البيزنطية 

منشــغلة بذلك عام يجري يف الجهــة األخرى؛ حيث تابع 

الســلطان مدَّ األخشاب عى الطريق الذي كان قد سوِّي، 

ثم دهنت تلك األخشــاب بالزيوت، وجرت الســفن من 

البســفور إىل الــرّب؛ حيث ســحبت عى تلك األخشــاب 

املدهونة بالزيت مســافة ثاثة أميــال، حتى وصلت إىل 

نقطة آمنــة فأنزلت يف القرن الذهبي، ومتكن العثامنيون 

يف تلك الليلة من سحب أكرث من سبعني سفينة وإنزالها يف 

القرن الذهبي عى حني غفلة من العدو، بطريٍق مل يُسبَق 

إليها السلطان الفاتح يف التاريخ كله قبل ذلك.

وقــد كان القائــد محمــد الفاتح يرشف بنفســه عى 

العمليــة التــي جــرت يف الليل بعيــداً عن أنظــار العدو 

ومراقبته. ويف صباح 22 إبريل اســتيقظ أهل املدينة عى 

صيحــات العثامنيني وأصواتهم يرفعون التكبري واألناشــيد 

الركية يف القرن الذهبي، وفوجئوا بالسفن العثامنية وهي 

تســيطر عى ذلك املعرب املــايئ، ومل يعد هناك حاجز مايئ 

بني املدافعني عن القسطنطينية وبني الجنود العثامنيني.

طرق مبتكرة لفتح القسطنطينية
وقد لجأ العثامنيون يف املراحــل املتقدمة من الحصار إىل 

طريقة جديدة ومبتكــرة يف محاولة دخول املدينة؛ حيث 

عملوا عى حفر أنفاق تــحت األرض من أماكن مختلفة 

إىل داخل املدينة، التي سمع سكانها يف 16 مايو رضبات 

شــديدة تحت األرض أخذت تقــرب من داخل املدينة 

بالتدريــج، فــأرسع اإلمرباطور بنفســه ومعــه قُوَّاده 

ومستشــاروه إىل ناحية الصوت، وأدركوا أن العثامنيني 

يقومون بحفر أنفاق تحت األرض.

وإىل جانــب ذلك لجأ العثامنيون إىل طريقة جديدة يف 

محاولة االقتحام، وذلك بأن صنعوا قلعة خشــبية ضخمة 

متحركة تتكون من ثاثة أدوار، وبارتفاع أعى من األسوار، 

وقد كســيت بالــدروع والجلود املبللة باملــاء لتمنع عنها 

النــريان، وشــحنت تلك القلعــة بالرجــال يف كل دور من 

أدوارهــا، وكان الذين يف الدور العلوي من الرماة يقذفون 

بالنبال كل من يطل برأسه من فوق األسوار.

وقد عمد الســلطان محمد الفاتح إىل تكثيف الهجوم، 

وخصوصــاً القصف املدفعي عى املدينة يف ظل ســيطرته 

البحرية الكاملة، حتى إن املدفع الســلطاين الضخم انفجر 

مــن كرثة االســتخدام، وقتل املشــّغلني له، وعى رأســهم 

املهندس املجــري أوربان، الذي توىل اإلرشاف عى تصميم 

ه الســلطان بإجــراء عمليات  املدفــع. ومع ذلك فقد وجَّ

تربيــد للمدافع بزيت الزيتون، وقد نجح الفنيون يف ذلك، 

وواصلــت املدافع قصفها للمدينــة مرة أخرى، بل متكنت 

من توجيه القذائف بحيث تســقط وسط املدينة، إضافًة 

إىل رضبها لألسوار والقاع.

ه  ويف يــوم األحد 18جــامدى األوىل- 27 مــن مايو وجَّ

السلطان الجنود إىل الخشــوع، وتطهري النفوس، والتقرب 

إىل الله تعــاىل بالصاة، وعموم الطاعات والتذلل، والدعاء 

بــني يديه؛ لعل الله أن ييرس لهم الفتح. وانترش هذا األمر 

بني عامة الجند املسلمني، كام قام الفاتح بنفسه ذلك اليوم 

بتفقد أســوار املدينة، ومعرفة آخــر أحوالها، وما وصلت 

د  إليــه، وأوضاع املدافعني عنها يف النقــاط املختلفة، وحدَّ

مواقع معينة يتم فيها تركيز القصف املدفعي.

ويف ليلــة 29 مايــو نزلــت بعض األمطار عــى املدينة 

وما حولها، فاســتبرش بها املسلمون خرياً، وذكّرهم العلامء 

مبثيلتها يوم بدر، أما الروم فقد طمعوا أن تشــتد األمطار 

فتعرقل املســلمني، ولكن هذا مل يحــدث، فقد كان املطر 
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هادئاً ورقيقاً.

وعنــد الســاعة الواحدة صباحــاً من يــوم الثاثاء 20 

جــامدى األوىل 857 هـ- 29 مايو 1453م بدأ الهجوم العام 

عى املدينة بعد أن أعطيت إشــارة البــدء للجنود، فعلت 

أصــوات الجنــد املســلمني بالتكبري وهــم منطلقون نحو 

األســوار، وفزع أهل القسطنطينية وأخذوا يدقون نواقيس 

الكنائــس، وهرب إليهــا كثري مــن النــاس، وكان الهجوم 

العثــامين متزامناً برياً وبحرياً يف وقت واحد حســب خطة 

دقيقة رسمت سابقاً، وطلب كثري من املجاهدين الشهادة، 

ونالهــا أعداد كبــرية منهم بكل شــجاعة وتضحية وإقدام، 

وكان الهجــوم موزعاً يف العديد مــن املناطق، ولكنه مركَّز 

بالدرجــة األوىل يف منطقة وادي ليكوس بقيادة الســلطان 

محمد الفاتح نفسه.

االستيالء عىل القسطنطينية
ومع ظهــور نور الصباح يف يوم 29 مايو 1453م أضحى 

املهاجمون يتمكنون من تحديــد مواقع العدو بدقة أكرث، 

وأخذوا يف مضاعفة الجهد يف الهجوم؛ مام جعل اإلمرباطور 

قســطنطني يتوىل شــخصياً مهمة الدفاع يف تلــك النقطة، 

يشاركه يف ذلك جســتنيان الجنوّي أحد القادة املشهورين 

يف الدفاع عن املدينة.

وقد واصــل العثامنيــون ضغطهم يف جانــب آخر من 

املدينــة؛ حيــث متكن املهاجمــون من ناحية بــاب أدرنة 

من اقتحام األسوار واالســتياء عى بعض األبراج، والقضاء 

عى املدافعني فيها، ورفــع األعام العثامنية عليها، وتدفق 

الجنــود العثامنيون نحو املدينة من تلك املنطقة. وملا رأى 

اإلمرباطور البيزنطي األعــام العثامنية ترفرف عى األبراج 

الشــاملية للمدينــة، أيقن بعــدم جدوى الدفــاع، وخلع 

مابسه حتى ال يُعرف، ونزل عن حصانه، وقاتل حتى هلك 

يف ساحة املعركة. وكان النتشار خرب موته دور كبري يف زيادة 

حــامس املجاهدين العثامنيني وســقوط عزائم البيزنطيني؛ 

حيــث متكنت بقية الجيوش العثامنيــة من دخول املدينة 

مــن مناطق مختلفة، وفر املدافعــون بعد انتهاء قيادتهم. 

وهكذا متكن املسلمون من االستياء عى املدينة.

ومل تــأت ظهرية ذلــك اليوم الثاثــاء 20 جامدى األوىل 

875هـ- 29 من مايو 1453م، إال والســلطان محمد الفاتح 

يف وســط املدينة يحــف به جنده وقــواده وهم يرددون: 

ما شــاء الله! فالتفــت إليهم وقال: لقــد أصبحتم فاتحي 

القســطنطينية، ثم ترجل عن فرسه، وسجد لله عى األرض 

شــكراً، ثم قام وتوجه إىل كنيســة آيا صوفيــا، وقد اجتمع 

بها خلٌق كبري من الناس ومعهم القســس والرهبان، الذين 

كانــوا يتلون عليهــم صلواتهم وأدعيتهــم، فلام اقرب من 

أبوابهــا خاف النصارى داخلها ووجلــوا وجاً عظيامً، وقام 

أحد الرهبان بفتح األبــواب له، فطلب من الراهب تهدئة 

النــاس وطأنتهــم والعــودة إىل بيوتهم بأمــان، فاطأن 

الناس، وكان بعض الرهبان مختبئني يف رساديب الكنيســة، 

فلام رأوا تســامح محمــد الفاتح وعفوه، خرجــوا وأعلنوا 

إسامهم.

وقــد أعطى الســلطان للنصارى حرية إقامة الشــعائر 

الدينية، واختيار رؤسائهم الدينيني، الذين لهم حق الحكم 

يف القضايــا املدنية، كام أعطى هذا الحق لرجال الكنيســة 

يف األقاليم األخرى.

استكامل الفتوحات
قه محمد الثاين، وهو ال  بعد إمتام هــذا الفتح الذي َحقَّ

يزال شاباً مل يتجاوز الخامسة والعرشين- اتَّجه إىل استكامل 

الفتوحات يف بــاد البلقان، ففتح باد الرصب عام 1459م، 

وباد املورة باليونان عــام 1460م، وباد األفاق والبغدان 

“رومانيا” عــام 1462م، وألبانيا بــني عامي1479-1463م، 

وباد البوسنة والهرســك بني عامي 1465-1463م، ودخل 

يف حرب مع املجر عام 1476م، كام اتجهت أنظاره إىل آسيا 

الصغرى؛ ففتح طرابزون عام 1461م.

وقــد كان مــن بني أهــداف محمــد الفاتــح أن يكون 

إمرباطوراً عــى روما، وأن يجمع فخــاراً جديداً إىل جانب 

فتحه القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية؛ وليك يَُحقِّق 

هــذا األمل الطموح كان عليه أن يفتح إيطاليا، فأعدَّ لذلك 

تَه، وجهَّز أســطواًل عظيامً، ومتكَّن من إنزال قوَّاته وعدد  ُعدَّ

كبري من مدافعه بالقرب مــن مدينة “أوترانت”، ونجحت 

تلــك القوات يف االســتياء عــى قلعتها، وذلــك يف يوليو 

1480م.

وعزم محمد الفاتح عى أن يَتَّخذ من تلك املدينة قاعدة 

يزحف منها شــاماًل يف شــبه جزيرة إيطاليا؛ حتى يصل إىل 

روما، لكن املنيَّة وافته. 

وفاة محمد عيل
يف شهر ربيع األول غادر السلطان الفاتح القسطنطينية 

عى رأس جيش كبري، وكان الســلطان محمــد الفاتح قبل 

خروجــه قد أصابته وعكــة صحيَّة، إالَّ أنــه مل يهتّم بذلك 

ة ُحبِّه للجهاد، وشــوقه الدائم للغزو، وخرج بقيادة  لشــدَّ

جيشــه بنفســه، وقد كان مــن عادته أن يجــد يف خوض 

غامر املعارك شــفاًء ملــا يُلِمُّ به من أمــراض، إالَّ أن املرض 

تضاعف عليه هذه املرَّة، وثقلت وطأته فطلب أطباءه، غري 

أن القضــاء عاجله؛ فلم ينفــع فيه تطبيب وال دواء، ومات 

الســلطان الفاتح وسط جيشه يوم الخميس يف 4 من ربيع 

األول 886هـ3- من مايو 1481م، وهو يف الثانية والخمسني 

من عمره بعد أن حكم إحدى وثاثني عاماً.

مل يكن أحٌد يعلم شــيئًا عن الجهة التي كان ســيذهب 

إليها السلطان الفاتح بجيشه، لقد كان من عادة الفاتح أن 

يحتفظ بالجهة التي يقصدها، ويتكتَّم أشــدَّ التكتُّم، ويرك 

أعداءه يف غفلة وحرية من أمرهم.

ويُقال إن الســلطان محمد الفاتح قد قُتل بالســم عن 

طريــق طبيبه الخاص يعقوب باشــا بعــد أن حرضه أهل 

البندقية عى أن يقوم هو باغتياله، ومل يكن يعقوب مسلامً 

عند الوالدة؛ فقد ُولَِد بإيطاليا، وقد ادَّعى الهداية وأســلم، 

ــمَّ تدريجيًّا للسلطان، ولكن عندما  وبدأ يعقوب يدسُّ السُّ

؛ حتى تويف السلطان. علم بأمر الحملة زاد جرعة السمِّ

وقد انكشــف أمر يعقــوب فيام بعــُد، فأعدمه حرس 

الســلطان، ووصل خرب موت السلطان إىل البندقية بعد 16 

يوماً؛ حيث جاء الخرب يف رســالة الربيد السيايس إىل سفارة 

البندقيــة يف القســطنطينية، واحتوت الرســالة عى هذه 

الجملــة: »لقد مات النرس الكبري«. انترش الخرب يف البندقية 

ثم إىل باقي أوربا، وراحت الكنائس يف أوربا تدقُّ أجراسها 

ة ثاثة أيام بأمر من البابا. ملدَّ

ُدفن السلطان يف املدفن املخصوص الذي أنشأه يف أحد 

الجوامع التي أسسها يف األستانة، وترك وراءه سمعة مهيبة 

يف العاملني اإلسامي واملسيحي•
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اعلن الرهبان 
اخملتبئني يف 

سراديب الكنيسة 
إسالمهم بعدما 

رأوا تسامح حممد 
الفاحت وعفوه
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�ســـــنن نبـويــة

املحافظة على الطهارة

لقد أمرنا الله تعاىل بالطهارة وحثنا عليها ووعدنا عليها 

بالث��واب العظيم، ففيها الوص��ول إىل محبة الله وفيها 

راحة النفس وفيها طأمنينة القلب وفيها حس��ن الهيئة 

وراحة للجليس .

ومن هذه الطهارة املس��نونة، الطه��ارة عند النوم فقد 

ص��ح يف الحديث عن ابن عمر ريض الله عنهام قال قال 

رسول الله صىل الله عليه وسلم: "طهروا هذه األجساد 

طهرك��م الله فإنه ليس عبد يبي��ت طاهراً إال بات معه 

ملك يف ش��عاره ال ينقلب ساعة من الليل إال قال: اللهم 

اغفر لعبدك فإنه بات طاهراً" ، رواه الطرباين .

والطه��ارة عن��د النوم قس��امن طه��ارة الظاهر وهي 

معروفة. 

وطه��ارة الباطن وهي بالتوبة وه��ي آكد من الظاهرة 

فرمب��ا مات يف نوم��ه وهو متل��وث بأوس��اخ الذنوب 

فيتع��ن عليه التوبة وأن يزيل من قلبه كل يشء وحقد 

ومكروه لكل مس��لم، ولهذا فينبغي للمسلم عند النوم 

بعد الوضوء الحرص عىل ص��اة الوتر ثم قراءة األذكار 

واالستغفار حتى يغلبه النوم.

ومن ذلك قراءة س��ورة امللك قب��ل النوم كل ليلة، فقد 

ص��ح يف الحديث أنها تكون س��بباً يف األمن من عذاب 

القرب .

َعْن أَِب ُهَريْرََة ريَِضَ اللىَُّه َعْنُه قَاَل: قَاَل رَُس��وُل اللىَِّه َصىلىَّ 

اللىَُّه َعلَيِْه َوَس��لىََّم: " إِنىَّ ُس��ورًَة يِف الُْقرْآِن ثثََاثُوَن آيًَة َشَفَعْت 

لِرَُج��ٍل َحتىَّى ُغِفَر لَُه َوِهَي: "تَبَ��ارََك الىَِّذي ِبيَِدِه الُْملُْك"، َرَواُه 

ِْمِذيُّ َوأَبُو َداُوَد َوالنىََّساِئُّ َوابُْن َماَجه. أَْحَمُد َوالترِّ

ومن ذلك االس��تغفار قبل النوم فقد صح يف الحديث فضل 

االس��تغفار قوله صىل الله عليه وسلم : " سيد االستغفار أن 

تق��ول: اللهم أنت رب ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا 

عىل عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من رش ما صنعت 

أبوء لك بنعمتك عيل وأبوء لك بذنبي فاغفر يل فإنه ال يغفر 

الذن��وب إال أنت من قالها من النه��ار موقناً بها فامت من 

يوم��ه قبل أن مييس فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل 

وه��و موقن بها فامت قب��ل أن يصبح فهو من أهل الجنة " 

رواه أحمد والبخاري والنسائ.

 ما هي تحية املسجد وما حكمها؟ وهل يبادر إليها مبارشة عند دخوله املسجد؟

 تحية املس��جد هي صاة ركعتن عند الدخول إىل املس��جد قبل أن يجلس، ألمره صىل الله عليه 

وسلم بذلك.  

َعْن أَِب قَتَاَدَة بِْن ِربِْعيٍّ األَنَْصاِريرِّ ريض الله عنه قَاَل : قَاَل رَُسوُل صىل الله عليه وسلم : "إَذا َدَخَل 

َ َركَْعتَْنِ " متفق عليه. أََحُدكُْم الَْمْسِجَد فَا يَْجلِْس َحتىَّى يَُصيلرِّ

 وهي تتكرر عند كل دخول إىل املس��جد لقوله : " إَذا َدَخَل أََحُدكُْم الَْمْس��ِجَد " ، ف� لفظ " إذا " 

يدل عىل التكرار، أما َمن َدَخل املسجد ومل يُرِد الجلوس فا يشمله هذا األمر، كالذي يدخل ليأخذ 

شيئاً، أو ليُوِصل رجاً ُمسّناً أو أعمى ونحو ذلك .

وكذلك إذا َدَخل وَوقَف، فإنه ال يُؤَمر بصاة تحية املسجد، كالذي يدخل ومل يتبّق عىل اإلقامة إال يسري .

ُحكم تحية املسجد 

الراجح أنها سنة لورود األحاديث باألمر بها وذهب بعض العلامء إىل القول بوجوبها  لعموم األحاديث. 

حكم صالة تحية املسجد وقت خطبة الجمعة 

ه��ي س��نة حتى عند قيام الخطيب للخطبة فمن دخ��ل واإلمام يخطب فإنه يصليها، فقد جاء س��ليك الغطفاين يوم الجمعة 

ورسول الله صىل الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له : "يا سليك قم فاركع ركعتن وتجّوز فيهام، ثم قال : إذا جاء أحدكم 

يوم الجمعة واإلمام يخطب فلريكع ركعتن وليتجّوز فيهام"، رواه مسلم.

أما إذا دخل املس��جد وصاة الجامعة قامئة فيجب الدخول يف صاة الجامعة وتس��قط تحية املس��جد، ولو دخل إىل املس��جد 

والتقى بأحد يعرفه فا بأس أن يسلم عليه ثم يبادر إىل صاة تحية املسجد.

إن م��ن حكمة الله تعاىل أنه خلق اإلنس��ان مجبوالً عىل العيش 
مع الجامعة، بعيداً عن الفردية واالنعزال، ومبرور الزمن وتكاثر 
اإلنس��ان وتن��وع املصالح أصبح��ت الحاجة ملح��ة إىل مفهوم 
جدي��د، وه��و الوحدة، يك ال يك��ون املنعزل فريس��ة لغريه من 
األمم والشعوب املتحدة التي تبني نفسها وتاريخها وتراثها عىل 

حساب غريها من األمم.
ولهذا أمرنا الله بالوحدة، ونهانا عن الفرقة.

قال تعاىل: "واعتصموا بحبل الل��ه جميعاً وال تفرقوا واذكروا 
نعم��ة الله عليكم إذا كنتم أع��داء فألف بن قلوبكم فأصبحتم 

بنعمته إخوانا"سورة  آل عمران اآلية 103.
وقال س��بحانه وتعاىل:" إن الذين فرقوا دينهم وكانوا ش��يعاً 

لست منهم يف يشء" سورة  األنعام اآلية 159.
وقال عز وجل: " وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم" سورة  

األنفال اآلية 46.
إىل غ��ري ذلك من اآليات الدالة عىل وجوب الوحدة واإلتاف، 

وحرمة التنازع واالختاف.
وقد دعنا صىل الله عليه وسلم إىل الجامعة والوحدة، وزجرنا 
عن الش��ذوذ والفرق��ة، فقال ص��ىل الله عليه وس��لم: "عليكم 

بالجامعة وإياكم والفرقة " سنن التمذي.
وقال عليه الس��ام: "من فارق الجامعة ش��رباً فقد خلع ربقة 
اإلسام من عنقه"، رواه أحمد وأبو داوود والحاكم بسند صحيح.
وأوىص صىل الله عليه وسلم حذيفة بن اليامن حن سأله عن 
الفتنة وما املخرج منها فقال: "تلزم جامعة املس��لمن وإمامهم 

وتسمع وتطيع األمري".
وق��ال عليه الس��ام:"مثل املؤمن��ن يف تواده��م وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجس��د الواحد إذا اش��تىك منه عضو تداعى له 

سائر الجسد بالسهر والحمى " رواه مسلم.
وق��ال صىل الل��ه عليه وس��لم: "املؤم��ن للمؤم��ن كالبنيان 

املرصوص يشد بعضه بعضاً " رواه مسلم.
وانطاقاً من هذه اآليات الكرمية واألحاديث النبوية الرشيفة 
قام��ت دولة اإلمارات العربية املتحدة بتوحيد قواتها املس��لحة 
تحت قيادة واحدة ونظام تدريبي ش��امل، فحصل بهذا التوحيد 
أعظم اإلنجازات فأصبحت قواتنا املس��لحة اليوم مفخرة لدولتنا 
بن الدول وس��بباً من أس��باب الع��زة والن��ر واملحافظة عىل 
الوطن، والدفاع عن املس��تضعفن ون��ر املظلومن،  فالواجب 
علين��ا يف يومنا هذا استش��عار ه��ذه النعم��ة واملحافظة عليها 

وتعزيزها يف نفوس أبناءنا .
فاللهم بارك لنا يف قواتنا املس��لحة وأدمها درعاً حامياً وسوراً 

واقياً وحصناً لهذه الدولة وشعبها برحمتك يا أرحم الراحمن .

النافذة الدينية

توحيد القوات املسلحة
وقفة وعظية

|  العدد 532  |   مايو 2016  |100100



معلم اإ�سالمي...

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

هو من أشهر املساجد يف شامل أفريقية ومن أقدمها، يقع  يف 

مدين��ة فاس املغربية، "وتم  بن��اءه يف األول من رمضان 245 

ه��� املوافق 30 نوفمرب 859م، برعاية العاهل اإلدرييس يحيى 

األول، وأن أم البن��ن فاطمة الفهرية هي التي تطوعت ببنائه 

وظلت صامئة محتبس��ة إىل أن انتهت أعامل البناء وصلت يف 

املس��جد ش��كراً لله، ولقد وهبت كل ما ورثته لبناء املسجد. 

وكان أهل املدينة وحكامها يقومون بتوسعة املسجد وترميمه 

والقيام بش��ؤونه. ولقد أضاف األمراء الزناتيون مبساعدة من 

أموي��ي األندلس ح��وايل 3 آالف مت مربع إىل املس��جد وقام 

بعدهم املرابطون بإجراء توس��عة أخرى، و قد سمي الجامع 

بالقروين نسبة إىل القريوان املدينة التونسية.

ال تزال الصومعة املربعة الواسعة يف املسجد قامئة إىل اآلن 

من يوم توس��عة األمراء الزناتين عامل عب��د الرحمن النارص 

ع��ىل املدينة، تعد هذه الصومعة أق��دم منارة مربعة يف باد 

املغرب العرب.

ق��ام املرابطون بإج��راء إضافات عىل املس��جد فغريوا من 

شكل املس��جد الذي كان يتسم بالبساطة يف عامرته وزخرفته 

وبنائه إال أنهم حافظوا عىل مامحه العامة. وكان هناك تفنن 

من قب��ل املعامرين يف صنع القباب ووض��ع األقواس ونقش 

آيات القرآن واألدعية. وان أبرز ما تركه املرابطون يف املس��جد 

ه��و املنرب الذي ال ي��زال قامئاً إىل اليوم. وبع��د املرابطن، قام 

املوحدون بوضع الرثيا الكربى والتي تزين املسجد الفايس إىل 

اليوم.

ملسجد القروين سبعة عرش باباً وجناحان يلتقيان يف طريف 

الصحن الذي يتوس��ط املس��جد. كل جناح يحتوي عىل مكان 

للوضوء من املرمر، وهو تصميم مشابه لتصميم صحن األسود 

يف قر الحمراء يف األندلس.

ع��رف الجام��ع املزيد م��ن االهت��امم يف مج��ال املرافق 

الرضورية فزين بالعديد من الرثيات والس��اعات الشمس��ية 

قرابة األلف سنة. درس فيها سيلفست الثاين "غربريت دورياك"، 

الذي ش��غل منصب البابا من عام 999 إىل 1003م، ويقال أنه 

هو من أدخ��ل بعد رجوعه إىل أوروبا األع��داد العربية. كام 

أن موىس بن ميمون الطبيب والفيلسوف اليهودي قىض فيها 

بضع سنوات قام خالها مبزاولة التدريس يف جامعة القروين.

درّس فيه��ا الفقي��ه املاليك أب��و عمران الف��ايس وابن البنا 

املراكيش وابن العرب وابن رش��يد السبتي وابن الحاج الفايس 

وابن ميمون الغ��امري، زارها الرشيف اإلدرييس ومكث فيها 

مدة ك��ام زارها ابن زهر م��رات عدي��دة ودون النحوي ابن 

آج��روم كتابه املعروف يف النحو فيها. ولقد اش��تهر من فاس 

جامعة من أهل العلم ونسبوا إليها منهم أبو عمرو عمران بن 

موىس الفايس فقيه أهل القريوان يف وقته. وأبو العباس أحمد 

بن محمد بن عثامن الش��هري بابن البناء وهو أشهر ريايض يف 

عره، وأبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ الشهري بابن باجة 

وكان مم��ن نبغوا يف علوم كثرية منها اللغ��ة العربية والطب 

وكان قد هاجر من األندلس وتويف بفاس. ومن العلامء الذين 

أقاموا بفاس ودرس��وا بجامعتها ابن خلدون املؤرخ ومؤسس 

علم االجتامع، ولسان الدين بن الخطيب، وابن عرب الحكيم 

وابن مرزوق •

والرملية وأضيفت للمسجد مقصورة القايض واملحراب الواسع 

وخزانة الكتب واملصاحف. طراز الجامع املعامري بشكل عام 

هو الطراز املعامري األندليس.

مركز علمي وثقايف

بع��د بناء الجامع قام العلامء بإنش��اء حلقات لهم فيه، وكان 

يجتم��ع حولها العديد م��ن طاب العل��م، وبفضل االهتامم 

الفائق بالجامع من قبل حكام املدينة املختلفن تحولت فاس 

إىل مركز علمي وثقايف يناف��س املراكز العلمية ذائعة الصيت 

يف مدينة قرطبة ويف مدينة بغداد.

يعتقد أن جامع القروين قد انتقل من مرحلة الجامع إىل 

مرحلة البداية الجامعية يف العهد املرابطي، حيث قام العديد 

من العلامء باتخاذ املسجد مقراً لدروسهم. وحسب النصوص 

املتوفرة فإن جام��ع القروين دخل مرحلة الجامعة الحقيقية 

يف العر املريني حيث بنيت العديد من املدارس حوله وعزز 

الجامع بالك��رايس العلمية والخزان��ات، لقد أصبحت جامعة 

القروي��ن مبدين��ة فاس باملغ��رب هي ثاين أق��دم جامعة تم 

إنشائها يف العامل بعد جامعة الزيتونة.

 وحس��ب موس��وعة غينيس لألرقام القياس��ية فإن هذه 

الجامعة هي أقدم واحدة يف العامل والتي ال زالت تُدرس حتى 

اليوم.

تخرج فيه��ا علامء الغ��رب، وقد بقي الجام��ع والجامعة 

العلمي��ة امللحقة به مركزاً للنش��اط الفكري والثقايف والديني 

جامع القرويني
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خشونة الركبتني

عملية زراعة واستبدال مفصل الركبة
ينصح بعملية استبدال مفصل الركبة إذا كان هناك أمل شديد يف 

مفصل الركبة ناتج عن إلته��اب املفاصل الروماتيزمي، إحتكاك 

املفاصل، أو نتيجة إصابة سابقة للمفصل.

إن عملية إس��تبدال مفصل الركبة تخفف األمل وتساعد عىل 

العيش لحياة أكرث نشاطاً.

خالل العملية الجراحية نقوم باستبدال األجزاء التالفة بقطع 

إصطناعية، وعىل الرغم من أن عملية استبدال الركبة هو األكرث 

ش��يوعاً فيمكن لبعض الناس أن يس��تفيدوا من مجرد استبدال 

الركب��ة الجزيئ وهذا نادر يف الوطن الع��ريب، كون أن اإلحتكاك 

يصيب كل أجزاء مفصل الركبة.

تتم عملية الزرع من السبائك املعدنية ومن مادة السرياميك 

أو قطع من البالستيك القوي وميكن تثبيتها يف العظم عن طريق 

اإلسمنت القوي )اإلكريليك(.

وظيفة الركبة الطبيعية
إن مفصل الركبة هو املفصل األقوى واألكرب يف الجس��م، والركبة 

الصحية تتيح لك تحريك أسفل الساق اىل األمام والخلف.

إن األربط��ة والغضاريف توفر اإلس��تقرار والدعم للمفصل، 

ومنع ركبتك من التحرك بعيداً جداً من جانب اىل آخر.

تصميم مفصل الركبة الصناعي
للبساطة، تعترب الركبة كمفصلة الباب نظراً لقدرتها عىل اإلنحناء 

واإلنبساط يف الواقع الركبة هي أكرث تعقيداً ألن سطوح العظام 

تلف وتنزلق عندما تنحني الركبة.

وهن��اك العديد من الرشكات املصنعة ملفصل الركبة، وهناك 

أك��رث من 150 تصميم الس��تبدال الركبة يف الع��امل، وكلها تقريباً 

بنفس املس��توى، واملهم ه��و تركيب وزراع��ة املفصل بطريقة 

صحيحة.

مكونات املفصل اإلصطناعي
ميكن إستبدال ثالث أسطح من العظام يف عملية إستبدال الركبة 

بالكامل:

1-    جزء يتم زرعه عىل نهاية عظم الفخذ.

2-    جزء يتم زرعه عىل بداية عظم الساق.

3-    جزء من البالستيك املقوى يتم وضعه بني 1 و 2.

أنواع املفاصل الصناعية:
1(  مفص��ل ركبة من أج��ل ثبات الركبة يف حال��ة إزالة الرباط 

الصليبي الخلفي: تتم إزالة الرباط الصليبي الخلفي لتتناس��ب 

املكونات مع العظم، وتعمل قطع املفصل معاً لتفعل ما يفعله 

الرباط الصليبي الخلفي وهو منع عظمة الفخذ من اإلنزالق اىل 

األمام بعيداً عن عظمة الساق عند ثني الركبة.

2(   مفص��ل ركبة يالئم وجود الرباط الصليبي الخلفي: يتم 

اإلحتف��اظ بالرب��اط الصليبي يف هذا النوع م��ن املفصل، وهذا 

النوع من العمليات قد يكون مالمئاً للمرىض الذين لديهم رباط 

صليب��ي خلفي صحي مبا فيه الكفاية ملواصلة تحقيق اإلتزان يف 

مفصل الركبة.

3(  مفصل جزيئ للركبة: يف عملية إس��تبدال الركبة بالكامل 

تس��تخدم عملية زرع قطع خاصة لتغطي س��طح نهايات عظم 

الفخذ وعظم الس��اق، ففي حال��ة تلف جانب واحد من الركبة 

ميكن عملية إس��تبدال جزء من املفصل وع��ادة الجزء الداخيل 

إلعادة ترميم هذا الجانب، فيتم اس��تبدال الجزء املترضر فقط 

من الركبة.

4(  مفص��ل ركبة ثابت: معظ��م املرىض يحصلون عىل طرف 

صناعي ثاب��ت، ويف هذا النوع يتم تثبيت البالس��تيك املصنوع 

من البويل إيثلني فوق قطعة الس��اق بشدة اىل املعدن املزروع 

يف األس��فل، وعنده��ا تتحرك نهاي��ة عظم الفخ��ذ عىل قطعة 

البالستيك.

ويف بعض الحاالت ميكن للنش��اط الزائ��د و/ أو الوزن الزائد 

يؤدي اىل تلف أو إهرتاء قطعة البالستيك برسعة، وعندها سوف 

يحدث تخلخل يف املفصل مام يس��بب األمل، وهذا هو الس��بب 

الرئييس لفشل عمليات زراعة املفاصل الصناعية.

إذا كان املريض أصغر سناً وأكرث نشاطاً و/أو يعاين من زيادة 

الوزن ينصح باستخدام مفصل الركبة املتحرك  الستبدال الركبة، 

وهذه العمليات مصممة ألداء أطول وأقل تقادماً.

5( املفصل الصناعي املتحرك

مثل املفصل الصناعي الثابت، تستخدم ثالث مكونات لتوفري 

مفصل طبيعي.

يف مفص��ل الركبة املتحرك ميكن ملادة البويل إيثلني املوجودة 

بني املفصل أن تدور ملس��افات قصرية داخ��ل القطعة املعدنية 

املزروعة يف الساق.

وهذا النوع مصمم للس��امح للمرىض ببضع درجات لدوران 

أك��رب للجانبني الداخ��يل والجانبي للركب��ة ومقارنة مع املفصل 

الصناع��ي الثابت الحركة فإن املفصل الصناعي املتحرك يتطلب 

املزيد من الدعم من األنس��جة الرخوة مث��ل األربطة املحيطة 

بالركبة.

ف��إذا كان��ت األنس��جة الرخوة غري قوي��ة مبا في��ه الكفاية 

فاملفص��ل الصناعي املتحرك عرضة للخل��ع كام أن تكلفته أعىل 

من املفصل الصناعي الثابت، باإلضافة اىل ذلك ال توجد دراسات 

تبني قوة تحمل أفضل أو تحس��ن باألمل أو تحسن بالوظيفة مع 

املفصل الصناعي املتحرك.

أنواع املواد املزروعة يف املفصل
إن القطع املعدنية املزروعة مصنوعة من التيتانيوم أو الكوبلت 

أو م��ن س��بائك الكروم أما الجزء البالس��تييك مصنوع من قطع 

الب��ويل إيثلني فائ��ق الوزن الجزيئ��ي وكل املكون��ات معاً تزن 

حوايل500غم.

مواصفات املواد املزروعة
يجب أن تكون املواد املستخدمة تلبي عدة معايري:

1-    مطابقة للجس��م بحيث ميكن زرعها يف الجس��م دون 

أن يرفضها الجسم.

2-    قوي��ة مبا فيه الكفاية ل��يك تتحمل الوزن، مرنة مبا فيه 

الكفاية لتتحمل الضغط دون كرس وقادرة عىل التحرك بسالسة 

ضد بعضها البعض كام هو مطلوب.

3-    قادرة عىل اإلحتفاظ بالقوة والشكل لفرتة طويلة.

أعراض خشونة الركبة :
 يحدث أمل بنفصل الركبة أثناء الضغط عليها .

قد تظهر بعض التورمات .

قد تس��مع صوت إحتكاك داخل املفصل أثن��اء تحريكه ، و ذلك 

بسبب التأكل الذي حدث .

تحدث تقلصات و تشنجات عضلية حول مفصل الركبة املصاب .

يحدث تيبس يف املفصل بعد اإلستيقاظ مبارشة و يزول بعد مرور 

ساعة .

إعداد:  د. سامل بخيت النعيمي
مستشار جراحة العظام واملفاصل 

مستشفى زايد العسكري
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شجرة النيم )الشريش( أو شجرة الشفاء

 الطــــــــــب البديــــــل

النيم هي بدون ش��ك واحدة من أهم األشجار يف العامل، موطنها األصيل الهند وهي الشجرة الوحيدة التي 

تلقى اهتامم الباحثيني العلميني عرب الدراس��ات املس��تمرة التي تنرش كل س��نة عن فوائدها الطبية والبيئية 

املتعددة. وهي شجرة تلقى مكانة عليا يف الهند لدى املجتمع حتى أنهم يطلقون عليها »صيدلية القرية« ملا 

ألوراقها وأجزائها من فوائد عالجية مثبتة.

ش��جرة النيم تصلح ألن تكون ش��جرة كل بيت عريب ورضورية يف أي حديقة أو مزرعة، ألنها توفر لألشجار 

والنبات��ات املحيطة بها الحامية من األمراض واآلفات عىل اعتبار أنها ش��جرة مطهرة للرتبة ومكافحة لآلفات، 

ومن الخصائص الذكية لش��جرة النيم أنها تكافح الحرشات املرضة فقط وال تؤثر عىل بقية الحرشات، كام أنها 

تقوم بعملية غريبة ومعقدة يف فرز جزيئات كيميائية متجددة تعتمد عىل أربع محاور تضمن لها أن أي آفة 

لن تقدر عىل أخذ مناعة من سالحها الكيميايئ املتجدد تركيباً.

شجرة النيم هي الوحيدة من بني األشجار التي ثبت أنها تعطي األوكسجني أكرث من أي شجرة أخرى، حتى 

أنها تتفوق عىل اليوكالبتوس يف مستوى توفريها لألوكسجني.

لقد ثبت أن النيم تعالج أكرث من 100 مرض، وأثبتت الدراسات املتخصصة أن أوراق النيم ال تساعد فقط 

عىل شفاء البدن بل وتحفز الجسم عىل االستشفاء. وتقول بعض الدراسات أن النوم تحت شجرة النيم عبارة 

عن جلسة عالجية صحية.

شجرة النيم حصدت الثقة من خالل اثباتها أنها شجرة متحملة من الدرجة األوىل فهي تكاد ال تحتاج للامء 

وتنمو برسعة يف أفقر أنواع الرتبة. انها الهبة القادمة من الهند الفريقيا ومناطق الس��احل، فهي هناك شجرة 

العائلة وجزء ال يتجزأ من أي مدينة افريقية.

النيم س��هلة الزراعة متميزة املظهر ومن األش��جار الظليلة والعطرة، ويف فرتة اإلزهار تشتهر النيم باطالقها 

لرائحة قوية محببة شبيهة بعبق الورد، وهي شجرة معمرة تعيش إىل مئتي سنة.

 االستعامالت الدوائية:

تس��تعمل قرشة س��يقان نبات النيم كامدة مرة مقوية ومقبضة وخافضة للحرارة وتخفض العطش وضد 

الدوخة والقيء، وخارجياً تستعمل لعالج األكزميا واآلفات الجلدية، أما الصمغ الذي تفرزه القشور فيستعمل 

كمهدئ. أما األوراق والبذور ولب البذور فتستعمل بشكل عام يف األمراض الجلدية، والثامر مسهلة وملطفة 

وجيدة ضد الديدان املعوية ومش��اكل الجهاز البويل. وتس��تعمل نخاع الخش��ب الداخيل لتخفيض هجامت 

الربو ومقيئة ومس��هلة أيضاً. وتس��تعمل قش��ور جذر النبات كطاردة للديدان، أما الزيت فيستعمل خارجياً 

ضد التش��نج وآالم األعصاب، كام يس��تخدم مقو للشعر وتس��تخدم األوراق ضد مرض السكري وضد الحمى 

وقرحة االثني عرش.

كام يستخدم النيم كمضاد للحرشات وباألخص البعوض، وقد عملت دراسات عىل خالصة نبات النيم عىل 

األسنان وأثبتت الدراسات استعامل النيم كمنظف جيد لألسنان، وهذا يدعم االستعامل الشعبي يف استعامل 

النيم كمسواك لتنظيف األسنان وكخاليل يف الهند والباكستان، كام ثبت استعامله لعالج الجرب.

     داء الثعلب��ة م��ن األمراض الجلدية الش��ائعة نس��بياً وتتباين 
النظري��ات العلمية التي تفرس أس��باب اإلصابة به��ذا الداء لكنه 
يُعرّف غالباً بأنه داء عضوي ذات منش��أ مناع��ي، كام أن الثعلبة 
من األمراض التي قد تتش��ابه عىل العامة م��ن الناس مع أمراض 
جلدية أخرى مثل مرض التينيا وهو من األمراض الفطرية املعدية.

تصنيف الثعلبة
ميكن تقس��يم الثعلبة إىل عدة أقسام حس��ب شدة اإلصابة؛ فقد 
تكون الثعلبة مح��ددة أو جزئية من خالل ظهور بقعة واحدة أو 
أكرث خالية من الش��عر، وقد تكون الثعلبة كاملة من خالل غياب 
الشعر عن كامل فروه الرأس، وقد تكون الثعلبة شاملة من خالل 

غياب الشعر عن فروة الرأس والجسم. 
أسباب املرض

األس��باب الفعلية للثعلبة غري معروف��ة عىل وجه الدقة والنظرية 
األقرب للتصور عند غالبية العلامء تش��ري لحدوث خلل يف املناعة 
الذاتية بالجس��م بحيث تهاجم خاليا املناعة بصيالت الش��عر مام 
يؤدي إىل سقوط الشعر يف األماكن املصابة وظهور بقع خالية من 
الش��عر وبدون آثار التهاب عىل سطح الجلد وال احمرار أو بثور، 
وله��ذا فإن بقعة الجل��د املصابة بالثعلبة تبدو طبيعية باس��تثناء 
خلوها من الشعر، واألشخاص الذين يصابون بها يكونون يف حالة 
جس��دية وصحية ممتازة.. ورغم أن األس��باب الحقيقية لإلصابة 
به��ذا الداء ال ت��زال مجهولة كام أرشن��ا إال أن هناك عوامل خطر 

تزيد وتساعد من احتاملية حدوث الثعلبة ومنها:
العوامل النفسية:

أثبتت بعض الدراسات أن العامل النفيس له دور يف ظهور الثعلبة 
يف بعض الحاالت وليس له دور يف بعض الحاالت األخرى، غري أنه 
من املعروف األثر الس��لبي للحالة النفسية السيئة عىل الُجريبات 

الشعرية. 
العوامل العصبية:

هناك نواق��ل عصبية تعمل عىل تحريض منو الش��عر وقد لوحظ 
انخفاض مستوى هذه النواقل العصبية عند املصابني بداء الثعلبة.

العامل املناعي:
حيث ترتبط الثعلبة بدرج��ة كبرية يف الحاالت التي تتميز بزيادة 
الحساس��ية الجلدية وحساس��ية الصدر واألنف، كام لوحظ ترافق 
الثعلبة م��ع بعض األمراض املناعية مثل البهاق والذئبة الحاممية 
والوه��ن العضيل الوخيم، وكذلك باضطراب الغدد ذات الس��بب 
املناعي كاضطراب الغدة الدرقية ومرض أديس��ون ومرض السكر 

وفقر الدم أو األنيميا الخبيثة.
العوامل الوراثية:

س��جلت بعض الحاالت التي تحدث يف العائالت بنس��بة )10 % - 
40 %(، ويف حالة التوائ��م عند إصابة احد التوأمني مبرض الثعلبة 

فأن احتاملية إصابة التوأم الثاين قد تصل إىل )55 %(.
عوامل جينية:

هن��اك اعتقاد بأن الثعلبة مرض متعدد الجينات، أي حدوث خلل 
يف أكرث من جني واح��د، ويف حالة مرض املنغوليني )خلل جيني يف 
الكروموس��وم 21( لوحظ ارتفاع نس��بة اإلصابة بالثعلبة عندهم 

بنسبة قد تصل إىل )9 %(.

داء الثعلبة

إعداد: شعبة الشؤون الطبية والطب الوقائي
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شؤون قانونية

ح��ق الدف��اع من ل��وازم اي نظام قض��ايئ ، فهو 

حق للمتهم ولد مع النظ��م القضائية وتطور معها 

حت��ى غدا ع��ى النحو ال��ذي يبدوا علي��ة االن يف 

النظم القضائية الحديثة ، وحق الدفاع قد ميارس��ه 

املتهم بنفس��ه وقد ينيب عنه يف ذلك اخرين وفق 

نظ��م وقواعد محددة وهو ما يعرف اليوم مبهن���ة 

املحاماة .

إذ تهدف يف االساس اىل معاونة القضاء للوصول 

اىل الحقيق��ة القضائية من خالل دراس��ة املحامي 

للدعوى وتقديم آرائه وأوج��ه الدفاع فيها وتفنيد 

حج��ج خصمه ، وتقديم املش��ورة القانونية ملوكله 

للمحافظ��ة عى حقوقه وارش��اده اىل االس��تخدام 

الصحي��ح لألدل��ة القانوني��ة وان يك��ون الحكم يف 

صالح��ه ، او املطالبة بالتخفي��ف والنزول اىل الحد 

االدىن للعقوبة عن طريق ابراز االس��باب الداعي���ة 

ال��ي ذل��ك ، مام يس��هل عى الق��ايض وينري دربه 

للوصول اىل الحكم الصحيح يف الدعوى .

من ه��ذا املنطلق كان حفي بامل��رع االمارايت 

بوج��ه عام، أن يويل ه��ذا االمر جل اهتاممه ، فقد 

ص��در قانونا خاصا يف ش��أن تنظي��م مهنة املحاماة 

ه��و القان��ون االتحادي رقم ) 23 ( لس��نة 1991 ، 

كام ص��در قانون االجراءات الجزائية االتحادي رقم 

) 35 ( لس��نة 1992 وضمنه العدي��د من القواعد 

املتعلقة بهذا الشأن ، وعى ذات النهج سار املرع 

العس��كري االم��ارايت فأعتم��د ه��ذه التريعات 

كأس��اس له يف هذا االمر وذلك م��ن خالل االحالة 

اليه��ا واضاف اىل ذلك بعض القواعد الهامة ضمنها 

املرس��وم بقانون اتحادي رقم ) 12 ( لس��نة 2009 

بشأن نظام االجراءات الجزائية العسكرية .

وبالنظ��ر اىل هذه التريع��ات  يف املجمل نجد 

انه��ا ش��ملت كل الجوانب املتعلق��ة بتنظيم تلك 

املهنة م��ن حيث تحديد مفهوم م��ن هو املحامي 

الذي ميكن االس��تعانة به امام املحاكم ؟ ومتى تتم 

االستعانة به ؟ ويف اي مرحلة ؟ ومتى يلزم املحكمة 

ندب محامي للمتهم وال يجوز السري يف الدعوى اال 

يف وجود محامي ميثل املتهم موكال او منتدبا ؟ ومن 

هي الجهة التي تتحم��ل اتعابه وتقديرها ؟ واخريا 

م��ا هي املخالفات التي ميكن ان يقع فيها املحامي 

وتستوجب مساءلة ؟

دور احملامي أمام احملاكم العسكرية

ولعل من املفيد يف هذا الشأن ان نبني اهم تلك 

القواع�����د التي يجري تطبيقه�����ا امام املحاكم 

العسكرية : 

1 . االعتق��اد الراس��خ برس��الة املحام��اة ودور 

املحامي يف تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون .

فاملحاماة مهنة حرة تؤدي خدمة عامة ينظمها 

القانون وتشارك السلطة القضائية يف تحقيق رسالة 

العدالة وتأكيد س��يادة القانون وكفالة حق الدفاع 

عن الحقوق والحريات وذلك تطبيقا لنص امل���ادة 

) 1 ( من قانون تنظيم مهنة املحاماة املش��ار اليه 

آنف��ا ، ولذل��ك يطلق عى املش��تغلني بهذه املهنة 

عادة ) املحامون ( " القضاء الواقف " واتس��اقا مع 

ه��ذا الدور نجد ان املرع ق��د ربط املقيدين يف 

جداول بوزارة العدل .

2 . املحامون املقبولني امام املحاكم العسكرية .

ال يكون املحامي مقبوال امام املحاكم العسكرية 

اال اذا كان مقي��دا يف جداول املحامني املش��تغلني 

املع��د لذلك ب��وزارة العدل ، وذل��ك تطبيقا لنص 

املادة ) 5 ( من قانون تنظيم مهنة املحاماة سالف 

الذك��ر ، وجدير بالذكر يف ه��ذا الصدد ان املرع 

قد ضمن ه��ذا القانون رشوطا ع��دة للقيد بتلك 

الج��داول اهمها ان يكون م��ن مواطني الدول���ة 

، وان يك��ون حاص��ال ع��ى اج��ازة يف الحقوق او 

الريعة والقانون .

3 . حق املتهم يف االستعانة مبحامي .

فقد كفل القانون للمتهم هذا الحق أيا كان نوع 

الجرمي��ة ) جناية او جنحة او مخالفة ( وس������واء 

كان ذلك يف مرحلة التحقيق او امام املحكمة، وهذا 

الحق مقرر للمته���م وفق���ا لنص املادتني )100 ( 

و) 160( م��ن قان��ون االج��راءات الجزائي��ة وايضا 

املادة ) 17( من املرس��وم بقان��ون اتحادي رق����م 

) 12 ( لسنة 2009 بشان نظام االجراءات الجزائية 

العسكري . 

فقد ورد نص املادة ) 100 ( من قانون االجراءات 

الجرائية االتحادي ان��ه " يجب ان ميكن املتهم ..." 

االمر الذي يفهم من��ه ان املتهم اذا عني محاميا له 

اثن��اء التحقيق فيجب ان ميكن ه��ذا املحامي من 

الحض��ور واالطالع ع��ى اوراق التحقيق ما مل يرى 

عض��و التحقيق ان مصلح��ة التحقيق تتطلب عدم 

حضوره ، وعى ذات النهج س��ار املرع العسكري 

يف املادة ) 17 ( من املرس��وم املش��ار اليه ، إال انه 

اضاف��ة ضامنة لح��ق الدفاع ان يك��ون قرار عضو 

النيابة العسكرية بعدم حضور املحامي مسببا حتى 

ميكن مراقبة جدواه والطعن عليه من قبل الدفاع . 

ام��ا يف مرحلة املحاكمة فق��د ورد نص امل����ادة 

) 160 ( م��ن قانون االجراءات الجزائية انه " يجب 

........." ويفه��م من الن��ص ان للمتهم يف جناية او 

جنحة معاقب عليها بغري الغرامة ان يوكل محامي 

للحض��ور مع��ه والدفاع عن��ه اما بالنس��بة للجنح 

واملخالف��ات املعاق��ب عليها بالغرام��ة فيمكن له 

املقدم ركن حقوقي
عبداهلل حممد خميس اليماحي
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دور احملامي أمام احملاكم العسكرية
االكتفاء بتعيني محامي وكيال عنه .

4 . يف املحاكم العس��كرية يج��ب ان يكون لكل 

متهم يف جناية محامي للدفاع عنه .

اس��توجب نص املادة ) 4 ( من قانون االجراءات 

الجزائية االتح��ادي " ان يكون لكل متهم يف جناية 

معاق��ب عليها باإلع��دام او الس��جن املؤبد محام 

لدف��اع عنه يف مرحلة املحاكم ف��اذا مل يوكل املتهم 

محامي��ا عنه ندبت ل��ه املحكمة محامي��ا تتحمل 

الدول��ة مقابال لجه��ده " واضافت الفق��رة الثانية 

من تلك امل��ادة  " وللمتهم يف جناية معاقب عليها 

بالس��جن املوقت ان يطلب من املحكمة ان تندب 

له مح��ام لدفاع عنه اذا تحقق��ت من عدم قدرته 

املالي��ة لتوكيل محامي " االمر الذي يعني ان يعني 

ان امل��رع قد فرق بني نوعية الجنايات بحس��ب 

العقوب��ة املقررة لها فاذا كان معاقبا عليها باإلعدام 

او الس��جن املؤبد فيجب ان يكون للمتهم محامي 

يدافع عنه سوآءا كان موكال او منتدبا من املحكمة 

، ام��ا اذا كان��ت الجناي��ة معاقب عليها بالس��جن 

املؤق��ت فال تك��ون املحكمة ملزمة بن��دب محام 

للدف��اع عن املته��م اال اذا رغ��ب يف ذلك ومل يكن 

لدية مقدرة مالية عى توكيل محامي . اما بالنسبة 

للمحاكم العس��كرية فق��د ادرك املرع ان االتهام 

بجناي��ة أيا كان��ت العقوبة املقررة له��ا امر خطري 

يس��توجب كفالة حق الدفاع للمتهم ، فاس��توجب 

ان يك��ون له مح��ام يدافع عنه دامئ��ا فاذا مل يوكل 

محام ندبت له املحكمة العسكرية واحدا وتتحمل 

القوات املسلحة مقابل اتعابه .

5 . توف��ري الحقوق والضامنات الكافية للمحامي 

امام املحاكم العسكرية يك يودي دوره كامال .

فق��د ايقن امل��رع ان اداء املحام��ي لواجبات 

هذه املهنة ع��ى خري وجهة يتطل��ب تحديد تلك 

الواجبات بصورة واضح��ة وكذلك ما يتمتع به من 

حقوق وضامنات يف مامرسته لها ، وهو االمر الذي 

نص��ت عليه الفق��رة الثانية من امل��ادة ) 2 9 من 

قانون تنظيم مهنة املحاماة ( ، وعى ذلك س����وف 

نس��تعرض بإيجاز ه��ذه وتلك م��ن واقع نصوص 

القانون عى النحو التايل : 

أ . الحقوق والضامنات :

) 1 ( ح��رص امل��رع عى تقرير ح��ق املحامي 

يف املحافظة ع��ى ارسار املهنة وذل��ك بعدم جواز 

ضبط ما لديه من اوراق ومس��تندات س��لمها اليه 

املتهم ألداء مهمة الدفاع وكذلك املراسالت املتبادلة 

بينه وبني موكل��ه ) املادة 77 من قانون اإلجراءات 

الجزائية االتحادي( .

املحام��اة ع��ى  ق��ر مامرس��ة مهن��ة   )  2 (

املشتغل����ني فقط ، فال يجوز للمحاكم او الجهات 

الحكومي��ة قبول وكال��ة املحامي مامل يكن اس��مه 

مقي��دا يف ج��دول املحامني املش��تغلني املعد لذلك 

بوزارة العدل .

) 3 ( ح��ق املحام��ي يف الحص��ول ع��ى أتعاب 

مقابل ادائه بعمله سواء كان موكال او منتدبا ، فاذا 

كان موكال من قب��ل املتهم فإن تقدير االتعاب من 

خ��الل العقد املربم بينهام ف��اذا مل يكن هناك عقد 

مكتوب تتوىل املحكم��ة تقديرها ، واذا كان منتدبا 

من املحكم��ة فتقدر املحكمة أتعاب��ه بعد الفصل 

يف الدع��وى ، كام قرر املرع الح��ق للمحامي يف 

اس��تيفاء ما انفقه من مروف��ات ) املادة 28 من 

قانون تنظيم مهنة املحاماة ( .

) 4 ( وم��ن الضامنات الهامة التي قررها املرع 

للمحام��ي ما ورد بن��ص املادتني ) 44  و  45 ( من 

ذات القان��ون  " بانه ال يجوز التحقيق مع محامي 

او تفتي��ش مكتب��ه ألم��ور تتعلق ب��أداء مهنته اال 

مبعرفة النيابة العامة " .

ب . الواجبات : 

) 1 ( الحضور يف الجلس��ة والدفاع عن املتهم او 

املوكل ورعاية مصالحه سواء كان موكال او منت��دبا 

) نص املادة 194 من قانون االجراءات الجزائية 9 .

) 2 ( املحافظة عى ارسار املوكل وان يرد له سند 

التوكيل واملس��تندات واالوراق االصلية ) نص املادة 

26 من قانون تنظيم مهنة املحاماة ( .

) 3 ( ان ميتنع عن اداء الش��هادة عن الوقائع او 

املعلوم��ات التي علم بها ع��ن طريق مهنته ) نص 

املادة 41 من قانون تنظيم مهنة املحاماة ( .

6 . مساءلة املحامي .

 تق��وم مس��ؤولية املحامي عند قيام��ه بأحدى 

املخالف��ات املهنية والت��ي تؤدي اىل مس��ؤوليتهم 

واهمها :

أ . عدم الحفاظ عى الرس املهني .

ب . االخالل بواجب االمانة والعدالة .

ج . االخالل بواجباته نحو القضاء .

وق��د رت��ب عليه��ا قان��ون املحام��اة االتحادي 

العقوبات التأديبية يف املادة ) 47 ( منه وتتمثل يف 

االن�ذار واللوم  الوق��ف عن العمل مدة ال تتجاوز 

الس��نتني وأخري ش��طب االس��م نهائيا من الجدول 

املقيد يف وزارة العدل. 

م��ام تقدم يب��دوا جليا الدور ال��ذي أنيط مبهنة 

املحاماة وكونها مشارك اساس للسلطة القضائية يف 

تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون وصون 

الحقوق والحريات ويعكس إميان املرع االتحادي 

والعسكري بهذا الدور .

كث��راً ما نق��ع يف حرج من ترصفاتن��ا اليومية حينام 
يقع الش��خص يف الخطأ والبعض يغتفر عىل فعلته، 
ولكن يف بعض األحيان يرتكب الش��خص خطأ أو إذا 
س��ولت له نفس��ه بإرتكاب الجرمي��ة أو أقرتف فعالً 
يجعله مح��اًل للمس��ائلة القانونية، نج��ده يف هذه 
الحالة يبحث عن الوس��يلة للخروج من هذا املأزق 
أو حيله للتنصل من تلك املس��ؤولية وإذا باءت تلك 
املحاوالت بالفشل يدعي أنه يجهل القانون تربيراً ملا 
ق��ام به من الفع��ل أو أن يلجأ لغره بأن يكون عوناً 
له يف حل املش��كلة فإنه يصدم��ه باملقوله املعروفة 
ب��ني عامه الناس بأن " القان��ون ال يحمي املغفلني " 
مبعنى الجاهلني به، فالس��ؤال الذي يطرح نفسه يف 
هذا املقام هل تلك العبارة أو املقولة تقبل وتش��فع 

للشخص من املسائلة القانونية ؟.
تصحيح��اً للمفاهي��م الخاطئة واملنت��رة بني عامة 
الناس ب��أن القانون ال يحمي املغفل��ني إذ أن النص 
الدقي��ق ه��و أن الجهل بالقانون ليس ع��ذراً إذ أنه 
إذا أدعى الش��خص بجهله بأحكام القانون ال يكفي 
مبعن��ى أن عدم املعرف��ة بالقانون ال ي��ربر ارتكاب 
الخط��أ وإال كل إنس��ان يدعي أنه جاه��ل به، بهذا 
تضي��ع معامل القانون ونق��ع يف فوىض ال تنتهي، ويف 
ذات الوق��ت ال يتطلب بأن يكون الش��خص حاصالً 
عىل شهادة جامعية يف الحقوق ليك يعرف كل معاين 
القان��ون، ب��ل البد أن يس��عى الش��خص إىل التمتع 
بثقافة قانونية عىل أقل تقدير أو االستعانة بشخص 
متخص��ص بالقانون ب��دالً من البح��ث عن مربرات 
الجهل بالقان��ون، وأن الدولة تكفلت بنر القوانني 
ع��ن طري��ق الجريدة الرس��مية - وال يقصد يف هذا 
املقام الصحف اليومية - يتم نر القوانني ليك تنظم 
تعام��الت الن��اس وترصفاتهم ومس��ائلة من يخرق 

القانون ويتجاوز حدوده.
وأن عل��امء القان��ون إنتبهوا إىل هذا، ول��و قلنا: أي 
ش��خص يجهل هذه املادة يف قانون الس��ر، فإن كل 
إنسان يخرتق قوانني السر يقول: أنا ال أعلم أن هذا 
الطريق ممن��وع، لنجد علامء القانون قالوا: ال جهل 
بالقانون، والجهل يف القان��ون عذر غر مقبول، فإن 
الريعة من ب��اب أوىل، لذلك رشط التكليف العلم 
باألمر التكليفي أو التمكن من علمه، والشاهد قال 
تعاىل: ﴿َوَما أَْرَس��لَْنا ِمْن َقْبلَِك إِالاَّ ِرَجاالً نُوِحي إِلَْيِهْم 
كْ��ِر إِْن كُْنُتْم اَل تَْعلَُموَن﴾ "س��ورة  َفاْس��أَلُوا أَْهَل الذِّ
النحل آي��ة 43"، وبهذا املعنى قرر قانون املعامالت 
املدني��ة االتحادي رقم 5 لس��نة 1985 يف املادة 29 

عىل أن الجهل باألحكام الرعية ليس عذراً.

" اجلهل بالقانون ليس عذرًا "



من الذاكرة

كلامت صاحب السمو الشيخ زايد إىل صحيفة الرأي العام الكويتية تأخذ 

العببرة من تاريخنا العريب املعارص فتؤكد بهذا حقيقة هامة وتطرح 3 قضايا 

أساسية عىل الساحة العربية.

الحقيقببة التببي تؤكدها كلامت زايببد ثبتت من خالل التجربببة العربية 

ذاتهببا. أكرث من مرة. فحني طبقت الوحدة بقرار فوقي يف الخمسببينات بني 

دولتببني مل تلبث إن انتهت إىل فرقة. وحني تحققت وحدة بني الحكام وربط 

دسببتور اتحادي بني 3 دول عربية إذا بأول عاصفة هبت أحالت التجربة إىل 

حطام وأصبحت املؤسسببات الدستورية واإلتحادية لهذه الدول كخيال املآتة 

واستغرت بني بعضها حمالت إعالمية ضارية كان لصاحب السمو الشيخ زايد 

الفضل يف إيقافها.

الرجل إذن يتحدث عن تجربة..

واسببتقراء تاريخنببا العريب املعببارص يؤكد هذه الحقيقببة التي جاءت يف 

كلامت زايد: وحدة يجب أن تقوم بني الشعوب وليس بني الحكام.

وتصببدق يف النهاية كلامت زايد – الرائد الذي ال يكذب أهله: فإن وحدة 

بببني دول الخليج العريب يباركها حكامه وتفرضها شببعوبه بإقناع وعن اقتناع 

لهببي الوحببدة الباقية التي ال تعصف بها رياح الخامسببني إن هي هبت وال 

تزحزح رصحها األعاصري وستكون مبثابة كلمة طيبة هي كشجرة طيبة أصلها 

يف األرض وفرعها يف السامء ولله املثل األعىل.

احتفلت كلية زايد بن سلطان الثاين العسكرية دفعة 

جديدة من مرشحيها، كان الحفل برعاية سمو رئيس 

الدولة الشببيخ زايد بن سلطان القائد األعىل للقوات 

املسببلحة، كام حرض الحفل أصحاب السببمو أعضاء 

املجلس األعىل لإلتحاد، سببمو الشيخ خليفة بن زايد 

ويل العهد والقائد العام لقوات دفاع أبوظبي.

مايو 1976

صاحب السببمو الشببيخ حمد بن محمد الرشقي حاكم 

الفجرية اسببتقبل سببمو الشببيخ سببلطان بن زايد نائب 

القائد العام لقوات دفاع أبوظبي، ووفدا من كبار ضباط 

القيادة العامة.

افتتح سمو الشيخ خليفة بن زايد ويل العهد والقائد العام 

لقببوات دفاع أبوظبي، "املركز الثقايف الفرنيس" بأبوظبي يف 

اليوم الرابع عرش من نيسان – ابريل 1976.

العدد 58 - مايو 1976

أخبار مايو 1976

االفتتاحــية

احتفال كلية زايد بن سلطان الثاني 
العسكرية

سمو الشيخ 
خليفة يفتتح 
املركز الثقافي 

الفرنسي

زايد يؤكد حقيقة هامة:
 ويطرح 3 قضايا أساسية عىل الساحة العربية

حاكم الفجيرة 
يستقبل الشيخ 

سلطان بن زايد
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زيارة صاحب السمو رئيس الدولة اىل الكويت  1990

إنشاء مدرسة خولة بنت االٔزور العسكرية أغسطس 1990 

تخريج دورة املرشحني الطياريني1991  مدرسة القوة العسكرية 1973

يف الذاكرة صور ومواقف راسخة 
الزمن ومسرية  وشاهدة عىل 

الوطن...

من ذاكرة عدسة درع الوطن
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  انديرا غاندي  

1. كم يبلغ قيمة التبادل التجاري بني دولة اإلمارات العربية املتحدة والهند سنوياً ؟

2. ما هو عنوان محارضة تشاك هاغل وزير الدفاع االمرييك األسبق، والتي نظمتها أكادميية 

اإلمارات الدبلوماسية؟

مالحظة: إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف. 

عىل الربيد االلكرتوين: 
quiz@nationshield.ae

 • إجابة العدد السابق )531( هي: 
 - الس���ؤال األول: يقع النصب التذكاري للش��هداء ضمن حديقة الشهداء مقابل مسجد الشيخ 

زايد الكبري.

 - الس���ؤال الثاين: بلغت نس��بة واردات الرشق األوسط من األس��لحة الثقيلة 61 ٪ من النسبة 

العاملية.

 الفائزان:
1. الشيباين محمد اشفاق
 2.مازن إبراهيم مغرييب

مسابقة العدد )532(

ومضــات من فكر...
 يحمل كال منا طاقه س��لبيه واخرى ايجابيه تس��يطر ع��ىل حياتنا وعىل 

افعالنا م��ا له دور مهم يف حياتنا اليومية نناقش كيف يتم الس��يطرة عىل 

الطاقة السلبية وكيف نحولها اىل طاقه ايجابيه خاصه يف املنازل وبني األرسة 

الواحدة، ماهي طرق الصحيحة لفعل ذلك وما االساليب العلمية املتبعة ؟

املن��زل املكان الذي نلتمس فيه الراحة والهدوء، ولكن إذا ش��عرت بعدم 

االرتياح والكآبة التي تدفعك إىل النفور من منزلك، فانتبه فهناك طاقة سلبية 

تس��كن يف منزلك وعليك التخلص منه��ا، نتعرض يف حياتنا اليومية اىل الكثري 

م��ن املواقف، التي تتداخ��ل يف تفاصيل حياتنا، وتندم��ج يف ذاكرتنا وعقلنا 

الالوعي وتكرب وترتاكم يف جزئيات وجداننا، يوما بعد يوم وس��نه بعد س��نه 

حتى تتحول اىل كتل كبرية نعجز عن التخلص منها انها الطاقة الس��لبية التي 

من ش��أنها ان تدمرنا عندما نصل اىل حد معني ومع انها غري ملموسه ويشء 

غ��ري مريئ إال انها له��ا أثر كبري وواضح يف حياتنا اليومية ولهذا ال بد للتخلص 

من الطاقة الس��لبية لالبد، قم بوضع ثالث أكياس من امللح سواء ملح خشن 

او ملح عادى يف حوض االس��تحام "البانيو"  وأجلس به ملدة نصف س��اعة 

او ثلث س��اعة وميكنك عمل ذلك مرتني يف االسبوع لتتخلص من كل الطاقة 

الس��لبية بجس��مك و أيضاً امللح معقم قوى جدا للبيت للتخلص من الطاقة 

السلبية وميكن وضعه يف أركان املنزل وتحت عتبات البيت وسوف تالحظون 

اس��تخدامه،  بعد  الكبري  الفرق 

اذابة امللح و مسح بالط املنزل 

ب��ه  يح��دث نوع م��ن الهدوء 

للبي��ت و إن كان في��ه طاق��ة 

س��لبية ف��أن املل��ح يحولها إىل 

طاق��ة ايجابية نافعة تش��عرك 

بالهدوء و السكينة ايضا.

 كيف نتخلص من الطاقة السلبية ؟

حدث يف  مثل هذا الشهـر

 مريم حسن أول إماراتية مقاتلة يف سالح الطريان2014-05-15

30-05- 2013 حمدان بن زايد يفتتح مسجد شهداء القوات املسلحة

كلم��ة رئي��س الدول��ة يف الذك��رى ال� 38 2014-05-05

لتوحيد القوات املسلحة

افتتح س��مو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم يف املنطقة 

الغربية، مسجد "شهداء القوات املسلحة" مبدينة زايد باملنطقة الغربية 

والذي يتسع ل� 2000 مصل.

كن انت التغيري الذي تريد ان تراه 
يف العامل” 

وجه صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للق��وات املس��لحة حفظه الله كلمة عرب مجلة " درع الوطن " مبناس��بة الذكرى 

ال� 38 لتوحيد القوات املس��لحة فيا ييل نصها أبنايئ وبنايت من منتس��بي قواتنا 

املس��لحة الضباط وضباط الصف واألفراد، نقف اليوم وقفة إج��الل وإكبار يف الذكرى الثامنة والثالثني 

لتوحيد قواتنا املسلحة وقفة إكبار لكل اإلنجازات التي تحققت.

حفرت الرائد طيار مقاتل مريم حس��ن سامل املنصوري اسمها بأحرف من ذهب 

كأول إماراتية مقاتلة يف سالح الطريان، وجاء اليوم ليشهد تتويجاً ملسرية تتواصل 

البنة اإلمارات التي تعمل جنباً إىل جنب مع شباب ورجال وطننا املعطاء.
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استراحة العدد



 @ jawaheralqasimi

نريد السعادة لشعبنا نريد العلم واملعرفة لشعبنا نريد التطور والرقي لشعبنا 
والفوز فى احملافل العاملية باألول

مريم يوسف العويض أول خريجة صحفية أكادميية إماراتية، 
وأول رائ��دة يف مج��ال الصحاف��ة اإلماراتي��ة، ومنوذج مرشف 
لإلعالمية اإلماراتية، التي أثبتت جدارتها وقدرتها عىل اإلسهام 
يف دفع عجلة التنمية، والنهوض باملجتمع، حيث سخرت قلمها 
لطرح قضايا األرسة ومشاكل الطفولة وهموم املرأة، رغبة منها 
يف خل��ق مجتمع أكرث متاس��كاً وترابطاً، وأس��همت يف صياغة 
مفردات النهضة والتطور، وس��طرت منجزات اتحاد الوطن يف 
بداية عهده، ودون��ت بقلمها عطاء املرأة اإلماراتية ومنجزاتها 
عرب إصدارها كتاب »رائ��دات من اإلمارات«، تعلمت العويض 
خ��الل العرشين عاماً من مس��ريتها الصحفية يف حضن جريدة 
»االتح��اد«، حب العطاء والقدرة ع��ىل اإلقناع، وأدركت قيمة 
العمل الصحفي وأهميته يف التأثري عىل املجتمع، واس��تحقت 
أن تن��ال رشف أن تكون ضمن األوائل الذين كرموا عىل منصة 

التميز مؤخراً.
نش��أت يف الش��ارقة وبني أزقتها كانت طفولتي، ويف جدران 
مدارس��ها تعلم��ت ح��رويف األوىل، ويف الس��ابعة م��ن عمري 
ختم��ت القرآن الكري��م عىل يد املطوعة لطيف��ة رحمها الله، 
ث��م التحقت بالتعليم النظامي، ودرس��ت املرحل��ة االبتدائية 
واإلعدادية مبدرسة أساء االبتدائية، واملرحلة الثانوية مبدرسة 
الزه��راء الثانوية، وبعد تخرجي قررت دراس��ة اإلعالم وخاصة 
الصحافة، والتحقت يف بعثة دراس��ية لجمهورية مرص العربية 
ضم��ن مجموعة من طالبات اإلم��ارات املبتعثات إىل القاهرة 
يف الس��بعينيات، والتحقت بكلية اإلعالم جامعة القاهرة قسم 
»صحاف��ة ونرش« ما بني ع��ام 1974، وتخرج��ت فيها بدرجة 
البكالوريوس عام 1979 مضيفة كانت سنوات الدراسة مفعمة 
بلهيب األش��واق للوطن واألهل واألحب��اب وكانت الذكريات 
دروس��اً وعرباً وآماالً وآالم��اً كثرية، والحمد الل��ه تحقق الحلم 
وتح��ول إىل حقيقة حيث تخرجت وعدت إىل وطني اإلمارات 
للمس��اهمة يف دفع عجلة تقدمه، وكانت بالدي آنذاك حديثة 
العهد باالتحاد، وأنا أول خريجة صحفية أكادميية إماراتية وأول 
رائ��دة يف مجال الصحافة اإلماراتي��ة، وتضيف جاءت تجربتي 

مرمي العوضي: مشواري بدأ بخرب 
»الغيث«

وجوه من اإلمارات

جزيرة النور

تويل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد 

النسايئ العام الرئيسة العليا ملؤسسة التنمية األرسية 

رئيس��ة املجلس األع��ىل لألمومة والطفولة سياس��ة 

متكني املرأة اإلماراتية اهتام��اً خاصاً لتعزيز دورها 

الفاعل يف مس��رية النهضة الحضارية الش��املة التي 

تش��هدها الدولة، وتبوأت املرأة اإلماراتية أرفع املناصب الس��يادية والتنفيذية والترشيعية ومختلف املناصب 

القيادية العليا التي تتصل بوضع االسرتاتيجيات واتخاذ القرار، كا تشكل املرأة مكوناً مهاً يف خريطة القوى 

البرشي��ة العاملة يف القطاع الحكومي، حيث وضعت اإلنجازات التي تحققت يف مجال متكني املرأة خالل فرتة 

وجيزة الدولة يف مراتب عاملية متقدمة.

ويأيت دعم وجهود س��مو الش��يخة فاطمة للمرأة يف إطار السياس��ة التي أرس��اها املغفور له بإذن الله الشيخ 

زايد بن س��لطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويس��ري عىل خطاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املس��لحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات، ومل يقف دعم سمو 

الش��يخة فاطمة بنت مب��ارك للمرأة عند حدود اإلمارات بل تخطاه إىل العاملية، حيث قدمت س��موها املنح 

املالي��ة والجوائز واملش��اريع واملبادرات للعديد من دول العامل من أجل توف��ري الحياة الكرمية وفرص التعليم 

لإلناث حتى يس��همن يف بناء بالدهن ودفع عجلة التنمية فيها، إضافة إىل كون س��موها كانت سباقة إىل دعم 

قضايا املرأة املختلفة عىل املستوى الدويل مبساندتها للقضايا والجهود العاملية يف هذا اإلطار.

متكيــــن املــــرأة

رائدة متكني املرأة

ت��م افتتاح جزي��رة النور التي متتد عيل مس��احة تبل��غ 45,470 

مرت مرب��ع يف بحرية خالد يف الش��ارقة، ويجمع امل��رشوع الذي تبلغ 

استثاراته 80 مليون درهم )23 مليون دوالر( ما بني الفن، والطبيعة 

والرتفيه لتصبح الجزيرة مقصدا ذي طبيعة خالبة يف قلب الشارقة.

وتعد جزيرة النور هي أحدث مقاصد الشارقة يف مجال الرتفيه وقد 

تم تصميمها وانشاؤها لتلهم الحواس مبساحاتها الواسعة، وتصاميمها 

املعاري��ة املبدعة والخ��ربات املتعددة الوس��ائط التي 

تتواف��ر به��ا. وتجل��ب تصامي��م االض��اءة الكلي��ة، من 

أض��واء رقيقة عن طري��ق تقنيات مختلف��ة منها تقنية 

“ليد”LED  الحياة إىل الجزيرة ليالً. كا تحتوي الجزيرة 

ع��ىل العديد من األعال الفنية م��ن جميع انحاء العامل 

كلوحتي “أوفو” OVO و”توروس” Torus والعديد من 

اللوح��ات املضيئة التي ميكن رؤيتها يف الليل للمزيد من 

االلهام للزائرين، ومن املتوقع أن يش��كل »بيت الفراشات« عنرص 

الج��ذب الرئييس يف الجزيرة لكثري من س��كان وزائري الش��ارقة، 

وهو يتميّز بس��طحه املزدان بالزخارف املس��توحاة من التصميم 

العريب ل”املرشبية” وجدرانه الخرضاء املغطاة بالنباتات املتسلّقة 

واألضواء، ويأيت الشكل الخارجي الحيوي املعرّب ملفتاً لألنظار ورمزاً 

ملدى االبتكار يف التصميم.

109 |  مايو 2016 |  العدد 532  |




