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 ولعل التهنئة التي بعث بها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ 

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

البواسل يف ميادين الحق والواجب واإلنسانية مبناسبة عيد األضحى املبارك ال تعرب فقط 

االستثنائية  املكانة  إىل  أيضاً  وإمنا تشري  املسلحة،  قواتنا  أبناء  ببطوالت  القيادة  عن فخر 

التي يحظون بها يف وجدان أبناء الوطن جميعاً. لقد كان لهذه التهنئة عظيم األثر لدى 

أبناء قواتنا املسلحة املرابطني يف الخارج، فقد عمقت شعورهم بالفرحة والفخر، وزادتهم 

إرصاراً عىل تقديم املزيد من البطوالت والتضحيات يك تظل رايات الوطن عالية وخفاقة 

يف ميادين العزة والرشف والكرامة.

اإلماراتية»،  املرأة  «يوم  مناسبة  يف  أيضاً  حارضة  كانت  املسلحة  قواتنا  أبطال  تضحيات 

الثامن والعرشين من أغسطس املايض، حينام حرص صاحب  والذي تم االحتفال به يف 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عىل أن يستذكر قصص الوفاء واإلرادة والعزمية 

الصلبة ألمهات الشهداء امللهامت، باعتبارهن أيقونات العطاء الاليت يقدمن أعظم الدروس 

التي تستقي منها األجيال الحالية واملقبلة كيف يكون االنتامء للوطن والتضحية من أجله 

الغايات وأنبل املقاصد. كام جاءت الكلامت املؤثرة لسمو  بكل غال ونفيس هو أعظم 

الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة االتحاد النسايئ العام رئيسة املجلس األعىل لألمومة 

والطفولة الرئيس األعىل ملؤسسة التنمية األرسية، «أم اإلمارات»، يف هذه املناسبة لتؤكد 

أيضاً أن اإلمارات ، قيادة وحكومة وشعباً، ال ميكن أن تنس تضحيات أبنائها الذين قدموا 

أرواحهم فداء لهذا الوطن، حيث قالت سموها: إن «احتفالنا هذا العام هو احتفال بأم 

يف  األبطال  بفقدانهم  والعطاء  البذل  يف  أحسنوا  الذين  وعياله  وأهله  وزوجته  الشهيد 

ساحات الرشف وهم يدافعون عن الحق ورفعة الوطن واستقراره وأمنه، فهذه أم الشهيد 

تقدم أغىل ما عندها والفخر ميأل قلبها، وهذه زوجته وأبناؤه جميعاً يشاركونها االعتزاز 

بالشهيد الذي قدم روحه فداء للوطن، وأنها لن تحيد عن هذا النهج الذي حقق لبالدنا 

الخري واألمن واألمان».

إن هذا التقدير الذي تكنه قيادتنا الرشيدة ألبطال قواتنا املسلحة واالعتزاز بدورهم يف 

الشهداء وذويهم  تقدمها ألرس  التي  والرعاية  الدعم  والواجب، فضالً عن  الحق  ميادين 

إمنا يعمق من مشاعر الفخر ويرسخ من قيم الوالء واالنتامء لدى أبطال قواتنا املسلحة، 

وأبناء الوطن جميعاً، فأكرث ما يعتز ويفتخر به أبناء قواتنا املسلحة هي املحبة واأللفة 

واملودة التي تربطهم بقيادتهم الرشيدة وتربط القيادة بهم، يرونهم باستمرار بينهم يف 

أعيادهم  يزيدون فرحهم فرحاً، ويعززون سعادتهم سعادة، يشاركونهم  املناسبات،  كل 

وأفراحهم وانتصاراتهم، إنها فعالً عالقة استثنائية يحسدهم عليها القايص والداين، عالقة 

التي  املتوهجة  الوطنية  الروح  يف  نفسها  عن  تعرب  التي  متوحد»،  «البيت  مقولة  تؤكد 

ترسي يف نفوس أبناء الوطن، وترسخ لديهم قيم التضحية والوفاء واالنتامء له واالستعداد 

للتضحية من أجله بكل غال ونفيس يك يبقى آمناً ومزدهراً.
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آل  الشيخ محمد بن راشد  السمو  وقال صاحب 

مكتوم يف كلمته ” كل عام وأنتم والوطن بألف 

نفخر  الذين  اإلمارايت  الشباب  مثال  أنتم   .. خري 

بهم ..

فيكم  نرى  واخواين  زايد  بن  محمد  وأخي  أنا 

لكم  وننقل   .. بالوطن  واالعتزاز  بالفخر  أنفسنا 

تحيات وتهاين شعب اإلمارات ” ..مؤكدا سموه أن 

”التاريخ لن ينىس مواقف الرجال أمثالكم“.

من جانبه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن 

الشيخ  قال سيدي سمو  كام   ”  .. نهيان  آل  زايد 

.. وفقكم  .. أنتم قدوة للجميع  محمد بن راشد 

أهلكم  إىل  وأعادكم  وأمان  بعز  وحفظكم  الله 

التحية إىل  .. ووجه سموه  ووطنكم منصورين ” 

كل الرجال يف ساحات الواجب الوطني.

من جانبهم هنأ عدد من قادة وجنود الواجب .. 

دولة اإلمارات قيادة وشعبا مبناسبة عيد األضحى 

االمارات  وحكام  قيادتنا  ”نهنئ  وقالوا   .. املبارك 

 " "

..

.
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وشعبنا واملقيمني يف وطننا بعيد األضحى املبارك“ 

القادم  النرص  مبارك وعيدكم  .. وأضافوا ”عيدكم 

بإذن الله“ .

وأعرب عدد من الجنود عن سعادتهم واعتزازهم 

لهم  الشيوخ  السمو  أصحاب  وتهنئة  مبعايدة 

..وأكدوا عىل املعنويات والروح العالية التي يتحىل 

بها جميع الجنود سواء يف ميادين الواجب الوطني 

أو ساحات العطاء اإلنساين ..

الغايل  القيادة الحكيمة لبذل   وأنهم رهن إشارة 

والنفيس لرفع راية الوطن خفاقة.



85602018

البواردي، وزير دولة  حرض معايل محمد بن أحمد 

منتدى  افتتاح   ، له  املرافق  والوفد  الدفاع،  لشؤون 

أختتم  الذي  التقني  العسكري   «2018 «الجيش 

املؤمترات  مبركز  املايض  أغسطس   26 يف  فعالياته 

الروسية  بالعاصمة  بارك»،  «باتريوت  واملعارض 

روسيا  بجمهورية  الدفاع  وزارة  وتنظمه  موسكو، 

االتحادية.

روسيا  يف  يقام  عسكري  حدث  أهم  املنتدى  يعد 

والعتاد  والتسليح  املتقدمة  التكنولوجيا  مجال  يف 

العسكري للقوات املسلحة واملنظامت األمنية وهو 

املنتدى الحادي عرش منذ تأسيسه عام 1999.

املنتدى  يف  بجولة  له  املرافق  والوفد  معاليه  وقام 

والرشكات  الدول  وأجنحة  أقسام  من  عدداً  شملت 

العاملية الدفاعية املشاركة يف الحدث.

البالرويس  والجناح  الهندي  الجناح  معاليه  زار  فقد 

ورشكة  للطائرات،  املتحدة  الرشكة  إىل  إضافة 

الروسية،  املروحيات  ورشكة  التكتيكية،  الصواريخ 

والوفد  واطلع  املتحدة  وأركوت  سوخوي،  ورشكة 

والتقنيات  املعروضات  أحدث  عىل  املرافق 

العسكرية.

من  عدداً  املنتدى  هامش  عىل  البواردي  والتقى 

وزراء الدفاع من بينهم وزراء دفاع روسيا االتحادية 

الحريب  التصنيع  وزير  ونائب  ومرص  وبالروس 

البالرويس، وجرى بحث سبل تعزيز وتطوير عالقات 

النظر حول عدد  وتبادل وجهات  املشرتكة  التعاون 

من املواضيع ذات االهتامم املشرتك. حرض اللقاءات 

الوفد  وأعضاء  الدفاع  وزارة  ضباط  كبار  من  عدد 

املرافق.

 «2018 »

وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  التقى 

الروسية  العاصمة  يف   - الدفاع  لشؤون  دولة 

نائب  فومني  ألكسندر  أول  الفريق   - موسكو 

وزير الدفاع الرويس.

تطوير  سبل  استعراض  اللقاء  خالل  وتم 

البلدين  بني  املشرتكة  الثنائية  العالقات 

املجاالت  يف  التعاون  أوجه  وتعزيز  الصديقني 

العسكرية والدفاعية.

وبحث الجانبان خالل اللقاء عدداً من القضايا 

اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك.

حرض اللقاء عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع 

وعدد من املسؤولني يف وزارة الدفاع الروسية.
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اختتمت اجتامعات اللجنة املالية الـ31 ملناقشة الجوانب املالية 

املختصة بالتعاون و التكامل بني القوات املسلحة يف دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت مبركز األمري سعود 

الفيصل للمؤمترات بالرياض.

اللواء   - أيام  ثالثة  استمرت  التي   - االجتامعات  إفتتاح  حرض 

الجزيرة  درع  قوات  قائد  البلوي  سامل  أحمد  عبدالعزيز  الركن 

التعاون ووفد  لدول مجلس  املسلحة  للقوات  املالية  الوفود  و 

األمانة العامة للشؤون العسكرية لدول املجلس.

 :

دولة  وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  أكد 

لشؤون الدفاع أن االحتفال بيوم املرأة اإلماراتية هو 

تكريم للمرأة اإلماراتية وتقدير إلنجازاتها وعطائها يف 

مسرية التنمية التي تشهدها الدولة.

اإلماراتية  املرأة  يوم  مبناسبة  كلمة  يف  معاليه  وقال 

الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام : « يحتفل 

الحياة  بصانعات   .. فيه  النور  بنرباس  اليوم  الوطن 

باملرأة  اليوم  نحتفل   .. والبناء  العمل  رشيكات   ..

اإلماراتية ..

رشيكة العطاء واإلنجاز .. اليوم أثبتت ابنة اإلمارات 

يقني  عىل  وهي  الرشيدة  القيادة  بثقة  جديرة  أنها 

دائم بأن هناك من يتابع إنجازاتها ويفتخر بها ويأخذ 

بيدها لتطوير قدراتها « .

وأضاف : « إن يوم املرأة اإلماراتية هو يوم لالحتفال 

شعار  تحت  العام  هذا  احتفال  ويأيت  الجميل  ورد 

إنها  اإلمارات  ابنة  لتثبت  زايد»  نهج  عىل  «املرأة 

زايد  الشيخ  له  املغفور  املؤسس  نهج  عىل  ماضية 

تسرتشد   » ثراه  الله  طيب   » نهيان  آل  سلطان  بن 

يف طريقها عىل تلك األسس التي زرعها « رحمه الله 

وتضحية  ووفاء  ووالء  عطاء  اليوم  مثارها  ونجني   »

الوطن وهو ما ملسناه  ونكران ذات وتفان يف حب 

عن قرب وبصدق يف منوذج مرشف للمرأة اإلماراتية 

هي أم الشهيد وزوجته وبناته .. تلك مناذج أثبتت 

للعامل أجمع بأن حب األوطان يفوق كل يشء، الذين 

أحسنوا يف بذل أغىل ما لديهن دفاعاً عن الوطن يف 

سبيل الحق والواجب، يف سبيل صون حمى الدولة 

وأمنه وأمانه واستقراره « .

وقال معاليه : « إن عطاء املرأة اإلماراتية سمة أصيلة 

وتضحيات  عطاء  ننىس  فلن  وشيمها  سامتها  من 

أمهات الشهداء ومواقفهن النبيلة يف الصمود، إنهن 

الغاية  سبيل  يف  والتضحية  والفداء  للفخر  رموز 

األسمى واألنبل ومن أجل الوطن « .

نفتخر  الدفاع  وزارة  يف  كذلك  نحن   »  : وأضاف 

بفريق عملنا من بنات اإلمارات سواء من املدنيات 

بقدراتهن عىل  أثبنت متيزهن  اللوايت  العسكريات  أو 

دور  إلبراز  إليهن  املوكلة  واملسؤوليات  املهام  إنجاز 

الوزارة بكل كفاءة واقتدار، نحن نحتفل بيوم املرأة 

يف  ومساهامتها  ينقطع  ال  الذي  لعطائها  يوم  كل 

العطاء الشامل للدولة « .

ختام  يف  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  ووجه 

كلمته الشكر والعرفان إىل ابنة اإلمارات عىل عطائها 

وزوجة  كأم  األرسة  بناء  يف  الفاعل  دورها  وتفانيها 

وأخت وابنة ويف كل مجاالت العمل الوطني فتحية 

الوطن  وبها  نفتخر  بها  التي  اإلمارات  البنة  تقدير 

يزدهر « .
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الزيادة  مدة  ستطبق  الدورة  هذه  من  وبدءاً 

القانونية للخدمة الوطنية بعد إقرارها من القوات 

املسلحة بالقانون االتحادي رقم 6 لعام 2014 بشأن 

الخدمة الوطنية للمواطنني الذكور من حملة شهادة 

الـ 12 لتصبح 16 شهراً بدالً من 12 شهراً.

مستوى  عىل  معسكرات   4 إىل  املجندون  وتوافد 

الظفرة،  منطقة  يف  ليوا  معسكر  هي:  الدولة 

ومعسكر العني، ومعسكر سيح اللحمة مبدينة العني، 

ومعسكر املنامة بعجامن.

تم  متكامل  تدريبي  برنامج  إىل  املجندون  ويخضع 

يؤكد  ما  العاملية،  املامرسات  ألفضل  وفقاً  تطويره 

حرص القيادة العامة للقوات املسلحة عىل االرتقاء 

وتعزيزها  وتطويرها،  للربنامج  التدريبية  باملنظومة 

األهداف  تحقيق  لضامن  املستوى،  عالية  مبناهج 

االسرتاتيجية املنشودة.

األوىل  املرحلة  يف  الوطنية،  الخدمة  برنامج  ويركز 

املدنية إىل  الصبغة  منه، عىل تحويل املجندين من 

الصبغة العسكرية، من خالل التدريبات العسكرية 

وحمل السالح واستخدامه، وتعزيز مستوى لياقتهم 

البدنية، وترسيخ القيم الوطنية يف نفوسهم، وصقل 

مهاراتهم القيادية وتطويرها، لتبدأ بعد ذلك مرحلة 

عىل  فيها  التدريب  يتم  التي  التخصيص،  التدريب 

املسلحة،  القوات  تخدم  محددة،  وتخصصات  مهن 

القوات  التخصص عىل وحدات  بعد  توزيعهم  ليتم 

املهن  هذه  فعلية  وبصورة  ليامرسوا  املسلحة، 

مع  جنب  إىل  جنباً  عالية،  بحرفية  والتخصصات 

جانب  إىل  املسلحة،  القوات  يف  العاملني  إخوانهم 

أيدي  عىل  سيتلقونها  التي  املحارضات  من  العديد 

 :

 ,  :
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اإلسالمية  القيم  تعزيز  بهدف  متخصصني،  مدربني 

والقيادة،  للوطن  واالنتامء  الوالء  وقيم  والوطنية، 

ليكون شعارهم «الله - الوطن - الرئيس».

وبهذه املناسبة رفع اللواء الركن طيار الشيخ أحمد 

بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة 

الوطنية واالحتياطية أسمى آيات التهاين والتربيكات 

إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

الشيخ  السمو  وصاحب  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، وصاحب السمو 

أبوظبي  عهد  نهيان ويل  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 

وأصحاب  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب 

السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات، معرباً 

الوطن،  أبناء  من  األفواج  بهذه  واعتزازه  فخره  عن 

هذه  أهمية  مؤكداً  وطنهم،  لخدمة  التحقوا  ممن 

املرحلة من حياتهم، ودورها الرئييس يف بناء وترسيخ 

والجدية  وااللتزام  واالنضباط  كالوالء  النبيلة  القيم 

وتنشئة  العسكرية،  قدراتهم  وتعزيز  نفوسهم،  يف 

ومساعدتها  سليمة،  وطنية  تنشئة  القادمة  األجيال 

عىل إدراك التحديات التي قد تواجهها.

وأشار رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية إىل 

أن التحاق خريجي الثانوية العامة بربنامج الخدمة 

وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب 

تحية  أبوظبي  إلمارة  التنفيذي  املجلس  رئيس 

جنودنا  و  الوطنية  الخدمة  ملنتسبي  خاصة 

البواسل يف القوات املسلحة.

اليوم  مبناسبة  له  ترصيحات  يف  سموه  قال  و 

العاملي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من 

اليوم العاملي للشباب نفتخر مبا  كا عام : « يف 

امليادين و نوجه  اإلمارات يف كل  حققه شباب 

تحية خاصة ملنتسبي الخدمة الوطنية و جنودنا 

شباب  قدوة  فهم  املسلحة  القوات  يف  البواسل 

و  قيم  حني  كل  يف  يستلهمون  الذين  الوطن 

راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  مبادئ صاحب 

مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 

الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» و صاحب السمو 

عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة يف 

العطاء والتضحية والوفاء».
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الوطنية يسهم يف زيادة مخزونهم الوطني والثقايف 

والفكري، منوهاً باملواقف املرشّفة ألولياء األمور يف 

دعم وتشجيع وحّث أبنائهم عىل االلتحاق بالربنامج.

طحنون  بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء  وقال 

بن محمد آل نهيان: «إن الدفاع عن الوطن والذود 

السلم  يف  مكتسباته  عىل  واملحافظة  حامه،  عن 

والحرب، واجب عىل كل مواطن حر ورشيف، وإن 

املواطن  الشباب  بناء  عىل  تعمل  الوطنية  الخدمة 

عىل  قادرين  يجعلهم  ما  وجسدياً،  عسكرياً  بناًء 

حمل السالح والدفاع عن أنفسهم وأرسهم ووطنهم 

األحق  أنهم  من  انطالقاً  وإقدام،  وبسالة  بشجاعة 

واألجدر بهذا الواجب الوطني العظيم».

واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  وشّدد 

عىل أن الخدمة الوطنية تعنى كذلك ببناء العقول 

والهدامة،  املتطرفة  األفكار  محاربة  خالل  من 

املتأزمة  واألمنية  السياسية  الظروف  ساعدت  التي 

خالل  من  ذلك  ويتم  انتشارها،  عىل  املنطقة  يف 

محارضات التوعية الدينية والوطنية واألمنية، مؤكداً 

قدر  عىل  كانوا  سبقوهم  الذين  الوطن  شباب  أن 

وتحملوا  قيادتنا،  إياها  منحتهم  التي  الغالية  الثقة 

املسؤولية، ولبوا نداء الواجب.

أن  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  وأوضحت 

شهراً   16 ليصبح  الوطنية  الخدمة  مدة  متديد  قرار 

مخصص لحملة شهادة الثانوية العامة فأعىل فقط.

ورصحت الهيئة بأنه تم متديد فرتة الخدمة الوطنية 

الشهادات  لحملة  سنتني  من  بدالً  سنوات   3 إىل 

التي تقل عن الثانوية العامة، وسيتم إسقاط املدة 

الزمنية املتبقية يف حال حصول الشخص عىل شهادة 

الثانوية العامة خالل فرتة الـ 3 سنوات. 

مختلف  يف  الوطنية  الخدمة  يف  امللتحقون  وتوافد 

املراكز منذ الصباح بأعداد كبرية، حيث تم تسجيلهم 

متطلبات  امللتحقني  جميع  تسليم  وتم  الدورة،  يف 

تم  كام  بهم،  خاصة  وعهدة  مالبس  من  املجندين 

إىل  إضافة  الداخيل،  والنظام  باملعسكر  تعريفهم 

افتتاح  قبل  املدربني  قبل  من  محارضات  تنظيم 

وحامس  كبري  إقبال  ظهر  حيث  التدريبية،  الدورة 

من الطلبة وثقة لاللتحاق بالخدمة الوطنية، كام أن 

أولياء األمور عربوا عن سعادتهم ورسورهم بإحضار 

عىل  عالوة  الوطنية  بالخدمة  لاللتحاق  أبنائهم 

متابعتهم أثناء فرتة املعسكر.

ممتازة  بصورة  تسري  االستقبال  مراحل  وكانت 

االستقبال  مرحلة  من  ابتداًء  والتزام  انضباط  من 

ويعترب  التدريب،  مراحل  بجميع  مروراً  والتسجيل 

مجند  يكون  حتى  التدريب  أساسيات  من  ذلك 

تحمل  عىل  ونفسياً  جسدياً  قادراً  الوطنية  الخدمة 

دون  والنفسية  والعقلية  البدنية  الضغوط  أقىص 

فقدان قدرته عىل تطبيق مهاراته وتأهيله للمستقبل 

جندياً احتياطياً يحمي وطنه.

وأعرب العديد من الشباب املنتسبني عن سعادتهم 

إنهم  وقالوا  الوطنية،  خدمتهم  ببدء  وفخرهم 

التدريب،  مراكز  لدخول  اللحظة  هذه  ينتظرون 

مؤمنني بأن الواجب الذي سينالون رشف تأديته قد 

العميل،  بشكله  التدريبي  للمعسكر  بالدخول  حان 

آملني أن يجتازوا تلك املرحلة برشف وعزة وكرامة 

كام هو الحال يف الخدمة العسكرية. وأشاروا إىل أنهم 

متحمسون للغاية لدخول مراكز التجنيد وحريصون 

ومستعدين  جاهزين  يكونوا  أن  عىل  فرتة  ومنذ 

الجتياز هذه الدورة وهم دامئاً ما يحفزون الشباب 

عىل ذلك ألنه رشف لكل أبناء الوطن أن يشاركوا يف 

العرس الوطني يف االنتساب للخدمة الوطنية.

منصور احمد الكندي
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ومن جانبه قال املجند منصور أحمد الكندي: «إنه 

مجندي  من   10 الـ  الدفعة  إىل  باالنضامم  فخور 

الوطنية  الخدمة  تأدية  أن  مؤكداً  الوطنية،  الخدمة 

واجب يترشف به كل مواطن يعيش عىل أرض هذه 

شعبها،  عىل  قيادتها  تبخل  مل  التي  املعطاء،  الدولة 

وساماً  يعد  الوطنية  الخدمة  تأدية  رشف  أن  وأكد 

عىل صدور كل املنتسبني».

أنه  املنهايل  محمد  فهد  املجند  أكد  جانبه  ومن 

املجندين،  من   10 الـ  الدفعة  إىل  باالنضامم  سعيد 

وقال: «إنه ملن دواعي الفخر أن يكون ضمن هذه 

لدى  تعزز  الجندية  حياة  «إن  مضيفاً  الدفعة»، 

يف  إليها  يحتاج  التي  املفاهيم  من  الكثري  املواطن 

مستقبله، السيام تلك املتصلة بحب الوطن والدفاع 

عن مكتسباته».

وبدوره أكد عبدالله عبد الهادي الحامدي أن متديد 

أكرب  فرصة  يعني  الوطنية  للخدمة  القانونية  الفرتة 

أن  إىل  مشرياً  واإلعداد،  التأهيل  مستوى  لزيادة 

الخدمة الوطنية توطد وتثبت االنتامء داخل الشباب 

وتبني جيالً قادراً عىل تحمل املسؤولية واالتكال عىل 

النفس باعتبار أن العسكرية مصنع الرجال.

 :

الغامرة  وسعادتهم  فخرهم  عن  أمور  أولياء  أعرب 

حيث  الوطنية،  الخدمة  ملعسكرات  أبنائهم  بإرسال 

إنها تعد مصنعاً للرجال وتعد الشباب لخدمة الوطن 

والذود عنه، واعتربوا أن قرار متديد الخدمة الوطنية 

من شأنه أن يجعل الشباب أكرث قوة وصالبة.

هناك  «إن  الحمودي:  أحمد حسن  األمر  ويل  وقال 

الوطنية،  بالخدمة  األمور  أولياء  من  كبرياً  اهتامماً 

ملعسكرات  أبنائهم  إرسال  عىل  يحرصون  لذلك 

معسكرات  فكرة  «إن  مضيفاً  الوطنية»،  الخدمة 

والجيل  الشباب  إلعداد  جيدة  الوطنية  الخدمة 

وهذا  البلد،  لخدمة  يستعدوا  ليك  عسكرياً  إعداداً 

فخر واعتزاز لنا جميعاً».

عن  فأعرب  صالح  عبدالله  سهيل  األمر  ويل  وأما 

شعوره بالفخر يف التحاق ابنه يف الدفعة الـ 10 من 

دورة الخدمة الوطنية، موضحاً أن هذا اليوم يشكل 

نقطة مضيئة ومفصلياً يف حياته. وأكد أن أبناء الوطن 

اعتادوا عىل مكارم القيادة الرشيدة وحان الوقت ليك 

يردوا جزءاً من تلك املكارم للوطن وقيادته.

سلطان  سعيد  املجند  والدة  الزعايب  ميثة  وقالت 

مصلحة  يف  سيصب  التمديد  «قرار  إن:  الزعايب 

تجربة  سيخوضون  حيث  الجدد،  املدارس  خريجي 

أطول يستفيدون منها اجتامعياً وعسكرياً استعداداً 

ملستقبلهم املهني الذي من شأنه أن يربز دورهم يف 

وبناء  وصالبة  قوة  أكرث  جعلهم  من خالل  املجتمع 

جيل أكرث التزاماً وانضباطاً وجدية». 

قرار  أن  األحبايب  مصلح  أكد  نفسه  الصعيد  وعىل 

فكراً  الجديد  الجيل  يف  سيخلق  املسلحة  القوات 

تدور  التي  لألحداث  موضوعية  وملحة  أوسع  متزناً 

يف املنطقة.

وبدوره قال صالح محمد السويدي ويل أمر املجند 

نارص: «فرحتنا ال توصف اليوم ونحن مقبلون عىل 

من  تعترب  وهي  نجلنا،  حياة  يف  جديدة  مرحلة 

خاللها  يكتسب  حيث  حياته،  يف  املهمة  املراحل 

الشخصية  حياته  يف  تؤثر  التي  الصفات  من  الكثري 

والحفاظ  وطنه  خدمة  يف  سيقضيها  التي  والعملية 

عىل مكتسباته».

ومن جانبه أكد ويل أمر عمر عيل العطاس أن هذه 

اللحظة التاريخية ستظل محفورة يف ذاكرة ابنه مدى 

الحياة، مضيفاً أن الخدمة الوطنية تعترب مدرسة يف 

ترسيخ قيم الوالء للوطن واالنتامء له.

وأوضح راشد محمد الحوسني أن 16 شهراً ستعطي 

تجربة  لخوضها  تعوض  ال  فرصة  الجديد  الجيل 

تجعلهم أكرث صالبة أمام التحديات التي ستواجههم 

يف حياتهم، إن كانت يف املجال املهني أو االجتامعي 

وغريه.

فهد محمد املنهايل
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ترأسه  الذي  التنسيقي  االجتامع  خالل  ذلك  جاء 

املزروعي  خلف  فارس  طيار  الركن  اللواء  معايل 

بحضور  للمعرضني  املنظمة  العليا  اللجنة  رئيس 

نائب  البلويش  صالح  إسحاق  طيار  الركن  اللواء 

الرئيس  الظاهري  العليا وحميد مطر  اللجنة  رئيس 

التنفيذي لرشكة أبوظبي الوطنية للمعارض ” أدنيك 

وأعضاء  ورؤساء  لها  التابعة  الرشكات  ومجموعة   ”

املؤسسات  املتخصصة من مختلف  الفرعية  اللجان 

العاملة يف القطاعني العام والخاص.

االستعدادات  بحث  االجتامع  خالل  وجرى 

الفعاليات  هذه  الستضافة  الجارية  والتحضريات 

فرباير   21 إىل   17 من  الفرتة  يف  تقام  التي  الهامة 

املقبل تحت رعاية كرمية من صاحب السمو الشيخ 

”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

للمعارض  الوطنية  أبوظبي  بتنظيم من رشكة  الله“ 

للقوات  العامة  القيادة  مع  بالتعاون  ”أدنيك“ 

املسلحة.

وقال معايل اللواء الركن طيار فارس خلف املزروعي 

إن الدورة املقبلة ملعريض أيدكس ونافدكس تكتسب 

شهدته  الذي  الكبري  للنجاح  نظرا  متزايدة  أهمية 

مشاركة  شهدا  اللذين  للمعرضني  السابقة  الدورة 

يف  املتخصصة  العاملية  الرشكات  كربى  من  قياسية 

القرار  واسع من صناع  الدفاعية وطيف  الصناعات 

مضاعفة  علينا  يفرض  الذي  األمر  واملتخصصني 

بالشكل  الفعاليات  لهذه  األمثل  لإلخراج  جهودنا 

الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة».

بالتنسيق  حاليا  تقوم  العليا  اللجنة  أن   ”  : وأضاف 

مع كافة فرق العمل واللجان الفرعية لضامن تطبيق 

لرتجمة  األداء  يف  والحرفية  املهنية  املعايري  أعىل 

تطلعات القيادة الرشيدة عىل أرض الواقع والرامية 

الوطن  رفعة  شأنها  من  التي  املبادرات  كافة  لدعم 

واملواطن».

الدور  عىل  الظاهري  مطر  حميد  أكد  جانبه  من 

الرئييس للمعرضني يف احتضان أبرز القادة واملسؤولني 

والخرباء وصناع القرار يف قطاع الصناعات الدفاعية 

التحوالت  من  لالستفادة  أمامهم  املجال  وإفساح 

معدالت  تشهد  التي  الصناعة  هذه  يف  والتطورات 

منو متسارعة.

وقال الظاهري : ” إن أدنيك متكنت من أن تفرض 

من  العاملية  الفعاليات  منظمي  أبرز  كأحد  نفسها 

العاملية  املعارض  أكرب  من  لواحد  تنظيمها  خالل 

املتخصصة يف قطاع الصناعات الدفاعية وما احتفالنا 

إال  املقبل  العام  يف  أيدكس  الفيض ملعرض  باليوبيل 

أكرب دليل عىل نجاحنا يف هذا املضامر وقدرة مراكزنا 

من  الكربى  للفعاليات  الناجحة  االستضافة  عىل 

الداخلية  العروض  املتطورة ومساحات  البنى  خالل 

والخارجية إضافة إىل املساحات املخصصة للعروض 

املائية » . 

2 AM
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يف  للجوجيتسو  املسلحة  القوات  فريق  شارك 

منافسات النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي غراند 

اإلمارات  اتحاد  نظمها  التي  للجوجيتسو،  سالم 

للجوجيتسو التي أقيمت يف صالة «اوتا جيمنازيوم» 

بالعاصمة اليابانية طوكيو، والتي شارك فيها أكرث من 

قد  العامل..و  حول  دولة   43 من  والعبة  العباً   695

حصل الفريق عىل تسع ميداليات منها اربع ذهبيات 

و ثالث فضيات و برونزيتان .

جاسم  الالعب  حصل  حيث  الفريق  نتائج  وجاءت 

سعيد فئة ماسرت 1 يف الحزام البنفسجي يف وزن أقل 

الذهبية  وامليدالية  األول  املركز  عىل  كجم   77 من 

الحزام  يف   1 ماسرت  فئة  يف  ابراهيم  احمد  والالعب 

األول  املركز  عىل  كجم   85 أقل  وزن  يف  االزرق 

فئة  الحاريث يف  الالعب سعود  الذهبية و  وامليدالية 

ماسرت 1 يف وزن أقل من 110 كجم عىل املركز األول 

عيىس  حميد  الالعب  متكن  كام  الذهبية  وامليدالية 

اقل من 69 كجم  فئة ماسرت 2 يف وزن  البلويش يف 

عىل املركز االول و امليدالية الذهبية .

يف   1 ماسرت  فئة  يف  الحوسني  عيل  الالعب  وحصل 

الحزام األزرق يف وزن أقل من 110 كجم عىل املركز 

الثاين وامليدالية الفضية والالعب عيل محمد يف فئة 

ماسرت 1 يف الحزام األزرق يف وزن أقل من 62 كجم 

هيثم  والالعب  الفضية  وامليدالية  الثاين  املركز  عىل 

الحزام األزرق يف وزن  العمومي يف  الهناوي يف فئة 

أقل من 56 كجم عىل املركز الثاين وامليدالية الفضية .

العمومي  كام حصل الالعب خالد املرزوقي يف فئة 

يف الحزام االزرق يف وزن أقل 110 عىل املركز الثالث 

وامليدالية الربونزية والالعب عيل عباس يف فئة ماسرت 

1 يف االزرق يف وزن أقل 94 كجم عىل املركز الثالث 

وامليدالية الربونزية .

والدعم  باالهتامم  املسلحة  القوات  فريق  وأشاد 

الكبري والرعاية التي تحظى بها رياضة الجوجيتسو يف 

دولة اإلمارات من قبل صاحب السمو الشيخ محمد 

القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن 

األعىل للقوات املسلحة والتي كان لها األثر يف تحقيق 

املستويني  عىل  الرياضية  البطوالت  من  العديد 

اآلسيوي والعاملي .

اإلمارات  التحاد  املتميزة  الجهود  الفريق  ومثن 

عىل  البطوالت  من  العديد  إقامة  يف  للجوجيتسو 

مستوى الدولة والتي من خاللها استطاعت أن تحجز 

لنفسها مكانا مميزا عىل الخارطة العاملية للرياضة اىل 

جانب نرش اللعبة وتوسيع قاعدة املشاركة لتشمل 

الدولة  إمارات  جميع  يف  الرياضية  واملراكز  االندية 

الكتشاف ورعاية املواهب الرياضية ودعم املنتخبات 

الوطنية يف رياضة الجوجيتسو بجيل قادر عىل ضامن 

تواصل االنجازات يف املشاركات الخارجية.

الذي  الكبري  بالنجاح  املسلحة  القوات  فريق  وأشاد 

أن  إىل  مشرياً  طوكيو،  يف  الرابعة  النسخة  حققته 

البطولة التي كانت قوية يف اليابان كام ان الحضور 

الجامهريي كان كبرياً، والتفاعل مع النزاالت كان بال 

الرابعة فريدة  الجولة  التي صنعتها  والحالة  حدود، 

من نوعها، حيث إن اليابان لها خصوصية مع رياضة 

فيها  الني نشأت  الدولة  باعتبارها هي  الجوجيتسو 

تلك الرياضة قبل أكرث من 900 سنة، وأن تعود إليها 

القرون وتنترش  بقوة بعد هذه  الجوجيتسو  رياضة 

بهذا الحد يعكس مدى تأثري دولة اإلمارات يف العامل، 

الكبري الذي حققه مرشوعها يف نرش  النجاح  ومدى 

اللعبة ليس يف اإلمارات فحسب، ولكن يف  وتطوير 

كل دول العامل.
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الخدمة  مجندي  توعية  أبوظبي  رشطة  عززت 

أنواعها  مبختلف  الجرمية  مواجهة  بطرق  الوطنية 

الدورة  خالل  وذلك  للمخدرات  التصّدي  ومنها 

العسكرية  الرشطة  الثانية من مشاركتها يف معرض 

األول ملرسح الجرمية ومكافحة املخدرات يف معسكر 

سيح الحسري بأبوظبي.

واطّلع املجندون عىل املهام التي تقوم بها كل من 

الجنايئ،  األمن  املخدرات يف قطاع  مديرية مكافحة 

يف  الجرمية  ومرسح   ،  k9األمني التفتيش  وإداريتّ 

قطاع شؤون األمن واملنافذ، وتعرّفوا إىل اإلجراءات، 

وأفضل املامرسات املعمول بها يف مكافحة الجرمية.

املخدرات،  مبخاطر  التوعية  املشاركة  وتضمّنت 

تعريفهم  تّم  كام  مخاطرها،  من  الشباب  وحامية 

بحافلة ”بادر“ املتنقلة التي تعنى بتثقيف الجمهور 

الحل“ ضمن  ”عندنا  مبادرة  و  املخدرات،  مبواجهة 

اسرتاتيجية عام زايد 2018 لتعزيز قيم بناء اإلنسان 

اإلدمان،  من  للتائبني  الدعم  وتقديم  واالستدامة، 

ومساعدتهم عىل التعايف. 

قام عدد من كبار ضباط القوات املسلحة، صباح أول 

أيام عيد األضحى املبارك، بزيارات ملختلف وحدات 

القوات املسلحة، نقلوا خاللها تحيات وتهاين قيادتنا 

الرشيدة لضباط وضباط صف وأفراد القوات املسلحة 

بهذه املناسبة املباركة.

فقد زار اللواء الركن طيار رشاد محمد السعدي قائد 

نقل  املشرتك،  الطريان  قيادة  الوطني  الدفاع  كلية 

الرشيدة مبناسبة عيد األضحى  القيادة  تهاين  خاللها 

يعيده  أن  القدير  العيل  الله  من  ومتنياتها  املبارك 

عىل الضباط وضباط الصف واألفراد بالخري واليمن 

والربكات.

بن  سعيد  الشيخ  طيار  بحري  الركن  اللواء  وقام 

البحرية،  القوات  قائد  نهيان  حمدان بن محمد آل 

بزيارة مامثلة لقيادة حرس الرئاسة التقى فيها ضباط 

وضباط صف وأفراد حرس الرئاسة، وقدم لهم التهاين 

بهذه املناسبة.

وزار اللواء الركن محمد سلطان املسايبة قائد سالح 

والسواحل،  الحيوية  املنشآت  اإلشارة.. جهاز حامية 

وكان يف استقباله لدى وصوله عدد من ضباط الجهاز.

كلية  قائد  الكعبي  عبيد  جمعة  الركن  اللواء  وقام 

القوات  قيادة  بزيارة  املشرتكة  واألركان  القيادة 

عدد  قام  كام  املبارك.  بالعيد  خاللها  وهنأ  البحرية 

من كبار الضباط بزيارات مامثلة ملختلف الوحدات 

لتهنئة ضباطها وضباط الصف وأفرادها بعيد األضحى 

املبارك. وتأيت هذه الزيارات لتبادل التهاين مع ضباط 

عيد  مبناسبة  املسلحة  القوات  وأفراد  وضباط صف 

األضحى املبارك، فقد درجت القيادة العامة للقوات 

املسلحة عىل مثل هذه الزيارات يف املناسبات الدينية 

من  وملزيد  العمل  سري  عىل  لالطمئنان  والوطنية 

التالقي بني كبار الضباط واملرؤوسني.
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أن  هادي  منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس  أكد 

املعركة املستمرة ضد ميليشيات الحويث االنقالبية 

قبل  الجهل  مع  معركة  األساس  يف  هي  اإليرانية 

أن تكون معركة عسكرية، سواء كانت مع القوى 

املتخلفة التي انقلبت عىل الدولة وسببت كل هذا 

الخراب أو مع القوى املتخبطة التي تسعى إلعاقة 

املتطرفة  الجامعات  مع  حتى  أو  الدولة  عمل 

واإلرهابية. وقال خالل حفل للطالب املتفوقني يف 

سلطان،  والعلم  قوة،  املعرفة  «إن  عدن  جامعة 

والثقافة سالح..ال تنخدعوا باألوضاع حيث يصبح 

امتلك  البندقية  امتلك  املسيطر ومن  الجهل هو 

القوة، هذا واقع مغلوط وسينتهي من دون شك 

ملستقبل  الحاكم  هو  العلم  وسيبقى  طال،  مهام 

اليمن». 

بها  تلقي  التي  البرشية  األفواج  أن  إىل  ولفت 

امليليشيات إىل املحرقة كل يوم لديها مشكلة يف 

مناسباً  تعليامً  تلقت  أنها  ولو  والوعي،  املعرفة 

يف  بنفسها  ألقت  ملا  كاف  وعي  لديها  وتشكل 

امليليشيات  وتلك  قضية،  وال  غاية  بال  الهالك 

تريد  وال  املجتمع  تجهيل  عىل  قامئة  أساساً  هي 

يحفظوا  أن  الشباب  تريد  ويتنور،  يتعلم  أن  له 

«لعلكم  وقال  رصختهم،  ويرددوا  مالزمهم 

عىل  املستمرة  (الحوثيني)  اعتداءاتهم  تتابعون 

وطالبها  الجامعات  وعىل  واملدرسني  املدارس 

ومدرسيها. يريدون تجريف هذا الجيل والعودة 

إىل الوهم والحق اإللهي الحرصي وجعلهم وقوداً 

ألطامعهم».

وأشار هادي إىل تنكر امليليشيات لوثيقة مخرجات 

عىل  وانقالبها  الشامل  الوطني  الحوار  مؤمتر 

وأمل  الجديد،  اليمن  جيل  من  انتقاماً  يشء  كل 

العيش بسالم وأمن واستقرار ودولة  اليمنيني يف 

والتعايش  الرشاكة  مبادئ  عىل  قامئة  اتحادية 

أولوية  أن  وأكد  والكرامة.  والحريّة  والعدل 

التنمية تبدأ من االهتامم مبحاضن املعرفة، وشدد 

عىل أنه سيوجه الحكومة باعتامد نسبة مخصصة 

وكافية من الدخل القومي للبحث العلمي الذي 

ويقدم  املجتمع  مشكالت  يالمس  أن  ينبغي 

الدراسات واألبحاث لخطط التنمية والبناء. 

كام شدد عىل ضبط السياسات التعليمية ومحاربة 

التساهل  أو  الوساطات  عرب  سواء  اخرتاقات،  أي 

البحث  توجيه  «إن  وقال  الطالب.  تقييم  يف 

املجتمع وحل مشاكله مسألة  العلمي يف خدمة 

«إن  الخريجني  أوائل  وأضاف مخاطباً  رضورية». 

الوطن ينتظرهم واملستقبل مستقبلهم».

دشنت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت مرشوع 

الوعرة  منطقة  يف  ارتوازي  مياه  برئ  حفر 

الحديدة  مبحافظة  الخوخة  ملديرية  التابعة 

وذلك ضمن جهود اإلمارات املستمرة لتوفري 

املياه الصالحة للرشب للمواطنني اليمنيني و 

تلبية احتياجات سكان املناطق املحررة التي 

تعاين من شح املياه.

الذي  االرتوازي  املياه  برئ  من  ويستفيد 

 2600 من  أكرث  الشمسية  بالطاقة  سيعمل 

القرى  سكان  إىل  إضافة  ميني  مواطن 

مياه  خزان   48 توزيع  عرب  وذلك  املجاورة 

مختلفة  مواقع  عىل  للواحد  لرت   400 سعة 

لألرس  النظيفة  املياه  توفري  يضمن  مبا 

اليمنية والتخفيف من وطأة معاناتهم جراء 

األحداث يف اليمن. 

العمليات  مدير  الكعبي  سعيد  وقال 

إن  اليمن  يف  اإلمارات  لدولة  اإلنسانية 

املناطق املحررة  املياه يف  آبار  مرشوع حفر 

دولة  اهتامم  ضمن  يأيت  الغريب  بالساحل 

اإلمارات مبشاريع البنية التحتية التي تتلمس 

احتياجات املواطنني اليومية و مبا يسهم يف 

املياه  شح  جراء  معاناتهم  من  التخفيف 

التحتية التي  البنى  وتدمري شبكات املياه و 

تسبب بها الحوثيون.. مشريا إىل أن املرشوع 

 - االرتوازية  البرئ  حفر  جانب  إىل  سيشمل 

تركيب  إىل  إضافة  الضخ  بخط  توصيلها 

إىل  تصل  متديدات  تنفيذ  و  الضخ  وحدات 

املواقع املختلفة معتربا ان املرشوع سيساهم 

ىف استقرار سكان القرى يف مواطنهم .

التابعة ملديرية  الوعرة  و عرب أهايل منطقة 

شكرهم  عن  الحديدة  مبحافظة  الخوخة 

وتقديرهم لدولة اإلمارات وذراعها اإلنساين 

يف  املبذولة  الجهود  عىل  األحمر  الهالل 

التخفيف  هدفها  حيوية  مشاريع  تنفيذ 

احتياجات  تتلمس  و  اليومية  معاناتهم  من 

املواطنني.

 « »
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الدولة  وزير  قرقاش،  أنور  الدكتور  معايل  وصف 

البيان املشرتك ملمثلة االتحاد  الخارجية،  للشؤون 

األورويب  واملفوض  الخارجية  للشؤون  األورويب 

بأنه أحادي وغري منصف  للمساعدات اإلنسانية، 

يف توصيفه ملا يحدث يف الحديدة، وغاب عنه إدانة 

اإلنساين،  للوضع  وانتهاكاتها  الحويث  ميليشيات 

خاصة يف أعقاب جرمية استهداف مستشفى الثورة 

«تويرت»:  تغريدات عىل  السمك. وقال يف  وسوق 

«ويف هذا السياق، نجد أن املوقف األورويب بوجه 

عام أضعف يف تناوله لالنتهاكات الحوثية للوضع 

اإلنساين، وحقيقة أن انقالب األقلية وبدعم إيران 

والسالح، سبب أزمة اليمن..ال ميكن السكوت عىل 

االنتهاكات الحوثية ورشعنتها».

وزيرة  الهاشمي،  ريم  معايل  قالت  جهتها،  من 

سؤال  عىل  رّدا  الدويل،  التعاون  لشؤون  الدولة 

«تحالف  موقف  حول  برس»  «فرانس  لوكالة 

جنيف  مشاورات  من  اليمن»  يف  الرشعية  دعم 

«سنواصل دعم املبعوث األممي مارتن جريفيث، 

ملحاولة  بربنامج  يتقدم  بينام  رضورياً،  يراه  وما 

الطاولة».  إىل  املختلفة  األطراف  كل  جلب 

وأضافت خالل لقاء مع صحافيني يف أبوظبي «كّنا 

عىل الدوام مؤيدين للمبعوث األممي، وسنستمر 

مجلس  أمام  أعلن  قد  جريفيث  وكان  ذلك».  يف 

املتحدة  األمم  أّن  املايض،  الخميس  الدويل  األمن 

 6 يف  جنيف  إىل  اليمنية  األطراف  دعوة  تعتزم 

ملفاوضات  عمل  إطار  يف  للبحث  املقبل،  سبتمرب 

سالم.

وكررت الهاشمي اتهام ميليشيات الحويث بقصف 

مستشفى الثورة وسوق السمك بالحديدة، قائلة 

عليه  يقدم  أن  ميكن  ما  تظهر  الهجامت  «إن 

األمام».  إىل  أجندتهم  دفع  أجل  من  الحوثيون 

وأضافت «إن التحالف عرض أن يلتزم الهدوء يف 

التلقيح  برنامج  عىل  التأثري  عدم  لضامن  املدينة 

ضد الكولريا الذي ينتهي اليوم».

الدولة  وزير  قرقاش،  أنور  الدكتور  معايل  أكد 

للشؤون الخارجية، أن الجهود املبذولة يف اليمن 

بقيادة دولة اإلمارات نجحت يف جعل تنظيم 

القاعدة اإلرهايب يف أضعف حاالته.

القوات  «تقود  «تويرت»:  عرب  معاليه  وقال 

من  بدعم  اآلن  الجهود  اليمنية  املحلية 

أخرى،  ودول  املتحدة،  والواليات  اإلمارات، 

الدائر  القتال  يف  لها  جنوداً  جميعها  فقدت 

تنتظرنا  تحديات عديدة  تزال مثة  باليمن. وال 

الوعرة وعدو يتسم باملرونة.  تتمثل يف األرض 

بقيادة  اليمن  يف  املبذولة  الجهود  مثلت  لقد 

يف  القاعدة  لتنظيم  التحديات  أخطر  اإلمارات 

جزيرة العرب».

لإلرهاب  املضادة  االسرتاتيجية  «إن  وأضاف: 

وللتمرد التي تحظى بدعم ومتكني من جانب 

اليمن. وبات  اإلمارات تعمل بصورة جيدة يف 

أضعف  يف  العرب  جزيرة  يف  القاعدة  تنظيم 

آالف  طرد  واستطعنا   .2012 عام  منذ  حاالته 

املقاتلني من خالل عمليات «مكافحة اإلرهاب 

يف  القاعدة  تنظيم  وحرمنا  التمرد».  ومكافحة 

جزيرة العرب من مآويه اآلمنة، وقطعنا طرق 

وصوله إىل التمويل، ومنعناه من تجنيد السكان 

املحليني.

 « » :

معايل/ ريم الهاشمي
وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدويل

معايل الدكتور/ أنور قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية
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الدولة  وزير  قرقاش،  أنور  الدكتور  معايل  شدد 

للشؤون الخارجية، عىل رضورة الرد عىل تقرير خرباء 

الهدف  أن  مؤكداً  اليمن،  بشأن  املتحدة  األمم  يف 

األسايس للتحالف العريب هو استعادة الدولة اليمنية 

أكد  فيام  اإليراين،  التغول  من  املنطقة  أمن  وحفظ 

أنه  اليمن،  يف  الرشعية  الستعادة  العريب  التحالف 

القانونية له، بينام  التقرير بعد املراجعة  سريد عىل 

التقرير  استنكرت منظامت حقوقية دولية، تجاهل 

األممي، دور النظام اإليراين يف متويل ودعم االنقالب 

الحويث وجرامئه.

حسابه  عرب  تغريدة  يف  قرقاش  الوزير  معايل  وقال 

يف تويرت، «لكل أزمة تحدياتها السياسية واإلنسانية، 

التحالف  قيام  اليمن  أزمة  يف  األساس  يبقى  ولكن 

بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل 

ألجيال  أمننا  وتقويض  اإليراين  التغّول  من  املنطقة 

قادمة، هذه هي أولويتنا وعلينا انطالقاً منها القيام 

مبا يلزم عىل الصعيد اإلنساين واإلغايث والتنموي».

مراجعته  من  لنا  بد  ال  الخرباء  «تقرير  أن  وأضاف 

فظائع  عن  يقوله  ما  ومراجعة  حيثياته،  عىل  والرد 

الحروب  للمدنيني،  واستهدافه  وإجرامه  الحويث 

تحمل يف طياتها آالمها وأفغانستان والعراق وسوريا 

شواهد، ولكننا يف خامتة املطاف مسؤولون عن أمننا 

واستقرارنا وهنا أولويتنا».

جميع  باهتامم  يتابع  أنه  العريب  التحالف  وأكد 

األزمة  بشأن  املتحدة  األمم  من  الصادرة  التقارير 

حقوق  مجلس  تقرير  إن  بيان،  يف  وقال  اليمنية. 

للفريق  أحيل  الدولية  املنظمة  الصادر عن  اإلنسان 

املراجعة  «بعد  أنه  وأضاف  للتحالف.  القانوين 

بهذا  املناسب  املوقف  التحالف  سيتخذ  القانونية، 

الشأن وسيعلن عن ذلك».

واستنكرت منظامت حقوقية دولية، تجاهل التقرير 

اليمنية،  األزمة  بشأن  بجنيف  صدر  الذي  األممي، 

دور النظام اإليراين يف متويل ودعم االنقالب الحويث 

وجرامئه.

ووصفت املنظمة العربية لحقوق اإلنسان يف بريطانيا 

وأوروبا، واملنظمة األفريقية لثقافة حقوق اإلنسان، 

والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، التقرير بغري 

املحايد، مشرية إىل أنه يفتقر للشفافية. 

محاسبة  إىل  بيان،  يف  الثالث  املنظامت  ودعت 

املسؤولني الحوثيني والنظام اإليراين عىل االنتهاكات 

التي ترتكب باليمن كمجرمي حرب.

وأشارت إىل عدم تطرق التقرير األممي للدور اإليراين 

ورعاية  االنقالبية،  الحويث  ميليشيا  ودعم  متويل  يف 

طهران للجرائم واالنتهاكات التي ترتكبها يومياً بحق 

أعد  عندما  التحقيق  «فريق  إن  وقالت  السكان. 

االستقاللية،  يراع  مل  اليمن  يف  الوضع  بشأن  تقريره 

وإجراء تحقيق ميداين ومقابالت مع مسؤولني وشهود 

لكافة األطراف بحيادية». وأكد البيان أن االنتهاكات 

املروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحويث املدعومة من 

ودولية.  وعربية  مينية  منظامت  عرب  موثقة  إيران، 

ووثقت التقارير مامرسة الحوثيني للتعذيب وتجنيد 

األطفال، وهي انتهاكات ترقى إىل جرائم حرب.

العريب  التحالف  بدور  املنظامت  هذه  أشادت  كام 

الذي جاء تحت غطاء دويل وموافقة أممية، وأنهم 

والتنمية  واألمن  االستقرار  إرجاع  عن  مسؤولون 

وأشادت  باليمن.  واالنتهاكات  لالنقالب  والتصدي 

واملعونات  اإلنسانية  باملساعدات  الثالث  املنظامت 

التي قدمتها السعودية واإلمارات منذ بداية الحرب 

وحتى اليوم، إلنهاء معاناة اليمنيني التي تسبب بها 

االنقالب الحويث.



23

اليمني  العامة يف الجيش  أشاد رئيس هيئة األركان 

اللواء الركن طاهر عيل العقييل، باالنتصار واالستقرار 

التنظيامت  الذي حققته حرضموت يف معركتها مع 

مرشف  منوذج  هو  ذلك  أن  إىل  مشرياً  اإلرهابية، 

سيطرة  تحت  تزال  ال  التي  املناطق  سينعكس عىل 

امليليشيات اإلرهابية الحوثية.

املنطقة  بقيادة  له،  محارضة  يف  العقييل  وأكد 

املنطقة  قيادة  هيئة  أمام  باملكال  الثانية  العسكرية 

لبناء  مواتية  اآلن  الفرصة  أن  األمنية،  والقيادات 

اليمن بالشكل الذي يحلم به أبناء الشعب اليمني، 

اليمنيني إىل االستفادة من هذه الفرصة التي  داعياً 

األوضاع  األركان،  رئيس  واستعرض  تتكرر.  ال  قد 

التي تشهدها البالد وما أحرزته املؤسسة العسكرية 

من إنجازات منذ بداية معركة التحرير بدعم دول 

حتى  ستميض  املعركة  أن  مؤكداً  العريب،  التحالف 

النرص عىل امليليشيات االنقالبية.

مقدرات  عىل  اطالعها  بعد  الجيش  قيادة  أن  وأكد 

ستعمل  الثانية،  املنطقة  واحتياجات  وإمكانات 

إىل  مشرياً  احتياجاتها،  وتوفري  مشاكلها  حل  عىل 

تقيض  هادي  منصور  عبدربه  الرئيس  توجيهات  أن 

العسكرية  ووحداتها  بحرضموت  الكامل  باالهتامم 

للمحافظة، ولليمن  أمان واستقرار  التي تعد صامم 

عموماً.

قائد  حرضموت،  محافظ  استعرض  جانبه،  من 

املنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج ساملني 

البحسني، الوضع امليداين واإلداري يف قيادة املنطقة 

إيالء  رضورة  عىل  مشدداً  واحتياجاتها،  ووحداتها 

لضامن  باملحافظة  أكرب  اهتامماً  العسكرية  القيادة 

األمن واالستقرار.

اليمن  الرشعية يف  دمرت مقاتالت تحالف دعم 

غرفة عمليات وقيادة للميليشيا الحويث اإليرانية 

بجوار مطار صنعاء، فيام واصلت قوات الجيش 

ووصلت  تعز  محافظة  رشق  يف  تقدمها  اليمني 

اىل أطراف مديرية الراهدة، بينام تواصل تساقط 

القيادات الحوثية يف الدريهمي وصنعاء.

التحالف  مقاتالت  أن  عسكرية  مصادر  وذكرت 

العسكري  املطار  غارة،   11 من  بأكرث  استهدفت 

املجاور ملطار صنعاء، وقاعدة الديلمي العسكرية، 

وغرفة عمليات وإدارة قتالية للميليشيا يف محيط 

منطقة املطار.

املنطقة  طوقت  امليليشيا  فإن  املصادر  وحسب 

التي  العمليات  غرفة  موقع  بها  يتواجد  التي 

استهدفتها الغارات، وشوهدت عربات اإلسعاف 

تهرع للمكان.

الوطني  الجيش  واصل  تعز،  محافظة  رشق  وِيف 

ممثالً باللواء الثاين حزم، وبإسناد كتيبة من اللواء 

العملية  التوايل  عىل  الرابع  لليوم  حزم،  الثالث 

العسكرية التي يقودها قائد املنطقة العسكرية 

الرشيجة  بجبهة  حسن  فضل  اللواء  الرابعة 

الراهدة.
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أفاد وزير اإلعالم اليمني معمر اإلرياين، أن ميليشيا 

الحويث اإليرانية متارس نهباً منظامً ألرايض اليمن يف 

العاصمة صنعاء، بإرشاف إيراين.

حسابه  عىل  تغريدات  يف  األرياين  الوزير  وقال 

اإليرانية  الحويث  إن «ميليشيا  تويرت،  الرسمي مبوقع 

يف  اليمن  وعقارات  ألرايض  املنظم  نهبها  تواصل 

العاصمة صنعاء ومحيطها، وجميع املناطق الواقعة 

تحت سيطرتها». وأضاف إنها «تقوم بتمليك قياداتها 

تأكيد  ماتيس  جيمس  األمرييك  الدفاع  وزير  جّدد 

موقف بالده الداعم لحق اململكة العربية السعودية 

الحوثيني  صواريخ  مبواجهة  نفسها،  عن  الدفاع  يف 

املنطلقة من اليمن، مشرياً إىل أن «واشنطن مل تسجل 

للمدنيني»،  التحالف  أي استهداف متعمد من قبل 

وكشف عن أن الواليات املتحدة وّجهت تحذيراً إىل 

إيران، الفتاً إىل أن واشنطن ستحاسب النظام اإليراين 

عىل أي ترصف سيئ يف املنطقة.

مقر  يف  عقده  صحايف  مؤمتر  خالل  ماتيس،  وقال 

وزارة الدفاع «البنتاغون» إن الواليات املتحدة تدعم 

اململكة العربية السعودية يف الدفاع عن نفسها، يف 

معرض تعليقه عىل األزمة اليمنية.

رئيس  حرضه  الذي  الصحايف  املؤمتر  خالل  وجّدد، 

واشنطن  دعم  دانفورد،  جوزيف  األمرييك،  األركان 

االنقالبية  الحوثية  امليليشيا  مواجهة  يف  للسعودية 

الواليات  أن  ماتيس  وأضاف  إيران.  من  املدعومة 

املتحدة حذرت إيران من سلوكها يف سوريا واليمن، 

عىل  الصواريخ  يطلقون  الذين  الحوثيني  ودعم 

السعودية، مؤكداً أن «بالده لن تقبل باستمرار هذه 

اليمنية  األزمة  «حل  أن  ماتيس  ورأى  السياسة». 

«ندعم رشيكتنا  مضيفاً:  سيايس»،  مسار  إىل  يحتاج 

التوصل  ندعم  كام  نفسها،  عن  للدفاع  السعودية 

«نعمل  األمرييك:  الوزير  وتابع  السلمي».  الحل  إىل 

مع األمم املتحدة وحلفائنا من أجل دعم الحكومة 

املعرتف بها دولياً (يف اليمن)، ووضع حد للهجامت 

«الحوثيني  أن  إىل  الفتاً  املدنيني»،  تستهدف  التي 

يطلقون الصواريخ من املناطق السكنية».

وزاد: «مل نَر وجود أي عمل متعمد من ِقبل التحالف 

املدنيني  قتل  إىل  تؤدي  أخطاء  الرتكاب  اليمن،  يف 

مع  العمل  يف  «سنستمر  بالقول:  وأكد  وجرحهم». 

حلفائنا يف اليمن». ولفت إىل أن بالده «تواجه الكثري 

تحالفاتنا»،  تقوية  هي  وأولويتنا  التحديات،  من 

بقوله: «نعمل مع حلفائنا من أجل محاربة  مؤكداً 

آخر  كشفه  عن  فضالً  أفغانستان»،  يف  اإلرهاب 

تطورات األوضاع بشأن تنظيم داعش اإلرهايب، قائالً 

إنه «أصبح ميلك أقل من %2 من األرايض يف سوريا». 

وأشار إىل أن بالده طلبت من روسيا منع استعامل 

السالح الكياموي من قبل نظام بشار األسد.

الحدود  عىل  أمنية  منطقة  خلق  ماتيس  واستبعد 

الشاملية بـ60 كيلومرتاً يف سوريا عىل حدود هضبة 

الجوالن. وأوضح أن وجود القوات األمريكية يف سوريا 

تنظيم  تدمري  أساسية، وهي  ركائز  ثالث  يقوم عىل 

داعش، وتدريب قوات محلية، إضافة إىل دعم مسار 

جنيف من أجل إنهاء الحرب.

أفادت املندوبة األمريكية يف األمم املتحدة نييك هييل 

بأن «إيران تقف خلف كل املآيس التي تقع يف اليمن 

وسوريا وغزة ولبنان».

وأوضحت، أثناء جلسة حوارية يف األمم املتحدة، أن 

«كل هذه الحوادث واملشكالت تقف وراءها إيران، 

وهذا أجنب يشء ميكن لدولة أن تفعله»، معتربة أن 

إيران مذنب ومتواطئ معها،  «كل من يتعامل مع 

ألنه عىل علم بسلوكياتها وترصفاتها». وقالت هييل: 

«إيران حصلت عىل مليارات الدوالرات، ورصفتها يف 

دعم اإلرهاب وتطوير الصواريخ الباليستية، ولذلك 

كان االتفاق النووي معها سيئاً».

 :

 :

 :

وعنارصها تلك العقارات بصورة غري قانونية، بعد أن 

قامت بإحالل عنارصها عىل رأس مؤسسات الدولة، 

وأهمها الهيئة العامة ألرايض وعقارات اليمن».

ولفت إىل أن «امليليشيا الحوثية صادرت مساحات 

األمني  بالحزام  يعرف  فيام  األرايض،  من  شاسعة 

مربع،  مرت  مليون   31 أتباعها  ومنحت  للعاصمة، 

بقرار واحد، وخصصتها للمقاتلني يف صفوفها، لبناء 

ما  إلنشاء  توطني  عملية  أكرب  يف  سكنية  مجمعات 

يعرف (الحزام الطائفي) الذي سيوكل إليه السيطرة 

عىل صنعاء يف دورة رصاع قادمة».
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االنتهاكات  من  طويلة  سلسلة  الحوثيون  ارتكب 

أو  مدارس  سواء  التعليم،  مؤسسات  ضد  والجرائم 

الذي  الغاشم  العسكري  االنقالب  منذ  جامعات، 

الحادي  يف  الرشعية  اليمنية  الحكومة  ضد  قادوه 

والعرشين من سبتمرب 2014، فضالً عن محاوالتهم 

تغيري  عرب  اليمني»  التعليم  لـ«حوثنة  املستمرة 

الطائفية.  أفكارهم  توافق  حتى  التعليمية  املناهج 

أبرز  «االتحاد»  ترصد  التايل،  التقرير  سطور  ويف 

التعليم  قطاع  يف  الحوثية  والجرائم  االنتهاكات 

اليمني.

عدن  مدينة  من  الحوثية  امليليشيات  طرد  قبل 

ضد  جرائم  عدة  الحوثيون  ارتكب  وتحريرها، 

من  عنارص  اقتحم  حيث  التعليمية،  املؤسسات 

وحولوها  «البساتني»،  مدرسة  اإلرهابية  الجامعة 

لقصف  صواريخ  إطالق  ومركز  عسكرية،  ثكنة  إىل 

األحياء املدنية يف منطقتي «البساتني» و«املنصورة». 

الربيقة،  ومدرسة  املنصورة  مدرسة  قصف  تم  كام 

وكانتا تحويان مئات النازحني. 

ودمر الحوثيون مدارس كريرت واملعال والتواهي، مام 

أوقف الدراسة بشكل كامل يف تلك املناطق، فضالً 

عن تحويل مدارس لحج وزنجبار ولودر إىل مخازن 

لألسلحة. 

عمليات  من  كبري  قسط  أصابها  أيضاً  عدن  جامعة 

التدمري والتخريب املمنهجة التي اتبعتها امليليشيات 

اليمن، حيث  التعليمية يف  املؤسسات  الحوثية ضد 

إىل  األسنان  وطب  واآلداب  الرتبية  كليات  تحولت 

نقاط عسكرية للحوثيني. 

وكشف تقرير صدر عن منظمة «اليونيسيف» عن 

الهجامت  جراء  من  اليمنية  املدارس  آالف  ترضر 

أعامل  أجربت  حيث  املدنية،  املناطق  عىل  الحوثية 

العنف التي ارتكبها الحوثيون أكرث من 3600 مدرسة 

عىل إغالق أبوابها وتهجري الطالب وأرسهم، موضحاً 

أن ما ال يقل عن 248 مدرسة ترضرت بصورة مبارشة، 

إليواء  ألماكن  أخرى  مدرسة   270 تحولت  حني  يف 

النازحني و68 مدرسة احتلها االنقالبيون الحوثيون، 

وأهلية  جامعة حكومية   22 نحو  تعرض  عن  فضالً 

امليليشيات  وحرمت  مبارشة،  وغري  مبارشة  ألرضار 

الحوثية أكرث من 2.5 مليون طالب ميني من التعليم.

وقت  يف  نرش  قد  للدراسات  «سمت»  مركز  وكان 

سابق من عام 2018 ورقة بحثية بعنوان «االضطهاد، 

أداة الحوثيني للقمع يف اليمن»، كشفت عن تعمد 

اليمن،  يف  التعليم  قطاع  إفقار  الحوثية  امليليشيات 

سبتمرب  منذ  املعلمني  رواتب  رصف  أوقفت  حيث 

2016، مام اضطرهم إىل البقاء عاماً كامالً بال راتب، 

شاقة  مهن  يف  العمل  إىل  ببعضهم  الحال  وانتهى 

ألرسهم،  األساسية  بااللتزامات  اإليفاء  أجل  من 

فضالً  بحقوقهم،  للمطالبة  إرضابا  نظموا  بعدها 

عن قيام ميليشيا الحويث باختطاف مئات املعلمني 

سجونها،  يف  بهم  والزج  ومنازلهم  مدارسهم  من 

مئات  دمرت  كام  والعاملة،  بالخيانة  واتهمتهم 

القتال  يف  املشاركة  عىل  الطالب  وأجربت  املدارس 

بتجنيدهم بطرق مختلفة، ونتيجة لذلك تضاعفت 

أرقام  وبحسب  املدارس،  من  املترسبني  أعداد 

رسمية، فإن عددهم وصل إىل 3.5 مليون، مقارنة 

بـ1.5مليون كانوا قبل االنقالب الحويث.

وفيام يتعلق بأساتذة الجامعات الرافضني لالنقالب 

يف  للدراسات  «سمت»  مركز  كشف  فقد  الحويث، 

ورقته البحثية عن قيام الحوثيون باختطاف رئيس 

خالل  صنعاء  جامعة  يف  التدريس  هيئة  نقابة 

أغسطس   23 يف  سلمية  واحتجاجات  تظاهرات 

2015، كام تم فصل 66 أستاذاً جامعياً يف الجامعة 

نفسها، أوقفت امليليشيات الحوثية رواتب أساتذة 

الجامعات وحولت إيراداتها إىل املجهود الحريب.

للثورة  وبحسب إحصاءات نرشها «املركز اإلعالمي 

 279 الحوثية  املليشيات  ارتكبت  فقد  اليمنية» 

التعليم بالعاصمة صنعاء خالل عام  جناية يف حق 

2016، أخطرها القيام بحملة زيارات مكثفة لعنارص 

حوثية إىل املدارس لجباية أموال من الطالب مبارشة 

تحت مسمى «دعم املجهود الحريب» و«دعم البنك 

املركزي». 

للثورة  اإلعالمي  «املركز  إحصائيات  وكشفت 

اليمنية» عن 24 حالة اختطاف ملدرسني، و24 حالة 

تعسفي،  فصل  حالة  و18  مبارش،  جسدي  اعتداء 

التعليمية  املناهج  تغيري  مجال  يف  انتهاكاً  و19 

لجعلها متوافقة مع أفكار الحوثيني الطائفية، و29 

املدارس،  طالب  ضد  الحويث  مسلحو  نفذه  اعتداء 

وذلك كله يف عام واحد فقط.

يف  املدارس  طالب  عىل  فرضوا  قد  الحوثيون  وكان 

شهرية  رسوماً  عليها  يسيطرون  التي  املحافظات 

غري قانونية بلغت قيمتها 500 ريال ميني للمرحلة 

االبتدائية، و1000 ريال للمرحلة إلعدادية، و1500 

ريال للمرحلة الثانوية. 



265602018

 :« »

 « »

كشف تحالف دعم الرشعية يف اليمن عن أدلة فنية 

الهجوم  يف  الحويث  ميليشيات  تورط  تثبت  جديدة 

ومستشفى  السمك  سوق  استهدف  الذي  اإلرهايب 

صور  تأكيد  إىل  إضافة  وذلك  الحديدة،  يف  الثورة 

لألقامر االصطناعية أن الهجوم قامت به امليليشيات 

صور  من  التحالف  نرش  ما  وفق  الهاون،  بقذائف 

للمنشأتني قبل وبعد الهجوم.

وقال مصدر يف التحالف إنه تم جمع األدلة الجديدة 

رشكاء  مع  التحالف  يجريه  شامل  تحقيق  إطار  يف 

غربيني حول االنفجارات التي وقعت، وأضاف: «إنه 

للتقارير اإلعالمية األولية وادعاءات الحوثيني  خالفاً 

للتحالف،  الهجوم  يف  االتهام  أصابع  وجهت  التي 

لحقت  التي  األرضار  أن  بوضوح  تؤكد  األدلة  فإن 

أطلقت من مكان  قذائف هاون  باملنشأتني سببتها 

قريب من موقع الهجوم». 

املستشفيات  أحد  استهدف  الهجوم  أن  وأوضح 

فيه  يخطط  كان  الذي  اليوم  يف  بالحديدة  املهمة 

كان  وفيام  الكولريا  ضد  للتطعيم  حملة  إلطالق 

األممي  املبعوث  األمن إلحاطة من  يستمع مجلس 

إىل اليمن مارتن جريفيث.

وكان املتحدث باسم تحالف دعم الرشعية يف اليمن 

العقيد تريك املاليك اتهم يف مؤمتر صحفي ميليشيات 

السمك  الثورة وسوق  باستهداف مستشفى  الحويث 

بأي هجامت،  التحالف  قيام  نافياً  الهاون،  بقذائف 

يف  وشفافاً  صارماً  نهجاً  يتبع  التحالف  أن  ومؤكداً 

عملياته، يستند إىل قواعد القانون الدويل، حيث تم 

املستفادة  الدروس  حسب  االشتباك  قواعد  تطوير 

من الداخل اليمني. 

ونبه إىل أن سيطرة امليليشيات عىل الساحل الغريب، 

خاصة الحديدة، ترض بالشعب اليمني. مشدداً عىل 

مدينة  تحرير  حتى  مستمرة  التحالف  عمليات  أن 

وميناء الحديدة.

اإلنسانية  العمليات  إسناد  مركز  اطلع  ذلك،  إىل 

املتحدة  األمم  مكتب  بيان  عىل  اليمن  يف  الشاملة 

أحداث  حول  اليمن  يف  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 

الصادر  اإليضاح  عىل  اطلع  كام  األخرية،  الحديدة 

الحويث  ميليشيات  تورط  حول  التحالف  قيادة  عن 

يف هجوم الحديدة، ووجود أدلة تثبت ذلك. وشدد 

املدنيني  تجنيب  عىل  العمل  رضورة  عىل  بيان  يف 

ودعا  الرصاع،  آثار  اليمنية  املحافظات  جميع  يف 

الدويل  القانون  بأحكام  الكامل  االلتزام  رضورة  إىل 

استهداف  أن  مؤكداً  العرفية،  وقواعده  اإلنساين 

«الحوثيني» كالً من سوق السمك ومستشفى الثورة، 

قتىل  بني  مدنيني  ضحايا  سقوط  من  عنه  نتج  وما 

وجرحى، هو انتهاك جسيم للقانون اإلنساين الدويل. 

وأكد استمراره يف بذل كل الجهود وأقىص قدر من 

التعاون إلغاثة ومساعدة الشعب اليمني بالتنسيق 

واملنظامت  التحالف  وقوات  اليمنية  الحكومة  مع 

اإلنسانية واإلغاثية العاملة يف اليمن.

اقتحمت ميليشيا الحويث اإليرانية منازل يف مديرية الدريهمي 

مبحافظة الحديدة غريب اليمن، وطردت سكانها بالقوة من أجل 

التمركز داخلها ونرش قناصتها، حسبام كشفت مصادر لوسائل 

قوات  بني  عنيفة  اشتباكات  اندلعت  وقت  يف  املحلية،  اإلعالم 

الوطني من جهة وامليليشيا االنقالبية من جهة أخرى  الجيش 

يف جبهة مقبنة غريب محافظة تعز، بالتزامن مع تواصل املعارك 

يف محافظة صعدة معقل امليليشيا اإليرانية التي تواجه هناك 

انكساراً مستمراً وسط صفوفها.
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أقدمت ميليشيات الحويث االنقالبية اإليرانية 

من  النزوح  حاولت  مينية  أرسة  إعدام  عىل 

واقعة  مناطق  باتجاه  الحديدة  محافظة 

جنوب  يف  الرشعية  الحكومة  سيطرة  تحت 

اليمن. وأكدت مصادر أمنية أن امليليشيات 

نازحة  أرسة  سيارة  أوقفت  إب  محافظة  يف 

مكونة من 5 أشخاص قادمة من مدينة زبيد 

يف الحديدة وتتجه صوب مدينة عدن هرباً 

من جحيم الحصار واالنتهاكات. وأضافت أن 

الحوثيني قاموا بإطالق النار عىل السيارة التي 

املكونة  وأرسته  جربان  محمد  لداود  تعود 

زوجته  مع  مقتله  إىل  أدى  ما  أفراد   4 من 

واثنني من أطفاله يف حني نجت طفلته الثالثة 

من الهجوم. وقال مصدر طبي إن امليليشيات 

النازحة،  األرسة  بحق  بشعة  ارتكبت مجزرة 

الناجية وتدعى  الصغرية  الطفلة  أن  موضحاً 

أحد  إىل  نقلها  وتم  بجروح  أصيبت  صفاء 

مستشفيات عدن لتلقي العالج.

إىل ذلك، رفضت عائالت ضحايا املجزرة التي 

السمك  الحويث يف سوق  ارتكبتها ميليشيات 

حضور  الحديدة،  مبدينة  الثورة  ومستشفى 

االنقالبيون  نظمه  الذي  الجامعي  العزاء 

للضحايا، وأقاموا عزاءات منفردة يف األحياء 

التي يقيمون فيها. 

مديرية  يف  جديدة  مواقع  اليمني  الجيش  استعاد 

املالجم رشقي محافظة البيضاء عقب معارك ضارية 

إيران..  املدعومة من  االنقالبية  الحويث  ضد ميليشيا 

مدينة  يف  العاملقة  أللوية  كبري  تقدم  مع  بالتزامن 

الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غريب البالد، عرب 

عربها  توغلت  ومباغتة،  هجومية  عسكرية  عملية 

الحكومي يف  املجمع  إىل  املدينة، ووصلت  أحياء  يف 

الوسط. وقال مصدر عسكري ميني إن الجيش استعاد 

مواقع جديدة يف مديرية املالجم عقب معارك ضارية، 

التقدم املحرز جاء إثر هجوم مباغت  إىل أن  مشرياً 

متركز  مواقع  أحد  اليمني  عىل  الجيش  قوات  شنته 

امليليشيا يف سلسلة جبال ظهر البياض، متكنت خالله 

من دحر امليليشيا  منه والسيطرة عليه، ما أسفر عن 

سقوط قتىل وجرحى يف صفوف امليليشيا، طبقاً ملوقع 

صعيد  وعىل  اليمني.  للجيش  التابع  نت»  «سبتمرب 

متصل لقي عدد من عنارص ميليشيا الحويث االنقالبية 

يف  اليمني  الجيش  مواجهات  مع  خالل  مرصعهم، 

أطراف منطقة فضحة مبديرية املالجم أثناء محاولتهم 

التسلل إىل أحد  املواقع يف املنطقة.

من  األهايل  مبنع  الحوثية  االنقالبية  امليليشيا  قامت 

محافظة  يف  التامس  مناطق  من  والنزوح  الخروج 

الحديدة، حيث جعلت منهم متارس ودروعاً برشية 

يتعرضون  الحوثيني  إن  محلية  مصادر  وقالت  لهم. 

استخدام  إىل  اضطرهم  ما  وساحقة،  متتالية  لهزائم 

أساليب رخيصة، وجعل املواطنني مرتساً لهم ودروعاً 

برشية يحتمون بها من هجوم قوات ألوية العاملقة.

وأفاد مصدر ميداين، بحسب موقع سبتمربنت، بأن أبطال الجيش 

خسائر  وكبّدوها  امليليشيا،  مع  عنيفة  معارك  خاضوا  الوطني 

كبرية يف العتاد واألرواح. وأكد أن االشتباكات أسفرت عن سقوط 

عنارصها.  من  اثنني  وأْرس  االنقالبية  امليليشيا  عنارص  من  خمسة 

لعنارص  تسلل  محاولة  إفشال  من  الوطني  الجيش  أبطال  ومتّكن 

العويد يف جبهة مقبنة  امليليشيا يف منطقة جواعة ومحيط جبل 

غريب املحافظة.
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قال حقوقيون مينيون، إن املزاعم التي أطلقتها 

ميليشيا الحويث االنقالبية وأعوانها بشأن وجود 

وحرضموت  عدن  محافظتي  يف  رسية  سجون 

لها  عالقة  وال  سيايس  «ابتزاز  سوى  ليست 

بحقوق اإلنسان».

وطالبت منظمة حقوقية بعدن كافة الجهات 

هيئات  من  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  العاملة 

ودولية،  وإقليمية  محلية  ومنظامت  ووكاالت 

اإلنسان،  حقوق  مجال  يف  االنزالق  بعدم 

السياسية  املكايدات  يف  كأداة  واستخدامه 

عن  الدفاع  مهمة  وتوظيف  واأليديولوجية، 

حقوق اإلنسان توظيفاً سيئاً يفقد هذه املهمة 

اإلنسانية مصداقيتها.

منظمة  أصدرته  بيان صحــــفي  يف  ذلك  جاء 

«حق» للدفاع عن الحقوق والحريات، يف ختـام 

مـــؤمتر صحفي نظمته، يف عدن تحت عنوان 

«مزاعم السجون الرسية يف اليمن بني اإلثـــارة 

اإلعـــالمية والتوظيـــف السيايس».

 :
 :« »

السعودي  للمرشوع  اإلعالمي  املكتب  كشف 

لنزع األلغام يف اليمن «مسام» عن أن امليليشيا 

الحوثية املدعومة من إيران زرعت مليون لغم 

اليمنية خالل ثالث سنوات، خلفت  يف األرايض 

بينهم  اآلن،  حتى  األبرياء  الضحايا  من   1194

216 طفالً.

لنزع  «مسام»  فرق  أن  ترصيحات  يف  وقال 

باليمن  عدة  مناطق  عىل  واملوزعة  األلغام 

انطالق  من  فقط  أسبوعني  خالل  متكنت 

يف  ناسفة  وعبوة  لغامً   919 نزع  من  املرشوع 

كل من تعز والساحل الغريب وبيحان وعسيالن 

وصعدة وشبوة ومأرب.. وهي يف معظمها ألغام 

ومن  دولياً،  ومحرمة  واألفراد  لآلليات  مضادة 

محلية  األلغام  عن  ناهيك  مختلفة،  مصادر 

لغامً..   288 وعددها  املنشأ  اإليرانية  أو  الصنع 

مشرياً يف ترصيحات لوكالة أنباء اإلمارات «وام» 

إىل تطوير امليليشيا يف إطار استهدافها املدنيني 

للمركبات  املضادة  األلغام  وترويعهم،  األبرياء 

 :

أكد التحالف العريب لدعم الرشعية يف اليمن بقيادة 

اململكة العربية السعودية مسؤولية ميليشيا الحويث 

وسوق  الثورة  مستشفى  عىل  الهجوم  عن  اإليرانية 

عدد  له  ضحية  راح  والذي  الحديدة  يف  السمك 

الدكتور أنور بن  من املدنيني، يف وقت شدد معايل 

محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عىل 

العريب  التحالف  قوات  أجرته  الذي  التحقيق  أن 

الحديدة  حادثة  يف  غربيني  حلفاء  مع  تنفيذه  وتم 

التي  الهاون  قذائف  عن  ناجمة  األرضار  أن  أثبتت 

أطلقت من أراٍض يسطر عليها الحوثيون، مؤكداً يف 

أن  اإلنجليزية عىل حسابه  باللغة  تغريدات نرشها 

التحقيقات أكدت أن التحالف مل يقم بأية عمليات 

بالقرب من مستشفى الثورة بالحديدة وأن النتيجة 

هي «صفر عمليات للتحالف».

ويف تغريدة ثانية أكد معاليه أن تهديد وباء الكولريا 
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استشهدت طفلة وأصيب أربعة مواطنني بينهم 

اإليرانية  امليليشيا  قيادة  أحد  برصاص  طبيب 

ومرافقيه أثناء إطالقهم النار عىل مبنى عيادة 

محافظة  شاميل  دمت  مبدينة  الطبية  األمل 

الضالع.

وقال شهود عيان بحسب موقع «سبتمرب نت»، 

إن املدعو حسني محسن املذحجي، املعني من 

داهم  الضالع،  ملحافظة  وكيالً  امليليشيا  قبل 

من  مسلحة  عصابة  مع  الطبية  األمل  عيادة 

مرافقيه تتكون من 15 مسلحاً، وبارشوا بإطالق 

التابعة  الطبية  األمل  عيادة  عىل  الرصاص 

بالشارع  الواقعة  الجبيل  نهج محمد  للدكتورة 

العام مبدينة دمت.

استشهاد  عن  أسفرت  املداهمة  أن  وأكدوا 

الطفلة وضحة وضاح الشامي 8 سنوات، وجرح 

4 مواطنني وهم: الدكتور مختربات عيل محمد 

القحرشي  شفيق  والطفل  عاماً،   25 الجبيل 

عاماً،   55 الرقيمي  مصلح  والحاج  عاماً،   12

ومصطفى الحيدري 23 عاماً، بإصابات بالغة.

3
ليتسنى  لألفراد،  مضادة  ألغام  إىل  وتحويلها 

التوسعي  الطائفي  استخدامها يف مرشوعها  لها 

القائم عىل اإلرهاب وتخويف اآلمنني.

ويعد املرشوع السعودي لنزع األلغام يف اليمن 

اململكة  أطلقته  بحتاً  إنسانياً  «مسام» مرشوعاً 

العربية السعودية ممثلة يف مركز امللك سلامن 

لإلغاثة واألعامل اإلنسانية يوم 25 يونيو املايض 

األلغام  من  اليمنية  األرايض  تطهري  بهدف 

االنقالبيون  زرعها  التي  املنفجرة  غري  والذخائر 

اليمنيني  من  الكثري  بحياة  وأودت  الحوثيون، 

األبرياء.

مراحل،  عدة  إىل  مسام»  «مرشوع  وينقسم 

أهمها البدء بعمليات التحرك الرسيع لالستجابة 

األلغام  من  املنطقة  وتطهري  الطارئة  للحاالت 

التي مل تنفجر بعد، إىل جانب توفري  والذخائر 

املحلية وتجهيزها، عالوة عىل  للفرق  التدريب 

يتامىش  مبا  الشاملة  التطهري  عمليات  تنفيذ 

واملعايري الدولية مبجال نزع األلغام.

عىل  يبعث  الحويث  سيطرة  مناطق  يف  ثانية  مبوجة 

القلق الشديد، مشرياً إىل رضورة حض امليليشيا عىل 

أعقاب  يف  الحديدة،  يف  التطعيم  عمليات  تسهيل 

تستمر  تطعيم  بدء حملة  الدولية  املنظامت  إعالن 

تأخري  يف  تسببوا  الحوثيني  أن  مؤكداً  أيام،   3 ملدة 

حمالت التطعيم لستة أسابيع.

قصف  أن  تؤكد  أدلة  توجد  أنه  التحالف  وأعلن 

بالحوثيني،  الخاصة  الهاون  بقذائف  تم  املستشفى 

لحني  عملياته  استمرار  ذاته  الوقت  يف  مؤكداً 

تحرير مدينة الحديدة ومينائها من قبضة امليليشيا 

اإلرهابية.. بالتزامن منيت عنارص امليليشيا بخسائر 

تشهد  التي  القتال  جبهات  مختلف  عىل  كبرية 

كبرياً  املاضية تسخيناً  الثامين واألربعني ساعة  خالل 

أحرزت فيها قوات الرشعية تقدماً كبرياً يف عدد من 

العريب  التحالف  باسم  الناطق  وأكد  املحافظات. 

وراء  الحويث  ميليشيا  وقوف  املاليك  تريك  العقيد 

الهجوم الذي أدى إىل مقتل وإصابة عرشات املدنيني 

يف الحديدة الخميس املايض مشدداً عىل أن التحالف 

مل يقم بأي عمليات يف املدينة الساحلية.

عقده  صحايف  مؤمتر  يف  املاليك  تريك  العقيد  وقال 

صارماً  نهجاً  يتبع  «التحالف  بالرياض  أمس  مساء 

وشفافاً يستند إىل قواعد القانون الدويل، مؤكداً أن 

التي  االشتباك  بقواعد  صارماً  التزاماً  يلتزم  التحالف 

أي  نتابع  املاليك  وقال  تطويرات عدة.  عليها  أدخل 

نتحملها  مسؤولية  أي  هناك  كانت  وإذا  ادعاءات 

امليليشيا  استهداف  استنكاره  عن  معرباً  بشفافية. 

للمدنيني».

داخل  للتحالف  عمليات  أي  تتم  «مل  وأضاف 

قتل  عملية  نفذت  من  هي  امليليشيا  الحديدة.. 

املدنيني يف الحديدة».

قال العقيد الركن تريك املاليك، الناطق الرسمي باسم 

تحالف دعم الرشعية يف اليمن، إن ميليشيا الحويث 

الثورة  ومستشفى  السمك  سوق  قصفت  االنقالبية 

يف الحديدة من موقع معسكر األمن املركزي الذي 

يف  املاليك  وعرض  عنهام.  كيلومرت   2.5 حوايل  يبعد 

للمواقع  الحوثيني  الصحايف، دالئل استهداف  املؤمتر 

يف  الدمار  آثار  أن  وأوضح  الحديدة.  يف  املدنية 

املوقعني تثبت أن امليليشيا املدعومة من إيران هي 

من استهدفت املدنيني يف سوق السمك ومستشفى 

الثورة عرب قذائف من نوع هاون.

بثها  التي  الحوثيني  إدانة  دالئل  املاليك  واستعرض 

للهجوم  التحالف  استنكار  عن  معرباً  إعالمهم، 

سوق  يف  املدنيني  استهدف  الذي  الجبان  الهمجي 

إن  املاليك،  وأضاف  الثورة.  ومستشفى  السمك 

التهم،  وإلصاق  التزييف  ينتهج  الحويث  «اإلعالم 

فليس من منهجية التحالف استهداف البنية التحتية 

أو املواطنني اآلمنني». وأكد املاليك أن الحوثيني هم 

من يستهدفون املدنيني.
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اليمن  رشق  جنوب  حرضموت،  محافظة  شهدت 

حفل تخرج الدفعة األوىل من قوات األمن والرشطة 

ضمن الربنامج التدريبي الذي متوله اإلمارات العربية 

املتحدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية اليمنية ويستمر 

ملدة 10 أشهر ويستهدف نحو ألف من رجال األمن 

والرشطة من ساحل حرضموت. 

حرضموت  محافظ  بحضور  املكال  يف  الحفل  وأقيم 

فرج  الركن  اللواء  الثانية  العسكرية  املنطقة  قائد 

العريب  التحالف  قوات  وقائد  البحسني،  ساملني 

العميد عيل سيف الكعبي وقيادات عسكرية وأمنية. 

عسكريا  استعراضا  الخريجني  من  وحدات  وقدمت 

وأمنيا عكس القدرات القتالية.

األوىل  الدفعة  تخرج  أن  حرضموت  محافظ  وأكد 

مهامً  أمنياً  إنجازاً  يعد  والرشطة  األمن  لرجال 

األمن  أجهزة  بناء  إلعادة  كبرية  وخطوة  لحرضموت 

مضيفا  عالية،  تدريبية  وقدرة  بكفاءة  والرشطة 

الدعم  لوالء  ليتحقق  يكن  مل  التدريب  برنامج  أن 

الالمحدود من قبل دول التحالف العريب وعىل رأسها 

اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة 

تحرير  قبل  ما  منذ  لحرضموت  سنداً  كانتا  اللتان 

املكال ومدن ساحل حرضموت من قبضة الجامعات 

اإلرهابية وحتى اآلن. 

التدريبي  الربنامج  وقال محافظ حرضموت إن هذا 

وكبرياً  طموحاً  برنامجاً  يعد  اإلمارات  من  املمول 

بتخريج رجال هذه  األوىل  ستجني حرضموت مثاره 

الحالة  عىل  جيدة  انعكاسات  له  وستكون  الدورة 

حصلت اإلمارات العربية املتحدة عىل املركز األول 

املساعدات  تقديم  يف  مانحة  دولة  كأكرب  عاملياً 

اإلنسانية الطارئة إىل الشعب اليمني الشقيق لعام 

2018 كمساعدات تنفذ بشكل مبارش، وذلك وفقاً 

املساعدات يف  لتوثيق   «FTS» املايل التتبع  لخدمة 

املتحدة  لألمم  والتابعة  اإلنسانية  الطوارئ  حاالت 

املركز  عىل  اإلمارات  حصول  إىل  أيضا  أشارت  التي 

الثاين بعد اململكة العربية السعودية الشقيقة كأكرب 

اإلنسانية  املتحدة  األمم  خطة  لدعم  مانحة  دولة 

لليمن للعام 2018. 

املقدمة  اإلنسانية  املساعدات  التقرير  ويغطي 

لليمن من بداية العام الحايل إىل 5 أغسطس 2018، 

مببلغ  اليمن  إىل  مساعدات  اإلمارات  قدمت  حيث 

وقدره 3.75 مليار درهم إمارايت (1.02 مليار دوالر)، 

مليون   466.5) درهم  مليار   1.71 ضمنه  ومن 

اإلنسانية  املتحدة  األمم  لخطة  كاستجابة  دوالر) 

دوالر)  مليون   198.8) درهم  مليون  و730  لليمن 

كمساعدات إنسانية مبارشة.

ويذكر أن املساعدات اإلماراتية املقدمة إىل الشعب 

بلغت   2018 يوليو  إىل   2015 أبريل  منذ  اليمني 

األمنية وسيشعر املواطن بتحسن ملحوظ يف أدائهم 

لإلمارات  بالشكر  وتقدم  كافة.  الرشطة  مرافق  يف 

عىل جهودها يف دعم حرضموت، مؤكداً أن املحافظة 

ستظل تكن لها كل التقدير واالحرتام وستبقى وفية 

والرشطة  األمن  عام  مدير  وأكد  النبيلة.  ملواقفها 

هذه  أفراد  أن  التميمي  منري  حرضموت  بساحل 

الدورة سيمثلون رافداً قوياً ونوعياً للمؤسسة األمنية 

باملحافظة، مشرياً إىل أن األجهزة األمنية ستسخر كل 

والرضب  املظلوم  ونرصة  املواطن  لخدمة  جهودها 

لإلمارات  الالمحدود  الدعم  ومثن  الظامل.  يدي  عىل 

سواء للربنامج التدريبي النوعي أو تقديم اإلمكانيات 

الالزمة إلنعاش هذا القطاع منذ تحرير املحافظة من 

عنارص تنظيم القاعدة اإلرهايب.

حيث  دوالر)،  مليار   3.81) درهم  مليار   13.98

استحوذت املساعدات اإلنسانية ما نسبته 34.5 يف 

املائة وبقيمة قدرها 4.82 مليار درهم (1.31 مليار 

املقدمة،  اإلماراتية  املساعدات  إجاميل  من  دوالر) 

بينام استحوذت املساعدات التنموية عىل 65.4 يف 

املائة من قيمة املساعدات مببلغ 9.14 مليار درهم 

جهود  يف  للمساهمة  وذلك  دوالر)،  مليار   2.49)

اليمنية  املحافظات  من  عديد  يف  اإلعامر  إعادة 

املحررة وتوفري سبل املعيشة واالستقرار يف العديد 

من املجاالت حيث شملت املساعدات املقدمة 14 

قطاعاً رئيساً من قطاعات املساعدات، و45 قطاعاً 

املساعدات واحتوائها  فرعياً، مبا يدل عىل شمولية 

مظاهر الحياة كافة يف اليمن، بهدف املساهمة يف 

توفري االستقرار والتنمية يف تلك املحافظات وغريها 

من املناطق.
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يف  الحوثية  االنقالب  ملليشيا  تابعة  نقطة  أقدمت 

بشعة  جرمية  ارتكاب  عىل  اليمنية،  إب  محافظة 

زبيد  مديرية  من  نازحة  أرسة  بحق  ووحشية 

مبحافظة الحديدة، كانت متوّجهة إىل مدينة عدن، 

املقلة  السيارة  النار عليهم داخل  من خالل إطالق 

األرسة  أفراد  غالبية  استشهاد  ذلك  عن  ونتج  لهم، 

وبقاء طفلة وحيدة تدعى صفا داود محمد جربان، 

أحد  إىل  إسعافها  استدعى  مام  إلصابات  تعرضت 

الغد»  مستشفيات عدن، وفق ما ذكر موقع «مين 

االلكرتوين.

أرسة  وفاة  قعطبة  أمن  بإدارة  أمني  مصدر  وأكد 

بكاملها عدا طفلة لهم تدعى صفا جربان ترقد حالياً 

مبستشفى النقيب يف حي املنصورة بعدن.

مديرية  يف  جديدة  مواقع  اليمني  الجيش  استعاد 

املالجم رشقي محافظة البيضاء عقب معارك ضارية 

ضد ميليشيا الحويث االنقالبية املدعومة من إيران. 

وقال مصدر عسكري ميني، إن التقدم املحرز جاء 

اليميني  الجيش  قوات  شنته  مباغت  إثر هجوم 

 عىل أحد مواقع متركز امليليشيا يف سلسلة جبال 

امليليشيا  دحر  من  خالله  متكنت  البياض،  ظهر 

 منه والسيطرة عليه، مام أسفر عن سقوط قتىل 

وجرحى يف صفوف امليليشيا، طبًقا لوكالة االنباء 

السعودية. 

وعىل صعيد متصل لقي عدد من عنارص ميليشيا 

مواجهات  مع  خالل  مرصعهم،  االنقالبية  الحويث 

الجيش اليميني يف أطراف منطقة فضحة مبديرية 

املالجم أثناء محاولتهم التسلل إىل أحد  املواقع يف 

املنطقة.



325602018

قرية  إليران  املوالية  الحويث  ميليشيات  قصفت 

مبحافظة  الدريهمي  ملديرية  التابعة  الغليفقة 

«إيراين  باليستي  بصاروخ  حديثا  واملحررة  الحديدة 

عرشات  أصيب  و  ميني  طفل  ضحيته  راح  الصنع» 

خطرية  منهم  ثالثة  إصابة  بجراح  األبرياء  املدنيني 

وذلك استمرارا لجرامئها ضد اإلنسانية و استهدافها 

تحد  يف  األبرياء  باملدنيني  اآلهلة  السكنية  األحياء 

تجرم  التي  الدولية  القوانني  و  لألعراف  واضح 

يف  املدنية  املنشآت  و  اآلمنني  املدنيني  استهداف 

وقت الحرب و مبا يؤكد وحشية و دموية املرشوع 

االنقاليب يف اليمن.

األيام  حرمة  االنقالبية  الحويث  ميليشيات  تراع  ومل 

املباركة و عيد األضحى و واصلت عملياتها اإلرهابية 

خاصة  املحررة  املناطق  يف  املدنيني  واإلجرامية ضد 

األطفال الذين ال ناقة و ال جمل يف حرب امليليشيات 

اإلرهاب  أنهم ضحايا  الرشعية سوى  وإنقالبها عىل 

األسود و أيادي الغدر الحوثية.

يف  أقرانهم  مع  يلعبون  األطفال  من  عدد  وكان 

قريتهم املحررة حديثا فرحني بعودتهم إىل منازلهم 

الفقدان  و  الترشد والنزوح  ساملني بعد سنوات من 

الغدر ترتبص  أيادي  أن  يعلموا  لكنهم مل  والتجويع 

برباءتهم حيث قامت ميليشيات الحويث باستهدافهم 

الصنع» أسفر عن مقتل  إيراين  باليستي «  بصاروخ 

طفل ميني و إصابة العرشات بجراح دون أي ذنب.

والتقت وكالة أنباء اإلمارات «وام» ياسني حسن األخ 

باكيا  الحوثيني وحدثنا  إرهاب  للطفل ضحية  األكرب 

مرارة  يتجرع  هو  و  اإلرهايب  الحادث  تفاصيل  عن 

أنا و أخي مع  نلعب  كنا   » : - وقال  فراق شقيقه 

إثنني من أصدقائنا و فجأة سقط صاروخ بالقرب منا 

البليغة  أدى إىل استشهاد أخي فورا نتيجة إصاباته 

أجسادنا  متفرقة يف  بشظايا  وأصدقايئ  أنا  وجرحت 

اإلنفجار  صوت  شدة  من  حدث  مبا  نشعر  ومل 

والشظايا إال ونحن يف املستشفى.

 ..

 « »
التحالف  من  بإسناد  اليمني  الجيش  قوات  صدت 

اإليرانية  الحويث  مليليشيات  عنيفاً  هجوماً  العريب، 

عىل مركز مديرية حريان مبحافظة حجة شامل غرب 

البالد. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية لـ«االتحاد» 

 5 من  كبرياً  هجوماً  شنت،  الحويث  ميليشيات  أن 

محاور عىل مدينة حريان التي حررتها قوات الرشعيّة 

والتحالف العريب يف 16 أغسطس املايض، مشرية إىل 

أن امليليشيات هاجمت قوات الجيش املرابطة عىل 

رشق  وحرض  مستبأ  مديريتي  من  املدينة  محيط 

 وشامل مديرية حريان الواقعة شامل محافظة حجة.

اندالع  أعقبه  الهجوم  إن  عسكري  مصدر  وقال 

وقوات  االنقالبية  امليليشيات  بني  عنيفة  معارك 

التي  املواجهات  أعنفها  وكان  استمرت،  الجيش 

قوات  أن  مؤكداً  حريان،  رشق  شامل  دارت 

التحالف  من  جوي  بدعم  متكنت  الرشعيّة 

امليليشيات  ودحر  للهجوم  التصدي  من  العريب 

والجرحى  القتىل  عرشات  تكبدت  التي  املهاجمة 

الجوية. والغارات  االشتباكات  خالل  صفوفها   يف 

عىل  غارات  ثالث  شنت  التحالف  مقاتالت  وكانت 

حريان،  مدينة  للميليشيات رشقي  وتحركات  مواقع 

واستهدفت بنحو 25 غارة تعزيزات عسكرية للحوثيني 

 جنوب مديرية حرض عىل الطريق املؤدي إىل حريان.

يف  اليمنية  البحرية  القوات  فجرت  ذلك،  إىل 

الخامسة،  العسكرية  للمنطقة  والتابعة  ميدي 

زرعتها  الحويث  ميليشيات  كانت  بحرية  ألغام   6

أفاد  حسبام  األحمر،  بالبحر  الدولية  املياه  يف 

البحرية  القوات  إن  البحرية  القوات  يف  مصدر 

يف  حبل»  «مرىس  قرب  بحرية  ألغام   6 عىل  عرثت 

محاولة  رغم  بتفجريها  وقامت  حجة،  محافظة 

البحر. عمق  يف  أمتار  عدة  إخفاءها   الحوثيني 

بإسناد  اليمني  الجيش  قوات  واصلت  ذلك،  إىل 

جبهات  يف  امليداين  تقدمها  العريب  التحالف  من 

أقىص  يف  الحوثيني  معقل  صعدة  مبحافظة  القتال 

وحررت  السعودية.  مع  الحدود  عىل  البالد  شامل 

يف  والقرى  الجبال  من  عدداً  الجيش  قوات 

عىل  وباتت  الشاملية  باقم  مديرية  مركز  محيط 

مركز  عن  والشامل  الرشق  إىل  كيلومرت   1.5 بعد 

يف  تقدمها  الجيش  قوات  واصلت  كام  املديرية. 

من  القريبة  صعدة،  غرب  جنوب  الظاهر،  جبهة 

الحوثيني. املتمردين  زعيم  معقل  مران،   منطقة 

وشنت مقاتالت التحالف العريب نحو 15 غارة عىل 

أهداف تابعة مليليشيات الحويث يف مديريات كتاف، 
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باقم، الظاهر، وشداء، وجميعها متاخمة للسعودية 

الكريم  عبد  اللواء  وقال  صعدة.  وغرب  شامل  يف 

السدعي، قائد «لواء العروبة» التابع للجيش اليمني 

إن «العملية العسكرية بصعدة مستمرة وتسري يف 

االتجاه الصحيح ولن تتوقف إال بقطع رأس األفعى، 

 وتحقيق النرص ورفع علم اليمني يف أعىل جبل مران».

الرشعيّة  قوات  حررت  آخر،  ميداين  سياق  ويف 

بني  اسرتاتيجية  جبلية  مناطق  أمس،  اليمنية، 

والراهدة  لحج  التابعة ملحافظة  الرشيجة  منطقتي 

البالد. غرب  جنوب  يف  تعز  ملحافظة   التابعة 

الرابعة،  العسكرية  املنطقة  عمليات  رئيس  وقال 

اإلعالمي  للمركز  ترصيح  يف  فريد،  محمد  العميد 

الجيش  «قوات  إن  تويرت،  عىل  اليمني  للجيش 

واملقاومة شنت هجوماً عنيفاً عىل مواقع املليشيات 

 « »

(مسرية)  استطالع  طائرة  اليمني  الجيش  أسقط 

حوثية، إيرانية الصنع يف مديرية «نعامن» مبحافظة 

النقيب  اللواء 19 مشاة  البيضاء. وقال ركن توجيه 

اإلعالمي  للمركز  املعرويف، يف ترصيح  مطلق جوهر 

اللواء  من  أفراداً  إن  الثالثة،  العسكرية  للمنطقة 

بسالح  قنصاً  الحوثية  االستطالع  طائرة  أسقطوا   19

نعامن،  مبديرية  «الغول»  قرية  يف  متوسط  رشاش 

مؤكداً أن الطائرة تناثرت إىل قطع بعد قنصها. وأكد 

الثانية  هي  الحوثية  االستطالع  طائرة  أن  املعرويف، 

«نعامن»  مديرية  يف  إسقاطها  يتم  التي  نوعها  من 

مبحافظة البيضاء. وأشار بيان للجيش اليمني إىل أن 

الطائرة «كانت تحمل متفجرات»، مشرياً إىل أنه بعد 

فحص الحطام، تبني أن الطائرة إيرانية الصنع.

ويف محافظة صعدة، اندلعت مواجهات عنيفة، بني 

قوات الجيش وميليشيا الحويث االنقالبية، يف جبهة 

«مقبنة». وذكر مصدر ميداين أن املواجهات تركزت 

يف شاميل «جبل العويد» يف مديرية «مقبنة»، وذلك 

عقب محاولة مجاميع من امليليشيا التسلل باتجاه 

أفشلت  الجيش  قوات  أن  املصدر  وأكد  الجبل. 

محاولة املليشيا االنقالبية التي الذت بالفرار بعد أن 

تكبدت قتىل وجرحى يف صفوف مقاتليها. إىل ذلك، 

دارت مواجهات عنيفة بني قوات الجيش وامليليشيا، 

يف «عزلة اليمن» باملديرية ذاتها. وبحسب املصادر، 

«القوز»  قرية  محيط  يف  تركزت  املواجهات  فإن 

خسائر  امليليشيا  خاللها  وتكبدت  قهبان»،  و«جبل 

الجوي  القصف  وتزامن  والعتاد.  األرواح  يف  كبرية 

يف  خصوصاً  صعدة،  جبهات  يف  القتال  احتدام  مع 

غرب  وجنوب  شامل  و«الظاهر»  «باقم»  جبهتي 

املحافظة املتاخمة للسعودية. وأكد الجيش اليمني 

مرصع أكرث من 35 حوثياً، وإصابة عرشات آخرين 

يف املعارك مبديرية الظاهر يف غضون الـ 48 ساعة 

املاضية. وذكر البيان أن «القائد األول للميليشيات 

لقي  اليتيم،  جربان  أحمد  املدعو  مران،  جبهة  يف 

مرصعه مع معاونه املدعو جابر جربان جحيز، أثناء 

مواجهات تقدم خاللها الجيش باتجاه وادي خلب 

يف الجهة الرشقية ملران».

الحوثية شامل الرشيجة، ومتكنت خالله من تحرير 

جبل  يف  أخرى  ومواقع  االسرتاتيجي  إسحر  جبل 

الهجوم أسفر  إىل أن  الضواري االسرتاتيجي»، مشرياً 

ميليشيات  عنارص  من  العرشات  وجرح  مقتل  عن 

االنقالبية، إضافة إىل تدمري معدات وآليات  الحويث 

عسكرية وقتالية تابعة لها.
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طريق  محروس،  رمزي  سقطرى  محافظ  افتتح 

من  بدعم  وترميمه  شقه  عقب  دكشن)   - (شبارة 

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل اإلنسانية، 

التحتية  البنية  لدعم  التنموية  املشاريع  ضمن 

التي  األعاصري  جراء  التي ترضرت  الطرقات  وشبكة 

وخلفت  املاضية،  الفرتة  خالل  األرخبيل  رضبت 

كيلومرتاً،   60 الطريق  طول  ويبلغ  كبرية.  أرضاراً 

وتم شقه وتعبيده ملساعدة سكان منطقتي شبارة 

ودكشن الذين يعانون صعوبة يف التنقل بني املناطق 

بسهولة، حيث تستفيد منه 40 منطقة وقرية يفوق 

عدد سكانها 5 آالف نسمة.

الجبارة  للجهود  وتقديره  شكره  عن  محروس  وعرب 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  مؤسسة  بذلتها  التي 

الطريق  هذا  إنجاز  سبيل  يف  اإلنسانية  لألعامل 

الذي يعترب رشيان الحياة لدى سكان مناطق شبارة 

ودكشن، ويخفف من معاناتهم يف التنقل من وإىل 

األشقاء  ودعم  جهود  ومثن  سهولة.  بكل  مناطقهم 

اإلنساين  الدعم  تقديم  عىل  وحرصهم  اإلمارات،  يف 

والتنموي املستمر يف املحافظة، والذي أسهم بشكل 

أبنائها وتحسني حالتهم املعيشية،  كبري يف مساعدة 

مشرياً إىل أن إنجاز الطريق يف هذه الفرتة القياسية، 

املناطق  إىل  للتعرف  املحافظة  ألبناء  فرصة  ميثل 

تجنيد  إن  اليمن،  يف  الرشعية  دعم  تحالف  قال 

وتعريضهم  لألطفال  اإليرانية  الحويث  ميليشيات 

أنه   ، بيان  يف  التحالف  وأضاف  «مستمر».  للهالك 

امليليشيات  جندتهم  أطفال   7 إعادة  إجراءات  بدأ 

الرشعية  للحكومة  بتسليمهم  كمقاتلني،  اإلرهابية 

وبحضور لجنة الصليب األحمر الدويل.

السعودية، أن قواته  الذي تقوده  التحالف  وأوضح 

ألهاليهم،  وسلمتهم  املوت  من  طفالً   86 أنقذت 

الحفاظ عىل سالمة األطفال وعدم  مشدداً عىل أن 

الزج بهم يف الحروب وتأثرهم بها من اهتامماته.

التحالف  باسم  املتحدث  قال  املايض،  يوليو  ويف 

طفل   100 من  أكرث  إن  املاليك،  تريك  الركن  العقيد 

جندهم  أن  بعد  املعركة،  أرض  يف  أرواحهم  فقدوا 

املتمردون الحوثيون.

وأكد املاليك أن التحالف ميلك بيانات موثوقة تؤكد 

املتحدث  وحّمل  الثامنة.  سن  يف  أطفال  تجنيد 

تجنيد  عن  املسؤولية  اإليرانية  الحويث  ميليشيات 

األطفال اليمنيني والزج بهم يف أرض املعركة، حيث 

يف  املعارك  خالل  أرواحهم  منهم  العرشات  فقد 

صفوف املتمردين.

يف غضون ذلك، قتل 54 عنرصاً من ميليشيات الحويث 

غارات جديدة  آخر يف  عدد  إليران، وجرح  املوالية 

عسكرية  وتجمعات  مواقع  عىل  العريب  للتحالف 

جنوب وغرب التحيتا يف الساحل الغريب لليمن.

من  عدداً  دمرت  الغارات  أن  مينية  وذكرت مصادر 

اآلليات العسكرية مليليشيات الحويث.

بني  متقطعة  اشتباكات  الدريهمي  جبهة  وشهدت 

من  الغربية  الجهة  يف  والحوثيني  اليمنية  املقاومة 

مركز املديرية، سقط عىل إثرها قتىل وجرحى.

وآليات  أسلحة  العريب  التحالف  مقاتالت  ودمرت 

بعدما  اليمنية صنعاء،  العاصمة  للحوثيني يف  تابعة 

شنت عليها ثالث غارات استهدفت مواقع وتجمعات 

السلطة  أن  إىل  وأشار  مبناظرها.  والتمتع  وزيارتها 

التواصل  تعزيز  إىل  دائم  بشكل  تسعى  املحلية 

إليجاد  بالتحالف  األشقاء  مع  املشرتك  والتنسيق 

تنمية مستدامة شاملة، تسهم يف نقل األرخبيل إىل 

واقع أفضل، ينهي كل املعاناة السابقة، ويفتح آفاقاً 

جديدة يف مختلف املجاالت. 

جهودها  اإلماراتية  األحمر  الهالل  هيئة  وواصلت 

مختلف  يف  املواطنني  احتياجات  لتلمس  اإلنسانية 

من  للتخفيف  مساعيها  ضمن  سقطرى  مناطق 

األوضاع  وتطبيع  الحياة  وإعادة  األهايل  معاناة 

بزيارة  الهيئة  من  إغايث  فريق  وقام  املحافظة.  يف 

أوضاع  تفقدت  حيث  موري  منطقة  إىل  ميدانية 

تلبيتها خالل  الخدمية بهدف  األهايل واالحتياجات 

السالل  عرشات  بتوزيع  قامت  كام  املقبلة،  الفرتة 

اإلغاثية  الربامج  ضمن  املنطقة  ألبناء  الغذائية 

املقدمة لتحقيق األمن الغذايئ. 

امليليشيات يف محيط مطار صنعاء الدويل باإلضافة 

تحتلهام  اللذين  والصمع  الفريجة  معسكري  إىل 

امليليشيا مبديرية أرحب التابعة لصنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن الغارات أسفرت عن قتىل 

وجرحى يف صفوف ميليشيا الحويث وألحقت أرضاراً 

مادية فادحة يف األماكن املستهدفة.

من  ساعة   12 من  أقل  بعد  الغارات  هذه  تأيت 

مواقع  عىل  غارات  سلسلة  التحالف  طريان  شن 

األشغال  بدائرة  الحوثية  امليليشيات  وتجمعات 

ومعسكر  املركزي،  األمن  ومعسكر  العسكرية، 

الصيانة بالعاصمة صنعاء.
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كتبنا  املاضية  املقالة  يف  أننا  إىل  ننوه  أن  البد  وهنا 

وجب  لذلك  اس  يب  ام  من  بدالً  يس  يب  ام  بالخطأ 

االعتذار من قبلنا عن ذلك. ويالها من معادلة تلك 

العربيتني  القياديتني  الشخصيتني  تجمع هاتني  التي 

باملنطقة  واشنطن  يف  واملهتمني  الساسة  مخيلة  يف 

العربية.

حيث  واشنطن،  يف  لتتجسد  كانت  ما  املكانة  هذه 

مركز الثقل السيايس العاملي، لوال السامت القيادية 

عىل  وقدرتهام  الشخصيتان  هاتان  بها  تتمتع  التي 

نقل الطموح إىل واقع. ام يب زي وام يب اس يحمالن 

مرشوعاً عربياً لطاملا انتظرت عواصم العامل السياسية 

به.  تقوم  أن  املنطقة  قيادات  واشنطن من  والسيام 

يف  العربية  املنطقة  عاشت  املاضية،  الفرتة  طوال 

ظل غياب ملرشوع عريب قادر عىل أن يأخذ الريادة 

أن يقف يف وجه  األقل  أو عىل  العربية  املنطقة  يف 

املنطقة.  يف  املشهد  تسيدت  التي  األخرى  املشاريع 

رحمة  تحت  طويلة  لفرتة  ظلت  العربية  فاملنطقة 

مشاريع أجنبية ال تريد الخري بالدول العربية. مرشوع 

إرسائييل ُمقزم للعرب، مرشوع إيراين ُمقسم للعرب، 

ومرشوع تريك ُمهمش للعرب، ومرشوع إرهايب ُمدمر 

أصبح  اس  يب  وام  زي  يب  ام  وبفضل  اليوم  للعرب. 

من  تعمل  أن  تستطيع  مرشوع  العربية  للمنطقة 

خالله وأن تروج له وهو املرشوع الرافض للمشاريع 

املُقزِمة، واملُقِسمة، واملُهِمشة، واملُدِمرة للعرب. 

املرشوع العريب الجديد يبني قدرات العرب بنموذج 

ومنوذج  العريب،  للمواطن  االزدهار  يحقق  تنموي 

قيادي سيايس يرفض هيمنة وسيطرة اآلخرين الذين 

وملرشوعها  املنطقة  وشعوب  لدول  العداء  يكنون 

عليه  تسري  الذي  التنموي  املرشوع  إن  التنموي. 

دولة اإلمارات العربية املتحدة يهدف إىل «االحتفال 

بتصدير آخر برميل نفط» كام قال ذلك الشيخ محمد 

بن زايد. واملرشوع التنموي الذي تسري عليه اململكة 

القدرات  إطالق  عىل  يعتمد  السعودية  العربية 

البرشية السعودية والسري نحو تنويع مصادر دخلها 

وفقاً لرؤية امللك سلامن بن عبدالعزيز وويل عهده 

األمري محمد بن سلامن. هذا املرشوع التنموي الذي 

تقوده اإلمارات والسعودية ما كان ميكن أن يتحقق 

لوال وجود القيادة السياسية الراغبة يف تحقيق التغري 

لصالح التنمية يف هذين البلدين. السعودية اليوم هي 
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أكرب اقتصاد عريب واإلمارات هي ثاين أكرب اقتصاد عريب، 

املنطقة.  يف  ومنو  ديناميكية  االقتصاديات  أكرث  وهام 

وللمحافظة عىل هذه املكانة البد من السري بها نحو 

األمام. ال ينقص الدول العربية األخرى من إمكانيات 

وموارد تؤهلها إىل أن تصبح منوذج متميز يف املنطقة 

سوى القيادة السياسية املُلهمة وصاحبة رؤية ورغبة 

يف  يوجد  ال  الشديد  ولألسف  هذا  األفضل.  لتحقيق 

الحالة العربية إال يف املنطقة الخليجية، وخاصة يف دولة 

اإلمارات والسعودية مع قياداتها الشابة املتمثلة يف ام 

يب زي وام يب اس.

يف  تجدوا  لن  فإنكم  العامل  لخارطة  معي  تنظروا  لو 

املنطقة العربية - ورمبا يف العامل - دولة أفضل موقع 

األيدي  جذب  عىل  وقدرة  طبيعية  وموارد  جغرايف 

العاملة املاهرة من ليبيا الشقيقة. ليبيا تقع يف املنتصف 

وصل  وحلقة  والجنوب  والشامل  والغرب  الرشق  بني 

أيدي  ذو  دول  وتجاورها  وأفريقيا،  أوروبا  بني  رائعة 

واليوم؟  باألمس  ليبيا  أين  لكن  وكثرية.  ماهرة  عاملة 

الكل يعرف ماذا حدث لليبيا بسبب قيادتها السياسية 

التي مل تضع مرشوعاً تنموياً لتحقيق مصلحة البالد من 

مرشوعاً  وضعت  بل  اإلمكانيات  تلك  استثامر  خالل 

ولألسف،  السياسية  قيادتها  أجندة ومصلحة  لتحقيق 

لذلك مل تنجح ليبيا يف خلق مكانة تنموية مرموقة لها، 

التنموي غدت  فبدالً من أن تكون جزًء من املرشوع 

جزًء من املرشوع التدمريي ولألسف الشديد. 

ام يب زي وام يب اس يحمالن مرشوعاً ال ميكن لعواصم 

العاملي إال أن تقف معه  السيايس واالقتصادي  الثقل 

وتدعمه، فهو مرشوع يجعل بُلدانهم جزًء من التنمية 

يف  يقف  أن  عىل  قادراً  ومرشوعاً  جهة،  من  العاملية 

وجه املشاريع التدمريية األخرى املوجودة يف املنطقة 

يناال  أن  الشخصيتني  لهاتني  فحق  األساسية.  بالدرجة 

اهتامم العامل والسيام واشنطن التي رأت فيهام قيادات 

عربية قادرة عىل احداث التغري يف املنطقة. لذلك يأيت 

اهتامم واشنطن بـكل من ام يب زي وام يب اس، حيث 

أنهام ميثالن عنوان املرحلة القادمة يف املنطقة العربية.

فلكل شخص تباىك يف السابق عىل غياب مرشوع عريب 

يقف يف وجه املشاريع الدخيلة ليس أمامه سوى أن 

يدعم هذا املرشوع العريب الجديد الذي يحمله ام يب 

زي وام يب اس، إذا كان بكاءه خالصاً عىل ما آل إليه 

حال العرب من تراجع تنموي كبري. 
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زيادة  عىل   «  Harris Corporation  » حصلت 

املحدد  لعقدها  إضافية  دوالر  ماليني   400 قدرها 

الالزمة  اإللكرتونية  الحرب  أنظمة  لتأمني  املدة 

بهدف  للتصدير  املعدة  املقاتلة  إف16-  لطائرات 

أي  ضد  التحالف  لقوات  التابعة  الطائرات  حامية 

وأصبحت  ناشئة.  إلكرتونية  أو  رادارية  تهديدات 

القيمة اإلجاملية الجديدة للعقد املذكور 491 ماليني 

دوالر، واستلمت الرشكة القيمة الجديدة خالل الربع 

األخري من العام املايل 2018 للرشكة.

اإللكرتونية  الحرب  أنظمة  بتوريد  الرشكة  وستقوم 

AN/ALQ- املتكاملة  املتقدمة  الدفاعية 

عىل  عالوة  الالزمة  الغيار  وقطع   211(V)4/9

تقديم الدعم الفني لعدة دول حليفة يف إطار عقد 

سالح  طريق  عن  الخارجية“  العسكرية  ”املبيعات 

الجو األمرييك، ومن ثم تعزيز انتشار طائرات إف-

 « Harris Corporation »

-16

16 عىل مستوى العامل.

وتقوم أنظمة الحرب اإللكرتونية الدفاعية املتقدمة 

الطائرات ضد  برصد وحامية   ALQ-211 املتكاملة

متعدد  ميداين  وعي  وتأمني  الخطرية  التهديدات 

املستويات وذي تردد السليك باألشعة تحت الحمراء 

داخل جسم  األنظمة  تلك  تركيب  وبالليزر. وميكن 

الطائرة أو عىل شكل عنقود مثبت عىل جناحها.

 » رشكة  إدارة  مجلس  رئيس  زويس،  إد  ورصح 

الحرب  «نظام  بأن  اإللكرتونية،  لألنظمة   «  Harris

اإللكرتونية الدفاعية املتقدمة املتكامل الذي أنتجته 

إلكرتونية ذات  رشكة هاريس مينح حلفاءنا حامية 

املرونة  تأمني  للغاية، عالوة عىل  فائق  أداء متطور 

الالزمة لتلبية متطلبات املهام امللحة».

وقد أنتجت رشكة « Harris » لألنظمة اإللكرتونية 

املجوقلة  واملنصات  األنظمة  من  كبرية  مجموعة 

الحرب  أنظمة  وتقدم  عاما.   60 من  أكرث  منذ 

الدعم  الرشكة  تنتجها  التي  املجوقلة  اإللكرتونية 

الالزم للمهام وتسهيل املهام التي تنفذها الطائرات 

املقاتلة  التكتيكية  والطائرات  االسرتاتيجية  القاذفة 

طريق  عن  الدوارة  األجنحة  ذات  والطائرات 

مساعدة قائد الطائرة يف رصد ومواجهة التهديدات 

االشتباك  مستويات  خالل  اللزوم  عند  اإللكرتونية 

املختلفة.

العسكرية  البحثية  املشاريع  وكالة  اختيار  وقع 

األمريكية املتقدمة عىل رشكة BAE Systems مؤخرا 

للهجامت  واملضادة  املعلوماتية  األساليب  لتطوير 

السربانية  التهديدات  تحليل  عىل  القادرة  السربانية 

بهدف املساعدة يف حامية شبكات املشاريع العمالقة. 

وتقدر قيمة عقد مراحل املرشوع الثالثة بحوايل 5.2 

ماليني دوالر.

ومبا أن األساليب الحديثة الحالية عاجزة عن تأمني 

املشاريع،  شبكات  لحامية  الكافية  التجهيز  رسعة 

نجد أن برنامج املكافحة السربانية (CHASE) التابع 

للوكالة األمريكية يهدف إىل تطوير واستنباط وتقييم 

أساليب آلية جديدة للمكافحة السربانية التي ميكن 

BAE Systems

الشبكات  من  النوع  لهذا 

استخدامها. وتهدف الحلول التي 

عىل  تعتمد  والتي   ،BAE Systems رشكة  طورتها 

التلقني املتقدم ومكافحة الهجامت السربانية، لتلبية 

طريقة  اعتامد  طريق  عن  امللحة  املتطلبات  هذه 

آلية لرصد ومكافحة التهديدات السربانية املتقدمة 

التي ميكن أن متر دون رصدها حاليا. والنتيجة هي 

بناء شبكات تجارية تتمتع بحامية أكرب عن طريق 

استغالل موارد التخزين واملوارد الحالية، كام ميكن 

الحامية  تأمني  للمساعدة يف  التقنية  استغالل هذه 

الالزمة للشبكات الحكومية والعسكرية. ومن الجدير 

 BAE Systems بالذكر أن الجهود التي تبذلها رشكة

الرشكة  جهود  عىل  تعتمد   CHASE مرشوع  يف 

السابقة يف مجال الحامية السربانية الفورية املعتمدة 

عىل الرصد واتخاذ القرار استنادا إىل األدلة والرباهني 

واألساليب األخرى ذات العالقة التي تطبقها الوكالة 

والجيش األمرييك والبحرية األمريكية. وستنفذ رشكة 

BAE Systems األعامل الالزمة للمرشوع يف مدينة  

آرلينجتون بوالية فرجينيا.
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 ،Team Dynetics أرىس الجيش األمرييك عىل رشكة

التي تضم رشكة لوكهيد مارتن ورشكائها، عقدا بقيمة 

الخاصة  التطوير  عمليات  ملواصلة  10 ماليني دوالر 

باملرحلة التالية من مرشوع ”منوذج املركبة التكتيكية 

 High Energy Laser “الليزرية ذات الطاقة العالية

 (Tactical Vehicle Demonstrator (HEL TVD

ليزري بقوة 100 كيلو  وهو عبارة عن نظام تسلح 

وات.

ملواجهة  مواءمة  لعمليات  الليزر  أسلحة  وتخضع 

بالنظر  الزهيدة  التكلفة  ذات  الخطرية  التهديدات 

يف  حقها  الكندية  املسلحة  القوات  مارست 

املتكامل»  الجندي  نظام  «مرشوع  بند  استغالل 

 (Integrated Soldier System Project (ISSP

إضافيا  نظام   1,256 رشاء  يف  الحق  مينحها  الذي 

رشكة  تنتجها  التي  أرجوس»  «الجندي  أنظمة  من 

«Rheinmetall» التي يتم تسليمها يف عام 2019. 

وتصل قيمة أمر الرشاء إىل 22 مليون دوالر كندي 

Team Dynetics

 « Rheinmetall »

»

 «

إىل قلة تكاليف الطلقة الواحدة وكرب حجم خزانتها. 

ويضم نظام «منوذج املركبة التكتيكية الليزرية ذات 

أنتجته رشكة  الذي   (HEL TVD) «العالية الطاقة 

Team Dynetics عدة أنظمة ثانوية عالية الصدقية 

ملواجهة ظروف التشغيل القاسية املتوقعة. وقد انتهى 

فريق الرشكة مؤخرا من إعداد تقرير حول متطلبات 

النظام ومواصفاته الفنية. أما بالنسبة للخطوة التالية 

مبديئ حول  تقرير  إعداد  فتتلخص يف  املرشوع  من 

 Team التصميامت يف شهر يناير 2019. وتعول رشكة

Dynetics كثريا عىل خربتها الطويلة يف مجال هندسة 

متهيدا  املركبات  وتعديل  واختباراألنظمة  وتصنيع 

املتوسطة  التكتيكية  املركبات  عائلة  يف  الستغاللها 

.(FMTV)

الثانوي   الليزري  النظام  مارتن  لوكهيد  وتؤمن رشكة 

باإلضافة إىل األنظمة الثانوية الرئيسية األخرى. ويأيت 

النظام الليزري الثانوي العامل األلياف الضوئية ليعزز 

لوكهيد  رشكة  اكتسبتها  التي  الطويلة  الخربة  بقوة 

جنتها  التي  الخربة  وهي  الربية،  املركبات  دمج  من 

 Robust «من خالل مرشوع «الليزر الكهريب القوي

Electric Laser Initiative (RELI) التابع للجيش 

األمرييك.

Team Dyneticsتعترب  رشكة  أن  بالذكر  الجدير 

واحدة من املقاولني املتبقيني اللذين يتنافسان عىل 

 .2022 عام  يف  اختباره  سيتم  الذي  النموذج  بناء 

وسيتم منح املقاول الفائز بندا يف العقد مينحه خيارا 

إلنهاء تصميم وبناء ودمج نظام التسلح الليزري مع 

 (FMTV) منصة عائلة املركبات التكتيكية املتوسطة

التابعة للجيش األمرييك وإجراء االختبارات امليدانية 

بوالية  ساندز“  وايت  يف  الصواريخ  ”مضامر  يف 

نيومكسيكو.

(14,3 مليون يورو).

رشكة  مع  مبدئيا  الكندية  الحكومة  تعاقدت  وقد  

الخاصة ب  التأهيل  مرحلة  لبدء   «Rheinmetall»

 Integrated Soldier املتكامل»  الجندي  «نظام 

عام  يف  األمرييك  للجيش  التابع   (System (ISS

2015 والذي تم إنهائه بنجاح. ومن الجدير بالذكر 

أن مرحلة اإلنتاج النهايئ ل ”نظام الجندي أرجوس“ 

 1,632 لتسليم  خطط  وسط  حاليا  تنفيذها  يجري 

جوناثان  الجرنال  وصف  وقد  العام.  هذا  وحدة 

الجندي  الكندي، «نظام  الجيش  أركان  قائد  فانس، 

الذي تنفذه رشكة راينميتال والذي دخل  أرجوس» 

بأنه  الكندية  املسلحة  القوات  صفوف  يف  الخدمة 

املشاة  ألفراد  امليداين  الوعي  تحسني  شأنها  «من 

الراجلة، األمر الذي يحسن القيادة والسيطرة ويرفع 

أن  فانس  الجرنال  وأبرز  والحامية».  األداء  مستوى 

«نظام الجندي أرجوس» مينح الجندي أو أي فرد عىل 

األرض القدرة عىل إدؤاك البيئة التي حوله. فالجندي 

ليس مجرد أداة استشعار فحسب، بل جهاز استقبال 

للمعلومات أيضا. فعند أطراف أصابعك يوجد موقع 

www.mywar.com حيث أتواجد اآلن. هذا هو ما 

يحدث يل يف هذه اللحظة، وأستطيع أن أحصل عىل 

املزيد بفضل إدرايك ملا يحدث حويل بصورة أفضل“.
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أعلنت رشكة «إيرباص ديفنس آند سبيس» مؤخرا 

عن نجاح عملية هبوط باكورة إنتاجها من املركبة 

 Zephyr S HAPS (High  – الجديدة  «زفري» 

القمر  (شبه   (Altitude Pseudo-Satellite

الصناعي الذي يحلق عىل ارتفاعات عالية) يف إطار 

مرشوع ”زفري“. فبعد إقالعها يف 11 يوليو املايض 

من والية أريزونا األمريكية دشنت املركبة 

”Zephyr S“ رحلتها األوىل ملدة تزيد عىل 25 يوما 

اآلن.  يتم تحقيقها حتى  وهي أطول مدة طريان 

كرقم  الحدث  هذا  إلدراج  طلب  تقديم  تم  وقد 

قيايس عاملي جديد. وقد أثبتت هذه الرحلة األوىل 

للمركبة ”زفري إس“ التي تعمل بالطاقة الشمسية 

اإلمكانيات الحقيقية للمركبة ، ونجحت يف تحقيق 

األهداف الهندسية للرحلة.

نجح  أن  أيضا  «زفري»  املركبة  لنموذج  سبق  وقد 

يف تحقيق رقم قيايس كأطول رحلة يتم تسجيلها 

حتى اآلن منذ عدة سنوات قليلة، بعد أن حلق 

بعرش  أطول  أي  متصلة،  يوما   14 من  أكرث  ملدة 

مرات من أي مركبة أخرى عىل مستوى العامل.

وقد أكدت الحكومة الربيطانية هذا الرقم القيايس 

يد  لجد ا

الذي يعكس موقف وزارة الدفاع الربيطانية كأول 

من  التي  الجديدة  املبتكرة  املركبة  لهذه  عميل 

املتوقع أن تحدث انقالبا يف عامل الطريان.

جوية  مركبة  أهم   “Zephyr S” املركبة  وتعترب 

آلية تعمل بالطاقتني الشمسية والكهربائية، وهي 

قادرة عىل التحليق خارج نطاق طبقة الجو العليا 

الشمس  آشعة  تستخدم  وهي  (االسرتاتوسفري)، 

وتعمل عىل الطاقة الشمسية كامال وخارج نطاق 

مام  التقليدية،  الجوية  والحركة  الجوية  األحوال 

سوى  متلؤها  ال  فجوة  سد  عىل  قادرة  يجعلها 

اآللية  الجوية  املركبة  وتعترب  الصناعية.  األقامر 

امللحة  املحلية  الخدمات  لتقديم  مأهولة  مركبة 

تؤديها  التي  كتلك 

األقامر الصناعية.

املركبة  أن  خرباء  ويرى 

”Zephyr S“ ستؤمن قدرات جديدة عىل مستوى 

التجاريني  للعمالء  والتواصل  واإلدراك  الرؤية 

املركبة  ستؤمن  كام  سواء.  حد  عىل  والعسكريني 

عمليات املراقبة املستمرة ورصد أي تغريات بيئية، 

كام ستكون قادرة عىل تأمني االتصاالت للمناطق 

النائية من العامل.

” Envistacom

(DAGRS) “

 «Zaphyr s»

أمر  عىل  حصلت  أنها   Envistacom رشكة  أعلنت 

العاملي  املستجيب  ”دعم  عقد  مبوجب  تشغيل 

 Deployable Adaptive للنرش“  القابل  املتكيف 

التابع   (Global Responder Support (DAGRS

الذي  األمر   ،(ACC) الجيش“  تعاقدات  ”قيادة  ل 

بني  برسعة  املتنامية  الرشاكة  توسيع  إىل  سيؤدي 

املقاول الدفاعي الذي يتخذ من والية جورجيا مقرا 

له ووزارة الدفاع األمريكية.

ومن الجدير بالذكر أن رشكة Envistacom واحدة 

من بني 10 رشكات وقع عليها االختيار للتنافس عىل 

الفوز بأوامر التشغيل الخاصة بعقد ”دعم املستجيب 

الذي   (DAGRS) للنرش“  القابل  املتكيف  العاملي 

تقدر قيمته ب 480 مليون دوالر عىل مدار خمس 

إىل   Envistacom عقد رشكة قيمة  وتصل  سنوات. 

وستتوىل  ثالث سنوات،  مدار  دوالر عىل  مليون   18

أحدث  مبوجب  الرئييس  املقاول  مسؤولية  الرشكة  

أمر من أوامر التشغيل. ولتقديم الدعم الالزم لكل 

ستسعى  األمريكية،  والبحرية  األمرييك  الجيش  من 

التقييم الهنديس والفني  الرشكة إىل تلبية متطلبات 

rapid- للنامذج  الرسيع  التصنيع  طريق  عن 

prototyping initiatives

الدعم   Envistacom رشكة  تقدم  أن  املقرر  ومن 

الالزم ملتطلبات عقد أمر التشغيل الصادرة عن مركز 

جورجيا  بوالية   Duluth يف   للرشكة  التابع  االبتكار 

حيث يقدم املركز لعمالئه خدمات البحوث والتطوير 

والحلول الهندسية املبتكرة واختبار األنظمة يف مجال 

(اإللكرتونية)  السربانية  والحروب  اإلرهاب  مكافحة 

واالتصاالت.

وقال آالن كارسون، نائب رئيس مجلس اإلدارة األقدم 

برشكة Envistacom، ”تفخر الرشكة بوقوع االختيار 

أمر  أول  تنفيذ  يف  للمساعدة  رئييس  كمقاول  عليها 

تشغيل للرشكة يف إطار عقد ”دعم املستجيب العاملي 

 (Deployable (DAGRS للنرش“  القابل  املتكيف 

”أعتز  وأضاف  الجيش“.  تعاقدات  ”قيادة  ل  التابع 

حلول  لتقديم  جهودهم  يواصلون  الذين  بخربائنا 

عىل  وإين  التشغيل،  أمر  متطلبات  لخدمة  مبتكرة 

الجيش  قادرا، مبساعدة  فريقنا سيكون  أن  ثقة من 

مجموعة  وضع  عىل  األمريكية،  والبحرية  األمرييك 

فعالة من االسرتاتيجيات والتقنيات الالزمة لطائراتنا 

الحربية ورشكائنا يف املهام العسكرية املختلفة، األمر 

أمنا  أكرث  منطقة  العامل  جعل  يف  سيساهم  الذي 

وأمانا“.
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MA700

«Rockwell Collins»

مدمجة متكاملة ومبتكرة كخيار متاح أمام الرشكة. 

ومن املتوقع أن تنفذ الطائرة MA700 رحلتها األوىل 

يف شهر نوفمرب عام 2019 وأن تحصل عىل الرتخيص 

الالزم للطريان مع حلول عام 2021.

  Pro Line Fusion وتتمتع أنظمة الطريان املتقدمة

مثل  مميزات  بعدة   MA700 بالطائرة  الخاصة 

لزيادة  بوصة   14 مقاس  الجوي  العرض  شاشات 

املتعدد  للمسح  رادار  التواصل، وجهاز  القدرة عىل 

ملراقبة األحوال الجوية وإجراء تقييم ألي تهديدات 

غري مسبوقة لألحوال الجوية، ونوافذ عرض رئيسية 

تعديلها  الطائرة  لقائد  ميكمن  الوظائف  ومتعددة 

الطائرة،  بأنظمة  متعلقة  معلومات  أي  لعرض 

ورسوم بيانية تحليلية ومعلوماتية حول املعلومات 

الخاصة بانظمة الطائرة، باإلضافة إىل خرائط بيانية 

الرحلة  مخطط  حول  باللمس  معها  التعامل  ميكن 

ومعلومات الرادار املجوقل الخاصة باألحوال الجوية 

واملوانع الطبيعية والحدود الجيوبوليتيكية.

املتقدمة  الطريان  أنظمة  تحتوي  ذلك،  عىل  عالوة 

التي  إلكرتونية  مالحية  جيولوجية  خرائط  عىل 

امليداين  الوعي  تعزيز  بهدف  الطائرة  موقع  تعرض 

أثناء مرحلة االقرتاب، ومن ثم االنتقال بسهولة إىل 

األرضية  املالحة  لجعل  الهبوط  بعد  املطار  خريطة 

الطريان  أنظمة  تحتوي  كام  وسهولة.  أمانا  أكرث 

الذي  الرحلة  إلدارة  متكامل  نظام  عىل  املتقدمة 

يحدد موقع الطائرات األخرى. ومن املقرر أن يبدأ 

العمل يف املرشوع يف عدد من املصانع التابعة لرشكة 

روكويل كولينز يف كل من الواليات املتحدة ومدينة 

الهندية، باإلضافة إىل تعاون الرشكة مع  أباد  حيدر 

رشيكتها الصينية CETC Avionics Company يف 

مدينة ”تشينجدو“ الصينية.

وقعت «Rockwell Collins» عدة عقود مع رشكة 

إحدى  وهي  الطائرات،  لصناعة  املحدودة   AVIC

التابعة لرشكة الصناعات الجوية الصينية،  الرشكات 

 Pro املتقدمة  الطريان  أنظمة  من  إنتاجها  لتوريد 

Line Fusion  وأنظمة املعلومات الجوية للطائرة 

الصينية MA700 ذات املراوح التوربينية.

التوجيه  نظام  عىل   AVIC رشكة  اختيار  وقع  كام 

 Rockwell» الذي أنتجته رشكة HGS-3500 الرأيس

أمامية  عرض  شاشة  عن  عبارة  وهو   ،«Collins

HENSOLDT
من الواضح أن تركيب أنظمة مراقبة الحركة الجوية 

يف   HENSOLDT رشكة  إنتاج  من   ASR-NG

يوم،  بعد  يوما  أرضا جديدا  يكتسب  أصبح  أسرتاليا 

النهايئ“  انتهاء ”النظام  حيث شهدت اآلونة األخرية 

الثاين من عملية الرتكيب يف املوقع، ليلحق بذلك ب 

”النظام املؤقت“ باإلضافة إىل ”النظام النهايئ“ الذي 

سبق تركيبه بالفعل.

وقد قام سالح الجو املليك األسرتايل، عن طريق وزارة 

الحركة  مراقبة  استشعار  أنظمة   9 برشاء  الدفاع، 

الجوية (FDATCSS)  املعتمدة عىل أنظمة مراقبة 

عىل  تدريب  وطائرة   ASR-NG الجوية  الحركة 

الصيانة التشغيلية (OMT). ونظرا للمتطلبات التي 

يفرضها املوقع عىل األنظمة النهائية يف كال املوقعني، 

العميل  لتزويد  نظامني مؤقتني  تركيب  يجري حاليا 

بتغطية رادارية مستمرة أثناء فك الرادارات القدمية 

واستبدالها داخل املوقع بأنظمة Hensoldt الجديدة.

ويرى خرباء أن تركيب هذه األنظمة ينطوي عىل تحد 

كبري نظرا لقرب املنطقة من منطقة أوروبا الغربية. 

ويف مدينة  «اويك» بالقرب من بريسبني، أنهى النظام 

النهايئ الثاين مرحلة الرتكيب امليداين، ليلحق بالنظام 

املؤقت األول يف «إيست سيل» يف جريبالند مبقاطعة 

فيكتوريا الجنوبية وتينديل حيث يوجد النظام النهايئ 

األول الذي جرى تركيبه يف أقىص الركن الشاميل لقارة 

أسرتاليا. وقد دخلت كافة األنظمة حاليا يف مرحبة 

التي   Set-to-Work phase للنشغيل»  «االستعداد 

ستؤدي إىل اختبار املوافقة عىل املوقع، ومن ثم بدء 

مرحلة  ”تنديل“  تدخل  أن  املتوقع  ومن  التشغيل. 

حاليا  ويجري  عام 2018،  نوفمرب  التشغيل يف شهر 

الجوية  املحطة  يف   Nowra املؤقت  النظام  تركيب 

ويلز.  ساوث  نيو  مقاطعة  يف   Nowra البحرية 

عالوة عىل ذلك، بدأت طائرة التدريب عىل الصيانة 

التشغيلية (OMT) لتوها مرحلة التزود بالطاقة يف 

األسرتايل  املليك  الجو  التابع لسالح  التدريب  مضامر 

مبقاطعة  برسبني  من  بالقرب  ”آمربيل“  قاعدة  يف 

ستتعاون  املرشوع  تنفيذ  مرحلة  وأثناء  كوينزالند. 

IE- مع رشيكتيها األسرتاليتني HENSOLDT رشكة

.Nova Systems Pty Ltd و Asia Pacific Pty Ltd
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ونظرا ألهمية وخطورة هذا املبدأ، فقد تم تضمينه 

وعىل  واإلقليمية.  الدولية  املنظامت  مواثيق  داخل 

الهامة  واملفاهيم  املصطلحات  من  العديد  غرار 

بالنسبة  األمر  هو  كام  األممي  امليثاق  يف  الواردة 

اصطالح  جاء  والعدوان..؛  الدوليني،  واألمن  للسلم 

االختصاص الداخيل مبهام وغامضا، ما أدى إىل بروز 

خالفات حاّدة داخل األمم املتحدة حول حدود هذا 

مجاله  تحديد  حقها  من  التي  والجهة  االختصاص؛ 

(محكمة العدل الدولية أو مجلس األمن..).

سعت الكثري من الدول النامية من داخل الجمعية 

العامة لألمم املتحدة إىل إصدار الكثري من التوصيات 

االستثناءات  توظيف  مخافة  لسيادتها،  الداعمة 

منحرف  بشكل  التدخل  عدم  مبدأ  عىل  الواردة 

التوصية  تعكسه  ما  وهو  الكربى،  القوى  قبل  من 

يف  التدخل  برفض  املرتبطة   1965 لعام   2131 رقم 

الشؤون الداخلية للدول وحامية استقاللها وسيادتها، 

مببادئ  املتصلة   1970 لعام   2625 رقم  والتوصية 

والتعاون  الودية  بالعالقات  املتعلقة  الدويل  القانون 

والخاصة   1962 عام  الصادرة  والتوصية  الدول،  بني 

بالسيادة الدامئة عىل املوارد الطبيعية..

العدل  محكمة  أيضا  رّسخته  الذي  التوجه  وهو 

التدخل بكل أشكاله أو  الدولية بتأكيدها عىل منع 

ذرائعه، ونشري يف هذا الصدد لقضية ”كورفو“ لعام 

1949 وقضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف 

”نيكاراغوا“ عام 1986..

يرتبط التدخل اإلنساين بالتعرض لسيادة الدولة عرب 

واقتصادي  سيايس  ما هو  بني  تتنوع  زجرية  وسائل 

خطرية  النتهاكات  حّد  وضع  بذريعة  وعسكري.. 

تطال حقوق اإلنسان.. وقد يتخذ هذا التدخل شكل 

مع  مسبق  اتفاق  دون  مختلفة  مساعدات  تقديم 

الدولة املعنية، أو إصدار مواقف وترصيحات معادية 

وتحريضية بنفس املربرات..

إىل  التدخل  من  النوع  لهذا  األوىل  األصول  وتعود 

العصور الوسطى من خالل ما أطلق عليه حينها مببدأ 

الحروب العادلة التي كان أساسها يف الغالب حامية 

تبارش  التي  الدول  ورعايا  لألقليات  الدينية  الحقوق 

هذا التدخل.. 

وينقسم التدخل اإلنساين عادة إىل تدخل ”إنساين“ 

. :

-

drisslagrini@yahoo.fr

ثانية لحامية  انفرادي تقوم به دولة معينة يف دولة 

رعاياها، مثلام قامت به الواليات املتحدة يف لبنان عام 

1976 وجرينادا عام 1983 وبنام 1989، وما بارشته 

فرنسا من تدخل داخل الكوت ديفوار عام 2003، وإىل 

تدخل ”إنساين“ جامعي؛ يندرج ضمن قرار صادر عن 

مجلس األمن..

مثّة تضارب بني الفقهاء فيام يتعلق برشعية التدّخل 

اإلنساين، بني من يرفض األمر من أساسه، لكونه يشّكل 

خرقا ملبدأ عدم التدخل ولسيادة الدول، وبني من يرى 

برشعية التدخالت التي تتّم يف هذا الشأن؛ بناء عىل 

اتفاقات مسبقة تأخذ بعني االعتبار إرادة الدول.. أو 

يف حالة انهيار مؤسسات الدولة، أو عندما يتعلّق األمر 

بارتكاب جرائم خطرية ضد اإلنسانية من قبل نظام 

شمويل..

كغطاء  عىل  استخدم  التدخل  عدم  مبدأ  أن  حقيقة 

لتورّط عدد من األنظمة املستبدة لجرائم فظيعة يف 

بقضايا  الدويل  االهتامم  تزايد  أن  غري  شعوبها،  حق 

حقوق اإلنسان؛ واستئثار الفرد مبكانة متميّزة ضمن 

مفاهيم  بربوز  سمح  الدويل،  القانون  اهتاممات 

و“رضورة  التدخل“  ب“واجب  تتعلق  واصطالحات 

التدخل“ بل وحتى ”حّق التدخل“.. وهو ما عكسته 

العديد من قرارات مجلس األمن التي خلّفت نقاشات 

سياسية وأكادميية واسعة بصدد رشعيتها أو رضورتها، 

لعام   688 رقم  املجلس  قرار  الصدد  هذا  يف  ونذكر 

1991 القايض بحامية أكراد العراق، وقراره رقم 794 

القايض بالتدخل لوقف املآيس اإلنسانية  لعام 1993 

بالصومال يف أعقاب انهيار الدولة..

ورغم الجهود التي قامت بها األمم املتحدة يف سبيل 

التي  اإلخفاقات  أمام  التدخالت  هذه  وتقنني  عقلنة 

الدولية  املامرسات  واقع  فإن  منها،  الكثري  صاحبت 

مناطق  امتداد  عىل  التدخالت  هذه  تزايد  إىل  يشري 

مختلفة من العامل سواء يف إطار مبادرات انفرادية أو 

جامعية، ورغم الذرائع اإلنسانية التي تصاحبها، فإن 

الواقع يؤكد يف كثري من األحيان أنها تنّم عن خلفيات 

عىل  برتكيزها  انتقائية  توجهات  تعكس  أو  سياسية، 

أقطار معينة يف مقابل غّض النظر عن جرائم إنسانية 

خطرية تقرتفها بعض األطراف، كام هو الشأن بالنسبة 

إلرسائيل..

 ..
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اإلماراتية  املرأة  تسجل  عام،  وكل  العام  هذا  ويف 

تقدماً مذهالً يف مسريتها ومشاركتها الفعالة يف مسرية 

التنمية التي تشهدها البالد عىل جميع الصعد، حتى 

أصبحت متثل رمزاً لتقدم املرأة يف العامل.

املرأة  الذي طال حياة  التطور  الفضل يف  ويعود 

اإلماراتية إىل املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

بإفساح  نادى  الذي  ثراه،  الله  طيب  نهيان،  آل 

املجال للمرأة لتأخذ دورها يف املجتمع لتحقيق 

البالد،  يف  الطموحة  التنمية  يف  ومشاركتها  ذاتها 

أرستها  رعاية  يف  حقوقها  جميع  منحها  وكذلك 

وأبنائها دون انتقاص من حقها يف العمل امليداين 

يف قطاعات الدولة املختلفة 

مبا  الفتاً  حضوراً  العسكرية  املرأة  سجلت  فيام 

حققته من إنجازات خالل مشاركاتها يف صفوف 

سمو  ورعاية  دعم  بفضل  املسلحة،  القوات 

الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة االتحاد 

ملؤسسة  األعىل  الرئيسة  العام  النسايئ 

األعىل  املجلس  رئيسة  األرسية  التنمية 

لألمومة والطفولة ((أم اإلمارات ))

اإلمارات  فتاة  انضامم  يعود 

إىل صفوف القوات املسلحة 

إىل نحو عقدين ونصف العقد من الزمان بفضل 

الرؤية الثاقبة للراحل املؤسس املغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- ورعاية 

الشيخ خليفة بن زايد آل  السمو  ودعم صاحب 

نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة 

«حفظه الله» و صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب وصاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

للقوات  األعىل 

املسلحة يف إطار االسرتاتيجيات التي تم تنفيذها 

لبناء القوات املسلحة وتطويرها وتحديثها لتكون 

يف طليعة الدول الحديثة واملتقدمة يف العامل .

تحمل  عىل  القدرة  اإلماراتية  املرأة  أثبتت  ولقد 

الوطني،  العمل  مواقع  مختلف  يف  املسؤولية 

وقدرة  عالية  كفاءة  وأظهرت  إنجازات  حققت 

كبرية عىل أداء املهام، ليس يف العمل املكتبي أو 

املدين فحسب بل يف صفوف القوات املسلحة.

انخرطت املرأة اإلماراتية منذ وقت مبكر يف العمل 

العسكري، وأصبحت تقوم بدور متميز ورائد 

كانت  حيث  املسلحة،  القوات  يف 

يف  مشاركتها  بداية 

 ..
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األزور  بنت  خولة  مدرسة  من  العسكري  املجال 

العسكرية، التي تأسست عام 1990، بالتزامن مع 

فيام  التطوع  ثقافة  لتنترش  الثانية،  الخليج  حرب 

بعد وتفتح مجاالت كثرية للمرأة يف مجال العمل 

العسكري، يف ظل دعم القيادة الرشيدة الالمحدود.

أول  العسكرية  األزور  بنت  خولة  مدرسة  وتعد 

الدولة وعىل  اإلناث يف  لتدريب  مدرسة عسكرية 

الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  مستوى 

القوات  لبدء  مهمة  محطة  وكانت  العربية، 

حيث  كوادرها،  ضمن  اإلناث  بتدريب  املسلحة 

له  املغفور  توجيهات  عىل  بناء  املدرسة  تأسست 

بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 

الله ثراه.

وحظيت املرأة يف القوات املسلحة بثقة واهتامم 

زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  ودعم 

للقوات  األعىل  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل 

املسلحة، حفظه الله، لتثبت أنها أهل لهذه الثقة 

واملكانة عىل مدى أعوام من العمل الجاد املثمر.

من  سواء  به،  يستهان  ال  رقامً  وأصبحت 

خالل  من  املدنيات،  أو  العسكريات 

وصلت  ما 

املسرية  يف  ومساهمتها  ورتب  مناصب  من  له 

املظفرة لإلنجازات املهمة واملتطورة يف التحديث 

شهدتها  التي  واالقتدار،  والكفاءة  والجاهزية 

القوات املسلحة للدولة.

التدريبية،  الدورات  يف  وتفوق  بتميز  ومشاركتها 

العمل  أنواع  ومختلف  اإلدارة  يف  تفوقها  وكذلك 

القوات  مهام  يف  انخرطت  أنها  كام  العسكري، 

السلم  عىل  الحفاظ  تستهدف  التي  املسلحة 

العاملي يف بقاع مختلفة من العامل، ومدت أيادي 

العون واملساعدة للشعوب املنكوبة.

لالنخراط  للمرأة  املجال  املسلحة  القوات  وتتيح 

يف املجال املدين لتتوىل الوظائف اإلدارية املتنوعة 

التي تزخر بها أقسام وشعب ومديريات القوات 

العلمية  التخصصات  مختلف  ويف  املسلحة 

واملهنية.

عدد  إرسال  عىل  الدولة  تحرص  ذاته،  الوقت  يف 

«ساندهريست»  أكادميية  يف  للدراسة  النساء  من 

الدراسية  للدورة  ليخضعن  امللكية،  العسكرية 

يف  الرجال  من  زمالؤهن  لها  يخضع  التي  نفسها 

هذه الكلية العريقة.

وتحرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة 

ملؤسسة  األعىل  الرئيسة  العام،  النسايئ  االتحاد 

لألمومة  األعىل  املجلس  رئيسة  األرسية،  التنمية 

يف  املرأة  دعم  عىل  اإلمارات»،  «أم  والطفولة 

العمل العسكري، وتشجيعها بشكل مستمر عىل 

املرأة  بأن  سموها  تؤمن  حيث  فيه،  االنخراط 

يف  متميز  بدور  االضطالع  عىل  قادرة  اإلماراتية 

مجال العمل العسكري.

يف  املرأة  لدور  رؤيتها  عن  سموها  عربت  وقد 

املرأة  بيوم  احتفال  أول  يف  العسكرية  الخدمة 

اإلماراتية يف أغسطس العام املايض، حينام أكدت 

الذي سموها «أن النجاح  النظري  منقطع 
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حققته املرأة اإلماراتية يف مجاالت عديدة مل يقف 

عند حد وكام كانت رشيكاً للرجل يف كل املجاالت 

فأصبح لزاماً عليها أن تدافع عن هذا النجاح، وأن 

تنضوي تحت لواء الخدمة العسكرية للذود عن 

حياض الوطن الذي وفر لها كل يشء».

ونوهت سموها بتضحيات أمهات شهداء الوطن، 

وقالت: «إننا ندرك حجم التضحيات امللقاة عىل 

لنشاطرها  وإننا  الغايل،  وطنها  تجاه  املرأة  عاتق 

الهم نفسه فقد قدمت وتقدم دماء أبنائها الزكية 

لرتابه..  وصوناً  له  وحامية  للوطن  وفداء  خالصة 

ستبقى  والتي  الربرة،  األبناء  الوطن  شهداء  إنهم 

يف  ومحفورة  خالدة  العطرة  وسريتهم  ذكراهم 

املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  تاريخ  ذاكرة 

لتفانيهم  وتقديراً  وإكباراً  إجالالً  أمامهم  ننحني 

اإلماراتية  املرأة  تسطر  وبذلك  أمهاتهم،  ولصرب 

أروع األمثلة يف التضحية والوفاء ونكران الذات».

وتتواىل نجاحات املرأة اإلماراتية والتي مل تتوقف 

لالنخراط  سابقة  كانت  بل  معني  مجال  عند 

أن  من  الرغم  عىل  برغبتها  الوطنية  الخدمة  يف 

االنضامم لها اختيارياً، حيث أصدر صاحب السمو 

الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

حفظه الله، يف عام 2014 القانون االتحادي رقم 

6 بشأن الخدمة الوطنية واالحتياطية، تأكيداً عىل 

ما ورد يف املادة 43 من دستور اإلمارات التي تنص 

عىل أن الدفاع عن االتحاد فرض مقدس عىل كل 

مواطن وأداء الخدمة العسكرية رشف للمواطنني 

ينظمه القانون.

اإلماراتيات  للفتيات  ترك  القانون  هذا  أن  ورغم 

تكون  أن  عىل  الوطنية  بالخدمة  االلتحاق  حرية 

مدة الدورة التدريبية لهن «تسعة أشهر» والتي 

أصبحت الحقاً 12 شهراً، واشرتط القانون موافقة 

بالخدمة،  بااللتحاق  لها  للسامح  الفتاة  أمر  ويل 

الوطنية  للخدمة  االنضامم  عىل  أنهن حرصن  إال 

االنتامء  يف  األمثلة  أروع  ليرضبن  واالحتياطية، 

والتضحية والوالء للوطن.

الخدمة  مرشوع  يف  اإلماراتية  املرأة  وإرشاك 

الوطنية هو تقدير لها، واعرتافاً بدورها باعتبارها 

رشيكاً فعاالً يف عملية الخدمة املجتمعية، كام أنه 

يعطي املرأة مكانة متميزة وال يفرقها عن الرجل 

يف الحقوق والواجبات.

عىل  العمل  هو  املدنية  الخدمة  أهداف  فأحد 

إعداد كادر وطني نسايئ ذي كفاءة لالنضامم يف 

صفوف القوات املسلحة وغـرس مبـادئ املواطنـة 

والتفانـي فــي حب الوطن والدفاع عنه، إضافة 

وتذليــل  للتدريــب  اآلمنـة  البيئــة  توفري  إىل 

الصعاب ووضع مصلحة الفرد من أجل املصلحة 

العامة.

وتنفيذ أساليب وبرامج تدريب حديثه ومنتقاه، 

واالنتامء  الوالء  قيم  وترسيخ  غرس  عىل  والعمل 

والتضحية يف نفوس أبناء الوطن واإلملام باملبادئ 

واملهارات العسكرية األساسية إضافة إىل االنضباط 

واحرتام القانون وإدراك قيمة الوقت.

ال  املسلحة  القوات  يف  اإلماراتية  املرأة  ومشاركة 

تقترص فقط عىل أولئك الاليت حرصن عىل االنضامم 

للعمل يف الجيش والقيام بأدوار عسكرية مبارشة، 

وإمنا أيضاً هناك أمهات شهداء الوطن األبرار الاليئ 

يقدمن مناذج حقيقية يف التضحية واالنتامء لهذا 
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الوطن الغايل، فهؤالء يقدمن أرواح أبنائهن فدءاً 

للوطن يف ساحات الحق والواجب.

للوطن والشهادة،  حيث الرشف والبذل والعطاء 

الشهداء  أبنائهم  تربية  يف  كبرياً  دوراً  لعنب  وقد 

للقوات  واالنضامم  الوطن  حب  عىل  األبطال 

بشكل  الوطن  خدمة  لهم  تتيح  التي  املسلحة، 

ترسخت  أيضاً،  األمهات  هؤالء  وبفضل  مبارش، 

وهذا  جميعاً،  الوطن  أبناء  لدى  الشهادة  ثقافة 

يبدو واضحاً عىل تنافس أبناء الوطن جميعاً عىل 

االنضامم إىل صفوف القوات املسلحة، ورفع علم 

ملبادئ  إعالء  والواجب،  الحق  ميادين  يف  الدولة 

اإلمارات.

لهذا يستحق أمهات الشهداء كل تكريم وتقدير، 

ألنهن بحق قدمن مناذج مضيئة من أبناء الوطن 

ستظل ذكراهم محفورة يف ذاكرة هذا الوطن، وقد 

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن أمهات 

اإلماراتية  لألم  الحقيقي  النموذج  هن  الشهداء 

الوطنية املعطاءة، ووجهت سموها كلمة ألمهات 

شهداء الدولة يف مناسبة يوم األم، قالت فيها: «يف 

ذكرى يوم األم أقول ألم الشهيد اصربي ألنك أنت 

درجات  أعىل  بتقديم  قمت  فقد  واملثال  القدوة 

التضحية ألنك وهبت ابنك وفلذة كبدك من أجل 

الوطن».

الرشيدة عىل توظيف  القيادة  كام يعكس حرص 

اإلمارات  سعي  إطار  ففي  الوطن،  طاقات  كافة 

لجميع  تتيح  فإنها  والريادة،  التفوق  تحقيق  إىل 

كل  يف  الفعالة  املشاركة  ونساء،  رجاالً  أبنائها، 

مجاالت العمل الوطني، مبا فيها العمل العسكري.

املؤسس  للراحل  الثاقبة  الرؤية  إىل  يرجع  وهذا 

الشيخ زايد بن سلطان آل  الله  بإذن  له  املغفور 

نهيان، والتي يسري عليها ويعززها صاحب السمو 

الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله،  رعاه  ديب، 

بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

أصحاب  وإخوانهم  املسلحة،  للقوات  األعىل 

حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  السمو 

اإلمارات، وهي الرؤية التي تؤمن بأن املرأة عنرص 

رئييس يف بناء وتكوين القوات املسلحة.
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أكدت العقيد ركن عفراء الفاليس عىل أن وجود 

اإلماراتية  العسكرية  الخدمة  يف  النسايئ  العنرص 

يشكل قوة دفاع وطني إضافية ورافداً للكفاءات 

القوات املسلحة. مشريًة  الرجل يف  بجانب أخيها 

إىل تكريم املرأة اإلماراتية بيوم احتفاء خاص بها، 

يعترب من أسمى مشاعر الشكر والعرفان التي من 

املمكن أن تقدم للمرأة اإلماراتية العاملة يف كافة 

املجاالت.

وقالت ”املرأة اإلماراتية أصبحت جزءاً أساسياً يف 

تشهدها  التي  املستمرة  والنهضة  التطور  عملية 

حتى  العسكري،  املجال  يف  وخاصة  الدولة، 

أصبحت املرأة اإلماراتية يف العسكرية مثاالً عىل 

مستوى املنطقة والعامل أجمع، كونها تؤدي دوراً 

واملدنية،  العسكرية  الوظائف  يف  وفعاالً  هاماً 

وكعادتها أثبتت جدارتها وكفاءتها.“

يف  الكبري  الدور  الرشيدة  للقيادة  إن   ” وأضافت 

دعم فتيات الوطن لإللتحاق بالعسكرية، والاليت 

يسعني دامئاً لجعل املرأة اإلماراتية منوذجاً تفتخر 

الطموح  ذلك  ولديهن  بوجوده،  وقيادتها  الدولة 

أعطى  الذي  الوطن  لخدمة  الطفولة  منذ  املعزز 

الكثري ويستحق رد الدين له.“

سجله  الذي  الرائد  بالدور  اعتزازها  عن  وعربت 

فاطمة  الشيخة  لسمو  نور  من  بحروف  التاريخ 

الرئيس  العام  النسايئ  االتحاد  بنت مبارك رئيسة 

املجلس  رئيسة  األرسية  التنمية  ملؤسسة  األعىل 

األعىل لألمومة والطفولة ”أم اإلمارات“، ودعمها 

الالمحدود ملسرية متكني املرأة يف جميع املجاالت 

اإلماراتية  باملرأة  دفع  مام  والوظيفية،  التعليمية 

إىل مصاف التميز عربياً وإقليمياً ودوليا 

يف  ضابط  الزعايب  جاسم  نجالء  الرائد  وأشارت 

أن  إىل  العسكرية   األزور  بنت  خولة  مدرسة 

املرأة اإلمارتية قدمت إسهامات عظيمة ملجتمعها 

وشكلت عنرصاً فاعالً يف نهضة الوطن منذ انطالق 

القائد املؤسس املغفور  مسرية االتحاد عىل يدي 

له الشيخ زايد طيب الله ثراه، القائد الذي فتح 

أمامها أبواب العلم والعمل مام جعلها ترتقي إىل 

املناصب عن جدارة وكفاءة يشهد بها الجميع.

إماراتية  بكوين  فخورة  ”أنني  قائلة  وعربت 

وبنات  أبناء  من  النخبة  هذه  ضمن  وبوجودي 

الذين  الحصني  ودرعه  الوطن  حامة  اإلمارات 

عن  ودفاعاً  للوطن  فداًء  أرواحهم  يقدمون 

كون  أن  نفخر  إننا  ملكتسباته،  وصوناً  حياضه، 

اإلماراتية  للمرأة  املباركة  املسرية  هذه  ضمن 

املجاالت  جميع  يف  رائدة  منجزات  سجلت  التي 

املعتزة  للمرأة  منوذجاً  تكون  أن  يف  ونجحت 

الحضاري  وإرثها  اإلسالمية  العربية  بهويتها 

تطور  من  يحمله  ما  بكل  العرص  واملنفتحة عىل 

تقني وعلمي وتكنولوجي.“

ضابط  النعيمي  خميس  موزه  أول  مالزم  قالت 

األزور  بنت  خولة  مدرسة  يف  التدريب  جناح  يف 

املرأة  سجلته  مبا  ونفخر  نعتز  ”إننا  العسكرية  

الوطنية،  التنمية  مسرية  يف  إبداع  من  اإلماراتية 

فقد شكلت نصف املجتمع وترجمت رؤية القائد 

التنممية  مسرية  يف  فاعلة  تكون  أن  يف  املؤسس 

ذاته  الوقت  ويف   ، وتبتكر  وتنتج  تبدع  الوطنية، 

من  ميدان  كل  يف  األجيال،  وتريب  األرسة  تبني 

املرأة  هامة  ترتفع  الوطنية  التنمية  ميادين 

اإلماراتية عاليًة فخورًة مبا حققته من منجزات.“

لخدمة  دامئاً  اإلماراتية  املرأة  سعي  عىل  وأكدت 

الوطن ورفع رايته عالياً، وتحقيق إنجازات إضافية 

عىل ما حققته سابقاً، ويأيت وجودها يف العسكرية 

أخوتها  بجانب  لتكون  وكفاءة  مهارات  ليكسبها 

من أبناء الوطن لحامية الوطن، والدفاع عنه وعن 

مكتسباته.

واكدت نوف عبد النور الزرعوين  أن سمو الشيخة 

النابض والقدوة  القلب  فاطمة بنت مبارك، هي 

األوىل واألعىل بالنسبة إىل املرأة اإلماراتية بشكل 

والداعم  خاص،  بشكل  العسكرية  واملرأة  عام، 

األول واملوجه والناصح واملرشد واملتابع يف املجال 

العسكري.

القوات  مجال  يف  املرأة  مشاركة  تعد  وقالت 

املسلحة مصدر فخر واعتزاز لكل مواطنة، وأثبتت 

ومازالت تثبت، يوما بعد آخر، كفاءتها ومتيزها يف 

كل ما تولته من مهام وأوكل إليها من مسؤوليات 

وأكدت حضورها القوي وعطاءها الفاعل واملتميز 

مبا  العمل  مجاالت  مختلف  يف  وطنها  خدمة  يف 

املسلحة  القوات  صفوف  يف  مشاركتها  ذلك  يف 

والخدمة الوطنية والرشطة واألمن. 

نوف عبد النور الزرعوين

نجالء جاسم الزعايب

عفراء الفاليس
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العريضة  الخطوط  يعرف  أن  أوالً  يحتاج  القائد 

لعمل املنشأة أو املكان الذي سيديره، دون إغراق 

أين  وإىل  يبدأ،  أين  من  ليعرف  التفاصيل،  يف 

يريد أن يصل، وليفهم إمكانيات املكان، البرشية 

واملادية، البد أن يلم بها، وإال سيكون كمن يدير 

سمكاً يف البحر.

القائد البد أن يفهم أن العدالة والذكاء يف توزيع 

املكان  يف  القدرات  يضع  أن  يف  تكمن  املهام، 

التخطيط  قدرات  لديه  من  فمثالً  لها،  املناسب 

مكان  ويعرف  واملراقبة  املالحظة  يجيد  فإنه 

الترسب والخلل، ويستطيع أن يضع خطة بديلة، 

أو خطة عالجية، فإذا وضع هذا الشخص يف مكان 

عىل  مشاريع  النتيجة  فإن  التنفيذ،  عىل  يعتمد 

املأمول،  من  أقل  والناتج  متعرثة،  وخطط  ورق، 

بينام الشخصية التي تتمتع بقدرات التنفيذ فإنها 

حني توضع يف مكان التخطيط، فإن النتيجة عمل 

كثيف ومتواصل ومرهق، لكنه دوران ال يصل إىل 

هدف، ألنه يربع يف تنفيذ الخطة، وليس رسمها.

وحني يجهل القائد املهام التي يفرتض أن تنجزها 

تعرقل  مرحلة  أي  يف  أبداً  يعرف  لن  منشأته، 

العمل، ولن يعرف أين أصل املشكلة، بل سترتاكم 

املشاكل وتتفاقم، لن يستطيع أن يعرف تشخيص 

املادية،  املوارد  أم  األفراد،  يف  هي  هل  العلة، 

ستكون متاهة دون شك.

ومن املطبات التي عىل القائد تالفيها واالنتباه لها، 

أن ال يسمح ملصدر واحد للمعلومات أن يستحوذ 

ال  ألن  موثوق،  املصدر  كان  مهام  انتباهه،  عىل 

يفوته  قد  بل  يشء،  بكل  يلم  أن  يستطيع  أحد 

املصادر  تنوع  املكان،  عن  جوهرية  معلومات 

يحدث،  ما  عن  دقيقة  صورة  ومينحك  رضوري، 

يف  الهرم  رأس  عن  األبعد  األماكن  عن  خصوصاً 

مام  أكرث  وتعرف  الظل،  يف  تعمل  ألنها  اإلدارة، 

واملالحظة،  االستامع،  تستحق  فإنها  لذا  نتخيل، 

وغالباً ما يحدث خلف الكواليس معروف هناك.

وأيضاً عىل القائد أن يقاوم رغبته يف االعتامد عىل 

الشخصية املنجزة، ألنها تحرمه من رؤية مواطن 

اإلبداع يف اآلخرين، ومن الخطأ أن يكون فرداً أو 

البقية  فيدخل  اإلنجاز،  هيمنة  لديهم  مجموعة 

حيز التهميش دون قصد.

وتحتاج  ممكنة،  لكنها  سهلة،  ليست  القيادة 

عىل  واالطالع  واالنصات،  املالحظة،  من  الكثري 

األحوال، ومن ثم توزيع املهام والتفويض، هكذا 

القرار،  بصنع  معني  فأنت  البرش،  إدارة  تكون 

والبت فيه، فتفرغ ملهامك األساسية بعد أن تصنع 

يفعل  ماذا  تعرفه عن ظهر قلب، وتعرف  فريقاً 

وكيف يفعل.                              

:

.
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مألوف حيث جرى طالء  الطائرة غري  منظر  ويبدو 

خمس  بني  من   - إل“   إكس  ”بيلوجا  طائرة  أول 

 2019 عام  يف  الخدمة  صفوف  ستدخل   – طائرات 

يف   Beluga whale بيلوجا“  ”حوت  تشبه  بحيث 

اختيار  وجرى  الفقاعة.  يشبه  الذي  ورأسه  بياضه 

اقرتاع عام ضم حوايل 21,000  الحوت يف  ابتساحة 

من موظفي إيرباص حيث حصل الحوت املبتسم - 

وهو أحد ستة خيارات طُرحت للتصويت – عىل 40 

% من عدد األصوات.

الشحن  لطائرة  الناجحة  األوىل  الرحلة  ومتثل 

جديدا  إنجازا  إيرباص  رشكة  إنتاج  من  الجديدة 

حققتها  التي  الكبرية  اإلنجازات  قامئة  إىل  يُضاف 

الرشكة التي تسعى لدعم إنتاجها للطائرات التجارية 

النفاثة العريضة ذات املمر الواحد. وقد تكون طاقم 

قيادة الطائرة من الكابنت كريستوف كيل، ومساعده 

برناردو ساز – بنيتو هرنانديز ومهندس االختبارات / 

املهندس الجوي جان ميشيل بان، باإلضافة إىل لوران 

أنظمة  مراقبة  عن  املسؤولني  فوكو  وفيليب  البييه 

الطائرة وأدائها.

طياري  كبري  كيل،  كريستوف  الكابنت  ورصح 

االختبارات الجوية برشكة إيرباص، بأن ”أداء الطائرة 

للغاية  كان جيدا  الطريان  أثناء  إل“   إكس  ”بيلوجا 

املحاكاة  أجهزة  داخل  أدائها  عن  كثريا  يختلف  ومل 

األرضية“.

استخدمت  إيرباص  رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

الطائرات  نقل أجنحة  ”بيلوجا“ يف  سلسلة طائرات 

أوروبا،  يف  التجميع  إىل خطوط  اإلنتاج  مصانع  من 

 Hawarden ومن بينها مصنع إنتاج األجنحة يف مطار

مقاومة  جديدة  أسوار  بناء  وجرى  ويلز.  شاميل 

لالنفجارات يف املطار املذكور، كام أعيد رصف ممر 

اإلقالع يك يسمح للطائرة العمالقة بالهبوط.

من  تصميمها  إل“  إكس  ”بيلوجا  الطائرة  تستمد 

عىل  قدرتها  ولكن    330 إيه  إيرباص  الطائرة 

يت“  إس  ”بيلوجا  الطائرة  عىل  تزيد  االستيعاب 

 A350 جناحني  تحمل  حيث   30% بنسبة  الحالية 

XWB  بدال من جناح واحد. عالوة عىل ذلك، يصل 

طول جسم الطائرة الجديد إىل 6,9 أمتار وهو أطول 

أثقل  حمولة  رفع  عىل  قادر  وهو  مرتا   1,7 مبعدل 

إىل  للطائرة  الخلفي  الجزء  ميل  مع  أطنان،  بستة 

تتعلق  الطائرة A330-300 ألسباب  أكرث من  األمام 

مبركز الجاذبية.

املعززان  وهيكلها  الطائرة  أرضية  تأيت  هذا،  ورغم 
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الطائرة  أجنحة  تشكل  بينام   ،200F الطائرة  من 

A330 وعجالت هبوطها الرئيسية وجسمها األوسط 

الطائرة  جسم  دون  مبنية  شبه  منصة  والخلفي 

الخلفي.  األوسط  الجزء  قطع  مع  الخلفي  العلوي 

وميكن تركيب مخزن العفش املكرب خالل ثالثة شهور 

بفضل وجود 8,000 قطعة جديدة عىل خط االتصال 

junction line  ويف الوقت نفسه، نجد أن مخزن 

مقصورة  مثل  معدل  غري  الهواء  حيث   – العفش 

الركاب – الذي أرشفت عىل تعديله رشكة ”إيرنوفا“ 

العلوي  الجزء  إىل  وصوال  الذيل  عند  يبدأ  اإلسبانية 

من جسم الطائرة.

تعتمد  التي  إل“،  إكس  ”بيلوجا  الطائرة  تستمد 

 ،A330-200 الشحن  طائرة  عىل  تصميمها  يف 

رشكة  إنتاج  من   Trent 700 املحركات  من  طاقتها 

القيادة  مقصورة  تطوير  مؤخرا  وجرى  رولزرويس. 

والحد  العفش  مخزن  وهيكل  خفضها  جرى  التي 

الذي  األمر  املوردين،  مع  بالتعاون  والذيل  الخلفي 

منح الطائرة مظهرا مميزا.

ويصل وزن الطائرة إىل 125 طنان، وتستطيع حول 

كيلو   000 من  ألكرث  العفش  محزن  داخل  طنا   51

مرتا. والطائرة مجهزة بجناحني دقيقني مصنوعني من 

مادة البوليمر املعزز املصنوع من األلياف الكربونية، 

وهام يغطيان مساحة 361,6 مرتا مربعا ويصل طول 

الجناح إىل 60,3 مرتا. وتوجد زعنفة رأسية وحيدة 

مزودة  وهي  الذيل  منطقة  داخل  أفقيني  مبوازنني 

بزوجني من الزعانف الرأسية املساعدة.

القدرة  متطلبات  إل“  إكس  ”بيلوجا  الطائرة  وتلبي 

عىل النقل، مع تجميع الجسم السفيل من الطائرة 

.A330 عىل خط التجميع النهايئ للطائرة

مخزن  أضخم  إل“  إكس  ”بيلوجا  الطائرة  متتلك 

للعفش يف العامل اليوم، وهي تعد وسيلة فريدة لنقل 

مواد العفش الجوي الضخمة، وهو ما ميكن أحدث 

جيل من طائرات النقل من ترسيع عملية النقل من 

املهايئ  التجميع  خط  إىل  بريطانيا  يف  اإلنتاج  موقع 

”بيلوجا  الطائرة  الفرنسية. ومبجرد دخول  تولوز  يف 

الطائرات  الخدمة ستقوم كل طائرة من  إل“  إكس 

الخمس بعدد يرتاوح بني 900 و 1,000 رحلة سنويا، 

 1,700 بني  يرتاوح  طريان  ساعات  عدد  تسجيل  أي 

و 1,800 ساعة سنويا لتقديم الخدمة إلحدى عرش 

محطة يف مواقع مختلفة داخل القارة األوروبية.

الطائرة  لهيكل  املبديئ  التجميع  من  االنتهاء  وبعد 

الطائرة  تدخل  أن  املقرر  من  إل“،  إكس  ”بيلوجا 

إكس  ”بيلوجا  للطائرة  النهايئ  التجميع  الثانية خط 

أن يحني دور  إىل  إل“ يف شهر ديسمرب عام 2018، 

كل  واحدة  طائرة  مبعدل  املتبقية  الثالث  الطائرات 

عام. ورغم هذا، يظل أسطول طائرات ”بيلوجا إكس 

إل“ الخمس عند منتصف عمره، وميكن ألي رشكة 

أخرى استخدامه يف التطبيقات اللوجستية املدنية أو 

العسكرية. لذلك، لن يتم سحب طائرات ”بيلوجا“ 

الحالية من الخدمة عند طرح الطائرة ”بيلوجا إكس 

خمس  ملدة  تشغيله  ميكن  مختلط  كأسطول  إل“ 

سنوات أخرى.

األوىل  إل“  إكس  ”بيلوجا  الطائرة  أن  خرباء  ويرى 

التي ستدخل صفوف الخدمة يف عام 2019 ستكون 

الطائرة الثانية التي سيتم بناؤها بالتعاون مع رشكة 

تعقبها   ،Airbus Transport International

طائرتان من املقرر بناءهام يف عام 2020، ثم طائرة 

شأن  ومن   .2022 و   2021 عامي  يف  سنويا  واحدة 

هذه الخطة أن متكن طائرات ”بيلوجا إس يت“ من 

التقاعد خالل الفرتة من 2021 حتى 2023.

حمل  عىل  إل“  إكس  ”بيلوجا  طائرات  قدرة  تشبه 

 ،A330 مواد العفش الضخمة رسعة وكفاءة الطائرة

سطح  إن  بل  فحسب،  النقل  زمن  تخترص  ال  فهي 

مخزن العفش الرئييس الكبري يقلل الحاجة إىل توزيع 

األحامل والحاجة إىل التغليف.
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عام  يف  متطور  عائم  برج  أول  تسليم  املقرر  ومن 

التي تركز عملياتها   (GDELS)  2019 ولكن رشكة

والجسور   (ILS) املتكامل  اللوجستي  الدعم  عىل 

العامئة املتطورة تسعى لتسليم الشاحنات واملنصات 

وزورق   bridge adapter pallets النقالة  العامئة 

الجيش  أن  بالذكر  الجدير  ومن  الجسور.  نصب 

الربازييل هو أحد املستفيدين حاليا من ”جرس الدعم 

الذي   (Floating Support Bridge (FSB “العائم

يؤدي  كام  املتطور  العائم  الربج  عمل  نفس  يؤدي 

مهاما رئيسية للقوات املسلحة يف جميع أنحاء العامل.

تبادلية  بصورة  املتطور  العائم  الربج  نظام  ويعمل 

 Standard العائم“  القيايس  ”الربج  مع  كاملة 

Ribbon Bridge (SRB) و ”جرس الدعم العائم“، 

الكرة  نصف  يف  عامئا  قياسيا  جرسا  يجعله  ما  وهو 

الغريب. وقد شهد الربج العائم املتطور عمليات قتالية 

البحرية  نشاة  وسالح  األمرييك  الجيش  مع  مكثفة 

توماس  ولكن   2003 عام  منذ  األمرييك  (املارينز) 

 (GDELS)  كوفامن، نائب رئيس مجلس إدارة رشكة

لشؤون املشاريع والخدمات الخارجية، يرى أن ”هذه 

الحيازة الجديدة للجرس العائم املتطور تعكس ثقة 

أنظمة  أداء  يف  الكبريين  ورضاه  الربازييل  الجيس 

الجسور املتقدمة التي تنتجها الرشكة“.

للطي  قابال  جرسا  املتطور  العائم  الجرس  يعترب 

مصنوعا من األملنيوم ويتكون من منصات متحركة 

أطوالها  تصل  داخلية  وخمنصات   ramp bays

اإلجاملية إىل 6,92 أمتار ووزنها اإلجاميل إىل 6,350 

كيلوجراما وعرضها إىل 8,63 أمتار وارتفاعها إىل 1,30 

املتحرك  الجرس  ارتفاع  يصل  بينام  فردها،  عند  مرتا 

إىل مرتين. ويسمح تصميم الجرس بنقل أحامل مثل 

بالنسبة للمركبات   MLC) 80) العسكرية املركبات 

للمركبات  بالنسبة   MLC 96 واملركبات  املدرعة 

HET املدولبة وناقالت املعدات الثقيلة

للجرس  املتطورة  والطي  الفرد  آلية  إىل  وباإلضافة 

الصفائح  توجد  لالنزالق  املانع  والسطح  العائم 

الحاجبة للوحل ملنع إغراق الطرق األسفلتية. وميكن 

فرد الجرس مبساعدة نظام هيدرولييك يستخدم سائال 

غري قابل لالشتعال، وميكن بناء جرس بطول 100 مرتا 

(GDELS)
و 13 منصة داخلية ومنصتني خارجيتني يف حوايل 30 

ظل  يف  املتطور  العائم  الجرس  نرش  وميكن  دقيقة. 

األحوال الجوية املختلفة، وهو قادر عىل العمل يف 

التيارات املائية التي تصل قوتها إىل 3,05 أميال يف 

 6,75 بعرض  لالستخدام  قابل  سطح  ولديه  الثانية، 

أمتار يسمح مبسارين للمركبات MLC 20 املجنزرة 

واحد  مسار  أو  املدولبة   MLC 14 املركبات  أو 

  MLC 98 املجنزرة أو املركبات MLC 80 للمركبات

املدولبة.

يؤمن الجرس العائم املتطور أحدث قدرات التحميل 

التي ميكن أن تتحمل عبور كافة أنواع دبابات القتال 

الرئييس التابعة لحلف شامل األطليس (الناتو) مثل 

2، كام ميكنه  وتشالينجر   M1A2 وإبرامز ليبارد 2 

بعبور  ما يسمح  الكبرية،  املائية  التيارات  العمل يف 

كافة أنواع املركبات.

مع  متوافقة  بصورة  املتطور  العائم  الجرس  يعمل 
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ونظام   M3 الربمايئ  الجرس  مثل  األخرى  الجسور 

الدعم  ”جرس  و  العائم“  القيايس  ”الربج  املعدية 

 (GDELS)  العائم“، األمر الذي يعكس قدرة رشكة

أي  يف  الالزمة  القطر/التوصيل  معدات  تقديم  عىل 

وقت. 

العسكرية  العمليات  مواصلة  إمكانية  إىل  بالنظر 

العمليات  مرسح  عن  النظر  بغض 

جرى استخدام جسور GDELS بنجاح 

نفذتها  التي  العسكرية  املناورات  يف 

مسارح  يف  أو  بولندا  يف  التحالف  قوات 

الحقيقية  العمليات 

مثل العراق. وميكن نقل 

الجرس العائم املتطور عن طريق 

الطائرات ذات املراوح الدوارة أو عىل منت 

الشاحنات أو داخل عربات السكك الحديدية، األمر 

متفوق  أداء  وتحقيق  التكتييك  نرشها  يؤمن  الذي 

أثناء  املختلفة  الجوية  األحوال  يف  عليها  واالعتامد 

العمليات أو املناورات العسكرية.

الخاصة  تكاليفه  بقلة  املتطور  العائم  الجرس  يتميز 

املدى  عىل  التخزين  وسهولة  الصيانة  مبتطلبات 

بفضل  النقل  تكاليف  قلة  إىل  باإلضافة  البعيد، 

التصميم الهنديس. 

رشكة  عرضت   2018 يوروساتوري  معرض  خالل 

GDELS أربعة منتجات جديدة، هي:

التي  «أسكود»  املتوسطة  الرئييس  القتال  دبابة 

مزودة  وهي  طنا،   42 إىل  اإلجاميل  وزنها  يصل 

بنظام برجي مأهول حديث عيار 120 ملليمرتا، 

 7.62 عيار  محوري  رشاش  مبدفع  مسلحة  وهي 

الذخرية  الرشاش  املدفع  ويبستخدم  ملليمرتا. 

كمبيوتري  بنظام  متصل  وهو  للناتو  القياسية 

العسكريني  القائدة  مينح  ما  وهو  النريان  ملراقبة 

وفرد املدفع رؤية نهارية / حرارية مستقرة تعتمد 

عىل جهاز ليزري لتحديد املدى.

التي يصل وزنها  القتالية ”أسكود“  مركبة املشاة 

الركاب  مقصورة  حجم  بكرب  وتتميز  طنا   35 إىل 

الخلفية. واملركبة مزودة بربج غري مأهول يحتوي 

عىل مدفع مزدوج عيار 30 ملليمرتا ومدفع رشاش 

موجهني  وصاروخني  ملليمرتا   7.62 عيار  محوري 

للدبابات ونظام دفاعي قوي للرضبات  مضادين 

 Hard Kill Active Defence System املبارشة

لزيادة  درجة   360 بزاوية  متقدم  رؤية  ونظام 

الوعي امليداين.

وجرى تطوير كلتي املركبتني «أسكود» اعتامدا عىل 

 Common املشرتكة»  القاعدة  منصة  «تصميم 

الجديد    (Base Platform Design (CBP

حلول  ثالثة  عىل  يعتمد  مفتوح  نظام  واعتامد 

للطاقة بقوة 530 و 600 و 800 كيلو وات، وميكن 

وتعديل  املطاط  أو  الصلب  من  جنازير  تركيب 

ثالثة  من  مكون  لطاقم  يتسع  بحيث  تصميمها 

أفراد باإلضافة إىل 8 أفراد مشاة راجلة. ويضمن 

«تصميم منصة القاعدة املشرتكة»  استخدام كافة 

طرازات «أسكود» ملنصة واحدة مشرتكة من أجل 

تخفيف األعباء اللوجستية وتسهيل عملية تصنيع 

املركبة يف الداخل أو يف الخارج وضامن التسغيل 

املختلفني  العسكريني  املستخدمني  بني  التباديل 

التعاون  دعم  إىل  الرامية  السياسية  للرؤية  طبقا 

العسكري بني دول أوروبا.

حيث  السدايس،  الدفع  ذات  «باندور»  املركبة 

النسخة  الدفع  السداسية  «إيفو»  املركبة  تعترب 

ويصل   «باندور»،  املركبة  عائلة  من  الجديدة 

وزنها اإلجاميل إىل 18,5 طنا، ووقع اختيار الجيش 

املدرعة.   األفراد  حامالت  فئة  يف  عليها  األسرتايل 

نظام الجرس املميكن املتوسط، حيث يعترب الجرس 

 Variable Folding املتغري الجديد القابل للطي

Bridge (VFB) نظاما مرنا حديثا ميكن تزويده 

بصورة دامئة أو مؤقتة مبركبات مدولبة ومجنزرة 

متوسطة الوزن. ومبساعدة آلية إطالق الجرس من 

توصيل  ميكن  إنجنريينج“  ”بريسون  رشكة  إنتاج 

النظام باملركبة عن طريق وحدة تركيب خاصة. 

مركبة  عىل  محموال  الجرس  نظام  عرض  وجرى 

مدرعة مدولبة قياسية ذات دفع مثاين من طراز 

”بريانا 3“.
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برشكة  الصناعي  املدير  رسديوكوف،  أناتويل  ورصح 

 Mi-24 العسكري  النقل  طائرة  بأن   ،«Rostec»

املعدة  النسخة    Mi-35 الطائرة  تعترب  (حيث 

للتصدير) املتعددة األغراض هي أول طائرة مروحية 

روسية يتم تصميمها للعمليات العسكرية خصيصا. 

يف  يضعها  للغاية  جيد  بتصميم  املروحية  وتتمتع 

الدويل.  السوق  يف  طلبا  األكرث  املروحيات  مقدمة 

العمليات  أثناء  الفائق  أداءها  املروحية  أثبتت  وقد 

زيادة   ونتوقع  عديدة.  مناسبات  يف  العسكرية 

الطلب عىل النسخ الجديدة من هذه املروحية مع 

زيادة القدرات القتالية يف عدد كبري من الدول“.

النظام  عىل   Mi-35P املحدثة  املروحية  وتحتوي 

مع  الرؤية   - باملراقبة  الخاصة    OPS-24N-1L

إضافة الجيل الثالث من جهاز التصوير الحراري الذي 

تليفزيوين  تصوير  وآلة  الطويلة  املوجة  عىل  يعمل 

وجهاز ليزري لتحديد املدى. ومن املتوقع أن يؤدي 

عىل  املثبت  الجديد  الرقمي  الجوية  املحاكاة  جهاز 

نظام املراقبة الجوية اآليل PKV-8 إىل تعزيز توازن 

عالوة  األيل.  الطيار  باستخدام  وقيادةتها  املروحية 

الرؤية والحاسب اآليل إىل  عىل ذلك، سيؤدي نظام 

زيادة الدقة عند االشتباك مع األهداف املعادية.

وتتمتع املروحية Mi-35M الجديدة بعدد كبري من 

الخيارات والبدائل فيام يتعلق باألجهزة واملعدات، 

صواريخ  باستخدام  الطائرة  تحديث  ميكن  حيث 

الدفاعي  والنظام  املوجهة  جو   – جو    Igla-S

ليزرية  محطة  وجود  مع  املجوقل    President-S

تحت  باألشعة  العاملة  التوجيه  رؤوس  إلخامد 

أن  وميكن  الجوي.  الدفاع  نظام  لصواريخ  الحمراء 

 *VOR/ILS أنظمة  أيضا  اإلضافية  األجهزة  تشمل 

بني  املسافة  لقياس  املدى  لتحديد  السلكيا  وجهازا 

Mi
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الطائرة واإلشارات الضوئية األرضية.

لرشكة  التنفيذي  الرئيس  أندريهبوجينسيك،  وقال 

Mi- املروحية  ”الطائرة  إن  الروسية،  املروحيات 

العمليات  يف  استخداما  الطائرات  أكرث  من   24/35

العسكرية عىل مستوى العامل، وجرى استخدامها يف 

أكرث من 30 حربا ونزاعا مسلحا. وقد نجحنا بفضل 

التي  الطائرة  هذه  إتقان  يف  الطويلة  الخربة  هذه 

وأجهزة  األسلحة  بأحدث  دامئا  تزويدها  نعمل عىل 

التسلسيل  اإلنتاج  يبدأ  أن  املقرر  ومن  الطريان. 

التعديالت  كافة  اختبار  بعد  املحدثة  للطائرات 

العسكري  النقل  طائرة  تصميم  تم  وقد  املقرتحة“. 

املدرعة  القتالية  املركبات  تدمري  بهدف    Mi-35

والطائرة  الربية.  للقوات  النرياين  الدعم  وتقديم 

تنفيذ  وميكنها  الدفة  عالية  حديثة  بأسلحة  مجهزة 

املهام القتالية يف أي وقت ليال أو نهارا بغض النظر 

عن األحوال الجوية. ومن أهم مميزاتها القدرة عىل 

ثالثة  يتجاوز  ال  عدد  ونقل  بأسلحتهم  افراد  حمل 

إىل  باإلضافة  العمليات،  ساحة  من  مصابني  أفراد 

العفش داخل املقصورة أو داخل شبكة مثبتة عىل 

جسم الطائرة. 

Mi-26T2V

جرى  التي  املحدثة   Mi-26T2V املروحية  نفذت 

لها  رحلة  أول  الروسية  الجوية  للقوات  تصميمها 

 Rostvertol التابع لرشكة  الجوي  االختبار  يف مركز 

التي تعترب إحدى الرشكات التابعة لرشكة املروحيات 

العرض  يف  منوذجها  مشاركة  قبل  القابضة  الروسية 

الساكن يف معرض ”آرمي“ 2018.

تعد   Mi-26 ”املروحية  أن  سريديوكوف  وأوضح 

طائرة مميزة وفريدة من نوعها، وال توجد أي طائرة 

مروحية أخرى يف العامل تستطيع حمل الوزن الذي 

التطوير  عمليات  وتسمح  املروحية.  هذه  تحمله 

والتحديث باستخدامات أكرب وأوسع لهذه الطائرة. 

 –  2018 ألعوام  الرويس“  التسلح  ”برنامج  ويرى 

الفئة  بهذه  املسلحة  القوات  تزويد  رضورة   2027

الثقيل.  النقل  عىل  القادرة  املروحية  الطائرات  من 

وإين عىل اقتناع تام بأن املروحية Mi-26T2 ستلقى 

كام  خارجها،  أو  روسيا  داخل  سواء  واسعا  إقباال 

وأفريقيا  آسيا  يف   عليها  الطلب  زيادة  أيضا  نتوقع 

والرشق األوسط“.

 Mil مصنع  يف  املختصون  يجري  أن  املقرر  ومن 

األولية  الطريان  اختبارات   Moscow Helicopter

تسليم  بعدها  ليتم   Mi-26T2 الطائرة  عىل 

االختبارات  إلجراء  العسكريني  للضباط  املروحية 

”الرشكة  أن  بوجنسيك  وأضاف  عليها.  الرسمية 

كاهل  عن  كبرية  بدرجة  األعباء  تقليل  يف  نجحت 

طاقم القيادة عن طريق استخدام الحاسب اآليل يف 

زادت  ذلك،  عىل  عالوة  والهبوط.  الطريان  عمليات 

بفضل  طويلة  لفرتات  التحليق  عىل  الطائرة  قدرة 

املساعدات الدفاعية املجوقلة الحديثة“.

تكون  أن  املفرتض  من  العمالء،  رغبة  عىل  ونزوال 

املروحية Mi-26T2 قادرة عىل الطريان يف األحوال 

التضاريس  مثل  منطقة  أي  يف  السائدة  الجوية 

أي وقت  املعاكسة يف  الجوية  والظروف  الجغرافية 

املسارات  تجهيز  عن  النظر  وبغض  نهارا  أو  ليال 

جوية  مسارات  بدون  حتى  أو  عدمه  من  الجوية 

عىل اإلطالق، باإلضافة إىل القدرة عىل التحليق فوق 

الطريان  أو  بارزة  معامل  أي  من  الخالية  التضاريس 

رغم التعرض للنريان املعادية. كل هذا مع بقاء عدد 

أفراد طاقم الطائرة ثابتا دون تغيري.

 Mi-26T2 املروحية  الطائرة  أن  الخرباء  ويرى 

األوزان  لحمل  عريضة  نقل  طائرة  تعترب  املحدثة 

الثقيلة، وميكنها نقل حمولة من العفش يصل وزنها 

مالحية  أجهزة  الطائرة  لدى  ويوجد  طنا.   20 إىل 

تسهل   NPK90-2V نوع  من  حديثة  متكاملة 

مسارها  وشق  نهارا  أو  ليال  الطائرة  قيادة  عملية 

نقطة محددة  إىل  والوصول  اآليل  الوضع  باستخدام 

النهايئ  واالقرتاب  االقرتاب  عمليات  وتنفيذ  سلفا 

تؤمن  كام  البديل.  أو  الرئييس  املطار  إىل  والعودة 

 Mi-26T2V املساعدات الدفاعية املجوقلة للطائرة

حامية املروحية من التعرض لإلصابة بسبب أنظمة 

صواريخ الدفاع الجوي.

املتعددة  االتجاهات  ذو   (ILS) اآليل  الهبوط  نظام 

(VHF) وذو الرتدد الفائق الرسعة (VOR)
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وقال ويس كرمير، رئيس مجلس إدارة رشكة «ريثون» 

لألنظمة الدفاعية املتكاملة، إن «السويد و 15 دولة 

أخرى يضعون ثقتهم يف الصاروخ «Patriot» للدفاع 

عن مواطنيها والدفاع عن جيوشها وحامية سيادتها 

بعد أن نجح الصاروخ يف تسطري سجل قيايس حافل 

الباليستية  الصواريخ  عىل  التغلب  يف  بالنجاحات 

«حصول  أن  وأضاف  األخرى».  الجوية  والتهديدات 

السويد عىل الصاروخ «Patriot» من شأنه أن يعزز 

أمن شامل األطليس والرشاكة األورويب – األمريكية 

من خالل وضع تصور موحد مشرتك للدفاع الجوي 

والصاروخي املتكامل».

ميثل   «Patriot» الصاروخ  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

الصواريخ  ضد  األورويب  للدفاع  الفقري  العمود 

واملركبات  والطائرات  كروز  وصواريخ  الباليستية 

الجوية املتقدمة، األمر الذي يعكس أهمية الصاروخ 

بالنسبة للقارة األوروبية.

 « »

دول  خمس  ظلت   «Patriot» الصاروخ  نرش  منذ 

ضد  قتاليا  اشتباكا   200 من  أكرث  يف  عليه  تعتمد 

كروز  وصواريخ  املأهولة  وغري  املأهولة  الطائرات 

يناير  شهر  ومنذ  التكتيكية.  الباليستية  والصواريخ 

2015 نجح الصاروخ يف اعرتاض أكرث من 100 صاروخ 

باليستي أثناء العمليات القتالية التي جرت يف جميع 

أرض – جو  الصواريخ  عائلة  العامل، وشاركت  أنحاء 

 90 من  أكرث  يف  التوجيه  املعززة  للصواريخ  التابعة 

عملية من عمليات االعرتاض املشار إليها.

اعتامد  دون  ممكنة  االشتباكات  تلك  تكن  ومل 

أكرث  يضم  طويل  سجل  عىل   «Patriot» الصاروخ 

اختبارا   1,400 من  وأكرث  أرضيا  اختبارا   3000 من 

الصاروخ  اختبار  فيها  يتم  كان  مرة  كل  ويف  جويا. 

املختصون  املهندسون  كان  حية  كذخرية  إطالقه  أو 

يضعون أيديهم عىل طرق وأساليب جديدة لتحسني 

الصاروخ أو تعزيز أدائه.

املتكامل  والصاروخي  الجوي  الدفاع  نظام  يشبه 

ال  التي  االختبارية  السيارة  املتطور   «Patriot»

لسلسة  بعد خضوعها  إال  األسواق  ميكن طرحها يف 

من االختبارات الصعبة. فأرواح املستهلكني تتوقف 

عليها، األمر الذي يدفع رشكة «ريثون» إىل تحديث 

الصاروخ بشكل مستمر حتى تتأكد من اعتامده عىل 

أحدث أساليب التكنولوجيا.

الصاروخ  اختبارات  مدير  ماكدونالد،  براين  ورصح 

«باتريوت» التابعة إلدارة األنظمة الدفاعية املتكاملة 

برشكة «ريثون»، بأن «الرشكة أجرت أكرث من 3,200 

اختبارا و 1,500 عملية إطالق حية للصاروخ حتى 

من  يُحىص  ال  عددا  أن  أؤكد  أن  ويسعدين  اآلن، 

تلك االختبارات قادم عىل الطريق، وهو ما يعكس 

.«Patriot» فلسفة الرشكة يف التعامل مع مرشوع

مع  «ريثون»  رشكة  اتبعها  التي  السياسة  هي  تلك 

 Patriot «باتريوت»  الصاروخ  نرش  بعد  ما  مرحلة 

جديد  جيل  فكل   .Post-Deployment Build 8

الخدمة  صفوف  يف  املوجود  لسابقه  تحديثا  يعترب 

الفعلية. وقد أثبت الجيل السابع PDB-7 نجاحه يف 

أثناء  التهديدات وإنقاذ أرواح املدنيني  التعامل مع 

ال  والتطوير  التحسني  طريق  ولكن  الدائرة  املعارك 

يعرف الكلمة األخرية دامئا، حيث أثبتت االختبارات 

وجود عدة فرص لتطوير الجيل السابع من الصاروخ 

«Patriot»
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”Patriot“، وهذا ما أوضحه تقرير ”مكتب املساءلة 

وجرى   .2016 لعام  األمريكية“  للحكومة  التابع 

 PDB-8 الثامن  الجيل  مع  الفرص  تلك  استغالل 

يف  الرشكة  نجحت  الذي   “Patriot” الصاروخ  من 

تطويره وإجراء عدة اختبارات قاسية عليه يف صحراء 

الجيش األمرييك  نيومكسيكو، ومن ثم تسليمه إىل 

إلجراء االختبارات التشغيلية.

 ،“Patriot” وقد أفاد تقرير حول اختبارات الصاروخ

وهو التقرير الذي نرشته إدارة االختبارات والتقييم 

العمليايت التابعة لوزارة الدفاع األمريكية  يف مطلع 

الصاروخ  من  الثامن  الجيل  أداء  بأن   ،2018 عام 

معظم  يف  املطلوب  املستوى  عىل  كان   PDB-8

وضعوا  قد  الجنود  بأن  التقرير  أفاد  كام  الحاالت. 

خاللها  من  ميكن  التي  النقاط  بعض  عىل  أيديهم 

الصاروخ،  من   PDB-8 الثامن  الجيل  أداء  تحسني 

وأبدى مهندسو ”ريثون“ سعادتهم وترحيبهم بهذه 

املقرتحات.

بانتهاء   “Patriot” الصاروخ  اختبارات  تنتهي  ولن 

اختبارات الجيل الثامن الصاروخ. وتعتمد 14 دولة 

عىل الصاروخ ”باتريوت“ الذي ميثل الركيزة األساسية 

للدفاع الجوي والصاروخي يف بالدها. وتطالب تلك 

الصاروخ محافظا عل  تفوقه عىل  بأن يظل  الدول 

التهديدات الناشئة، وأن يواصل أدائه الفائق، األمر 

يف  الشديد  ”ريثون“  مهنديس  انهامك  يفرس  الذي 

التحديث  مرحلة  لتنفيذ  وساق  قدم  عىل  العمل 

PDB-8.1 التالية للصاروخ

وكانت نتيجة عمليات التحسني والتطوير تلك هي 

صاروخا  اليوم   “Patriot” الصاروخ  جعلت  التي 

من  كبري  عدد  مواجهة  عىل  قادرا  متقدما  حديثا 

العمليات  يف  كبرية  كفاءة  وأثبت  التهديدات، 

النزاع والحروب عىل مستوى  العسكرية يف مناطق 

والهدف  االسم  نفس  الصاروخ يحمل  العامل. ويظل 

األسايس لصاروخ ”Patriot“ منذ تطويره، وعدا ذلك 

ال يوجد وجه للشبه أو املقارنة.

لتحيل  نظرا  ممكنا  أمرا  التطوير  فرص  وتعترب 

واالستعداد  باملرونة   “Patriot” الصاروخ  تصميم 

التحديث  بتمويل هذا  ويقوم  والتحديث.  للتطوير 

عبارة عن  ”باتريوت“، وهم  أعضاء رشاكة  املستمر 

كونسورتيوم مكون من 16 دولة تستخدم الصاروخ، 

وهي الدول التي ضخت استثامرات ضخمة لتمويل 

مدار  عىل  املستمرة  والتطوير  التحديث  عمليات 

العرشين عاما املاضية.

صاروخ   220 من  أكرث  «ريثون»  رشكة  أنتجت 

«Patriot» وسلمتها لعمالئها يف 16 دولة. وقد رأى 

املرن  التصميم  من  االستفادة  الدول  هذه  معظم 

الذي  األمر  صواريخها،  تحديث  بهدف  للصاروخ 

يعني قدرة الصاروخ عىل العمل بصورة متوافقة عىل 

التي  الدول  تستطيع  وهكذا،  العامل.  دول  مستوى 

مع  التدريب  متارس  أن   «Patriot» الصاروخ  متتلك 

بعضها البعض. ليس هذا فحسب، بل تستطيع أيضا 

أن تعمل مع بعضها البعض يف العمليات القتالية.

محددا  مسارا  لنفسه   «Patriot» الصاروخ  حدد 

التهديدات والتعامل معها  استباق  له  للنمو يضمن 

بعدها.  وما   2048 عام  حتى  عالية  تدمريية  بقدرة 

وقد كشفت رشكة «ريثون» مؤخرا النقاب عن منوذج 

تجريبي ألحد أجهزة الرادار الذي يعتمد عىل نرتات 

الغاليوم gallium nitride وهي عبارة عن مادة شبه 

موصلة متطورة تؤمن الحامية بزاوية 360 درجة.

:« »

إرسائيل،  اليابان،  أملانيا،  هولندا،  املتحدة،  الواليات 

إسبانيا، كوريا  اليونان،  تايوان،  الكويت،  السعودية، 

الجنوبية، اإلمارات، قطر، رومانيا، بولندا والسويد.

 «Patriot»
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 (Palletized Load System (PLS “ ”

. (Expedient Leader Follower (ExLF

من  الجنود  إخراج  يف  املذكور  الربنامج  وسيساهم 

املركبة أثناء تشغيلها يف املناطق املحفوفة باملخاطر، 

تصميم  يكون  أن  عىل  أوشكوش  رشكة  وحرصت 

التقنية الذاتية مرنا مبا يكفي لتشغيل املركبة يف عدة 

leader- القيادة  مركبة  اتباع  مثل  مختلفة  أوضاع 

ووضع  الكاملة  الذاتية  القيادة  ووضع   follower

للعمليات  الالزم  الدعم  لتقديم  بُعد  عن  التشغيل 

املأهولة أو غري املأهولة.

عام  ومدير  الرئيس  نائب  ويليامز،  بات  ورصح 

(املارينز)  البحرية  مشاة  وسالح  الجيش  برامج 

برشكة أوشكوش ديفنس، بأن ” ”نظام التحميل عىل 

 (Palletized Load System (PLS “املنصات النقالة

اإلمداد  إعادة  أسطول  من  يتجزأ  ال  جزءا  يشكل 

 25 من  أكرث  منذ  األمرييك  الجيش  لدى  والتوزيع 

عاما“. وأضاف أن ”تجهيز املركبات بالتقنية الذاتية 

الحركة سيساهم كثريا يف تقليل نسبة تعرض جنودنا 

للتهديدات املعادية عن طريق إخراجهم من املركبة 

أوشكوش  رشكة  تكليف  عىل  العقد  وينص  متاما“. 

برتكيب 70 نظام ذايت الحركة بصورة مبدئية ألغراض 

البيانات العملية الفنية الخاصة بالتطوير والتشغيل 

يسمح  اختياريا  بندا  العقد  ويتضمن   ،(OTD)

للجيش برشاء 150 نظاما.

وأردف ويليامز أن ”الرشكة حريصة عىل تطبيق هذه 

التقنية املنقذة لألرواح عىل ميادين القتال، موضحا 

البحوث  من  عاما   15 حوايل  أمضت  الرشكة  أن 

واالختبارات  املستقلة  االختبارات  مثل  والتطوير 

الحكومية، ونحن سعداء للغاية لتطبيق تلك التقنية 

عىل أساطيل الجيش األمرييك“.

التي  الذاتية  الحركة  تقنية  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

صممتها رشكة أوشكوش تتمتع بقدر كبري من املرونة 

من  املأهولة  وغري  املأهولة  العمليات  وتستهدف 

وميكن  املختلفة،  للمهام  الالزم  الدعم  تقديم  أجل 

تطبيقها بكل سهولة عىل املركبات الجديدة والقدمية 

العمود  الذاتية  الحركة  تقنية  عىل حد سواء. ومتثل 

الجيش  لدى  والتوزيع  اإلمداد  إعادة  لنظام  الفقري 

تحميل  عند  عالية  بكفاءة  تعمل  حيث  األمرييك، 

عىل  قدرتها  إىل  باإلضافة  املهامت،  وتسليم  وتفريغ 

حمل مجموعة كبرية من مواد الشحن، وهي مصممة 

خصيصا لتحميل وتفريغ مجموعة كبرية من حاويات 

تدخل  دون   IOS containers الكبرية  الشحن 

العنرص البرشي.

وجري تصميم ”نظام التحميل عىل املنصات النقالة“ 

الذخرية  حمل  عىل  قادرا  يكون  بحيث   (PLS)

واإلمدادات املهمة األخرى، وأثبت النظام قدرته عىل 

الخطوط  عىل  والتموين  اإلمداد  إعادة  مهام  تنفيذ 

األمامية بغض النظر عن طبيعة التضاريس الجغرافية 

والطبوغرافية.

ويعترب ”نظام التحميل عىل املنصات النقالة“، الذي 

يستخدم محركا من نوع Caterpillar® C15  بقوة 

600 حصانا، العمود الفقري إلعادة اإلمداد والتوزيع 

لدى الجيش األمرييك حيث يعمل بكفاءة عالية عند 

عىل  قادر  وهو  املهامت،  وتسليم  وتفريغ  تحميل 

حمل مجموعة كبرية من مواد الشحن، وهو مصمم 

خصيصا لتحميل وتفريغ مجموعة كبرية من حاويات 

تدخل  دون   IOS containers الكبرية  الشحن 

العنرص البرشي. 
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االثيويب آيب أحمد عيل،  الوزراء  أدى رئيس  أن  منذ 

أبريل  من  الثاين  يف  الربملان  أمام  الدستورية  اليمني 

افريقيا  رشق  ومنطقة  اثيوبيا  شهدت  املايض، 

تحوالت تاريخية، حيث قاد السيايس االثيويب الذي 

أكرب مجموعة عرقية يف  أورومو،  ينحدر من عرقية 

البالد، إصالحات كبرية يف الداخل والخارج عىل حد 

لدى  إيجابية  سواء، وتولدت مبجيئه فورة تطلعات 

آيب  يقود  أن  يف  يأمل  بات  الذي  االثيويب،  الشعب 

رئيس  أفضل، كام حظي  مستقبل  إىل  البالد  أحمد، 

ودويل  إقليمي  وتقدير  باحرتام  االثيويب  الوزراء 

نظراً لخرباته ومؤهالته العلمية، ما أسهم بدوره يف 

اثيوبيا  بناء  قادرة عىل  واعية  اسرتاتيجية  بناء رؤية 

التي  األزمات  من  الكثري  من  وتخليصها  الجديدة 

للموارد  الكفؤة  واإلدارة  التخطيط  بفضل  تعانيها 

البرشية والطبيعية التي متتلكها البالد.

 :

أهمية  ذات  منطقة  اإلفريقي  القرن  منطقة  تعترب 

عدن  خليج  عىل  تطل  كونها  بالغة،  اسرتاتيجية 

انتاج  ملناطق  مقابلة  املندب،  باب  عىل  وترشف 

العريب،  والخليج  التعاون  مجلس  دول  النفط 

ومالصقة إلقليم البحريات العظمى يف وسط إفريقيا، 

الذي يتميز بغنى موارده املائية والنفطية واملعدنية، 

االستعامري  للتنافس  محل  املنطقة،  كانت  ولهذا 

السادس  القرن  الحقبة االستعامرية يف  منذ بدايات 

أن  عىل  املعرفية  املصادر  معظم  عرش.  وتجمع 

منطقة القرن االفريقي تتكون من الصومال، جيبويت، 

إريرتيا وأثيوبيا حيث تشغل الصومال معظم مناطق 

الهندي  املحيط  عىل  تقع  التي  الساحلية  القرن 

وخليج عدن بسواحل بحرية يبلغ طولها نحو ثالثة 

مناطق  بقية  وإريرتيا  جيبويت  وتشمل  كم.  آالف 

التي تقع عىل مضيق باب املندب  القرن الساحلية 

هذا  من  حرمت  فقد  إثيوبيا  أما  األحمر،  والبحر 

املنفذ الساحيل االسرتاتيجي بعد انفصال إريرتيا يف 

العام 1993. ومن هنا تكمن أهمية التقارب األخري 

وانهاء النزاع االثيويب ـ االريرتي، حيث ميكن الثيوبيا 

وتصدير منتجاتها  مجدداً  العامل بحرياً  التواصل مع 

واالستفادة من التعاون مع املواىنء البحرية االريرتية، 

الطاقة  من  االستفادة  ألريرتيا  ميكن  املقابل  ويف 

الكهربائية املتوقعة التي ستنتجها مولدات الكهرباء 

يف سد النهضة. ويشري الباحثون إىل أن منطقة القرن 

االفريقي سميت بهذا االسم تشكل ذلك النتوء البارز 

يف الجانب الرشقي من وسط القارة اإلفريقية، وهو 

يشبه «وحيد القرن» الذي يحده من الشامل البحر 
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األحمر ومن الرشق الشاميل خليج عدن، ومن الرشق 

الغرب  ومن  كينيا،  الجنوب  ومن  الهندي،  املحيط 

والشامل الغريب السودان، وتبلغ مساحته 1882557 

يضمون  الباحثني  من  الكثري  أن  ويالحظ  كلم2. 

االفريقي  القرن  منطقة  دول  إىل  وكينيا  السودان 

العرقي  التداخل  إطار  يف  نظرهم  وجهة  ويربرون 

وعالقات  السكاين  والتواصل  والحدودي  والثقايف 

ويتعاملون  الدول  هذه  مجمل  بني  والتأثر  التأثري 

يستند  فيام  جيوبوليتيكية.  فرضية  باعتبارها  معها 

آخرون عىل التصنيف األمرييك الذي اعتمد منذ عهد 

الرئيس األسبق بيل كلينتون مفهوم «القرن االفريقي 

إىل  باإلضافة  وكينيا  السودان  يشكل  الذي  الكبري» 

منطقة البحريات العظمى.

وتستمد هذه املنطقة أهميتها الجيواسرتاتيجية من 

كونها ترشف عىل خليج عدن ومضيف باب املندب 

أهميتها  لها  مائية  ممرات  وهي  األحمر،  والبحر 

الكبرية منذ افتتاح قناة السويس يف عام 1896، كام 

تضاعفت أهميتها بفعل مرور جزء كبري من صادرات 

نفط الخليج العريب عربها، باعتبار أن ممرات النقل 

االثنني  أمن  وأن  اإلنتاج  مناطق  عن  أهمية  تقل  ال 

معاً كل ال يتجزأ.

القرن األفريقي شبه جزيرة تقع يف •  تُعد منطقة 

إثيوبيا  من  كل  فعلياً  تضم  حيث  أفريقيا  رشق 

وأريرتيا وجيبويت وكينيا والصومال، وهي منطقة 

ذات أهمية اسرتاتيجية كبرية يف معادالت األمن 

القومي العريب والخليجي، وبالتايل متتلك أهمية 

االسرتاتيجي  التخطيط  حسابات  ضمن  كبرية 

إقليمية  دول  سعى  ظل  يف  السيام  االمارايت، 

املنطقة،  تلك  يف  نفوذها  وتوسيع  للتواجد  عدة 

أحدثها تركيا التي حصلت عىل حق إدارة جزيرة 

عىل  الواقعة  السودانية االسرتاتيجية،  سواكن 

األحمر، وهي واحدة من  للبحر  الغريب  الساحل 

الحجاج  واستخدمها  إفريقيا،  يف  املوانئ  أقدم 

األفارقة قدميا ألجل الحج إىل مكة، باإلضافة إىل 

تحركات كل من إيران وإرسائيل يف تلك املنطقة، 

االرضار  قطر  به  تضطلع  الذي  الدور  عن  فضالً 

مبصالح الدول الداعية ملكافحة اإلرهاب (اململكة 

العربية السعودية ودولة االمارات ومرص ومملكة 

البحرين) يف تلك املنطقة الحيوية.

موقعها  •  من  أهميتها  املنطقة  تلك  تكتسب 

واملحيط  األحمر  البحر  عىل  املطل  االسرتاتيجي 

الهندي؛ ومن ثم تحكمها بشكل رئييس يف املالحة 

البحرية التي متر عرب مضيق باب املندب، السيام 

من  القادمة  النفطية  بالتجارة  املتعلقة  تلك 

الخليج إىل أوروبا، وهو ما جعلها مقصد اهتامم 

ويستدل  والدولية،  اإلقليمية  القوى  من  العديد 

العسكرية  القواعد  إجاميل  رصد  من  ذلك  عىل 

األجنبية املنترشة بدول املنطقة، إىل جانب توجه 

االستثامرات بشكل الفت يف السنوات األخرية إىل 

بعض دول القرن األفريقي، وقد عزز من ذلك ما 

متتلكه املنطقة من موارد طبيعية. 

حيوياً •  هدفاً  اثيوبيا  مع  التعاون  تعزيز  يعترب 

القومي  األمن  ركائز  تأمني  زاوية  من  لإلمارات 

العريب، السيام يف ظل التداعيات املحتملة الناجمة 

عن بناء «سد النهضة» الذي يؤثر بشكل مبارش 

وثيقاً  تعاوناً  ويتطلب  املرصي،  القومي  األمن  يف 

بني مرص واثيوبيا من أجل التفاهم حول حصص 

الدولتني،  بني  مياه  حرب  نشوب  وتفادي  املياه 

سواء  األهمية  غاية  االمارات يف  دور  يبدو  وهنا 
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من حيث مساعدة البلدين عىل تقريب وجهات 

لألمن  ومتكامل  شامل  تصور  بناء  يف  أو  النظر، 

املواقف  وتنسيق  التعاون  عىل  يقوم  اإلقليمي 

فيها  مبا  اإلقليمية  الدول  مختلف  بني  والتفاهم 

مرص واثيوبيا وغريهام.

يسمى •  مبا  وثيق  ارتباط  االفريقي  القرن  ملنطقة 

القرن  دول  يضم  والذي  األزمة»،  بـ»قوس 

تبلورت  وقد  العربية،  الجزيرة  وشبه  األفريقي 

أهمية تلك املنطقة منذ انطالق «عاصفة الحزم» 

لتطويق متدد األذرع اإليرانية، إىل جانب مواجهة 

يف  بكثافة  تنشط  التي  اإلرهابية  الجامعات 

منطقة رشق القارة االفريقية والتي ميتد تأثريها 

الخطر ليهدد أمن دول مجلس التعاون. 

القطري •  والدورين  الرتيك  للتوسع  التصدي 

واإليراين يف منطقة القرن االفريقي، حيث متتلك 

وقعت  كام  الصومال،  يف  عسكرية  قاعدة  تركيا 

اتفاقية مع السودان الستغالل جزيرة «سواكن». 

اسرتاتيجياً  هدفاً  املنطقة  تلك  يف  التمركز  ويعد 

مهامً لبناء دور إمارايت حيوي ملعادلة أدوار الدول 

املعادية لدول التحالف العريب.

تفويت •  واريرتيا  اثيوبيا  مع  التقارب  يستهدف 

للتغلغل  جاهدة  تسعى  التي  قطر  الفرصة عىل 

عرب  اريرتيا  الحيوية، والسيام يف  املنطقة  تلك  يف 

االرهايب،  املسلمني  االخوان  تنظيم  مساعدة 

باعتبارها  اريرتيا  موانئ  إىل  تنظر  قطر  وكانت 

األربعة  الدول  مقاطعة  مواجهة  وسائل  أحد 

الداعية ملكافحة اإلرهاب لها. وكانت إريرتيا قد 

املايض،  يونيو  يف  القطري  اإلعالم  رسمياً  كذبت 

بشأن دعمها للدوحة، عقب قطع الدول العربية 

قطر،  مع  عالقاتها  اإلرهاب  ملكافحة  الداعية 

العريب  باألمن  واإلرضار  اإلرهاب،  دعم  بسبب 

زعمت  أن  بعد  التكذيب  وجاء هذا  والخليجي. 

وسائل إعالم قطرية رفض أسمرة لطلب اإلمارات 

والسعودية قطع العالقات مع الدوحة، دون ذكر 

املصدر.

أفريقيا يف جنوب •  دولة  أكرب  ثالث  أثيوبيا  تعترب 

السكان  وتعداد  املساحة  حيث  من  الصحراء، 

مكانة  يعطيها  ما  وهو  االقتصادية،  واألهمية 

متميزة يف القرن اإلفريقي، كأبرز القوي اإلقليمية 

والعسكرية.

أثيوبيا •  تحقق  أن  الدويل  النقد  صندوق  يتوقع 

نسمة  مليون   100 سكانها  عدد  يتجاوز  التي 

أرسع منو اقتصادي يف أفريقيا بحلول نهاية العام 

الجاري بنسبة 8.5 يف املئة.

والتعاون •  للتجارة  واعدة  فرص  اثيوبيا  متتلك 

اإلجراءات  بعد  السيام  واالستثامر،  االقتصادي 

الدولة لتحرير  اتخذتها  التي  االقتصادية األخرية، 

أمام  للدولة  اململوكة  الرشكات  وطرح  االقتصاد، 

االستثامر األجنبي. 

دولة •  أنها  رغم  أفريقيا،  مفاتيح  أحد  إثيوبيا 

حبيسة، وقد دفع هذا العديد من القوى الدولية 

واإلقليمية إىل تعزيز عالقاتها معها، كام أسهمت 

تعدادها  يفوق  حيث  البرشية  إثيوبيا  قوة 

يف  أيًضا  الطبيعية  وثرواتها  نسمة  مليون   100

التي منحتها  الصني  مثل  دوليني  رشكاء  جذب 

 2017 وحتى   2000 عام  منذ  متويالت تنموية 

بناء  يف  وأسهمت  دوالر،  مليار   12.3 من  بأكرث 

مشاريع اسرتاتيجية ألديس أبابا مثل سد النهضة 

يتجاوز  التي  بينها وبني جيبويت  الحديد  والسكة 

طولها 700 كم بتكلفة تجاوزت 3 مليارات دوالر. 

ويف هذا اإلطار أيضاً يالحظ أن استثامرات تركيا 

وأيًضا  دوالر،  مليارات   3 الـ  تخطت  اثيوبيا  يف 

إرسائيل التي تحتفظ بعالقات اقتصادية وسياسية 

من  إرسائيل  مّكن  ما  إثيوبيا،  مع  للغاية  قوية 

إقامة عالقات مع دول أفريقية أخرى عرب هذه 

البوابة.

 وجدت أثيوبيا يف تأمني عالقات تعاون وثيقة مع • 

دولة االمارات العربية املتحدة واململكة العربية 

من  احتياجاتها  مصدًرا مهاًم لتأمني  السعودية، 

ومتويل  إلنجاز  الطاقة  مصادر  وتوفري  النفط، 

االستثامرات  وجذب  التحتية،  البنية  مرشوعات 

االثيويب  الوزراء  رئيس  يساعد  ما  وهو  األجنبية، 

الجديد يف تحقيق أهدافه التنموية الطموحة.

التحول •  نقاط  أهم  من  الحزم»  «عاصفة  تعترب 

فنظرًا  أفريقيا.  رشق  بدول  اإلمارات  عالقة  يف 

وانعكاساتها  العملية  لتلك  االسرتاتيجية  لألهمية 

عامة،  العريب  الخليج  منطقة  أمن  عىل  املبارشة 

أصبح التوجه اإلمارايت نحو دول القرن األفريقي 

اإلمارات  بذلت  حيث  ملحة،  رضورة  مبثابة 

جهود  السعودية  العربية  اململكة  مبساعدة 

الساعية  اإليرانية  األذرع  أجل تطويق  من  كبرية 

إىل  املندب،  باب  مضيق  عىل  السيطرة  إىل 

التمويالت  وصول  ملنع  محاوالتها الدامئة  جانب 

استقرار  لزعزعة  الساعية  اإلرهابية  للتنظيامت 

انعكاسات  من  لذلك  ملا  االفريقي  القرن  دول 

سلبية عىل أمن دول مجلس التعاون.

التي •  البحرية  اتجهت اإلمارات الستغالل املوانئ 
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ملزيد  األفريقي  القرن  بدول  إدارتها  عىل  ترشف 

من السيطرة عىل املالحة البحرية، وتنفيذ خطط 

املساعدات  لتقديم  العريب»  «التحالف  دول 

الغذائية واالنسانية للشعب اليمني.

األفريقي •  القرن  ملنطقة  الجغرايف  املوقع  أدى 

الخليجي،  النفط  مصادر  من  اقرتابها  حيث  من 

اإلمارات  رأسها  عىل  الخليجية  الدول  اتجاه  إىل 

إلعادة هيكلة سياساتها الخارجية نحو مزيد من 

تكثيف العالقات وأوارص التعاون مع دول القرن 

األفريقي، لتأمني املمرات البحرية من أجل نقل 

صادرات النفط الخاصة بها، وهو ما دفعها لتأجري 

واإلرشاف عىل العديد من املوانئ البحرية، لعل 

اريرتيا، و»بربرة» يف  أبرزها ميناءي «عصب» يف 

الصومال.

يف ظل االنفتاح الذي تشهده السياسة الخارجية • 

شبكة  تنويع  نحو  بكثافة  اتجهت  اإلماراتية، 

حلفاءها، ونظرًا ألن القارة األفريقية عموماً متثل 

الكتلة التصويتية الثانية يف الجمعية العامة لألمم 

املتحدة، يف الوقت الذي تشكل فيه دول القرن 

التوجه  أصبح  حقيقيًا،  إقليميًا  ثقًال  األفريقي 

اإلمارايت أكرث بروزًا يف دول رشق أفريقيا، وهو ما 

التعاون بني اإلمارات  يستدل عليه من معدالت 

الستقطاب الكتلة  محاولة  يف  املنطقة  ودول 

التصويتية الخاصة بهم يف املحافل الدولية.

محركات •  أهم  أحد  اإلرهاب  مكافحة  تعترب 

ظل  يف  السيام  افريقيا،  تجاه  اإلمارايت  التوجه 

القارة  رشق  الراديكالية  الجامعات  ظهور  تنامي 

إىل  الصومال»،  يف  املجاهدين  شباب  «كجامعة 

من  ما  البحرية  القرصنة  أعامل  تصاعد  جانب 

شأنه تهديد حركة املالحة البحرية، والتأثري عىل 

األفريقي  بالقرن  اإلماراتية  االستثامرات  استقرار 

وهو ما دفع اإلمارات لتكثيف تعاونها األمني مع 

دول املنطقة عىل مختلف املستويات.

تتنافس كل من إيران وتركيا وإرسائيل وقطر من • 

البحرية  املنافذ  من  قدر  أكرب  الهيمنة عىل  أجل 

اإلمارات  اتخاذ  إىل  أدى  ما  األحمر،  بالبحر 

اسرتاتيجية أكرث فاعلية ملواجهة هذا التمدد عن 

عىل  القرن  دول  حكومات  مع  التوقيع  طريق 

اتفاقيات ثنائية، ومذكرات تفاهم يتم مبقتضاها 

زيادة  وكذلك  الجانبني  بني  التعاون  تكثيف 

املنطقة  بدول  التنموية  وتوجهاتها  استثامراتها 

ملزيد من تثبيت نفوذها هناك.

من •  كال  وقعته  الذي  التاريخي  االتفاق  يعد 

 ،2018 يوليو  شهر  خالل  وأسمره  أبابا  أديس 

يف  الدبلوماسية اإلماراتية  للجهود  تتويج  مبثابة 

االتفاق  هذا  كواليس  إىل  وبالنظر  امللف.  هذا 

قام بها  التي  الزيارة  عقب  مبارشة  جاء  نجده 

ويل عهد أبوظبي يف يونيو 2018 إىل أديس أبابا، 

والتي التقى خاللها رئيس الوزراء اإلثيويب، وقدم 

األزمة  لتسوية  مبادرات  عدة  العهد  ويل  خاللها 

مثنتها  التي  الجهود  وهي  وإريرتيا،  إثيوبيا  بني 

كال من أسمرة وأديس أبابا يف ترصيحات رسمية 

شدد  فقد  اآلخر  الجانب  وعىل  لحكومتيهام، 

أنور   » الخارجية  للشؤون  اإلمارايت  الدولة  وزير 

أصبحت  بالده  أن  «عىل  له  تغريدة  يف  قرقاش» 

ومتصدرة  األفريقي،  القرن  يف  رشيًكا  مهاًم 

للحضور العريب يف هذه املنطقة املهمة».      

نجحت االمارات يف تفويت الفرصة عىل مخطط • 

مرص،  عىل  للضغط  سوداين  ـ  اثيويب  محور  بناء 

النزاع بني اثيوبيا واريرتيا ما  حيث قامت بإنهاء 

فتح الباب أمام انهاء التوتر يف العالقات بني مرص 

والسودان.

التعاون •  عالقات  يف  مهمة  ركيزة  االقتصاد  ميثل 

متتلك  حيث  االفريقي،  القرن  دول  مع  االمارايت 

يتمتع  الذي  «عصب»  ميناء  مثل  مواىنء  اريرتيا 

البحر  عرب  التجارة  مسارات  يف  حيوية  بأهمية 

األحمر. 

متتلك أبوظبي نحو 523 مليون دوالر استثامرات • 

أعداًدا  اإلمارات  تحتضن  كام  اثيوبيا.  يف  مبارشة 

بتحويالتها  تساهم  اإلثيوبية  العاملة  من  كبرية 
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إلثيوبيا  االقتصادي  الوضع  إنعاش  يف  املالية 

التي تعاين من عدد السكان الكبري (100 مليون 

نسمة) وقلة فرص العمل.

أهداف •  حزمة  اإلماراتية  السياسة  تستهدف 

ومكافحة  والتجارة  االستثامر  هي  متكاملة 

اإلرهاب واحتواء نزعات التوسع ونرش املؤامرات 

من طرف دول الجوار اإلقليمي وهي إيران وقطر 

وتركيا. ويحظى دور االمارات يف القرن اإلفريقي، 

يف  الرشاكة  قاعدة  عىل  الواسع  الدويل  بالقبول 

حامية االستقرار واألمن العابر للحدود.

لتشمل •  افريقيا  نحو  االمارات  سياسة  تتوسع 

االهتامم بالعمق االفريقي ممثالً يف كينيا وتنزانيا 

وأوغندا.

االستثامرات اإلماراتية يف إثيوبيا تبلغ 3 مليارات • 

قطاع  يف  وترتكز  دوالر)،  مليون   816.6) درهم 

السياحة والفنادق.

آل •  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 

األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 

له، عمق  للقوات املسلحة يف ترصيحات رسمية 

العالقات التي تجمع بني دولة اإلمارات العربية 

دفع  عىل  املشرتك  و“الحرص  وإثيوبيا،  املتحدة 

هذه العالقات إىل األمام يف املجاالت كافة بدعم 

من قياديت البلدين ملا فيه خري الشعبني الصديقني 

ثقته  عن  أبوظبي  عهد  ويل  وأعرب  وتقدمهام“. 

القادمة سوف تشهد نقالت نوعية  الفرتة  أن  يف 

اإلثيوبية   - اإلماراتية  العالقات  مسار  يف  مهمة 

يف املجاالت كافة بفضل اتفاقات التعاون املهمة 

االقتصادية  الجوانب  تغطي  التي  البلدين  بني 

أن  وأكد  وغريها.  والتنموية  والثقافية  والتجارية 

والتجارية  االقتصادية  للعالقات  الحايل  املستوى 

يتطور وينمو ويتجه إىل األفضل وأن هناك توافقا 

الرشاكة  عالقات  تعزيز  عىل  العمل  عىل رضورة 

خالل السنوات القادمة.

وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير • 

الجانب  من  ونظريه  الدويل  والتعاون  الخارجية 

اإلثيويب ورقينى قبيو مذكرة تفاهم إلعفاء حاميل 

جوازات السفر الدبلومايس تهدف اىل وضع آليات 

لحاميل  الدخول  تأشرية  متطلبات  من  لإلعفاء 

جوازات السفر الدبلوماسية من كال البلدين.

قنصلية •  لجنة  إلنشاء  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم 

لتبادل  ثنائية  آلية  تشكيل  منها  الهدف  مشرتكة 

املعلومات والتنسيق يف مجاالت الشؤون القنصلية 

باإلضافة إىل معالجة القضايا واالحتياجات امللحة 

املتعلقة بحركة األشخاص بني البلدين. 

القرن •  منطقة  اإلماراتية  الدبلوماسية  وضعت 

يقوم  إقليمي جديد  نظام  أعتاب  اإلفريقي عىل 

مع  االسرتاتيجي  والتعاون  واالستقرار  األمن  عىل 

دول الخليج العربية، يف مواجهة التمدد اإليراين 

والعبث القطري بأمن املنطقة.

بدأت العالقات بني االمارات واثيوبيا يف عهد املغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورئيس الوزراء 

اإلثيويب الراحل مليس زيناوي، وافتتحت إثيوبيا أول 

قنصلية تابعة لها يف اإلمارات عام 2004، ثم قامت 

اإلمارات يف عام 2010 بفتح سفارة لها يف أديس أبابا، 

تبعتها إثيوبيا بفتح سفارة لها يف أبوظبي 2014.

وتعد اإلمارات الدولة الخليجية الثانية بعد اململكة 

حيث  إثيوبيا،  يف  االستثامر  يف  السعودية  العربية 

وصل حجم االستثامر اإلمارايت يف البالد 100 مليون 

التبادل  بلغ  فيام    .2014 عام  خالل  أمرييك  دوالر 

مليون   781.9 واثيوبيا  االمارات  دولة  بني  التجاري 

دوالر امرييك (2017)

خالل  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  قامت  وقد 

اسرتاتيجية  انتهاج  عىل  بالعمل  املاضية  السنوات 

من  والسياسية  االقتصادية  مصالحها  لزيادة  شاملة 

خالل االستثامر يف افريقيا، فربوز االمارات يف افريقيا 

يف  والتنسيق  التعاون  برز  كام  فعال،  كمستثمر 

املواقف يف املحافل االقليمية والدولية وتوافق الرؤى 

الدولية.  واالزمات  الدوليني  والسلم  االمن  قضايا  يف 
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بلغ  فقد  الدميقراطية،  اثيوبيا  لجمهورية  وبالنسبة 

 781.9 نحو  االمارات  دولة  مع  التجاري  التبادل 

مليون دوالر امرييك (2017).

للصادرات  وجهة  أكرب  ثاين  اإلمارات  شّكلت  وقد 

أفريقيا، وتاسع  اإلثيوبية يف الرشق األوسط وشامل 

أكرب وجهة للصادرات اإلثيوبية عىل مستوى العامل. 

كام احتلت أبوظبي املركز التاسع بني الدول املصدرة 

أهمية  تنامي  عىل  واضح  مؤرش  يف  إثيوبيا،  إىل 

يبلغ  بلدين صديقني، حيث  بني  التجارية  العالقات 

حجم استثامرات أبوظبي يف إثيوبيا نحو 523 مليون 

دوالر.

وتشهد العالقات الثنائية بني دولة االمارات العربية 

تطوراً  الدميقراطية  اثيوبيا  وجمهورية  املتحدة 

زيادة  بعد  وذلك  االخرية،  السنوات  يف  ملحوظا 

زيارة  آخر  وكان  البلدين،  بني  الرسمية  الزيارات 

رسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد االعىل 

للقوات املسلحة  اىل اثيوبيا يف منتصف يونيو 2018، 

بني  تجمع  التي  العالقات  عمق  عىل  خاللها  وأكد 

إثيوبيا  وجمهورية  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 

املشرتك عىل دفع  الدميقراطية، والحرص  الفيدرالية 

بدعم  كافة  املجاالت  يف  األمام  إىل  العالقات  هذه 

البلدين ملا فيه خري الشعبني الصديقني.  من قياديت 

كام أكد سموه خالل تلك الزيارة أن دولة اإلمارات 

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة 

نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تويل أهمية كبرية 

إثيوبيا،  جمهورية  مع  االقتصادية  عالقاتها  لتعزيز 

فيها  الجاذبة  االستثامرية  البيئة  ظل  يف  خاصة 

والتطور االقتصادي الكبري الذي تشهده، مشرياً سموه 

اإلماراتية  االستثامرات  املتسارع يف حجم  النمو  إىل 

يف إثيوبيا واملستقبل الواعد لهذه االستثامرات التي 

تهم  التي  الحيوية  املجاالت  من  العديد  تشمل 

البلدين الصديقني.

وتنفيذا  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  ان  كام 

الهالل  هيئة  تواصل  الرشيدة  القيادة  لتوجيهات 

اإلنسانية  األوضاع  لدعم  جهودها  اإلمارايت  األحمر 

إلنشاء  ترتيباتها  أكملت  فيام  أثيوبيا  يف  والتنموية 

يف  النازحني  استقرار  تعزيز  يف  تسهم  منزل  ألف 

من  الثالثة  املرحلة  الهيئة  نفذت  كام  مناطقهم. 

توزيع املساعدات اإلنسانية عىل النازحني واملتأثرين 

يف عدد من األقاليم األثيوبية حيث وسع وفد الهيئة 

- املوجود حاليا يف أثيوبيا - نطاق عملياته اإلغاثية 

لتشمل 175 ألف شخص يف عدد من املناطق عىل 

بعد 650 كيلومرتاً من العاصمة أديس أبابا. وكانت 

لدعم  استجابتها  عززت  قد  األحمر  الهالل  هيئة 

شهر  خالل  أثيوبيا  يف  والتنموية  اإلنسانية  األوضاع 

الحكيمة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  املايض  رمضان 

حول  نازح  ألف   700 مساعدة  تستهدف  والتي 

العاصمة أديس أبابا واملتأثرين يف األقاليم األخرى.. 

يف  املتمثل  التنموي  الجانب  املبادرة  تتضمن  فيام 

يف  للنازحني  جديدة  سكنية  ومجمعات  منازل  بناء 

ومساعدتهم  استقرارهم  ودعم  األصلية  مناطقهم 

عىل استعادة نشاطهم وحياتهم بشكل طبيعي بعد 

أرهقت  التي  النزوح  تداعيات  من  طويلة  معاناة 

كاهلهم.

 ترجع العالقات بني اإلمارات واريرتيا إىل عام 1993 

اريرتيا  أهمية  وترجع  إثيوبيا،  عن  استقاللها  تاريخ 

الجزر  من  عدد  وامتالكها  االسرتاتيجي  موقعها  إىل 

التي تقع يف واجهة مضيق باب املندب. ومن مالمح 

الجانبني حصول  بني  واألمني  العسكري  التقارب 

اإلمارات عىل عقد إيجار مليناء «عصب»، إىل جانب 

إنشاء قاعدة إماراتية ساهمت بشكل كبري يف دعم 

تقدمها  التي  اإلنسانية  واملساعدات  اإلغاثة  مهام 
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الجانب  وعىل  اليمن،  يف  العريب»  «التحالف  قوات 

االستثامري نجد عقود ومشاريع استثامرية ضخمة 

تقدر مباليني الدوالرات بهدف تنمية قطاع الزراعة 

والقطاعات التعدينية هناك.

الجانب  يف  خاصة  إريرتيا  اإلمارات  دولة  وتدعم 

اإلنساين الذي تقدمه منذ سنوات والجانب الصحي 

بني  التجاري  التبادل  اجاميل  ويبلغ  بالتحديد، 

بلغ  كام  درهم.  مليون   793 يبلغ  واريرتيا  االمارات 

دولة  قدمتها  التي  الخارجية  املساعدات  إجاميل 

اإلمارات إىل إريرتيا من 2013 إىل 2017 ما يقارب 

من 52 مليون دوالراَ أمريكياَ. 

ويف يونيو 2012، أبرم صندوق أبوظبي للتنمية مع 

حكومة دولة إريرتيا اتفاقية قرض بقيمة 183 مليون 

درهم للمساهمة يف متويل مشاريع تنموية وحيوية 

تخدم اقتصاد إريرتيا.

العاملي  اإلنساين  امليداين  اإلمارايت  للمستشفى  وكان 

بني  العالقات  أوجه  توطيد  يف  كبري  دور  املتنقل، 

برامج  املستشفى  نفذ  حيث  وإرترييا،  اإلمارات 

عالجية وإنسانية برشاكة مع وزارة الصحة اإلريرتية 

وتحت إرشاف حملة العطاء اإلنسانية لعالج مليون 

طفل ومسن، ويف أغسطس 2011 أشادت آمنة نور 

دولة  بجهود  إريرتيا  دولة  يف  الصحة  وزيرة  حسني 

اإلنساين  العمل  مجال  املتحدة يف  العربية  اإلمارات 

العاملي الذي أرىس دعامئه املغفور له بإذن الله تعاىل 

ثراه.  الله  نهيان، طيب  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ 

وأكدت عىل هامش استقبال وزارة الصحة اإلريرتية 

واملستشفى  العطاء  زايد  ملبادرة  اإلمارايت  للوفد 

اإلمارات دامئا  املتنقل، أن  العاملي  اإلمارايت اإلنساين 

سباقة يف تقديم يد العون واملساعدة.

بعد •   1993 عام  يف  إثيوبيا  عن  إريرتيا  استقلت 

حرب استمرت 3 عقود، لكن الرصاع اندلع مجددا 

الواقعة  بادمي  بلدة  حول   1998 عام  يف  بينهام 

قطعت  حيث  عليها،  املتنازع  حدودهام  عىل 

املصالحة  توقيع  حتى  الدبلوماسية  العالقات 

التاريخية األخرية بوساطة إماراتية ناجعة.

تعيش الدولتان حالة ”ال حرب وال سلم“ منذ عام • 

2000 عندما أنهى اتفاق سالم حربا راح ضحيتها 

عرشات اآلالف من األشخاص. وكانت لجنة ترسيم 

الحدود التي تشكلت مبقتىض اتفاق السالم الذي 

بلدة  بأن  قضت  قد   2000 ـ   1998 حرب  أنهي 

ولكن  إريرتيا،  من  جزء  النزاع  محور  بادمي، 

العالقات  تعد  مل  ثم  ومن  ذلك،  رفضت  إثيوبيا 

أبدا لطبيعتها.

شهدت العالقات االثيوبيةـ  االريرتية تطوراً نوعياً • 

كبرياً منذ أن انتخب ائتالف الجبهة الدميقراطية 

رئيساً  أحمد  آيب  د.  اإلثيوبية  الشعبية  الثورية 

للوزراء، حيث بدأ يف إجراء إصالحات ومراجعات 

العالقات  ضمنها  ومن  بالده،  لسياسات  جذرية 

مع أريرتيا، حيث نجحت وساطة صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي، 

الوزراء  رئيس  وأعلن  النظر،  وجهات  تقريب  يف 

يف  وقع  سالم،  باتفاق  االعرتاف  الجديد  االثيويب 

عام 2000 مع دولة اريرتيا املجاورة لينهي بذلك 

أحد أكرث الرصاعات دموية يف أفريقيا.

أعلن •  حيث  أسمرة  اإلريرتية  العاصمة  آيب  زار 

إنهاء ”حالة الحرب“ بني الدولتني، كام زار الرئيس 

اإلريرتي إسياس أفورقي إثيوبيا للمرة األوىل منذ 

قبل  البلدين  بني  اندلعت  التي  الحدود  حرب 

العالقات  البلدان عىل استئناف  20 عاما. واتفق 

افتتاح  تبادل  وتم  والدبلوماسية.  التجارية 

السفارات بني البلدين كام تم استئناف الرحالت 

الجوية وخطوط االتصال الهاتفي بني البلدين.

بأرسها •  املنطقة  عىل  الدولتني  بني  التنافس  أثر 

حيث دأبت كل منهام عىل اتخاذ موقف مناوئ 

مواقف  اتخذتا  كام  املوضوع.  كان  أيا  لألخرى 
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متعارضة يف الصومال حيث تواجه إريرتيا اتهاما 

بدعم الجامعات االسالمية املتشددة، فيام تدعم 

إثيوبيا، وهي حليفة لواشنطن، الحكومة املعرتف 

بها دوليا.

ظلت إريرتيا لسنوات طويلة تؤكد أن الحرب قد • 

تستأنف يف أي لحظة لذلك فإن التجنيد اإلجباري 

الرئيسية  األسباب  من  ذلك  ولعل  دائم،  هناك 

ملغادرة اإلريرتين للبالد وسعيهم للجوء ألوروبا.

نقطة •  النزاع  وانهاء  الثيوبيا  أفورقي  زيارة  تعد 

تحول كبرية لزعيم استقالل إريرتيا.

خالل 20 عاما كان من املستحيل السفر مبارشة • 

بني البلدين، ومل تكن هناك رحالت جوية مبارشة، 

والحدود الربية مغلقة، وخطوط الهاتف ال تعمل.

اقتصادية •  إشكاالت  تعانيان  وإريرتيا  إثيوبيا 

وتنموية صعبة، لكن إثيوبيا حققت منواً اقتصادياً 

فاق 10يف املئة يف السنوات األخرية، وهي تبحث 

عن خيارات أكرب لوارداتها وصادراتها بالبحث عن 

مرافئ يف الصومال وإريرتيا، التي تحتاج بدورها 

إىل استثامرات ضخمة لتطوير مرافئها يك تصبح 

منافسة للمواىنء الحديثة يف جيبويت املجاورة.

املاضيني، •  العقدين  طوال  الدوحة،  ظلت 

ملصلحة  وأسمرة  أبابا  أديس  خالف  تستثمر 

عرب  الفنت  إثارة  خالل  من  اإلقليمي  مرشوعها 

االثيوبية  املصالحة  تبدو  حيث  الدعائية،  آلياتها 

االريرتية مبنزلة خسارة كبرية لقطر، التي تعد أكرب 

فهي  اإلثيويب،  اإلريرتي  التقارب  من  الخارسين 

الفرتة املاضية عىل أن تكون  ظلت تراهن طيلة 

إثيوبيا،  يف  السلطة  عىل  مسيطرة  التكراي  أقلية 

لتضييق  أخرى  إقليمية  أطراف  مع  والتنسيق 

الخناق عىل النظام الحاكم يف إريرتيا إلسقاطه. 

مل يكن دور الوساطة االمارايت بني اثيوبيا واريرتيا • 

بشكل مفاجئ عىل نحو مايعتقد البعض، حيث 

تؤكد التقارير الغربية أن االمارات تعمل بشكل 

حثيث عىل تقريب وجهات النظر وطرح البدائل 

القرن  رصاعات  أعقد  طريف  وتشجيع  والحلول 

عام،  نحو  منذ  الخالف  انهاء هذا  االفريقي عىل 

ويكفي أنها كانت تعمل يف اتجاه مضاد لجهود 

هذه  من  تستفيد  كانت  عدة  إقليمية  اطراف 

بشكل  وتغذيه  استمراره  عىل  وتعمل  الخالف 
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حساب  عىل  ولو  وأهدافها،  مصالحها  يخدم 

يف  ولكن  واالريرتي،  االثيويب  الشعبني  مصالح 

واميانها  اخالصها  بفعل  االمارات  نجحت  النهاية 

مببادئها وثقة طريف الرصاع مبوضوعية طروحاتها 

اعالء  عىل  العمل  يف  نظرها  وجهة  ومنطقية 

مصالح الشعبني الجارين.

جديد •  دور  الناجحة  الوساطة  هذه  أبرزت 

به،  يعتد  دويل  ووسيط  سالم  كصانع  لإلمارات 

كام ابرزت حكمة وحنكة صاحب السمو الشيخ 

السياسية  ومكانته  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 

الكبرية لدى قادة الدول األخرى.

النشطة يف قراءة •  اإلماراتية  الدبلوماسية  نجحت 

برسعة  الجديد  االثيويب  الوزراء  رئيس  توجهات 

وثيقة  بناء عالقات  مبادرتها يف  بالغة، وأسهمت 

مع اديس ابابا.

بالغة األهمية •  اإلماراتية خدمة  الوساطة  قدمت 

وجذب  اقتصادها  إلنعاش  تحتاج  التي  الثيوبيا، 

االستثامرات إىل منافذ بحرية، حيث جاء االتفاق 

يتعلق  فيام  معاً  العمل  عىل  االريرتي  االثيويب 

والقتصادها  الحبيسة  إلثيوبيا  ليوفر  باملوانئ 

الرسيع النمو فرصة الوصول إىل البحر األحمر.

جبيو •  ورقينه  اإلثيويب  الخارجية  وزير  أشاد 

الشيخ  السمو  صاحب  قادها  التي  بالجهود 

محمد بن زايد، التي أدت إىل التوصل إىل اتفاق 

املصالحة، وأوضح الوزير اإلثيويب أن ما وصل إليه 

سموه  بذلها  التي  الجهود  بفضل  كان  البلدان، 

كصديق إلريرتيا وإثيوبيا.

يف 15 يونيو املايض، عقد صاحب السمو الشيخ • 

محمد بن زايد آل نهيان، جلسة محادثات رسمية 

أديس  يف  أحمد،  آيب  إثيوبيا  وزراء  رئيس  مع 

والتعاون  الصداقة  عالقات  تعزيز  تناولت  أبابا، 

ومجمل  البلدين  بني  االسرتاتيجية  والرشاكة 

القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك. 

صاحب  بقيادة  اإلمارات  دولة  أن  سموه  وأكد 

رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

لتعزيز  كبرية  أهمية  تويل  الله،  حفظه  الدولة، 

عالقاتها االقتصادية مع جمهورية إثيوبيا وخاصة 

والتطور  فيها  الجاذبة  االستثامرية  البيئة  يف ظل 

االقتصادي الكبري الذي تشهده. وأشار سموه إىل 

اإلماراتية  االستثامرات  حجم  يف  املتسارع  النمو 

االستثامرات  لهذه  الواعد  واملستقبل  إثيوبيا  يف 

التي  الحيوية  املجاالت  من  العديد  تشمل  التي 
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تهم البلدين الصديقني. كام شهد سموه والدكتور 

آيب أحمد توقيع دولة اإلمارات وجمهورية إثيوبيا 

الفيدرالية الدميقراطية مذكرات تفاهم تهدف إىل 

البلدين  بني  والتعاون  الثنائية  الرشاكات  تعزيز 

مختلف  يف  املشرتك  للعمل  جديدة  آفاق  وفتح 

سعي  اللقاء  ختام  يف  الجانبان  وأكد  القطاعات. 

مختلف  يف  الثنائية  العالقات  تنمية  إىل  البلدين 

واالستثامرية  والتجارية  االقتصادية  املجاالت 

والتنموية وغريها من أوجه التعاون الذي يخدم 

تحقيق  جهود  يف  ويسهم  املشرتكة  مصالحهام 

القارة  يف  واالستقرار  واألمن  املستدامة  التنمية 

اإلفريقية.

أبوظبي •  عهد  ويل  استقبل  الجاري،  يوليو   3 يف 

رئيس إريرتيا، أسياس أفورقي، معرباً عن تطلعه 

عالقات  دعم  يف  الزيارة  هذه  تسهم  أن  إىل 

التعاون بني دولة اإلمارات وإريرتيا خالل املرحلة 

وشعبيهام  البلدين  عىل  بالخري  يعود  مبا  املقبلة 

الصديقني. وتبادال وجهات النظر حول التطورات 

اإلقليمية والدولية والقضايا التي تهم البلدين. 

دوالر •  مليارات  ثالثة  ضخ  إىل  االمارات  بادرت 

استثامرات ومساعدات إلنعاش االقتصاد اإلثيويب، 

وذلك يف ختام زيارة صاحب السمو الشيخ محمد 

القت  والتي  أبابا  أديس  إىل  نهيان  آل  زايد  بن 

اهتامماً رسمياً وشعبياً كبرياً.

القرن •  يف  الخارجية  االمارات  سياسة  تقوم 

االفريقي عىل تعزيز التعاون االقتصادي، وكسب 

أزمات  تجاه  اإلمارات  لرؤية  داعمة  مواقف 

املنطقة سواء ما تعلق بإيران أو الوضع يف اليمن، 

فضال عام يحققه استقرار القرن األفريقي والبحر 

األحمر من نتائج تعزز أمن املالحة الدولية، وهو 

أمر تستفيد منه اإلمارات كام بقية دول املنطقة.

الشيخ محمد بن •  السمو  نجحت جهود صاحب 

زايد آل نهيان يف بناء عالقة جديدة بني االمارات 

عالقات  بناء  عىل  تقوم  األفريقي  القرن  ودول 

االستثامرات  بوابة  من  متينة  وتجارية  اقتصادية 

قاعدة  لتوسيع  رضورية  كأرضية  واملساعدات 

األصدقاء.

من شأن بناء شبكة عالقات اقتصادية متينة مع • 

أمن  بناء  عىل  املساعدة  األفريقي  القرن  دول 

إقليمي شامل، وبناء تحالف مصالح تستفيد منه 

شعوب املنطقة كام دول مجلس التعاون ومرص، 

”سد  ألزمة  حلول  إيجاد  صعيد  عىل  والسيام 

النهضة“ التي تؤرق األمن القومي املرصي.

ال شك أن تقارب إثيوبيا مع اإلمارات والسعودية • 

يف  مناوئة  أنشطة  تقليص  عىل  سيساعد  ومرص 

دول القرن األفريقي تقوم بها إيران وتركيا وقطر، 

وهو ما سبق أن عربت عنه إريرتيا التي اتهمت 

يف مارس املايض قطر بتمويل قوات مشرتكة بني 

السودان وإثيوبيا الستهداف أمنها القومي.

أبوظبي •  استضافتها  التي  الثالثية  القمة  نجحت 

وضمت  املايض،  يوليو  من  والعرشين  الرابع  يف 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 

افورقي  اسياس  االريرتي  والرئيس  املسلحة، 

أحمد، نجحت هذه  االثيويب آيب  الوزراء  ورئيس 

صفحة  وطي  الناشئ  التقارب  ترسيخ  يف  القمة 

واريرتيا، حيث عكست هذه  اثيوبيا  بني  الرصاع 

التي  الجديدة  والتواصل  االتصال  القمة خطوط 

نشأت بني القادة الثالث، وكيف أن الدبلوماسية 

وتقارب  توافق  محور  باتت  الحكيمة  اإلماراتية 

الشيخ  السمو  صاحب  أكد  حيث  الدولتني،  بني 

بقيادة  اإلمارات  إن  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

ـ تدعم كل جهد أو  الله  الدولة ـ حفظه  رئيس 

تحرك يستهدف تحقيق السالم واألمن واالستقرار 

يف أي بقعة بالعامل من منطلق إميانها بأن تحقيق 

لتحقيق  األسايس  املدخل  هو  واألمن  السالم 

شعوب  لجميع  واملستدامة  الشاملة  التنمية 

يف  جليد  من  تبقى  ما  القمة  كام كرست  العامل، 

واريرتيا،  اثيوبيا  الجارتني،  بني  العالقات  فضاء 

وانعكس ذلك يف  أجواء هذه القمة، وما تناقلته 

حول  مشجعة  أنباء  من  عنها  األنباء  وكاالت 

بدعم  يحظى  الذي  االريرتي،  االثيويب  التقارب 

قرر  حيث  االمارات،  دولة  من  قوي  وتشجيع 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولةـ  حفظه اللهـ  منح الرئيس اإلريرتي، 

أسياس أفورقي، ورئيس وزراء إثيوبيا، أيب أحمد، 

«وسام زايد»، تكرمياً لجهودهام يف إنهاء الرصاع 

والخالفات بني بلديهام، وتقديراً وتثميناً لدورهام 

يف حل النزاع الثنايئ وفتح آفاق جديدة للتعاون 

احالل  يف  واملساهمة  بينهام  املشرتك  والتنسيق 

السالم وارساء االستقرار يف املنطقة. وقلد صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 



69

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، كالً 

الذي يعد  من أفورقي وأيب أحمد ”وسام زايد“، 

ورؤساء  مللوك  اإلمارات  دولة  متنحه  وسام  أعىل 

أعرب سموه عن  املناسبة،  الدول. وبهذه  وقادة 

”سعادته بتواجد صانعي السالم يف القرن األفريقي 

املتحدة“،  العربية  اإلمارات  دولة  أرض  عىل 

السالم  إحالل  يف  ومساعيهام  ”جهودهام  مثمنا 

إنهاء  واللذين عمال معا عىل  واالستقرار  واألمان 

للتعاون  بلديهام وفتح آفاق جديدة  الرصاع بني 

والتنسيق املشرتك بينهام». ومن جانبهام، أعرب 

الزعيامن عن ”سعادتهام واعتزازهام بهذا الوسام 

الرفيع“، مقدرين ”جهود دولة اإلمارات يف دعم 

السالم والتنمية يف بلديهام ودورها الحضاري يف 

مد جسور الصداقة والتعاون والسالم مع مختلف 

الدول».

ال شك أن ديناميكية ونشاط الدبلوماسية اإلماراتية 

كبرية  آفاقاً  أمامها  فتحت  قد  األخرية  السنوات  يف 

يف  االسرتاتيجية  املصالح  وشبكة  النفوذ  لتوسيع 

االمارات  دور  عىل  ينعكس  أن  يتوقع  مبا  أفريقيا 

يف  نجاحها  أن  كام  والدويل،  اإلقليمي  الصعيد  عىل 

أعقد  أحد  يف  والوساطة  السالم  صانع  دور  لعب 

الرصاعات االفريقية بني اثيوبيا واريرتيا سيضفي عىل 

يتوقع  كام  وفاعلية.  عمقاً  أكرث  أخرى  أبعاد  مكانة 

االفريقي خالل  القرن  االهتامم مبنطقة  يتواصل  أن 

املستقبل املنظور بحكم تنامي املصالح االسرتاتيجية 

للدولة يف هذه املنطقة الحيوية من العامل.

قامت  الذي  الفاعل  السالم  صانع  دور  أن  والشك 

به االمارات يصب يف مصلحة األمن القومي العريب 

بني  التقارب  يخدم  حيث  باألساس،  والخليجي 

اثيوبيا واريرتيا دول مثل السعودية بتأمني واستقرار 

منافذ  وتوفري  البحرية،  اآلخر من حدودها  الجانب 

تبادل تجاري مع الدول االفريقية، فضالً عن تهدئة 

«سد  مرشوع  حول  واثيوبيا  مرص  بني  الخالفات 

االستقرار  أجواء  عىل  متاماً  سينعكس  مبا  النهضة» 

صفعة  يوجه  الدور  هذه  أن  عن  فضالً  اإلقليمي، 

وإرسائيل  وتركيا  قطر  مثل  ألطراف  مناوئة  ألدوار 

واالستقرار  األمن  مرتكزات  يف  سلباً  التأثري  تحاول 

وأهداف  مصلحة  يخدم  مبا  وزعزعتها  اإلقليمي، 

هذه األطراف، ومن ثم فإن التحركات اإلماراتية إمنا 

تستهدف تحصني األمن القومي العريب والخليج ضد 

الوساطة  هذه  اثبتت  كام  االستقرار،  مهددات  كل 

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  حكمة 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة، وهي حكمة تشبع بها من مدرسة القائد 

املؤسس املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن 

يف  متاماً  وتجلت  ثراه،  الله  نهيانـ طيب  آل  سلطان 

صورة سموه كرجل دولة من طراز رفيع قادر عىل 

رأب الصدع يف خالف معقد ميتد ألكرث من عقدين 

خاض طرفاه خاللهام حرباً رضوس راح ضحيتها نحو 

مائة ألف بحسب بعض التقديرات اإلحصائية، فضالً 

عن الخسائر االقتصادية الناجمة عن تلك الحرب وما 

انزالق  يف  أسهمت  وتوترات  باردة  حرب  من  تالها 

االقتصادية  واملعضالت  الفقر  دائرة  إىل  البلدين 

الصعبة، ومن ثم كان هذا الخالف بحاجة إىل دور 

حكيم لطرف يحظى بثقة الطرفني وصداقتهام عىل 

حد سواء، يك ميكن لهذا الوسيط أن ينجح يف تقريب 

وجهات النظر من خالل ما يتمتع به من ثقة وقناعة 

النزاع بحسن نواياه ورغبته الصادقة يف  لدى طريف 

انهاء هذا الخالف تحقيقاً ملصلحة البلدين والشعبني 

قام  املايض  مايو  من  عرش  التاسع  ويف  الصديقني. 

االمارات،  إىل  رسمية  بزيارة  االثيويب  الوزراء  رئيس 

السمو  صاحب  قام  املايض،  يونيو  منتصف  ويف 

أديس  إىل  بزيارة  نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 

رئيس  مثمرة مع  أبابا حيث عقد جلسة محادثات 

وزراء إثيوبيا ، ويف الثالث من يوليو الجاري، استقبل 

أفورقي،  أسياس  إريرتيا،  رئيس  أبوظبي  عهد  ويل 

حظيت  التي  والزيارات  املحادثات  من  سلسلة  يف 

ورغم  ودولياً  اقليمياً  السياسية  األوساط  باهتامم 

أن وسائل االعالم التابعة ألطراف الفنت قد شككت 

الزعيمني  قيام  فإن  ووساطتها،  االمارات  دور  يف 

كل  دحض  قد  أبوظبي  بزيارة  واالرتريي  االثيويب 

أيضاً  نفاها بشكل غري مبارش  التي  األكاذيب،  هذه 
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الجانب األثيويب حني قال عىل لسان وزير خارجيته، 

بفضل  كان  البلدان،  إليه  ما وصل  إن  ورقينه جبيو 

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بذلها  التي  الجهود 

وإثيوبيا.  هذه  نهيان كصديق إلريرتيا  آل  زايد  بن 

الخطوة اإليجابية أو رياح األمل الجديدة التي تهب 

املتحدة  لألمم  العام  األمني  أسامها  كام  أفريقيا  يف 

متثل تطوراً إيجابياً يف غاية األهمية وسط طوفان من 

التحركات والخطط التآمرية للدول املمولة لإلرهاب 

والقوى التوسعية اإلقليمية التي تعمل عىل تعميق 

فاملصالحة  اإلقليم،  دول  بني  ونرشها  الخالفات 

واالريرتي،   االثيويب  الشعبني  عىل  ايجاباً  ستنعكس 

كام أن الوساطة اإلماراتية الناجحة هي صفعة قوية 

ملخطط املتآمرين اإلقليميني مثل قطر وغريها، حيث 

أدوار  لتلعب  االفريقي  القرن  النزاعات يف  استغلت 

خبيثة لإلرضار بدول عربية وخليجية عدة، ومن ثم 

استغالل  يف  قطر  خطط  لتنسف  املصالحة  جاءت 

رصاعات  من  واالستفادة  الفنت  ونرش  الرصاع  هذا 

الدول ولو عىل حساب أمن واستقرار الشعوب.
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الترصيحات  من  بالعديد  سموه  سجل  ويحفل 

الدولة يف أي مكان  أبناء  الرهان عىل  واملواقف حول 

أن  اعتبار  عىل  الوطنية  مكاسبها  لتحقيق  العامل  يف 

وإذا  املخلصني،  أبناءها  يف  للدول  الحقيقي  االستثامر 

كانت رؤية سموه قد بدأ يف تطبيقها سواء منذ استالم 

سموه رئاسة أركان القوات املسلحة عندما اهتم بهم 

بعدما  أو  فيهم  الوطنية  التدريب وترسيخ  من حيث 

تطبيق  وبالتايل  أبوظبي  إمارة  يف  للعهد  ولياً  أصبح 

أساس  باعتباره  اإلمارايت  اإلنسان  «متكني»  اسرتاتيجية 

القومية  سموه  مواقف  فإن  الوطن،  لبناء  خطوة  أي 

الدولة والشعب املرصيني يف  الوقوف مع  املتمثلة يف 

أزمته ضد من كان يسعى الختطافها لحساب «الحزب» 

وكذلك موقف سموه من مساعدة الدولة اليمنية يف 

بناء مؤسساتها الوطنية وعىل رأسها إعادة بناء القوات 

كاف  ودليل  برهان  هو  «الوطن»  راية  تحت  اليمنية 

لصحة رؤيته.

أن  يقبل  ال  وشعبها  حاالتها  أفضل  يف  اليوم  مرص 

يخدعه أحد بالتشكيك يف عالقته مع قيادته السياسية. 

واليمنيون يتحدثون عن قرب إعادة دولتهم بجيشها 

الوطني بعدما كان ميثل أغلبه إما القبيلة أو «الحزب».

ميكن  التي  األمنية  الفوىض  مدى  يتصورا  أن  للجميع 

الحق  أيضاً  املنطقة وللجميع  أو  أن تعيش فيه مرص 

التحالف  قبل موقف  اليمن  الحديث عن  يتصورا  أن 

العريب كيف كان عنها وعدد العمليات اإلرهابية التي 

اليمن  منها  البعض  مصدر  والتي  يعيشها  العامل  كان 

الذي وجد يف فشل أجهزتها الحكومية البيئة املناسبة 

يف  التدخل  قرار  أن  ومع  فيها،  واالستمرار  لالستقرار 

اليمن إلعادة الرشعية فيها القى جدالً كبرياً من وسائل 

اإلعالم العاملية ومنها الصحف الربيطانية التي نرشت 

اإلماراتية  املسلحة  القوات  الدور  نتائج  عن  تقريرها 

هناك فإن اعرتاف تلك الوسائل عىل تراجع العمليات 

اإلرهابية هو دليل كاف بأن دولة اإلمارات ممثلة يف 

كسبت  الوطنية  للدولة  زايد  بن  محمد  الشيخ  دعم 

الرهان.

الحرص عىل وجود الدولة القوية بأبنائها ومؤسساتها 

السياسية  الخالفات  كل  يلغي  أن  شأنه  من  الوطنية 

أجندات  لخدمة  وليس  املتنافسني عىل مصلحتها  بني 

زعزعة  من  سياسية  أهداف  ذات  دول  أو  خارجية 

 ..
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استقرارها كام كانت إيران تخطط من خالل الحوثيني 

«مين  بأن  للحديث  هنا  يقودنا  ما  وهو  اليمن،  يف 

ومن  اإلمارات  دولة  من  أشقاءها  مبساعدة  القوية» 

لتقليل خطر  نتيجة طبيعية ومقدمة  السعودية هي 

اإلرهاب يف العامل وليس إنهاءه (كام يطرح البعض) ألن 

هذا الخطر أصبح من الروتني اليومي للدول وينبغي 

التعامل معه عىل هذا األساس ألن الحديث عن القضاء 

هكذا  أو  الواقع،  إىل  من  الخيال  إىل  أقرب  أمر  عليه 

أعتقد.

الربيطانية  الصحيفة  أبرزتها  التي  النتيجة  أن  ومع 

ينبغي أال تكون مفاجئة باعتبار أن القاعدة األساسية 

لكل دولة فاشلة يف مؤسساتها املسؤولة عن استقرارها، 

التحالف  تدخل  قبل  اليمن  منه  يعاين  كان  ما  وهذا 

العريب، نتيجتها كانت واضحة يف الصومال ويف اليمن 

ضبط  أن  إال  «اإلخوان»  حكم  فرتة  خالل  مرص  ويف 

أصبح  الوطنية  املؤسسات  وتقوية  السيايس  اإليقاع 

هناك عالقة طردية بني الدولة واملواطن يف التكامل.

الفكرة الرئيسية التي نريد الوصول إليها هنا أن الدور 

اليمني  للجيش  اإلمارات  دولة  قدمته  الذي  التأهييل 

الدولة  أبناء  تشجيع  عىل  الدعم  يف  ذلك  كان  سواء 

اليمنية لالنخراط يف قوات وطنية تتكلم باسم اليمن، 

التدريب  اللوجستي مثل  الدعم  أو من خالل تقديم 

الحديث  يف  وبقوة  مساهمني  عاملني  مثال  املايل  أو 

عن إنجازات الجيش اليمني الوطني وعام حققه من 

انتصارات عىل األرض بنتيجة ال تخدم الدولة اليمنية 

فقط أو الجغرافية اإلقليمية ولكن ميتد فعلها اإليجايب 

منطقة  ألنها  النسبي  العاملي  االستقرار  عن  للحديث 

تطل عىل منافذ مهمة يف االسرتاتيجية العاملية.

ما يحدث يف املساحة الجغرافية السياسية الدولية التي 

قبل)  من  أو  اآلن  (سواًء  اإلمارات  دولة  فيها  تتحرك 

تتعامل  التي  االسرتاتيجية  رؤيتها  عن  منفصالً  ليس 

استقرار  وهو  عام  بشكل  الدول  لنمو  كأسس  بها 

ملوقف  البوسنة  الشعب  إحساس  ويبدو  مجتمعاتها، 

اإلمارات خالل فرتة األزمة السياسية لبالدها يف نهاية 

أكرث  والباكستاين  األفغاين  الشعب  وكذلك  التسعينات 

إقناعاً كونه يشعر بنتائج ما تفعله هذه الدولة عىل 

األرض من بعض التقارير اإلعالمية التي تتناول الدور 

اإلمارايت والتي أغلبها منزوعة، األمانة واملصداقية.
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االصطناعي  الذكاء  أن  تتوقع  الدراسات  من  الكثري 

القوة  مصدر  إىل  املقبلة،  العقود  خالل  سيتحول 

الرئييس والحاسم يف تشكيل خارطة القوة والنفوذ 

تطوير  عىل  القدرة  سيمتلك  الذي  وأن  العامل،  يف 

بقائه  يضمن  إمنا  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا 

الصعد  عىل  الدولية  التفاعالت  يف  مؤثر  كفاعل 

كافة، خاصة إذا ما تم األخذ يف االعتبار حقيقة أن 

فقط  تقترص  تعد  مل  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا 

عىل تقنيات الحاسب اآليل واملعلوماتية واالتصاالت، 

اإلسرتاتيجية  املجاالت  يف  أيضاً  تدخل  باتت  وإمنا 

والحروب  السيايس  كالتفاوض  كافة،  والحيوية 

السيربانية والعالقات االقتصادية والحروب التجارية، 

وتعيد تشكيل حروب املستقبل.

 ..

اآلونة  يف  العامل  دول  من  العديد  اهتامم  تزايد 

الذكاء االصطناعي،  األخرية باالستثامر يف تكنولوجيا 

الرئييس  العامل  باعتباره  إليه  تنظر  وأصبحت 

االقتصادي  املجال  يف  تنافسيتها  استمرار  لضامن 

والسياسية عىل  العسكرية  قوتها  وتعزيز  والتجاري 

وزعامء  قادة  من  العديد  أن  بل  الدولية،  الساحة 

باعتباره  االصطناعي  الذكاء  إىل  ينظرون  باتوا  العامل 

حتى  العامل،  قيادة  اعتالء  نحو  الحقيقي  الرهان 

”التقدم  أن  أكد  بوتني  فالدميري  الرويس  الرئيس  أن 

التقنيات  عىل  فقط  يقترص  يعد  مل  حاليا  العلمي 

التقليدية واألسلحة املعتادة، إمنا الغلبة أصبحت ملن 
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يتمكن من توظيف الذكاء االصطناعي يف احتياجاته 

والخارجية،  الداخلية  للشؤون  واإلدارية،  العسكرية 

وأن بالده ستشارك هذه التكنولوجيا مع باقي العامل 

بالتكنولوجيا  يتعلق  فيام  الحايل  بالوقت  نفعل  كام 

الذرية والنووية.»

االصطناعي  الذكاء  بأهمية  متنامي  إدراك  هناك 

جانب  من  املختلفة  مكوناته  يف  االستثامر  ورضورة 

الدول  من  العديد  وكذلك  العامل،  يف  الكربى  القوى 

املجال  هذا  يف  االنخراط  إىل  تسعى  التي  النامية 

الحيوي، وتشري التقديرات يف هذا الخصوص إىل أنه 

من املحتمل أن ينمو اإلنفاق عىل الذكاء االصطناعي 

من 640 مليون دوالر العام 2016  إىل 37 مليار عام 

2025، وهذا إمنا يؤكد األهمية املتزايدة لتكنولوجيا 

االقتصاد  عىل  اإليجايب  وتأثريها  االصطناعي،  الذكاء 

والحياة املدنية بوجه عام.

التي  العامل  دول  املتحدة  والواليات  الصني  وتتصدر 

االصطناعي،  الذكاء  تكنولوجيا  مجال  يف  تستثمر 

فاألوىل ترغب بحلول 2030 أن تكون الدولة األكرث 

تطورا وتقدما يف مجال الذكاء االصطناعي، وحسب 

لعام  الصني  يف  االصطناعي  الذكاء  ”تطور  تقرير 

الصني  فإن  تسينغهوا،  جامعة  عن  الصادر   “2018

االصطناعي  الذكاء  الستثامرات  جذباً  أكرث  أصبحت 

عام  من  األول  الربع  حتى   2013 ومن  ومتويله. 

صناعة  يف  والتمويل  االستثامر  حجم  بلغ   ،2018

االستثامر  من   60% الصني  يف  االصطناعي  الذكاء 

املتحدة  الواليات  تواصل  بينام  العاملي.  اإلجاميل 

املجال،  هذا  يف  صدارتها  عىل  الحفاظ  األمريكية 

الرئيس األمرييك دونالد ترامب  رغم تخفيض إدارة 

كام  العلمي.  والبحث  للعلوم  املخصصة  امليزانية 

تعد روسيا منافساً قوياً يف مجال الذكاء االصطناعي 

وإن  كبرية،  بصورة  املجال  بهذا  تهتم  بدأت  حيث 

املجال  يف  توظيفه  عىل  رئييس  بشكل  تركز  كانت 

تعتمد  أسلحة  تصنيع  إىل  تسعى  حيث  العسكري، 

عىل تقنيات الذكاء االصطناعي، وتخطط بأن تصبح 

نسبة 30 يف املئة من جيشها وقوتها العسكرية خالل 

العقد القادم، تعمل آلياً، وهذا يفهم من ترصيحات 

الرئييس السابق اإلشارة إليها. 

متأخر-  بشكل  وإن   – بدأت  األخرى  هي  أوروبا 

سباق  إىل  االنضامم  وتحاول  املجال،  بهذا  تهتم 

أبريل  من  العارش  ففي  االصطناعي،  الذكاء  تسلح 

للمبادئ  بيانا  أوروبية  دولة   25 وقّعت    2018

وافقت فيه الحكومات عىل العمل مًعا فيام يخص 

الذكاء  أبحاث  متويل  يف  والنظر  االصطناعي  الذكاء 

االصطناعي ”عىل سبيل األولوية“، وأعلنت املفوضية 

لتمويل  يورو  بليون   1.5 ستخصص  أنها  األوروبية 

األمر   ،2020 عام  حتى  االصطناعي  الذكاء  أبحاث 

الذي يشري إىل أن أوروبا ميكن أن تصبح قوة منافسة 

هذا  يف  وروسيا  والصني  املتحدة  الواليات  من  لكل 

املجال خالل السنوات املقبلة. 

االتحاد  دول  أكرث  وأملانيا  وبريطانيا  فرنسا  وتعترب 

الذكاء  تكنولوجيا  يف  باالستثامر  اهتامماً  األورويب 

املاىل  للعام  الفرنسية  الدفاع  فميزانية  االصطناعي، 

2018 تركز عىل تعزيز اإلنفاق عىل تحسني دراسات 

أكرث  مفاهيم  وبناء  والتطوير  والبحوث  الجدوى 

القادمة  األعوام  خالل  التسلح  الستخدامات  تطورا 

متقدمة  عسكرية  تطبيقات  تطوير  عىل  والرتكيز 

اعتامدات  ورفع  االصطناعى،  الذكاء  عىل  تعتمد 

االصطناعى  الذكاء  وتطبيقات  برامج  عىل  اإلنفاق 

يعادل  ما  أو  يورو  مليون   100 بواقع  العسكرية 

تلك  مبوجب  وسيتم  أمريىك  دوالر  مليون   123

وزارة  ىف  الصناعى  الذكاء  برامج  تكثيف  الزيادة 

علامء  خرية  من   50 وتوظيف  الفرنسية  العلوم 

الذكاء الصناعى ىف فرنسا حتى العام 2022 ليكونوا 

نواة ألول وكالة وطنية لالبتكار العسكرى ىف تاريخ 

فرنسا. بينام تعتزم الحكومة الربيطانية، وفقاً لتقرير 

 ،2018 مايو  يف  تاميز“  ”فاينانشيال  صحيفة  نرشته 

ىف  إسرتلينى  جنيه  مليون   300 قيمته  ما  استثامر 

أبحاث الذكاء االصطناعى لتأمني مكانتها كمركز رائد 

فأعلنت  أملانيا  أما  العميقة.  للتكنولوجيا  أوروبا  ىف 

يف شهر يوليو 2018 عن اسرتاتيجية جديدة لتطوير 

بني  التشابك  تعزيز  تستهدف  االصطناعي،  الذكاء 

وأوروبا،  أملانيا  يف  املجال  هذا  يف  العلمية  األبحاث 

تأسيس  ودعم  األبحاث  هذه  نتائج  تبادل  وترسيع 

يف  الرضوري  البنيوي  التحول  وإحداث  الرشكات 
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تطبيق  يخدم  نحو  عىل  العمل  وسوق  الرشكات 

عىل  االسرتاتيجية  هذه  وتؤكد  االصطناعي.  الذكاء 

محركات  أهم  باعتباره  االصطناعي  الذكاء  أهمية 

القدرة التنافسية لالقتصاد األملاين.

يف  االستثامر  حول  الكربى  القوى  بني  التنافس 

تكنولوجيا الذكاء االصطناعي، وتوظيفها يف الجوانب 

أمام  أننا  إىل  بوضوح  يشري  معاً  والعسكرية  املدنية 

االصطناعي  الذكاء  فيها  سيكون  جديدة  مرحلة 

والنفوذ يف  القوة  تحديد هيكل  الرئييس يف  العامل 

النظام الدويل خالل السنوات القليلة املقبلة، خاصة 

إذا ما تم األخذ يف االعتبار العوامل التالية:

1- تأثر الحرب الباردة الجديدة بالذكاء االصطناعي: 
بني  الباردة  الحرب  محور  النووي  السالح  كان  فإذا 

فإن  السابق،  السوفيتي  واالتحاد  املتحدة  الواليات 

من  بها  يرتبط  وما  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  

االصطناعي،  الذكاء  برمجيات  يف  املستقبل  أسلحة 

سواء فيام يتعلق بإطالق أو التحكم يف األسلحة أو 

متثل  املعادية،  والتحكم  الكمبيوتر  أنظمة  مهاجمة 

الواليات  بني  الجديدة  الباردة  الحرب  مظاهر  أحد 

املتحدة وروسيا. ومثة اتفاق بني كثري من الخرباء عىل 

أن الدول التي ستنجح يف سباق الذكاء االصطناعي 

ستكون األكرث تأثرياً يف التفاعالت الدولية السياسية 

واالقتصادية. واألهم من ذلك كله فإن امتالك الذكاء 

كبرية   ردع  قوة  للدول  سيوفر  املتفوق  االصطناعي 

كام حدث مع األسلحة النووية خالل الحرب الباردة. 

فالدميري  الرويس  الرئيس  اهتامم  يفرس  هذا  ولعل 

بوتني املتزايد بتكنولوجيا الذكاء االصطناعي، بل أنه 

شدد خالل اجتامع يف أكادميية الصواريخ االسرتاتيجية 

بالقرب من موسكو، عىل أن الذكاء االصطناعي قد 

يكون الطريقة التي ميكن من خاللها لروسيا إعادة 

من  العديد  أن  بل  املتحدة،  الواليات  مع  التوازن 

أن  إىل  رصاحة  تشري  بدأت  الروسية  اإلعالم  وسائل 

موسكو قادرة عىل التفوق عىل الواليات املتحدة من 

خالل تطوير تكنولوجيا الذكاء االصطناعي وتوظيفها 

بكفاءة يف املجال العسكري.

التسلح  سباق  من  يزيد  االصطناعي  الذكاء   -2
الصادر  العسكري  التوازن  لتقرير  وفقاً  العاملي: 
بلندن  االسرتاتيجية  للدراسات  الدويل  املعهد  عن 

نحو  العامل يتجه مجدداً  يف شهر فرباير 2018، فإن 

سباق تسلح محموم، فقد ارتفع اإلنفاق الدفاعي يف 

معظم دول العامل، وخاصة القوى الكربى، الواليات 

املتحدة وروسيا والصني واالتحاد األووريب مبعدالت 

تصاعد  عن  حال  بأي  فصله  ميكن  ال  وهذا  كبرية. 

سباق الذكاء االصطناعي بني هذه القوى التي تعمل 

الذي  النحو  عىل تعزيز تفوقها يف هذا املجال عىل 

سبق اإلشارة إليه.

يف  يسهم  االصطناعي  الذكاء  مجال  يف  التنافس 

العديد  أن  خاصة  العاملي،  التسلح  سباق  تصاعد 

من دول العامل بدأت تركز عىل توظيف تكنولوجيا 

وإنتاج  العسكري،  املجال  يف  االصطناعي  الذكاء 

مكانتها  خالل  من  تعزز  جديدة  نوعية  أسلحة 

التنافس  هذا  كان  وإذا  العاملي.  األسلحة  سوق  يف 

الواليات  من  كل  بني  اآلن  جلية  بصورة  واضحاً 

قوية  منافسة  بوادر  فإن  والصني،  وروسيا  املتحدة 

اآلونة  يف  األفق  يف  تلوح  بدأت  وأملانيا  فرنسا  بني 

األخرية حيث ترى باريس أن ما متتلكه من خربات 

الصناعات  بأرسار  تتعلق  متطورة  وتكنولوجيا  فنية 

السالح  سوق  يف  كبرية  مكانة  لها  يتيح  العسكرية 

العاملي، ولعل هذا يفرس تركيزها عىل تطوير الذكاء 

االصطناعي يف ميزانيتها الدفاعية األخرية، أما أملانيا 

فقد نجحت ىف ترسيخ صورة ذهنية لها عىل مستوى 

إنتاج  ىف  تكنولوجيا  تقدما  األكرث  البلد  بأنها  العامل 

األسلحة الذكية أو ما يطلق عليه ”أسلحة املستقبل“.

حروب  طبيعة  من  سيغري  االصطناعي  الذكاء   -3
الذكاء  املستقبل: يجمع خرباء االسرتاتيجية عىل أن 
يف  الحروب  طبيعة  تغيري  يف  سيسهم  االصطناعي 

قامئًا  كان  الذي  الكالسييك  النمط  من  املستقبل 

عىل تسخري القوة املادية والعسكرية التقليدية إىل 

والتكنولوجية  املعرفية  القوة  فيه  تكون  آخر  منط 

الجيوش. وتشري  تقييم قوة  الرئييس يف  املعيار  هي 

الكثري من الدراسات إىل أن دور الذكاء االصطناعي 

«الرادع»  الدور  إىل  أقرب  هو  املستقبل  حروب  يف 

حقبة  إبان  النووية  األسلحة  به  تقوم  كانت  الذي 

الحرب الباردة. فالدول املتقدمة يف تكنولوجيا الذكاء 

االصطناعي والقادرة عىل توظيفه بكفاءة يف املجال 
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العسكري، كروسيا والصني، متتلك قوة رادعة كبرية 

يف مواجهة القوى الدولية املتنافسة معها.

الكربى  القوى  من  العديد  توجه  يفرس  هذا  ولعل 

إنتاج  يف  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  توظيف  إىل 

وتأثريها  خطورتها  يف  تفوق  متقدمة  نوعية  أسلحة 

شهدت  حيث  التقليدية،  وغري  التقليدية  األسلحة 

من  جديدة  نوعية  املاضية  القليلة  السنوات 

اإلصطناعي»،  الذكاء  «أسلحه  عليها  يطلق  األسلحة 

القدرات  وإمكاناتها  قدراتها  يف  بكثري  تتجاوز  التي 

ينظر  وبات  التقليدية،  وغري  التقليدية  العسكرية 

إليها من جانب خرباء تكنولوجيا الدفاع أنها ستكون 

العامل الرئيس يف حسم التفوق العسكري يف حروب 

ما  األسلحة  هذه  مقدمة  ويف  املستقبل.  ورصاعات 

التي  الذايت»،  االلكرتوين  التحكم  «أسلحه  يسمى 

مبقدورها أن تصل إىل أهدافها دون أي تدخل من 

العنرص البرشي، وبكفاءة عالية، وبتكلفة منخفضة، 

بل أن مثة تحذيرات متزايدة من أنه ميكن ألسلحة 

قادرة  قتل  آالت  إىل  تتحول  أن  االصطناعي  الذكاء 

الكيميائية،  األسلحة  مامرسات  أسوأ  إحداث  عيل 

واألسلحة البيولوجية، والرصاصات املتفجره خصوًصا 

انها ليست خاضعه لتحكم البرش.

4-  الذكاء االصطناعي يفاقم من الحروب التجارية 
القوى  بني  االقتصادية  املنافسة  حدة  من  ويزيد 
اندلعت  التي  الجديدة  التجارية  الحروب  الكربى: 
مؤخراً بني الواليات املتحدة  والصني ، والعديد من 

التنافس  عن  مبعزل  فهمها  ميكن  ال  الكربى،  القوى 

هناك  أن  صحيح  االصطناعي،  الذكاء  سباق  يف 

العجز  قضية  بسبب  وبكني  واشنطن  بني  خالفات 

مليار   375 بنحو  يقدر  الذي  التجاري  امليزان  يف 

حرباً  هناك  فإن  أيضاً  لكن  الصني،  لصالح  دوالر 

تسعى  حيث  الدولتني،  بني  مفتوحة  تكنولوجية 

الصني  برنامج (صنع يف  إبطاء  املتحدة إىل  الواليات 

2025) الذي يستهدف الهيمنة عىل األسواق العاملية 

للتكنولوجيا فائقة التطور بحلول عام ٢٠٤٩، وهذا 

إىل  املناسبات  من  العديد  يف  ترامب  إدارة  دفع  ما 

ومامرسة  قرسيا،  التكنولوجيا  بنقل  الصني  اتهام 

التجسس السيرباين يف مجاالت تكنولوجيا املعلومات 

وهو  االصطناعي،  والذكاء  والروبوتات  واالتصاالت 

القيود  أن  يرون  كثريين  أن  بل  الصني.  نفته  ما 

األمرييك  الرئيس  إدارة  فرضتها  التي  والتعريفات 

دونالد ترامب عىل الصني يف اآلونة األخرية تستهدف 

اقتصادية  تغيريات  إجراء  عىل  إجبارها  باألساس 

هيكلية، تؤدي إىل إبطاء أو توقف تقدمها الصناعي 

والتكنولوجي، حتى ال تتفوق عىل الواليات املتحدة 

يف مجال الذكاء االصطناعي عىل املدى البعيد.

األمنية  املؤسسات  من  العديد  بدأت  لقد 

من  بالقلق  تشعر  األمريكية  واالستخباراتية 

تكنولوجيا  مجال  يف  الصيني  التفوق  احتامالت 

مركز  تقرير  أكده  ما  وهذا  االصطناعي،  الذكاء 

األمن األمرييك الجديد، الذراع البحثية لالستخبارات 

األمريكية والذي صدر يف نوفمرب 2017 حينام قال 

بالنسبة  تكنولوجيا  أقل  مركز  يف  الصني  تعد  :“مل 

تنافس بحق ولديها  املتحدة، بل أصبحت  للواليات 

القدرة عىل التفوق عىل الواليات املتحدة يف مجال 

التقرير من أن تكنولوجيا  الصناعي». وحذر  الذكاء 

الذكاء الصناعي الصينية وتطويرها قد تشكل تهديدا 

للتوازن االقتصادي والعسكري للقوى العاملية.

 

التنافس املحتدم بني القوى الكربى يف مجال الذكاء 

عىل  مقبل  العامل  أن  إىل  بوضوح  يشري  االصطناعي 

القوة  خارطة  يف  تحوالً  تشهد  قد  جديدة  مرحلة 

الذكاء  تكنولوجيا  أن  خاصة  والتأثري،  والنفوذ 

القطاعات،  مختلف  يف  تؤثر  بدأت  االصطناعي 

ولعل  واألمنية.  والسياسية  والعسكرية  االقتصادية 

هذا يفرس التنافس املحموم بني القوى الكربى عىل 

التفوق يف هذا املجال، باعتباره يضمن لها الحفاظ 

يف  واملؤثرة  الفاعلة  األطراف  ضمن  مكانتها  عىل 

تفاعالت النظام الدويل. وإذا كان التنافس يبدو جلياً 

بني القوى الكربى يف مجال الذكاء االصطناعي، فإن 

العديد من دول العامل ويف مقدمتها دولة اإلمارات 

العربية املتحدة بدأت تدحل هذا السباق، بل وتطمح 

الذكاء  لتكنولوجيا  ودولياً  إقليمياً  مركزاً  تكون  أن 

املقبلة، وهذا  السنوات  املتقدمة خالل  االصطناعي 

االصطناعي  للذكاء  اإلمارات  اسرتاتيجية  تؤكده  ما 

األوىل  اإلمارات  حكومة  تكون  أن  إىل  تهدف  التي 

يف العامل يف استثامر الذكاء االصطناعي، ومبا ينسجم 

ومئوية اإلمارات 2071 الساعية إىل أن تكون دولة 

اإلمارات األفضل يف العام يف كافة املجاالت.
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بالوكالة،  حروبا  وموسكو  واشنطن  أدارت  فبينام 

ورصاع  املخابرات،  أجهزة  بني  قوية  ومناطحة 

كانت  والشيوعية،  الليربالية  بني  حاد  أيديولوجي 

التسلح،  ومحادثات  الدامئة،  الدبلوماسية  الحركة 

العالقات  بها  تتسم  التي  املتبادلة  والخطابات 

املبارشة بني الرشق والغرب، توحي كلها بأن هناك 

ارتياحا إلضافة كلمة «الباردة» إىل «الحرب»، ولكل 

ما يرتبط بها من مفردات مثل  «جليد» و»ذوبان» 

استعارات  وجميعها  الخ،   .. و»صقيع»  و»برود» 

السياسة  إىل  والطقس  املناخ  أحوال  من  مستقاة 

تلفت  أن  بوسعها  كان  صورها،  أعىل  يف  الدولية 

الكربى،  القوى  بني  العالقات  جمود  إىل  االنتباه 

وهي وافقت رغبة الغرب يف هذه اللحظة.

لكن هذا املجاز له جذور أبعد قليال من اللحظة 

فاألديب  املصطلح،  فيها  رسخ  التي  التاريخية 

الشهري جورج أورويل أىت عىل ذكره يف مقال نرشه 

عام 1945 تحت عنوان «أنت والقنبلة الذرية»، 

التي وردت  تلك  إىل  تضاف  أخرى  نبوءة  ليطرح 

 .   :
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أن  فيها  يرى   ،«1984» الصيت  ذائعة  روايته  يف 

حصول قوتني أو ثالث عىل أسلحة ذرية سيكرس 

الدولية  الشؤون  وإصابة  السيايس،  االستبداد 

بشلل، حيث ستصبح الهزمية مستعصية عىل أي 

باردة  ثم تدخل يف حرب  القوى، ومن  من هذه 

طويلة. كام ذكره  عام 1947 برنارد باروخ ممثل 

الواليات املتحدة  للجنة الطاقة الذرية. 

الصحفي  صكه  قد  املصطلح  أن  يرى  من  وهناك 

ليبامن،  والرت  ودعمه  سووب  يب.  إتش.  األمرييك 

التي  و»الالسلم»  «الــالحــرب»  حالة  به  واصفا 

كل  تجنب  وقد  املتناطحني،  القطبني  بني  استمرت 

اختباره  تم  مثلام  املبارش،  املسلح  الصدام  منهام 

يف أزمة كوبا 1962 و الحرب العربية ـ اإلرسائيلية 

مختلفة،  بطريقة  العداء  منهام  كل  وأدار   ،1973

منها سباق التسلح، ونرش األيديولوجيات املتصارعة.

عنه  نازعا  املصلح  جاديس  لويس  جون  ويقلب 

أن  لريى  دالالت،  من  تحمله  ما  وكل  مجازيته 

العاملية  الحرب  نهاية  بني  تراوحت  التي  الفرتة 

باردة  حربا  ليست  برلني  حائط  وسقوط  الثانية 

أصاب  من  هناك  لكن  طويل».  «سالم  هي  إمنا 

القوتني  بني  دار  ما  إن  إذ  مقتل،  يف  املجاز  هذا 

العظميني مل يحمل أي برودة، إمنا سخونة دامئة، 

االطراف  ومن  األطــراف،  إىل  املركز  من  انتقلت 

رعاية  إطار  ففي  الوكالء.  إىل  األصلية  أو  األصيلة 

العامل،  عرب  اليسارية  لألنظمة  السوفيتي  االتحاد 

ومقاومة الواليات املتحدة لتمدد الشيوعية، سقط 

رحاها  دارت  مليون يف حروب  من عرشين  أكرث 

وأفغانستان،  وفيتنام  وكمبوديا  والوس  كوريا  يف 

ويف  وغريها،  وأنجوال  وإثيوبيا  الصومال  ويف 

أمريكا  بقارة  وقعت  التي  العسكرية  االنقالبات 

نظم حكم دموية  السلطة  إىل  الالتينية وحملت 

تلقت دعام ماليا وعسكريا من الواليات املتحدة، 

التامس  خطوط  أو  الحدود  حوادث  يف  وكذلك 

وجراء  املتناطحني،  املعسكرين  بني  الجغرايف 

السجون واملعتقالت يف أوروبا الرشقية، ويف الغزو 

السوفيتي للمجر وتشيكوسلوفاكيا، ويف ركاب كل 

وانتشار  البيئة  تدمري  تم  املوىت،  من  العدد  هذا 

األوبئة وانتهاك حقوق اإلنسان بشكل صارخ.

وبذا يكون وصف الرصاع العاملي عىل مدار نحو 

أربعة عقود ونصف بأنه «بارد» هو مجاز خادع، 

نوع من  الوعي، وينطوي عىل  تزييف  ساهم يف 

أنه  عىل  عالوة  التوازن،  وفقدان  الذايت  القصور 

التي  املركزية األوروبية  يساهم يف تكريس نزعة 

الغرب  وتقدير  ومصالحها  أحوالها  وفق  تحدد 

أم ساخنا،  باردا  العاملي  الوضع  كان  إذا  ما  فقط 
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عالوة عىل أنه مجاز فاضح لنوايا الغرب أو فهمه 

وعدم  أحواله،  مع  تعاطفه  عدم  ومدى  لآلخر، 

السالم.  إرادكه ملصالحه، واحرتام حق شعوبه يف 

خمسة  خالل  سقطت  التي  املاليني  هذه  فكل 

أربعني سنة، وكل هذا الدمار والخراب والترشيد 

الجامجم،  من  تالل  وتشييد  والتعذيب  والتهجري 

مل يره أولئك الذين اعتربوا تلك الفرتة أطول فرتة 

هذه  واصفني  بسامرك،  منذ  العامل  شهدها  سالم 

إىل  وأمريكا  أوروبــا  من  انتقلت  التي  الحروب 

قارات ثالث هي: أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، 

بأنها نزاعات دارت يف املناطق الطرفية من العامل، 

وأن ما يستحق أن يُطلق عليه حرب هو ما يقع 

من قتال بني القوى الكربى.

السيايس  االتجاه  أو  التصور  هــذا  ركــاب  ويف 

املجال  يف  والصور  باللغة  التالعب  كان  والفكري 

يراه  الذي  التشكك  ذلك  يف  رئيسيا  سببا  العام 

كثريون ملمحا محددا لثقافة الحرب الباردة، مع 

أعامل الدعاية املستمرة ومناخ التجسس السائد 

يكن  ومل  الدويل،  والتآمر  املضادة  واالستخبارات  

أن  ميكن  التي  الحقيقة  من  القليل  سوى  هناك 

يؤسس عليه املرء اقتناعاته األيديولوجية».

«الحرب  حول  الغريب  املجاز  تكريس  يف  وإمعانا 

والفنون  لــآلداب  الغرب  تجاهل  تم  الباردة» 

واملنافسات  املسلحة  الرصاعات  عن  عربت  التي 

السياسية الحادة والتطاحن االجتامعي الذي ساد 

يف دول خارج أوروبا وأمريكا، والتي أنتجها أدباء 

عاملثالثيون تفاعلت مضامينها مع البنى السياسية 

واللغوية  والثقافية  والفكرية  والعسكرية 

يطلع  من  ويخلص  الفرتة،  لتلك  والدبلوماسية 

عليها إىل أن فرتة «الحرب الباردة» كانت ساخنة 

مبعايري دول ومجتمعات غري غربية.

إن ما يف الحرب من قرس وإجبار وإرغام وعنف 

ميادين  من  مجازا  األورويب  العقل  يف  انتقل 

إىل  الغريب  العامل غري  املوزعة عىل خرائط  القتال 

من  أن ميارس عنف  فيه  الذي ميكن  اللغة،  عامل 

الباردة»،  «الحرب  اصطالح  فرض  فتم  آخر،  نوع 

لنيات  ترجمة  كانت  عبارات  حوله  ونسجت 

وحسابات وإدعاءات ومزاعم، ال تساق من فراغ 

يقني  يف  استقرت  محددة،  أهداف  لتحقيق  إمنا 

الثانية  العاملية  الحرب  وضعت  أن  بعد  الغرب 

فرضت  مثلام  الجميع،  عىل  وفرضها  ــا،  أوزاره

الواليات املتحدة بعد انهيار غرميها األول االتحاد 

السوفيتي مصطلح «النظام الدويل الجديد». ومع 

أن املصطلحات رمبا تكون قد تغريت من «التدخل 

«الخطر  ومن  النظام»،  «تغيري  إىل  الحميد» 

األحمر» إىل «الرعب الكوين» فإن املشهد السيايس 

ظل عىل حاله، متمثال يف قوة تسعى إىل الهيمنة 

وعامل يتمرد بعضه عىل الوضع السائد ويقاومه.

يبقى املجاز الذي مل يسع من صكوه إىل مخاتلة 

«الحرب  تسمى  ما  نتاج  من  وكــان  خــداع  أو 

الباردة» هو «سباق التسلح»، الذي ظهر يف سياق 

التنافس بني بريطانيا وأملانيا يف الفرتة من 1900 

إىل 1914، هو الذي قاد إىل اندالع الحرب العاملية 

الرصاع  كان  حني  املصطلح  صيت  وذاع  األوىل. 

عىل التفوق يف تصنيع واقتناء السالح بني موسكو 

مجازية  سباق  وكلمة   . أشــده  عىل  وواشنطن 

تعني أن التقدم يف حيازة السالح من قبل طرف 

أسلحة  لحيازة  اآلخر  الطرف  يقابله مسارعة من 

أكرث مي يسبقه، وولدت يف ركابها مجازات أخرى 

الرئيس  أطلقه  الذي  النجوم»  «حرب  تعبري  مثل 

األمرييك رونالد ريجان، ووصفه بأنه أوسع وأعىل 

من أن يبلغه الروس أو يتجاوزوه.

 « »

 « »

1914 1900



79

  .

.

تصبح  وقد  مطلقاً،  التحديات  هذه  مثل  تزول  لن 

والدولية  اإلقليمية  الظروف  تغري  مع  حدة  أكرث 

األساس  االسرتاتيجي  التفكري  الوقت. ويشكل  مبرور 

الفعالة،  الوطنية  االستجابات  لجميع  الرضوري 

وينبغي أن يظل هو حجر الزاوية يف تطوير القائد 

االسرتاتيجي يف جميع أنحاء البالد.

ال ميكن تطوير جميع العنارص التي يحتاج إليها القادة 

يف  مناقشتها  متت  والتي  الناجحون،  االسرتاتيجيون 

هذه الصفحات عىل مدى السنوات القليلة املاضية، 

لجعل  التأسييس  التفكري  مهارات  تطوير  بعد  إال 

تنفيذها ممكناً.  إن املبادئ االسرتاتيجية، والخداع، 

والردع، والطأمنة، والعمليات املعلوماتية، واملرونة، 

والحامية االسرتاتيجية، وحتى األمن البرشي،  تستفيد 

األساسية،  التفكري  مهارات  كبري من  إىل حد  جميعاً 

العنارص  وتشمل  االسرتاتيجي.  التفكري  تشمل  التي 

التفكري  عمليات  االسرتاتيجي:  للتفكري  األساسية 

والعقلية  املنضبطة،  واملقاربات  واإلبداعي،  النقدي 

أو طريقة التفكري لفهم األولويات الوطنية.

تحليل موضوعي  استخدام  النقدي  التفكري  يستلزم 

قائم عىل الحقائق لصوغ األحكام، ويتطلب تفكرياً 

التقويم، ومعايري متيّز صارمة،  االنضباط وذايتّ  ذايتّ 

حل  وقدرات  فّعالة  اتصاالت  أيضاً  يتطلب  كام 

التحيز  عىل  بالتغلب  االلتزام  عن  فضالً  املشكالت، 

التفكري  إن  العمياء.  النقاط  من  وغريها  واألنانية 

التفكري  أما  الفعال.  التحليل  مفتاح  ميثّل  النقدي 

اإلبداعي فهو أقل اتصافاً باالنضباط الذايت، ووأوثق 

صلًة باالنتباه واالنفتاح عىل األفكار الجديدة. يشهد 

املشهد االسرتاتيجي تطوراً مستمراً، ونادراً ما توجد 

األمثلة  يف  االسرتاتيجية  للمشكالت  متكاملة  حلول 

التاريخية (عىل الرغم من أن التاريخ ميكن أن يسهم 

يف تطوير رؤى حاسمة ذات قيمة يف التنفيذ الناجح). 

االسرتاتيجيني  الخرباء  من  اإلبداعي  التفكري  يتطلب 

منظور  من  والحاالت  املشكالت  إىل  ينظروا  أن 

غري  الحلول  لقيمة  تقدير  عىل  ينطوي  فهو  جديد؛ 

التقليدية (التي قد تبدو مقلقة يف البداية)، ويزدهر 

يف العمليات العفوية (مثل العصف الذهني) ومن 

خالل عمليات منظمة متوازية؛ مثل التفكري الجانبي. 

«  : »
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لنجاح  األسايس  الطريق  ميثل  اإلبداعي  التفكري  إن 

التنفيذ.

هذه  خالل  من   - االسرتاتيجيني  القادة  بإمكان 

عىل  مبنية  مقاربات  توظيف   – العقلية  املهارات 

التنسيق  الوطنية من خالل  السلطة  وتركيز  األدلة، 

املصالح  لتحقيق  التأثريات  بني  الناجَحنْي  واملزامنة 

البعيدة املدى. وال ميكن استخدام أي من  الوطنية 

قادتنا  يَُقم  مامل  بفاعلية  والتقنيات  السامت  هذه 

املستقبليون بتطوير العقلية االسرتاتيجية واالنضباط 

األساسية  العنارص  بفهم  لهم  يسمح  الذي  العقيل 

للقوة الوطنية، والقدرة عىل وضع تصور حول كيفية 

تفاعل الدول عىل الساحة العاملية، مع تركيز جميع 

الجهود عىل االحتياجات األساسية للوطن.

املستقبلية  والتحديات  التهديدات  إدارة  إن 

متثل  املستقبلية  الفرص  من  الكاملة  واالستفادة 

وسوف  االسرتاتيجيني.  القادة  لخرية  حتى  اختباراً 

االبتكار  ويعترب  العاملية،  القوى  رصاعات  تستمر 

قدرة  لكن  محدد،  غري  مستقبلنا  يبقى  ألن  ضامناً 

يف  ستستمر  الوطنية  القوة  توظيف  عىل  اإلمارات 

املطالبة بتطوير القادة وصقل مهاراتهم يف التفكري 

قياداتنا  رعتها  التي   - املهارات  وبهذه  االسرتاتيجي. 

كالتعليم  التعليم،  تعزيزها من خالل  وتم  الحالية، 

الذي توفره كلية الدفاع الوطني، كام تم شحذها من 

خالل االختبارات الصارمة للتفاعل العاملي الحقيقي 

مسرية  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ستواصل   -

االزدهار.
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املجموعات  تاريخ  يف  كحقيقة  الحرب  وجود  إن 

البرشية والدول ال يعني متجيدها أو تبينيها كخيار 

ُمرجح، كام أنه ال يربرها أو يغري باللجوء إليها، لكنه 

يحرتم رشوطها ووجودها يف حد ذاته، كام أنه يدفع 

إىل رضورة تقيص أسبابها وفحص ماهيتها.

من بني أبرز املحاوالت التي سعت إىل تحليل بيئة 

واسترشاف  ودوافعها  سامتها  واستخالص  الحرب 

مستقبلها، تلك املحاولة التي أقدم عليها عامل الحرب 

”عرش  الفريد  بحثه  يف  فريجسون،  بريان  الربوفسري 

نقاط يف الحرب“.

وقد خلص فريجسون، بعد بحوث جرت عىل مدى 

ثالثة عقود عن الحرب، وشملت فحص مجتمعات 

بدائية وأخرى قدمية وحروب حديثة ومعارصة، إىل 

النقاط العرش التالية.

 :

عىل مدار فرتة طويلة، ظهرت نظريات تقول إن 

الحرب نتاج لسامت كامنة داخل العقل اإلنساين، 

ذلك،  لنفعل  خلقنا  ألننا  الحروب  نشعل  وأننا 

علمية  دراسة  تطرح  مل  اللحظة  هذه  حتى  لكن 

تجاه  غريزية  نزعة  وجود  يؤكد  حاسامً  دليالً 

هنا  االنتباه  ينبغي  كام  اإلنسان.  داخل  العنف 

العنف نزعة غريزية تستدعي  إىل أن فرضية أن 

جميع  داخــل  النزعة  هــذه  وجــود  بــالــرضورة 

أصوات  ظهور  حقيقة  مع  يتناىف  ما  األشخاص، 

معارضة للحروب ورافضة لها. 

  :
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 :

رشوط  من  رشط  الحرب  أن  يثبت  ما  يوجد  ال 

ارتباط  إىل  يشري  ما  مثة  لكن  اإلنساين،  الوجود 

النزعة إىل الحرب، وتفعيلها بالتنظيم االجتامعي، 

الذي يقود إىل تبلور املصالح وتجسيدها.

الحرب  ظاهرة  بروز  وراء  محتملة  أسباب  مثة   

مبوازاة تطور التنظيم االجتامعي:

1. استقرار اإلنسان، غالباً بعد اكتشاف الزراعة،

2. تنامي كثافة السكان،

3. ظهور الهيكل الهرمي االجتامعي،

املرتبطة  السلع  خاصة  التجارة،  ظهور   .4

باملكانة والنفوذ،

5. ظهور مجموعات برشية مرتابطة ومحدودة، 

6. وقوع تقلبات بيئية خطرية.

 :

الحياة  أن  إىل  الثقافية“  ”املادية  مدرسة  تشري 

أساسية.  بصورة  عميل  طابع  ذات  االجتامعية 

ثقافية  ـ  اجتامعية  أي ظاهرة  التوجه  ويقسم هذا 

إىل ثالثة عنارص: بنية تحتية Infrastructure، وبنية  

 .Super Structure وبنية فوقية ،Structure

إن قرار الحرب أيضاً يتخذ وفق هذه العنارص الثالثة؛ 

وتتعلق البنية التحتية الخاصة بالحرب بفكرة: كيف 

نخوض الحرب؟ وملاذا؟

ويقود هذا إىل السؤال عن حجم الوحدات املقاتلة، 

األساسية،  ــوارد  امل توافر  ومــدى  األسلحة،  نوعية 

واألسباب املرتبطة باملصلحة يف شن الحرب. 

االجتامعي  بالنسق  فتتعلق   Structure البنية  أما 

تحفيز  يف  العائلية  الروابط  دور  مبعنى  للحرب، 

الرجال يف مجموعات الحرب، وهياكل صنع القرار، 

وأمناط التحالف والعداء. 

األخالقي  اإلطار  يوفر  فإنه  الفوقي،  للبناء  بالنسبة 

يتصل  جانب  وهو  املقاتلني،  وتحفيز  الحرب  لشن 

باأليديولوجيا والقيم السائدة يف املجتمع. 

 :

النتائج التي خلصت إليها بحوث الحرب أن  من 

التباينات يف أعامل القتال الفعلية ـ فرتات الحرب 
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يتعرض  ومن  الهجوم  يشن  ومن  السالم،  وفرتات 

له ـ ميكن تفهمها كنتيجة لفكرة أن من يتخذون 

تحقيق  وراء  سعياً  ذلك  يفعلون  الحرب  قرارات 

مصالح عملية. ويعكس هذا األسلوب يف التعامل 

مع الحرب توجهاً سلوكياً يعنى بتحليل ما يفعله 

الناس أثناء الحروب، وليس ما يقولونه. 

تسبق  ما  عادة  التي  الطويلة  املناقشات  أثناء 

إىل  معني  عمل  مسار  أي  أنصار  يعمد  الحرب، 

طرح تصورهم ملا يحقق املصلحة العامة يف صورة 

أخالقية وقيمية؛ وهنا تظهر أفكار الواجب الديني 

أو قيم الشجاعة والجنب أو رضورة الثأر. ويجري 

الجامعة  يف  املرتسخة  املشرتكة  القيم  استغالل 

تحويل  يجري  وبذلك  اآلخرين.  وإقناع  للتربير 

وأخرى  صائبة  أمــور  إىل  والرغبات  الحاجات 

مرفوضة أخالقياً. 

 :

نحن نعرف أن الحرب ترتبط ارتباطاً أساسياً بالتدمري 

وتهديد الوجود االجتامعي واملادي، لكن ذلك عكس 

كثري مام جرى يف وقائع الحروب عرب التاريخ.

بنتائج  يتعلق  الصدد  هذا  يف  إثباته  أمكن  فام 

وجــوداً  دمــر  ما  بينها  القتال؛  ألعــامل  متباينة 

أعداد  قلص  أو  مادية،  أنساقاً  خرب  أو  اجتامعياً، 

السكان، أو أطاح دولة أو أمرباطورية من الوجود.

لكن يف موازاة ذلك، مثة نتائج أكرث إيجابية للعديد 

أو  املواليد،  عدد  زيادة  بينها  من  الحروب،  من 

تغيري النسق السيايس واالجتامعي ألمة (منترصة أو 

مهزومة) إىل واقع أفضل، ورمبا أيضاً تحمل الحرب 

مجتمعاً نحو السالم واالستقرار والحداثة والنمو.

القامئة  االجتامعية  العالقات  إنتاج  الحرب  تعيد 

مستقبل  صياغة  تعيد  أنها  كام  منطقها،  وفق 

ليست  بالذات  الصياغة  وتلك  والدول،  الشعوب 

حتمية، بل هي متغرية، وتعتمد عىل ديناميكيات 

الحرب وليس عىل نتائجها.

 :

ال ميكن النظر إىل الحرب بني جامعتني أو دولتني 

عىل اعتبار أنها معركة محدودة ومنقطعة الصلة 

عن سياقها اإلقليمي والدويل.

أبناء  بني  جرت  التي  البسوس“  ”حرب  وحتى 

(التغلبيون والبكريون) يف نطاق أرايض  العمومة 

محدد، ال ميكن فصلها عن سياق أشمل تتصارع 

فيه أمرباطوريتان عىل النفوذ.

الكربى محاطة  الدول  القدمية، كانت  العصور  يف 

بعينها.  دولة  لسيطرة  تخضع  ال  قبلية  مبناطق 

ومع سعي الدول لوجود كيانات سياسية حاكمة 

وحدات  ظهرت  معها،  التعامل  ميكنها  واضحة 

قبلية أكرث تناغامً. 

بدءاً من القرن الـ16، حمل األوروبيون معهم إىل 

مناطق أخرى من العامل أمراضاً جديدة وتقنيات 

أحدثت تغيريات راديكالية يف املجتمعات  وسلعاً 

املحلية. ومضت أوروبا يف تطبيق سياسات الدول 

”فرق  مثل  الحرب،  لتشجيع  الساعية  األقــدم 

تسد.“ إال أنها شجعت عىل الحرب كذلك بصورة 

جديدة، إذ إن طرحها سلعاً جديدة، مثل الحديد 

الصلب واألسلحة، خلق حوافز جديدة للقتال بني 

مجموعات محلية. 

عليه  أطلق  ما  ظهر  املايض،  القرن  مثانينيات  يف 

”

 “

. ”
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”الحروب بالوكالة“، وهي حروب محلية مدعومة 

من جانب طرف أو أكرث من املتورطني يف ”الحرب 

الباردة.“ بيد أنه يف واقع األمر كانت هذه الحروب 

ميكن  وبحيث  لشنها،  أيضاً  داخلية  ذرائع  تجد 

أقل  تكن  مل  للحرب  الخارجية  الدوافع  إن  القول 

أبداً من الدوافع الداخلية والبينية املحركة لها.

 :

الحرب، مثة رضورة لوجود خط فاصل واضح  يف 

بني ”نحن“ و“هم“. تفرتض الكثري من النظريات 

البيولوجية أن الحرب تشكل يف أحد أوجهها تعبرياً 

بأفراد  للتعلق  اإلنسان  داخل  الفطري  امليل  عن 

املغايرة.  األخرى  املجموعات  وكراهية  مجموعته 

وتفرتض كذلك أن الحروب تندلع بني مجموعتني 

متاميزتني سلفاً، وبينهام فقط.

رسم  يتوىل  من  هو  نفسه  الرصاع  أن  الحقيقة   

فرتات  وتتباين  وتحديدها.  املجموعات  مالمح 

أن  ذلك  العدو،  صــورة  تتباين  ومعها  الــرصاع 

الحلفاء من املمكن أن يتحولوا رسيعاً إىل أعداء، 

والعكس صحيح. 

 :

ينظر الناس للحرب باعتبارها مباراة يسعى فيها 

تجاهل  يجري  بينام  آخر،  طرف  قتل  إىل  طرف 

يف  الطرفني.  لدى  الداخلية  السياسية  االعتبارات 

لسياسات  انعكاس  بطبيعتها  الحرب  الحقيقة 

داخلية بقدر ما تعكس سياسات خارجية.

بعض الحروب تتسم بوحدة صف شديدة داخل 

نادر.  أمر  هذا  لكن  كليهام،  أو  الطرفني  أحد 

السياسية  الوحدات  أن  الحروب  يف  الغالب  أما 

خالفات  داخلها  تظهر  طــرف  بكل  األساسية 

وانقسامات وتتسم عنارصها بقدرات متباينة عىل 

التأثري يف مسار األحداث ـ األمر الذي ينطبق حتى 

ليست  والحرب  بساطة.  املجتمعات  أكرث  عىل 

نتاجاً لوجهات نظر ومصالح مختلفة فيام يخص 

نتيجة  أيضاً  وإمنا  فحسب،  الخارجية  الشؤون 

لرصاعات داخلية. 

 :

بل  الحرب،  إىل  دوماً  القادة  يدعو  ال  بالتأكيد 

تحمل  هذا،  ومع  تجنبها.  يحاولون  أنهم  الغالب 

الحرب يف الغالب تبعات ميكن استغاللها يف تعزيز 

مكانة قائد ما، مثل أنها تزيد سهولة إدارة األفراد 

وتقبلهم ملواقف معينة مل يكونوا ليقبلوا بها حال 

غياب العدو. 

شنوا  الذين  القادة  من  بالكثري  التاريخ  ويحفل 

تكاد  عميقة  داخلية  مشكالت  لتفادي  حروباً 

من  القادة  من  مثة  املقابل  ويف  سلطتهم،  تطيح 

يقدرون خطورة قرار الحرب، وال يستثمرون حالة 

القتال إال يف ما يحقق املصلحة الوطنية.

 :

غياب  باعتباره  السالم  يف  الناس  يفكر  ما  غالباً 

ديناميكية  للسالم  أن  يؤكد  الواقع  لكن  الحرب، 

ومؤسسات  سلوكية  أمناطاً  تتضمن  به،  خاصة 

اجتامعية وسياسية ومنظومات قيم تعزز التكافؤ 

واملساواة. 

لقد عايشنا يف عاملنا املعارص بالفعل مناذج مروعة 

خط  وضع  جوهرها  يف  تتجاوز  مل  السالم  لحفظ 

القضايا  تناول  دون  متحاربني  طرفني  بني  فاصل 

اندالع  إىل  قادت  والتي  وعمقاً،  صعوبة  األكرث 

عن  عبارة  بأكمله  املوقف  كان  وبذلك،  العنف. 

حرب يف انتظار االشتعال من جديد. 

التاريخ لتحقيق  والخالصة أن الحروب تُشن عرب 

إىل  األحيان  بعض  يف  تصل  قد  عملية  مصالح 

الذرائع  وجاهة  ورغم  واملصري،  الوجود  حامية 

عمليات  مبوازاة  تُساق  التي  واألخالقية  القيمية 

عن  التعبري  عن  أحياناً  تعجز  رمبا  فإنها  القتال، 

األهمية العملية لشن الحرب والتضحيات والتي 

تُبذل فيها.   
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Sentinel R.Mk 1

.

 Sentinel R.Mk 1 ومن الجدير بالذكر أن الطائرة

، التي تستمد تصميمها من الطائرة التجارية النفاثة 

”جلوبال إكسربيس، جرت نرشها عملياتيا من أجل 

دعم العمليات العسكرية يف أفغانستان وليبيا ومايل 

ثم يف العراق وسوريا حاليا. وقد أظهرت الطائرة مرونة 

شديدة من حيث التكيف مع األزمات اإلنسانية مثل 

تخطيط وتحديد حجم أزمة الفيضانات التي رضبت 

إنجلرتا يف مطلع عام 2014.

ويُذكر أيضا أن رشكتي بومباردييه وريثيون - اململكة 

املتحدة خصصتا الطائرة Sentinel R.Mk 1 أساسا 

للعمليات القتالية التقليدية. ورغم أن رشكة ريثيون 

الرئييس  املقاول  تعترب  املتحدة  اململكة   – سيستمز 

مسؤولية  تتوىل  إيروسبيس  بومباردييه  أن رشكة  إال 

إكسربيس“  ”جلوبال  بالطائرة  الخاصة  االتصاالت 

مسؤولية   L-3 Communications رشكة   وتتوىل 

إيروسبيس»  األرضية. وتتوىل رشكة «لوكاس  املحطة 

 Messier مسؤولية األنظمة الكهربائية، وتتوىل رشكة

Dowty مسؤولية عجالت الهبوط، فيام تتوىل رشكة 

األبواب وتتويل رشكة  „أجوستا ويستالند” مسؤولية 

„رولزرويس” مسؤولية املحركات.

تستخدم الطائرة Sentinel R.Mk 1 طاقام متميزا 

لتمييز وتتبع  الوظائف  الرادار املتعدد  لتنفيذ مهام 

وتصوير أهداف متعددة من عىل مسافات بعيدة، ثم 

بث املعلومات الالزمة فورا لفريق مكون من محليل 

واالستطالع  واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات  صور 

عىل  للحصول  املعلومات  بتحليل  يقومون  الذي 

متكني  بهدف  فورا  ونرشها  استخباراتية  معلومات 

القادة العسكريني وصناع القرار من تنفيذ العمليات 

الراهنة وإعداد االسرتاتيجيات املستقبلية.

أن  الربيطانية  الحكومة  رأت  الثامنينيات  مطلع  يف 

هناك حاجة لطائرة استطالع ميداين عىل نطاق واسع 

لتلبية متطلبات مرشوع «الرادار الهجومي املجوقل 

 Corps Airborne Stand-Off الجو»  لسالح 

Radar (CASTOR)، ما جعلها تستطلع رأي رشكتي 

رادار  اختبار  وجرى   .Ferranti و   Thorn-EMI

طراز  من  إنجليزية  طائرة  باستخدام  األوىل  الرشكة 

”إلكرتيك كانبريا“، فيام جرى تعديل إحدى طائرات 

”نورمان أيلندر“ الختبار الرادار الثاين.

 ،ASTOR إىل  املرشوع  تحول   1988 عام  وبحلول 

ونفذت الطائرة ”نورمان أيلندر“ – بعد تركيب الرادار 

Thorn-EMI- عدة تجارب عىل ارتفاعات منخفضة 

 E-8 لتحديد مدى توافقه للعمل مع منوذج الطائرة

Sentinel R.Mk
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األهداف  بتحديد  الخاص  الرادار  (نظام   J-STARS

للمراقبة املشرتكة) التابع لسالح الجو املليك الربيطاين. 

وجرت تلك التجارب يف إطار مرحلة الدراسة املبدئية 

عىل أمل توقيع عقد يف عام 1994.

يتم منح رشكة ”ريثيون سيستمز“ عقدا بقيمة  ومل 

860 ماليني دوالر إال يف عام 1999 من أجل تطوير 

الربيطانية  الدفاع  لوزارة  التابع   ASTOR املرشوع 

”جلوبال  النفاثة  التجارية  الطائرة  باستخدام 

كمنصة  ”بومباردييه“  لرشكة  التابعة  إكسربيس“ 

إنتاج  من   ASARS-2 الرادار  مهام  ونظام  مجوقلة 

”ريثيون“. وأصبح املرشوع ASTOR معروفا  رشكة 

الجو  سالح  داخل   Sentinel R1 الطائرة  باسم 

التابعة   U-2 الطائرة  ليالئم  تطويره  بعد  األمرييك 

لسالح الجو األمرييك. وجرى تسليم أول طائرة يتم 

إنتاجها إىل رشكة ”ريثيون“ يف شهر فرباير عام 2002 

ASTOR متهيدا لتنفيذ املرشوع

ميثل أسطول طائرات Sentinel R Mk 1 أحد األسلحة 

واالتصاالت  واملراقبة  بالقيادة  الخاصة  الرئيسية 

والحواسب اآللية واملعلومات/االستخبارات واملراقبة 

بالنسبة   (C4ISTAR) األهداف  ومراقبة  وتحديد 

نظام  استخدام  بفضل  الربيطانية  املسلحة  للقوات 

الهجومي املجوقل املحمول  بالرادار  الخاص  املراقبة 

حول  دقيقة  معلومات  عىل  للحصول   (ASTOR)

وترسيع  تعزيز  يف  واملساهمة  املعادية  األهداف 

عملية اتخاذ القرار.

 No5 “للتعاون مع الجيش الخامس  ويتويل الرسب 

الجو  لسالح  التابع   Army Cooperation Sqn

 ASTOR النظام تشغيل  مسؤولية  الربيطاين  املليك 

األرضية  واملكونات  ”سنتينل“  الطائرة  يضم  الذي 

الوظيفة“  ”املزدوج  املراقبة  رادار  مع  بالتعاون 

ASTOR العامل مبصفوفة املسح اإللكرتوين الفعال، 

ما يعني االعتامد عىل أفضل األنظمة يف مجال رصد 

باستخدام   (GMTI) األرض  املتحركة عىل  األهداف 

ميداين  وعي  تأمني  ثم  ومن   ،(SAR) الرادار  صور 

غري مسبوق. ويتم مترير الصور عرب وصلة معلومات 

مستويات  كافة  وإىل  األرضية  املحطات  إىل  مأمونة 

العمل  عرب   – الرادار  ويستطيع  والتحكم،  القيادة 

أن   – طويلة  مسافات  وعىل  عالية  ارتفاعات  عىل 

زاوية  عىل  يحصل  وأن  اآلمنة  املنطقة  فوق  يظل 

ممتازة ملنطقة الهدف. لذلك، يستخدم أسطول املهام 

مجوقال  نظاما  طائرات  خمس  من  املكون  الخاصة 

مبتكرا إلدارة املهام ملنح القوات مراقبة مستمرة عىل 

 – جو  مراقبة  وتأمني  الطقس  ألحوال  الساعة  مدار 

أرض عىل نطاق واسع، وهو ما يجعل هذه الطائرة 

غاية يف األهمية من حيث تزويد القادة العسكريني 

بأفضل وسيلة متاحة يف ترساناتهم العسكرية.

يعترب الرادار نسخة محدثة من جهاز الرادار املجوقل 

والذي  ”ريثيون“  رشكة  أنتجته  الذي   ASARS-2

يجري استخدامه عىل منت الطائرة U-2 والذي يعمل 

عىل ارتفاعات عالية ويف كافة األحوال الجوية لتأمني 

الرادار  الوضوح. ويستطيع  صور عىل قدر عال من 

إنتاج رشكة  بأنظمة هوائية من  املزود   ،ASARS-2

BAE Systems Edinburgh، إرسال صور ميدانية 

من عىل مسافة 160 كيلومرتا وعىل ارتفاع يزيد عىل 

47,000 قدما.

SAR/MTI

القوات  موقع  يتحديد   SAR/MTI الرادار  يقوم 

وميكن  ورسعتها،  واتجاهاتها  وعددها  املعادية 

برصي  جهاز  باستخدام  إضافية  صور  عىل  الحصول 

اإلشارات  تجهيز  عن  املسؤولون  ويقوم  اختياري. 

الرادارية – التي يتم إرسالها فورا عرب وصلة معلومات 

تجهيز  عن  املسؤولة  األرضية  املحطات  إىل  مأمونة 

اإلشارات - بتحويل املعلومات إىل صور مرئية.

الصور  هذه  عرض  املجوقل  املهام  لطاقم  وميكن 

الصور  استخدام  أجهزة  إىل  إرسالها  أو  واستخدامها 

بالنسبة إىل إرسال الصور  املوجودة عىل األرض. أما 

إىل املناطق األخرى فيتم عن طرق وصالت معلومات 

والشبكات  الصناعية  األقامر  واتصاالت  مأمونة 

األرضية.

تعترب الطائرة Sentinel R1 مجهزة بأنظمة الحرب 

املساعدات  ”مجموعة  ل  املتكاملة  اإللكرتونية 

 (Defensive Aids Group (DAG الدفاعية“ 

اإللكرتونية  والحرب  املعلومات  ألنظمة  التابعة 

BAE التي أنتجتها رشكة (IEWS)

تعديل الطائرة يك تلبي مواصفات جمع املعلومات 

واملراقبة واالستطالع

معدلة  كنسخة   ، Sentinel R1 الطائرة  تستمد 

رشكة  إنتاج  من  إكسربيس“  ”جلوبال  الطائرة  من 

نوع  تستمد طاقتها من محركني من  ”بومباردييه“، 

نوع  من  توربينيتني  مبروحتني  مزودين  رولزرويس 

ومثاين  طائرات  خمس  املرشوع  ويضم   ،BR710

مركبات  عىل  منها  (ست  متحركة  أرضية  محطات 

للنقل)  قابلة  أرضية مدولبة واثنتان داخل حاويات 

التابعة  ”وادينجتون“  قاعدة  يف  تدريب  ووحدة 

لسالح الجو.

ويقود الطائرة التجارية النفاثة ”جلوبال إكسربيس“ 

”بومباردييه  رشكة  إنتاج  من  املدى  الطويلة 

من  مكون  طاقم  براذرز“  ”شورت  و  إيروسبيس“ 

وتتسع  املهام،  عن  مسؤولني  أفراد  وثالثة  طيارين 

االتصاالت  وأنظمة  الرادار  أجهزة  لحمل  الطائرة 

بني  ومن   ،ASTOR مرشوع  لتشغيل  الالزمة 

التعديالت التي أجريت عليها وضع قبة أسفل جسم 

أخرى  وقبة  الرادار،  هوايئ  لتثبيت  األمامي  الطائرة 

عىل الجزء العلوي من جسم الطائرة لتثبيت هوايئ 

 vertical الرأيس  املوازن  عىل  وملحق   ،SATCOM
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من  الخلفي  الجزء  أسفل  دلتا  وزعانف   stabiliser

الطائرة.

وتحتوي مقصورة قيادة الطائرة «سنتينل» عىل شاشة 

 pull-down screen مركزية ميكن فتحها إىل األسفل

قادرة عىل عرض خريطة متحركة ومعلومات وثالت 

الدفاعي  املساعدات  ونظام   “16 ”لينك  املعلومات 

 (defensive aids subsystem (DASS الثانوي 

مقطور  خداعي  رداري  من رشك  املقصورة  وتتكون 

اقرتاب  ضد  تحذير  ونظام   towed radar decoy

 flare الكاشفة  الطلقات  إلطالق  وأجهزة  الصواريخ 

dispensers يجري تشغيلها عىل الوضعني اآليل وشبه 

اآليل أو الوضع اليدوي.

FADEC-Controlled Twin

Engines

الطائرة  محركا  ”آستور“  الطائرة  محركا  يشبه 

املليك  الجو  لسالح  التابعة   Nimrod MRA4

الربيطاين، حيث ينتج كل محرك من نوع رولزرويس 

دفع  قوة   BR710 نوع  من  توربينية  مبروحة  مزود 

ترتاوح بني 14,000lbf و 17,000lbf (63 كيلو نيوتن 

إىل 76 كيلو نيوتن) عند اإلقالع.

املحرك من مروحة مقاس 48 بوصة  أجزاء  وتتكون 

مزودة ب 24 نصل قوي مصنوع من مادة التيتانيوم 

احرتاق  وغرفة  مراحل   10 من  مكون  وكومربيسور 

مرحلتني  من  مكون  الضغط  عايل  وتوربني  محورية 

الضغط مكون من مرحلتني مصحوبا  قليل  وتوربني 

(FADEC) مبراقبة رقمية كاملة

يصل الحد األقىص لرسعة الطائرة «سنتينل» إىل 982 

كيلومرتا يف الساعة، وتستطيع الطائرة التحليق عىل 

ارتفاع يتجاوز 40,000 قدما، ويصل أقىص مدى لها 

 14,935 إىل  لها  ارتفاع  وأقىص  كيلومرتا   9,260 إىل 

مرتا. ورغم أن وزن الطائرة يصل إىل حوايل 24,000 

كيلوجراما ووزنها اإلجاميل إىل 42,000 كيلوجراما إال 

أن تستطيع التحليق يف الجو ملدة 14 ساعة متواصلة.

بنقل  الرسعة  عالية  املعلومات  وصالت  تقوم 

املحطات  إىل   Sentinel R1 الطائرة من  املعلومات 

مزودة  والطائرة  فورية.  شبه  بصورة  األرضية 

وإذاعية   directional توجيهية  معلومات  بوصالت 

 U-2R التي يتوافق عملها مع طائرات  broadcast

الحالية و  JSTARS  وشبكات القيادة والتحكم. 

املستويني  عىل  األرضية  املحطات  تطوير  وجرى 

 L-3 رشكات  مبعرفة  والعمليايت  التكتييك 

 Communications Integrated Systems

للمركبات  ”مارشال  و   Raytheon Systems و 

املتخصصة“. وتم وضع تلك املحطات داخل مالجئ 

تثبيتها عىل شاحنات متطورة  تم  أقدام  بارتفاع 10 

 Steyr Pinzgauer 718K سداسية الدفع من طراز

بارتفاع  للنقل  قابلة  مالجئ  وجود  إىل  ياإلضافة 

املستوى  عىل  األرضية  املحطات  لخدمة  قدما   20

العمليايت.

 Ultra Electronics and Cubic رشكة  وتتوىل 

النظام  مسؤولية  حاليا   Defence Systems

تعتمد  التي  املعلومات  بوصالت  الخاص  الثانوي 

بإرسال  يقوم  الذي   (NDLS) القصرية  املوجة  عىل 

الرادار  استشعار  أنظمة  من  الواردة  املعلومات 

 L3 رشكة  وتقوم  األرضية.  واملحطات  الطائرة  بني 

املعلومات  وصلة  بتوريد    Communications

باالعتامد عىل وصلة  الطويلة  املوجة  املعتمدة عىل 

(common data link (CDL املعلومات املشرتكة

“ ”

يف شهر أكتوبر عام 2017 تقدم مسؤولو وزارة الدفاع 

الهندية بطلب لرشاء طائرتني من طراز «سنتينل» من 

إنتاج رشكة «ريثيون» مبوجب خطاب مرسل إىل وزارة 

الدفاع األمريكية. ونظرا لتأخر برامج املراقبة التابعة 

لسالح الجو الهندي، وضع املسؤولون يف العام املايض 

مرشوع «ريثيون» عىل قامئة أولوياتهم.

تشكيل  إىل  أيضا  الهندية  الدفاع  وزارة  عمدت  كام 

لجنة مشرتكة مع املسؤولني والعلامء العاملني بهيئة 

بهدف  الجو  وسالح  الدفاعية  والتطوير  البحوث 

وبرمجيات  أجهزة  واختيار  الرشاء  برنامج  تسهيل 

سد  «سنتينل» يف  الطائرة  عىل  الهند  وتعول  املهام. 

تعانيه  الذي  الحايل  البطء  لتعويض  واضحة  فجوة 

برامج املراقبة.

  RAYTHEON SENTINEL R.MK 1 الطائرة

رولزرويس  نوع  من  محركان  الطاقة:  مصدر 

مزودان  رطال   14,750 زنة   BR710 دويتشالند 

مبروحتني توربينيتني.

الطول: 99 قدما وخمس بوصات (30.30 مرتا)

االرتفاع: 27 قدما (8,23 أمتار)

ونصف  بوصات  وخمس  قدما   93 الجناح:  طول 

(28,49 مرتا)

مرتا   94,95) مربعا  قدما   1,022 الجناح:  مساحة 

مربعا)

يف  كيلومرتا   982) عقدة   530 القصوى:  الرسعة 

الساعة)

املدى: أطول من 5,000 ميال بحريا (9,260 كيلومرتا)

الحد األقىص لالرتفاع: أكرث من 40,000 قدما
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الله  بيت  حجاج  لخدمة  متواصلة  جبارة  جهود 

الحرام والسهر عىل راحتهم وحامية أمنهم، والتي 

يرشف عليها عىل الدوام خادم الحرمني الرشيفني 

 بنفسه، لقد أدت كعادتها دورها عىل أكمل وجه. 

إن الكل يف بيت الله سواسية ال متييز وال عنرصية، 

حب  بكل  معهم  التعامل  يتم  الحجاج  جميع 

وترحيب. 

لقد شهد املوسم املاليني من الحجاج وليس باألمر 

اليسري تأمني راحتها وسالمتها، انها فعالً مسؤولية 

السعودية..  السلطات  عاتق  عىل  تقع   جسيمة 

العظيم  العطاء  هذا  أمام  ونعجز  نخجل  كم 

لرحمتهم  رجالها  من  البطولية  واملواقف 

وإنسانيتهم، سنبقى عاجزين عن تعداد عطاياها 

وجهودها السخية، والعزاء للشامتني املتبجحني.

للكثري  السعودية  العربية  اململكة  تعرضت  لقد 

أعدائها،  من  املسعورة  والحمالت  الهجامت  من 

محاولني  املقدسة،  أرضها  إدارة  وراء  سعياً 

غري  السعودية  أن  تقول  للعامل  رسالة  إيصال 

دعوات  الحجاج،  وتنظيم  استيعاب  عىل  قادرة 

الشعرية  ألداء  واستغالل  للفتنة  مستمرة  مبطنة 

 وتعكري صفو الحج وجعلها تحت وصاية دولية! 

أجندات  حسب  تقاد  خارجية  عدائية  مشاريع 

واإلتهامات  األكاذيب  يلفقون  عام  كل  سياسية، 

املقاصد  املكشوفة  الهابطة  والتصاريح  الباطلة 

ساعني لنرش الفوىض والشائعات، مستهينني بهذه 

يكيدون  حاقدين،  أعداء  املباركة،  اإلميانية  األيام 

ويدسون سمومهم لتقسيمها..

التي  واملشاهد  باألفعال  السعودية  برهنت  لقد 

والرعاية  الخدمات  حجم  عام  كل  العامل  يراها 

مساعي  من  وبالرغم  بهم،  والعناية  للحجاج 

بالتقصري،  لها  البعض  واتهام  إيران ومكابرة قطر 

ضدها  املحاكه  املؤامرات  كل  من  وبالرغم 

وغاب  ترتى  السعودية  النجاحات  هي  ها 

الحاج  يجد  املقابل  ويف  املشهد،  عن  أعداؤها 

ملناسك  أداءه  يف  واألمان  والراحة  التيسري  كل 

وحزم  حكمة  بكل  اململكة  احبطت  لقد  الحج، 

والعقبات. الصعوبات  كل  مذللة   مخططاتهم، 

مهام قدمت اململكة وستقدم من دعم وخدمات 

سيبقى هناك من يجحد جهودها ويقابل عطائها 

بالنكران لتحقيق أجنداته. 

شأنها  ورفع  الله  وحفظها  أعزها  عظيمة  بالد 

ومكنها لخدمة الدين رغامً عن أنوف الحاقدين، 

أبوابها،  قبل  قلبها  فاتحة  العامل  مقصد  ستبقى 

مرحبه بكل مسلم يف أي مكان ومن حقها الحفاظ 

عىل أمنها بإتخاذ كافة اإلجراءات السيادية األمنية 

وأي قرار تتخذه قطر أوغريها بحرمان مواطنيهم 

 من تأدية مناسك الحج حتامً سيكون ظلام بحقهم. 

اللهم احفظ السعودية وسائر بالد املسلمني من 

األمن  نعمة  وعليهم  علينا  وأدم  وسوء،  رش  كل 

واألمان واالستقرار.

..
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وقد كان يف السنة األوىل من الهجرة صياماً واجباً فلام 

فرض الله تعاىل صيام شهر رمضان يف السنة الثانية 

من الهجرة اصبح صيام عاشوراء سنة غري واجبة، ثم 

أمر مبخالفة  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  النبي َصىلَّ  قبل وفاة 

اليوم  وهو  معه   عاشوراء  قبل  يوم  وصيام  اليهود 

الحادي عرش من  يوٍم بعده  وهو  أو صيام  التاسع 

شهر محرم.

لاَمَّ  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصىلَّ  اللَِّه  رَُسوَل  «أَنَّ   ” صحَّ 

ى اللَُّه ِفيِه ُموَىس  َسأَلَُهْم َعْنُه فََقالُوا: يَْوٌم َعِظيٌم نَجَّ

َوقَْوَمُه َوأَْغرََق ِفيِه ِفرَْعْوَن َوقَْوَمُه، فََصاَمُه ُموَىس ُشْكرًا 

لِلَِّه، فََنْحُن نَُصوُمُه، فََقاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه 

َوَسلََّم: (فََنْحُن أََحقُّ َوأَْوَىل مِبُوَىس ِمْنُكْم ”. فََصاَمُه َوأََمَر 

ِبِصيَاِمِه» متفق عليه.

وعن أيَِب قَتَاَدَة قال رسول الله َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم( 

ُر َسَنًة) رواه ُمْسلِم. إِنَّ َصْوَم َعاُشورَاَء يَُكفِّ

اليوم  تاسوعاء وهو  يوم  أن يصام معه  السنة  ومن 

التاسع من شهر محرّم ليحصل بذلك مخالفة اليهود. 

َعن ابن َعبَّاٍس ريض الله عنهام قال رسول الله َصىلَّ 

اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: ( ُصوُموا يَْوَم َعاُشورَاَء َوَخالُِفوا الْيَُهوَد 

ُصوُموا يَْوًما قَبْلَُه أَْو يَْوًما بَْعَدُه) رواه ُمْسلِم و صّح 

قوله «ُصوُموا يَْوًما قَبْلَُه َويَْوًما بَْعَدُه» رواه أَْحَمد.

َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصىلَّ  النَِّبيَّ  أَنَّ  َعبَّاٍس  بن  وَعِن 

قَاَل:(لَِنئْ بَِقيُت إَِىل قَاِبٍل َألَُصوَمنَّ التَّاِسَع“ مسلم.

فينبغي املبادرة إىل اغتنام هذه الهدية النبوية والسنة 

املحمدية يف أول العام الجديد، نسأل الله تعاىل أن 

يجعلها عام خريٍ وبركة وتوفيق.

وهو من املعامل التاريخية يف مشاعر الحج يف منى، 

األنصار  فيها  بايع  التي  النبوية  البيعة  يخلّد  وهو 

عليه وسلم عىل  الله  النبي صىل  عنهم  الله  ريض 

بيعة  وسميت  والطاعة،  والسمع  واملنعة  النرص 

العقبة  وهو  فيه  متت  الذي  املكان  باسم  العقبة 

عند الجمرة الكربى يف منى، حيث يرمي الحجيج 

الجمرات يف موسم الحج. حيث جاء وفد النقباء من 

األنصار ملوسم الحج وبايعوا النبي صىل الله عليه 

وسلم لينرصوه ويؤووه إذا هاجر إليهم من مكة.

يروي كعب ابن مالك خرب ليلة البيعة فيقول: خرجنا 

رسول  وواعدنا  مكة  قدمنا  حتى  قومنا  حجاج  يف 

الله صىل الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام 

الترشيق. ثم قال :حتى جاءنا ومعه عمه العباس 

بن عبد املطلب قال: فقلنا: إنا قد سمعنا ما قلت: 

فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك وربك ما أحببت.

قال: فتكلم رسول الله صىل الله عليه وسلّم، فتال 

يف  ورّغب  وتعاىل،  تبارك  الله  إىل  ودعي  القرآن 

مام  متنعوين  أن  عىل  «أبايعكم  قال:  ثم  اْإلِْسَالم، 

متنعون منه نساءكم وأبناءكم» .

قال: فأخذ الرباء بن معرور بيده، ثم قال: والذي 

بعثك بالحق، لنمنعنك مام مننع منه أزرنا ، فبايعنا 

وأهل  الحرب  أهل  والله  فنحن  الله،  رسول  يا 

الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر.

قال: فاعرتض القول، والرباء يكلم رسول الله صىل 

فقال:  التيهان،  بن  الهيثم  أبو  وسلم،  عليه  الله 

ونحن  حباال  الناس  وبني  بيننا  إن  الله،  رسول  يا 

قاطعوها- يعني: اليهود- فهل عسيت إن نحن فعلنا 

الله أن ترجع إىل قومك وتدعنا؟  ذَلَك ثم أظهرك 

َم رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم، ثم قال: «  فَتَبَسَّ

بل الدم الدم، والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، 

من  وأسامل  حاربتم،  من  أحارب 

اثني  إيل  «أخرجوا  ساملتم».وقال: 

عرش نقيبا يكونون عىل قومهم» 

.فأخرجوا اثني عرش نقيبا، تسعة 

من الخزرج وثالثة من األوس.

الخالفة  زمن  يف  املسجد  بني 

العباسية بناه الخليفة أبو جعفر 

 144 سنة  الله  رحمه  املنصور 

للهجرة النبوية.

وهذا املسجد بقرب العقبة التي هي حد منى من 

جهة مكة، وهو وراء العقبة بيسري إىل مكة، يف شعب 

عىل يسار الداخل إىل منى، وفيه حجران مكتوب يف 

أحدهام: أمر عبد الله أمري املؤمنني أكرمه الله وهو 

الخليفة املنصور ببنيان هذا املسجد، مسجد البيعة 

التي كانت أول بيعة بايع فيها رسول الله صىل الله 

عليه وسلم األنصار بعقد عقده له العباس بن عبد 

املطلب ريض الله عنه.

وقد قامت اململكة العربية السعودية بتطوير بناء 

هذا املسجد يف اآلونة األخرية.

وجه  غرّي  عظيم  لحدث  يؤرخ  شامٌخ  رصٌح  فهو 

النبوية،  الهجرة  أساس  هي  البيعة  فهذه  التاريخ 

والهجرة هي أساس هيبة اإلسالم وعزّته وحضارته 

العريقة الشاهقة.
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