
ملف العدد

الشراكة اخلليجية - املغربية .. واقع منوذجي وآفاق واعدة

محمد بن راشد يشهد 
تخريج الدورة الـ 25 من كلية 
القـيادة وا�ركان المشتركة

طحنون بن زايد : ا#مارات تمتــلك 
رؤيــة دبلومـاســـية نموذجية 

وسياسة خارجية حكيمة

مجلس التنسيق السعودي - ا#ماراتي 
المضمون وا�هداف والدالالت السياسية وا#ستراتيجية

[مجلة عسكرية واسرتاتيجية]  السنة 44  |  العدد 533  |  يونيو 2016  |  شعبان 1437 هـ





بقلم :
املقدم ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

االفتتاحـية

1لس التنسيق السعودي- ا(ماراتي
القاطرة التي تقود التضامن العربي

ميثل مجلس التنســيق الســعودي- اإلمارايت الذي تم اإلعالن عنه يف السادس عرش من مايو املايض  مرحلة 
جديدة يف مسار العالقات الثنائية بني الدولتني، من شأنها تعزيز الرشاكة االسرتاتيجية بينهام، ويؤكد يف الوقت 
ذاته خصوصية العالقة بني الدولتني، قيادة وشعباً، خاصة يف هذه املرحلة الصعبة التي متر بها املنطقة وتشهد 

فيها تغريات ومستجدات خطرية، تلقي بظاللها السلبية عىل أمن واستقرار العديد من دولها.
قراءة ردود األفعال املختلفة، ســواء داخل الدولتني أو يف الخارج، تشــري إىل أن هذا املجلس سيمثل دعامً 
للعمل الخليجي والعريب املشــرتك عىل حد ســواء، ليس فقط إلميان قياديت الدولتني بأهمية العمل عىل تعزيز 
مسرية العالقات الخليجية والعربية ملواجهة التحديات املشرتكة، وإمنا أيضاً ملا يتمتعان به من ثقل سيايس 
واسرتاتيجي واقتصادي، يؤهلهام لقيادة املرحلة الراهنة يف العمل العريب املشرتك، والبناء عىل ما تم إنجازه 
من تعاون بني الدولتني خالل العامني املاضيني يف العديد من امللفات اإلقليمية الحساسة، سواء فيام يتعلق 
بعمليتي عاصفة الحزم وإعادة األمل يف اليمن، أو فيام يتعلق بالتنسيق املشرتك ملواجهة مخاطر التطرف 

واإلرهاب يف املنطقة، أو فيام يتعلق بالتصدي ملحاوالت التمدد اإليراين يف دول املنطقة.
القيادة اإلماراتية كانت وال تزال ترى يف السعودية عمقاً اسرتاتيجياً يف محيط إقليمي متذبذب، وهذا ما 
عربت عنه ترصيحات ســيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة، مبناسبة اإلعالن عن هذا املجلس، حيث أكد سموه عىل عمق ما يربط البلدين 
الشقيقني من عالقات أخوية وصلبة تستند إىل إرادة قوية ومشرتكة لتحقيق مصالح البلدين وتعزيز دورهام 
يف تحقيق أمن واستقرار املنطقة، مشرياً إىل أن التحديات املاثلة أمام املنطقة تحتم مضاعفة الجهود والتنسيق 

املكثف والتشاور املستمر ملواجهة األجندات الخارجية ومخاطر اإلرهاب والتطرف. 
 وعىل هذا، فإن مجلس التنسيق السعودي اإلمارايت الجديد ميثل تطوراً نوعياً يف مسار العالقات الثنائية، 
وينتقل بها إىل طور اسرتاتيجي جديد يقوم عىل آلية واضحة للدفع بها إىل مستويات أعىل وآفاق أرحب مبا 
يخدم الرؤية املشرتكة التي تتقاسمها قيادتا البلدين منذ ســنوات وعقود، قبل أن تتحول مبناسبة املجلس 

الجديد إىل التزام مشرتك من جانب الدولتني بتحمل مسئولية الدفاع عن القضايا الخليجية والعربية. 
 العالقات السعودية اإلماراتية تجاوزت الشــكل التقليدي، وانتقلت إىل مرحلة جديدة من التنسيق 
االســرتاتيجي كنقلة نوعية يف العالقات العربية - العربية، فهذا املجلس، يجسد حالة خاصة من التعاون قامئة 
ما بني الدولتني املرتبطتني ببعضهام أكرث من أي بلٍد خليجي آخر، وتتقارب رؤاهام ومواقفهام إزاء قضايا 
املنطقة املختلفة. ولعل من يتابع مسار تطور العالقات بني الدولتني خالل العامني املاضيني، يدرك أن تشكيل 
هذا املجلس هو نتاج لحال غري مسبوقة من التفاهم السيايس بني الدولتني، بدأت مالمحه ترتسم بوضوح 
يف الســادس والعرشين من مارس 2015  مع انطالق "عاصفة الحزم"؛ مروراً بتضامن اإلمارات القوى مع 
السعودية يف الخطوات التي اتخذتها ضد إيران وحزب الله منذ نهاية يناير املايض بعد االعتداء عىل السفارة 
السعودية يف طهران، نهاية بالتنسيق فيام بينهام بشأن الحملة ضد تنظيم القاعدة يف اليمن يف مايو الجاري.

هذا املجلس ميثل أبلغ رد عىل الشائعات التي حاولت بعض األصوات املغرضة ترديدها يف اآلونة األخرية 
بشــأن وجود خالفات بني الدولتني، ال سيام فيام يتعلق بإدارة امللف اليمني، ولهذا، فإن اإلعالن عن تأسيس 
مجلس التنســيق السعودي- اإلمارايت ميثل صفعة ملثل هذه األصوات، وغريهم من املرتبصني والحاقدين، 
والذين ســيعملون كعادتهم عىل التقليل من شأن هذه العالقة أو محاولة شق هذه العالقة واإلساءة لها، كام 
فعلوا خالل الفرتة املاضية، لكن كل محاوالتهم باءت وتبوء بالفشــل، ألن عالقة البلدين أعمق وأقوى وأبعد 

من أن تؤثر عليها إشاعات مغرضة أو أكاذيب ملفقة. 
العامل العريب ينظر بارتياح كبري ملجلس التنسيق السعودي- اإلمارايت الجديد، باعتباره القاطرة التي ميكن أن 
تقود التضامن العريب وترسيخ السالم واألمن اإلقليمي، خاصة أن هذا املجلس يأيت يف وقت بالغ الدقة بالنظر 
لطبيعة التحديات التي تواجه العامل العريب، ومن ثم فإنه ميثل نوعاً من التأطري لدور سعودي- إمارايت متناٍم 
عىل أكرث من صعيد إزاء القضايا العربية ، فضالً عن سياستهام الناجحة يف مواجهة التيارات املتطرفة، والتصدي 

للحركات اإلرهابية التي تعمل عىل زعزعة االستقرار يف املنطقة
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

• حقوق النرش محفوظة للمجلة.
• نرحب بتغطية ونرش أخبار ونشاطات الرشكات واملؤسسات والتي تتوافق مع أهداف املجلة وتوجهاتها.

مجلة شهرية عسكرية واسرتاتيجية
تصدر عن مديرية التوجيه املعنوي يف القيادة العامة

للقوات املسلحة ـ االمارات العربية املتحدة

تأسست يف أغسطس عام 1971
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وقــد كرم ســموه - بحضور ويل عهده ســمو الشــيخ 

حمدان بن محمد بن راشــد آل مكتوم والفريق ســمو 

الشــيخ ســيف بن زايد آل نهيان نائــب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية وســمو الشــيخ أحمد بن محمد 

بن راشــد آل مكتوم رئيس مؤسســة محمد بن راشــد 

آل مكتوم وســمو الشــيخ منصور بن محمد بن راشد 

آل مكتــوم ومعــايل محمد بــن أحمد البــواردي وزير 

دولة لشــؤون الدفاع والفريــق الركن حمد محمد ثاين 

شهد تخريج دورة القيادة وا<ركان املش>كة الـ 25
4مــد بن راشــد: الشهــادة العلميــــة ســـــــــ

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله « حفل تخريج 
دورة القيادة واالركان املشرتكة الخامسة والعرشين الذي جرى يف 
25 مايو املايض يف مقر كلية القيادة واألركان املشرتكة يف العاصمة 
أبوظبي .
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ـــــــالح لكل ضـابـط وجــندي
الرميثــي رئيس أركان القوات املســلحة إىل جانب كبار 

ضبــاط القوات املســلحة والداخلية - العــرشة األوائل 

مــن الضبــاط الخريجــني البالغ عددهــم 137 خريجا 

من بينهم عدد من الضبــاط املبتعثني من بعض الدول 

الشــقيقة والصديقــة الذين كرمهم ســموه إىل جانب 

 العرشة األوائل من منتســبي قواتنا املســلحة الباسلة.

وكان االحتفــال قــد بدأ بوصول صاحب الســمو راعي 

الحفل إىل مقــر الكلية حيث اســتعرض ثلة من حرس 

الــرشف ثم صافح كبار مســتقبليه مــن ضباط القوات 

املسلحة والرشطة ثم عزفت املوسيقى يف قاعة االحتفال 

 الســالم الوطني تاله قــراءة آيات من الذكــر الحكيم .

وألقى قائد الكلية سعادة اللواء أحمد عيل بن حميد آل 

عيل كلمة يف املناســبة رحب فيها براعي الحفل صاحب 

الســمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب والحضور واستعرض مســرية كلية القيادة واألركان 

املشرتكة التي تحتفل قواتنا املســلحة الباسلة باليوبيل 

الفيض إلنشــائها وأصبحــت حاضنة للفكر العســكري 

بشــقيه النظري والتطبيقي فواكبــت كل ماهو جديد 

ومتجــدد يف عامل ومفاهيم العلوم العســكرية الحديثة 

وعقائــد القتال وفــن القيادة وفنون الحــرب الحديثة 

واســرتاتيجيتها وهي تأخذ عىل عاتقهــا تأهيل وإعداد 

قادة وهيئات ركن أكفاء يستطيعون تحمل مسؤولياتهم 

 العسكرية والوطنية حارضا ومستقبال بكل ثقة واقتدار.

وأشار اللواء ركن أحمد آل عيل أنه الميكن بناء األوطان 
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مؤسساتنا الوطنية 
التعليمية العليا 

باتت تضاهي أعرق 
اجلامعات والكليات 

العاملية
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جامعاتنا تزود 
قطاعات العمل 

احلكومي واخلاص 
بالكوادر املؤهلة 
"دارة دفة ا;مور
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بدون همــة وعزمية وســواعد أبنائها الذيــن يحولون 

الطموحات واآلمال ورؤية قيادتنا الرشيدة االسرتاتيجية 

والوطنية إىل واقع ملموس يعيشــه أبناء وبنات الوطن 

كحقيقة راسخة ال ريب فيها بفضل التوجيهات السديدة 

لصاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولــة القائد األعىل للقوات املســلحة ” حفظه الله“ 

ورعايــة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 

مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب ”رعــاه الله“ واملتابعة الدؤوبة والدعم الذي يبديه 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان ويل 

عهــد أبوظبــي نائب القائــد األعىل للقوات املســلحة 

وإخوانهم أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعىل حكام 

اإلمارات ملســرية كلياتنا ومعاهدنا العسكرية الوطنية 

 وتطور قواتنا املسلحة الباســلة علمياً ونظرياً وعملياً .

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

- خالل التقاط الصور التذكارية لســموه مع الخريجني 

وكبــار الضبــاط والقيــادات العســكرية - للخريجني 

حصولهــم عىل درجة البكالوريــوس يف العلوم واإلدارة 

والذيــن يف طريقهم للوصول عىل درجة املاجســتري يف 

املــوارد البرشية ..معتربا ســموه أن الشــهادة العلمية 

ســالح لكل ضابــط وجندي يوظفــه يف خدمة وتطوير 

 قواته املسلحة ويؤمن له مستقبله الشخيص يف الحياة.

وأعرب ســموه عن اعتزازه بشباب الوطن الذين أثبتوا 

جــدارة عاليــة يف التحصيل العلمــي والبحثي والتقني 

وأصبحوا اآلن علامء وباحثني ومخرتعني يف شتى مواقع 

وقطاعات العمل والبناء والتطوير.
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 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املســلحة 23 مايــو يف أبوظبــي معــايل مانوهار 

باريكار وزير الدفاع يف جمهورية الهند. 

ورحــب ســموه بالوزيــر الهنــدي وبحــث معه 

العالقــات بــني دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة 

وجمهورية الهند الصديقة وسبل دعمها وتطويرها 

يف ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة. 

واســتعرض اللقــاء أوجه التعاون بــني البلدين يف 

الشــؤون الدفاعيــة والعســكرية وتعزيــز آليات 

التنسيق وتبادل الخربات بينهام. 

  كام بحث صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيــان ووزير الدفاع الهندي عددا من القضايا 

ذات االهتــامم املشــرتك إضافــة إىل التطــورات 

واملســتجدات يف املنطقة والعــامل وتبادال وجهات 

النظر حولها. 

حــرض اللقــاء معايل محمــد بن أحمــد البواردي 

وزير دولة لشــؤون الدفاع وسعادة محمد مبارك 

املزروعي وكيل ديــوان ويل عهد أبوظبي والفريق 

4مــــد بن زايـــد يســـــتقــبل وزيـــر الدفـــاع الهــنـدي

الركــن حمد محمــد ثــاين الرميثي رئيــس أركان 

القوات املســلحة وســعادة يت . يب . سيثارام سفري 

جمهورية الهند لدى الدولة وعدد من املســؤولني 

يف جمهورية الهند. 
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حاكم الشارقة يستقبل رئيس أركان القوات املسلحة
 اســتقبل صاحب السمو الشــيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة 11 مايو مبكتب 

ســمو الحاكم الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املسلحة والوفد املرافق له. 

ورحب صاحب الســمو حاكم الشارقة يف بداية اللقاء برئيس 

األركان.. وأثنى سموه عىل جهود القوات املسلحة يف حامية 

الوطن وصون ترابه من خالل تضحياتهم يف مختلف امليادين 

مام يدعم مسرية األمن واألمان يف دولة اإلمارات. 

وتبادل ســموه األحاديث الوديــة والجانبية مع رئيس أركان 

القوات املســلحة حول املشاريع العسكرية يف إمارة الشارقة 

وسري العمل فيها والتي تساهم يف تأهيل األجيال واملتدربني 

بأفضل الخربات والعلوم العسكرية. 

حرض اللقاء الشــيخ ســامل بن عبدالرحمن القاســمي رئيس 

مكتب سمو الحاكم. 

بحضور ملك ا;ردن الرميثي يشهد افتتاح معرض « سوفكس» 

 شهد الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان 

القوات املسلحة 10 مايو افتتاح فعاليات الدورة التاسعة 

من معرض معدات قوات العمليات الخاصة « سكوفكس 

2016 « املتخصــص يف مجال العمليــات الخاصة واألمن 

القومــي الذي افتتحه امللك عبداللــه الثاين ملك اململكة 

األردنية الهاشمية. 

كام شــهد افتتاح املعــرض - الذي أقيــم يف قاعدة امللك 

عبدالله األول الجوية باململكة األردنية الهاشــمية - عدد 

من رؤســاء الوفود املشــاركة ورؤســاء األركان ومديري 

األجهزة األمنية والســفراء وامللحقني العسكريني ورؤساء 

البعثات املعتمدين يف اململكة األردنية. 

وقــام رئيــس أركان القوات املســلحة والوفــد املرافق له 

بجولة يف أجنحة املعرض الذي يشــارك فيه 380 رشكة من 

منتجــي ومطــوري املعدات الدفاعية مــن 37 دولة حول 

العامل شــملت عددا من أقســام وأجنحة الدول والرشكات 

العامليــة املتخصصة يف صناعــات األجهزة واملســتلزمات 

واملعدات العســكرية وتجهيــزات العمليات الخاصة التي 

تعــرض آخر ما توصلــت إليه التكنولوجيــا يف املجال من 

شتى دول العامل . 

وأعــرب الفريق الركن حمد محمد ثــاين الرميثي عن بالغ 

شكره عىل ما ملسه من حفاوة وحسن ضيافة خالل زيارته 

للمملكــة األردنية الهاشــمية التي تجســد عــرى العالقة 

األخوية القامئة بني البلدين الشــقيقني يف املجاالت كافة ال 

سيام يف املجاالت العسكرية. 

وأشاد مبا شاهده يف معرض « سوفكس 2016 « من تطور 

ورقــي نوعي وكمي ســواء يف عدد الــرشكات العارضة أو 

نوعية وحداثة املعدات املعروضة. 

ويعد معرض « ســوفكس 2016 « املعرض الدويل األكرب يف 

العــامل والوحيد يف املنطقة واملتخصــص يف مجال معدات 

العمليــات الخاصــة واألمــن القومــي حيث ميثــل أهم 

امللتقيــات العاملية املتخصصة الــذي يجمع كبار مصنعي 

ومطــوري املعدات العســكرية وقادة وصنــاع القرار من 

مختلف أنحاء العامل. 
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شهد تخريج دورتي الضبـاط اجلامعيني وتأهيل الوكالء ] كليـــــــ
ســــلطــان بن زايـــــد يدعــــو إO ا"عـــــتزاز بالوطـــــن ومواصـــــــــــ

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو 
رئيس الدولة احتفال كلية زايد الثاين العسكرية بتخريج الدورة 
الثالثة والثالثني من الضباط الجامعيني والدورة السابعة من تأهيل 
الوكالء لضباط، الذي أقيم 17 مايو املايض مبيدان التدريب التابع 
للكلية يف مدينة العني.

تغطية: 
الرائد/ جميل خميس السعدي

تصوير: 
عيل الجنيبي ، زايد الشاميس ، عبد الرحمن بن عباد
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  هنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان يف كلمة 

ألقاها خــالل اإلحتفال، أبنــاءه الخريجني، ودعاهم 

إىل التحــيل باألخــالق الكرمية والشــجاعة العربية، 

واالعتــزاز بوطنهم، ومبا أنجزوه من علم وتدريب يف 

كلية زايد الثاين العسكرية، التي وصفها سموه مبصنع 

الرجولة والكرامة وقلعة العزة والرشف، ليكملوا مع 

أقرانهــم يف بقيــة حقــول العلم واملعرفــة من أبناء 

اإلمارات مســرية البنــاء وملحمة العطاء، ولريســموا 

ملمحــاً جديداً من مالمح الوفــاء لهذا الوطن الغايل 

تحت ظل القيادة الرشــيدة لصاحب الســمو الشيخ 

خليفــة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املســلحة، حفظه الله.وقال ســموه: «نتذكر 

بــكل التقديــر واإلعجاز شــهداء القوات املســلحة 

األبــرار وأهليهم الذي ضحــوا بحياتهم فداء للوطن، 

فاســتحقوا أن تكتب أســامؤهم بأقــالم من نور يف 

ســجل تاريخ دولة اإلمارات العربية املرشف»، داعياً 

سموه الله سبحانه وتعاىل أن يحمي جنودنا البواسل 

الذين يخوضــون معركة الحق والواجب، وأن يكتب 

لهم األجر الذي وعــده تعاىل للمدافعني عن أرضهم 

ــــــة زايــد الثـاG العسكـريـة
ـــــــــلة مســـــــــــــــMة البنـــــاء وملحمــــــة العطــــــاء
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وعرضهم املســارعني إىل نرصة املظلومني ودفع ظلم 

املعتدين.

شــهد حرض حفــل التخريج كل من ســمو الشــيخ 

طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم يف املنطقة 

الرشقية، وســمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 

لألعــامل الخريية واإلنســانية، ومعــايل محمد أحمد 

البواردي الفاليس وزير دولة لشؤون الدفاع، والفريق 

الركن حمــد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات 

املسلحة، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 

آل نهيان رئيس هيئــة الخدمة الوطنية واالحتياطية، 

والدكتور خالد بن ســلطان بن زايــد آل نهيان نائب 

رئيس مركز ســلطان بن زايــد للثقافة واإلعالم املدير 

العــام، والشــيخ حمدان بــن محمد بــن خليفة بن 

ســلطان آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة 

آل نهيــان، إىل جانــب عــدد من كبار ضبــاط وزارة 

الدفاع والقيادة العامة للقوات املســلحة واملدعوين 

وأقارب وذوي الخريجني.

تأهيل وإعداد
بدأ االحتفال، لدى وصول ســمو الشــيخ سلطان بن 

زايــد آل نهيان راعــي الحفل، بالســالم الوطني، ثم 

تليت آيات من الذكر الحكيــم، بعدها ألقى العميد 

الركن ســيف عــيل اليامحي قائــد كلية زايــد الثاين 

العسكرية كلمة رحب يف مطلعها بسمو راعي الحفل 

والشيوخ والحضور، واســتعرض خاللها املراحل التي 

مر بهــا خريجو هذه الــدورات مــن تدريب عميل 

بتأهيــل وإعداد بكفاءة عاليــة، اجتازوا خاللها هذه 

التدريبــات، وأثبتوا قدرتهم الفائقة عىل أداء ما أوكل 

لهــم من مهام وواجبات. وقــال: «إن اهتامم قيادتنا 

الرشــيدة بدعمهــا ملنظومــة التعليــم والتدريب يف 

الكلية واالرتقاء بها، وإيالئهــا العناية الخاصة بتوفري 

احتياجاتها كافة، وحضور فعالياتها ومشــاركة أبنائها 

هذه املناســبات العزيزة، ليســتدعي منا استشــعار 

عظمة هذه املؤسســة التي أصبحت يف مصاف أرقى 

الكليات العسكرية».

وتقــدم قائد كليــة زايد الثاين العســكرية بالشــكر 

والعرفــان للقيــادة الحكيمة لدعمها غــري املحدود 

واهتاممها الكبري والذي يتطلب منا املزيد من التفاين 

والتضحية ملقابلــة التحديات واملتغــريات املعارصة، 

ويتطلــب منا مواكبــة هذه املســتجدات مبزيد من 

القوة والعلم ومضاعفة الجهد واملثابرة.

رشف الخدمة العسكرية
ويف ختــام كلمته، حث الخريجني عىل البذل والعطاء 
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والتضحية والصرب وتقوى الله وطاعته والوالء للقيادة 

الحكيمــة، معاهــداً الله تعاىل عىل املــيض قدماً يف 

خدمة الوطن الغايل والدفــاع عن ترابه، قائالً: «لقد 

نلتم رشف الخدمة العســكرية ورشف االلتحاق بهذا 

الرصح العلمي الشــامخ الذي يحمل اسم املغفور له 

القائد واملؤســس الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيب الله ثــراه، وأتيحت لكم فرصــة عظيمة لنيل 

املعــارف واملهارات العســكرية األساســية، واعلموا 

أنكــم يف بدايــة الطريق، وأن طريق الجندية شــاق 

وطويل، وزاده العلم والصــرب والتضحية، فاتقوا الله 

تعاىل، وكونوا عند حسن ظن قيادتكم بكم، شعاركم 

اإلميــان باللــه والــوالء لقيادتكم الرشــيدة والتفاين 

يف خدمــة وطنكــم والحامس واالحــرتاف يف أداء ما 

يوكل إليكم من مســؤوليات وواجبات، واذكروا عىل 

الدوام تضحيات إخوانكم األبرار الذين ســبقوكم يف 

هذي املســرية املباركة، وارتقوا بأرواحهم إىل مراتب 

عظيمة يف الفردوس األعىل، بإذن الله، والذين سطروا 

بطوالت وتضحيات يف سجلهم الخالد».

بعدها، قام الخريجون باســتئذان راعي الحفل ببدء 

االحتفال وتطبيق بعض املهــارات التي تم التدريب 

عليها خالل الدورتني، والتي بدأت بحركات املشــاة، 

تلتهــا فقرة مهــارة امليدان والتي أداهــا الخريجون 

بانســجام تام وبكفاءة عاليــة، ونالت هذه العروض 

استحسان الحضور.

تكريم
بعد ذلك، قام سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 

ممثل صاحب الســمو رئيس الدولة بتوزيع الجوائز 

وتكريــم الطلبــة املتفوقــني، وتلقى ســموه هدية 

تذكارية من قائد الكلية بهذه املناســبة، وتم التقاط 

الصور التذكارية مع خريجي الدورتني.

دعم قيادتنا الرشيدة 
ملنظومة التعليم 
والتدريب ] الكلية 

يستدعي منا 
استشعار عظمة 

هذه املؤسسة التي 
أصبحت ] مصاف أرقى 

الكليات العسكرية
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حرض افتتاح املؤمتر معايل محمد بن أحمد البواردي وزير 

دولة لشــؤون الدفاع ومعايل سيف سلطان مبارك العرياين 

األمني العام للمجلس األعىل لألمن الوطني  فضال عن نخبة 

من الخــرباء واملتخصصني بالقضايا األمنية واالســرتاتيجية 

والعسكرية ولفيف من الكتاب والصحفيني ورجال اإلعالم.

وقد اســتهل املؤمتر أعامله بكلمة ترحيبية لسعادة مدير 

عام مركز اإلمارات للدراســات والبحوث االسرتاتيجية أكد 

فيهــا أن تنظيم هذا املؤمتر يأيت مــن منطلَق حرص املركز 

عىل إيالء أهمية قصوى للقضايا االسرتاتيجية الكربى التي 

ترتبــط بأمن املنطقة والعامل واســتقرارهام خاصة يف هذا 

ــاس واملصريي الذي متر فيه املنطقة العربية  الوقت الحسَّ

بجيــل جديد من الحروب مل يأخــذ بعد حقه من النقاش 

العلمي املســتفيض حيث أصبحت مرسحاً لهذا النوع من 

رة وهو «الجيل الرابع من الحروب». الحروب املدمِّ

الطبيعة الغامضة
بعد ذلك جــاءت الكلمة الرئيســية األوىل للمؤمتر ألقاها 

معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع 

أشــار فيها إىل أن انعقاد هذا املؤمتــر يأيت يف ظل ظروف 

دة قادت إىل  تشــهد فيها املنطقة حروبا ورصاعــات متعدِّ

انهيار الدولة الوطنية وتفكُّك مؤسســاتها كام يتزامن مع 

تصاعــد خطر العمليات اإلرهابيــة يف معظم أنحاء العامل 

وتحول اإلرهاب ليكــون الخطر الرئييس الذي يهدد األمن 

والسلم العامليَّني.

وتطرق معايل محمد أحمد البواردي يف كلمته إىل ســامت 

الجيــل الرابع من الحروب وأوالها الطبيعة الغامضة لهذه 

الحروب وعدم وضوح أطرافها وثانيها أن هذه الحروب ال 

تعرتف بسيادة الدول وال تخضع ملبادئ القانون الدويل أو 

اإلنســاين وثالثها أن هذه الحروب ال تحكمها أيُّ أخالقيات 

فهي ليســت حرباً بني جيوش نظاميــة تخضع التفاقيات 

دوليــة ولقواعد القانون الــدويل، وأخالقياتــه، وإمنا هي 

حروب تتم فيها مواجهة خصم يختلف أيديولوجياً وقيمياً 

وأخالقياً.

وأشــار إىل أن ما يحدث يف املنطقــة من قبل املجموعات 

اإلرهابيــة هو دليل عــىل أننا دخلنا مرحلــة جديدة من 

حروب الجيل الرابع بعد أن أصبحت الجامعات اإلرهابية 

تســيطر عىل مســاحات مــن األرايض، ومتلــك الكثري من 

املوارد، وتعمل عىل نقل عملياتها عرب الحدود.

د معايل محمد أحمد البواردي عىل رضورة االستعداد  وشدَّ

لهــذه النوعيــة من الحــروب جيــدا من أجــل مواجهة 

التحديــات ومصــادر التهديــد املنبثقة منهــا خاصة أنها 

تستهدف يف األساس تدمري النظام السيايس للدولة وزعزعة 

متاسكها االجتامعي .

ودعــا إىل رضورة اســتخالص الدروس والِعــَرب من املايض 

ملواجهة هذا الخطر ومنع تهديد ســيادة الدول والحفاظ 

عــىل وحدة أراضيهــا .. وقال « إن هــذا يتطلَّب منا فهم 

الكيفية التي يجب أن تعمل بها القوات العسكرية الوطنية 

يف ظل هــذه املخاطر والتهديدات كام يجب االســتعداد 

لحاميــة البيئة املعلوماتية والعمل يف الوقت نفســه عىل 

تطوير عقائدنا واسرتاتيجيتنا ملواجهة هذا الخطر .. وعىل 

ل مســؤولياته تجاه الدول التي  املجتمــع الدويل أن يتحمَّ

تتعــرض لهذه النوعية من الحــروب ويحول دون تعرُّضها 

لالنهيار وذلك مبنع تحكم املجموعات اإلرهابية فيها».

ويف نهاية كلمته أعرب معــايل محمد أحمد البواردي عن 

أمله أن يسهم هذا املؤمتر يف مساعدة الدول عىل مواجهة 

الوسائل غري التقليدية للجيل الرابع من الحروب.

التأكل البطيء
بعد ذلك ألقى معايل ســيف سلطان مبارك العرياين األمني

العــام للمجلس األعــىل لألمن الوطنية الكلمة الرئيســية 
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تحت رعاية صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة ..انطلقت 
16 مايو املايض فعاليات مؤمتر 
«الجيل الرابع من الحروب» الذي 
نظمه مركز االمارات للدراسات 
االسرتاتيجية يف مقره بابوظبي 
بحضور سمو الشيخ حامد بن 
زايد آل نهيان رئيس ديوان ويل 
عهد أبوظبي وافتتحه سعادة 
الدكتور جامل سند السويدي 
مدير عام مركز اإلمارات 
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية.

أُّ

أنطـالق فعــاليـــــات مؤمتــــر "اجلـــيل الرابــــــــــ
برعاية 4مد بن زايد وحضور حامد بن زايد
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الثانيــة للمؤمتر وأعــرب يف بدايتها عن شــكره وتقديره 

لـ»مركز اإلمــارات للدراســات والبحوث االســرتاتيجية» 

وإىل مديره العام ســعادة الدكتور جامل ســند السويدي 

الهتاممــه مبوضوع «الجيــل الرابع مــن الحروب»الذي 

ص له جلسات هذا املؤمتر. تَُخصَّ

وأشــار معاليه إىل أن موضوع الجيــل الرابع من الحروب 

من املوضوعات البالغة األهمية يف الدراسات االسرتاتيجية 

وهو بحكــم خصوصيته يثري من األســئلة أكرث مام يقدم 

مــن اإلجابــات وإذا كان الحديــث عن جيــل جديد من 

الحــروب يعني انبثاق مميــزات جديدة لهــا تتجاوز ما 

كانت عليه يف الجيل الســابق فإن الجيل الرابع ينفرد من 

حيث هو صنف مختلف ال ينفي أشكال األجيال السابقة 

بل يســتوعبها كلها .. فإذا كانت الحروب يف الجيل الرابع 

تنطوي عىل تراجع دور الجيش والقوات املســلحة مقابل 

تداخل عوامــل أخرى فإنه يف املقابل ال يســتطيع القيام 

بهــا إال عدد قليل مــن الدول أي تلك الــدول التي متلك 

القدرة عىل خوضها بأقل الخسائر املمكنة كام أنها تتجاوز 

ساحة الحروب التقليدية من معارك برية وبحرية وجوية 

لتشمل نطاقات جديدة تدار عىل مختلف الصعد املتاحة 

سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو ثقافية، أو إعالمية.

وأضاف «أن هــذا الجيل من الحــروب يهدف إىل الدفع 

بالدولة نحو التآكل البطيء واالنهيار الداخيل والتفتت إىل 

الحد الذي يسمح بالسيطرة عليها وفرض واقع جديد عىل 

نظامها الحاكم مع تأزميه وتشــويه صورته .. كام أن هذه 

الحروب تعمل عىل تجنُّب الســلبيات التي تخلِّفها عادة 

الحروب التقليدية والســيام مشــاعر العداوة التي تنتاب 

شــعب الدولة املغلوبة تجــاه الدولة الغالبــة وللوصول 

إىل هــذه الغاية يتــم اســتعامل جملــة أدوات داخلية 

وخارجية وتتم االســتعانة بوسائل االتصال الحديثة ويقع 

توظيف التطور التكنولوجي لتشــديد الخناق عىل الدولة 

املســتهَدفة وحرمانها أي مســاعدات إقليميــة أو دولية 

.. وتبقــى أهم تلــك األدوات ماثلة عىل مســتوى تأجيج 

مشــاعر الغضب وإثــارة العمليات اإلرهابيــة والنعرات 

غ  الطائفية لتشــجيعها عىل رفع املطالب االنفصالية مبسوِّ

مزاعم تعرُّضها لالضطهــاد والتمييز، وكذلك إثارة القضايا 

املثرية للرأي العام بشكل منحاز وغري واقعي حول حقوق 

األقليات واملرأة ومنط أداء مؤسســات الدولة، والتشكيك 

يف نيات الحكم».

ولفت معايل ســيف ســلطان مبارك العرياين النظر إىل أن 

مراكــز الفكر والجمعيات التي تعنى - كام تزعم - بإقامة 

الدميقراطية وحقوق اإلنســان تلعــب دوراً مؤثراً يف إثارة 

القالقــل الداخلية وقيادتها عرب مختلف الوســائل املتاحة 

كأدوات التواصــل االجتامعــي إلثــارة الشــائعات ونرش

الدعــوات املناهضة للحكــم .. وال ترتدَّد الــدول الكربى 

حينهــا يف توظيف «مجلس األمن الدويل» لفرض عقوبات 

عــىل الدولة املعنيــة والتلويح بتطبيق البند الســابع من 

ميثاق األمــم املتحدة الذي يتيح اســتعامل القوة ضدها 

وهي مساٍع تستهدف العزل واالحتواء إما بشكل انفرادي 
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ــــــــع من احلـــــروب"

الفنت والقالقل وقود 
« اجليل الرابع من 
احلروب».. والعدو 

غامض
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أحمد عــيل حميد آل عــيل قائد كلية القيــادة واألركان 

املشــرتكة فناقشــت «االعتبــارات االســرتاتيجية لحروب 

الجيل الرابع» حيث تناول اللواء طيار أركان حرب هشام 

الحلبي مستشــار أكادميية نارص العســكرية يف جمهورية 

ي لحروب الجيل الرابع  مرص العربية «اسرتاتيجيات التصدِّ

وتحدياتها» ..مشــرياً إىل أن الحــروب اآلن مل تعد تعتمد 

عىل األســلحة واملعدات العســكرية فحســب كام كانت 

يف السابق بل أخذت أشــكاالً جديدة واستحدثت وسائل 

وأســاليب أخرى لتحل محل الوســائل التقليدية للحرب 

اســتجابة للتطور التكنولوجي املســتمر خاصة يف مجايل 

االتصــاالت وتكنولوجيا املعلومات وهو ما متثل مؤخراً يف 

ظهــور ما أطلِق عليها حروب الجيــل الرابع التي وظَّفتها 

دول معينة للتأثري بشكل كبري يف املنطقة.

 وأكد اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي أن األجيال 

الثالثة السابقة من الحروب كانت تعتمد عىل االستخدام 

املبارش للقوة الصلبة أي القوة العسكرية لتحقيق أهداف 

الدولــة املعتدية أما حروب الجيل الرابع فليســت منطية 

كحــروب األجيال الســابقة فهي تعتمد عىل اســرتاتيجية 

الهدم من الداخل للدولة املســتهَدفة بهدف تحويلها إىل 

دولة فاشــلة غري قــادرة عىل حامية حدودهــا وال إدارة 

مؤسســاتها متهيداً لفرض اإلرادة عليها الحقا ..الفتاً النظر 

إىل أنه برغم خطورة هــذا النوع من أجيال الحروب فإن 

مواجهته ليســت مســتحيلة؛ فمواطنو الدولة املستهدفة 

ذ بنفســه الجزء األكرب  ن الداخيل الذي ســينفِّ هم املكــوِّ

من هدم الدولة ولذلك يجــب أن يكونوا مدركني للخطر 

ه ضد بالدهم وأن يستوعبوا هذا الشكل الجديد من  املوجَّ

أشــكال الرصاع وسامته وأدواته وأســاليبه وطبيعته التي 

تختلف كلياً عن أجيال الحروب السابقة.

 أما معايل األســتاذ أسامة هيكل وزير اإلعالم األسبق 

عضو مجلس النواب املــرصي رئيس مجلس إدارة الرشكة 

املرصية ملدينة اإلنتاج اإلعالمي يف جمهورية مرص العربية 

 Kعلى اجملتمع الدو
أن يتحمل مسؤولياته 

جتاه الدول التي 
تتعرض لهذه النوعية 

من احلروب ويحول 
دون تعرضها ل|نهيار

باستصدار قرار من دولة كربى وإما بالتنسيق مع حلفائها 

وإما بشــكل جامعي عــن طريق العمل عــىل اصطفاف 

الدول التابعة لها.

وأوضح معاليه ان التاريخ املعارص يقدم مناذج للجيل الرابع 

مــن الحروب حيث تتم إدارة الحرب عن بعد ومن أهمها 

تفكُّك االتحاد الســوفيتي ويوغســالفيا وتشيكوسلوفاكيا 

ويف الوقــت الحايل نلمس تنامي احتامالت تقســيم دول 

أخــرى منها ما هــي موجودة يف العــامل العريب وهي تلك 

ى «الربيع العريب». تها موجات أحداث ما يُسمَّ التي مسَّ

وخلص معايل ســيف ســلطان مبارك العريــاين يف كلمته 

إىل أن أهميــة موضــوع «الجيل الرابع مــن الحروب» ال 

تقتــرص عىل اســتعراض توصيفاتها وإمنا تتجــىلَّ يف بلورة 

الة متكننا من مواجهــة هذا النوع من  رؤية واقعيــة وفعَّ

الحروب ..وقال «إن أتيحت يل الفرصة للمشاركة يف أعامل 

املؤمتر يف العام املقبل فسوف أتحدث عن الجيل الخامس 

الذي تقوم به بشكل حرصي الدول العظمى تلك الحروب 

التي تستهدف ســلب إرادة الدولة كليا وتعجيل سقوطها 

املهول».

الجلسة األوىل
 عقب ذلك بدأت فعاليات الجلسة األوىل للمؤمتر تحت 

عنوان «حــروب الجيل الرابع ..استكشــاف الوجه املتغريِّ

للحرب» و رأسها معايل عيل محمد صبيح الكعبي مفوض 

م يف هذه  الجــامرك رئيس الهيئة االتحاديــة للجامرك وقدَّ

الجلسة الدكتور توماس إكس هامز زميل باحث متميز يف 

جامعة الدفــاع الوطني بالواليات املتحدة األمريكية ورقة 

حملت عنوان «نظريــة الجيل الرابع من الحروب» تناول 

ه «الوجه املتغريِّ للحروب» ..الفتاً النظر إىل أنه  فيها ما سامَّ

أثار هذا املفهوم يف أول مقال له عن حروب الجيل الرابع 

عام 1989 ورأى أن حــرب الخليج عام 1991 أدت إىل أن 

تعتمــد وزارة الدفــاع األمريكية مفهوم «حرب الشــبكة 

املركزية» التي تتمحور حول فكرة أن التكنولوجيا العالية 

واألســلحة الشبكية ميكن أن «تُطيح» خيارات أيِّ خصم .. 

وقد أظهر العقــد املايض أن التكنولوجيا وحدها ال ميكنها 

االنتصار يف الحروب وبدالً من تدمري قوة الواليات املتحدة 

األمريكية بشــكل مبارش اســتخدم مامرسو حروب الجيل 

الرابع الشــبكات املتاحة للهجوم عــىل عقول صنَّاع القرار 

لدى العدو فلم يســعوا إىل نرص عســكري بل إىل اإلنهاك 

الســيايس للخصم وصــوالً إىل انهيــاره .. واليوم يســتمر 

املتمردون واإلرهابيون يف اســتخدام هــذا املفهوم إال أن 

الهدف األسايس تغريَّ يف كثري من الحاالت .. وخالفاً لحركات 

التمرد الســابقة التي سعت إىل الســيطرة عىل الحكومة 

ضمــن الحدود القامئــة فإن املتمردين اليوم يســعون إىل 

إعادة رسم الحدود لتتامىش مع الروابط الثقافية والدينية 

والعرقية التي سبقت االستعامر».

 وناقش الدكتور رود ثورننت أســتاذ مشــارك يف «كينجز 

كوليــدج» بلندن يف ورقتــه البحثية التــي حملت عنوان 

«األبعاد االســرتاتيجية لحروب الجيل الرابع .. التكتيكات 

والتقنيــات واإلجــراءات» كيفية اســتخدام أنصار الجيل 

الرابع من الحــروب والتكتيكات والتقنيــات واإلجراءات 

التي من شــأنها إحداث تأثري اسرتاتيجي يف العدو ..مشرياً

إىل أنــه ليك يكون لهذه التكتيكات والتقنيات واإلجراءات 

تأثري كبري ينبغي أن يكون هناك تنسيق وتضافر يف الجهود 

األمر الذي ينتج عنه نتائج اســرتاتيجية عميقة إال أنه رأى 

أن الوصــول إىل درجة التنســيق املطلوبــة ليس باملهمة 

السهلة إذ يجب توافر درجة من االحرتافية ال متلكها عادة 

ســوى الــدول ..ويف التطبيق العميل تُظهر روســيا، حالياً، 

براعة يف تعزيز التنسيق الالزم يف حمالت الحرب الهجينة 

ضد أوكرانيا ودول البلطيق.

الجلسة الثانية
 أما الجلســة الثانيــة للمؤمتر التي رأســها اللواء الركن 
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..فقد تناول يف ورقته أمام املؤمتر توظيف ثورة االتصاالت 

ووســائل التواصــل االجتامعــي يف حروب الجيــل الرابع 

..مشــريا إىل أنه مــع التقدم الهائل يف تكنولوجيا وســائل 

اإلعالم تطورت وســائل توظيفه يف الحروب لتصل إىل حد 

أضحى معه اســتخدام اإلعــالم والدعاية أجدى بكثري من 

حشد الجيوش وتسليحها بأقوى األسلحة.

    وأشــار األستاذ أســامة هيكل إىل أن الجيل الرابع من 

الحروب يوظِّف وســائل اإلعــالم والتواصــل االجتامعي 

لتحقيق أقىص تأثري ممكن يف الخصم من خالل استهدافه 

ماتــه وذلك  يف الداخــل وتفتيت أســس املجتمــع ومقوِّ

باالعتامد عىل عوامل رئيســية عدة أهمها انتشار الفساد 

والركــود االقتصادي وســوء األحوال املعيشــية وانخفاض 

مســتويات التعليم وتفــيش الجهل والتضييق الســيايس 

وســوء التعامل األمني وعدم نزاهــة االنتخابات وهو ما 

يســبب احتقاناً داخــل املجتمع ويقود بشــكل طبيعي 

إىل إفــراز رغبة حقيقية لدى الشــعب يف التغيري ومن ثم 

إعــداد بيئة مالمئة لنمو عدد مــن املنظامت والجمعيات 

والجامعات الدينية تتمكن عرب وســائل اإلعالم واالتصال 

من هز ثقة املجتمع بنفسه وبقياداته السياسية والدينية 

ومن ثم تســود الفوىض وينتهي األمر بتفكيك مؤسسات 

الدولة املســتهَدفة، وتقســيمها إىل دويالت صغرية تتوىلَّ

خدمة مخططات كبرية تقودها دول كربى.

تفكيك أجهزة الدولة
وكانــت الكلمة الرئيســة للمؤمتــر التي ألقاهــا اللواء 

أركان حــرب محمــد عبدالعزيــز محمد مــوىس مدير 

مركز الدراسات والبحوث االسرتاتيجية للقوات املسلحة 

بجمهوريــة مرص العربيــة بالوقوف، قد بــدأت دقيقة 

حــداداً عىل أرواح شــهداء األمة العربيــة الذين بذلوا 

أرواحهم، ودماءهم يف سبيل بلدانهم. 

وقال اللواء أركان حرب محمد عبدالعزيز محمد موىس: 

هذه احلروب ال 
تع>ف بسيادة الدول 

وال تخضع ملبادئ 
القانون الدوK أو 

ا"نساG وال حتكمها 
أي أخالقيات 

«لقــد رأينا مكانة مــرص يف قلوب األشــقاء العرب عرب 

األحــداث الراهنــة، والتي دللت عىل عمــق العالقات 

العربيــة، والعالقات املرصيــة اإلماراتية أبديــة أزلية، 

رســختها الرباهــني واألدلة التي قدمتهــا دولة اإلمارات 

عرب الدعم الســيايس، واالقتصــادي، والذي أثبت للعامل 

أن لجمهورية مــرص العربية ظهرياً عربيــاً ثابتاً، فهنيئا 

ملرص بشــقيقتها دولة اإلمارات التي تقف شــامخة إىل 

جانبها يف الحفاظ عىل أمنها، واســتقرارها، وذلك يعود 

للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله». 

أشار اللواء أركان حرب محمد عبد العزيز محمد موىس، 

إىل وجــود عوامل ســاهمت يف حروب الجيــل الرابع، 

منهــا وجود النظام العاملي، القطبية األحادية، ومرشوع 

الرشق األوسط الكبري، وبروز مصطلح الفوىض الخالقة، 

وتزايد األنشطة اإلرهابية، والثورة املعلوماتية، وتهدف 

هــذه الحــروب إىل تفكيك أجهــزة الدولــة، وإحداث 

االضطرابــات مبا يــؤدي لالنهيار االقتصــادي، واألمني، 

واالجتامعــي، وصوالً إىل فشــل الدولــة. وأكد رضورة 

تحقيق تنســيق أفضل بني أجهزة الدولة ومؤسســاتها 

والقوات املســلحة يف أي مواجهات مســتقبلية ممكنة، 

وأهمية تكاتف القيادتني العســكرية والسياســية معاً، 

للنجــاح يف مجابهــة الحــروب، ويتطلب ذلــك تأهيل 

وســائل اإلعالم، وتعزيز دور منظــامت املجتمع املدين، 

والتصــدي للنفوذ الخارجي، وإعداد القوات املســلحة 

إعداداً جيداً.

حروب الجيل الرابع غري تقليدية وليســت 
لها بدايات واضحة

ناقشت الجلسة الثانية من جلسات اليوم الثاين للمؤمتر 

محــور مســارات الجيل الرابــع للحروب ومســتقبلها، 

وترأس الجلسة الدكتور فيصل عبيد العيان نائب الرئيس 

التنفيذي ألكادميية ربدان، وشــارك فيها كل من الدكتور 

جون باالرد عميد كلية الدفاع الوطني، والدكتور كاليف 

ســيب، محارض أول يف كلية الدراســات العليا للبحرية 

األمريكية. وأكد املشــاركون أن فهم القضايا املصاحبة ملا 

بعد الجيل الرابع من الحروب يساعد عىل دعم القرارات 

السياسية، والعســكرية حول التخطيط، ووضع ميزانية 

األمن القومي، مشريين إىل أن االطالع عىل نظرية الجيل 

الرابع للحروب من شــأنه أن يعود بالفائدة عىل تقدير 

الكيفية التي يتطور فيها النزاع لإلعداد له بشكل أفضل. 

وقــال الدكتور فيصل عبيد العيان «حروب الجيل الرابع 

غري تقليدية، وليســت لها بدايات واضحة، واليوم أعظم 

الحروب العســكرية التي تدور يف العامل هي بني جيوش 

نظامية تابعة لدول، وميليشــيات مسلحة غري نظامية، 

وبالتايل من املهم فهم أبعاد حروب الجيل الرابع، واآلثار 

املرتتبــة عليهــا. وأضاف منذ عــام 1945 إىل عام 2002 

مســلحاً بــني دول ومجموعات  شــهد العامل 46 رصاعاً

مســلحة، واليوم واقع العامل العريب يزداد غموضا يف ظل 

وجود الرصاعات املتعددة، فهناك دول تحارب جامعات 

مسلحة غري نظامية، بينام توجد دول أخرى تدعم هذه 

الجامعــات، وهناك جامعات تســعى لتشــكيل دولة، 

وأخرى تنفــذ أجندة خارجية لزعزعــة األمن اإلقليمي، 

وأيضــاً توجد جامعات تريد الســيطرة عىل مؤسســات 

الدول، والتحكــم فيها، وبالتايل هناك صور متعددة من 

الرصاعات. وأشــار العيان إىل أن الجامعات املسلحة غري

النظاميــة متتلك ميــوالً انتحارية، عــرب اتجاهها ملنحى 

العنف، والتدمري، كام ترتبط بجهات خارجية تعمل عىل 

إفشال األمن، والسلم العام، وإنهاك دول املنطقة. 

واســتعرض الدكتــور جون بــاالرد أخالقيــات الحرب، 

واملواثيــق الدوليــة التي تؤكــد تحريم أســلحة الدمار 

الشامل.
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تفقد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم 

جناح وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات املســلحة يف 

معرض اإلمــارات للوظائف 2016 يف مركز ديب التجاري 

العاملي. 

واســتمع ســموه من اللواء الركن طيار عبد الله السيد 

الهاشمي وكيل وزارة الدفاع املساعد للخدمات املساندة 

لــرشح حول ما توفره القوات املســلحة من فرص عمل 

للكــوادر الوطنيــة وبرامــج تدريبيــة وتأهيلية خاصة 

بالشباب الراغبني يف االنخراط يف مختلف قطاعاتها. 

ودون ســموه خالل الزيارة كلمة معربة ترحم فيها عىل 

شــهداء الوطــن الذين بذلــوا أرواحهم يف ســبيل عزته 

ورفعته وســطروا أروع املالحم والبطــوالت يف دفاعهم 

عن دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

وتســلم ســمو الشــيخ منصور بن محمد بن راشد آل 

مكتــوم خالل الزيــارة هدية تذكارية مــن اللواء الركن 

طيار عبدالله السيد الهاشمي. 

وتــأيت مشــاركة القوات املســلحة يف معــرض اإلمارات 

بدورهــا  العميــق  إميانهــا  مــن  انطالقــا  للوظائــف 

ومســؤولياتها الوطنية إلطالع أبنــاء الوطن عىل الفرص 

الوظيفيــة التــي توفرها قواتهــم املســلحة باعتبارهم 

الركيزة األساسية لعملية البناء والتقدم. 

وتشــارك وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات املسلحة 

يف معرض اإلمارات للوظائف بوحداتها الرئيسية ممثلة 

يف القــوات الربيــة والبحريــة والجوية وجهــاز حامية 

املنشــآت وحرس الرئاســة واإلمداد املشــرتك والطريان 

املشرتك ومدرسة خولة بنت األزور العسكرية. 

منصور بن 4مد يزور جناح القوات املسلحة مبعرض الوظائف

افتتاح املعرض التجاري الدائم مبقر جمعية القوات املسلحة

افتتح ســعادة اللواء الركن طيار إســحاق محمد صالح 

البلويش رئيس هيئة االمداد بالقوات املســلحة املعرض 

التجــاري الدائم لجمعيــة القوات املســلحة التعاونية 

وذلك يف مقرها مبدينة خليفة أ بأبوظبي. 

حرض االفتتاح اللــواء الركن مبارك ســامل الخيييل نائب 

رئيس جمعية القوات املســلحة التعاونية واللواء الركن 

ســامل الغفيل نائب قائــد الوحدات املســاندة للقوات 

املسلحة وعدد من القادة العسكريني وممثيل الرشكات 

و املؤسسات التجارية. 

وبعد ذلــك تفضل راعــي الحفل بقص رشيــط افتتاح 

املعــرض التجاري الدائم وقام بجولة فيه شــملت كافة 

املؤسسات والرشكات املشاركة فيه. 

بدأ الحفل بالسالم الوطني والقرآن الكريم بعدها ألقى 

ســعادة اللواء الركن مبارك سامل الخيييل كلمة أشار فيها 

اىل ان املعــرض التجاري الدائم يضم نخبة من الرشكات 

والعالمــات التجاريــة تعرض بضائعهــا املتنوعة بهدف 

تقديم خدمة مميزة للجمهور وبأسعار مناسبة ملنتسبي 

قواتنا املسلحة. 

وقال ان املعرض يعد من بني اإلنجازات املهمة للجمعية 

خــالل العــام الثاين مــن عمرهــا ..موضحــا ان جملة 

اإلنجازات واملبــادرات اإليجابية التي تحققت للجمعية 

عىل مــدار العامني قــد وضعها يف مصــاف الجمعيات 

الكربى يف الدولة. 

وبعــد االفتتاح قام راعــي الحفل والحضــور بجولة يف 

أقسام الجمعية اطلعوا خاللها عىل التوزيعات الداخلية 

للجمعية وطرق عرض املنتجات بكافة أنواعها من سلع 

ومنتجات استهالكية ومواد غذائية. 
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نائب رئيس ا;ركان يشهد تخريج دورات معهد القوات ال�ية

شــهد الفريق الركن مهندس عيىس سيف بن عبالن 

املزروعــي نائــب رئيــس أركان القوات املســلحة 

االحتفال الذي أقامته قيادة القوات الربية مبناســبة 

تخريج أربع عــرشة دورة تخصصية لضباط وضباط 

صف، وحــرض االحتفال الذي أقيــم مبعهد القوات 

الربية  عدد من كبار ضباط القوات املسلحة.

بدأت فعاليات االحتفال بتالوة عطرة من آيات الذكر 

الحكيم، وتاله عرض عسكري وبعد ذلك ألقى نائب 

قائد معهد القوات الربية كلمة بهذه املناسبة رحب 

فيهــا براعي الحفل والحضور، وقــال إىل أن القوات 

الربية تقوم بعقــد العديد من الدورات ملنتســبيها 

إلثرائهم مبختلف املســتجدات العلمية والعملية يف 

مجال تخصصاتهم، ورفع كفــاءة االداء للوصول إىل 

االحرتافية يف أداء املهام املوكلة.

وبــارك للخريجــني اجتيازهــم ملتطلبــات الدورات 

بنجــاح، ودعاهم إىل التحــيل بالعزمية القوية لدفع 

مسريتهم املهنية.

ويف ختــام الحفل قام الفريــق الركن مهندس عيىس 

سيف بن عبالن املزروعي نائب رئيس أركان القوات 

املســلحة بتوزيــع الجوائــز والشــهادات لخريجي 

الدورات والتقاط الصور التذكارية مع راعي الحفل .

رئيس ا;ركان ي>أس االجتماع التشاوري ] الرياض
شــاركت دولة اإلمــارات العربية املتحــدة يف أعامل 

االجتامع التشــاوري الســابع للجنة العسكرية العليا 

بدول مجلــس التعاون لدول الخليــج العربية الذي 

عقد باململكة العربية السعودية الشقيقة. 

و ترأس الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القــوات املســلحة وفد الدولــة وذلك بحضور 

رؤســاء هيئة أركان القوات املســلحة لدول مجلس 

التعاون الخليجي. 

جرى خالل االجتامع بحــث العديد من املوضوعات 

التي تســهم يف تعزيز مســتقبل السياســة الدفاعية 

الجامعيــة لــدول املجلــس وتقوية أســس التواصل 

والتنســيق يف مجاالت التعاون العســكري بني الدول 

األعضاء. 

ويواكــب هــذا االجتامع رغبة وتطلعــات قادة دول 

املجلــس يف تبنى خطوات أكــرث فاعلية يف بناء القوة 

الذاتية وفق اسرتاتيجية شاملة وموحدة تخدم األمن 

الخليجي املشرتك. 

وتم خالل االجتامع أيضا مناقشة عدد من املوضوعات 

واملسائل العسكرية ذات االهتامم املشرتك. 

و أكــد املجتمعــون أهمية توحيد الجهــود وتعميق 

التعــاون القائم بني دول املجلس يف ظل ما تشــهده 

املنطقة والعامل من تحديات تســتوجب العمل وفق 

إسرتاتيجية ورؤية موحدة. 
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قـائـــد القــوات ال�يـــة يشــهــد تخريـــج دورة تخصصـيـــة

أختتــــــام متــريــن "منــــــر الصحـــــراء 3" املشــــــ>ك
 اختتمت فعاليات التمرين العســكري املشرتك منر « 

الصحــراء / 3 « الذي أقيم عىل أرايض الدولة مبشــاركة 

وحــدات من القــوات الربية لدولة اإلمــارات والجيش 

املاليزي. 

شــهد البيان الختامي للتمرين العميد الركن ســعيد 

راشــد عيل الشــحي نائب قائد القوات الربية والفريق 

ذو الكفل بن حاج قاســم قائد الجيش امليداين املاليزي 

وعدد من كبار الضباط من الجانبني. 

يــأيت مترين « منــر الصحــراء / 3 « ترجمــة لحرص 

قيــاديت البلدين عىل توســيع آفاق التعــاون مبا يحقق 

الرؤية املشــرتكة يف تبادل الخربات وترسيخ ركائز األمن 

واالســتقرار ودعم مختلف الجهود الدولية التي تنشــد 

السالم عىل املستويني االقليمي والدويل. 

ونفــذت القوات املشــاركة يف التمرين سلســلة من 

التدريبــات تضمنــت عمليــات بالغة الدقــة وأظهرت 

القدرات القتالية للقوات وعكســت مســتوى التنسيق 

واالندماج بني القوات املشاركة ومقدرتها عىل العمل يف 

مختلف ظروف بيئة العمليات املشرتكة. 

وجــاء مترين « منــر الصحراء / 3 « امتدادا لسلســة 

التامرين املشــرتكة بني القوات الربية االماراتية والقوات 

املاليزيــة ضمن الخطــط التدريبيــة املوضوعة لتطوير 

ورفع مســتوى هذه القــوات وتحــايك التطبيقات التي 

تعكس مســتوى رفيعا من تدريب نوعي وتنسيق عال 

واحرتافيــة وتعميق ملفهــوم العمل املشــرتك وتطبيق 

إلجراءات القيادة والسيطرة. 

يذكر ان القوات املســلحة لدولة االمارات دأبت عىل 

تنفيذ مختلف التامرين املشــرتكة مع الدول الشــقيقة 

والصديقــة وذلــك انطالقا مــن حرص القيــادة العامة 

للقوات املســلحة عىل رفع مســتوى القدرات والكفاءة 

القتالية وفق اسرتاتيجية واضحة املعامل . 
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شــهد اللوء الركن صالح محمــد العامري قائد القوات 

الربية االحتفال الذي أقامه معهد القوات الربية مبناســبة 

تخريــج دورة « مدربني ضباط عامــة « بحضور عدد من 

كبار ضباط القوات املسلحة .

وألقى قائد مدرســة الدروع كلمة رحــب فيها براعي 

الحفل والحضور .. وأشــار إىل أن القوات الربية ســخرت 

االمكانيات والجهود كافة يف سبيل إعداد وتأهيل مدربني 

أكفاء من ضباط و ضباط صف .

تعترب هذه الدورة واحدة من ضمن سلسلة من الربامج 

والــدورات التدريبية التي تهدف لإلرتقاء بالكادر البرشي 

للقوات الربية .

وتم يف ختــام الحفل توزيــع الجوائز عــىل املتفوقني 

والشهادات عىل الخريجني والتقاط الصور التذكارية.
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تخريــج دورة ضــباط تخصصيـــة مبعهــد ســـالح ا"شـــارة
 شــهد اللواء الركن محمد ســلطان املسايبة قائد سالح 

اإلشــارة بالقوات املســلحة الحفل الذي أقيم مبعهد سالح 

اإلشارة مبناسبة تخريج دورة ضباط تخصصية بحضور عدد 

من ضباط القوات املسلحة. 

وألقى قائد معهد ســالح اإلشــارة بهذه املناسبة كلمة 

رحب فيهــا براعي الحفل والحضور .. مشــيدا بتوجيهات 

صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس 

الدولــة القائــد األعىل للقوات املســلحة «حفظــه الله» 

ومتابعة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهــد ابوظبي نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة 

وحــرص القيــادة العامة للقوات املســلحة عــىل تطوير 

منتسبيها بأحدث األنظمة التقنية والذي كان له أكرب األثر 

يف إعــداد وتأهيل كــوادر وطنية قادرة عــىل التعامل مع 

مختلف املتغريات . 
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القوات املسلحة تفوز بجائزة أفضل مبادرة حكومية للدفع الرقمي
حصل نظام الدفع اإللكرتوين املتعدد العمالت ملنتســبي 

القوات املســلحة املبتعثني للعالج يف الخارج عىل جائزة 

أفضل مبادرة حكومية للدفــع الرقمي لعام 2016 عىل 

مستوى الرشق األوسط وشامل افريقيا. 

وتســلم الجائــزة العميد جــامل الشــيباين نائب مدير 

الشــؤون املاليــة يف القوات املســلحة خــالل « معرض 

ومؤمتر الرشق األوسط وشامل أفريقيا للبطاقات والدفع 

االلكرتوين » والذي نظمته «كاردز انرتناشــيونال» مؤخرا 

يف ديب . 

وقــال الشــيباين إن النظــام يهــدف إىل ضامن اســتالم 

منتســبي القوات املســلحة املبتعثني للعالج يف الخارج 

ملســتحقاتهم املالية بكل يرس وأمــان من خالل تقديم 

أفضل الخدمات داخل الدولة وخارجها عىل السواء. 

وأوضح أن النظام الذي صممته مديرية الشؤون املالية 

يف القوات املســلحة يعد من أبرز املشاريع االسرتاتيجية 

للدولة ويــأيت إطالقه يف إطار حرص القيــادة الحكيمة 

للدولة عىل التطوير املســتمر لألداء الحكومي وتحقيق 

االنجاز والتميز والريادة يف الخدمات الحكومية الذكية. 

وأشار الشيباين إىل أن القوات املسلحة طورت وبالتعاون 

مع بنــك أبوظبي الوطني « نظام الدفع اآليل بواســطة 

البطاقات املدفوعة مســبقا » وذلك إليصال املستحقات 

املالية ملنتســبيها كافة بطريقة آمنة ومالمئة تضمن لهم 

الراحة واألمان. 

ولفــت إىل أن النظام مينح صالحيــات للمخولني خارج 

الدولة بتعبئــة البطاقة باملســتحقات املالية ومتابعتها 

واجراء الالزم حســب ما تقتضيه الحاجة بشكل مركزي 

وآمــن وذلك وفقا إلجــراءات عمل واضحــة وممنهجة 

ضمن أفضل املعايري واملامرسات العاملية املتبعة. 

وأوضح أن النظام يقوم بإشعار املستخدم عند كل تعبئة 

مالية للبطاقة تقوم بها الجهة املخولة من خالل رســالة 

نصية يتلقاها مســتخدم البطاقة وكذلك عند كل عملية 

ســحب أو رشاء إلكرتوين يقوم بها مستخدم البطاقة مع 

توفــري خدمة للعمالء عن طريــق االتصال الصويت اآليل 

عىل مدار الساعة . 

فيام بدأ التشــغيل الفعيل له يف سبتمرب من نفس العام 

ويف يناير من العام الجاري تم إضافة مثاين دول شــملت 

كل مــن الواليات املتحدة األمريكيــة واململكة املتحدة 

وأملانيــا وفرنســا واســبانيا وبلجيــكا وتايالنــد .. بينام 

ستشمل املرحلة املقبلة كل من جمهورية مرص العربية 

وكوريا الجنوبية والصني والهند . 

يذكر أن نظام الدفع اإللكرتوين املتعدد العمالت ملنتسبي 

القوات املســلحة املبتعثني للعــالج يف الخارج يوفر من 

خالل مديرية الشــؤون املالية يف القيادة العامة للقوات 

املســلحة مراقبة ومتابعة شــاملة لــكل العمليات التي 

تتم من قبــل الجهات املخولة خــارج الدولة ومن قبل 

مستخدمي البطاقة لضامن أمان وسالمة املستخدمني. 

ويوفر النظام جميع التقارير املالية الالزمة لكل الجهات 

ذات الصلة ابتداء من مستخدمي البطاقة وانتهاء ببنك 

أبوظبي الوطني . 
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 عاد اىل البالد الفريق النســايئ للقوات املســلحة لتســلق 

الجبال بعد ما أنهى مغامرتــه بنجاح وبلوغ هدفه النهايئ 

يف الوصول إىل املعســكر االســايس لجبل إيفرســت بوادي 

«كامبو» والواقع عىل ارتفاع 5363 مرتا فوق ســطح البحر 

ضمن سلسلة جبال الهماليا يف جمهورية النيبال بعد رحلة 

شاقة استمرت قرابة االسبوعني سريا عىل األقدام . 

وكان يف اســتقبال الفريق يف مطار أبوظبي الدويل ســعادة 

اللواء الركن محمد ســلطان املســايبه قائد ســالح االشارة 

وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة والعسكريات الاليت 

قدمن باقات الورود لعضوات الفريق بهذه املناسبة . 

ويتألف الفريق النســايئ للقوات املســلحة لتسلق الجبال 

من 12 عضوة بينهن 9 متســلقات عسكريات من مختلف 

الرتــب العســكرية وأفــرع القــوات املســلحة ومدربتني

مختصتني يف تسلق الجبال وطبيبة مرافقة للفريق. 

وتدرج الفريق يف التكيف عىل االرتفاعات العالية والتأقلم 

عىل نقص األوكسجني املصاحب لالرتفاعات الجبلية حيث 

وصل الفريق النسايئ عاصمة نيبال «كامتاندو» وعىل ارتفاع 

1400 مرت من ســطح البحــر كمرحلــة أوىل للتكيف عىل 

االرتفاعــات العالية ثم انتقل بعد ذلــك إىل قرية «لوكال» 

الواقعة عىل ارتفاع 2840 مرتا فوق ســطح البحر بواسطة 

طائرات النقل الصغرية. 

بعد ذلك بدأ الفريق رحلته الشــاقة ســرياً عىل األقدام عرب 

الجبال الوعــرة واملبيت يف عدة قرى مرورا عىل الســكان 

املحليني املعروفني «بالشريبا» وتطلب املسري ببطء ملسافة 

أكرث من 62 كلم ذهابا ونفس املسافة إياباً ومبعدل يتفاوت 

3 إىل 10 ســاعات يف اليوم وحسب طبيعة الطبوغرافيا  بني

من حيث االرتفاعات وذلك لتكيف الجسم عىل املرتفعات 

4مــد بن زايـــد يهـنـــئ ويشيد بروح العمل اجلماعي 

الفريــــق النســــائي ينهــي مغــامــرة الوصـــــول ملعـسكـــــــــ

وأعرب ســموه يف رســالة نصية بعثها للفريق العســكري 

للقوات املســلحة فور اعتــالء أعضاء الفريــق القمة عن 

سعادته بنجاح الفريق لبلوغ القمة وبالجهود التي بذلت 

يف ســبيل التغلب عىل الصعوبــات والتحديات الجغرافية 

والبيئية.

وحيا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كافة 

أعضاء الفريــق عىل مواصلة هذه املغامرة والتغلب عليها 

بالتعاون والتضامن واالســتعداد لها بدنيا ونفسيا والعمل 

بروح الفريق الواحد ، مثمنا جهود الفريق النسايئ للقوات 

املسلحة لتســلق الجبال، الذي أنهى تحديه بنجاح، وبلغ 

هدفــه النهــايئ يف الوصول إىل املعســكر األســايس لجبل 

إيفرســت بــوادي كامبو ، والواقع عىل ارتفــاع 5363 مرتاً 

فوق سطح البحر.

وكان أعضــاء الفريق املتواجد يف " املخيم األســايس لجبل 

إيفرســت" يف وادي " كامبــو" يف سلســلة جبــال الهماليا 

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
« الفريق العسكري للقوات 
املسلحة لتسلق جبل إيفرست» 
مبناسبة وصوله إىل أعىل قمة يف 
العامل، قمة إيفرست التي ترتفع 
عن سطح البحر 8848 مرتا.

فريــق قــــواتنـــا املسلحـــة فــوق قمــة جـــبل « إيفــرســــــــــــ

بجمهورية النيبال عىل إرتفاع 5364 مرتا من ســطح البحر 

قد تلقوا الرســالة النصية من سموه ببالغ السعادة والفرح 

وتــم قراءتها عرب الجهاز الالســليك للمتســلقني عىل القمة 

وأعرب الجميع عن تقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايــد آل نهيان الذي تابع مســريتهم ومدهم بالعزمية 

واإلرصار عىل مواصلة تحقيق اإلنجاز.

وقد اســتطاع الفريق العســكري للقوات املسلحة لتسلق 

جبل إيفرســت وهو أول فريق إمــارايت ان يصل اىل القمة 

كفريــق واحد بعــد ان تجاوز األحــوال الجويــة املتقلبة 

والخطرة عىل ارتفاع قرابة / 8848 / مرتا من سطح البحر.

واثبت أعضاء الفريق قدرتهم من خالل التدريب املتواصل 

والعمــل الجامعي والتكاتف عىل تحقيق إنجاز اســتثنايئ 
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ــــــــــــر « إيفرســـــت»

عىل الرغم من تعرض بعضهم ألعراض املرتفعات الشاهقة 

فمــن خالل تجاوز أصعب التحديات يف العامل جســد هذا 

الفريق روح اإلرصار والتصميم التي يتميز بها أفراد القوات 

امسلحة.  

يذكر انه يف صباح يوم 19 مايو ويف الساعة العارشة وأربعني

دقيقة رفع الفريق علم دولة اإلمارات عىل قمة إفرست يف 

احتفال خاص بالذكرى األربعني لتوحيد القوات املســلحة 

للدولــة وقد حقق الفريق هــذا النجاح بعد أن مىض ملدة 

17 ســاعة صعودا من املعســكر رقم 3 مسافة 1600 مرت 

دون أن يرتــاح إال قليــال يف املعســكر رقــم 4 يف املنطقة 

املعروفة باســم «منطقــة املوت» حيث تحمــل انخفاض 

درجــات الحرارة التي وصلت إىل أقل من 30 درجة مئوية 

تحت الصفر وتابع تسلقه إىل القمة مستخدمني أسطوانات 

أوكســجني الخاصة باملتســلقني وســرتات لتحمل درجات 

الحرارة املنخفضة جدا. 

وتم اختيار هــذا التحدي لكونه يعد مثاال عىل التضحيات 

الفائقــة والصعوبــات التي أبــدى أعضاء فريــق القوات 

املسلحة استعدادهم لتحملها لرفع اسم اإلمارات عالياً. 

ــــــــــت» ا;علــــى ] العــــا�

العاليــة ودرجــات الحــرارة املنخفضة وإلحــداث التغريات 

الفســيولوجية الالزمة عىل أعضــاء الفريق وتخفيف أعراض 

املرتفعات والربودة. 

ومر الفريق النســايئ للقوات املسلحة لتسلق الجبال مبرحلة 

التدريبات الشاقة ملدة ســنتني استعدادا للوصول للمعسكر 

الرئيس لجبل إيفرســت حيث تــدرج يف التدرب املكثف يف 

اإلمــارات وتم الرتكيز عىل اكتســاب اللياقــة البدنية العالية 

واســتخدام الحبــال واملبيت يف مخيــامت يف درجات حرارة 

منخفضة للغاية وقوة التحمل . 
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انطلــق 24 مايو املايض معرض توظيــف مجندي الخدمة 

الوطنية األول الذي تنظمه القيادة العامة للقوات املسلحة، 

ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية، ويســتمر حتى 

يوم غد األربعاء، مبشــاركة 43 مؤسسة حكومية وخاصة. 

ويأيت املعرض مببادرة من الهيئة لتأمني مستقبل املجندين 

املهني والتعليمي بعد إمتامهــم متطلبات برنامج الخدمة 

الوطنية.

وافتتح املعرض اللواء ركن بحري طيار الشــيخ ســعيد بن 

حمدان بن محمد آل نهيــان نائب قائد القوات البحرية، 

بحضــور عدد مــن كبار ضبــاط القيادة العامــة للقوات 

املسلحة، وكبار مسؤويل الجهات املشاركة. وقام بجولة يف 

أرجاء وأجنحة املعرض املختلفة، اطلع خاللها عىل الفرص 

الوظيفية املتاحة لدى املشاركني، مستمعاً إىل رشح مفصل 

عن نشــاطات وأعامل الجهات املشاركة، وسعيها لتسهيل 

إجراءات التوظيف ملجندي الخدمة الوطنية. 

املسار الوظيفي واألكادميي معاً
أكد العميد ركن محمد ســهيل النيــادي، مدير التخطيط 

االســرتاتيجي لدى الهيئة، أن املعرض يشكل منصة جديدة 

توفــر فرص العمــل املواكبــة الحتياجات ســوق العمل، 

واملؤسســات التعليميــة يف آن واحــد، مؤكــداً الســعي 

لتوفري املســار الوظيفي واألكادميي معــاً لضامن تلبية كل 

االحتياجــات والخيــارات أمام املجندين. وأكــد أن الهيئة 

تحــرص عىل ضامن أكــرب قدر مــن الصدقيــة يف الفرص 

الوظيفية املطروحة، مشــرياً إىل أنها ستبادر بالتواصل بني 

املجنديــن وجهات العمل التي تقدموا للعمل والدراســة 

فيهــا، للوقوف عىل نتائج عمليات االســتقطاب التي متت 

خالل املعرض.

مجندون يختارون املستقبل 
أكــد عدد من مجنــدي الخدمــة الوطنيــة واالحتياطية، 

تأمني مستقبل 1ندي اخلدمة الوطنية
43 مؤسسة حكومية وخاصة تشارك ] «معرض التوظيف ا;ول»

أن الفــرتة التــي قضوها يف معســكرات التدريب الخاصة 

بالخدمة الوطنية، أعلــت لديهم قيمة التعليم والتحصيل 

األكادميــي، مشــريين إىل حــرص الهيئة عىل تشــجيعهم 

عىل االلتحــاق بالتخصصات العلميــة املختلفة يف الدولة 

وخارجها. 

وأكــدوا أن توافــر أكرث من مؤسســة تعليميــة يف معرض 

التوظيــف دليــل عىل حــرص القيــادة العامــة للقوات 

املســلحة عىل تعزيز الجوانب الخاصة بالتحصيل العلمي، 

واألكادميي لجميع منتسبي الخدمة الوطنية، ووصفوا ذلك 

بالخطــوة املمتــازة، والتي تؤكد حرص مؤسســات الدولة 

عىل رفع مستويات التحصيل األكادميي لدى أبنائها، تنفيذاً 

لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة. 

وقــال عيــىس الســعدي إنه ســعيد بالوجــود يف معرض 

توظيف الخدمة الوطنية، مؤكــداً أن الخيارات التعليمية 

التي تطرحها املؤسســات التعليمية املشــاركة يف املعرض 

تعــد فرصة مثينة تؤكد مدى حرص القيادة العامة للقوات 

املســلحة عــىل توفري كل مــا من شــأنه تعزيــز خربات 

املجنديــن، وضــامن وصولهــم إىل مســتويات تعليميــة 

وأكادميية متقدمة.

من جهته، أعرب عبدالعزيز خميس عن ســعادته ورضاه 

عن مســتوى املعرض بعــد أن أتاح الخيــارات كافة أمام 

املجنديــن، مشــرياً إىل أن طبيعة التخصصــات والوظائف 

التــي تطرحها الجهات العارضة للوظائف، إضافة إىل املنح 

واملزايــا املقدمة من قبل مؤسســات التعليم، متنح املجند 

خيــارات واضحــة متكنه مــن تحديد مســاره واختيار ما 

يتوافق معه، دون توجيه. 

قــال عبدالله أحمد البلــويش إن الوجود يف مراكز تدريب 

الخدمــة الوطنية مينــح املجندين من خريجــي الثانوية 

العامة فرصــة إلدراك أهمية املراحــل املقبلة يف حياتهم، 

مشــرياً إىل أنه بات أكرث حرصاً عىل اختيار الخطوة التالية 

يف حياته.

عيىس السعدي

عبدالله أحمد البلويش

عبد العزيز خميس
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بقلم: سامي الريامي
كاتب وصحفي

معركة شرسة .. لكنها إجبارية

ال أسوأ، وال أقبح، من أن مينح اإلنسان عقله لغريه يك يحشوه أفكاراً  كيف شاء، وال أسوأ من أن 
يفقد اإلنســان أهم ميزة يتميز بها عن غريه من املخلوقات وهي استخدام هذا العقل، وال أقبح وال 
أفظع من ترصفات مغسويل العقول، فهم منقادون مسريون، ينساقون وراء مضلليهم بشكل مريب، 

ويبيعون أهلهم وأبنائهم وأوطانهم ودينهم، ألجل ال يشء!!
لذلك، فأســلوب اصطياد الضحايا متشابه، وكذلك الضحايا متشابهون، واللعب كله يتم عىل أوتار 
الدين والثواب والعقاب الرباين، وبث األفكار الخبيثة بعد تغليفها بالخطاب الديني املشوه واملزور، 
للوصول إىل مرحلة االستيالء عىل العقل، عندها تأيت مرحلة االستغالل والتحكم عن بعد، ثم مرحلة 
الطاعــة العمياء لتنفيذ املخططات واألجنــدات، وال مانع أبدا لدى هذه « العصابات» عىل اختالف 
أســامئها من حرق جميع «الكروت» التي تم اللعب بها، يف تفجري او عملية او قتال أو مظاهرة من 
اجــل الوصــول إىل األهداف الحقيقية التــي ال تتجاوز أبدا مصالح شــخصية أو دنيوية ال عالقة لها 

بالدين وال باآلخرة!!
اختلفت األســامء، والنتيجة واحدة، واختلفت أشــكال التنظيامت واألحزاب، وأهدافهم واحدة، 
واختلفت أســاليبهم للوصول إىل األهداف، واســتخدام الدين يشء مشرتك يف كل مناهجهم للوصول 
إىل هذه األهداف، ال فرق بني «إخوان» و»قاعدة» و»نرصة»، و»داعش» فجميعهم خرجوا من نفس 
الرحم، وجميعهم يعيثون يف األرض فســادا، وجميعهم يستخدمون لغة الدين، وهم ابعد ما يكونوا 
عن هذا الدين، وجميعهم شــوهوا اإلسالم، وجميعهم ارهبوا املسلمني قبل غري املسلمني، وجميعهم 

إرهابيون باعوا أوطانهم، ويسعون لدمارها وسلب أهلها نعم األمن واألمان واالستقرار!!
مكافحــة هؤالء، ال تكفيها القوة العســكرية، بالرغم من أهميتها ورضورتها لكرس شــوكتهم، بل 
ان مكافحتهــم والقضاء عليهم تحتاج إىل خطط إســرتاتيجية طويلة األمد، تبدأ من اآلن، وتركز عىل 
مكافحة أفكارهم الخبيثة، فيجب علينا محاربة الفكر قبل محاربة البرش، الن البرش يســهل القضاء 

عليهم، يف حني الفكر يستطيع صنع إرهايب جديد فور مقتل إرهايب حايل!!
هم اتبعوا أسلوب السيطرة العقلية عىل الضحايا لالنتشار، ونحتاج نحن إلتباع أسلوب زرع ثقافة 
االعتــدال واألفــكار الحضارية يف العقول، وتحصينها ملقاومة كل فكر ضاليل، وهذا يجب ان يشــمل 
الجميع، الصغري قبل الكبري، ولجميع املراحل العمرية الحساسة، يجب ان نبدأ مبكرا، ونستمر طوال 
فرتة تشكل العقول واألفكار، من البيت إىل الحضانة والروضة وجميع املراحل الدراسية، يف املساجد 
والجامعات، علينا مواجهة كل فكرة خبيثة بأفكار حضارية لدحرها فورا قبل أن تتشــبث يف العقول 
واألذهان، ال نغفل عن ذلك أبدا، لذلك فاألمر ليس ســهال، واملعركة رشسة، لكننا ال منلك خيارا آخر، 
هــي معركة إجبارية، فرضــت علينا، وال بد من املواجهة، ومحاربــة الفكر الخبيث أصبحت رضورة 

تحتمها علينا مجريات األحداث املاضية والحارضة، واملستقبلية رمبا!!



ا"مـارات متتـلك رؤيـة دبلوماسيــــــــــــــ

تتسم باحليوية والفاعلية والديناميكية

|  العدد 533  |  يونيو 2016  |30

لقاء العدد

خص سمو الشيخ طحنون بن 
زايد آل نهيان مستشار األمن 
الوطني مجلة درع الوطن 
ومجلة كلية الدفاع الوطني 
بحوار صحفي أكد من خالله 
بأن فكرة إنشاء املجلس األعىل 
لألمن الوطني جاءت انسجاماً 
مع رؤية املغفور له بإذن الله 
تعاىل الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان مؤسس دولة االتحاد، 
و رؤية صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة –حفظه الله- والتي 
متكن دولة اإلمارات العربية 
املتحدة من مواكبة التطورات 
والتغريات التي تطرأ عىل البيئة 
األمنية واالسرتاتيجية، و التي 
تشهدها املنطقة و العامل.

إعداد: التحرير
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ــــــــــــة منـوذجية وسـياسة خارجية حكيمة

وأكد ســموه بــأن اإلمارات وقفــت إىل جانب 

العربيــة  اململكــة  بقيــادة  اليمــن  األشــقاء يف 

الســعودية والتحالف العريب، مــن مبدأ منارصة 

القضيــة العادلــة و املرشوعة للشــعب اليمني، 

وحقه يف العيش الكريم يف أمن واستقرار وكرامة.

وأضاف سموه بأن شهدائنا مصدر فخر و اعتزاز، 

فهم األبطــال الذين بفضلهم- بعد الله ســبحانه 

وتعاىل- نستنشــق العزة والكرامــة واملجد، وهم 

من أعلوا راية الوطن وذادوا عن حامه بأرواحهم، 

وهــم مصدر إلهام لألجيال القادمة، فهم يعلمون 

أبناءنا أسمى معاين التضحية بالنفس، كام أن أرس 

الشهداء تعد مصانع الرجال، فهي من ربَت أبنائها 

عــىل حب الوطن والذود عــن حياضه ومقدراته، 

والقيادة الرشــيدة يف دولة اإلمارات تعتز بشهداء 

الوطن.

وأضاف ســموه بــأن دولة اإلمــارات رائدة يف 

مجال املســاعدات اإلنسانية، وهي تستمد رؤيتها 

مــن النهج الــذي أرســاه -املغفور له بــإذن الله 

تعاىل- الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان مؤسس 

دولــة االتحــاد، ويــأيت هــذا ليؤكد التــزام دولة 

اإلمارات العربية املتحدة بقيادة صاحب الســمو 

الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان  رئيس الدولة 

-حفظه الله- عىل رسالة الدولة اإلنسانية العاملية 

والتي تشجع وتدعم كل املبادرات التي من شأنها 

أن تخفف معاناة شعوب العامل، وخاصة تلك التي 

وقعت ضحية للحروب و النزاعات، و ال تزال دولة 

اإلمــارات تحافظ – و للعــام الثالث عىل التوايل- 

عىل مركزها ضمن أكرب املانحني الدوليني يف مجال 

املســاعدات التنموية ويف مقدمــة الدول العرش 

األكرث عطاًء يف العامل،

وتاليا نص الحوار:

عندما نتحدث عــن املجلس األعــىل لألمن 
الوطني، إمنا نتحدث عن دور سموكم 
بصفتكم مستشار لألمن الوطني، حيث أصبح 
دور املجلس واضحاً يف صناعة وصياغة القرار 
السيادي للدولة، و أصبح أمن االتحاد مبفهومه 
الشامل جزء رئيس من واجبات املجلس األعىل 
لألمن الوطني ، ماذا يقول سموكم يف هذا 

املجال؟

إن فكــرة إنشــاء املجلس األعىل لألمــن الوطني 

جاءت انســجاماً مع رؤية املغفور لــه بإذن الله 

تعاىل الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان مؤسس 

دولة االتحاد، و رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولــة –حفظه الله- 

والتــي متكن دولة اإلمــارات العربية املتحدة من 

مواكبة التطورات والتغريات التي تطرأ عىل البيئة 

األمنية واالســرتاتيجية، و التي تشهدها املنطقة و 

العامل، وهو ما يتطلب نظرة شمولية ملفهوم األمن 

الوطني الهادف إىل تحقيق أمن االتحاد ومتاســكه 

وســالمته من جميع الجوانب األمنية واالقتصادية 

واالجتامعية والثقافيــة والبيئية وغريها، وذلك يف 

إطار مواجهة التحديــات و املخاطر عىل الصعيد 

املحــيل واإلقليمــي والــدويل، ويســعى املجلس 

لتحقيق هذا الهدف الســامي من خالل التنسيق 

و التعــاون مــع مختلــف األجهــزة والقطاعات 

بالدولة املحلية منها و االتحادية لتوحيد املفاهيم 

واإلجراءات وســد الثغرات، كام يركز عىل مفهوم 

تعزيــز دور الفرد و واجبه- بصفته نواة للمجتمع 

و رشيك يف املســؤولية تجاه الوطن، للمســاهمة 
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يف الحفاظ عىل املكتســبات وحامية تراب الوطن 

ومقدراته، وصوالً إىل تحقيق االزدهار االقتصادي، 

ورفاهية ورخــاء املواطنني واملقيمــني والزائرين 

يف ظــل القيادة الحكيمة لصاحب الســمو رئيس 

الدولة حفظه الله.

سيدي : تقع دولة اإلمارات العربية املتحدة 
يف منطقة جغرافية مهمة وغنية باملوارد 
الطبيعية و باملقابل هنــاك دول كثرية يف 
اإلقليم تعاين من عنارص عدم االســتقرار 
وحروب داخلية ومذهبية إضافة إىل تداعيات 
ثورات ما يسمى بـ»الربيع العريب» واإلرهاب 
والتطرف ... كيف يرى سموكم أهم مرتكزات 
األمن الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

من حيث الثبات واالستقرار؟
مل تعــد التحديــات املعارصة بأبعادهــا املختلفة 

محصــورة يف نطاق الحــدود اإلقليمية للدولة بل 

تجاوزتها لتشــمل دول الجــوار الجغرايف املبارش، 

لتمتد إىل املســتويني اإلقليمي والدويل، وانطالقاً 

مــن هذا فإن لدولــة اإلمــارات العربية املتحدة 

فلســفتها يف مفهــوم األمن الوطني الشــامل، و 

التي تتجــىل مرتكزاتها يف تجســيد روح التالحم 

بني القيادة الرشــيدة وشعب دولة اإلمارات، من 

خــالل ركائز األمن الوطني التــي تتجىل يف إعالء 

شــأن الكوادر البرشية املواطنة وتنميتها يف شتى 

اليمن جزأ ال يتجزأ 
من مرتكزات ا;من 

اخلليجي والعربي

املجــاالت، لتقود مســرية هذا االتحــاد وتحصنه 

يف وجه هذه التحديــات والتهديدات، و تحقيق 

اإلنتــاج املعــريف، والتنــوع االقتصــادي، وبنــاء 

القدرات العسكرية، والتفوق النوعي، والعالقات 

الدولية القامئة عىل مبدأ عدم التدخل يف شــئون 

الدول، و عىل مبدأ الوســطية و السالم والتسامح 

بني الشعوب والثقافات والحضارات.

سيدي : جاءت مشاركة دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة يف التحالف العريب “ عاصفة الحزم 
« بقيادة اململكة العربية الســعودية الشقيقة 
إلعادة الرشعية يف اليمن، وبناء عىل طلب 
رســمي من اليمن وبناء عىل توافق عريب 
إقليمي و دعم دويل ممثالً بقرار مجلس األمن 
رقم (2216)، فكيف تقيم سموكم الحالة 
اليمنية وتأثريها عىل أمن دول مجلس التعاون 
الخليجي بشكل عام و األمن الوطني لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة بشكل خاص؟
لقد وقفــت دولة اإلمارات العربيــة املتحدة إىل 

جانب األشــقاء يف اليمن بقيادة اململكة العربية 

الســعودية والتحالف العريب، مــن مبدأ منارصة 

القضيــة العادلــة و املرشوعة للشــعب اليمني، 

وحقه يف العيش الكريم يف أمن واستقرار وكرامة، 

ومن هنا جاءت رؤية القيادة الرشيدة بتقديم كل 

أنواع الدعم لألشــقاء يف اليمن الستعادة الرشعية 

وتحريره من براثــن اإلنقالبيني، وذلك باعتبار أن 

اليمن جزء ال يتجزأ من مرتكزات األمن الخليجي 

والعــريب عىل الصعيد اإلقليمي، كام أن دور دولة 

اإلمارات يف التحالف العريب الذي تقوده اململكة 

العربية السعودية ســاهم يف تحييد عوامل عدم 

االستقرار الرئيســة يف اليمن ممثلة يف التدخالت 

الخارجية األجنبية والتنظيامت اإلرهابية، و ذلك 

إلرساء قواعد االستقرار يف اليمن، و بالتايل تعزيز 
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مســتوى األمن يف املنطقة، وجاءت االستجابة 

الحتــواء تلك املخاطــر عىل املــدى القريب، 

والقضاء عليها نهائياً عىل املدى البعيد لضامن 

عــدم زعزعــة األوضــاع األمنيــة يف اليمن، و 

بالتــايل انتقــال تداعياتهــا الســلبية إىل دول 

الجــوار، كام ميكنني القــول إن عاصفة الحزم 

قد غريت قواعد اللعبة، حيث أرســل التحالف 

العريب رســالة واضحة للجميع تحدد الخطوط 

الحمــراء، و تبــني للعامل أجمــع بأننا لن نقف 

موقف املتفرج، بل منتلك زمام املبادرة و منتلك 

القــدرات والقــوة الالزمة لتغيــري األوضاع يف 

املنطقة إىل األفضل مبا يضمن حامية مصالحنا 

الوطنية، ومينع أي تأثريات خارجية تهدد أمننا 

الوطني.

سيدي : بفضل القيادة الحكيمة لسيدي 
صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولــة، القائد األعىل للقوات 
املســلحة “ حفظه الله” فإن دولة اإلمارات 
العربية املتحدة متتلك دبلوماسية و سياسة 
خارجية مميزة عىل املســتوى اإلقليمي 
والدويل ... فكيف يتم االستثامر والبناء 
عىل هذه النجاحات لخدمة اسرتاتيجية 
األمن الوطنــي لتحقيق األهداف واملصالح 
الوطنيــة لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

شهداؤنا مصدر 
فخر وإعتزاز لنا 

ول�جيال القادمة

واملحافظة عليها؟
متتلــك دولــة اإلمــارات العربية املتحــدة رؤية 

دبلوماســية منوذجية وسياســة خارجية حكيمة 

مســتمدة من رؤيــة مؤســس االتحــاد -رحمه 

الله- تتســم بالحيويــة والفاعليــة والديناميكية 

و تقــوم عــىل مجموعة مــن الثوابت للسياســة 

املتوازنــة واملعتدلــة، وانطالقاً من هــذه املبادئ 

حققــت الدبلوماســية اإلماراتيــة نجاحات وفق 

رؤيــة مدروســة إىل فضــاءات أرحب ســاهمت 

يف إدارة أزمــات املنطقــة، و لعب دور حيوي يف 

مواجهة وتقويــض تلك التهديــدات والتحديات 

التــي عصفــت باملنطقة مــن إشــكاليات أمنية 

واضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية وإنسانية 

عــىل الصعيد اإلقليمي والــدويل،  و قد انتهجت 

السياسة الخارجية اإلماراتية مبادرات بناءة ضمن 

أطر العمل الخليجي والعريب املشرتك، وكذلك بناء 

الرشاكات والتحالفات اإلقليمية والدولية يف سبيل 

املســاهمة يف حامية األمــن الوطني، و مبا يحقق 

األهداف واملصالح الوطنية لدولة اإلمارات و دول 

املنطقة و استقرارها و منوها. 

ســيدي: وقعت الدول اتفاق (1+5) مع إيران  
حول ملفها النووي، هل ترون أن االتفاق 
خطــوة يف تحقيق االســتقرار و األمن؟ وهل 
هناك تحفظات من دول مجلس التعاون عىل 

االتفاق؟
لدولة اإلمارات عالقات تاريخية وثيقة مع الجارة 

إيران ، كام تربطنا عالقات جوار وعالقات تجارية 

مشــرتكة، ولقــد عربت دولــة اإلمــارات العربية 

املتحدة عن ترحيبها باالتفاق النووي بني إيران  و 

مجموعة (1+5)، كام أعربت عن أملها بأن يفتح 

هذا االتفاق صفحة جديدة يف املنطقة بالحد من 

طموحات إيران  النووية، حيث تتفق دول الخليج 

بــأن التزام إيــران   يجب أن ينعكــس عىل مدى 
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التزامها بالحد من تدخلها يف شــؤون املنطقة، إن 

ذلك ســيعطي مؤرشاً ايجابياً نحــو رغبة طهران 

يف تعزيز الســلم واالســتقرار يف املنطقة، ويلبي 

ذلــك طموحــات شــعوب املنطقــة للتوجه إىل 

تحقيق التنمية والنمو واالزدهار. ونحن باملقابل 

مســتمرون يف املتابعة، حيث علينا مراقبة سلوك 

إيران بعــد رفع العقوبات، ونتمنى أن تســتثمر 

تلــك املوارد يف تطوير اقتصادها وتحســني بنيتها 

التحتية، وتسخري تلك اإلمكانيات لتحقيق رفاهية 

الشعب اإليراين ورخاءه.

سيدي: أثبت شباب دولة اإلمارات إخالصهم 
وتفانيهم يف خدمة الوطن وقد رضبوا أروع 
األمثلة يف التضحيــة والفداء من أجل الوطن، 
ماذا تقول يف شهدائنا الذين سقطوا يف ساحات 

ا"مارات رائدة ] 
Lال املساعدات 

ا"نسانية

الوغى دفاعاً عن املصالح العليا للدولة؟ 
ننظــر إىل شــهدائنا بأنهم مصدر فخــر و اعتزاز، 

فهــم األبطال الذين بفضلهم- بعد الله ســبحانه 

وتعاىل- نستنشــق العزة والكرامــة واملجد، وهم 

من أعلوا راية الوطن وذادوا عن حامه بأرواحهم، 

وهم مصدر إلهام لألجيال القادمة، فهم يعلمون 

أبناءنا أســمى معــاين التضحيــة بالنفس، كام أن 

أرس الشــهداء تعد مصانع الرجال، فهي من ربَت 

أبنائهــا عــىل حب الوطــن والذود عــن حياضه 

ومقدراتــه، والقيادة الرشــيدة يف دولة اإلمارات 

تعتز بشــهداء الوطــن، ومتثل مبادرات ســيدي 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 

ديب، وأخيه ســيدي صاحب السمو الشيخ محمد 

بــن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقــوات املســلحة برعاية أرس الشــهداء 

منوذجــاً اللتزام و وفــاء القيادة لهــؤالء األبطال 

الذين سطروا بدمائهم الزكية صفحات مضيئة يف 

تاريخ الوطن.

سيدي : تعد دولة اإلمارات العربية املتحدة 
من الدول التي تخطط لتعزيز التنوع 
االقتصــادي و التقليل من االعتامد عىل النفط 
كأحــد مرتكزات االقتصاد الوطني، فأين يقف 
االقتصاد الوطني اإلمارايت يف هــذا املجال 
يف ظل انخفاض أســعار النفط وعنارص عدم 

االستقرار يف اإلقليم؟
يعــد االقتصاد مــن أهم ركائز األمــن الوطني، و 

دولــة اإلمــارات العربية املتحــدة مل تتعامل مع 

هذا امللف من املنظور التقليدي، بل ســعت منذ 

عقود لتعزيز االقتصاد باتباع مفاهيم حديثة مثل 
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االســتدامة والتنوع بالبحث عن بدائل للطاقة و 

مصــادر متعــددة للدخل، ويف هذا الســياق من 

املهم اإلشــارة إىل مقولة ســيدي صاحب السمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكــم ديب وأخيه 

صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهــد أبوظبي - نائب القائــد األعىل للقوات 

املســلحة: “إن دولة اإلمارات ســتحتفل بتصدير 

آخر برميل مــن النفط، والبــدء يف وضع برنامج 

وطني شــامل لتحقيق اقتصاد مســتدام لألجيال 

القادمــة”، و تعتــرب كلمة ســموه ملهمــة لنا و 

نستنبط منها جانباً مهامً من اسرتاتيجيتنا األمنية 

مــن املنظــور االقتصــادي، ومــن إدراك القيادة 

بــرضورة تنويع مصادر الدخــل وتعزيز االقتصاد 

الوطني بروافد متعددة مثل الســياحة و التجارة 

و الصناعة واالستثامر وغريها لخلق اقتصاد وطني 

مستدام يعزز مفهوم األمن االقتصادي و يسهم يف 

تعزيز األمن الوطني من املنظور االسرتاتيجي .

سيدي: تصدرت دولة اإلمارات العربية 
املتحدة تقديم املساعدات اإلنسانية املتنوعة 
للعامل، ومد يد العون بصمت للدول والشعوب 
املحتاجة، كيف تنظرون إىل دور اإلمارات 
ومساهمتها عرب الســنوات يف تخفيف معاناة 

املاليني من البرش؟ 
تعد دولــة اإلمارات رائدة يف مجال املســاعدات 

اإلنســانية، وهي تســتمد رؤيتها من النهج الذي 

أرســاه -املغفور له بإذن الله تعاىل- الشــيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيان مؤسس دولة االتحاد، ويأيت 

هذا ليؤكــد التزام دولة اإلمارات العربية املتحدة 

بقيادة صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيــان  رئيــس الدولة -حفظه الله- عىل رســالة 

الدولة اإلنســانية العاملية والتي تشــجع وتدعم 

كل املبــادرات التي من شــأنها أن تخفف معاناة 

شــعوب العامل، وخاصة تلــك التي وقعت ضحية 

للحــروب و النزاعــات، و ال تــزال دولة اإلمارات 

تحافظ – و للعام الثالث عىل التوايل- عىل مركزها 

ضمن أكرب املانحني الدوليني يف مجال املساعدات 

التنمويــة ويف مقدمة الدول العــرش األكرث عطاًء 

يف العامل، ومســاعي الدولة اإلنســانية لعقود قد 

ترجمت يف مســاهمتها يف حفظ األمن وترســيخ 

دعائــم االســتقرار، من خــالل تخفيــف معاناة 

الشــعوب وخفض معدالت الفقر، و قد أصبحت 

اإلمــارات منوذجــاً يف تقديم يد العــون للجميع، 

البعيــد والقريب دون متييز، مام جعل شــعوب 

العامل تنظر إليها بعني التقدير واالمتنان•

ركائز الزمن الوطني 
تتجلى ] إعالء شأن 

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

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

ستزيدنا عزمية وإرصار لتحقيق                  كاملة.

إعداد:
الرائد/ جميل خميس السعدي
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سفM اليمن لدى الدولة يزور عددا من أسر الشهداء ] دبي
زار ســعادة فهد سعيد املنهايل سفري الجمهورية اليمنية 

لدى الدولــة اليوم يرافقه وفد من مكتب شــؤون أرس 

الشــهداء يف ديوان ســمو ويل عهد أبوظبي واملستشار 

ســلطان الباكري من الســفارة اليمنية عــددا من أرس 

الشــهداء الذين بذلوا أرواحهم خــالل أدائهم واجبهم 

الوطني يف عملية ”عاصفة الحزم وإعادة االمل ” ضمن 

صفــوف قوات التحالــف العريب الذي تقــوده اململكة 

 العربيــة الســعودية للوقــوف مع الرشعيــة يف اليمن.

الشــهداء  أرس  مــن  كال  املنهــايل  الســفري  زار  فقــد 

األبطــال يف إمــارة ديب ســعيد حمد عبيــد املري وعيل 

إبراهيــم. وعبدالرحمــن  البلــويش  طاهــر   حســني 

وأشاد سعادة فهد سعيد املنهايل خالل هذه الزيارة بالدور 

البطويل للشهداء ووقوف اإلمارات قيادة وحكومة وشعبا 

إىل جانــب الحكومة الرشعيــة يف اليمن وتقديم الدعم 

واملساندة للشــعب اليمني مبا يجســد عمق العالقات 

 األخوية والتاريخية بني البلدين والشــعبني الشــقيقني.

من جانبهم أعرب ذوو الشهداء عن شكرهم وتقديرهم 

لزيــارة الســفري وما حملتــه من عمق عالقــات الوفاء 

والتواصــل .. مؤكديــن أن تضحيــات أبنائهــم نالوا بها 

أعىل مراتب الــرشف واملجد ورفعوا بها هامات وطنهم 

وقيادتها بشموخ وعزة.

املبعوث ا;ممي يدعو ا;طراف اليمنية لالستفادة من فرصة مشاورات الكويت
دعــا اســامعيل ولــد الشــيخ أحمــد مبعــوث األمــم 

املتحــدة اىل اليمــن األطــراف اليمنيــة اىل االســتفادة 

مــن الفرصة ــــ التــي وصفهــا بالتاريخية ــ الســتئناف 

مشــاورات الســالم التــي تســتضيفها دولــة الكويــت 

واملواطــن. الوطــن  أمــن  لضــامن  الجهــود   وتوحيــد 

ونقلــت وكالة األنبــاء الكويتية ” كونا ” عن ولد الشــيخ 

- يف بيــان صحفي لــه الليلة املاضية عقب مشــاركته يف 

لقــاء جمع بان يك مون أمني عــام األمم املتحدة وصاحب 

الســمو الشيخ متيم بن حمد بن خليفة آل ثاين أمري دولة 

قطر والرئيس اليمنــي عبدربه منصور هادي عىل هامش 

منتدى الدوحــة يف دورته الـــ/ 16/ - أن املجتمع الدويل 

متحــد يف موقفه ومرص عىل مســاعدة اليمنيني يف تخطي 

 هذه املرحلة الصعبة والتوصل اىل مســار ســلمي شامل.

وقــال املبعــوث األممــي أن الرئيــس هــادي أكد خالل 

اللقــاء عــودة الوفــد الحكومــي لطاولــة املشــاورات 

يف الكويــت بعــد تعليــق مشــاركته وحثــه عــىل بذل 

شــامل. ســيايس  حــل  اىل  للتوصــل  الجهــود   أقــىص 

وأعــرب عــن شــكره للرئيــس اليمنــي عــىل تعاونــه 

مــع جهــود منظمــة األمــم املتحــدة ودعمه املســتمر 

قطــر  أمــري  شــكر  كــام  ســلمي  حــل  اىل  للتوصــل 

اليمــن. يف  الســالم  ملســار  الداعمــة  جهــوده   عــىل 

وكان الرئيــس اليمنــي قد أعلــن يف العاصمــة القطرية 

الدوحة الليلة املاضية موافقته عىل استئناف وفد الحكومة 

مشاركته يف مشاورات السالم بعد أن قدمت األمم املتحدة 

ضامنا بااللتزام بقرار مجلس األمن الدويل رقم / 2216/.

سفM اليمن يشيد مبواقف القوات املسلحة ا"ماراتية
أعــرب ســعادة فهد ســعيد املنهايل ســفري الجمهورية 

اليمنيــة لــدى الدولــة عن ســعادته مبناســبة الذكرى 

األربعني لتوحيد القوات املســلحة بدولة اإلمارات عىل 

أســس علمية ووفق خطط اســرتاتيجية مدروســة ومبا 

يتوافــق واملتغريات واملســتجدات اإلقليميــة والدولية 

 وعــىل عقيدة قتالية صلبة وإميان وطني قوي وراســخ.

و أشــاد املنهايل يف ترصيح خاص لوكالة أنباء اإلمارات ” 

وام ” بهذه املناسبة باملواقف البطولية الثابتة والشجاعة 

للقوات املسلحة اإلماراتية ضمن قوات التحالف العريب 

يف عملية ” عاصفة الحزم وإعادة األمل ” بقيادة اململكة 

العربية السعودية لنجدة أشــقائهم يف اليمن والوقوف 

إىل جانب الحق وإســتعادة الرشعية وتحرير الكثري من 

املحافظــات اليمنية مــن قبضة امليليشــيات االنقالبية 

وقــوى الظالم والتطرف واالرهــاب وتقدميها كوكبة من 

الشــهداء األبــرار الذين ضحــوا بأرواحهــم تلبية لنداء 

الواجــب والوقــوف إىل جانب الشــعب اليمني يف بناء 

حياة كرمية و مستقبل أفضل.

|  العدد 533  |  يونيو 2016  |



39

شن طريان دول التحالف العريب املساند للرشعية يف اليمن، 

غــارات جويــة عىل مناطــق متفرقة يف محافظــات عدة، 

وحلقت مقاتالته يف أجواء عدد من املناطق منها العاصمة 

صنعاء، بالتزامــن مع املواجهات املتقطعة وتبادل القصف 

املدفعــي يف بعــض الجبهات جراء اســتمرار امليليشــيات 

 االنقالبية يف خرق الهدنة املعلنة وإعالن وقف إطالق النار.

ويف مديريــة نهم، التابعة ملحافظــة صنعاء، قصف طريان 

التحالف، مواقع للميليشيات يف منطقة بني بارق وجنوب 

الشــبكة وبران، وتعزيــزات يف منطقــة املجاوعة، وواصل 

الحقــاً تحليقه يف أجواء املديرية، تزامناً مع قصف مدفعي 

متبادل بني امليليشيات وقوات الرشعية. 

ويف محافظــة مــأرب، أكــدت مصــادر محليــة تحليــق 

عبيــدة  وادي  مديريتــي  أجــواء  يف  التحالــف  طــريان 

مدفعــي  قصــف  مــع  بالتزامــن  ورصواح،  واألرشاف 

متبــادل يف مناطــق متفرقة، منها مناطق املشــجح وحمة 

 ثوابــة ورحبــة ســعيد وكمــب كعــالن ووادي مخــدرة. 

ويف األثناء شن طريان التحالف غارتني عىل تحركات امليليشيات 

يف منطقــة الوقز ومنطقة الســاقية مبديريــة املصلوب يف 

 محافظة الجوف، فيام حلقت مقاتالته يف أجواء املحافظة.

كام شــنت مقاتــالت التحالف ثالث غــارات، صباح أمس، 

اســتهدفت تعزيــزات تتضمــن صواريخ للميليشــيات يف 

مديرية موزع وغارتني اســتهدفتا تعزيزات للميليشيات يف 

مدينة املخا مبحافظة تعز، بالتزامن مع مواجهات بني قوات 

الرشعية وامليليشيات يف جبهة الضباب، غرب تعز.

غارات للتحالف على حتركات وتعزيزات االنقالبيني ] مناطق عدة 

ولد الشيخ يجدد إصرار ا;مم املتحدة على إحالل ا;من والسالم ] اليمن
فيــام نــزل تأكيد الرئيــس اليمني عبدربــه منصور هادي 

باســتكامل مشــاورات الســالم التي تســتضيفها الكويت 

منــذ 21 إبريل/ نيســان املــايض، وعدم االنســحاب منها 

«برداً وســالماً» عىل املبعوث األممي إىل اليمن إســامعيل 

ولد الشــيخ أحمد، وعىل القيادة السياســية والدبلوماسية 

الكويتية التي تأمل أال يغادر أطراف املشــاورات الكويت 

إال ويف أيديهم اتفاق ســالم شامل، يخرج اليمن من كبوته 

ويوقــف نزيف الدم ويرشع يف إعــادة اإلعامر، حذر ولد 

الشــيخ أحمد، من التداعيات السلبية لألمن يف اليمن عىل 

أمــن واســتقرار املنطقة مجــدداً إرصار املنظمــة الدولية 

عىل إحالل األمن والســالم يف البــالد داعياً الفرقاء اليمنيني 

إىل تغليــب املصلحة العامة، وتقديــم تنازالت تضمن حال 

 «متينــاً وشــامالً» يعيد الســالم لليمن واألمــن لليمنيني.

وأكد ولد الشيخ أحمد يف كلمة ألقاها أمام منتدى الدوحة 

يف دورته

ال 16تحت شــعار (االســتقرار واالزدهــار للجميع) قبيل 

عودتــه إىل الكويت الســتئناف املشــاورات: «أننــا اليوم 

أقــرب إىل الســالم مــن أي وقــت مىض وهــو قريب ملن 

يريــده». وقــال إن املشــهد اليمني «مفعــم بالتعقيدات 

مــن  العديــد  معهــا  وتتداخــل  والخارجيــة  الداخليــة 

مؤكــدا  والسياســية»،  واألمنيــة  االقتصاديــة  األبعــاد 

اســتعداد األمم املتحــدة واملجتمع الــدويل ودول مجلس 

 التعــاون الخليجــي لدعــم اليمــن سياســياً ولوجســتيا.

وشــدد عىل أن القرار يبقــى بيد اليمنيني أنفســهم داعياً 

إياهــم إىل تغليــب املصلحــة العامة، وتقديــم التنازالت 

التي تخدم الوطن واملواطن والتي تضمن مســتقبال مرشقا 

يستحقه اليمن، وأعرب عن أسفه ألخبار املوت والحوادث 

التي يعد املدنيون هم املترضر األكرب منها مطالباً األطراف 

اليمنية بالتحيل بحســن النية من أجــل معالجة الحروب 

والنزاعات السياســية. وقــال: «نحن أمــام مرحلة دقيقة 

نعمــل فيها عــىل تدوير الزوايــا وتطبيق إجــراءات الثقة 

فيام تبقى الضامنات املطلوبة من الطرفني ســيدة املوقف. 

وأضاف: «أتيت إىل منتدى الدوحة قادما من الكويت التي 

تشــهد مفاوضــات مينية - ميينة حاســمة تهدف إىل وضع 

 حد للرصاع الدامي الذي حصد أرواح املئات من األبرياء».

وأشــار إىل أن مفاوضــات الكويــت تعقــدت وتشــعبت 

وتعرقلــت عدة مرات، لكنها مســتمرة بعزم حتى التوصل 

لحلــول مســتدامة. وقال: «ال شــك أن التحديــات كثرية، 

لكنها ليست مســتعصية ونحن واثقون من إمكانية البناء 

عــىل األرضية املشــرتكة الصلبــة يف حال قــررت األطراف 

تقديــم الضامنات والتنازالت فمشــاورات الســالم فرصة 

تاريخيــة قد ال تتكــرر. وذكر أن النــزاع يف اليمن والوضع 

اإلنســاين الناجــم عنه طــال وال يحتمل االنتظار، مشــرياً 

إىل أن األرقــام تؤكــد أنــه خالل عــام واحد ســقط نحو 

ســبعة آالف قتيــل و35 ألف جريــح، فيام اضطــر ثالثة 

 ماليــني شــخص ملغــادرة منازلهم بحثــاً عن ملجــأ آمن.

وأوضح أن اليمن يخوض حروباً عىل جبهات مختلفة، يدفع 

مثنها باهظاً من أمنه واســتقراره، مشــرياً إىل أن العمليات 

اإلرهابيــة التي تســتغل غيــاب الدولة طبعــت يوميات 

اليمنيــني يف معظم أنحــاء البالد، وأشــاد بالنجاحات التي 

 بدأت تحققها السلطات األمنية أخرياً يف مكافحة اإلرهاب.

واجتمع ولد الشيخ أمس، مع رؤساء الوفدين وغريهام من 

كبــار املندوبني من الجانبني، داعياً يف هذا الســياق جميع 

األطــراف إىل العمــل من أجل إيجاد حل شــامل يف أقرب 

وقــت ممكن. ووصف الوضع بأنه معقد، ولكن الوقت قد 

حان التخاذ قرارات واضحة وتحديد مصري البالد.
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تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايــد آل نهيان رئيس الدولة «حفظــه الله» ..أمر 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة 

بتخصيص مبلغ 20 مليون دوالر أمرييك الستثامرها 

يف دعم وتطوير قطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة 

يف الجمهورية اليمنية الشقيقة.

يأيت ذلك يف إطار ســعي دولة اإلمارات للمساهمة 

يف دعــم الجهــود الحكوميــة يف التنميــة ومتكني 

الشباب وتعزيز االســتقرار االجتامعي واالقتصادي 

والسيايس يف اليمن. 

وتشــمل املبادرة التي ســيتوىل «صنــدوق خليفة 

لتطوير املشاريع» تنفيذها واإلرشاف عليها مدينتي 

« عــدن واملــكال « كمرحلة أوىل عــىل أن متتد إىل 

باقي املحافظات واملدن اليمنية يف مراحل الحقة. 

وتســهم هــذه املبــادرة يف تعزيــز أداء االقتصاد 

اليمني ودفعه باتجــاه التعايف والنمو وتوفري فرص 

عمل للطاقات البرشية اليمنيــة املوهوبة وتعزيز 

ثقافة االستثامر وريادة األعامل يف اليمن الشقيق. 

وتضاف املبادرة إىل ســجل الدولة الحافل بالعطاء 

واملواقف اإلنسانية والتنموية املرشفة تجاه األشقاء 

يف الجمهورية اليمنية التي أرىس دعامئها املغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». 

يشــار إىل أن « صندوق خليفة لتطوير املشــاريع 

« حقق نجاحا ملفتــا يف نرش ثقافة ريادة األعامل 

وتنميــة قطاع املشــاريع الصغرية واملتوســطة يف 

اإلمارات منذ تدشني خدماته يف العام 2007 ويسهم 

حاليــا بتوجيهات من القيــادة الحكيمة يف تطوير 

وتنمية قطاع املشــاريع الصغرية واملتوسطة يف كل 

مــن جمهوريتي مــرص العربية والشيشــان وذلك 

يف إطــار جهود الدولة ملســاعدة الدول الشــقيقة 

والصديقة لتنفيذ خططها التنموية وتحقيق النمو 

االقتصادي واالجتامعي ملوطني تلك الدول. 

 أعلــن اســامعيل ولد الشــيخ أحمــد مبعــوث األمم 

األطــراف  اســتئناف  اليمــن  اىل  الخــاص  املتحــدة 

اليمنيــة اليــوم مشــاورات الســالم التــي تســتضيفها 

دولــة لكويــت.. وذلــك بعــد ثالثــة أيام مــن تعليق 

املشــاورات. يف  مشــاركته  اليمنيــة  الحكومــة   وفــد 

ونقلــت وكالــة األنبــاء الكويتيــة ” كونــا ” عــن ولد 

الشــيخ يف بيان صحفي له الليلة املاضيــة..أن األطراف 

اليمنيــة تعقــد يف وقــت ال حــق اليوم جلســة عمل 

عليــه. املتفــق  األعــامل  جــدول  ملتابعــة   مشــرتكة 

وأكــد أن األطــراف اليمنيــة جــددت دعمهــا للجنــة 

التنســيق والتهدئــة واللجــان املحليــة لتثبيــت وقف 

األعــامل القتالية يف املحافظــات املعنية..عىل أن تعمل 

لجنة التهدئة والتنســيق عىل النظر يف األوضاع الشائكة 

 ميدانيــا وتقديم تقارير مفصلة عنهــا للجهات املعنية.

وأضاف أن األطراف اتفقت عــىل أن تقوم هذه اللجنة 

بتقــيص األوضاع يف لــواء ” العاملقة ” وإعــداد تقرير 

يف غضون / 72 / ســاعة عن أحــداث األيام األخرية مع 

 توصيات عملية يلتزم األطراف بتفيذها ملعالجة األوضاع.

وأعــرب املبعــوث األممــي عن شــكره للشــيخ صباح 

خالــد الحمــد الصبــاح النائــب األول لرئيــس مجلس 

الــوزراء ووزيــر الخارجيــة الكويتــي و الدكتورعبــد 

اللطيــف الزيــاين أمــني عــام مجلــس التعــاون لدول 

الخليــج العربيــة لجهودهــام الحثيثة خــالل اليومني 

الســالم. ملشــاورات  املســتمر  ودعمهــام   املاضيــني 

وأكــد ولد الشــيخ أحمد حرص منظمــة األمم املتحدة 

عــىل رضورة تقوية عمل اللجان املحلية والبدء من تعز 

كنموذج بهــدف تثبيت وقف األعــامل القتالية وتأمني 

االيصال املســتمر للمســاعدات االنســانية .. إضافة اىل 

تحييد املســار الســيايس ملشاورات الســالم اليمنية عن 

األوضاع امليدانية.

بتوجيهات رئيس الدولة .. 4مد بن زايد يأمر بتخصيص 20 مليون 
دوالر لتنمية قطاع املشاريع الصغMة واملتوسطة ] اليمن

ولد الشيخ أحمد يعلن استئناف مشاورات السالم بني ا;طراف 
اليمنية ] الكويت
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أمM الكويت واملبعوث ا;ممي إO اليمن يبحثان 
 تطورات مشاورات السالم

بحث صاحب الســمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 

أمري دولة الكويت وإسامعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث األمم 

املتحدة إىل اليمن اليوم.. تطورات مشاورات السالم اليمنية 

 التي تستضيفها الكويت تحت رعاية منظمة األمم املتحدة.

ونقلت وكالة األنباء الكويتية ” كونا ” عن صاحب الســمو 

الشــيخ صباح األحمد الجابر الصباح..دعوته إىل اســتمرار 

املشــاورات للتوصــل إىل نتائج إيجابية تســهم يف تحقيق 

السالم املنشود الذي يحفظ لليمن الشقيق أمنه واستقراره 

وسالمة أبنائه.
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أكــدت الواليــات املتحــدة األمريكية أنها لن تســمح 

بالخروج عىل الثوابت واألســس واملرجعيات التي بنيت 

عليها مشــاورات الكويــت ممثلة باملبــادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذيــة ومخرجات الحوار الوطني الشــامل 

 وقرار مجلس األمن 2216 وجميع القرارات ذات الصلة.

وذكرت وكالة األنباء اليمنية الرسمية أن التأكيد األمرييك 

جاء يف سياق االتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس اليمني 

عبــد ربه منصور هادي الليلة املاضيــة من وكيل وزارة 

الخارجية األمريكية توماس شانون الذي أكد دعم بالده 

 للرشعية الدســتورية يف اليمن ممثلــة بالرئيس هادي.

وعرب شانون عن شكره البالغ لهادي وجهوده الحثيثة التي 

يبذلها من أجل السالم من خالل دعمه للمشاورات السالم 

 يف الكويت رغم تعنت مليشيا الحويث وصالح االنقالبية.

من جانبه مثــن الرئيس اليمني الدور اإليجايب للحكومة 

األمريكيــة ووقوفهــا إىل جانب أمن واســتقرار ووحدة 

اليمن ورشعيته الدســتورية مؤكدا حرصه الشديد عىل 

انجاح مشاورات السالم يف الكويت.

أكد مبعــوث األمم املتحــدة الخاص لليمن إســامعيل 

ولد الشــيخ أحمد إحــراز تقدم عىل صعيــد محادثات 

الســالم اليمنيــة التــي تواصلــت يف الكويــت خــالل 

 عطلــة نهايــة األســبوع وإن كان بوترية بطيئة نســبيا.

وأشــار بيــان للناطق الرســمي لألمــم املتحــدة اليوم 

إىل أن ولد الشــيخ أحمــد كان قد اجتمــع يف الكويت 

مع رؤســاء الوفديــن وغريهام من كبــار املندوبني من 

الجانبــني داعيــا يف هذا الســياق جميع األطــراف إىل 

 العمل من أجل إيجاد حل شامل يف أقرب وقت ممكن.

ووصــف الوضــع بأنــه معقد ولكــن الوقــت قد حان 

البــالد. مصــري  وتحديــد  واضحــة  قــرارات   التخــاذ 

ونــوه البيــان إىل أن ولــد الشــيخ أحمد دعــا ممثيل 

األحــزاب للتجاوب مع هــذه الفرصــة التاريخية التي 

قــد ال تتكــرر ..مشــريا إىل أن ”تقديم التنــازالت ليس 

أمــرا غــري مألوف .. أما مــا هو غري مألــوف فهو العزم 

 عــىل مواصلة الــرصاع وعــدم تقديــم أي تنــازالت».

وأشــار إىل أن تحســن الوضــع األمني مّكــن مختلف 

الوكاالت اإلنسانية من توســيع نطاق عملياتها وتقديم 

املساعدات إىل أكرث من 13 مليون شخص.

أعلنــت اململكــة العربيــة الســعودية دعمها ــ 

ماليــا ــ لجــان التهدئــة والتنســيق التي ترشف 

عليها منظمــة األمم املتحدة لوقــف إطالق النار 

يف اليمــن والتمكــن مــن التثبت منــه .. مؤكدة 

حرصها عىل وقف إطــالق النار ومنع أي خروقات 

مــن قبــل األطــراف اليمنية عــرب هــذه اللجان 

 بهدف تحقيق األمن واالســتقرار والســالم لليمن.

وقال محمد آل جابر ســفري اململكة لدى اليمن يف 

ترصيح له الليلة املاضية .. ” تأكيده صدور توجيهات 

من قيادة اململكة بدعم لجان التهدئة والتنســيق 

ماليا من خالل التكفل مبصاريفها من أجل مواصلة 

 عملها والتثبت من وقف إطالق النار بني الطرفني.

وأوضح أن املبالغ ستســلم إىل األمم املتحدة التي 

 تتــوىل رصفها عىل لجان التهدئــة اليمنية اليمنية .

وأضــاف آل جابــر ” أن اســامعيل ولــد الشــيخ 

أحمد املبعــوث األممي الخــاص إىل اليمن طلب 

خــالل اجتامعاته مــن مجموعة الســفراء تقديم 

دولهــم الدعــم املايل للجــان يك متكنهــا من إمتام 

عملهــا بشــكل فاعــل وبكفــاءة لتثبيــت وقف 

إطالق النار واســتجابة لذلك صــدرت التوجيهات 

من القيادة الســعودية بتوفــري الدعم املايل لألمم 

 املتحــدة من أجل ســري عمــل لجــان التهدئة «.

وأكد حرص بــالده عىل تحقيق األمن واالســتقرار 

والســالم لليمــن وإنجــاح املشــاورات وأن يعــم 

اليمنيــون  األشــقاء  ويصــل  اليمــن  يف  الســالم 

./  2216 األممــي/  القــرار  وفــق  حلــول   إىل 

وأضاف أن كل الجهود ترتكز نحو إنجاح املشاورات 

القامئة ونحــن عىل تواصل واجتامعات مســتمرة 

مــع ســفراء دول مجلــس التعاون لــدول الخليج 

الـــ/ 18 / يف لقاءاتهــم  العربيــة وســفراء دول 

التــي تجمعهم مع اســامعيل ولد الشــيخ أحمد 

.. ملناقشــة آليــات وســبل دعــم ولد الشــيخ يف 

مهمته بشــكل كامل من أجل إنجاح املشــاورات 

 اليمنية ــ اليمنية بني طــريف الرشعية واالنقالبيني.

وأشار إىل أن اململكة قامت بجهود كبرية يف إنجاح 

هــذه املشــاورات الفتا إىل اســتضافة الســعودية 

اليمنيــني يف ظهران الجنوب مطلع الشــهر املايض 

 وتوقيع ســبع اتفاقيات داخل املحافظات اليمنية.

وبني أن ترتيبات وقف إطالق النار شــملت تعيني 

لجنة عسكرية مينية مشــرتكة من الطرفني ملراقبة 

الوضــع يف هــذه املحافظات والعمــل عىل تهدئة 

ومنع أي خروقات من األطراف اليمنية .. إضافة إىل 

لجنة أخرى مدنية مهمتها فتح املمرات اإلنســانية 

بالتنســيق مع األمم املتحدة وتقديم املســاعدات 

اإلنسانية واإلغاثة.

السعودية تدعم جلان التهدئة والتنسيق التي تشرف عليها 
ا;مم املتحدة لوقف إطالق النار ] اليمن

واشنطن تؤكد للرئيس اليمني أنها لن تسمح باخلروج عن 
أسس ومرجعيات املشاورات بشأن اليمن

ولد الشيخ أحمد: 4ادثات السالم اليمنية تتقدم بوتMة بطيئة

|  يونيو 2016 |  العدد 533  |
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تقديرهــم  عــن  املــكال  مدينــة  أهــايل  أعــرب 

إغاثــة  ملتواصلتهــا  اإلمــارات  لدولــة  وامتنانهــم 

الظــروف. مختلــف  يف  اليمنــي  الشــعب  دعــم   و 

ومثنــوا الجهــود اإلنســانية التــي تبذلهــا دول التحالف 

العــريب ودولــة اإلمــارات وقيادتهــا الرشــيدة للتخفيف 

الشــعب  كاهــل  تثقــل  التــي  األحــداث  وطــأة  مــن 

عديــدة.. إنســانية  تحديــات  يواجــه  الــذي  اليمنــي 

مؤكديــن أهمية الــدور الــذي تضطلع به هيئــة الهالل 

اليمنيــة. اإلنســانية  الســاحة  عــىل  اإلمــارايت   األحمــر 

وكانت دولة اإلمارات قد دشــنت أمس ــ يف إطار الجهود 

ـ قوافل  التي يبذلها التحالف العريب لدعم الرشعية يف اليمنـ 

املســاعدات اإلغاثية والطبية ملدينــة املكال .. وذلك ضمن 

الجرس اإلغايث الذي أعلنته الدولة للتخفيف من معاناة أهايل 

 حرضموت بعد تحريرهــا من تنظيم ” القاعدة ” اإلرهايب.

ووصلــت إىل مدينــة املكال عــرب مطار الريــان أول طائرة 

مســاعدات للمدينة منذ أكرث من عام ــ بعد تحريرها من 

ــ تتضمن / 20 / طنا  ســيطرة تنظيم ” القاعدة ” اإلرهايبـ 

من األدوية واملعــدات الطبية قدمتها هيئة الهالل األحمر 

اإلماراتية اســتجابة للظروف الصحية السيئة التي يعيشها 

سكان مدينة املكال جراء أزمة الحصار الجائر والالنساين الذي 

 مارسته الجامعات اإلرهابية طوال مدة سيطرتها عىل املدينة.

مــن جانبه قدم اللواء أحمد بــن بريك محافظ حرضموت 

ـ حكومة و شــعبا  شــكره وتقديــره إىل دولــة اإلمــاراتـ 

ــــ عــىل وقفتهــم التاريخيــة إىل جانــب إخوانهــم يف 

حرضمــوت بعــد تحرير مدينــة املكال مــن قبضة عنارص 

تنظيــم ” القاعــدة ” .. مثمنــا جهــود قــوات التحالــف 

العريب بقيــادة اململكة العربية الســعودية والدور الكبري 

 الذي تقــوم به اإلمارات وشــعبها لدعم الشــعب اليمن.

كام مثن دور هيئة الهالل األحمر اإلمارايت يف تحسني الخدمات 

الرضورية لألهايل .. مؤكدا أن دولة اإلمارات درجت بشكل 

مســتمر عىل تقديم املســاعدات اإلنســانية يف حرضموت 

واملحافظــات األخرى والتي مل تدخر جهدا يف املســارعة يف 

 مــد يد العون وإغاثة املترضرين واملحتاجني يف أي منطقة.

ونوه بأن وصول هذه الطائرة يعد بادرة خري لوصول طائرات 

إغاثة أخرى خالل األيام املقبلة يف ظل الجهود املباركة التي 

 يبذلها الهالل األحمر اإلمارايت لتخفيف معاناة أهايل املكال.

مــن جهته أعرب الدكتور رياض الجريري مدير عام مكتب 

الصحة يف ســاحل حرضموت .. عن ســعادة األهايل البالغة 

باملســاعدات الطبيــة اإلماراتية..مبينــا أن مكتب الصحة 

يف ســاحل حرضموت عمل مســحا ميدانيــا ملعرفة حجم 

واالحتياجــات يف مختلف املستشــفيات واملراكز الصحية 

ورفع خــالل األيام املاضيــة تقريرا متكامــال باالحتياجات 

املهمــة لقطاع الصحة.. فيام ســيتم اســتالم املســاعدات 

 وتوزيعهــا وفــق احتياجات مديريات ســاحل حرضموت.

وأضــاف أن برامج ومســاعدات الهالل األحمــر امليدانية 

تركت بصمة واضحة عىل تحســني جهــود اإلغاثة وتعزيز 

اهــاK املكــال يشــيدون بدعــم ا"مــارات املتواصل للشعـــــــــــ

هيئة الهالل ا;حمر تسلم صندوق نظافة عدن دفعة جديدة من
ســلمت هيئة الهالل األحمر اإلمــارايت اليوم دفعة 

جديدة من سيارات نقل النفايات لصندوق نظافة 

عــدن جنــوب اليمن وذلــك ضمن جهــود الهيئة 

لتعزيز خدمات إصحاح البيئة والحد من تداعياتها 

الصحية عىل حياة الســكان املحليني هناك وتقليل 

نســبة التلوث وتحســني الصحــة العامــة و إزالة 

آثار الدمار و الخــراب الناجمة عن األحداث التي 

شهدتها املدينة. 

وبحضــور ممثيل الهالل األحمر اإلمارايت وعدد من 

املسؤولني اليمنيني تسلم مدير الصندوق السيارات 

التي دخلت الخدمة مبارشة. 

وأشــاد مدير الصندوق بالدور الكبري الذي تضطلع 

به هيئة الهالل األحمر اإلمارايت لتحسني الخدمات 

البيئيــة يف املحافظــات اليمنية املختلفــة مقدما 

الشــكر والتقدير لدولة اإلمــارات العربية املتحدة 

حكومة وشــعبا عىل وقفتها األصيلة مع الشــعب 

اليمني يف ظروفه الراهنة. 

واشار إىل العديد من الربامج اإلنسانية التي نفذتها 

هيئــة الهالل األحمر خالل األشــهر املاضية و التي 

تضمنت توزيع املعونات الغذائية وتقديم األجهزة 

و املواد الطبية وسيارات اإلسعاف وتحسني خدمات 

املياه و الكهرباء وغريها من األعامل اإلنسانية التي 

ساهمت يف تخفيف معاناة سكان املحافظة . 

وقــال إن اهتــامم الهيئــة بالجانــب البيئي تجىل 

بوضــوح يف تبنيهــا مرشوع مســاندة الســلطات 

الرســمية يف إزالة املخلفــات و الركام التي نجمت 

عــن األحداث األخــرية و تعزيز خدمــات النظافة 

التــي شــهدت ترديــا ملحوظا بســبب النقص يف 

املعــدات و اآلليات التي تخدم هذا القطاع مؤكدا 

عــىل دور الهيئــة الحيوي يف اســتعادة الخدمات 

البلدية نشاطها بعد أن تعرثت خدماته خالل الفرتة 

املاضية بسبب الظروف التي مير بها اليمن حاليا. 

وأكد أهمية الدعم اللوجســتي الذي تقدمه هيئة 

الهالل األحمر اإلمارايت للســلطات املحلية يف عدن 

يف مختلف املجاالت الرضورية وقال إن هذا الدعم 

يجســد املبادرات النوعية التــي تضطلع بها هيئة 
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الهالل األحمــر لتخفيف وطأة املعاناة اإلنســانية 

عىل املتأثرين من األحداث يف اليمن. 

واضــاف ان املحافظة عىل البيئــة يف اليمن يعترب 

من األولويات التي تضعها السلطات البلدية نصب 

أعينها ألنها ترتبط مبارشة بصحة اإلنسان وحاميته 

من األوبئة و األمراض الناجمة عن ظروف الحرب 

ومخلفاتها. 

وكانت هيئــة الهالل األحمر اإلمارايت قد ســلمت 

يف الســابق دفعتني من آليات النظافة لبلدية عدن 

تضمنت 26 ســيارة نقل مختلفة األحجام و1600 

حاوية لجمع النفايات. 

ـــــــــب اليمنــــي ] �تلـــف الظـــــروف

 قدرات الشــعب اليمني عــىل مواجهة ظروفــه الطارئة.

وتأيت املساعدات التي تقدمها دولة اإلمارات لنجدة أهايل 

حرضموت يف ســياق نهج التحالف العريب لدعم الرشعية 

بقيــادة اململكــة العربية الســعودية للنهــوض باملناطق 

املحــررة يف اليمن .. وذلك من خالل املســاهمة يف إعادة 

الحيــاة للعديــد مــن القطاعــات الحيوية مثــل الصحة 

والتعليم والكهرباء واملاء والرصف الصحي.

ة من السيارات لنقل النفايات
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الحزم وا�مل

الهـــالل تنفـــذ املرحـلة الثـالثـــة من مشـــــروع " مهنتــــــــــــ

أُفتتح ، يف مدينة عــدن، جنوب اليمن، مركزان للدفاع 

املدين يف مديريتي املعال وصــرية، بعد إعادة تأهيلهام 

من قبل الهالل األحمر اإلمــارايت. ومثّن وكيل محافظة 

عــدن نــرص شــاذيل دور الهــالل األحمر اإلمــارايت يف 

مختلــف املجاالت ومنها افتتاح مركــزي الدفاع املدين 

يف املعــال وصــرية، مشــرياً إىل جهــود الهــالل األحمر 

اإلمــارايت املســتمرة يف تحســني األوضــاع يف املدينة، 

كونهــا خرجت من معاناة الحرب الذي خلفت وراءها 

 تدمري وتعطيــل مختلف البنى واملنشــآت يف املدينة.

ويأيت افتتاح املركزيــن ضمن الجهود املبذولة من قبل 

الهالل األحمر اإلمارايت لتطبيــع الحياة مبحافظة عدن 

وتطويــر الدفاع املدين ملا له من أهمية كبرية يف إطفاء 

الحرائــق، والعمل أثنــاء األزمات والكــوارث ورضورة 

تفعيل وتدريب وإعادة فتــح مباين الدفاع املدين هي 

خطوة أوليــة لتدريــب وتأهيل قطاع الدفــاع املدين 

والرشطــة. وأثنــاء االفتتاح تم تقديم ســيارتني إلطفاء 

الحرائــق للدفاع املدين يف عدن من قبل الهالل األحمر 

اإلمارايت.

نفذت هيئــة الهالل األحمر اإلمــارايت املرحلة الثالثة من 

مــرشوع ” مهنتي حرفتي ” ضمن مبــادرات أم اإلمارات 

يف اليمن وذلك يف إطار توجيهات ســمو الشــيخة فاطمة 

بنت مبارك رئيســة االتحاد النســايئ العام الرئيسة األعىل 

ملؤسســة التنمية األرسية رئيسة املجلس األعىل لألمومة و 

الطفولة الرئيســة الفخرية لهيئة الهالل األحمر بتحســني 

الخدمــات الرضورية للمتأثرين من األحــداث يف اليمن.

ويســتهدف املــرشوع يف مرحلتــه الثالثة تعزيــز قدرات 

املــرأة اليمنيــة يف مدينــة إمنــا مبحافظــة عــدن مــن 

خالل مســاعدة النســاء عىل تأســيس معامــل للخياطة 

النســائية يف املنــزل إليجــاد مصدر دخل ثابــت يعينهن 

. الصعبــة  الحيــاة  مواجهــة ظــروف  عــىل  وأرسهــن 

و يهدف املرشوع إىل االستفادة من منتجات مشاغل الخياطة 

من املالبس النسائية لصالح النساء النازحات يف املحافظات 

اليمنية املختلفة ما يجعل للمرشوع قيمة إضافية وفوائد 

مزدوجة حيث يســاهم يف تحســني الظروف االقتصادية 

للنســاء وأرسهن يف الريف اليمني إىل جانب االســتفادة 

 من منتجاته يف تلبية احتياجات األرس النازحة من الكساء.

الخياطــة مــن  الهيئــة مســتلزمات وأدوات  و وفــرت 

أخــرى  مســتلزمات  و  أقمشــة  مــن  األوليــة  املــواد 

وضعتهــا  التــي  الخطــة  وحســب  للمســتفيدات 

. مســتقبال  بنفســه  نفســه  املــرشوع  ميــول  الهيئــة 

وكانــت هيئة الهــالل األحمر قد دشــنت املرحلة األوىل 

من مرشوع ” مهنتي حرفتي ” الذي يعترب التاســع ضمن 

مبــادرات أم اإلمارات يف اليمــن يف فرباير املايض يف عدد 

مــن مديريات محافظة لحج كام شــملت املرحلة الثانية 

التــي تم تنفيذهــا يف ابريل املايض تعزيز قــدرات املرأة 

 الريفيــة يف مديرية املضاربة ورأس العارة مبحافظة لحج .

يف  العمــل  أن  صحفــي  بيــان  يف  الهيئــة  أكــدت  و 

املشــاريع التــي وجهــت بهــا ســمو الشــيخة فاطمــة 
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افتتاح مباٍن للدفاع املدG ] عدن بعد إعادة تأهيلها بدعم إماراتي
ضمن اجلهود املبذولة من «الهالل» لتطبيع احلياة X احملافظة 



45

بنــت مبــارك يســري عىل قــدم وســاق .. مشــرية إىل أن 

تلــك املشــاريع درســت بعنايــة و تلبــي احتياجــات 

 الســاحة اليمنية يف عدد مــن املحاور املهمــة والحيوية.

و قالــت الهيئــة إن تحســني حيــاة النســاء وأرسهــن 

للظــروف  نســبة  األولويــات  مــن  يعتــرب  اليمــن  يف 

التــي يواجهنهــا واألوضــاع التــي يعشــنها باعتبارهــن 

الراهنــة. اليمنيــة  األزمــة  مــن  تأثــرا  الرشائــح  أكــرث 

وأكدت الهيئة أن اهتامم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 

بهذه الرشيحة من النســاء يأيت يف جهود سموها املستمرة 

لتعزيز قدرات املرأة النازحة و الالجئة أينام كانت .. مشرية 

يف هذا الصدد إىل الدور الذي يضطلع به صندوق دعم املرأة 

الالجئة و الطفل الذي أسسته سموها قبل عدة سنوات يف 

تحسني حياة النساء و األطفال يف مخيامت النزوح و اللجوء 

يف العديد من الســاحات الهشــة و األقاليــم املضطربة .

بدورهــن أعربت عدد من املســتفيدات من املرشوع عن 

شكرهن وتقديرهن لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عىل 

مبادرتها بتخفيف معاناتهن و تحسني ظروفهن االقتصادية 

و االجتامعية وأكدن أن تلك املبادرة ستوفر لهن مصدر رزق 

ثابتا يعينهن عىل مواجهة ظروف الحياة الصعبة .. وتقدمن 

بالشــكر لهيئــة الهالل األحمــر التي حرصــت عىل انجاز 

املرشوع يف زمن وجيــز واختيار محافظة لحج النطالقته .

جدير بالذكر أن مبادرات الشــيخة فاطمة بنت مبارك يف 

اليمن تضمنت توفري الدعم الالزم لخمســة عرش مرشوعا 

يف عــدن ولحج املحافظات املجــاورة يف عدد من املحاور 

املهمــة كالصحة و التعليم وتعزيز قــدرات املرأة اليمنية 

و تأهيــل املعاقني وتحســني خدمات امليــاه و الكهرباء و 

برامج اإليواء ودعم استقرار األرس و البدو الرحل خاصة يف 

املناطق الساحلية .

ــــــــــي حرفتــــي " ضمـــن مـــبادرات أم ا"مــــارات ] اليمـــن

قدمت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت دفعة جديدة 

من املعونات الطبية ملستشفى الثورة يف محافظة 

تعــز اليمنية وذلــك ضمن جهود الهيئــة لتعزيز 

أوجه الرعايــة الصحية يف اليمــن ودعم خدمات 

القطــاع الصحي الــذي يعترب أكرث املجــاالت تأثرا 

باألزمة التي تشهدها البالد. 

و أولــت الهيئة القطــاع الصحــي اهتامما خاصا 

ووضعــت يف ســبيل ذلك خطة طموحــة لتأهيل 

املستشــفيات و تجهيزها وتعزيز قدرتها للتغلب 

عىل التحديات التي تواجهها يف الوقت الراهن. 

تم تســليم املــواد الطبية التي تضمنــت األدوية 

واملســتلزمات الجراحية للمستشفى الذي يواجه 

تحديــات كبــرية يف أداء رســالته لتوفــري الرعاية 

الصحيــة الالزمة للجرحى و املصابني والضحايا من 

املدنيني األبرياء بســبب األحداث التي تشــهدها 

املحافظة والحصار املشــدد عليهــا وذلك بحضور 

عــىل املعمــري محافظ تعــز ومديــر الصحة يف 

املحافظــة ومديــر مستشــفى الثــورة وعدد من 

املسؤولني يف القطاع الصحي و ممثيل هيئة الهالل 

األحمر اإلمارايت. 
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الهالل ا;حمر تقدم معونات جديدة ملستشفى الثورة ] تعز 
ضمن معوناتها الطبية للمستشفيات X اليمن

وتــم نقل املعونات الطبيــة وإدخالها إىل تعز عرب 

الطــرق الجبلية الوعرة وذلك لصعوبة إيصالها من 

خالل الطــرق الرئيســية املغلقة بســبب الحصار 

املســتمر منذ أكــرث من عــام و الذي تســبب يف 

نقص حاد يف املواد الطبية وشــح شديد يف األدوية 

واملستلزمات العالجية. 

ويعترب « مستشفى الثورة «من املؤسسات الصحية 

املهمــة يف تعز والذي يقع عليــه العبء األكرب يف 

عالج الجرحى واملصابني الذين تتزايد أعدادهم مع 

احتدام األزمة يف املحافظة . 
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أطلــع الدكتور عبداللطيف بن راشــد الزياين أمني

عــام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرئيس 

اليمني عبــد ربه منصور هادي عــىل جهود دول 

املجلس لدعم مسار الســالم يف اليمن وفق آليات 

املبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار 

مجلس األمن الدويل رقم 2216  بجانب املباحثات 

التــي جرت مع األطراف اليمنية خالل زيارته دولة 

الكويــت للدفــع باملســاعي الحميــدة إىل األمام.

وأشاد الرئيس اليمني بدور دولة الكويت واملتابعة 

الشــخصية ألمري الكويت لتهيئــة الظروف النجاح 

مسارات الســالم التي يســتحقها الشعب اليمني.

وأكد نوايا الحكومة اليمنية الصادقة من أجل احالل 

الســالم وحقن الدمــاء اليمنية ..مثمنــا دور دول 

مجلس التعاون التي متثل عمقا أخويا واسرتاتيجيا 

لليمن مبا يعزز اللحمة الواحدة واملصري املشرتك.

جلنة التهدئة : ا"نقالبيون يرفضون Lددا فك احلصار عن تعز
 رفضت امليلشــيا االنقالبية يف اليمن مجــددا فك الحصار 

املفروض عــىل مدينة «تعز» منذ شــهور رغم وعود بفتح 

املنفذ الغريب املؤدي إىل محافظة الحديدة. 

وذكــرت وكالة األنبــاء اليمنية «ســبأ» أن لجنــة التهدئة 

الفرعية توجهت الليلــة املاضية إىل املنفذ الغريب من أجل 

فك الحصــار بناء عىل اتفاق مســبق مع ممثيل املليشــيا 

االنقالبية لكنهم تخلفوا عن الحضور مجددا. 

وأشــارت الوكالــة إىل أن لجنة التهدئة عــادت من املنفذ 

الغــريب للمدينة دون أن يتم الســامح للمواطنني اليمنيني 

بالدخول إىل «تعز». 

وعىل صعيد متصل استشهدت امرأة وأصيب مثانية مدنيني

يف خروقــات جديدة للمليشــيا االنقالبيــة بقصف األحياء 

السكنية يف مدينة « تعز ». 

الزياG يطلع الرئيس اليمني على جهود دول التعاون لدعم السالم

أعلن وفد الحكومة اليمنية إىل مشــاورات الكويت 

يف بيــان أصــدره تعليق مشــاركته يف املشــاورات.

وقال البيان أن الوفد منح مبعوث األمني العام لألمم 

املتحــدة فرصة جديدة ملواصلــة جهوده إللزام وفد 

االنقالبــني باملرجعيات املتفق عليهــا بصورة نهائية 

ويف مقدمتهــا قرار مجلس األمــن الدويل رقم 2216

واملبــادرة الخليجيــة وآليتها التنفيذيــة ومخرجات 

الحــوار الوطنــي والتأكيد عــىل االعــرتاف الكامل 

بالرشعية وكذلك االلتزام بأجندة مشــاورات بيل يف 

سويرسا والنقاط الخمس التي تحدد يف ضوئها جدول 

األعامل واإلطــار العام للمشــاورات ومهام اللجان.

يــأت  مل  االنقالبيــني  وفــد  أن  البيــان  وأضــاف 

مــن أجــل إحــالل الســالم بــل لرشعنــة االنقالب 

وهــو مــا تأكــد برفضهــم االلتــزام باملرجعيــات 

والرشعيــة ورفــض االنســحاب وتســليم الســالح 

والتدابــري األمنيــة املتعلقــة بها خالفــا لاللتزامات 

واملطالــب التــي فرضها عليهم قــرار مجلس األمن.

وقــال الوفــد ” لقد تعامــل وفد الحكومــة بروح 

عاليــة من املســؤولية والجدية وقــدم العديد من 

التنــازالت مــن أجــل مســاعدة املبعــوث األممي 

يف التقــدم باملشــاورات ووافــق عىل بحــث كافة 

املوضوعــات بشــكل متزامن وقبل بتشــكيل لجان 

متخصصــة للبدء يف إجــراءات بناء الثقــة واإلفراج 

عن الســجناء السياســيني واملحتجزيــن واملخفيني

قــرسا واألرسى وتقديــم األفــكار العمليــة ضمــن 

خارطــة طريــق تــؤدي إىل الســالم بتثبيت وقف 

إطالق النار وانســحاب املليشيات وتسليم األسلحة 

واستعادة مؤسســات الدولة ومن ثم البدء بعملية 

االنتقــال الســيايس يف ظــل أجواء آمنه ومســتقرة 

وبعيــدا عــن تهديد الســالح واســتخدام القوة ».

وفد احلكومة اليمنية يعلق مشاركته ] املشاورات
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الرئيس اليمني يثمن دور ا"مارات والسعودية ] دعم بالده
أكــد الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي أن 

بــالده انتــرصت يف معركــة الوجــود بتعاون ومســاندة 

دول التحالــف العــريب وعــىل رأســها اململكــة العربيــة 

املتحــدة. العربيــة  اإلمــارات  ودولــة   الســعودية 

ونقلــت وكالــة األنبــاء اليمنيــة عــن الرئيس هــادي ــ 

خــالل لقائه شــخصيات مــن أبنــاء مدينة تعــز اليمنية 

التــي تحارصها ميليشــيا الحــويث واملخلوع صالــح ــ أن 

تلــك االنتصــارات محســوبة للجميــع باعتبارهــا تلبــي 

 مــرشوع وطموح الســواد األعظــم من الشــعب اليمني.

وأضــاف أن ” القــوى االنقالبيــة ال تعــرف لغة الســالم 

الخارجيــة «. اإلقصائيــة وأجندتهــا  لهــا أهدافهــا   وأن 

واســتعرض الرئيس خالل اللقاء جملة األحداث والتغريات 

التي تشــهدها البلد عىل الصعيدين امليداين والسيايس من 

خالل مشــاورات الســالم التي تســتضيفها دولة الكويت 

برعاية منظمة األمم املتحدة واملجتمع الدويل.

أعلنــت قيــادة تحالف دعــم الرشعية يف اليمــن يف بيان 

لهــا أن قــوات الدفاع الجــوي املليك الســعودي اعرتضت 

صاروخا بالســتيا تم إطالقــه مــن األرايض اليمنية باتجاه 

أرضار. أي  بــدون  تدمــريه  وتــم  الســعودية  األرايض 

ونقلــت قيــادة التحالــف قولهــا ان القــوات الجويــة 

الصــاروخ  إطــالق  منصــة  بتدمــري  الحــال  يف  بــادرت 

اليمنيــة. األرايض  داخــل  موقعهــا  تحديــد  تــم  التــي 

وأوضحت القيادة يف بيانها أنها ترى إطالق الصاروخ يف هذا 

التوقيت تصعيداً خطرياً من قبل املليشات الحوثية وقوات 

املخلــوع يف وقت يســعى التحالف للتعــاون مع املجتمع 

 الــدويل إلدامة حالة التهدئه وإنجاح مشــاورات الكويت.

واستجابة لرغبة الحكومة اليمنية فإن قيادة التحالف تعلن 

اســتمرارها يف الحفاظ عىل حالــة التهدئه وتؤكد يف نفس 

الوقت احتفاظها بحق الرد يف الزمان واملكان املناسبني ومبا 

يتطلبــه املوقف يف حال تكرار مثل هذه الخروقات كام أن 

قيادة التحالف وعرب هذا البيان تطلب من املجتمع الدويل 

اتخــاذ موقف حازم تجاه مامطالت وســلوك املليشــيات 

الحوثيــة الذي يهــدف إىل إدامة حالة الفــوىض يف اليمن 

ويعطل جميع الجهود الرامية إلعادة األمن واالســتقرار إىل 

اليمن الشقيق.

قوات الدفاع اجلوي السعودي تع>ض صاروخا بالستيا

اختتمت مشاورات السالم اليمنية يف الكويت اليوم جلسة 

عامة مشرتكة بني االطراف املتنازعة جرى خاللها استعراض 

جهود التوصل اىل تفاهم حقيقي لتسوية األزمة اليمنية.

وأكدت الوفود اليمنية خالل الجلســة العامة التي عقدت 

بارشاف مبعوث االمم املتحدة لليمن اسامعيل ولد الشيخ 

احمد تقييامتهم لعمل اللجان الثالث ملشــاورات الســالم 

يف االيــام االربعــة املاضية لالتفاق عــىل الخطوات املقبلة 

بهــدف التوصل إىل حل دائم وقابل للتنفيذ مبا يتامىش مع 

املرجعيات املتفق عليها.

ومن املقرر أن تســتأنف مشــاورات الســالم املنعقدة يف 

الكويت منذ 21 ابريل املايض جلســاتها الســتكامل بحث 

املسارين السيايس واالمني وكذلك ملف األرسى واملعتقلني.

وكانت اللجان السياســية واالمنيــة واالرسى واملعتقلني قد 

أنهت اجتامعات "صباحية ومسائية" جرى خاللها مناقشة 

املبادئ واالليات املتعلقة بعــدد من القضايا املدرجة عىل 

جدول االعامل.

وتركــزت االجتامعات عــىل مواضيع عدة منها اســتعادة 

مؤسســات الدولة واســتئناف الحوار الســيايس والقضايا 

العســكرية واألمنية اضافة اىل بلورة مقرتحات باالفراج عن 

50 يف املئــة من األرسى واملعتقلني لــدى االطراف اليمنية 

قبل حلول شــهر رمضــان املبارك واآلليــات الالزمة لتنفيذ 

ذلك ومعايري اختيار القوائم األولية

مشاورات السالم اليمنية ] الكويت تختتم جلسة عامة مش>كة
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وقــع فريــق مشــرتك تابــع لرشكــة "بريتيش 
للتكنولوجيــا  "اإلمــارات  ورشكــة  إيروسبيســيال" 

 M777 Howitzer الدفاعية" املكلــف بإنتاج مدافع

BAE Systems، وقع مؤخــرا اتفاقية رشاكة وتعاون 

مــع رشكة "اإلمــارات للتكنولوجيــا الدفاعية" لبحث 

إمكانيــة إنتــاج مدفع الهــاون (الهاوتــزر) املقطور 

M777 من عيــار 155 ملليمرت الخفيف الوزن محليا 

يف دولة اإلمارات، وبحث فرص تطوير نظام املدفعية 

من عيار 155 ملليمرت الذايت الحركة. ورصح ســتيفن 

لوك، مدير إدارة الحملة برشكة BAE Systems، بأن 

"االتفــاق املذكــور يعكس حرصنا عــىل إقامة رشاكة 

صناعيــة طويلة املدى يف دولة اإلمارات. ومن الجدير 

بالذكــر أن املواصفات الفنية التــي يتمتع بها مدفع 

الهاون (الهاوتــزر)  M777 ال تضاهيها مواصفات أي 

مدفع هاون آخر خفيف الوزن من عيار 155 ملليمرت، 

وهو املدفع الذي ســيؤمن للقوات املسلحة يف دولة 

اإلمارات مدفــع هاون فائق الجودة يتميز بســهولة 

االســتخدام وإمكانيــة االعتــامد عليــه يف العمليات 

القتاليــة". كام ســيمنح اتفاق الرشاكــة املذكور كال 

من رشكتــي "بريتيــش إيروسبيســيال" و "اإلمارات 

للتكنولوجيا الدفاعية" آلية مناسبة لالستمرار يف تطوير 

مدفع الهــاون الذايت الحركة من عيــار 155 ملليمرت 

الجديــد، الذي يهــيء مدفع الهــاون M777 للعمل 

بصــورة متوافقة مع مركبة القتال النموذجية املدرعة 

Enigma الثامنية الدفع التي تنتجها رشكة "اإلمارات 

للتكنولوجيا الدفاعية". ورصح كولن روثويل، املسؤول 

برشكة "اإلمــارات للتكنولوجيا الدفاعيــة"، بأن "هذا 

االتفاق يأيت ليعزز حــرص الرشكة عىل إبرام اتفاقات 

شركتا «بريتيش إيروسبيسيال» و «ا"مارات للتكنولوجيا الدفاعية» تتعاونان 
M777 (الهاوتزر) نتاج مدفع الهاون"

اجليش ا;مريكي يرسي عقدا بقيمة 405 ماليني دوالر على شركة 
Harris Corporation لتأمني أجهزة السلكي تكتيكية

حصلت رشكــة Harris Corporation عىل عقد 
بقيمة 405 ماليني دوالر ملدة خمس سنوات من قيادة 

االتصــاالت واإللكرتونيــات التابعة للجيــش األمرييك 

 US Army Communications-Electronics

Command (CECOM) لتوريــد كمية غري محددة 

IDIQ contract مــن أجهزة الالســليك. وجرى منح 

هــذا العقد ضمن نطاق برنامج املبيعات العســكرية 

الخارجيــة، ومتــت ترســيته عىل الرشكة خــالل الربع 

األخــري للعــام املــايل 2016. وينص العقــد عىل قيام 

الرشكــة بتأمني مجموعة كبرية مــن أجهزة االتصاالت 

التكتيكية، ومن بينهــا املوديالت املعدة للتصدير من 

"جهــاز الالســليك األريض واملجوقل األحــادي القناة" 

واملوديــالت األرضيــة واملجوقلــة لجهاز "ســبري نت" 

SpearNet، وهــو الجهاز الذي يحمله أعضاء الفريق، 

باإلضافــة إىل املنتجات وقطع الغيــار األخرى، عالوة 

عــىل القيام بأعامل التدريب والرتكيب وتقديم الدعم 

الفنــي امليــداين. ورصح كريــس يونــج، رئيس رشكة 

Harris Communication Systems، بــأن "أجهزة 

االتصاالت املذكورة وأجهزة الالسليك التكتيكية األخرى 

التي ســتؤمنها رشكــة Harris Corporation تتميز 

بقدرتهــا عىل منح العنــارص املقاتلة الوعــي امليداين 

الــالزم". وأضــاف أن "هــذا العقد يســاهم يف زيادة 

انتشــار منتجات وخدمــات االتصاالت التــي تؤمنها 

الرشكة لعمالئها الخارجيني يف إطــار برنامج املبيعات 

العسكرية الخارجية".

رشاكة مع الرشكات العســكرية الرائدة عىل مستوى 

العــامل من أجل إنتاج أقوى األســلحة وأكرثها تطورا، 

وتعزيز أساليب التكنولوجيا وتقديم أفضل املنتجات 

 M777  (الهاوتزر) لعمالئها". ويتميز مدفــع الهاون

برسعة استجابته وقوته اللتني تعمالن عىل تأمني قوة 

نريانية حاســمة أثناء العمليات القتالية الطويلة عند 

الرضورة. ويؤكد وجود 1,090 مدفع هاون (هاوتزر) 

صفــوف  يف  الخدمــة  يف 

القوات املســلحة يف الواليات 

املتحــدة وكندا وأســرتاليا أن 

 M777  (الهاوتــزر) الهــاون

هــو مدفع الهــاون الخفيف 

الوزن مــن عيار 155 ملليمرت 

هــو املدفــع الوحيــد الذي 

أثبــت جدارتــه يف العمليات 

القتالية عىل مســتوى العامل. 

ومــن املتوقع أن يظل املدفع 

محافظــا عــىل موقعــه عىل 

التكنولوجيــا  قامئــة  رأس 

الخاصــة بإنتاج مدفع الهاون 

لفــرتة طويلــة قادمــة أيضا 

بفضــل الحرص عــىل إدخال 

التعديــالت الفنيــة الالزمــة 

وتطويــر الذخــرية املوجهــة 

البعيــدة املدى والحرص عىل 

تأمني خفة الحركة إلكســاب 

املناســبة.  املرونــة  املدفــع 

 Enigma برنامــج  ويهــدف 

إىل تزويــد القــوات الربية يف دولة اإلمــارات بعائلة 

متطورة من املركبات التي تعتمد عىل شاســيه الدفع 

الثامين املعروف. ومن أبــرز مواصفات مدفع الهاون 

(الهاوتــزر) M777 الــذايت الحركة أنه يؤمن ســالحا 

خفيف الحركة قادرا عىل توجيه النريان غري املبارشة، 

ويتميز بقدراته الهجومية وخفة حركته. 
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شركة "داسو" تعرض الطائرة Falcon 900LX الطويلة املدى ] 
Kمعرض مراكش اجلوي الدو

 Falcon 900LX عرضــت رشكــة "داســو" طائرتهــا
الطويلــة املدى يف معرض مراكــش الجوي الدويل. وتعترب 

الطائــرة Falcon 900LX، التي يصــل مداها إىل 4,750 

ميال بحريا (8,800 كيلومــرتا)، واحدة من أحدث وأقوى 

الطائرات املتقدمة يف العامل والتي تستخدم ثالثة محركات 

نفاثة، األمــر الذي مكنها من تحقيق أرقام قياســية عىل 

صعيد االعتامدية والقوة وترشــيد اســتهالك الوقود منذ 

إنتاجهــا أول مــرة. والطائــرة مجهــزة بجناحني صغريين 

متطورين يعمالن عىل تقليل الرياح املعاكســة والتعجيل 

بصعود الطائرة إىل االرتفاع املطلوب. وتســتطيع الطائرة 

Falcon 900LX الطريان بشــكل متواصل من الرباط إىل 

ديب أو دلهي أو واشــنطن، أو من مراكش إىل جوهانسربج 

أو ريــو. وتعترب هذه الطائرة الطائــرة النفاثة الوحيدة يف 

فئتها القادرة عىل الهبوط بحمولة شبه كاملة من الوقود، 

األمر الذي ميكنها، عىل سبيل املثال، من اإلقالع من الرباط 

ثــم التوقــف يف مراكش لحمــل املزيد من الــركاب قبل 

استئناف رحلتها إىل وجهات عاملية أخرى دون الحاجة إىل 

التزود بالوقود. ومذ إنتاج الطائرة أول مرة، تطورت عائلة 

الطائرة Falcon 900 إىل أن وصلت إىل ست نسخ مختلفة 

كان أحدثهــا الطائرة 900LX التــي حصلت عىل رخصة 

الطريان يف عام 2010. والطائرة مجهزة بأحدث ما وصلت 

إليه األســواق العاملية من أجهزة ومعدات، مثل مقصورة 

الــركاب EASy II مــن الجيل الثاين التــي أنتجتها رشكة 

"داسو" وحازت جوائز عاملية، ومثل نظام إدارة املقصورة 

FalconCabin HD+  وتستخدم الطائرة ثالثة محركات 

نفاثــة، وهو أمر فريد بالنســبة لرشكة "داســو"، وتتمتع 

بأداء فائق فــوق ممرات اإلقالع والهبــوط، باإلضافة إىل 

مســتوى األمان عند التحليق فوق املحيطات والتضاريس 

الطبيعية الصعبة. ورصح جايلز جوتييه، نائب رئيي رشكة 

"داســو ايفييشن" لشؤون مبيعات الطائرة "فالكون"، بأن 

"باإلضافة إىل األداء ووســائل الراحــة يف مقصورة الركاب 

أصبحــت كفاءة الطائــرة عامال حاســام يف اختيار طائرة 

نفاثة مخصصــة للمديرين ورجال األعــامل". واضاف أن 

"الطائــرة Falcon 900LX تعترب أكــرث الطائرات النفاثة 

التجاريــة كفاءة عند مقارنتها بالطائرات من فئتها، حيث 

توفر %40 من اســتهالك الوقود، وهو أعىل من أي معدل 

ميكن أن تحققه طائرة نفاثة أخرى". 

شركات التصنيع الكورية تسلم املكونات ا;وO الالزمة ل�نامج "جلوبال 
هوك"

نجحت الرشاكة املعقودة بني رشكة نورثروب جرومان 
ورشكات التصنيع الدفاعي الكورية يف تحقيق خطوة عمالقة 

أخرى يف شــهر إبريل املــايض بعد االنتهاء من تســليم أول 

طلبــني لرشاء املكونات االساســية الالزمــة لربنامج «جلوبال 

هوك» الكوري. 

وقــد قامت رشكة Jig and Fixture (KJF) الكورية هذا 

الربيع بتسليم املكونات األساسية للمحرك الالزمخ  لبناء أول 

طائرة «جلوبال هوك» كورية. هذا باإلضافة إىل عدة األسالك 

الكهربائية املســؤولة عن توصيل اإلشارات الكهربائية داخل 

 Firstec Company, الطائرة بأكملها، والتي ســلمتها رشكة

Ltd. يف مطلــع العــام الحــايل. ورصح ميك جاجــرز، نائب 

الرئيــس ومديــر برنامــج الطائــرة «جلوبال هــوك» التابع 

 Northrop Grumman Aerospace Systems لرشكــة 

بــأن «رشكتي Firstec و KJF رشيكتــني ممتازتني يف مهمتنا 

الخاصــة بتزويد كوريا الجنوبية بتقنية أفضل وأكرث تطورا يف 

مجال جمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع». 

وقــد وقعت رشكــة نوثروب جرومان مذكــرة تفاهم مع 

رشكتــي Firstec و KJF يف عام 2013 

بهدف تقديم الدعم الفني الالزم إلنتاج 

الطائرة «جلوبال هوك». ويجري حاليا 

تصنيــع أول طائــرة «جلوبــال هوك» 

كوريــة  يف مصانــع رشكــة نورثــروب 

بواليــة   Moss Point يف  جبومــان 

مسيســيبي. ومن املقرر أن يتم اإلنتاج 

املهــايئ للطائــرة يف Palmdale بوالية 

كاليفورنيــا. ورصح جريجوري توماس، 

مدير برنامــج األنظمة الذاتية برشكة نورثروب جرومان، بأن 

«الرشكة حريصة عىل تقديم أقىص دعم ممكن لعمالئها عن 

طريق مساندة املهارات والكفاءات الكورية ومساعدة كوريا 

يف بناء سلســلة إمداد أكرث تطورا وتنافســية لخدمة مرشوع 

الطائــرة «جلوبال هــوك». وأضاف أن «الرشكة تســعى إىل 

تعزيز وتطوير مســتقبل كوريا يف املستقبل عن طريق إقامة 

رشاكات صناعية اسرتاتيجية مثل هذه الرشاكة». 

ومن الجدير بالذكر أن كوريا تعترب حليفة رئيسية بالنسبة 

إىل الواليات املتحدة يف تحقيق األمن والســالم واالستقرار يف 

منطقة رشق آسيا.

وتتميــز الطائــرة «جلوبال هــوك» التــي أنتجتها رشكة 

نورثروب جرومان بقدرتها عىل الطريان ألكرث من 30 ســاعة 

متواصلة والتحليق عىل ارتفــاع 60,000 قدم، وتعترب طائرة 

مثالية يف تنفيذ مهام عديدة مثل مراقبة التهديدات اإلقليمية 

وردعها وتقديم الدعم الالزم للقوات املسلحة الكورية.
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شركة AeroVironment, Inc. تبدأ إنتاج النسخة احملدثة من النظام 
الصاروخي التكتيكي القابل للنشر الفوري

شركة نوثروب جرومان تعد "تقرير التصميم التحليلي" اخلاص بتطوير 
اجليل الثالث من نظام احلرب ا"لك>ونية ضمن "برنامج حتسني احلرب 

ا"لك>ونية السطحية" التابع لسالح البحرية ا;مريكي
انتهت رشكة نوثروب جرومــان بنجاح من إعداد 
 critical design التحليليــة»  التصميــم  «دراســة 

 Block حــول تطوير الجيل الثالث (review (CDR

Development 3  مــن نظــام الحــرب اإللكرتونية 

AN/SLQ-32(V)7 ضمن «برنامــج تطوير الحرب 

اإللكرتونية السطحية» التابع لسالح البحرية األمرييك 

 Surface Electronic Warfare Improvement

Program (SEWIP)  وقــد ركــزت الدراســة، التي 

تعد إحدى الركائز األساســية للربنامج، عىل التصميم 

التفصييل للنظــام الثانوي للهجــوم اإللكرتوين الذي 

ســيتيح إمكانية اســتخدام نظام الحرب اإللكرتونية 

AN/SLQ-32(V)7  وسيتم إعداد الدراسة الخاصة 

بالتصميــم التفصييل للمكونات املســاعدة املتعلقة 

بالدعــم والطاقــة والتربيد، عالوة عــىل مدى توافق 

النظام للعمل فوق أســطح السفن والقطع البحرية، 

يف وقــت الحق مــن العام الجــاري. وســيتم تزويد 

ســالح البحرية األمرييك بنموذجني للتصميم النهايئ 

مــع نهاية مرحلة «تطوير التصنيع الهنديس». ورصح 

تــود ليفيت، نائب رئيس رشكــة «نورثروب جرومان 

ميشــن سيســتمز» لشــؤون األنظمــة البحرية، بأن 

«برنامج تطوير الحرب اإللكرتونية الســطحية» ميثل 

نقلة تكنولوجية نوعية حقيقية بالنســبة إىل عنارصنا 

املقاتلة، ونحن نشعر بســعادة بالغة بعد أن انتهينا 

من هذه الخطوة املهمة، ونحن نعمل بشــكل وثيق 

مــع رشكائنا يف ســالح البحريــة األمريــيك من أجل 

تســليم هذه التقنية الحساسة ألســطولنا األمرييك». 

ومتثل هــذه التقنيــة نقلة نوعية مــن حيث الرصد 

املبكر لألهداف املعادية وتحليل اإلشــارات والتحذير 

ضد التهديدات القادمــة وتأمني الحامية الالزمة ضد 

الصواريخ املضادة للسفن. وميكن هذا النظام السفن 

من مواجهــة التهديــدات بصورة الحركية، وســيتم 

تركيبه عىل الخمســني ســفينة التــي حددتها خطة 

امليزانية الحالية.

أعلنــت رشكــة AeroVironment, Inc. مؤخرا 
أنها قــد انتهت من تطوير نســخة جديــدة أطلق عليها 

اســم Block 10C من النظام الصاروخي التكتييك القابل 

للنرش الفوري. وتقوم وصلــة البيانات الرقمية التي جرى 

تركيبها يف النســخة املشــار إليها بتأمــني وصلة اتصاالت 

مشفرة مستقرة ومأمونة تسمح باستخدام موجات الرتدد 

الحالية بكفاءة وفعالية، عالوة عىل تقليل إمكانية التقاط 

إشــارتها. كام تتيح النســخة املحدثــة Block 10C أيضا 

 multiple اســتخدام أنظمة متعددة قابلة للنرش الفــوري

Switchblade systems يف آن واحــد ويف نفس املوقع دون 

حدوث أي تداخل يف اإلشارات، كام تؤمن فرصة إطالة املدى 

التشغييل بدرجة كبرية عن طريق استخدام جهاز تحكم آخر 

يف وصلة البيانــات الرقمية، مثل نظــام الطائرة اآللية (غري 

 AeroVironment, مــن إنتاج رشكة Puma AE (املأهولة

Inc.، كام تقوم النسخة بتسهيل عملية االتصال اآليل لخطط 

 Puma AE (غــري املأهولة) املهــام من نظام الطائرة اآللية

من إنتاج رشكة AeroVironment, Inc. إىل نظام صاروخي 

قابــل للنرش الفوري، وهو ما يُعرف أيضا بنظام االستشــعار 

املستخدم يف عمليات إسقاط الصواريخ. وقال بيل نيكوالس، 

املســؤول مبكتب برنامج «أنظمة التسلح الخاصة باالشتباك 

 US Army الصاروخــي والفضايئ» التابع للجيــش األمرييك

 PEO Missiles and Space Close Combat Weapons

املكتــب  وهــو   ،Systems (CCWS) Program office

املســؤول عن إدارة الصواريخ القابلة للنــرش الفوري، إن « 

النســخة املحدثة Block 10C للنظــام الصاروخي التكتييك 

القابــل للنرش الفوري ســتؤدي إىل زيادة قــدرات العنارص 

املقاتلة يف ســاحة العمليات عن طريق التشــغيل املشــفر 

وتحســني عملية إدارة الرتددات وفك االشتباك فيام بينها».  

 AeroVironment ورصح كريك فليتي، نائب رئيــس رشكة

ومدير عام إدارة التســويق التجاري ألنظمة الطائرات اآللية 

(غــري املأهولة)، بأن «حرص الرشكة عىل التعاون مع الجيش 

األمرييك وبقية العمالء اآلخرين يســاهم يف توســيع نشاط 

الرشكة وزيادة قدراتها يف مجال أنظمة الصواريخ التكتيكية 

القابلة للنرش الفوري، ومن ثم تزويد القوات بأكرث املنتجات 

قــوة وقدرة عىل تأمني الحامية الالزمة لها. وقد بدأنا العمل 

بالفعل من أجل إنتاج مناذج محدثة للمســتقبل بهدف منح 

قواتنا تفوقا أكرب عىل القوات املعادية يف ميادين القتال».

 AeroVironment تتعــاون رشكــة  أن  املقــرر  ومــن 

وحليفتهــا االســرتاتيجية Orbital ATK يف إنتــاج الرؤوس 

الحربية املتقدمة من أجل إنتاج وتسليم األنظمة املطلوبة.
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 Textron Systems Unmanned أعلنت رشكة
Systems، إحدى الرشكات التابعة لرشكة "تكســرتون 

إنك."، مؤخرا أنها أجــرت بنجاح عرضا لنظام الطائرة 

اآللية "إيروســوند" املعــززة بتقنية الــدوار الرباعي 

الهجــني، األمر الذي ميكن الطائرة من اإلقالع والهبوط 

عموديا، ومن ثم زيادة مســاحة املرونة التي تحتاجها 

املهمــة بدرجــة كبرية. وبفضــل التقنيــات املتقدمة 

متكنــت رشكــة  "تكســرتون سيســتمز" مــن صناعة 

طائرة قادرة عىل اإلقالع والهبوط رأســيا، وبناء طائرة 

متعددة املراوح تتميز بالكفاءة والرسعة والقدرة عىل 

التحليق يف الجو لســاعات طويلة، وتجســد هذا كله 

يف نظــام الطائــرة اآللية (غري املأهولة) "إيروســوند" 

ذات الجناحني الثابتني. ويـإضافة ميزة اإلقالع والهبوط 

عموديــا نجحــت الطائرة يف املحافظة عىل ســمعتها 

التشغيلية. ورصح ديفيد فيليبس، نائب رئيس الرشكة 

ألنظمــة الطائرات اآلليــة (غري املأهولــة) الصغرية/

املتوســطة القادرة عىل الطريان لســاعات طويلة، بأن 

" نظــام الطائرة اآللية (غــري املأهولة) "إيروســوند" 

قد نجــح، بفضل حجمه وقوتــه وقدرته عىل الطريان 

شركة "تكس>ون سيستمز" تنتهي من بناء نظام الطائرة ا�لية "إيروسوند"

railgun system "شركة "ج�ال أتوميكس" تعرض نظام "ريلغن
أعلنت رشكــة "جرنال أتوميكس إلكرتوماجنتيك 
سيســتمز" مؤخــرا أنهــا عرضــت نظــام "ريلغــن" 

Blitzer ، وهــو عبــارة عــن جهاز إلطــالق القذائف 

 Fires "اإللكرتومغناطيسية، يف "مركز الحرائق املتميز

Center of Excellence التابع للجيش األمرييك خالل 

 Lawton يف Ft. Sill التدريبات الســنوية املعتادة يف

بوالية أوكالهوما. ورصح نيك بوتيش، نائب رئيس رشكة 

"جــرنال أتوميكس إلكرتوماجنتيك سيستمز"لشــؤون 

الدفــاع الصاروخــي وألنظمــة الفضائيــة، بــأن هذا 

الحــدث يــأيت ليضيف عالمــة بارزة أخرى يف ســجل 

فريقنا املكلف بإنتاج هذا الســالح. وبعد سلسلة من 

تجارب اإلطــالق الناجحة التي نفذتها وحدات أنظمة 

 Dugway Proving Ground التوجيه اإللكرتونية يف

بوالية "يوتا" منذ شــهر قمنا بتفكيــك نظام "ريلغن" 

Blitzer، ومــن ثم نقله إىل Ft. Sill حيث جرى إعادة 

تجميعه وإطالقه خالل التدريبات الســنوية املعتادة. 

وتــم تحقيق هــذا الهدف املتمثل يف إثبــات الكفاءة 

التي أصبح عليها نظام التســلح الذي أنتجته الرشكة، 

وإمكانيــة نقله من موقع إىل آخر. وأضاف أن "تجربة 

هذا النظام يف ظل ظروف طبيعية ويف مواقع جغرافية 

مختلفة ميكننــا من جمع معلومــات مهمة ميكن أن 

تســاعدنا يف رفع كفاءة النظام بحيث يكون قادرا عىل 

تلبية متطلبات خفة الحركة املســتقبلية التي يحرص 

عليها عمالؤنا." 

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد حاليا 11 تجربة لرمي 

نظــام "ريلغــن" Blitzer خالل التدريبات الســنوية 

املعتادة، وجــرت كل هذه التجــارب عىل مدى أبعد 

وأطــول مــن عمليات الرمي الســابقة. وبعــد انتهاء 

التدريبات السنوية املعتادة جرى نقل نظام "ريلغن" 

 Dugway Proving Ground وإعادتــه إىل Blitzer

بوالية "يوتا" مرة أخرى بغية إجراء املزيد من التجارب 

عليه يف وقــت الحق من العام الجاري. كام شــهدت 

التدريبــات عرض "نظــان الرصد الســمعي(الصويت)، 

وهو عبارة عن نظام استشعار أريض ذايت لرصد وتتبع 

عدة أهداف مجتمعة يف آن واحد. ويتميز هذا النظام 

بقدرته عىل مراقبة عدة قرون استشــعار يف آن واحد، 

باإلضافــة إىل تأمني الرصــد والتتبع البــرصي ملصادر 

الصوت أو املصادر املتعلقة بالهزات األرضية.

لساعات طويلة بصورة متواصلة، باإلضافة إىل قدرته 

عىل التعامل مع األحوال الجوية القاسية مثل حرارة 

املناطق الصحراوية وبرودة الجو يف مناطق القطب 

الشــاميل، نجح يف إثبات ذاته كنظام قادر عىل أداء 

مهام عديدة ومختلفة. واليوم، ومع إمكانية إضافة 

ميزة اإلقالع والهبوط عموديا، أصبحت قامئة املهام 

املمكنة طويلة وممتدة إىل ما ال نهاية تقريبا. عالوة 

عــىل ذلك، ميكن إطالق الطائــرة من أصغر املواقع 

التشــغيلية، األمر الذي يتيــح تنفيذ عدد ال يُخىص 

من التطبيقات ســواء يف الرب أو 

يف البحر". 

وقد نجح نظام الطائرة اآللية 

(غــري املأهولــة) "إيروســوند"، 

الذي يتميز باالعتامدية والقدرة 

عــىل تنفيذ املهــام املختلفة، يف 

أكــرث مــن 130,000  تســجيل 

ساعة طريان يف عمليات تجارية 

أنحــاء  جميــع  يف  وعســكرية 

العــامل. ويحتوي نظــام الطائرة  

عىل محــرك Lycoming EL-005 املصمم خصيصا 

والــذي يســتخدم الوقــود الثقيــل لتحقيــق أقىص 

درجــات األداء والفعاليــة واالعتامدية. ويعترب نظام 

الطائرة اآللية (غري املأهولة) "إيروسوند" نظاما قادرا 

عــىل أداء املهام املختلفة، ومينح مســتخدمه القدرة 

عــىل دعم أرشطة الفيديو اإللكــرتو – برصية/تحت 

الحمــراء وبث االتصاالت وأنظمــة التمييز (التعرف 

عــىل األهداف) اآللية، عالوة عــىل جمع املعلومات 

االستخباراتية، وكل ذلك يف مهمة واحدة.
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معرض عمليات القوات اخلاصة (سوفكــــــــــــــــ
كيفية التصدي للتهديدات غM التقليدية كانت املوضوع الرئيسي 
ملعرض سوفكس 2016 الذي يُعد أهم معرض عسكري عاملي 

متخصص تنظمه ا;ردن

عقد معرض ومؤمتر عمليات القوات الخاصة (سوفكس) 2016 دورته السادسة عرش يف العاصمة 
األردنية عامن خالل الفرتة من 9 إىل 12 مايو ليعزز مجددا وضعه ومكانته كواحد من أهم 
معارض الصناعات العسكرية عىل مستوى العامل.

ويأيت انعقاد املعرض، الــذي يتم تنظيمه كل عامني، 

تحت رعاية العاهل األردين جاللة امللك عبد الله الثاين، 

القائد األعىل للقوات املسلحة األردنية، وكان يف مقدمة 

الحضور سمو األمري فيصل بن الحسني. ويحظى املعرض 

بدعم كامل من جانب القوات املسلحة األردنية وقيادة 

العمليات الخاصة.

 ومنــذ عــام 1996 نجح ســوفكس يف فرض نفســه 

كحدث عاملي يحظى بحضور كبري لتقديم أبرز الرشكات 

واملطوريــن العاملني يف مجال إنتــاج األجهزة واملعدات 

الصناعية لكبار القادة العسكريني وصناع القرار وممثيل 

الدوائر واملؤسسات الحكومية.

وقد انطلق املعرض، الذي اســتمر ملــدة أربعة أيام، 

بؤمتــر مهــم ملدة يــوم واحد حــرضه كبار املســؤولني 

العســكريني من جميع أنحاء العامل ملناقشــه مجموعة 

كبرية مــن القضايا املتعلقة مبكافحــة اإلرهاب وتعزيز 

األمن الوطني الداخيل.

وقد شمل املعرض، الذي غطى مساحة عرض داخيل 

وخارجي تزيد عــىل 75,000 مرتا مربعا، تقديم بيانات 

عملية مقدمة من الرشكات العارضة، كام حرضت وفود 

دولية برئاسة وزراء الدفاع ورؤساء أركان الجيوش وقادة 

العمليات الخاصة، باإلضافة إىل وجود أجنحة دولية.

ومــن الجديــر بالذكــر أن الــدورة الحاديــة عرشة 

للمعــرض فاقــت كل التوقعات وحطمــت كل األرقام 

القياسية، حيث جذب املؤمتر أكرث من 380 رشكة عارضة 

معارض ومؤتمرات
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ـــــــــس)  ... مMاث من التميز
متثل 37 دولة.

وقد حرض حفل افتتاح معرض سوفكس 2016 نخبة 

من كبار املســؤولني األردنيني يتقدمهم العاهل األردين 

جاللــة امللك عبــد الله الثــاين، القائد األعــىل للقوات 

املســلحة األردنيــة، واألمري فيصل بن الحســني، رئيس 

اللجنة التوجيهية العليا ملعرض ســوفكس، ومستشــار 

جاللة امللك للشــؤون العســكرية رئيس هيئة األركان 

املشــرتكة الفريــق أول الركن مشــعل محمــد الزبن، 

ومدير عام معرض ســوفكس، املهنــدس عامر الطباع، 

وعدد من أفراد العائلة املالكة وكبار املسؤولني املدنيني 

والعسكريني ورؤساء الوفود الرسمية املشاركة والسفراء 

وامللحقون العسكريون.

وقد حــرض العاهــل األردين جاللة امللــك عبد الله 

الثــاين، القائــد األعــىل للقــوات املســلحة األردنيــة، 

واملساركون يف معرض ســوفكس 2016 عرضا عسكريا 

للقفز باملظالت من عىل ارتفاع كبري قام به أفراد قوات 

العمليات الخاصة، وتىل ذلك عرض للطائرات املروحية 

التابعة لســالح الجــو املليك األردين وهــي تحمل علم 

األردن والثورة العربية الكربى وأعالم أرساب سالح الجو 

األردين.

كــام حرض جاللة امللك عبد اللــه الثاين عرضا نفذته 

عنارص عســكرية تابعــة لقــوات العمليــات الخاصة 

ووحدة االنتشار الرسيع.

وقد شــهد معرض ســوفكس 2016 عددا من ورش 

العمــل ملناقشــة أحدث املســتجدات التــي طرأت يف 

مجال العمليات الخاصة بهدف رفع مســتوى األداء يف 

ساحات القتال بغية التصدي للتهديدات غري التقليدية 

وكيفية التعامل مع عمليات اإلنقاذ يف املناطق املعادية 

والوعرة.

إقامة رشاكات أقوى
وعىل هامش املعرض التقى جاللة امللك عبد الله الثاين 

مجموعة من القادة العســكريني الذيــن ميثلون دولة 

اإلمارات العربية املتحــدة والواليات املتحدة واململكة 

املتحدة وفرنســا واليونان وبولنــدا بهدف بحث كيفية 

إقامــة رشاكات عســكرية واقتصادية ناجحــة وكيفية 

مساعدة الوفود املشاركة يف االستفادة من الفرص التي 

يؤمنها معرض سوفكس.

وعىل هامش املعــرض أيضا بحث مستشــار جاللة 

امللك للشؤون العسكرية رئيس هيئة األركان املشرتكة، 

الفريــق أول الركــن مشــعل محمد الزبــن، العالقات 

الثنائية والتعاون العســكري مــع الفريق حمد محمد 

ثــاين الرميثي، رئيــس أركان القوات املســلحة يف دولة 

اإلمــارات، واللواء بحري إيفانجيلوس أبوســتوالكيس، 

رئيس أركان الدفاع الوطنــي اليوناين، والفريق محمد 

خالد الخرض، رئيس أركان الجيــش الكويتي، والفريق 

أول ساكن زاســوزاكوف، رئيس أركان القوات املسلحة 

يف كزاخستان.

وعــىل هامش املعــرض أيضا بحث رئيــس الوزراء 

عبد الله النســور العالقات الثنائية والتعاون العسكري 

وتبادل الخــربات مع وزراء الدفــاع يف كل من كرواتيا 

والســودان وباكســتان، ومع نائب وزير الدفاع الرتيك 

حسبام أفادت وكالة األنباء األردنية "برتا".

وقد ألقى مستشار جاللة امللك للشؤون العسكرية 

رئيس هيئة األركان املشرتكة، الفريق أول الركن مشعل 

محمد الزبن، كلمة أكد فيها أن املجتمع الدويل يواجه 

جملة مــن التحديات الصعبة مثل اســتغالل العنارص 

اإلرهابيــة للشــبكة العنكبوتيــة (اإلنرتنــت)، وهــي 

تحديــات تفرض عىل صناع القرار رضورة مواجهة تلك 

التهديدات عــن طريق تبادل الخــربات والحرص عىل 

العمل املشــرتك واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا 

املتقدمة.

 وبحضــور عــدد كبري مــن وزراء الدفاع ورؤســاء 

األركان وكبار املســؤولني العسكريني يف الدول العربية 

واألجنبيــة أضاف الزبن أن الظــروف اإلقليمية دفعت 

األردن خالل الســنوات القليلة املاضيــة لتزويد قواتها 

املسلحة بأحدث األســلحة، وتركيز اهتاممها عىل أمن 

الحدود.

معرض سوفكس 2016 – أبرز املحطات
يرس مجلة "درع الوطــن" أن تُطلع قراءها األعزاء عىل 

أهم وأبرز اللقطات يف معرض سوفكس 2016:

فريق "الفهود السوداء" اللبناين يفوز ب "مسابقة 
املحارب"

فــاز فريق "الفهود الســوداء" اللبناين ب "مســابقة 

املحــارب" الدوليــة الثامنة التي أجراهــا مركز تدريب 

العمليــات الخاصة التابع لجاللة امللــك عبد الله الثاين 

بعد أن نجح الفريق يف التغلب عىل 26 فريقا.

ومن الجدير بالذكر أنه سبق لفريق رويس متخصص 

يف مكافحة اإلرهاب تحقيــق الفوز يف عام 2015، فيام 

فازت وحدة الكوماندو "سنو ليبارد" الصينية باملسابقة 

يف عام 2014.

املؤمتر الثامن لقــادة العمليات الخاصة يف 
الرشق األوسط

انعقــد املؤمتر الثامــن لقادة العمليــات الخاصة يف 

الرشق األوسط 2016 تحت رعاية جاللة امللك عبد الله 

الثــاين ملك األردن وبدعم من قيــادة قوات العمليات 

الخاصة األردنية يف التاسع من شهر مايو الجاري بفندق 

"لو رويال" يف العاصمة األردنية عامن.

وقد اســتهل املؤمتر أعامله بوصول األمري فيصل بن 

الحســني  ثم عزف السالم املليك األردين. ثم ألقى رياض 

قهوجي، مؤســس واملدير التنفيذي ملعهد الرشق األدىن 

والخليج للتحليل العســكري (إنيجــام) واملرشف العام 

عــىل هذا املؤمتر، كلمة تحــدث فيها عن قدوم الحرب 

الهجينة وحروب الجيل الرابع يف املجال األمني. 

الطائــرة MV-22 Osprey من إنتاج رشكتي "بل" و 

"بوينج"

وصلــت الطائــرة Osprey إىل العاصمــة األردنيــة 

عامن قادمة مــن مفرزة تابعة لقوات مشــاة البحرية 

(املارينــز) األمريكيــة يف الكويــت تعبريا عــن تضامن 

الواليات املتحــدة مع األردن. ويعكف ســالح املارينز 

حاليــا عىل تجربة بعض األنواع املختلفة من األســلحة 

وقرون االستشعار عىل منت الطائرة Osprey حتى ميكن 

استغالل إمكانيات الطائرة عىل أفضل وجه.

رشكة ريثون

عرضت رشكة ريثون الصــاروخ "بايك" Pike املوجه 

بالليزر الذي يصل وزنه إىل أقل من رطلني والذي تزعم 

الرشكــة أنــه أول صاروخ دقيق يف العــامل ميكن إطالقه 

باليد. كام عرضت الرشكة الصاروخ TOW 2 وصواريخ 

Javelin املضادة للدبابات والذخرية التكتيكية الصغرية 

Pyros املخصصــة للمركبــات الجويــة اآلليــة (غــري 

شهد معرض 
سوفكس 2016 
عددا من ورش 

العمل ملناقشة 
أحدث املستجدات 

التي طرأت ] Lال 
العمليات اخلاصة.
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املأهولــة) والصــاروخ Talon املوجه بالليــزر الذي تم 

تطويره بالتعاون مع دولة اإلمارات.

وقد وقعت وزارة الدفــاع األردنية اتفاقية مع وزارة 

الدفــاع األمريكيــة لــرشاء صواريــخ TOW املوجهــة 

tube- بالالســليك التي يتم إطالقها من أنابيب اإلطالق

launched ومتابعتهــا برصيا التي أنتجتها رشكة ريثون 

التي ســتبدأ عملية تســليم تلك الصواريــخ اعتبارا من 

العام الحايل.

رشكة "منر" اإلماراتية للسيارات

عرضت رشكة "منر" اإلماراتية للسيارات منوذجها من 

مركبة العمليات الخاصة "عجبان" ذات الدفع الرباعي. 

وقد دخلت الرشكــة بالفعل يف مرحلة اإلنتاج الجامعي 

لعائلتي املركبتني "عجبان" و "حفيت" القياسيتني. 

وقد بدأ تطوير املركبة "عجبان" يف شــهر سبتمرب عام 

2014 ، وجــرى عرض أول منــوذج لها يف معرض ومؤمتر 

الدفــاع الدويل (أيدكس) أبوظبــي يف مطلع عام 2015. 

وقــد خاضت املركبــة منذ ذلــك التاريخ سلســلة من 

االختبــارات املكثفة، وتم عرضهــا يف ماليزيا مؤخرا قبل 

عرضها يف معرض سوفكس.

ويصل الوزن اإلجــاميل للمركبة إىل 7,500 كيلوجرام 

منهــا 3,000 كيلوجرام هــي وزن الحمولة األساســية، 

وهو ما يســمح بحمل أفراد الطاقم واألســلحة والوقود 

واملياه وعدة التصفيح. ولخفض تكاليف الدورة الحياتية 

للمركبــة روعي وضــع العديد من املكونات املشــرتكة 

داخل هــذه العائلة مثل املحرك الــذي يعمل بالديزل 

وصندوق الرتوس اآليل ومجموعة القيادة املتكاملة.

املركبة التكتيكية الخفيفة املشــرتكة من إنتاج رشكة 

"أوشكوش ديفنس"

عرضت رشكة أوشــكوش ديفنــس مركبتها التكتيكية 

الخفيفة املشــرتكة التي متثل أحدث جيل من املركبات 

التكتيكية املدولبــة الخفيفة التي تتميز مبواصفات غري 

مســبوقة يف مجال الحامية وخفة الحركة وسهولة النقل 

وتركيــب األنظمة الجاهــزة التي تجعــل املركبة مركز 

قيادة متحرك.

ويصــل وزن املركبــة إىل أقل مــن 6,350 كيلوجرام، 

وتحافظ املركبة عىل مســتوى الحاميــة الذي تؤمنه أي 

مركبة قادرة عىل مقاومة لأللغام والحامية ضد الكامئن 

MRAP. وتستخدم املركبة نظام التعليق الذيك املستقل 

TAK-4i™ الــذي ميثل أحدث جيل مــن نظلم التعليق 

املستقل TAK-4® املتطور الذي أنتجته رشكة أوشكوش، 

ما يحســن رسعة تحرك العجالت بنسبة %25 باإلضافة 

إىل تأمني رجلة مريحة للجنود واألفراد.

عــالوة عىل ذلــك، ميكن رفــع نظــام التعليق الذيك 

املســتقل TAK-4i™ أو خفضــه باســتخدام مفاتيــح 

التحكــم الداخلية تبعا ملتطلبــات النقل بحرا أو جوا أو 

برا. وميكن نقل املركبة جوا بواسطة طائرات النقل يس-

130 ويس5- ويس17- يف الرحالت الداخلية أو بواســطة 

طائريت CH-47 and CH-53 يف الرحالت الخارجية.

Orbital ATK رشكة

عرضت رشكــة Orbital ATK مجموعة من أنظمة 

حامية الطائــرات مثل برامج تســليح الطائرات لبعض 

 DS الطــرازات املعينة مثل الطائــرة املروحية الخفيفة

Cessna AC- عــىل منت طائرات اإليرباص و AC-235

208 Caravan and Leonardo/Alenia MC-27J

وبعــد عامني مــن بداية ظهــور الطائــرة املروحية 

الخفيفــة DS AC-235 يف معــرض ســوفكس عــادت 

واحدة من طائريت AC-235 الخفيفتني التابعتني لقيادة 

العمليات الخاصة املشرتكة إىل موقع املعرض. 

وقــد صممت رشكــة Orbital ATK مجموعة مهام 

متكاملــة للطائرة مبا يجعلها مالمئــة لتنفيذ مهام جمع 

ISR missions املعلومات واملراقبة واالستطالع

وللحصول عىل حل أفضل للكشف عن النريان طورت 

معارض ومؤتمرات
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رشكة Orbital ATK نظام استشعار صويت مبتكر ميكن 

تركيبه عىل أي طائرة بكل سهولة. 

 Orbital ATK’s وعــىل النقيض، يتــم وضع نظــام

ShotFinder داخــل هوايئ دائــري وحيد، ويتم تركيبه 

عىل الجزء الســفيل من الطائــرة املروحية ليوفر الرؤية 

بزاوية 360 درجة يف األسفل.

الطائرة "بالك هوك" من إنتاج رشكة لوكهيد مارتن

لعبــت الطائرة "بالك هــوك" UH-60  مــن إنتاج 

رشكتي لوكهيد مارتن وسيكورسيك دورا مهام يف العرض 

الذي قدمته "قوة االنتشــار الرسيــع" أمام جاللة امللك 

عبد الله بن الحسني الثاين يف معرض سوفكس. 

وقد تسلم سالح الجو املليك األردين مثاين طائرات من 

طراز UH-60A تابعة لســالح الجــو األمرييك يف إطار 

خطة لتجديد أسطول الســالح من الطائرات الهجومية 

العمودية.

وتعترب النســخة UH-60M هي النســخة القياسية 

حاليــا، وبــدأ إنتاجها يف عام 2006. واســتخدمت هذه 

النســخة أنصال املراوح الرئيســية التــي تولد قوة رفع 

إضافيــة مبعدل 214 كيلوجرام، ومقصورة قيادة تحتوي 

عىل أربع شاشــات عــرض متعددة الوظائــف، وجهاز 

رباعي املحــاور إلدارة الطائرة وخريطــة رقمية وجهاز 

لتحديد املواقع باألقامر الصناعية. وتحتوي طائرة "بالك 

هوك" الجديدة عىل نظــام متكامل إلدارة الطائرة التي 

تســتمد طاقتها مــن محركــني T700-GE-701D من 

إنتاج رشكة جرنال إلكرتيك.

ومــن املتوقع وصول املزيد من طائرات "بالك هوك" 

إىل األردن خــالل الربــع األول من العــام القادم. ومن 

املقرر حصــول األردن عىل مثاين طائرات إضافية ولكنها 

UH- 60M مجهزة مبحركات جديدة من فئة

للصناعــات  "اإلمــارات  و   BAE Systems رشكتــا 

العسكرية" (إديك)

أعلنت رشكتا BAE Systems و "اإلمارات للصناعات 

العســكرية" (إديك) عــن توقيع اتفاق تعــاون لبحث 

 M777 (الهاوتــزر) إمكانيــة تســويق مدفــع الهــاون

الخفيف الوزن يف دولة اإلمارات، باإلضافة إىل تســويق 

مدفع الهاون املقطور عيار 155ملم/39 الخفيف الوزن. 

وميثــل االتفاق إطارا إلجراء املزيد من عمليات التطوير 

عىل مدفع ذايت الدفع اســتنادا إىل املركبة "إنيجام" التي 

أنتجتها رشكة "اإلمارات للصناعات العسكرية" (إديك).

رشكة "كيوبيك جلوبال ديفنس"

عرضــت رشكــة "كيوبيــك جلوبــال ديفنــس" ألول 

مــرة مجموعتهــا املتكاملــة مــن منتجــات وأنظمــة 

القيادة والتحكــم واالتصاالت والحاســبات اإللكرتونية 

وجمع املعلومــات واملراقبة واالســتطالع C4ISR مثل 

التقنيــات التــي حصلت عليهــا الرشكة مــن الرشكات 

 DTECH LABS (DTECH), GATR التابعــة لهــا

Technologies (GATR) and TeraLogics

وتشمل هذه املنتجات املتكاملة االتصاالت املعتمدة 

 Video (FMV) management عــىل إدارة الفيديــو

واألقــامر الصناعيــة التي تعمــل يف بيئــة تعتمد عىل 

الشــبكات والتــي ميكنهــا أن تتفاعل مــع كافة أنظمة 

الالسليك القتالية الحديثة.

DRS Technologies رشكة

مجموعــة   DRS Technologies رشكــة  عرضــت 

متكاملة من أسلحة الحرب اإللكرتونية مثل نظام الحرب 

اإللكرتونيــة املتكامل الــذي يتمتــع بتصميم منوذجي 

يعتمد عــىل  بروتوكــول اإلنرتنت، األمر الذي يســمح 

لألنظمة الثانوية بالعمل مع بعضها بكل ســهولة. وقد 

تــم عرض النظام مع ابتعاد األنظمة الثانوية عن بعضها 

البعض مبسافة 35 كيلومرتا ووجود الهدف عىل بُعد أكرث 

من 100 كيلومرتا. وقد أثبتت الشبكات فعاليتها للعمل 

مــع مجموعة مــن الوصــالت املختلفة مثل الالســليك 

ذي اإلرســال العايل واملنخفض وامليكروويف واتصاالت 

SATCOM األقامر الصناعية

ويوجد لدى القادة العسكريني دعم إلكرتوين جاهزة 

لتحديــد واســتهداف العــدو، ويأيت عقبه شــن هجوم 

إلكرتوين إلصابة العــدو بالعمى والصمم. ويقوم النظام 

الثانوي املكلف بشــن الهجوم اإللكرتوين بعمل التحليل 

الالزم لســاحة القتال للتأكد مــن توقف أنظمة القيادة 

والسيطرة C2 املعادية عن العمل متاما.

Pilatus Aircraft رشكة

عرضت رشكة Pilatus Aircraft السويرسية طائرتها 

التدريبية PC-21 ذات املحرك التوربيني املروحي التي 

توجد يف صفوف الخدمة يف قطر والسعودية واإلمارات 

وسنغافورة وسويرسا يف الوقت الحايل.

ومتثل الطائرة تطورا كبريا يف عامل التدريب، ما يسمح 

برفع مســتوى الطالب املتدربني مــن املراحل األوىل إىل 

املراحل النهائية باستخدام طائرة واحدة.

وتحتــوي الطائرة عىل نظــام لتخطيط املهمة وإبالغ 

الطاقــم بها، وتــم عرض النظام عىل  الــزوار يف معرض 

ســوفكس 2016، حيــث ميكــن تخطيط املهــام ونقل 

املعلومات إىل الطائرة باســتخدام البطاقة، ويســتطيع 

النظام أيضا تســجيل الوظائــف االفرتاضية مثل إطالق 

النريان عىل أجهزة الرادارات والصواريخ.

ويســاعد يف إدخــال مثل هــذه الوظائــف وصالت 

املعلومات التي تسمح للنظام بتخطيط املواقع النسبية 

للطائــرات املختلفة أثنــاء تحليقها يف الجو. وبالنســبة 

للمتــدرب املوجود داخــل مقصورة القيــادة فيجد أن 

شاشــات العرض تعمل متاما كام لــو كان قد تم تركيب 

جهاز رادار أو سالح حقيقي. وبعد انتهاء املهمة، يجري 

تنزيل املعلومات عىل نظام املهمة حتى يتســنى إعادة 

تشغيل الطلعة الجوية بأكملها.

(Leonardo (AgustaWestland رشكة

عرض "مركز اإلســعاف الجــوي األردين"، الذي يعترب 

أحدث خدمة طبية إلسعاف الطواري يف األردن، واحدة 

 Leonardo مــن إنتاج رشكــة AW139 من طائــرات
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AgustaWestland)) يف معــرض ســوفكس، يف خطوة 

تعكــس مدى العمل البارز الذي قــام به هذا املرشوع 

الذي جرت تدشينه حديثا.

 AW139 واحدة من طائريت EMS 2 وتعترب الطائرة

اللتــني أهداهام جاللــة امللك عبد الله الثــاين ل "مركز 

اإلســعاف الجوي األردين". والطائرتــان مجهزتان بكافة 

أجهزة العناية املركزة واألجهزة الطبية األخرى. وتتواجد 

كلتا الطائرتني يف مطار ماركا.

وقد افتتــح جاللة امللك عبد الله الثــاين املركز لبدء 

عملياته يف شــهر أغســطس عام 2015، ومــن املتوقع 

أن يســاهم بتنفيذ 250 حالة إخــالء طبي خالل العام 

الجــاري، يف ظل ارتفــاع الطلب إىل 400 حالة ســنويا 

بحلول عام 2020.

Sagem Patroller الطائرة

تعتــرب الطائــرة Sagem Patroller املركبــة الجوية 

 Ecarys اآلليــة الحديثة لدى الجيش الفرنيس. وتعكف

GmbH، وهي إحدى الــرشكات التابعة لرشكة صناعة 

الطائرات Stemme األملانية، حاليا عىل تسويق طائرات 

ES15 املدمجة ذات األداء العايل والتي استمدت الطائرة 

Patroller تصميمها منها. وتطرح رشكة Ecarys منصة 

تصــل حمولتها إىل 350 كيلوجــرام (770 رطال) ويصل 

مداها إىل 1,350 ميال بحريا (2,500 كيلومرتا) وتستطيع 

الطريان ملدة 20 ســاعة متواصلــة. وتتميز الطائرة بقلة 

اســتخدامها للوقود وقلة الضوضــاء واالنبعاثات، فضال 

عن قلة احتياجها ألعامل الصيانة الدورية.

عــالوة عىل ذلك، تتميز الطائرة بصعوبة رصدها من 

قبــل أجهزة الــرادار وصعوبة رصد عادمها باســتخدام 

األشعة تحت الحمراء. وتستطيع الطائرة ES15 التحليق 

يف الجــو عىل ارتفاعــات عالية وملســافات طويلة أثناء 

إغــالق املحرك، مــا يتيح إمكانيــة التحليــق الصامت 

برسعــات قليلــة للغايــة، وهو وضــع مثايل بالنســبة 

لعمليات مراقبــة الحدود ومراقبة الشــواطئ البحرية 

وحامية الحياة الربية•

شــاركت مجلــة " درع الوطــن " يف معرض ومؤمتر 

قوات العمليات الخاصة «سوفكس ٢٠١٦»، الذي أقيم 

يف قاعدة امللك عبدالله األول الجوية يف األردن.

وأجرت املجلة حوارات صحفية مع عدد من رؤساء 

وأعضــاء الوفــود املشــاركة والزائرة للمعــرض خاصة 

العسكريني.

وعرضــت خــالل جناحهــا يف املعــرض عــددا من 

إصداراتهــا مــن بحــوث وكتــب يف مجــاالت العمل 

العسكري والتسليح والتحليالت السياسية واالقتصادية.

وأكد املقدم ركن يوسف جمعة الحداد رئيس تحرير 

مجلة ” درع الوطن ”  أهمية املشــاركة يف «سوفكس» 

والــذي يعتــرب أحد أهــم الفعاليات يف مجــال الدفاع 

واألمن مبنطقة الرشق األوسط.

وقــال إن املعــرض يلعــب دوراً فعاالً يف تســليط 

الضــوء عىل كل مــا هو جديد يف الصناعــات الدفاعية 

والتكنولوجيا املتعلقة باألمن القومي، كام يعد امللتقى 

األمثل للتواصل والتحاور مــع الخرباء وصناع القرار يف 

تلك املجاالت،.

وحول مشــاركة املجلة يف ”ســوفكس“ قال املقدم 

يوسف الحداد ” إن مشاركة املجلة يف ”سوفكس“ تأيت 

انطالقا من مســؤوليتنا الوطنيــة يف تغطية الفعاليات 

الكربى التي تشــارك فيهــا املجلة خــارج الدولة لنقل 

أحداث وأخبار هذه الفعاليات إىل القارئ بشكل مهني 

متميز ما يعطيه صورة كاملة عن هذه األحداث“.

معارض ومؤتمرات
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نبض 
الديــــرة

"قمة إيفرست".. قصة جناح مؤسسة
تختلف الدول وكذلك األشخاص يف طريقة أو منهج لفت االنتباه إليها، الطريقة األشهر واألكرث شيوعاً هو 
الضجيج اإلعالمي عىل املستوى األشخاص يحرضين هنا دونالد ترامب املرشح الرئايس األمرييك. وهناك طريقة 
أخرى تعتمد عىل اإلرث التاريخي لحضارتها القدمية والتمسك بها باعتبارها كانت يوماً ما ذات "صيت" عىل 
املســتوى العاملي وتروجها مبناســبة وبدونها، وهي تستخدم هذا املنهج ألنها ليس لديها جديد تقدمه عىل 

املستوى اإلنساين والحضاري رمبا إيران هي األشطر فيها.
دولة مثل اإلمارات لها منهجها املختلف من خالل العمل بهدوء وصمت؛ ألن الهدف ليس املباهاة أو 
الـ"شــو" اإلعالمي بقدر ما هي عالقة دولة اختارت االهتامم باإلنسان كونه إنســاناً فقط، وأنه يستطيع أن 
يكون ناجحاً وإيجابياً طاملا توفرت له الظروف املناســبة واإلميان بأن نجاح دولة كاملة مرتبط بنجاح كل 
مؤسسة وأفرادها باعتبارهم أجزاء صغرية لصناعة الصورة الكبرية. الكالم هنا تحديدا عن املؤسسة العسكرية 
اإلماراتية استطاعت عن تخرج "من الصندوق التقليدي" ملهام الجندي، وهي القتال واملعارك، وأن تسهم يف 
أن تكون أحد "أذرع دبلوماسية العالقات العامة". والحديث هنا عن مهمة الصعود إىل أعىل قمة يف العامل 

"قمة إيفرست" يف سلسلة جبال هماليا مؤخراً. 
 دولة اإلمارات كام غريها يف دول العامل، فاملوضوع ال يخرج عن الرغبة يف بناء الصورة الذهنية لدى الرأي 
العام العاملي لتعزيز املكانة اإليجابية للدولة باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة، لكن بشكل واقعي 
وعميل محســوس لدى املتابع املوضوعي واملهتم الذي يستطيع أن يدرك ما تفعله دولة اإلمارات التي أصبح 

لها مصداقيتها العاملية.
تكاد كل املؤسسات اإلماراتية تساهم يف صناع الصورة اإلماراتية بطريقة تبدو للمراقب وكأن هناك 
توجيهات تحركها يف ذلك، واملشرتك فيام بينهام أن الكل يحاول أن يرتك بصمة مؤثرة يف مسرية العمل الوطني 
اإلمــارايت ولكن بصمــة الجندي اإلمارايت باتت هي األكرث تأثريا نتيجة لنوعية  املهام التي يقومون بهافالنقطة 
الالفتة للمراقبني والتي ينبغي تسليط الضوء عليها هي مهارة "ازدواجية الدور" املدين واإلنساين للجندي 

اإلمارايت مع االحتفاظ بالدور القتايل وتسجيل نجاحات باهرة فيه.
الجيش اإلمارايت اســتطاع أن يكســب احرتام الجيوش العاملية مثل الواليات املتحدة األمريكية من خالل 
وقائع عملياتية حدثت عىل أرض املعارك، ســواء يف اليمن من خالل مواجهة تنظيم "القاعدة" يف حرضموت، 
كام أنه نجح يف تقديم العمل اإلنســاين يف باكستان وأفغانستان وكوسوفو واليوم يدور الحديث عن خوض 
تجربة اعتدنا أن نســمع أفراداً عاديون يقومون بها لتســجيل تاريخ شخيص لهم وهو الصعود إىل قمة جبل 
األخرض. وبالتايل أظن أن خوض التجربة باسم مؤسسة هي "مغامرة" لها بعدين. البعد األول، هي املخاطرة 
باسم مؤسسة التي سجلت الكثري من النجاحات التنموية عىل املستوى املحيل واإلقليمي والعاملي وبالتايل 
فلوال الثقة بقدرة عنارص هذه املؤسسة ملا تم التفكري فيها أساساً، ولوال اإلحساس والشعور الوطني للمغامرين 
بحجم التحدي وأهمية التمثيل املرشف مل يكونوا ليقبلوا باملهمة. البعد الثاين وهو األكرث أهمية للباحثني، أن 
املجموعة التي صعدت للقمة مكونة من (16 فرداً) وهي يف أســاليب البحث العلمي تعترب "عينة دراسية" 
ميكن من خاللها قياس قدرات باقي منتمي هذه املؤسسة الوطنية العريقة فأنت أمام صورة مصغرة من 

أفراد مؤسسة كاملة.
تبقى أن تهنئة صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للفريق مبجرد وصولهم للقمة، تنطوي 
عىل جملة كبرية من مالمح "تفكري القادة"، وهي التقدير لكل ما يســاهم يف رفعة هذا الوطن ويف أي ساحة 

كانت!!

Xمد خلفان الصواe :بقلم
كاتب إماراتي
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تقاريرتقارير

MBDA من إنتاج شركة "Mوزارة الدفاع ال�يطانية تختار الصاروخ "سب
روعي ] تصميم الصاروخ اجلديد أن يكون صغM احلجم 

ولكن دون أن يؤثر ذلك سلبا على قدراته املتقدمة ملالحقة أهدافه

وقعت وزارة الدفاع الربيطانية مؤخرا عقدا بقيمة 
 MBDA تتجاوز 400 مليون جنيه إســرتليني مع رشكة

لتنفيذ "مرحلة تطوير الســالح" الخاصة بالصاروخ جو 

– أرض الهجومــي "ســبري" SPEAR  ومــن املتوقع أن 

يساهم هذا العقد يف تعزيز تصميم الصاروخ الهجومي 

"ســبري" الذي أنتجته رشكــة MBDA األوروبية الرائدة 

يف صناعة أنظمة الصواريخ، وأن يساهم العقد أيضا يف 

اســتفادة الصاروخ من سلسلة التجارب الفنية الناجحة 

أثناء مرحلة التقييم. ومن املقرر أن يستمر العقد حتى 

نهايته يف عام 2020، وأن يســاهم يف تأمني 350 فرصة 

عمل للعاملــة املاهرة يف مجال هندســة الصواريخ يف 

 Stevenage, Bristol and يف MBDA مواقــع رشكــة

Lostock

ويجــري حاليــا تطوير الصاروخ "ســبري" الســتيفاء 

متطلبات "مؤثرات الدقة النوعية" التي حددتها اململكة 

املتحدة لرتكيب الصاروخ "ســبري 3-" عىل الطائرة إف-

35 الربيطانية، مع الحفاظ عىل خيار استخدام الصاروخ 

مع الطائرة "تايفون". وســيتميز الصاروخ "سبري" بدقته 

الفائقــة يف االشــتباك مع األهداف املتحركــة واملتنقلة 

البعيدة املدى بغض النظر عن ظروف األحوال الجوية، 

ليــال أو نهارا، ومع وجــود األنظمــة الدفاعية املضادة 

وأســاليب التخفــي ووســائل التمويه، مــع االحتفاظ 

مبســافة آمنة بني الطاقــم الجوي والدفاعــات الجوية 

املعادية.

وقــد رصح ديف آرمســرتونج، املدير الفني والعضو 

الربيطــاين املنتــدب مبجموعــة MBDA، بــأن تطوير 

الحلــول الالزمــة للصــاروخ الربيطاين "ســبري3-" يُعد 

برنامجــا مهام بالنســبة ملجموعة MBDA ومشــغيل 

املستقبل التابعني للطائرة إف35- يف سالح الجو املليك 

الربيطــاين والذراع الجوية لألســطول. ويأيت هذا العقد 

ليؤكــد مكانة الصاروخ "ســبري" كســالح وحيــد قادر 

عىل تلبية متطلبات اململكــة املتحدة. ومينح الصاروخ 

بريطانيا ســالحا متفوقا قادرا عىل تحقيق السيادة عىل 

منت طائــرات إف35- ... صاروخا يتميز بالدقة الفائقة 

يف التعامــل مع األهــداف املتحركة، وهــي الدقة التي 

ســبق مشــاهدتها مع الصاروخ Brimstone ولكن مع 

فرق بســيط وهــو التعامل مع األهــداف املعادية من 

عىل مســافات بعيدة، األمر الــذي مينح الطاقم الجوي 

مميزات عديدة فيام يتعلق باملرونة التشغيلية والقدرة 

عــىل الصمود والبقاء". وأضاف أنطــوان بوفييه، املدير 

التنفيــذي ملجموعــة MBDA، أن "اختيــار مجموعة 

MBDA إلنتــاج وتأمني الصاروخ "ســبري" يســاهم يف 

تعزيز وضع املجموعة كرشكــة أوروبية رائدة يف مجال 

إنتــاج األســلحة املتطــورة، واألهم من ذلــك أن هذا 

االختيار يضع املجموعة عىل خريطة األسواق العاملية يف 

السنوات العرش القادمة بفضل هذا الصاروخ الهجومي 

الذي يتمتع بدقة فريدة".

ويســتخدم الصاروخ "ســبري" محــركا توربينيا نفاثا، 

ويتميــز مبداه الطويل الفائق، األمــر الذي يضمن بقاء 

الطائــرة التي أطلقته بعيدة عن وحدات الدفاع الجوي 

املعادية مبســافة آمنة. والصــاروخ مجهز بأحدث جيل 

من الــرؤوس الحربية املتعــددة التأثــري، وهو مصمم 

لتلبية متطلبات املهام القتالية املستقبلية.

كــام أن الصــاروخ "ســبري" مزود بأحــدث جيل من 

أجهزة البحث ذات قرون االستشعار املتعددة التي تتيح 

للصــاروخ إمكانية العمل تحت أي ظرف قتايل، وهو ما 

مينح الصاروخ القدرة عىل االشــتباك مع مجموعة كبرية 

مــن األهــداف املختلفة عىل الــرب أو يف البحر. ويجري 

تصميم الصاروخ حاليا للعمل عىل منت الطائرة إف35-، 

كام وقــع االختيار عىل الطائــرة يوروفايرت "تايفون" يك 

تكــون منصة تجارب لتطوير الصاروخ. وذكر الخرباء أن 

وضع الصاروخ "ســبري" عىل منت الطائرة "تايفون" عىل 

ســبيل التجربة يعكس قوة الطائرة كمنصة تشــغيلية 

مستقبلية إضافية للصاروخ "سبري". ومن الجدير بالذكر 

أن الــذراع الجوية لكل من األســطول الجوي الربيطاين 

وسالح الجو املليك الربيطاين سيستخدمان الطائرة إف-

35 املسلحة بصواريخ "سبري"•

 «سبM» مزود بأحدث 
جيل من أجهزة البحث 

ذات قرون االستشعار 
التي تتيح للصاروخ 

إمكانية العمل حتت أي 
Kظرف قتا
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1لس التعاون واحلاجة ملشروع إس>اتيجي
ختمت مقايل السابق لعدد مايو -2016يف ”درع الوطن“ القمة الخليجية- األمريكية تحفز ملرشوع خليجي جامع“- بالتحذير 
أننــا نخىش“ تكريس اإلســرتاتيجية األمريكية(االنكفاء والرتاجــع ورفع اليد التدريجي والتحول اإلســرتاتيجي يف التعاون مع 
إيران) يف مقاربة السياســة الخارجية األمريكية ملنطقتنا من اإلدارات األمريكية القادمة مستقبال. هذا الواقع يجب أن يحّفزنا 
جميعا عىل تطوير قدراتنا العســكرية الذاتية كام رأينا يف عاصفة الحزم ورعد الشــامل والتحالف اإلسالمي العسكري. وهذا 

ما اطلقت عليه مبدأ امللك سلامن-وهذا ما سنناقشه يف املقال القادم بإذن الله
وهنا استميح القراء الكرام بتأجيل مقال قراءة يف مبدأ امللك سلامن إىل العدد القادم-الستدرك وأعلق عىل أبعاد ومعاين وما 
هو املطلوب من مجلس التعاون لدول الخليج العربية مبناسبة الذكرى الخامسة والثالثني لقيام مجلس التعاون الخليجي يف 
25 مايو -1981بعد عرشين عاماً من استقالل دولة الكويت وعرشة أعوام من استقالل دول الخليج األخرى. وأن فكرة إنشاء 
مجلس التعاون الخليجي كانت من بنات أفكار أمري دولة الكويت الراحل الشيخ جابر االحمد الصباح ورئيس دولة اإلمارات 

العربية املتحدة الشيخ زايد بن سلطان غفر الله لهام ورحمهام.
لكن أي تجمع أمني وعسكري يحكم عليه يف نظرية التحالف بقدرة التحالف عىل مواجهة الخصوم ومنعهم دون استخدام 
القوة العسكرية بل بتوازن القوى ملنع تدهور األوضاع ملواجهات عسكرية أو التدخل بدون عواقب وخيمة للمعتدي. ولهذا 
السبب مل ينجح مجلس التعاون الخليجي بعد خمسة ثالثني عاماً من قيامه وحتى اليوم يف منع القوى اإلقليمية من االعتداء 
عىل الدول األعضاء والتدخل السافر بشؤون املنطقة. ورأينا ذلك سواء من عراق صدام حسني الذي احتل الكويت أو إيران 
التي ما فتئت تتدخل يف شؤون دول املجلس الستة بطرق وأساليب مختلفة عىل ما نرى اليوم. وهذا يُضعف وبشكل واضح 

دور ومهمة التحالف العسكري واألمني لدول املجلس. 
ألن مكانة ودور أي تحالف عســكري تكمن يف قدرة املنظومة األمنية أن تشــكل وحدة فاعلة تدافع عن الدول األعضاء يف 
املنظومة تردع ومتنع الخصوم من تهديد الدول األعضاء وشعوبها. وهذا ما مل ينجح مجلس التعاون الخليجي من تحقيقه. 
فأنــرصف إىل التكامل االقتصادي من الســوق الخليجي املشــرتكة واالتحــاد الجمريك واملواطنة الخليجيــة والربط الكهربايئ 
والسكك الحديدية. ولكن حتى يف البعد االقتصادي الخليجي هناك تعرث يف التكامل االقتصادي فال العملة الخليجية تحققت 

وال املرصف الخليجي ظهر إىل الوجود! وهناك تعرث يف تطبيق االتحاد الجمريك والسوق الخليجية املشرتكة. 
يصادف اليوم 25 مايو الذكرى 35 لقيام مجلس التعاون الستة-حيث سعت الدول نظريا لجمع قدرات دول املجلس للتصدي 
للتهديــدات األمنيــة يف إقليم صعب. وخالل 35 عاما واجهــت دول املجلس تهديدات: الثورة اإليرانيــة والحرب العراقية-
اإليرانية- واحتالل وتحرير الكويت من العراق واحتالل أمريكا للعراق- وتغري موازين القوى ملصلحة إيران وتداعيات الربيع 

العريب- واالنكفاء األمرييك- واتفاق إيران النووي، والتحول التكتييك والتنسيق األمني األمرييك ملحاربة اإلرهاب. 
هذا باإلضافة إىل تراجع اعتامد الواليات املتحدة عىل احتياجاتها من الطاقة والنفط والغار من دول مجلس التعاون الخليجي 
ومنطقــة الخليــج العريب وزيادة انتاج واالعتامد عىل النفط الصخري األمرييك- قبــل أن يهوي انتاج النفط الصخري األمرييك 
بسبب تراجع أسعار النفط وإرصار دول املجلس بقيادة السعودية عىل عدم خفض االنتاج والتصدير النفطي. ما يُبقي أسعار 
النفط يف مســتويات منخفضة. وهذا يؤثر عىل إيرادات النفط- ويدفع دول املنطقة لخطط الرتشــيد وخفض النفقات ورفع 

الدعم عن الخدمات األساسية. والتفكري بأنواع من الرسوم والرضائب وأزمات انهيار اسعار النفط. 
و تتفاقــم األزمة األمنية بــني دول مجلس التعاون الخليجي باســتمرار-فهناك التبايــن الخليجي-الخليجي حول األولويات 
ومصــادر التهديدات- وغياب اإلجامع الخليجي حول الحاجة لتحقيــق نقلة نوعية يف آلية وعمل مجلس التعاون الخليجي، 
وتحوله لتحالف أمني وعسكري وإسرتاتيجي بأسنان ومخالب. والتفكري الجدي مببادرة الراحل امللك عبد الله بن عبدالعزيز 
باالنتقــال باملجلس من التعاون إىل االتحاد- لذلك ناقشــت باســتفاضة تلك املبادرة يف كتايب «تحديات ومســتقبل االتحاد 

الخليجي»الذي أصدره مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية عام 2013.
والواقــع أن التبايــن الخليجي يعيق تطور املجلس إىل منظومة أمنية وعســكرية واقتصادية وسياســية وفاعلة توظف قوة 
املجلس الناعمة لخدمة قوتها العســكرية لفرض توازن قوى وتوازن رعب إقليمي يردع ويحتوي الخصوم واألعداء من دول 
وغري الدول. ولذلك، بالرغم من أن مجلس التعاون الخليجي يعد أنجح تجمع ومنظومة عربية إقليمية-إال أنه بعد 35 عاما 

مل ينجح بالتقدم واالرتقاء ليلبي تطلعات وآمال القادة والشعوب- وهو ما نكرره يف كل ذكرى قيام املجلس!
واليوم مل يعد ترفاً وجوب ارتقاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية- ليلبي تطلعات وآمال وطموح القادة والشعوب- يف 
إقليــم صعــب ومعقد فيه تهديدات أمنية دامئة مــن الدول ومن غري الدول وحتى من دول فاشــلة ومنظامت إرهابية- ما 

يجعل إقليمنا دائم االضطراب. 
وبعد اقرتاب عمر مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ســن الرشــد- حان وقت تحــول املجلس ملنظومة أمنية رادعة 
تحقــق توازن الرعب ومتنع وتردع ما يخفض من العســكرة املكلفة-ومينع القــوى املرتبصة بدول املجلس من دول ومن غري 
الدول من التدخل بشــؤون دول املجلس وتهديد أمننا واســتقرارنا. وهنا يظهر ما أطلقت عليه «مبدأ امللك ســلامن» الذي 
يشكل بلورة آللية ونواة ملرشوع خليجي- عريب يشكل توازن قوى يردع ومينع الخصوم من  الدول وغري الدول ما يعزز األمن 
واالستقرار ويفرض نظام إقليمي ذايت يخدم أمننا ويعزز دور وحضور مجلس التعاون الخليجي وينقله باتجاه منظومة امنية 

فاعلة كام تصورها اآلباء املؤسسون ملجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

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

جامعة الكويت
أستاذ زائر جامعة جورج 

واشنطن-الواليات املتحدة 
ا<مlكية

(جيولبوتيك)
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تقارير

املركبة احملمية "منر N35" املتعددة املهام 
املركبة حتظى باهتمام عاملي بالغ وبطلبات شراء كبMة

تتميز املركبة املحمية «منر N35» املتعددة املهام 
التي أنتجتها رشكة «منر للسيارات»، وهي رشكة لتصنيع 

السيارات العسكرية مقرها أبوظبي وهي عضو يف رشكة 

اإلمارات للصناعات العســكرية (إديــك)، بقدرتها عىل 

زرع الرعب يف نفــوس أعدائها. وتعترب املركبة، ايل يصل 

وزنهــا إىل 18,5 طنــا، مركبة قتالية مدرعــة قادرة عىل 

تحمل أعتى الرضبات يف ميادين القتال. 

وتتميز املركبة املحمية «منــر N35» املتعددة املهام 

ذات الدفع الرباعــي بخفة الحركة الشــديدة والقدرة 

عــىل تحمل االنفجارات، وهي مــزودة بطبقات «قابلة 

للتطوير» من الحامية الباليســتية والحامية ضد األلغام 

وضد العبــوات البدائيــة الناســفة IED وتحتوي عىل 

«قلعة» لحامية ركابها.

وتعترب املركبــة املحمية «منــر N35» مالمئة للعديد 

من التطبيقات واالســتخدامات مثــل أعامل الداوريات 

وعمليات اإلخالء الطبــي باإلضافة إىل خوض العمليات 

القتالية املبارشة.

مستوى عال من الحامية
وتتميز املركبة املحمية «منر N35» بقدرتها العالية عىل 

املنــاورة عند نزول املنحدرات أو الســري فــوق الكثبان 

الرمليــة الضحلة والطرق املســتوية بكل ســهولة. كام 

تؤمن مركبة املشــاة اآللية املحمية ضد األلغام مستوى 

عــال من الحامية والقــوة مقارنة بوزنهــا، باإلضافة إىل 

انسيابيتها وقدرتها عىل التحميل. 

وتتميــز هذه املركبة القتاليــة الجديدة بقدرتها عىل 

مقاومــة االنفجارات نتيجة األلغــام والعبوات البدائية 

الناســفة، ومن املتوقع أن تساعد رشكة «منر للسيارات» 

يف توســيع نطاق عملياتها يف ســوق املركبــات املدرعة 

الثقيلــة. ويف ظــل البيئة العســكرية املتغــرية التي ال 

تعرف التوقــف، فإن من املؤكــد أن إضافة هذه الفئة 

من املركبات إىل قامئة املنتجات التي تصنعها رشكة «منر 

للســارات» ســتمكن الرشكة من تطويــر منتجاتها عىل 

الســاحة الدولية مبا يتجاوز متطلبــات املهام املختلفة 

الحالية.

أداء استثنايئ
تتميز هذه املركبة النموذجية التي تتمتع بقدر عال من 

الحامية بأداء استثنايئ فوق كافة التضاريس األرضية ويف 

كل الظــروف، ومن ثم قدرتهــا الفائقة عىل إنجاز عدد 

كبري من املهام املختلفــة. وتأيت املركبات من فئة الدفع 

الرباعي والســدايس لتعزز وضع املركبــة املحمية «منر 

N35» يف األســواق العاملية حاليا، مــا يتيج لها إمكانية 

التوســع إىل ما وراء فئة املركبات الخفيفة واملتوســطة 

الــوزن التقليدية التي تنتجها الرشكــة والتحول إىل فئة 

املركبات األكــرث قدرة عىل تأمني الحامية وحمل حمولة 

أكرب. وقــد انتهت الرشكة من مرحلتــي اإلنتاج املبدئئ 

والتجــارب النهائية، مــا يفتح الطريــق أمامها لدخول 

مرحلة اإلنتاج الكمي اعتبارا من عام 2016.

ويوفر التصميم الداخيل األمثل يف املركبة ذات الدفع 

الرباعــي 4X 4 ثالثــة مقاعــد أمامية لكل مــن القائد 

والرامي والسائق. إضافة إىل سبعة مقاعد أخرى للجنود 

تعمل عىل تخفيف تأثــري االنفجار، فيام تحتوي املركبة 

أيضــاً عىل منصة تحميــل وتنزيل خلفيــة كبرية تعمل 

بقوة الهيدروليك ومتكن الجنود من الخروج من املركبة 

برسعة. عــالوة عىل ذلك ميكن تركيب أســلحة إضافية 

عــىل املركبة مبا يف ذلك منصة أســلحة يتم التحكم فيها 

عــن بعد وبرجــني للجنود مرونة ودعــم للمهام وميتاز 

تصميم اآللية N35 باملرونة العالية مام يساهم يف دعم 

ومســاندة املهام املتنوعة لهــذه الفئة من اآلليات مثل 

االســتطالع والدوريات والدعم اللوجســتي والعمليايت 

واآلليات القتالية ذات الدفع السدايس. 

ومتتاز املركبة املحمية أيضــاً بالقدرة العالية وإيجاد 

التوازن األســايس بني قــوة النريان والقــدرة عىل البقاء 

وسهولة الحركة وتكاليف العمليات الحديثة والتقليدية 

 conventional and املتناظــرة.   / املتامثلــة  وغــري 

asymmetric operations تشــتهر الرشكــة بتقديــم 

موثوقية اســتثنائية يف املركبات وأداء أفضل يف املناطق 

الصحراوية لضامن حامية الطواقم التي تستخدم املركبة. 

وتتوافــر مجموعة مركبات منــر الرباعية والسداســية 

الدفع يف تصاميم

وتعتــرب مركبــة N35 ذات الدفع الرباعــي والدفع 

الســدايس. مركبة قتالية مدرعــة ومدولبة وهي تطوير 

 Denel Vehicle System RG35 لنظام دينيل لآلليات

وحاليــاً مملوكة بشــكل كامــل لرشكة منر للســيارات. 

وتواصــل منــر للســيارات العضــو يف رشكــة اإلمارات 

للصناعات العسكرية EDIC التعاون مع DVS لتعزيز 

تصميم أداء وقدرات هذه املركبة.

رشكة منر للسيارات»
تنتج رشكــة منر للســيارات»، إحدى الــرشكات التابعة 

لرشكة اإلمارات للصناعات العســكرية EDIC، مركبات 

عســكرية مدولبة فائقة األداء مصممة للعمل يف أقىس 

الظروف واألحوال الجوية وتتميز بقدرتها عىل أداء عدة 

مهــام متنوعة ومختلفــة. وتنتج الرشكة عــدة مركبات 

مدرعة وغري مدرعة من فئتي الدفع الرباعي والسدايس، 

مع إمكانية تعديل الســعة شــواء من حيث عدد أفراد 

الطاقم أو الحمولة. وتركز أنشطة التصميم لدى الرشكة 

عىل عنرصي الحامية وخفة الحركة يف املقام األول.

وتعتمــد الرشكة عىل االبتكار الهنــديس واالختبارات 

الشــاملة وتطبيق أعىل املســتويات من حيث التصميم 

والتصنيــع من أجل طــرح مركبة اســتثنائية من حيث 

األداء وتتميــز باملصداقية، وتعتــرب األفضل يف فئتها من 

حيــث األداء فوق الطــرق الصحراوية مــن أجل تأمني 

الحامية الكافية والالزمة لطاقم املركبة•
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املركبة اجلوية ا�لية "باترولر"من إنتاج شركة "ساجيم" تؤمن مميزات عديدة
قادرة على إجناز عدد كبM من املهام ا;منية العسكرية وا"قليمية بكفاءة عالية

تعترب املركبــة الجوية اآللية «باترولر»أحدث طائرة 
آليــة تكتيكية مــن إنتاج رشكة «ســاجيم»، وتُســتخدم 

يف تنفيــذ املهــام املدنية والعســكرية. وتتميــز الطائرة 

بقدرتها الفائقة عىل التحليق فوق املناطق الحساســة أو 

مراقبة الفعاليات املختلفة (مثل االجتامعات السياســية 

واألحداث الرياضية،،، إلخ) واملناطق الساحلية والحدود 

واملناطــق املترضرة من الكــوارث الطبيعية (مثل حرائق 

الغابــات والزالزل والفيضانات واألعاصــري،،، إلخ). ومتنح 

املحطــة األرضية مســؤولية التشــغيل تحقيــق املراقبة 

الالزمة يف حينها، مــا ميكنهم من متابعة تطورات املهمة 

بصورة دقيقة وتحديد موقع الهدف بدقة متناهية.

ومتثل املركبــة الجوية اآللية «باترولــر» ذات القدرة 

العاليــة عىل التحليــق يف الجو لســاعات طويلة، والتي 

أنتجتهــا رشكة «ســاجيم»، حال مهام لرفــع كفاءة املهام 

الخاصة بجمــع املعلومات واملراقبــة والبحث. ويعتمد 

تصميــم الطائرة عىل الخــربات الطويلة التي اكتســبتها 

رشكة «ساجيم» بفضل العمليات العسكرية التي نفذتها 

املركبة اآللية الجوية Sperwer عىل مدار عرش ســنوات 

يف أفغانســتان، وهي العمليات التي نفذتها قوات ثالث 

دول تابعة لحلف شــامل األطليس (الناتو)، وهي هولندا 

وكندا وفرنسا.

وقد جــرى تطوير املركبــة الجوية اآلليــة «باترولر» 

بالتعاون مع رشكة التصنيــع Stemme/Ecarys األملانية 

املســؤولة عن إنتاج الطائرة التــي حصلت عىل رخصتها 

EASA CS 23 طبقا ل

وفيــام يتعلق باملعلومات املســتمدة مــن العمليات 

األخرية، تستخدم املركبة الجوية اآللية «باترولر» حمولة  

ذات أنظمة استشــعار متعددة/ ذات مهام متعددة مثل 

أنظمة االستشعار البرصية العالية الوضوح وذات الرؤية 

الواسعة املثبتة عىل جسم املركبة أو أسفل جناحها.

وقد صممت رشكة «ســاجيم» املركبــة الجوية اآللية 

«باترولــر» كمركبة منوذجية ذات تصميــم مفتوح قابل 

للتطويــر مســتقبال، وهــو التصميم الــذي اعتمد عىل 

اســتخدام أحدث وأقــوى املنتجــات الخاصــة بأنظمة 

االستشعار املجوقلة وأنظمة إرســال البيانات و «محطة 

املراقبــة األرضية». أما بالنســبة ملهام جمــع املعلومات 

األرضية فقد حرصت رشكة «ســاجيم» عــىل دمج نظام 

والعامــل  الوضــوح  العــايل   Euroflir 410 EO/IR

باألشــعة تحت الحمــراء مع «نظام االستشــعار الخاص 

 COMINT «بجمــع املعلومــات املتعلقة باالتصــاالت

Communications Intelligence Sensor املخصــص 

 Electromagnetic ملراقبة األطياف اإللكرتومغناطيسية

Spectrum

واعتامدا عــىل هذا التصميم تســاهم املركبة الجوية 

اآللية «باترولر» يف حامية القوات يف ســاحة القتال، كام 

تقوم املركبة ببث معلومات مهمة حول املوقف التكتييك 

وتنفيــذ عمليات الحــرب اإللكرتونية. عــالوة عىل ذلك، 

تســاهم املركبة يف زيــادة معلومات أنظمة االستشــعار 

املرسلة إىل مركز جمع املعلومات املتعدد املصادر.

وتأيت أنظمــة املركبة الجوية «باترولــر»، مثل حمولة 

«نظام االستشــعار الخــاص بجمع املعلومــات املتعلقة 

باالتصاالت» COMINT  الفائق األداء واألنظمة املثبتى 

عىل جناحي الطائرة، لتؤمن االتصاالت الالســلكية ورصد 

الهدف وتحديــد موقعه وتحليلــه، باإلضافة إىل خاصية 

االستامع مثل أجهزة إرســال الرتددات/الحركة واتصاالت 

األقامر الصناعية.

ويقــوم نظــام الحــرب اإللكرتونيــة برصــد مصادر 

االتصاالت الالسلكية فوق مساحات شاسعة من املناطق 

املــراد تغطيتها بــكل دقة، ومن ثم نقــل املعلومات إىل 

العاليــة   Euroflir 410 EO/IR االستشــعار  أنظمــة 

الوضوح والعاملة باألشــعة تحت الحمراء أثناء الطريان، 

األمر الذي ميكن املســؤولني مــن تحديد مصادر التهديد 

اعتامدا عىل الرؤية البرصية.

أما بالنســبة ملهام املراقبة البحريــة، فنجد أن املركبة 

الجوية «باترولر» مجهزة برادار متعدد الوظائف لتنفيذ 

أعــامل املراقبة، وهو مــا ميكن املســؤولني من رصد أي 

نشاط بحري عىل مساحات كبرية. كام يحتوي هذا الطراز 

 identification system أيضا عــىل نظام التمييــز اآليل

AIS)) للتعــرف عــىل حركة ســري الطائــرات الصديقة، 

األمر الــذي يتيح إمكانية تحديد البنايات املشــتبه فيها 

باســتخدام نظــام بــرصي optronic system  وتعنــي 

صعوبــة رصد املركبة الجوية «باترولر» ســواء باألشــعة 

تحــت الحمــراء أو األنظمة الصوتيــة أن بإمكانها تنفيذ 

مهام املراقبة واالســتطالع داخــل األرايض املعادية بقدر 

عال من التخفي•
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تقارير

الطائـــــرة V-22 Osprey جاهـــــزة للقتــــــال:
 سالح املارينز ا;مريكي يخت� الصواريخ على الطائرة 

شكل سالح املارينز (مشاة البحرية) األمرييك مؤخرا فريقا 
 Defense «مع «وكالة مشــاريع البحوث املتطورة العســكرية

Advanced Research Projects Agency (DAPRA)، وهي 

إحدى الوكاالت التابعة لوزارة الدفاع األمريكية املكلفة بتطوير 

تقنيات جديدة ميكن للجيش اســتخدامها، بهدف إجراء تجربة 

إلطالق أحد الصواريخ املوجهة من عىل منت الطائرة «أوسربي» 

أثناء تحليق الطائرة يف الجو.

ففي تطور نوعي الفت للنظر، قام الطاقم الجوي بتنســيق 

عملية إطــالق الصواريــخ بالتعاون مــع القــوات الربية التي 

تســتخدم جهــاز «التابلت» املحمول. وجرى اســتخدام «نظام 

 Persistent Close Air Support «الدعــم الجــوي املســتمر

System PCAS يف املنــاورة العســكرية Talon Reach وهي 

عبــارة عن مترين يتــم إجــراؤه يف املنطقة الجنوبيــة الغربية 

للواليات املتحدة بصفة منتظمة.

وذكر مســؤولو الوكالــة يف إحدى النــرشات الصحفية التي 

صدرت مؤخرا أنه خالل التجربة، قام مراقب الهجوم املشــرتك 

باســتخدام برمجيــات رســم الخرائط املخزنة عــىل «التابلت» 

لتحديد هويــة هدف ما بالقرب من إحدى الشــاحنات اآللية 

غري املأهولة، ثم نقل إحداثيات موقع الهدف إىل «نظام الدعم 

 Bell املوجود عىل مــنت الطائرة (PCAS) «الجــوي املســتمر

Boeing V-22 Osprey، وهــي عبــارة عن طائرة عســكرية 

أمريكيــة متعددة املهــام تتميز بقدرتها عــىل اإلقالع والهبوط 

بشــكل عمودي واإلقــالع والهبوط باســتخدام مــدارج جوية 

قصرية. ثم قــام الطاقم الجوي والطاقــم األريض بتأكيد عملية 

إطالق الصاروخ قبل أن تقوم الطائرة «أوسربي» بإطالقه.

وكانت الذخرية عبارة عن نسخة غري حاملة للمتفجرات من 

الصــاروخ أرض – جــو  AGM-176 Griffin الذي يتم إطالقه 

عرب األنابيب، وقطع الصاروخ مسافة تقدر بحوايل 4,5 أميال.

وأفادت النرشة أن الفاصــل الزمني بني بدء مراقب الهجوم 

املشــرتك مهمته وارتطام الصــاروخ بالهدف مل يتجــاوز أربعة 

دقائــق، وهو معدل أفضــل من املعدل املســتهدف ل «نظام 

الدعم الجوي املســتمر» (PCAS) وهو ســت دقائق، وأرسع 

مبعدل ســبع مرات من النصف ســاعة أو أكرث التي تســتغرقها 

األســاليب الحالية التي تعتمد عىل األوامــر الصوتية والخرائط 

الورقية.

وأكد املســؤولون أن هذه الطريقة املتطورة وهذه الدقة يف 

التنفيذ متثالن نقلة نوعية كبرية بالنســبة إىل الطائرة «أوسربي» 

وقدرة سالح املارينز عىل تخطيط املهام وتنفيذها برسعة.

وعكســت اســرتاتيجية ســالح املارينز للتخطيط عام 2014  

رغبة املسؤولني يف تســليح الطائرة MV-22B Osprey باملزيد 

مــن الصواريــخ مبا يضمن تقديــم الدعم الالزم لقوات ســالح 

املارينــز الجديدة املكلفة بالتعامل مــع األزمات وتنفيذ املهام 

النوعية مثل إخالء السفارات.

وذكرت خطة الطريان العرشية لســالح املارينز التي نرشت 

مؤخرا أن « أنظمة التسلح املتطورة ما زالت يف مراحل التطوير 

األوىل لزيادة الصواريخ الهجومية الدقيقة».

ورصح املسؤولون بالقيادة العامة لسالح املارينز بأن املرونة 

والقوة اللتني تتمتع بهام هذه الطائرة تشــجعان الســالح عىل 

إضافة املزيد مــن الصواريخ، وأن املســؤولني يبحثون إمكانية 

تســليح الطائرة «أوسربي» ب «صواريخ أكرث قوة من الصواريخ 

املستخدمة حاليا».

الطائرة جاهزة الستخدام املزيد من األسلحة
وذكر املسؤولون أن هناك عدة مناطق فوق دوار الدفع الخاص 

بالطائرة التي ميكن تركيب الصواريخ عليها، ولكن هذه الخطوة 

تتوقف عىل نوع الصاروخ والهدف منه.

وتعتــرب الطائــرة MV-22B Osprey بالفعــل أقوى مركبة 

جويــة يف تاريــخ ســالح املارينز عــىل اإلطالق، ولكــن إضافة 

صواريخ جو – أرض مجوقلة ميكن أن يفتح الطريق أمام تنفيذ 

املزيــد مــن املهام اإلضافيــة. ورمبا تطلب األمــر بعض الوقت 

لتحديد وضع الطائرة املذكورة بعد تســليحها بالصواريخ داخل 

 AH-1Z و F-35B أسطول جوي لديه القوة النريانية للطائرتني

Cobra، ولكن إضافة صواريخ جديدة لنفس الطائرة املخصصة 

لنقــل القوات يف املقام األول ســتمثل تطــورا مهام عىل صعيد 

العمليات والتشغيل.

وتبحث رشكات املقاوالت العســكرية حاليــا عن الخيارات 

املتاحة، سواء عن طريق البحوث الداخلية أو تطوير تصميامت 

جديدة، وال توجد مهلة محددة لرتكيب هذه األسلحة الجديدة 

.V-22 Osprey عىل منت الطائرة

وتظهر خطة الطريان أن قــوات املهام الجوية والربية داخل 

ســالح املارينز مثــل اللقوات املكلفة بالتعامــل مع األزمات يف 

 V-22 Osprey أفريقيا والرشق األوســط ستســتخدم الطائرة

املســلحة بالصواريخ. وقد نجحت تلك القوات يف تقديم الدعم 

األمني الالزم واملســاعدة يف تنفيذ عمليات اإلخالء يف السفارات 

التابعة للعراق وجنوب السودان وليبيا.

وذكــرت الخطة أن «وجود أنظمة تســلح هجومية متطورة 

عىل منت الطائرة V-22 Osprey سيســاهم يف زيادة إمكانيات 
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SPMAGTF- قوات املهام الجوية والربية لدى سالح املارينز»

CR وخيــارات التوظيف أمام القادة العســكريني يف ســاحات 

القتال».

وأضافت الخطة أن «الحمالت العســكرية املســتقبلية لدى 

سالح املارينز ســتتطلب وجود مجموعة متنوعة من الصواريخ 

الدقيقة الخفيفة الوزن القابلة للتطوير».

كام ذكــرت الخطة أنه « مع تحويل «قــوات املهام الجوية 

والربية لدى ســالح املارينــز (MAGTF) إىل قوات قادرة عىل 

تبادل املهام فيام بينها بطريقة رقمية ســيصبح ســالح الطريان 

البحــري أكرث قدرة عىل التدمري عن طريــق الصواريخ املرتبطة 

بالشبكات التي تستفيد من قدرتنا عىل التفوق عىل أعدائنا».

ورغم أن تسليح الطائرة V-22 Osprey رمبا كان من النوع 

الخفيف إال أن الطائرة ُصممت كطائرة نقل لألفراد والشــحن. 

وتشــري خطــة الطــريان إىل أن الطائرة ال متتلك األســلحة التي 

تجعلهــا أكرث قــدرة عىل البقاء والصمود يف مســارح العمليات 

املعاديــة. ويوجد لــدى الطائرة نظام التحذيــر ضد الصواريخ 

وجهــاز اســتقبال للتحذير ضد الــرادار، عالوة عــىل القذائف 

الضوئيــة. كــام تظهــر الخطة أن مــن املقرر تحديــث النظام 

الصاروخي املضاد العامل باألشــعة تحت الحمراء لدى الطائرة 

V-22 Osprey يف عــام 2016، عالوة عــىل تحديث «األنظمة 

الدفاعية املتطورة».

إن تســليح الطائرة V-22 Osprey من شــأنه أن يساهم يف 

حل املشاكل املتعلقة برضورة تأمني الحامية املسلحة للطائرة.

إن مــدى الطائــرة V-22 Osprey ورسعتهــا يصعبان قدرة 

الطائرتــني املروحيتــني AH-1 أو AH-64 عــىل تأمــني تلــك 

الحاميــة. فالطائــرات ذات األجنحة الثابتة قــادرة عىل تأمني 

الحاميــة الالزمــة ولكنها قــد ال تكــون متاحة لتنفيــذ املهام 

الهجومية أو مهام اإلنقاذ البعيدة املدى حسب رأي املسؤولني.

وقد جرى تسليح الطائرات املصممة لخوض املعارك الجوية، 

وشــاركت يف عمليات قتاليــة بالفعل، حيث أطلقــت الطائرة 

P-3 Orion املتخصصــة يف أعامل الدوريات البحرية واصطياد 

الغواصــات أول صــاروخ لهــا يف العمليــات القتالية قبل عرش 

سنوات بعد أن بدأت يف حمل الصواريخ.

وقــد حدثت عمليتا اإلطالق يف الثالث والعرشين من شــهر 

مارس عام 2011 أثناء «عملية فجر أوديســا» التي كانت عبارة 

عــن حملة جوية فوق ليبيا بدعم من األمم املتحدة. وقد جرى 

إخــالء املجال الجوي من قبل، وقــام قطعة بحرية ليبية طولها 

12 مرتا بإطالق النريان ضد أهداف عشوائية داخل أحد املوانئ 

البحريــة. وأطلقت الطائرة P-3 Orion صاروخني ضد القطعة 

البحريــة، ما أدى إىل إصابتها بالعطــب وإجبارها عىل التوقف 

دون حركة داخل امليناء.

 (PCAS) «وتعتــرب تجربة «نظــام الدعم الجوي املســتمر

إحــدى النتائج الثانوية اإليجابية يف ظــل القيود املالية الصعبة 

التي يعانيها ســالح املارينــز يف الوقت الحــايل. وعند تخفيض 

امليزانية يجد القادة العسكريون أنفسهم مضطرين إىل البحث 

عن طرق وأســاليب جديدة ومبتكرة لتحقيق أقىص اســتفادة 

ممكنة من املوارد التي لديهم، األمر الذي يؤدي إىل طرح أفكار 

أفضل.

خاصية تزويد الطائرة بالوقود أثناء الطريان
كام تأمل القيادة العامة لسالح املارينز يف تعظيم موارد السالح 

عــن طريق تطويــر خاصية تزويد الطائرة «أوســربي» بالوقود 

أثنــاء الطــريان، األمر الذي يــؤدي إىل مضاعفــة عمليات نقل 

الركاب والشحن وتحويل الطائرة إىل طائرة نقل عمالقة.، وهي 

KC- املهمة التي ينفذها أســطول ســالح املارينز من طائرات

130J Hercules حاليــا، ما ميكــن تلك الطائرات من قطع أكرث 

من ألفي ميل بصورة منتظمة.

وتعترب تلــك األفكار من بني األفــكار العديدة التي طرحتها 

خطة ســالح املارينز العرشية والتي كُشف النقاب عنها يف عام 

2014. وتعكس التجارب الحالية تصميم املسؤولني عىل تحويل 

تلك األفكار إىل واقع.

ويجــري حاليا تطوير نظام لتمويــن الطائرات أثناء الطريان 

لخدمــة الطائرات ذات الــدوارات الدافعة، األمــر الذي يحول 

طائرات الشــحن والركاب إىل طائرات متوين عمالقة قادرة عىل 

تزويد الطائرات األخرى بالوقود أثناء الطريان.

 V-22 وعند البدء يف تشــغيل هذا النظام، ستتمكن الطائرة

Osprey من متوين أســطول ســالح املارينز من الطائرات مثل 

الطائــرة F-35B Lightning II الجديــدة، كام ميكنها أيضا أن 

تســاهم يف خدمة املركبات الربية عن طريق الهبوط وتزويدها 

بالوقود ثم اإلقالع مرة أخرى. ومن الجدير بالذكر أن عدد كبريا 

من املركبات الربية ميكنه استخدام وقود الطائرات.

وستســاهم هذه الخاصية الجديدة يف إطالة مدى الطائرات 

املقاتلة دون الحاجة إىل االســتعانة باألسلحة األخرى أو القوات 

الصديقة لتزويد تلك الطائرات بالوقود أثناء الطريان، ما يساهم 

بــدوره يف جعل طائرات القتال الجوي أكرث اســتقاللية ومرونة 

بعــد انتفاء حاجتها إىل االعتامد عىل طائــرات التموين التابعة 

لألســلحة األخرى، ونظــرا ألن الطائرة «أوســربي» ال تحتاج إىل 

مدرج جوي متطور للغاية مثل الطائرات ذات األجنحة الثابتة.

وقــد جرى اختبار نظام منوذجي لتزويــد الطائرات بالوقود 

أثناء الطريان يف الثالث عرش من شــهر أغســطس عام 2013 يف 

والية تكساس. وجرى يف تلك التجربة استخدام طائرة من طراز 

«أوسربي» مجهزة بخزانات وخرطوم لتزويد الطائرات بالوقود، 

وحلقت الطائرة يف الجو وخلفها الطائرات املقاتلة.

وأوضح املسؤولون أن نظام التموين الجوي الخاص بالطائرة 

«أوسربي» ما يزال يف مراحل التطوير األوىل، ولكن يكون جاهزا 

لالستخدام قبل عام 2017•

   املصدر
- www.marinetimes.com
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 Gمركبات القيادة والسيطرة املدولبة تعزز الوعي امليدا
والقدرة على التحمل

 Thunder” يرى الخرباء واملحللون العسكريون أن عملية
Run“ التي نفذتها فرقة املشاة الثالثة األمريكية يف العراق يف 

شــهر إبريل عام 2003 دخلــت التاريخ، حيث نجحت الفرقة 

بكامل قواتها يف التحرك والسري ألكرث من 350 كيلومرتا يف مدة 

ال تتجــاوز ثالثة أيام فقط، بــل كان بإمكان الفرقة قطع هذه 

املسافة يف زمن أقل.

وأفــاد أحد التقارير التي تم إعدادهــا بعد انتهاء العملية 

املذكورة بعدة شــهور بأن فرقة املشــاة امليكانيكية اشــتكت 

مــن عدم قدرتها عىل التقدم إىل األمام بالرسعة الالزمة، فضال 

عن تعرضها ألخطار متزايدة، بســبب تدين مستويات القيادة 

والسيطرة عن املستوى املطلوب.

وذكــر القادة العســكريون أن «عىل الجيش أن يعمل عىل 

تطويــر أنظمة االتصاالت واملعلومــات البعيدة املدى القادرة 

عــىل العمل أثناء تحرك القوات». وأضــاف القادة أن «مركبة 

القيادة والسيطرة املستقبلية ... يجب أن تتميز بخفة الحركة 

والقدرة عىل التحمل، واألهم من ذلك أن تكون قادرة تشغيل 

األنظمة الصوتية وأنظمة املعلومات البعيدة املدى أثناء تحرك 

القوات».

وقد اســتخدمت فرقة املشــاة الثالثــة األمريكية مركبات 

القيادة والسيطرة املجنزرة القادرة عىل حمل خمسة أشخاص 

داخل عربة ميكن التحكم يف درجة حرارتها، وهو ما يعترب غري 

عميل بالنسبة ألي خطة عســكرية غري خطط الغزو الشامل. 

ومن املعروف أن املركبات املجنزرة باهظة التكلفة ســواء من 

حيث القيمة أو التشغيل والصيانة، فضال عن صعوبة قيادتها، 

وعدم مالءمتهــا للعمليات املنفذة داخــل املناطق الحرضية 

بســبب تحطيمها لألرصفة وصعوبة تنفيــذ املناورات الالزمة 

للمرور يف الشوارع واألزقات الضيقة.

القيادة املتحركة
نجــح القادة العســكريون خالل الســنوات األخرية يف تطويع 

متطلباتهم، ليس بغرض تفادي املشــكالت الســابقة فحسب، 

بل ومواجهة التحديــات التكتيكية الراهنة أيضا. واليوم، نجد 

أن ساحات القتال تحتاج إىل الرسعة كأحد املتطلبات األساسية 

لحســم نتيجة املعركة. ويعني التطــور التكنولوجي يف مجال 

املركبــات املدرعة إنتــاج مركبات مدولبة خفيفة ومتوســطة 

الــوزن تتمتع بقــدرة عالية عــىل التحمل مقارنــة باملركبات 

املجنــزرة، فضال عن تعزيز قدرتها عىل املناورة ومنحها ققدرة 

أكرب عىل خفــة الحركة واملرونة. ويُعتــرب الوعي امليداين أهم 

ما مييز مركبة القيادة والســيطرة، وهو مــا يعني القدرة عىل 

وضع تصور ما لســاحة القتال مع احتدام القتال، والقدرة عىل 

استخدام هذا التصور الذيك يف إلحاق الهزمية بالعدو.

وعادة ما يكون لدى القادة العســكريني تصور «محدود» 

”soda-straw” view لســاحة القتال ال يــرون من خالله إال 

مــا يتفق مع أهوائهم وآؤائهم الشــخصية البحتة، أو يجدون 

أنفســهم مضطريــن للرجــوع إىل القيــادات العليــا بهدف 

تكوين صورة شــاملة، ولكن أصبح قادة الوحدات امليدانيون 

اليــوم قادرين عىل اســتخدام خرائط التضاريــس التفصيلية 

وتحديــد إحداثيــات القــوات الصديقة واملعاديــة بكل دقة 

واالستعانة برشائط الفيديو الحية واملبارشة وإرسال املعلومات 

االستخباراتية وغريها الالزمة التخاذ القرارات التكتيكية بصورة 

أفضل وأرسع. 

وتتميــز مركبة القيــادة املضــادة لأللغــام واملحمية ضد 

 MRAP All-Terrain الكامئن والصالحة لكافة التضاريــس

واملركبــة   Vehicle (M-ATV) Command vehicle

 Joint Light Tactical Vehicle التكتيكية الخفيفة املشرتكة

JLTV اللتان تنتجهام رشكــة Oshkosh Defense بقدرتهام 

عىل استيفاء تلك املتطلبات بفضل قدرتهام الفائقة عىل تأمني 

الحاميــة الالزمة ضد االنفجــارات، باإلضافة إىل خفة حركتهام 

وتجهيزهــام بأنظمة مدمجة قابلة للتوســع خاصــة بالقيادة 

والسيطرة واالتصاالت والحاســوب اآليل واملعلومات واملراقبة 

 Command, Control, Communications, واالســتطالع 

 Computers, Intelligence, Surveillance and

 Oshkosh ويعمل مهندسو رشكة Reconnaissance C4ISR

Defense املســؤولون عن دمج األنظمى عىل تطوير مركبات 

حديثــة  قادرة عــىل تلبية املتطلبــات الراهنة واملســتقبلية، 

وتصميــم األســالك ومصادر الطاقــة القادرة عــىل تلبية تلك 

املتطلبات، وتقديم الدعم الالزم لإلضافات والتحديثات بصورة 

مستمرة.

وتتوفــر مركبة القيــادة املضــادة لأللغــام واملحمية ضد 

الكامئــن والصالحة لكافــة التضاريــس واملركبــة التكتيكية 

الخفيفة املشــرتكة من خــالل إنتاج طرازات مناســبة للقادة 

العسكريني، وهي الطرازات التي تحتوي عىل:

• أنظمة التسلح

• توليد الطاقة

• تأمني الحامية الالزمة ضد العبوات البدائية الناسفة

• املالحة

• الوعي امليداين

• االتصاالت والتحكم

ورصح بيــل موين، نائــب رئيس مجلــس اإلدارة اإلقليمي 

 Oshkosh ملنطقة الرشق األوســط وشــامل أفريقيا برشكــة

Defense، بــأن «الرشكة تتمتع ببــاع طويل يف مجال تصميم 

املركبــات املجهــزة بأنظمة القيــادة والســيطرة واالتصاالت 

والحاسوب اآليل واملعلومات واملراقبة واالستطالع، عالوة عىل 

دمــج األنظمة من أجل تعزيز خربات العميل ورفع مســتوى 

األداء العام لألنظمــة»، مضيفا أن «القوات تحتاج إىل تحقيق 

التواصل الدائم بغض النظر عن موقع املهمة».

وتعترب مركبة القيادة املضادة لأللغام واملحمية ضد الكامئن 

والصالحــة لكافــة التضاريــس التــي أثبتت قدرتهــا القتالية 

العاليــة من أفضل املركبات يف األســواق العاملية حيث تجمع 

بني الحامية املدرعة الفائقة والقدرة عىل الســري فوق الطرق 

الوعرة وغري املمهدة، باإلضافة إىل رسعتها فوق الطرق الرسعة 

التي تتجاوز 105 كيلومرتا يف الساعة. وتعترب املركبة التكتيكية 

الخفيفــة املشــرتكة، التي اســتند بناؤها إىل املركبــة القتالية 

التطتيكيــة الخفيفــة الصالحة لكل التضاريــس التي أنتجتها 

رشكــة Oshkosh Defense، تعترب الخيار املفضل لدى وزارة 

الدفاع األمريكية عند استبدال أساطيل الجيش األمرييك وسالح 

املارينز (مشاة البحرية) من املركبات املدرعة املدولبة العالية 

 armored High Mobility الرسعــة واملتعــددة األغــراض

Multipurpose Wheeled Vehicles  HMMWV  فبــدال 

من البحث عن بديل ملركبة القيادة املضادة لأللغام واملحمية 

ضــد الكامئن والصالحــة لكافــة التضاريس، ميكــن للمركبة 

التكتيكيــة الخفيفة املشــرتكة أن تلعــب دورا مكمال بفضل 

حجمها األصغر وســهولة نقلها، باإلضافة إىل قدرتها عىل السري 

برسعات عالية فوق الطرق الوعرة•
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قام الجيش الربيطاين مؤخرا برتسية عقد بقيمة 
57,1 مليــون دوالر من عقود املبيعات العســكرية 

 Longbow Limited Liability الخارجية عىل رشكة

Company LLC لتزويد سالح الجو الهندي بأجهزة 

الرادار الخاصة بالتحكم يف النريان لتسليح الطائرات 

Apache AH-64E املروحية الجديدة من طراز

 Longbow Limited Liability وتعتــرب رشكــة

Company LLC مرشوعا مشرتكا بني رشكتي لوكهيد 

مارتــن ونورثروب جرومــان اللتني مــن املتوقع أن 

تساهم قدراتهام املشرتكة يف تعزيز القدرة التدمريية 

للطائــرة املروحيــة "أباتيش" وقدرتهــا عىل الصمود 

والبقــاء. وقــد أثبت جهاز الــرادار الجديــد قدرته 

الفائقة خــالل عمليــات التقييم العمليــايت القوية 

املســتقلة. وقد أثبــت جهاز الــرادار "لونجبو" عىل 

منت طائرات "أباتــيش" فعاليته وقدرته القتالية أثناء 

عملية "الحرية الدامئة" وعملية "تحرير العراق".

وينــص العقد املذكور عىل تخصيــص مبلغ 57,1 

 Longbow Limited Liability مليون دوالر لرشكة

Company LLC، وعــىل أال تزيد القيمة اإلجاملية 

للعقد عــن 116,7 مليــون دوالر. وســيمول العقد 

إنتاج 12 جهــاز رادار للتحكم يف النــريان من إنتاج 

رشكــة "لونجبو"، عالوة عىل قطع الغيار الالزمة التي 

تحتاجهــا الهند. ومن املتوقع أن ميتــد تنفيذ العقد 

حتى مطلع عام 2019 يف مصانع رشكة لوكهيد مارتن 

يف أورالندو وســكاال بوالية فلوريدا ويف مصانع رشكة 

نورثروب جرومان يف بالتيمور بالواليات املتحدة.

ورصح جيم مســينا، رئيس مجلس اإلدارة برشكة 

Longbow LLC ومديــر برامــج "لونجبــو" بإدارة 

الصواريخ والتحكــم يف النريان التابعة لرشكة لوكهيد 

مارتن، بأن " أجهزة الرادار الخاصة بالتحكم يف النريان 

ستمنح ســالح الجو الهندي ســالحا تصويبيا رسيعا 

قــادرا عىل تنفيــذ املهمة بغض النظــر عن ظروف 

األحــوال الجوية. كام أن وضــع املراقبة الجوية لدى 

تلك األجهزة ســيؤمن للطاقم الجوي الوعي امليداين 

بزاوية 360 درجة، ويســاهم يف تعزيز قدرة الطائرة 

عىل البقاء والصمود ونجاح املهمة يف نهاية املطاف".

وقــال أيك ســونج، نائب الرئيــس ألنظمة املهام 

ومديــر إدارة Land & Avionics C4ISR برشكــة 

نورثروب جرومان، إن "جهاز الرادار الخاص بالتحكم 

يف النــريان الــذي أنتجتــه رشكــة "لونجبــو" يتميز 

باالعتامدية الشــديدة، كام أنه نجح يف إثبات قدرته 

القتاليــة عدة مــرات، وقدرته عــىل حامية العنارص 

املقاتلة يف جميع أنحاء العامل مقابل تكلفة زهيدة". 

العقد ينص على تزويد الهند ب 12 جهاز رادار للتحكم ] النMان

الهند تختار جهاز الرادار "لوجنبو" لتسليح املروحيات "أباتشي"

ومنــذ أكرث من عرش ســنوات نجح جهــاز الرادار 

الخــاص بالتحكــم يف النــريان الــذي أنتجتــه رشكة 

"لونجبو" يف متكني األطقم الجوية لطائرات "أباتيش" 

املروحيــة من رصد األهــداف واكتشــافها وتحديد 

مواقعهــا وتصنيفها وتحديــد أولوياتها بطريقة آلية 

متاما. كام يتميز الجهاز برسعته وقدرته عىل االشتباك 

مع عدة أهداف يف آن واحد بغض النظر عن ظروف 

األحوال الجوية أو طبيعة التضاريس األرضية، وبغض 

النظر عن وسائل التخفي.

عالوة عىل ذلك، يتميز جهاز الرادار بأدائه الفائق 

حتى يف ظــل االحتــامالت املتدنية القليلــة للغاية 

العــرتاض الهــدف، وذلك بفضــل توفــر إحداثيات 

الهدف ونقلها أتوماتيكيا إىل كافة قرون االستشــعار 

وأنظمة تأكيد الهدف املســؤولة عن تجهيز السالح، 

ومــن ثم تقليل فــرص الوفاة بنــريان صديقة، فضال 

عــن رسعة إطــالق الصــاروخ. كام يتــم أيضا تأمني 

املعلومــات الخاصة بالهــدف بطريقــة رقمية عن 

طريــق موديــم املعلومــات املتطور وهــو ما يتيح 

إمكانية نقل املعلومات إىل الطائرات ومراكز القيادة 

 Radio "األخرى. ويتيح "جهاز قياس الرتدد الالسليك

Frequency Interferometer RFI إمكانيــة متييز 

األهــداف برسعة وتحديد ســمت اتجــاه وحدات 

الدفاع الجوي املعادية بدقــة بالغة. وتأيت اعتامدية 

الجهاز العالية وسهولة صيانته لريفعا معدل جاهزيته 

رغم قلة تكاليف الدعم.

ومــن الجديــر بالذكر أن جهاز الــرادار "لونجبو" 

يشمل صاروخا سهل اإلطالق يعمل بالرتدد الالسليك، 

األمــر الذي يســمح للطائــرة  املروحيــة "أباتيش" 

باالنطالق بعيدا عن مصادر النريان املعادية، ومن ثم 

تعزيــز قدرة الطائرة عىل الصمود والبقاء يف ســاحة 

القتال. ويتميز الصــاروخ بقدرته عىل حيازة الهدف 

قبل أو بعــد عملية اإلطالق، ومن الجدير بالذكر أن 

الصــاروخ أثبت قدرته يف تجــارب عديدة جرى فيها 

استخدام عدة أنظمة دفاعية مضادة•

يتميز "لوجنبو" بأدائه 
الفائق حتى ] ظل 
االحتماالت املتدنية 

القليلة للغاية 
الع>اض الهدف
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"تطبيق االس>اتيجية: 
القانون الدوp والصراع"

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إس>اتيجية

يتطلب تطبيق االســرتاتيجيات يف عامل اليــوم فهامً تاماً للمعايري الدولية املتعلقــة بالتفاعل بني الدول. وهذه املعايري 
ليســت شــاملة متاماً أو مفهومة بصورة عامة، ولكنها تؤثر بالفعل يف الطرق التي تتصدى بها الدول لحل املشــكالت. 
واليوم تواجه منطقتنا تحديات اســرتاتيجية تتطلب تنســيقاً معقداً للقدرات الوطنية عىل مدار الســاعة تحت مرأى 
املاليني حول العامل؛ ذلك أن ضامن النجاح عىل الصعيد االسرتاتيجي يقتيض أن يلّم جميع صناع القرار لدينا بأساسيات 

القانون الدويل، وال سيام يف أوقات الحروب.
تشــكل اتفاقيات جنيف 1949 (أربع اتفاقيات قدمية وثالثة بروتوكوالت الحقة) األســاس لجميع القوانني الدولية 
الخاصة بالرصاعات، حيث تبني املعايري الخاصة مبعاملة الناس أثناء الحرب. فقد حددت االتفاقيات الثالث األوىل منها 
(واملوقعة يف األعوام 1864، و1906، و1929 عىل التوايل) الحقوق األساسية ألرسى الحرب، وأوجدت حاميات للجرحى 
واملرىض، وعالجت موضوع حامية ضحايا تحطم الســفن، ووضعــت قواعد للتعامل مع أرسى الحرب. وقد تم تعديل 
هذه االتفاقيات الثالث عام 1949 بعد الدروس املســتفادة من الحــرب العاملية الثانية، وتم تحديث أحكامها بحيث 
عكســت الحرب الحديثة، وتم إضافة مجال رابع هو حامية املدنيني يف مناطق الحرب. ومتت املصادقة عىل اتفاقيات 

جنيف – جميعها أو أجزاء منها – من قبل 196 دولة.
تركز االتفاقيات عىل حقوق اإلنســان يف الحرب، ولكنها ال تعالج الحرب نفســها أو استعامل األسلحة يف الحرب؛ إذ 
تدخل هذه القضايا ضمن اتفاقيات الهاي (مؤمتر الهاي األول عام 1899، ومؤمتر الهاي الثاين عام 1907)، وبروتوكول 
جنيف للحرب البيوكياموية (1929). وتتضمن هذه جميعاً، االتفاقيات والربوتوكوالت اإلضافية، املبادئ األساسية التي 
تحد من استعامل القوة يف الحرب. ويكمن القصور يف هذه املنظومة يف تطبيقها. وباستثناء املحكمة الجنائية الدولية 
ومحكمة العدل الدولية، ال توجد مراقبة حقيقية لتنفيذ هذا النوع من القوانني؛ إذ ال ميلك الصالحية الحقيقية ســوى 

مجلس األمن عندما يقرر استخدامها.
ميثــل قانون "مســّوغات الحرب" Jus ad bellum معايــري يتم الرجوع إليها من أجل تحديــد ما إذا كان الدخول 
يف الحــرب عادالً. وقد تم اســتمداد الســلوك املقبول أثناء الحرب، واملعروف بالقانــون يف الحرب jus in bello ، من 
اتفاقيات جنيف والوثائق الداعمة األخرى، وهو مختلف متاماً من عدة وجوه عن العملية القانونية الداخلية السائدة؛ 
إذ يحظر "القانون يف الحرب" عىل املتحاربني االنخراط يف القتال إال إن راعوا متطلبات معينة، مثل ارتداء زي مميز أو 
عالمات ظاهرة أخرى، أو حمل األسلحة علناً، وتنفيذ العمليات وفقاً ملعايري معرتف بها، تشمل حظر مهاجمة سيارات 
اإلســعاف أو املستشــفيات التي يوضع عليها "هالل أحمر. وعىل املتحاربني بذل أقىص جهد لتفادي إيذاء األشــخاص 
واملمتلكات غري املشــمولة يف املجهود الحريب، ولكنهم ال يكونون مذنبني بجرمية حرب إن أصابت قنبلة منطقة سكنية 
عن طريق الخطأ. ولألســباب نفسها فإن املتحاربني الذين يستعملون عن قصد أشخاصاً أو ممتلكات خاضعة للحامية 
كدروع برشية، يعتربون مذنبني بانتهاكات، وهم مســؤولون عن إيــذاء من تجب حاميتهم. من الناحية الفنية، يعترب 

"القانون يف الحرب"، ملزماً – ليس للدول (وأعضاء جامعاتها املسلحة) فحسب، بل -  لألفراد أيضاً.
لهذه املعايري آثار عاملية حقيقية؛ فالدول املشــاركة يف الرصاع يف اليمن بذلت ما يف وســعها للتقيد بأفضل املعايري 
املتاحة يف استخدام القوة. ويرتتب عىل دول التحالف الداعمة لقرار مجلس األمن الدويل رقم 2216 االلتزام بالحد من 
الدمار يف اليمن، واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة الســتعادة الســالم. وتشرتك يف هذه املسؤولية كافة الدول األعضاء يف 
األمم املتحدة، ويتعني عليها فعل كل ما هو ممكن للمســاعدة عىل إعادة االســتقرار إىل اليمن. ومن جهة أخرى، فقد 
انتهك الحوثيون تطبيق القانون يف الحرب من خالل الثيام بأعامل عســكرية خارجة عن حدود الرضورة العســكرية، 
ومن دون الحرص عىل التمييز بني املقاتلني واألشخاص الربيئني. وهذه االنتهاكات للمعايري الدولية تربر بجدارة جهود 

التحالف الستعادة النظام وإعادة الحكومة الرشعية إىل اليمن.
مع استمرار األزمة يف اليمن وتوقع عمليات مستقبلية يف سوريا، سيكون من املؤكد أن تواجه دولة اإلمارات العربية 
املتحدة تحديات تشكل ضغطاً عىل التزامنا باملعايري الدولية، وبالتايل فإن مام يجدر االنتباه إليه الحرص عىل أن نفهم 
جميعاً تلك القواعد، مع التأكيد عىل أهدافنا الوطنية. بإمكان القانون الدويل أن يســاعد عىل توضيح معايري الســلوك 
العاملية، ولكن إدارة العمليات الدولية وفقاً لهذه املعايري قد تنطوي عىل تحديات، ولكنها ستزيد كثرياً من نفوذ دولة 
اإلمارات، وال سيام عندما تشارك يف مقاربات مشرتكة مع دول أخرى. وسوف تظل إدارة استعامل القوة إحدى املهارات 

املهمة للقادة االسرتاتيجيني لعقود قادمة•
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تقارير

منوذج دواسر الطائرة AW609  يبدأ اختبارات التشغيل 
ا;رضي املقيدة

من املقرر أن تستلم قيادة الطMان املش>ك ا"ماراتية  ثالث طائرات من طراز  
AW609 ] عام 2019

أعلنــت رشكــة ليونــاردو – فينميكانيكا 
مؤخــرا أن النموذج الثالث(A/C3)  من دوارس 

الطائرة AW609 TiltRotor الذي أنتجته رشكة 

«أجوســتا ويســتالند» قد أنهــى أول اختبار 

أريض لــه يف مصانع الرشكة يف مدينة 

اإليطاليــة.   Cascina Costa

اإلعــالن  هــذا  وميثــل 

يف  مهمــة  خطــوة 

الذي  التقدم  ظل 

الربنامج  يحرزه 

صعيد  عــىل 

االختبارات، 

ويخطط 

الربنامج 

الستئناف 

سلسلة 

اختبارات 

الطريان.

وقد 

بــدأ النمــوذج 

  (A/C3)الثالث

 AW609 للطائــرة 

األرضيــة  االختبــارات 

 restrained ground املقيــدة

run مــع تشــغيل كافــة املحــركات 

واألنظمة. وتأيت تلــك االختبارات متهيدا إلعداد 

النمــوذج للحصول عىل ترخيــص إدارة الطريان 

الفيدراليــة األمريكية الختبــارات الطريان هذا 

الصيف، وذلك مبصنع الرشكة يف فيالدلفيا حيث 

ســيتم التأكد من قدرته عىل استيفاء مجموعة 

الرشوط القياســية املتشــددة الخاصة بالكفاءة 

الجوية. وتتميــز الطائرة AW609 بقدرتها عىل 

اإلقالع والهبوط بشكل عمودي، والطريان برسعة 

275 عقدة عىل ارتفاع 25,000 قدم يف مقصورة 

معدلة الضغط وتنفيذ مهام قد يصل مداها إىل 

1000 مع توافر خيارات التزود بالوقود.

كــام تشــمل خطــط اختبــارات النمــوذج 

الثالــث(A/C3)  أيضا اختبــارات تكون الجليد 

يف فصل شــتاء عــام 2016 للتعرف عىل قدرات 

النموذج يف أحوال تكون الجليد املعروفة. وتتيح 

مواصفات التصميم إمكانيــة التعرف عىل تلك 

AW609 الطائرة 

قدرتها  عىل أداء مجموعة ومــدى 

من املهام التي مل يسبق ألي طائرة تجارية أخرى 

تنفيذها من قبل.

وقد جــاءت االختبــارات األرضيــة للنموذج 

الثالث بعد اســتئناف عملية اختبارات النموذج 

األول (A/C1) يف الخامس عرش من شهر إبريل 

 A/C4 عام 2016. أما بالنســبة للنموذج الرابع

فيمر حاليا مبرحلة التجميع يف فيالدلفيا عىل أمل 

االلتحاق باألســطول يف عام 2017. ومن املتوقع 

حصــول أول دوارس تجارية عىل الرتخيص الالزم 

يف عام 2018، لتبدأ عملية التســليم للعمالء يف 

مرحلة الحقة.

 AW609 وتجمع الخصائص الفريدة للطائرة

التــي أنتجتها رشكة «أجوســتا ويســتالند» بني 

مميــزات الطائــرة املروحية ومميــزات الطائرة 

ذات الجنــاح الثابت يف طائــرة واحدة. وتتميز 

الطائــرة AW609 بقدرتهــا عــىل الطــريان يف 

الظروف الجوية املعاكسة وهي تحمل 

9 أفــراد بكل ســهولة أو الجمع 

(النقاالت)  املحفــات  بــني 

يف  الطبــي  والطاقــم 

ذات  مقصــورة 

معــدل  ضغــط 

تقرتب  برسعــة 

رسعــة  مــن 

الطائرة  وأداء 

املراوح  ذات 

التوربينية، 

يؤهــل  مــا 

الطائرة 

ألن   AW609

الجيــل  متثــل 

نقل  مــن  التــايل 

الطائرات.

وقد حصلــت الطائرة 

عىل أوامــر رشاء لحوايل 60 

طائــرة مــن جانب العمــالء عىل 

مستوى العامل، ومن بينهم دولة اإلمارات 

حيث وقع اختيار قيادة الطريان املشرتك اإلماراتية 

عليها والتي من املتوقع أن تستلم ثالث طائرات 

منها يف عام 2019. وتتميز الطائرة بقدرتها عىل 

أداء عدة مهام مختلفة مثل عمليات الداوريات 

والبحث واإلنقاذ والنقل البحري ونقل املديرين 

التنفيذيني/رجــال األعــامل، عالوة عــىل تنفيذ 

عمليات األمن الداخيل. وقد تم توقيع اتفاقيات 

تطويــر مع «مجموعة بريســتو» للحصول عىل 

منــوذج الطائــرة املخصــص للنقــل البحري، و 

«مجموعــة إيرا» للحصول عــىل النموذج املعد 

لخدمات الطوارئ الطبية•
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شــكلت القمة الخليجية- املغربية التي انعقدت يف 

العاصمة الســعودية الرياض يف أبريل 2016، تطوراً 

نوعياً يف مســار العالقات بــني دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية واململكة املغربية، ليس فقط 

ألن هــذه القمــة تعترب األوىل مــن نوعها، واعتربت 

حدثاً غري مسبوق يف مســار العالقات بني الجانبني، 

وإمنا أيضاً ألنها عززت الرشاكة بينهام عىل املستويات 

كافة، وقدمت منوذجاً للعالقات القامئة عىل االحرتام 

والتفاهم واملصالح املشــرتكة. وال شــك يف أن البيان 

الختامــي الذي صدر عن هــذه القمة يعطي دفعة 

قوية لهذه العالقات يف املجاالت املختلفة، ال ســيام 

فيام يتعلق بااللتزام بالدفاع املشرتك واحرتام سيادة 

الــدول، ووحدة أراضيها، وثوابتهــا الوطنية، ورفض 

أي محاولــة تســتهدف زعزعــة األمن واالســتقرار، 

ونرش نزعة االنفصال والتفرقة إلعادة رســم خريطة 

الدول أو تقســيمها مبا يهدد األمن والسلم اإلقليمي 

والدويل. 

ثــم جاءت الجولة التي قام بهــا العاهل املغريب إىل 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي يف أبريل املايض 

لتعطي زخــامً للعالقات بني الجانبــني، وتؤكد عىل 

التقارب بينهام إزاء القضايا اإلقليمية والدولية، فضالً 

عن دورها يف تطوير العالقات الثنائية، ودفعها قدماً 

أبرز ما يعزز الرشاكة الخليجية- 
املغربية أنها تتسم بالشمول والتنوع 
والعمق، حيث تتضمن أبعاداً سياسيىة 
واقتصادية وأمنية وعسكرية وثقافية، 
وهو ما يضمن لها التطور املتواصل، 
وفتح آفاق جديدة تواكب تطلع 
الجانبني نحو االرتقاء مبسار هذه 
الرشاكة خالل املرحلة املقبلة، مبا 
يخدم مصالح الشعوب الخليجية 
والشعب املغريب الشقيق. ويف هذا 
العدد تسلط «درع الوطن» الضوء 
عىل ملف الرشاكة الخليجية ـ 
املغربية، وصوالً إىل الخصوصية التي 
تتميز بها عالقات الرشاكة االسرتاتيجية 
املتنامية بني دولة االمارات العربية 
املتحدة واململكة املغربية الشقيقة. 

إعداد: التحرير

الشراكـة اخلليجيـــة- املغربيــــة .. .. واقــــــ
نرفض أي مساس مبصالح املغرب العليا
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ــــــع منوذجي وآفــاق واعــدة

إىل األمــام يف املجاالت كافة. وضمــن العالقات الخليجية- 

املغربية، فإن العالقات بني دولة اإلمارات العربية املتحدة 

واململكة املغربية الشــقيقة متثل منوذجاً فريداً للعالقات 

املتطورة باســتمرار يف املجاالت كافة، والتي ال تقترص عىل 

املجاالت السياسية واالقتصادية بل لها أبعادها االجتامعية 

واإلنســانية والتاريخيــة ، والتي تضفي زخــامً عىل هذه 

العالقات.

القمــة الخليجية- املغربيــة ... مرحلة رشاكة 
جديدة 

شــكلت القمــة الخليجيــة- املغربيــة التــي انعقدت يف 

العاصمة الســعودية الرياض يف شــهر أبريــل 2016 نقلة 

نوعية يف العالقات بني الجانبــني، ولعل من تابع فعاليات 

هــذه القمــة يــدرك خصوصيــة العالقات بــني الطرفني، 

وارتكازها عىل أسس ومقومات عديدة، لعل أبرزها:

1- اإلدراك املتبادل بأهمية تطوير مسار العالقات وتعزيز 
الرشاكة الشــاملة فيام بينهام، وهذا ما عربت عنه بوضوح 

كلــامت قادة دول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية 

والعاهــل املغريب يف افتتاح هــذه القمة، حيث أكد خادم 

الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز حرص قادة 

دول املجلس عىل تعزيز عالقاتها مع اململكة املغربية وأن 

تكون عىل أعىل مســتوى يف مختلف الجوانب السياســية 
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واالقتصادية والعســكرية واألمنية وغريها. وقال إن القمة 

الخليجيــة- املغربية، هــي تعبري عن العالقــات الخاصة 

واملتميزة التي تربط بني بلداننا واملغرب الشــقيق، مؤكداً

حــرص جاللته عــىل أن تكون العالقات مــع املغرب عىل 

أعىل مســتوى يف مختلف الجوانب السياسية واالقتصادية 

والعســكرية واألمنية وغريها، مستذكراً مشاركتها يف حرب 

الكويت ومبادرتها باملشــاركة يف عاصفة الحزم والتحالف 

اإلســالمي ضد اإلرهاب. ومؤكداً رفضه املســاس باملصالح 

العليــا للمغرب. بينــام تطرق أمري دولة الكويت الشــيخ 

صبــاح األحمــد الجابر الصبــاح يف كلمتــه إىل خصوصية 

العالقات الخليجية املغربية، قائالً يف هذا الســياق: «تعتز 

دول مجلس التعاون بعالقاتها األخوية التاريخية والعريقة 

التــي تربطهــا باملغرب التي كان ســعينا عــىل الدوام إىل 

االرتقاء بها إىل مســتوى يعكس عمقها ويجســد تجذرها 

حتى متكنا بفضل من الله وتوفيقه وحرصكم عىل الوصول 

بهــا إىل مســتوى الرشاكة االســرتاتيجية املنشــودة، وإننا 

ماضون يف سعينا لتعزيز هذه الرشاكة االسرتاتيجية إلمياننا 

املطلــق بحتميتهــا ورضورتها يف ظل أحداث تســتوجب 

الوحدة ال الفرقة والتجمع ال االنفراد». 

أما العاهل املغريب، جاللة امللك محمد السادس، فأكد عىل 

أن العالقــات املغربيــة الخليجية أقوى مــن أن تبنى عىل 

مصالح ظرفيــة، بل هي مبنية عىل وحــدة الدين واللغة 

والثقافة والحضارة وكذلك وحدة املصري واألهداف وتطابق 

وجهات النظر حول القضايا املشرتكة بني اململكة املغربية 

ودول الخليج العريب. كام دعا جاللته إىل «بلورة مشــاريع 

مشــرتكة تعبوية تنموية كرسالة أمل ألنفسنا وإشارة قوية 

لشعوبنا، وتأكيد قدرة الدول العربية عىل حامية مصالحها 

وتحقيق طموحات أبناء وطنه». 

التوافــق الذي بدا بني كلامت قــادة دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العريب وكلمــة العاهل املغريب، وما تضمنته 

من تأكيدات عىل أهمية تعزيز العالقات وتوسيع الرشاكة 

تشــري بوضوح إىل وجــود إدراك متبــادل بأهمية التحرك 

خالل الفرتة املقبلة ، التخاذ خطوات ومزيد من اإلجراءات 

مبــا يرتجم ماتم االتفــاق عليه يف هذه القمــة ، من أجل 

تعزيز الرشاكة بني الجانبني من ناحية، والرشاكة مع القوى 

الكربى الفاعلة من ناحية أخرى، باعتبارها رضورة تفرضها 

العالقات املغربية 
اخلليجية أقوى من 

أن تبنى على مصالح 
ظرفية بل هي مبنية 

على وحدة الدين 
واللغة والثقافة 

واحلضارة
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التطورات التي تشهدها املنطقة والعامل.

البعــد التاريخي والحضــاري والثقــايف : لعل ما مييز  -2
الرشاكة الخليجية املغربية أنها تستند إىل التاريخ والثقافة 

والحضارة املشــرتكة، والتي جعلت التقــارب بني الجانبني

رضورة ملحــة ومطلباً شــعبياً، فاملغرب دامئاً ما يســتذكر 

بكل خري وقفات التضامن والتأييد الخليجي له، بداية من 

دعم دول الخليج الستقالل املغرب إبان االستعامر الفرنيس 

أو موقفهــم مــع حدث «املســرية الخرضاء» ســنة 1975 

واســتكامل الوحدة الرتابيــة املغربية، حيــث كان هناك 

إجــامع خليجي ودعم أخوي دون قيد أو رشط ، لهذا فإن 

صورة دول الخليج يف الذاكرة الشعبية املغربية هي صورة 

ناصعة البياض، وهذا ما أشار إليه بوضوح العاهل املغريب 

يف كلمتــه أمام القمة،  مســتذكرا تاريخ رحيل املســتعمر 

االســباين عن الصحراء يف ســنة 1975، حيث شــاركت يف 

املسرية الخرضاء الســرتجاع أقاليم املغرب الجنوبية، وفود 

من الســعودية والكويت وقطر وسلطنة عامن واإلمارات، 

التي متيزت بحضور صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، ويل عهــد أبو ظبي، نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة، والذي كان عمره آنذاك 14 سنة».

3-  املصالح املشــرتكة، ترتكز العالقات الخليجية املغربية 
عــىل قامئــة متنوعة من املصالــح التي تدفــع قدماً هذه 

العالقات إىل األمام، وبدا هــذا واضحاً يف التقدير املتبادل 

لــكل منهــام، فالعاهــل املغريب حــرص عىل اإلشــارة إىل 

لفتات الوفاء لألشــقاء يف مجلس التعاون الخليجي الذين 

دعموا املغــرب واقتصاده يف أصعب الظروف، وســاهموا 

ويساهمون يف تعزيز االستقرار الذي تشهده اململكة حالياً 

يف وقت متر دول الجوار املغاريب بأخطار أمنية وصعوبات 

اقتصادية، مثلام أشــاد العاهل السعودي مبواقف املغرب 

املؤيــدة دوماً لدول الخليج، وخاصــة انضاممها للتحالف 

اإلســالمي العســكري ملواجهــة اإلرهاب، والــذي أعلنت 

عنه اململكة العربية الســعودية يف شــهر ديسمرب 2015، 

واملشــاركة كذلك يف عملية عاصفة الحزم ضمن التحالف 

العريب لدعم الرشعية يف اليمن يف مارس من العام 2015.

4- التحديات املشــرتكة : متثل أحــد العوامل املهمة التي 
تقــف وراء التقارب بني الجانبني، فاملغرب يواجه تحديات 

عديدة يرتبط بعضها بتنامي التطرف واإلرهاب وخاصة من 

دول الجوار املغريب التي تنشــط فيها التنظيامت الجهادية 

واملتطرفة، فضالً عن مشكلة الصحراء الغربية التي يحاول 

البعــض إثارتها بني الحني واآلخر، وفرض حلول معينة عىل 

اململكة املغربية بشــأنها، أمــا دول مجلس التعاون لدول 

الخليــج العربية فتواجه هي األخــرى تحديات متزايدة ، 

بعضهــا يتعلق بالسياســات اإليرانية التدخلية يف شــئون 

دول املنطقــة، وتنامي خطر الجامعات املتطرفة ، وخاصة 

«داعش» اإلرهايب الذي أعلن مسئوليته عن تنفيذ العديد 

من العمليات اإلرهابية يف اململكة العربية الســعودية يف 

العامني املاضيني. ناهيك عن استمرار األزمات املختلفة يف 

بعض الدول العربية، كاألزمة السورية واليمنية، فضالً عن 

األوضاع الصعبة التي تشهدها كل من العراق وليبيا، وهي 

تطورات تنطــوي عىل تحديات عديــدة تفرض عىل دول 

مجلــس التعاون لدول الخليــج العربية واململكة املغربية 

التعاون فيام بينها ملواجه تداعياتها املختلفة.

ويجمــع كثــري من املراقبــني عــىل أن إدراك كل من دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي واململكة املغربيــة لطبيعة 

التحديــات التــي تواجه املنطقــة، وتوافقهام عىل رضورة 

التعاون فيام بينهام ملواجهتها ميثل تفاعالً إيجابياً من شأنه 

أن يحد من املخاطر القادمة من بوابات التوتر يف ســوريا 

والعــراق واليمن وليبيا واالرهاب ، فضالً عن التصدي ألية 

مخططات تســتهدف أمن الدول العربية واستقرارها عىل 

املستويات كافة.

قــراءة يف البيــان الختامي للقمــة الخليجية- 
املغربية 

ميثــل البيــان الختامي املشــرتك الــذي صدر عــن القمة 

الخليجية- املغربية بالرياض يف العرشين من أبريل 2016

القمة اخلليجية- 
 Mاملغربية هي تعب

عن العالقات اخلاصة 
واملتميزة التي تربط 

بني بلداننا واملغرب
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نقلة نوعية يف مســار الرشاكة بني الجانبني، ليس ألنه أكد 

توافــق رؤيتهام إزاء مختلف القضايــا اإلقليمية والدولية، 

وإمنــا ايضاً ألنه أكد عىل رضورة االرتقاء بالعالقات البينية 

يف املجاالت كافة، ولعل أهم ما أكد عليه هذه البيان:

 *تأكيد أصحاب الجاللة والســمو قادة دول مجلس 

التعــاون الخليجي وصاحب الجاللة ملك اململكة املغربية 

ــكهم بقيم  عــىل إميانهم بوحــدة املصري واألهداف، ومتسُّ

التضامــن الفاعــل واألخوة الصادقــة، التي تقــوم عليها 

العالقات التاريخية االســتثنائية بــني دول مجلس التعاون 

واململكة املغربية.

 * تعزيــز الرشاكــة االســرتاتيجية بــني دول مجلس 

التعاون واململكة املغربية، ولتنســيق املواقف يف مواجهة 

التحديــات والتهديــدات التي تواجههــا املنطقة العربية، 

وتبادل وجهات النظر بشــأن القضايــا اإلقليمية والدولية 

ذات االهتــامم املشــرتك. وقــد أبــدى القــادة ارتياحهم 

للتقدم املســتمر يف العمل املشرتك لتحقيق هذه الرشاكة 

َدت أبعادها  االســرتاتيجية وفق خطــط العمل التي َحــدَّ

وغاياتها، لتعزيز مسارات التنمية البرشية وتسهيل التبادل 

التجاري وتحفيز االستثامر. وأكدوا عىل رضورة إعطاء هذه 

الرشاكة دفعة نوعية قوية وتطويرها يف جانبها املؤسسايت. 

وأكد القادة عىل أهمية اســتمرار التشــاور والتنسيق من 

أجل دعم ركائــز الرشاكة القامئة بني دول مجلس التعاون 

واململكــة املغربيــة، تحقيقاً لتطلعات شــعوبهم وخدمة 

ملصالح األمتني العربية واإلسالمية ولتحقيق السلم واألمن 

الدوليني.

 * التزام أصحاب الجاللة والســمو قادة دول مجلس 

التعــاون وصاحب الجاللة ملك اململكــة املغربية بالدفاع 

املشــرتك عن أمن بلدانهم واســتقرارها، واحرتام ســيادة 

الدول ووحدة أراضيها وثوابتها الوطنية، ورفض أي محاولة 

األسابيع األخرية.

*  التعاون والتنســيق ملواجهة التحديات املشــرتكة، 

حيث أشــار البيــان الختامي يف هذا الشــأن» ويف ظل ما 

تشــهده املنطقة العربية من تطــورات وتهديدات أمنية 

وسياسية خطرية، زاد من حدتها تعرث إيجاد الحلول إلنهاء 

الرصاع يف الرشق األوســط، وتســوية األزمــات التي تعاين 

منها ســوريا والعــراق وليبيا واليمن، شــددت القمة عىل 

أهمية تضافر الجهــود ملواجهة هذه التحديات بكل حزم 

ومسؤولية».

* وفيام يتعلق مبواجهة اإلرهاب، جدد القادة إدانتهم 

للتطرف واإلرهــاب بجميع صوره وأشــكاله، وأكدوا عىل 

عدم ربط هذه اآلفة الخطرية بحضارة أو دين، والوقوف يف 

وجه محاوالت نرش الطائفية واملذهبية التي تشعل الفتنة 

وترمــي إىل التدخل يف الشــؤون الداخلية للــدول. ودعوا 

إىل تنســيق الجهود اإلقليمية والدوليــة ملواجهة اإلرهاب 

واجتثاثــه والقضاء عىل مســبباته، مؤكديــن عىل أهمية 

التحالف اإلسالمي العسكري ملحاربة اإلرهاب لدعم هذه 

الجهود. وشكلت القمة مناسبة لتدارس وضع أسس تعاون 

أشــمل بني مجلــس التعــاون واململكة املغربيــة والدول 

اإلفريقيــة جنــوب الصحراء، مبــا يعزز األمن واالســتقرار 

واملصالح املشرتكة.

ركائز الرشاكة الخليجية- املغربية
لعل أهم ما مييز الرشاكة الخليجية- املغربية أنها تســتند 

إىل أبعــاد تاريخية وحضارية وثقافيــة ، فضالً عن مصالح 

مشــرتكة يف املجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية، وهو 

ما يعزز من مســتقبل العالقــات بني الجانبني ، ويعزز من 

مستوى هذه الرشاكة، وميكن تناول مجاالت هذه الرشاكة 

عىل النحو التايل:

تستهدف زعزعة األمن واالســتقرار، ونرش نزعة االنفصال 

والتفرقــة إلعادة رســم خريطــة الدول أو تقســيمها، مبا 

يهدد األمن والســلم اإلقليمي والدويل. وانطالقا من هذه 

الثوابت، أكدت القمــة أن دول مجلس التعاون واململكة 

املغربية تشكل تكتال اسرتاتيجيا موحدا، حيث أن ما مَيُسُّ

أمــن إحداها ميس أمن الدول األخرى. ويف هذا الســياق، 

جــدد قادة دول مجلــس التعاون لدول الخليــج العربية 

موقفهــم املبديئ مــن أن قضيــة الصحــراء املغربية هي 

أيضا قضيــة دول مجلس التعاون. وأكدوا موقفهم الداعم 

ملغربية الصحراء، ومســاندتهم ملبادرة الحكم الذايت التي 

تقدم بها املغرب، كأســاس ألي حل لهــذا النزاع اإلقليمي 

املفتعل. كام أعربــوا عن رفضهم ألي مس باملصالح العليا 

للمغــرب إزاء املــؤرشات الخطرية التي شــهدها امللف يف 

دول Lلس 
التعاون واململكة 

املغربية تشكل تكتال 
اس>اتيجيا موحدا، 

حيث أن ما يَُمس¡ 
أمن إحداها ميس 

أمن الدول ا;خرى

76

ملف العدد

|  العدد 533  |  يونيو 2016  |



1-املجال السيايس: ميثل أحد األبعاد الرئيسية للرشاكة بني 
الجانبــني، حيث تتوافــق رؤى دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربيــة واململكة املغربيــة إزاء مختلف القضايا 

اإلقليميــة والدولية، عىل النحو الذي أكده البيان الختامي 

السابق اإلشارة إليه، وهذا التفاهم بني الجانبني ليس وليد 

هــذه اللحظة، وإمنا كان امللمح العام الذي صبغ العالقات 

الثنائية عىل مدار السنوات املاضية. 

 وقــد مثّلــت القمة الخليجيــة املغربية ومــا حملته من 

مواقــف ورؤى موحدة بني دول الخليــج العريب واململكة 

املغربية نقلة نوعية يف التحالف االسرتاتيجي بني الجانبني 

يف ظل التطورات املالحقة التي تشــهدها املنطقة، وأكدت 

أن الجانبــني يتبنيان مواقف مشــرتكة إزاء مجمل القضايا 

العربيــة، ورضورة التحــرك إليجاد حلــول لألزمات التي 

تشــهدها دول املنطقة، يف ســوريا وليبيا واليمن والعراق، 

ومبــا يحافظ عىل وحدة هذه الدول وســيادتها ، ويضمن 

لشعوبها األمن واالستقرار. 

ولعل من أهم القواســم الثابتــة يف عالقات املغرب بدول 

مجلس التعاون الخليجي، دعم القضايا العربية واإلسالمية 

العادلــة، وعــدم التدخــل يف الشــؤون الداخليــة للغري 

وااللتــزام بالرشعية الدولية. ولعل من أبرز ما أكدت عليه 

دول الخليــج العريب يف قمة الريــاض تضامنها الكامل مع 

اململكــة املغربية يف مــا يخص وحدتهــا الرتابية خصوًصا 

يف ظــل محاوالت إقليمية ودولية ابتــزاز املغرب، وفق ما 

أوضحه العاهل املغريب محمد السادس، حيث رفضت عىل 

لســان العاهل السعودي امللك سلامن ”أي مساس مبصالح 

املغرب العليا».

2-  املجــال االقتصادي، يعترب أحد أبــرز مظاهر الرشاكة 
بــني الجانبني، فدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

تشكل املصدر الرئييس للمغرب يف ما يخص إحتياجاته من 

الطاقــة، كام يعول املغرب عىل االســتثامرات الخليجية يف 

تعزيز اقتصاده خالل الفرتة املقبلة، وتشــري التقديرات يف 

هذا الشــأن إىل أن حصة دول مجلــس التعاون الخليجي 

%28 من مجموع االســتثامرات األجنبيــة باملغرب خالل 

ســنة 2014. وبلغ حجــم املبادالت التجاريــة بني املغرب 

ودول مجلــس التعــاون الخليجي 28.6 مليــار درهم (3 

مليــارات دوالر) ســنة 2014 ما ميثــل %4.9 من إجاميل 

املبــادالت التجارية للمغرب مقابل %3.6 يف 2000، وذلك 

حســب اإلحصائيات الرســمية املغربية. وبلغت واردات 

املغــرب من دول مجلــس التعاون الخليجــي 26.8 مليار 

درهــم (2.7 مليار دوالر) ســنة 2014 وهو ما ميثل 6.9% 

من إجاميل واردات املغرب، مقابل %5.3 سنة 2000.

عــالوة عىل ما تقدم، تشــكل املســاعدات التــي توجهها 

دول الخليج يف شــكل هبات مصدرا متويليا مهام بالنسبة 

للمغــرب، حيث حصلت خزينة الدولة خالل ســنة 2016 

عىل مــا مجموعه 868 مليون درهم يف شــكل هبات من 

دول مجلس التعاون الخليجــي. ووفق أرقام وزارة املالية 

واالقتصــاد املغربية، بلغت قيمة الهبات واملنح املالية من 

دول الخليج إىل املغرب نحو 4 مليارات دوالر خالل 2014.

3- املجــال العســكري : ميثــل أحــد أوجــه الرشاكة بني
الجانبني،  فقد انضم املغرب اىل جانب 34 دولة إســالمية 

للتحالف االسالمي العسكري الذي أعلنته اململكة العربية 

السعودية يف 15 ديسمرب 2015، ملحاربة اإلرهاب. وقد جاء 

هذا التحالف لحامية األمة من رشور اإلرهاب ومخططات 

اإلرهابيني الخفية أو املعلنة أينام كانت انطالقًا من أحكام 

اتفاقية «منظمة التعاون اإلسالمي» ملكافحة اإلرهاب. كام 

يعد املغرب  أحــد أعضاء التحالف العريب يف اليمن  الذي 

أطلق عملية عاصفة الحــزم يف مارس 2015 لدعم رشعية 

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ضد انقالب الحوثيني

عىل السلطة.  

نظراً إىل طبيعة التحديات التي تواجهها  4- املجال األمني: 
املنطقــة، ويف مقدمتها خطر التطــرف واإلرهاب، وتدخل 

بعض األطراف الخارجية يف شــئون الدول العربية، فإن كالً 

من دول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية واململكة 

املغربيــة تعمالن عىل تعزيز التعــاون األمني فيام بينهام.  

وقد شــكلت القمة الخليجيــة املغربية تعزيــزاً للتعاون 

األمني بني الجانبــني، وأكدت عىل إدراكهام البالغ برضورة 

التعــاون يف مواجهة التحديات التي تهدد أمن واســتقرار 

املنطقــة، انطالقاً من قناعتهام املشــرتكة بــأن التهديدات 

واألخطار التي تواجه دول املنطقة ال تســتثني أحداً ولهذا 

عرب القادة عن التزامهم بالدفاع املشــرتك عن أمن بلدانهم 

واستقرارها.

آفاق واعدة للعالقات الخليجية ـ املغربية
فتحــت الجولة التي قام بهــا العاهل املغريب امللك محمد 

السادس إىل العديد من دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربيــة يف شــهر أبريل املــايض  آفاقاً جديدة يف مســار 

العالقــات بني الجانبني، بالنظر ملا أســفرت عنه من نتائج 

عــىل األصعدة السياســية واالقتصاديــة، وفيام ييل عرض 

لنتائج هذه الجولة:

1- زيارة العاهل املغريب إىل السعودية
بدأت هذه الجولة بزيارة العاهل املغريب محمد الســادس 

إىل اململكة العربية السعودية ، والتي تزامنت مع أول قمة 

خليجيــة- مغربية، بالرياض يف العرشين من شــهر أبريل 

املايض،  حيث عقد امللك محمد السادس جلسة مباحثات 

مع العاهل الســعودي امللك ســلامن بن عبدالعزيز، أكد 

خاللهــا الجانبــان توافقهــام إزاء مجمل قضايــا املنطقة، 

والعمل عىل تطوير العالقات الثنائية يف املجاالت كافة.

وكانــت اململكــة العربية الســعودية قد منحــت ”هبة 

ال تســرتد“ للمغرب عىل شــكل ثالث اتفاقيات متويل تم 

أهم ما مييز الشراكة 
اخلليجية- املغربية 
أنها تستند إO أبعاد 

تاريخية وحضارية 
وثقافية فضالً عن 

مصالح مش>كة ] 
اجملاالت السياسية 
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التوقيع عليها يف شهر أبريل 2016 ، تصل قيمتها اإلجاملية 

إىل 230 مليــون دوالر، تخّصــص األوىل ملــرشوع خــاص 

بالري الفالحي، والثانية ملــرشوع توفري التجهيزات الطبية 

للمستشــفيات العمومية، يف حني تخــّص االتفاقية الثالثة 

مرشوعاً لدعم املقاوالت املتوسطة والصغرى.

وتشــهد العالقات السعودية- املغربية تطوراً ملحوظاً عىل 

األصعدة املختلفــة،  ففي املجال االقتصادي هناك العديد 

من االتفاقيات ومذكرات التفاهم، تؤطرها اتفاقية تجارية 

تعود إىل ســنة 1966، فضالً عن اتفاقية لتيســري املبادالت 

التجاريــة يف إطــار املنطقة العربية الكــربى. باإلضافة إىل 

إحداث الصندوق االســتثامري، الذي تناهز ميزانيته 500 

مليون دوالر، لدعم االســتثامرات الســعودية يف املغرب، 

واهتامم املســتثمرين الســعوديني باملســاهمة يف تطوير 

قطاعات الصناعة والفالحة والصناعات الغذائية يف املغرب، 

وثقتهم  يف مناخ االستثامر يف املغرب. كام تشهد العالقات 

التجاريــة تناميــاً ملحوظاً، نتيجة التنســيق املشــرتك بني

الحكومتني من خالل املجالس الرســمية، من قبيل اللجنة 

املشرتكة العليا ومجلس األعامل املغريب- السعودي؛ حيث 

تبوأت اململكة العربية السعودية املرتبة الخامسة املزودة 

للمغرب بحصة 6,16 يف املائة من إجاميل واردات املغرب، 

43 للمملكة  يف الوقــت الذي يعترب  فيه املغرب الزبون الـ

العربيــة الســعودية بحصــة 0,14 يف املائــة من مجموع 

صادراته، التي تتكون بالخصوص من الحامض الفوسفوري 

(343,18 مليون درهم)، واملعادن (273,43 مليون درهم)، 

والحوامــض (66,50 مليون درهم). وبالنســبة للواردات، 

فتهم أساًســا منتجات الطاقة، السيام النفط الخام (14,99 

مليار درهم)، واملواد البالستيكية األساسية واملطاط (3,37 

مليار درهم)، والكازوال (947,06 مليون درهم).

و تواصل املبادالت التجارية بني البلدين منوها ســنة بعد 

أخرى، و جذب املســتثمرين السعوديني، ومن املتوقع أن 

يزيد حجم االستثامرات السعودية  إىل نحو 38 مليار قبل 

نهايــة 2016، ليشــمل بذلك مختلف القطاعات، الســيام 

أهم القواسم 
الثابتة ] العالقات 

املغربية اخلليجية 
دعم القضايا العربية 

وا"سالمية العادلة 
وعدم التدخل ] 

الشؤون الداخلية 
Mللغ
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العقار واألشغال الكربى والسياحة.

2-  زيارة العاهل املغريب إىل البحرين 
قــام العاهــل املغــريب امللك محمــد الســادس يف الرابع 

والعرشيــن مــن شــهر أبريــل 2016 بزيــارة إىل مملكة 

البحرين يف ســياق العالقات السياســية املتينــة واملثالية 

التــي تربط بني البلدين، والرغبة الكبرية يف تنمية وتطوير 

التعــاون االقتصادي بينهام، واســتغالل فرص االســتثامر 

الهائلــة التــي يزخران بهــا. وعقد العاهــل املغريب امللك 

محمد السادس جلسة مباحثات مع امللك حمد بن عيىس 

آل خليفة عاهل البحرين. ويف بداية الجلســة رحب امللك 

حمد بــن عيىس بجاللة العاهل املغــريب وبزيارته ململكة 

البحرين والتي تعكس عمق العالقات الراسخة التي تجمع 

البلدين الشــقيقني وتجّسد حرصهام عىل استمرار التشاور 

والتعاون مبا يخدم مصالحهام املشرتكة.

واســتعرض الجانبان  العالقات األخوية التاريخية الوثيقة 

وسبل دعمها وتطويرها إىل آفاق أرحب وأوسع وفق رؤية 

قياديت البلدين الشــقيقني لتعميق هذه العالقات املتميزة 

وترســيخ أســس تعاونهام بالشــكل الذي يخدم تطلعات 

الشعبني الشقيقني. وأشــاد العاهالن بالعالقات التاريخية 

الوطيدة واملتميزة بني البلدين الشــقيقني، وأكدا حرصهام 

عــىل تنمية هذه العالقــات وتطويرها وصوالً بها إىل أعىل 

املســتويات مــن التعــاون املثمــر والبناء تحقيًقــا آلمال 

شعبيهام الشــقيقني وتطلعاتهام ملزيد من التقدم والرقي. 

وأكد العاهل البحرينــي دعم بالده لوحدة الرتاب املغريب 

ورفض املساس بأي شرب من أراضيه وتأييد مساعي اململكة 

املغربيــة لحل النــزاع يف الصحــراء املغربيــة. كام ناقش 

العاهالن تطورات األحداث يف كل من فلســطني وســوريا 

والعراق واليمــن وليبيا. وجرى التأكيد عىل رضورة تضافر 

الجهــود العربية والدولية ملكافحــة ظاهرة اإلرهاب التي 

تهدد أمن واستقرار الدول وتعرّض السلم واألمن الدوليني

للخطــر. كام اســتنكر العاهالن التدخــالت اإليرانية التي 

تقدم العالقات 
ا"ماراتية- املغربية 
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تزعزع األمن واالستقرار يف اململكة ودول مجلس التعاون 

والــدول العربية األخرى وتدخالتها يف الشــئون الداخلية 

لهذه الدول ودعمها لإلرهاب والتي أجمعت عىل إدانتها، 

إضافة ملجلــس التعاون الخليجي كل مــن جامعة الدول 

العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي.

كــام جرى التأكيد عىل تطوير التعــاون يف مجال األوقاف 

اإلســالمية واملعاهد الدينية والتعاون القضايئ بني البلدين 

الشقيقني، إضافة إىل التعاون يف مجاالت التعليم والربامج 

األكادمييــة. وأســفرت هذه الزيــارة كذلك عــن التوقيع 

عــىل بروتوكولني وبرنامج تنفيــذي للتعاون بني اململكتني 

الشــقيقتني، حيث تــم التوقيــع عىل بروتوكــول تعديل 

االتفاقيــة بني حكومة مملكة البحريــن وحكومة اململكة 

املغربيــة لتجنــب االزدواج الرضيبي ومنــع التهرب من 

الرضائب بالنســبة للرضائب عــىل الدخل التي وقعت بني

البلدين يف العــام 2000.  والتوقيع عــىل برنامج تنفيذي 

التفــاق التعاون يف مجال األوقاف والشــؤون اإلســالمية 

بــني وزارة العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف مبملكة 

البحريــن ووزارة األوقاف والشــؤون اإلســالمية باململكة 

2018)، والتوقيع عىل  املغربيــة لســنوات (-2016-2017

بروتوكول تعاون بني معهد الدراسات القضائية والقانونية 

مبملكة البحرين واملعهد العايل للقضاء باململكة املغربية.

وتشــهد العالقــات البحرينيــة املغربية تطــوراً متواصالً، 

فقد أبــرم البلدان منــذ الثامنينيات عــرشات االتفاقيات 

شــملت شــتى القطاعات، فيــام متت بلــورة العديد من 

مشــاريع االتفاقيات، تتضمن تعزيز التعــاون االقتصادي 

واالستثامري وتنمية حجم املبادالت التجارية الذي يفوق 

مبلغ مئة مليون دوالر. وشــهدت الســنوات األخرية زخام 

قويــا يف اتجاه تطوير التعاون االقتصــادي لالرتقاء به إىل 

املســتوى املميــز الذي بلغتــه العالقات السياســية التي 

تربط اململكتــني، وذلك عرب إقرار نســق مهيكل لرشاكة 

إســرتاتيجية يف مختلــف مجــاالت االســتثامر، متكن من 

رفع حجم املبادالت واســتغالل فرص االستثامر بالبلدين. 

وتتمثــل صادرات البحرين للمغرب، أساســا، يف منتجات 

األملنيــوم، فيام تنحرص وارداتها منــه، خصوصا، يف بعض 

السلع الغذائية والخرض واملالبس واملنسوجات املغربية.

وتتيــح اتفاقيــات تفــادي االزدواج الرضيبــي وحاميــة 

وتشجيع االســتثامرات والنقل الجوي واملالحة التجارية، 

املربمــة بني البلدين، فرصا كبرية تســهل ولوج املنتوجات 

الصناعيــة والفالحيــة والصناعات الغذائيــة املغربية إىل 

الســوق البحرينــي الذي يعترب من األســواق املهمة عىل 

صعيد املنطقــة. ويرتبــط املغرب، الذي يشــكل أرضية 

صلبة لإلنتاج والتصدير واالســتثامر، والبحرين التي تعترب 

مركزا ماليا واســتثامريا مهام مبنطقة الخليج العريب، بعدة 

اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة، مام يشــكل قاعدة مواتية 

لإلنتاج والتصدير يف كليهام. 

3- زيارة العاهل املغريب إىل قطر
بــدأ العاهل املغريب امللك محمد الســادس  يف الســادس 

والعرشيــن من شــهر أبريــل املــايض زيارة رســمية إىل 

العاصمــة القطرية الدوحة، بعد انتهــاء زيارته للبحرين، 

وأجرى  جلســة محادثات مع أمري دولة قطر الشيخ متيم 

بن حمــد آل ثاين، تعلقــت بتعزيز عالقــات التعاون بني

البلدين يف مختلف املجــاالت، باإلضافة إىل بحث القضايا 

ذات االهتامم املشــرتك. وأسفرت املباحثات عن تطابق يف 

الرؤى إزاء مختلف القضايا ذات االهتامم املشــرتك، وعن 

إرادة مشــرتكة إلعطــاء دفعة قوية لعالقــات الرشاكة بني

البلدين، ملا فيه صالح الشــعبني الشــقيقني، ومبا مُيّكن من 

رفع التحديات التي تواجه األمة العربية واإلسالمية.

ووقعت قطر واملغرب يف شــهر أبريل 2016  سلســلة من 

االتفاقيــات ومذكرات التفاهم يف مجــاالت النفط والغاز 

والطاقة املتجددة والقضاء والقانون وذلك خالل االجتامع 

السادس للجنة العليا املشرتكة بني البلدين، والتي انعقدت 

يف الدوحة ، برئاســة رئيس الوزراء وزير الداخلية الشــيخ 

عبداللــه بن نارص بــن خليفة آل ثــاين واململكة املغربية 

برئاســة رئيس الحكومة عبداإلله بنكريان، حيث تم توقيع 

عدد من االتفاقيــات ومذكرات التفاهم شــملت اتفاقية 

للتعــاون يف املجالــني القانوين والقضــايئ وأخرى يف مجال 

النقل البحري واتفاقية تعاون بني الوكالة الوطنية للموانئ 

والرشكــة القطريــة إلدارة املوانئ واتفاقيــة برنامج بذور 

للشــباب املغريب بني مؤسســة (صلتك) ومؤسسة التوفيق 

ما يعزز العالقات 
ا"ماراتية – املغربية 

هو تبنيهما رؤى 
مش>كة لنشر قيم 
االعتدال والتسامح 

والوسطية ] 
العاملني العربي 

وا"سالمي
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يف الربــاط بتاريــخ 19 يونيو 1996، أحــد أهم مرتكزات 

التشــاور والحوار البناء بني البلدين، وإحدى اآلليات التي 

تتوىل عملية رصد الحصيلة واســترشاف اآلفاق املستقبلية 

لعالقات التعاون الثنايئ.

العالقات اإلماراتية- املغربية .. منوذج للرشاكة 
االسرتاتيجية املتكاملة

تقــدم العالقات اإلماراتية- املغربية منوذجاً فريداً للرشاكة 

االسرتاتيجية الشاملة، التي استطاعت أن تتطور باستمرار، 

وتضيف أبعــاداً جديدة للعالقات الثنائيــة، وهذا مل يأت 

من فراغ، وإمنا من اقتناع مشــرتك بأهمية هذه العالقات، 

وتوافــر اإلرادة املشــرتكة لدى قيــاديَت الدولتني لتطويرها 

ودفعها باســتمرار إىل األمام يف املجــاالت كافة، منذ عهد 

املغفــور لهام -بإذن الله تعاىل- الشــيخ زايد بن ســلطان 

آل نهيــان، طيب الله ثراه، وامللك الراحل الحســن الثاين، 

رحمهام الله. ويف وقتنا الراهن، فإن هذه العالقات تحظى 

برعاية كرمية من صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولــة -حفظه الله- وأخيه جاللة امللك 

محمد الســادس، عاهل اململكة املغربية الشــقيقة، حتى 

صارت بالفعــل منوذجاً يحتذى به عىل املســتوى العريب، 

ومثاالً مميزاً للعالقات الثنائية التي متتلك مقومات التطور 

والنمو، ومبا يحقق طموحات شعبَي البلدين الشقيقني.

وتعرف العالقــات اإلماراتية- املغربية تطورا مهام يف كافة 

املجــاالت، اليشء الــذي ترتجمه اللقاءات املســتمرة بني

مســئويل البلدين يف مجاالت «االقتصــاد والتجارة والعدل 

والقضاء واإلعالم وغريها»، وتتمثل متانة وقوة العالقات بني

البلدين يف تطابق وجهات نظر قائدي البلدين الشــقيقني، 

تجاه القضايــا الثنائية واإلقليمية والدوليــة، ورغبتهام يف 

تنويع مجاالت التعاون االقتصادي والتجاري واســتقطاب 

للتمويــل األصغــر باملغرب. كام تم توقيــع مذكرة تفاهم 

بني اللجنة الوطنية للقانون الدويل واإلنســاين بدولة قطر 

ونظريتهــا املغربيــة، ومذكرة تفاهم للتعــاون يف مجاالت 

النفط والغاز والطاقة املتجددة والكهرباء وكفاءة استخدام 

الطاقــة بــني وزاريت الطاقــة يف البلديــن. هــذا باإلضافة 

إىل الربنامــج التنفيــذي الرابع يف املجال الثقــايف والفني، 

والربنامج التنفيذي األول يف مجال الرياضة، ومذكرة تفاهم 

بني الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتامعية القطرية 

وصندوق اإليداع والتدبري املغريب.

وأكد رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن نارص 

بن خليفة آل ثاين أن االجتامع السادس للجنة العليا املشرتكة 

بني البلدين يشــكل مناســبة لتقييم واســتعراض التعاون 

الثنايئ واســتكامل وضــع االتفاقيات ومذكــرات التفاهم 

املوقعــة موضع التنفيذ وتحديد االتفاقيات الجديدة التي 

تجعــل البلدين أقدر عىل اســتيعاب حاجاتهــام واختيار 

وسائل العمل الكفيلة بتلبية مصالحهام. وقال إن العالقات 

بني البلدين متيــزت بالتقارب وتوافق الــرؤى يف كثري من 

القضايــا يف ظل الظروف الدقيقــة والبالغة الخطورة التي 

متر بها املنطقة والتي تستدعي الحفاظ عىل أعىل درجات 

التنسيق والتشاور والتأكيد عىل دور عريب فاعل يف معالجة 

األوضاع التي تشــهدها املنطقة. ومن جانبه، ذكر بنكريان 

أن االجتامع يعد فرصة مناسبة لتعميق التشاور والتنسيق 

وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات االهتامم 

املشــرتك. وأعرب عن رغبة بالده يف رفــع حجم التبادالت 

التجارية وتعزيز االســتثامرات القطرية وتوسيع مجاالتها، 

مشــريا إىل أن هذه الطموحات تستدعي تكثيف اللقاءات 

بــني مختلف القطاعات الحكومية وانخــراط أكرب للقطاع 

الخاص.

وتشــهد العالقات بــني الرباط والدوحة تطوراً مســتمراً ، 

فإضافة إىل التفاهم الســيايس إزاء مختلف قضايا املنطقة، 

تتنامى وترية العالقــات االقتصادية والتجارية فيام بينهام، 

فقد  ارتفع حجم االستثامرات القطرية يف املغرب يف 2014 

إىل 1.2 مليار دوالر حســب تقريــر لألمانة العامة ملجلس 

التعاون الخليجي، وازداد حجم االســتثامرات الخليجية يف 

املغرب بعدما ضخ مجلس التعــاون الخليجي، هبة مالية 

قدرهــا 5 مليــارات دوالر بــني 2012 و 2016. وتســعى 

الدوحة يف رفع العاملة املغربية يف قطر إىل 50 ألف عامل 

مغريب، وسط اتصاالت تسعى لتذليل العقبات التقنية أمام 

هذه الرغبة.

وتعتــرب اللجنــة العليا املشــرتكة املغربيــة القطرية، التي 

أنشــئت مبوجب اتفاقية بــني حكومتــي البلدين وقعت 

العالقات بني الدولتني 
تشكل منوذج¦ 
ناجح¦ للتكامل 

العربي والتعاون 
العربي املش>ك الذي 

يستهدف احلفاظ 
على املصالح العربية 
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اســتثامرات جديــدة، وتحقيــق االســتفادة املشــرتكة يف 

مختلــف املجــاالت االقتصاديــة والثقافيــة واإلعالميــة 

واالجتامعية والتقنية والســياحية والعلمية والقضائية، ثم 

تطلع الجانبني لالرتقاء بالعالقات االقتصادية إىل مســتوى 

العالقات السياسية بني البلدين.

وجاءت زيــارة العاهل املغريب امللك محمد الســادس إىل 

دولــة اإلمــارات العربية املتحدة يف األول من شــهر مايو 

2016، واللقــاء الذي جمعه مع صاحب الســمو الشــيخ 

محمد بن زايد آل نهيــان، ويل عهد أبوظبي، نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة -حفظه الله- يف العاصمة أبوظبي، 

م دليالً  ليؤكِّد عمق العالقات اإلماراتيــة - املغربية، وليقدِّ

جديــداً عىل حرص القيادتني يف الدولتني الشــقيقتني عىل 

تعزيــز هذه العالقات، واالرتقاء بهــا، وتحقيق طموحات 

الشــعبني، وإدراك كل مــا فيه فائدة لهام معــاً، وهذا ما 

أكدته املباحثات بني الجانبني، والتي شــملت سبل تعزيز 

العالقات األخويَّة والتعاون املشــرتك بني البلدين، ومجمل 

القضايا اإلقليمية والدولية.

وخالل هذه املباحثات أكد صاحب الســمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان أن ”العالقات األخوية بني دولة اإلمارات 

العربية املتحدة واململكة املغربية تشهد دامئاً منواً وتطوراً 

كبرَيين؛ وذلك بفضل الركائز واألســس التي زرعها املغفور 

لهام –بإذن الله تعاىل- الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

وامللك الحسن الثاين -طيَّب الله ثراهام- من روابط األخوة 

العميقة بني البلدين، وهو النهج نفســه الذي يســري عليه 

صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، رئيس 

الدولــة -حفظــه اللــه- وصاحــب الجاللة امللــك محمد 

الســادس، ملك اململكة املغربية، يف تدعيم هذه األسس 

وترسيخها». 

كلامت صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

تني تعربان  خالل هذه الزيــارة، أكدت عىل قيمتَــني مهمَّ

عن خصوصيــة العالقات اإلماراتيــة- املغربية، األوىل أن 

العالقــات اإلماراتية-املغربيــة لها بُعــد تاريخي عريق، 

وتنطلــق مــن الثوابت التي أرســاها املغفور لــه -بإذن 

الله تعاىل- الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيَّب الله 

ثراه- الذي ظــل حريصاً عىل تعزيز أوارص العالقات التي 

تربط اإلمارات بشــقيقاتها من الــدول العربية؛ فقد ظل 

-طيَّب الله ثراه- يقول: «إن دولتنا جزء من األمة العربية، 

يوحد بيننا الدين والتاريخ واللغة واآلالم واآلمال واملصري 

املشــرتك. ومن حق أمتكم عليكم أن تشــاركوا يف آمالها 

وآالمها؛ فكل خري تنالونه ال تقرص قيادتكم يف إسدائه إىل 

أبناء أمتكم، وكل رش تتعرض له هذه األمة ال بد أن نسهم 

يف دفعه بأموالنا ودماء شبابنا وسالح جنودنا».

أما القيمة الثانية، فهي تتعلق بأن املبادئ والثوابت، التي 

ســت عليها العالقات اإلماراتية-املغربيــة منذ الِقَدم،  أسِّ

ترســخت يف نفوس أبناء اإلمارات، وهذا ما يؤكده حرص 

القيادة الرشــيدة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وعىل 

رأســها صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

رئيــس الدولــة -حفظه الله- وصاحب الســمو الشــيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيــس الدولة، رئيس 

مجلــس الوزراء، حاكم ديب -رعاه الله- وصاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي، نائب 

القائد األعىل للقوات املســلحة -حفظه الله- عىل تعزيز 

هــذه العالقات، وتوفري كل أشــكال الدعم الالزمة لدفعها 

إىل األمام، وفق أســس راســخة من التعاون والتضامن بني

البلدين يف املجاالت كافة.

وبدوره، أشــار العاهــل املغريب اىل الحرص املشــرتك عىل 

تعزيز هــذه العالقات األخويــة ودفعهــا اىل األمام وفق 

قواعد وأسس راســخة وثابتة من التعاون والتضامن الذي 

يجمع البلدين ويحرصــان عىل توطيده يف املجاالت كافة. 

واســتعرض الجانبــان ”كافــة جوانب العالقــات األخوية 

الوطيدة بني البلدين والتي شــملت املجاالت السياســية 

واالقتصادية والتنموية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها 

إىل آفاق أرحب وأوســع مبا يخدم املصالح املتبادلة ويلبي 

تطلعات الشعبني الشقيقني».

وشــكلت الزيارة التــي قام بها صاحب الســمو الشــيخ 

محمد بــن زايد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائب القائد 

األعــىل للقوات املســلحة، حفظــه الله، يف مــارس 2015 

، للمملكــة املغربيــة الشــقيقة ، تطــوراً مهامً يف مســار 

العالقات اإلماراتية-املغربية، التي تقوم عىل أســس قوية 

من التاريخ واملصالح املشــرتكة. وهو ما أكده سموه خالل 

اســتقبال صاحب الجاللة محمد السادس يف القرص املليك 

بالــدار البيضاء بقوله ”إن العالقــات األخوية بني الدولتني 

منــوذج للعالقات الثنائيــة البناءة بني الدول الشــقيقة». 

وقد أســفرت هذه الزيارة عــن توقيع 21 اتفاقية ومذكرة 

تشــمل املجــاالت األمنية والسياســية والطاقــة والتعليم 

والرياضة والثقافة والجامرك والشــؤون اإلسالمية والصحة 

واالتصاالت والسياحة والبنية التحتية.

باإلضافــة إىل ما تتميــز به من عمق تاريخــي وحضاري، 

ملف العدد
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فإن العالقات بني دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة 

املغربيــة الشــقيقة تقوم عىل أســاس قوي مــن املصالح 

االقتصادية التي تعززهــا وتدفعها دامئاً إىل األمام. وقد تم 

استحداث اللجنة املشرتكة اإلماراتية ــ املغربية يف 16 مايو 

1985 بالربــاط، وعقــدت اللجنة املشــرتكة دورتها األوىل 

بأبوظبــي يف الفرتة املمتدة مــن 22 إىل 24 نوفمرب 1988 

برئاســة وزيري خارجية البلدين. وانعقدت الدورة الثانية 

بالرباط يومي 25 و26 يونيو 2001 برئاســة ســمو الشيخ 

حمــدان بن زايــد آل نهيان، نائب رئيــس مجلس الوزراء 

و وزير الدولة للشــؤون الخارجية آنــذاك، ومعايل محمد 

بنعيىس وزير الشــؤون الخارجية والتعاون املغريب السابق، 

بينام انعقدت الــدورة الثالثة للجنة املشــرتكة اإلماراتية- 

املغربيــة يف فربايــر 2004 بأبوظبــي، أما الــدورة الرابعة 

فقــد انعقدت بالدار البيضاء يومــي 22 و23 يوليو 2006. 

وأصبحــت دولة اإلمــارات العربية املتحــدة تحتل املرتبة 

األوىل عىل صعيد االســتثامرات العربية باململكة املغربية، 

بفضــل التدفق الكبــري لالســتثامرات اإلماراتية من خالل 

اســتثامرات ”صندوق أبوظبي للتنميــة، الرشكة املغربية- 

اإلماراتيــة للتنميــة، رشكــة طاقــة، رشكة املعــرب الدولية 

لالســتثامر، مجموعــة إعــامر، رشكة ديب العامليــة، ، رشكة 

القــدرة القابضة، الرشكة العاملية البرتولية لالســتثامر. ويف 

هذا السياق تشري اإلحصاءات إىل أن دولة اإلمارات العربية 

املتحــدة أصبحت أول مســتثمر يف بورصة الــدار البيضاء 

عام 2014 بـ55 مليار درهــم مغريب، كام قدمت اإلمارات 

مساهمتها بـ 25 .1 مليار دوالر يف املنحة الخليجية البالغة 

5 مليــارات دوالر لدعم التنميــة االقتصادية واالجتامعية 

يف اململكة املغربية الشــقيقة. فضالً عن الدور املهم الذي 

يلعبه صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيســه عام 1974 يف 

دعم مسرية التنمية الشــاملة واملستدامة من خالل متويل 

العديد من مرشوعات البنية التحتية واألساســية باململكة 

املغربية الشــقيقة، وللصندوق بصامتــه بارزة يف املجاالت 

اإلمنائية التي تهم البنى التحتية من مستشــفيات وسدود 

وموانــئ وطرق، وآخر هذه املســاهامت هــو متويل بناء 

ميناء طنجة املتوســط مبساهمة تقدر بـ300 مليون دوالر، 

باإلضافة إىل مســاهمة الصندوق يف متويل إنشــاء القطار 

فائق الرسعة بني طنجة والدار البيضاء بـ100 مليون دوالر.

 كام تحتــّل االســتثامرات اإلماراتية صدارة االســتثامرات 

العربية يف املغرب . وتشــهد العالقات الثنائية بني املغرب 

واإلمارات تقدما يف مجاالت أخرى، من بينها اتفاق للتعاون 

يف املجال األمني أبرم بني البلدين سنة 1992، وآخر للتعاون 

العسكري ُوقّع سنة 2006.

وال تقترص العالقات اإلماراتية- املغربية فقط عىل املجاالت 

السياســية واالقتصادية واألمنية والعســكرية، بل متتد إىل 

املجاالت اإلنســانية واالجتامعية، حيــث قدمت اإلمارات 

مســاهامت يف املجال االستشفايئ من خالل بناء مستشفى 

الشــيخ زايد بالرباط ومركز ســمو الشــيخة فاطمة لعالج 

النســاء مــرىض الرسطان ومستشــفيات أخــرى باملنطقة 

الرشقيــة والوحــدة الطبية املتنقلة لعالج مــرىض العيون، 

باإلضافة إىل حمالت استشفائية لعالج مرىض القلب.  وكان 

للمساهامت اإلنســانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املســلحة حفظــه الله يف دعــم املبادرة الوطنيــة للتنمية 

البرشية بـ100 مليون دوالر ودعم مؤسسة محمد الخامس 

للتضامــن بـ10 ماليني دوالر البصمة الطيبة واألثر اإليجايب 

يف دعم املبادرات اإلنســانية واالجتامعية لهذه املؤسسات 

املغربية. ويعد مستشــفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

التخصيص بالدار البيضاء باململكة املغربية الذي تم تنفيذه 

بناء عىل توجيهات صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيــان رئيــس الدولــة - حفظه الله – والــذي افتتحه 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، خالل زيارته 

للمغرب العــام املايض يعد هدية دولة اإلمارات لشــعب 

اململكــة املغربية الشــقيقة بتكلفة إجامليــة بلغت 100 

مليون دوالر.

فضالً عام سبق، فإن ما يعزز العالقات اإلماراتية – املغربية 

هــو تبنيهام رؤى مشــرتكة لنرش قيم االعتدال والتســامح 

والوسطية يف العاملني العريب واإلسالمي، فضالً عن دعوتهام 

إىل حــل النزاعات بالطرق الســلمية وتشــجيع التســامح 

والحــوار واالنفتاح بني الحضــارات والثقافــات املختلفة. 

كام يعمل البلدان بشــكل وثيق ومكثف من أجل تنسيق 

مواقفهام بخصــوص مختلف القضايا الدوليــة واإلقليمية 

الراهنــة، ويف مقدمتهــا قضايا الرشق األوســط، لهذا فإن 

العالقات بني الدولتني تشكل منوذجاً ناجحاً للتكامل العريب 

والتعــاون العريب املشــرتك، الذي يســتهدف الحفاظ عىل 

املصالح العربية عىل املستويات كافة
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حوار

نطمئن اجلميع أن العمليـة تسيـر نحو أهدافها التـــــــــ

متر املنطقة العربية مبخاض عســري  سيحدد النظام 
الســيايس العريب لعقود مثل ما كانت املخاضات 
السابقة يف فرتة الخمسينات والســتينيات. كيف 
تســترشفون الواقع واملستقبل للنظام العريب 
اإلقليمي؟ وهل الدول العربية املعتدلة متتلك أدوات 
القوة لصياغة النظام العريب العتيد مبا يحفظ املصالح 

العربية العليا.؟
 املنطقــة العربيــة ومنطقة الرشق األوســط كانت وما 

زالت وســتظل منطقــة تقاطع مصالــح ورصاع ثقافات، 

ومــن الطبيعي أن تتأثر بالتغريات الجيوسياســية ، ومن 

الطبيعي أن تؤثر يف العامل، وأن تتأثر مبا يحدث يف العامل. 

وكام يعلــم الجميع أن الدول العظمى تســعى دامئاً إىل 

تطويــر وحامية مصالحها، وهذا الســلوك شــئنا أم أبينا 

سيؤثر عىل املنطقة العربية باإليجاب أو السلب. ولذلك 

أعتقــد أن كل أزمة فيها تحديات وفيها فرص، ومن املهم 

لدول العــامل العــريب أن تقتنص الفرص وتســتفيد منها 

لصناعة مستقبل واعد لألجيال القادمة.

والعامل العريب ميتلك االدوات السياســية واالقتصادية 

والبرشية وحتى العسكرية الكافية لصياغة ذلك املستقبل 

الواعد رشط أن تتوفر اإلرادة والعزم و اإلخالص.

ال ميكن الحديث عن املنطقــة العربية دون التطرق 
إىل القوى العظمى ومصالحها يف املنطقة. كيف ترون 
دور القــوى الدولية يف املنطقــة، وهل هناك تغريات 
يف  بعض تلك الدول يف ظل املتغريات التي يشــهدها 

االقليم العريب؟ 
كام سبق وذكرت يف إجابة الســؤال السابق، فإن تقاطع 

مصالــح الدول العظمى هو أحد أهــم عوامل التغيري يف 

املنطقة، وكثــري من الدول متر حاليــاً بتغريات اقتصادية 

وسياسية ودميوغرافية وأمنية. وبالتايل فمن الطبيعي أن 

يتغري السلوك السيايس لتلك الدول تجاه دول املنطقة.

الــدول العظمى عندمــا تشــعر أن مصالحها مهددة 

نعمل على تطوير قدراتنا ] Lال ا"عالم احلربي

خص  العميد ركن أحمد عسريي 
املتحدث الرسمي باسم التحالف 
العريب يف اليمن مجلة درع 
الوطن وكلية الدفاع الوطني 
بحوار خاص أكد فيه أن املنطقة 
العربية ومنطقة الرشق األوسط 
كانت وما زالت وستظل منطقة 
تقاطع مصالح ورصاع ثقافات، 
ومن الطبيعي أن تتأثر بالتغريات 
الجيوسياسية. وتالياً نص الحوار:
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بشــكل أو بأخر ســتتخذ إجراءات، هذه اإلجراءات من 

شأنها التأثري عىل عاملنا العريب ، ولعل ما يحدث اآلن من 

روســيا يف ســوريا أكرب دليل عىل ذلك ، ولكن املهم اآلن 

هو أن تستطيع الدول العربية التعامل بواقعية مع تلك 

املتغــريات وأن ال تبقى جامدة يف مواقفهــا ، وعليها أن 

تقتنص الفرص لتكون قادرة عىل استيعاب رصاع املصالح 

الدولية يف املنطقة، وإال ستكون ضحية لذلك الرصاع.

مازالت دول املنطقة تعتمد يف تسليحها عىل مصادر 
خارجية. هل آن االوان أن تقوم دول املنطقة مشرتكة 
أو فرادى بصناعات عسكرية مستقلة عن الخارج؟ 
هل استرياد األسلحة من الخارج يؤدي بالرضورة إىل 

فقدان القرار السيادي لدول املنطقة؟  
دون أدىن شــك إن امتــالك الــدول لصناعة عســكرية 

متطــورة يعترب ركيزة مــن ركائز األمــن الوطني، ولكن 

الجميع يعلم أن تطوير الصناعات العســكرية ال يأيت يف 

يوم وليلة ، ألنه يحتاج إىل قاعدة صناعية عريضة، وخربة 

تصنيعية متقدمة يف مجاالت عدة، و كذلك توفر الكوادر 

البرشيــة املدربــة واملؤهلة، والجميع يعلــم أن صناعة 

الســالح صناعة معقدة تحتاج إىل توفر عدة طبقات من 

القدرات التصنيعية حتى تصل الدول إىل االكتفاء الذايت.

ولكن من ناحية أخرى، هناك جهود إيجابية تبذل يف 

عدة دول عربية وخليجية ، وســيكون لها مستقبل واعد 

إن شاء الله.

وال ميكن اعتبار اســترياد االسلحة من الخارج سيؤدي 

إىل فقدان القرار الســيادي لدول املنطقة بشــكل كيل، 

ألنه هناك مصلحة للمشرتي كام للبائع ، والسوق مفتوح 

واملنتجــات متوفرة ومتعددة، وقانــون الطلب والعرض 

قائــم ، ولكن ذلــك ال ينفي التأثري والضغــوط التي قد 

تحدثها الدول املنتجة لألســلحة، خاصة يف مجال توريد 

قطع الغيار والذخائر. 

مــن املعروف أن كل عملية قتالية أو حرب يصاحبها 
خطة إعالمية كجزء من املجهود الحــريب. ما هي 
الخطة االعالمية لدول التحالف العــريب ملواجهة 

الدعايات املغرضة؟
تنفذ قوات التحالف جهود جبارة يف عدد من االتجاهات 

هي:

كل أزمة فيها 
حتديات وفرص 

ومن املهم أن 
نقتنص الفرص 

لصناعة املستقبل 

1. اطــالع الرأي العــام العريب والــدويل عىل حقيقة 

الوضع يف اليمن.

2. املحافظــة عــىل وحــدة التحالــف وعــىل الحالة 

املعنوية املميزة  لضباط وأفراد قوات التحالف.

3. مواجهــة الدعايات املغرضة واإلشــاعات ودحضها 

أول بأول.

وإىل اآلن والحمد لله، تسري األمور بشكل جيد، ولكن 

ذلــك ال ينفي وجــود بعض القصور الــذي نأمل أن يتم 

اســتخالص الدروس املستفادة منه،  والعمل عىل تطوير 

قدراتنا يف مجال اإلعالم الحريب إن شاء الله.

 مــا هي أهم التحديات التي تواجــه عملية إعادة 
األمل؟

عملية إعادة األمل تسري - ولله الحمد- بشكل جيد عىل 

املستوى العســكري واإلغايث ، وســتحقق أهدافها بإذن 

الله، ولكن أي عمــل ال يخلو من الصعوبات واملعوقات 

، ولعــل أهم ما يواجه عملية إعادة األمل من التحديات 

غياب الدعم الدويل عىل املســتوى الســيايس للمبعوث 

األممــي الخاص لليمن (إســامعيل ولد الشــيخ أحمد) 

إلجبار امليلشــيات الحوثية عىل اإلذعــان للقرار األممي 

(2216)،  والتفاوض إليجاد حل سيايس دائم يف اليمن.

ولكن نطمنئ الجميع أن العملية تســري نحو أهدافها 

التي ســتُحقق- إن شــاء الله- بجهود التحالف وبجهود 

أبناء اليمن الرشفاء•
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بقلم : 
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Lلس التنسيق السعودي - ا"ماراتي 
املضمـــون وا;هــــداف والــــــــــــــ

مجلس التنسيق السعودي-اإلمارايت الذي تم 
اإلعالن عنه يف السادس عرش من مايو 2016 ميثل 
مرحلة جديدة يف مسار العالقات الثنائية بني 
الدولتني، من شأنها تعزيز الرشاكة االسرتاتيجية 
بينهام، ويؤكد يف الوقت ذاته خصوصية العالقة 
بني الدولتني، قيادة وشعباً، خاصة يف هذه املرحلة 
الصعبة التي متر بها املنطقة وتشهد فيها تغريات 
ومستجدات خطرية، تلقي بظاللها السلبية عىل أمن 
واستقرار العديد من دولها.

توقيت الــذي تم اإلعالن فيه عن هذا املجلس يعكس حكمة 

قياديت الدولتني، خاصة يف ظل الشــائعات التي كانت تتحدث 

يف اآلونــة األخرية عن بوادر خالفات بــني الدولتني إزاء بعض 

أزمات وقضايا املنطقة، وخاصة األزمة اليمينة، لكن حرص كل 

من العاهل الســعودي امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود، 

وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد 

أبوظبــي، نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة، عىل حضور 

مراســم توقيع اتفاق تأســيس هذا املجلس االسرتاتيجي، كان 

أبلغ رد عــىل هذه األصوات املغرضة التي تحاول إثارة البلبلة 

والتشويش عىل العالقات القوية التي تربط بني الدولتني. 

قــراءة ردود األفعــال املختلفة، ســواء داخــل الدولتني أو 

يف الخــارج، تشــري إىل أن هذا املجلس ســيمثل دعامً للعمل 

الخليجي والعريب املشــرتك عىل حد ســواء، ليس فقط إلميان 

قيــاديت الدولتني بأهمية العمل عىل تعزيز مســرية العالقات 

الخليجية والعربية ملواجهة التحديات املشــرتكة، وإمنا أيضاً ملا 

يتمتعان به من ثقل ســيايس واسرتاتيجي واقتصادي، يؤهلهام 

لقيادة املرحلة الراهنة يف العمل العريب املشــرتك، والبناء عىل 

مــا تم إنجازه من تعاون بــني الدولتني خالل العامني املاضيني 

يف العديد من امللفات اإلقليمية الحساســة، سواء فيام يتعلق 

بعمليتي عاصفة الحزم وإعادة األمل يف اليمن، أو فيام يتعلق 

استراتيجيات
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ـــــــــــدالالت السياسيــة واالس>اتيجيــة
بالتنســيق املشــرتك ملواجهــة مخاطر التطــرف واإلرهاب يف 

املنطقــة، أو فيام يتعلق بالتصدي ملحاوالت التمدد اإليراين يف 

دول املنطقة.

 .. الســعودي-اإلمارايت  التنســيق  أوالً: مجلــس 
مرحلة جديدة من العالقات والرشاكة

وقعت اململكة العربية الســعودية ودولة اإلمــارات العربية 

املتحدة يف السادس عرش من مايو 2016 محرض إنشاء مجلس 

التنسيق السعودي-اإلمارايت، بحضور خادم الحرمني الرشيفني 

امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املســلحة، يف قرص الســالم مبدينة جدة الســعودية. 

وجــاء توقيع هــذا االتفاق ليؤكــد عمق الروابــط التاريخية 

واالجتامعيــة والثقافية بــني دولة اإلمــارات العربية املتحدة 

واململكة العربية الســعودية، وحرص قيادتهام عىل االنطالق 

مبسار العالقات الثنائية نحو مرحلة جديدة يف املجاالت كافة، 

خاصــة أن مجلس التنســيق الســعودي-اإلمارايت يهدف إىل 

التشــاور والتنسيق يف األمور واملواضيع ذات االهتامم املشرتك 

يف املجاالت كافة، حيث سيجتمع بشكل دوري وذلك بالتناوب 

بني البلدين، ويجوز لرئيس هذا املجلس إنشــاء لجان مشرتكة 

متى دعت الحاجة إىل ذلك وتســمية أعضائها، وتعقد اللجان 

املشرتكة التي يكونها املجلس اجتامعاتها بشكل دوري، وذلك 

بالتناوب بني البلدين.

فعىل الرغم من أن البلديــن تجمعهام رشاكة تاريخية مع 

باقي دول الخليج ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج 

العربيــة منذ مطلع مثانينيــات القرن املايض، فــإن العالقات 

اإلماراتية-الســعودية بشــكل خاص، كانت تتميز عىل الدوام 

بالتقارب الوطيد، وال سيام أن القيادة اإلماراتية كانت وال تزال 

ترى يف السعودية عمقاً اسرتاتيجياً يف محيط إقليمي متذبذب، 

وهذا ما عربت عنه ترصيحات صاحب الســمو الشــيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة، مبناســبة اإلعالن عن هذا املجلس، حيث أكد سموه 

عمق ما يربط البلدين الشــقيقني مــن عالقات أخوية وصلبة 

تســتند إىل إرادة قويــة ومشــرتكة لتحقيق مصالــح البلدين 

وتعزيز دورهام يف تحقيق أمن املنطقة واســتقرارها، مشــرياً 

إىل أن التحديات املاثلة أمــام املنطقة تحتم مضاعفة الجهود 

والتنســيق املكثف والتشــاور املســتمر ملواجهــة األجندات 

الخارجية ومخاطر اإلرهاب والتطرف. وأشــاد ســموه بالدور 

املحوري الذي تضطلع به اململكة العربية الســعودية بقيادة 

خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود 

ورؤيته الثاقبة ملجريات األحــداث يف املنطقة والتعامل معها 

وفقاً ملقتضيات أمن واســتقرار دول وشعوب املنطقة ورعاية 

مصالحها وحرصها عىل متاسك ووحدة الصف العريب وتضامنه.

 وعــىل هذا، فــإن مجلس التنســيق الســعودي-اإلمارايت 

الجديد ميثل تطوراً نوعياً يف مســار العالقات الثنائية، وينتقل 

بها إىل طور اســرتاتيجي جديد يقــوم عىل آلية واضحة للدفع 

بها إىل مستويات أعىل وآفاق أرحب مبا يخدم الرؤية املشرتكة 

التــي تتقاســمها قيادتا البلدين منذ ســنوات وعقود، قبل أن 
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استراتيجيات

تتحــول مبناســبة املجلــس الجديد إىل التزام مشــرتك من 

جانــب الدولتــني بتحمل مســؤولية الدفاع عــن القضايا 

الخليجية والعربية. فضالً عام ســبق، فإن مجلس التنسيق 

الجديد ســيعزز من الرشاكة االســرتاتيجية بــني الدولتني، 

خاصــة أن هــذا املجلس يعطــي لهذه الرشاكة الشــكل 

املؤســيس، باعتبــاره اإلطار الــذي يتم من خاللــه تنفيذ 

الرؤية االســرتاتيجية لقياديت البلدين للوصول إىل العالقات 

الثنائية إىل آفاق أرحب وأوسع، تشمل الجوانب السياسية 

واالجتامعيــة والثقافية واالقتصاديــة والتنموية والتعاون 

البيئي والعلمي.

منذ اإلعالن عن تشــكيل مجلس التنســيق السعودي-

اإلمارايت، كان هناك ترحيب رســمي وشــعبي به، باعتباره 

يجســد قوة العالقات بني الدولتــني، ومتيزها، خاصة عىل 

املســتوى الشــعبي، وقد جســدت تغريدات مستخدمي 

مواقــع التواصل االجتامعــي للماليني من أبناء الشــعبني 

عمــق العالقات األخويــة بني الشــعبني، ووعيهام بأهمية 

التنســيق والتالحم بــني البلدين ملصلحــة منطقة الخليج 

واألمة العربية وملواجهة مؤامرات القوى األجنبية وأذنابها 

والقضــاء عىل الجامعات املتطرفة، ورســم خريطة طريق 

ملستقبل زاهر.

ثانياً: مجلس التنســيق الســعودي-اإلمارايت.. 
رسائل سياسية واسرتاتيجية عديدة

ينطــوي هذا املجلس عىل العديد من الدالالت والرســائل 

السياسية واالسرتاتيجية املهمة، لعل أبرزها:

-1 أنه يؤكد أن العالقات السعودية-اإلماراتية تجاوزت 

الشــكل التقليــدي، وانتقلــت إىل مرحلــة جديــدة من 

التنســيق االســرتاتيجي كنقلة نوعية يف العالقات العربية-

العربية، فهذا املجلس، يجســد بحسب كثري من املراقبني، 

حالــة خاصة من التعاون قامئة مــا بني الدولتني املرتبطتني 

ببعضهــام أكرث من أي بلٍد خليجــي آخر، وتتقارب رؤاهام 

التوقيت الذي مت ا"عالن 
فيه عن هذا اجمللس 
يعكس حكمة قيادتي 

الدولتني

ومواقفهــام إزاء قضايــا املنطقة املختلفة. ولعــل من يتابع 

مســار تطور العالقات بني الدولتني خــالل العامني املاضيني، 

يدرك أن تشــكيل هذا املجلس هو نتاج لحال غري مســبوقة 

مــن التفاهم الســيايس بني الدولتني، بدأت مالمحه ترتســم 

بوضوح يف الســادس والعرشين من مارس 2015 مع انطالق 

"عاصفــة الحزم"؛ مــروراً بتضامــن دولة اإلمــارات العربية 

املتحدة القوى مع السعودية يف الخطوات التي اتخذتها ضد 

إيــران وحزب الله منذ نهايــة يناير املايض بعد االعتداء عىل 

السفارة الســعودية يف طهران، وانتهاء بالتنسيق فيام بينهام 

بشأن الحملة ضد تنظيم القاعدة يف اليمن يف مايو الجاري.

وال شك يف أن األهداف التي يسعى هذا املجلس الجديد 

إىل تحقيقهــا خــالل الفرتة املقبلــة، يؤكــد أن الرشاكة بني 

الدولتني تتجه نحو مرحلة جديدة، ألن مثة إدراكاً متبادالً لدى 

قياديت الدولتني بأهمية توحيد املواقف الثنائية، ملواجهة كل 

التهديدات واملخاطر املشــرتكة. ولعل ما يعطي أهمية لهذا 

املجلس أن الرشاكة بــني الجانبني مل تعد تقترص عىل األبعاد 

السياســية واالســرتاتيجية، بــل تتضمن أيضــاً التوافق حول 

الــرؤى االقتصادية، خاصة أن البلدين ينتهجان اســرتاتيجية 

متشــابهة تنطلق مــن وقف االعتامد عىل املــوارد النفطية، 

والسعي إلنشاء صناعات ثقيلة تكون عامداً لالقتصاد الوطني 

خالل السنوات املقبلة.

2- ميثل هذا املجلس أبلغ رد عىل الشــائعات التي حاولت 

بعــض األصــوات املغرضة ترديدهــا يف اآلونة األخرية بشــأن 

وجود خالفات بني الدولتني، والسيام فيام يتعلق بإدارة امللف 

اليمنــي، ولهــذا، فإن اإلعالن عن تأســيس مجلس التنســيق 

الســعودي-اإلمارايت ميثل صفعة ملثل هذه األصوات، وغريهم 

من املرتبصني والحاقدين، والذين ســيعملون عىل التقليل من 

شــأن هذه العالقة أو محاولة شق هذه العالقة واإلساءة لها، 

كــام فعلوا خالل الفــرتة املاضية، لكــن كل محاوالتهم باءت 

وتبوء بالفشل، ألن عالقة البلدين أعمق وأقوى وأبعد من أن 

تؤثر عليها إشاعات مغرضة أو أكاذيب ملفقة.

3- هــذا املجلس يشــري إىل إدراك الدولتــني أهمية وجود 

آلية رسيعة لبحث املســتجدات والقضايــا العاجلة، ويف هذا 

فــإن هناك من يــرى أن املجلس الجديد هــو محاولة لبلورة 

أداة جديدة تتجاوز تعقيدات آليات العمل التقليدية، ســواء 

فيام يتعلق بالنسبة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو 

جامعــة الدول العربية، والتي تخضــع آليات عملهام لقواعد 

جامدة، بل إن مصدراً دبلوماسياً خليجياً رأى أن هذا املجلس 

الجديد جاء "تعبرياً عن حالة إحباط غري معلنة من آلية عمل 

مجلس التعاون وتباطؤ خطوات التنسيق الجامعي الخليجي، 

مام اضطر البلدين للبحث عن بدائل تتيح لهام العمل بوترية 

أرسع، معتــرباً أن تشــكيل هذا املجلس هــو محاولة للتحرر 

مــن القيود التي أعاقت تنفيــذ دول أخرى يف املجلس لبعض 

االســتحقاقات واالتفاقــات التــي كانــت تهــدف إىل تطوير 

منظومة العمل الخليجي.

وهناك من يرى أن مجلس التنســيق الســعودي-اإلمارايت 

يعنــي أن إطار التنســيق بــني البلدين قد انتقــل إىل مرحلة 

خاصة جداً يف ملفات بعينها تتطلب تنســيقاً وثيقاً، من شأنه 

تحقيق رسعة االســتجابة والتنفيذ ألي تحديات سياســية أو 

أمنية، قد تطــرأ يف املحيط اإلقليمي، وخاصة يف غياب واضح 
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للــدور األمرييك عــن املنطقــة، وتنامي التحــدي اإليراين يف 

مناطــق جغرافية كانت يف األمس القريب بعيدة عن ســاحة 

االقتتال اإلقليمي.

4-  يبعــث املجلس الجديد برســالة حازمــة ألية أطراف 

خارجية تحاول تعكري صفو العالقات بني الدولتني، أو تســعى 

إلثــارة البلبلة بشــأن مواقفهام إزاء قضايــا املنطقة، وخاصة 

بالنســبة إليــران، التي تراهــن دوماً عىل وجــود خالفات أو 

انقســامات بني الدول الخليجية والعربية بوجه عام، وتسعى 

إىل اســتثامر ذلــك يف التأكيــد عىل أنهــا القوة الرئيســية يف 

املنطقــة. ولهــذا فإن مجلس التنســيق الســعودي-اإلمارايت 

سيمثل تأكيداً ليس فقط لقوة العالقات السعودية-اإلماراتية، 

وإمنا أيضاً لوحــدة الصف الخليجي. وقد ميثــل رادعاً إليران 

للتوقف عن ترصيحاتها ومواقفها االستفزازية تجاه الدولتني، 

واالبتعاد عن إثارة األزمات معهام خالل الفرتة املقبلة.

5- نظــراً ألن هــذا املجلس جــاء يف توقيت بالــغ الدقة، 

فإن من الطبيعي أن يســعى إىل التصدي والتعامل الحاســم 

والرسيع مع ملفات كثريٍة متثل أولوية ليس فقط للســعودية 

واإلمارات، وإمنا لباقي دول املنطقة، سواء تعلق األمر باليمن 

أو التدخالت اإليرانيــة يف دول الخليج وبعض الدول العربية 

األخرى، إىل ســوريا، والعراق، ومحاوالت تطويق الخليج من 

بــاب املندب يف خليــج عدن، إىل ســواحل الخليج يف مضيق 

هرمز. ومــن الطبيعي كذلــك أن يكون امللــف النفطي من 

ضمن امللفات التي سيتعامل معها، املجلس الجديد، باالتفاق 

عىل اسرتاتيجية التعامل مع سياسة اإلنتاج واألسعار واألسواق 

"ومعركة اتخاذ القرار املناســب يف أوبك وخارجها" مبا يتالءم 

مع مصالــح البلدين ودول املنظمــة، دون النظر إىل موافقة 

إيران أو قبولها بذلك.

ثالثاً: مجلس التنسيق السعودي-اإلمارايت وتأثريه 
عىل العمل الخليجي والعريب املشرتك

كان الفتاً للنظر أن اتفاق تأسيس مجلس التنسيق السعودي-

Lلس التنسيق ميثل 
دعم¦ للعمل اخلليجي 
والعربي املش>ك على 

حٍد سواء

اإلمــارايت نص عــىل نقطة مهمــة، وهي أن إنشــاء املجلس 

واملهــام املوكلة لــه ال يخل بااللتزامات والتعــاون القائم بني 

دول مجلــس التعاون لدول الخليــج العربية، وذلك يف تأكيد 

بالغ عــىل حــرص الدولتني عــىل منظومة مجلــس التعاون 

لــدول الخليج العربية، وتفويت الفرصــة عىل أية أصوات أو 

أطراف تحاول التشــكيك يف هــذه الخطــوة، وأنها تأيت عىل 

حســاب العمل الخليجي املشــرتك، بل إن هناك من يرى أن 

هــذا املجلس الجديد، ومبا ينطوي عليه من دالالت سياســية 

واســرتاتيجية عميقــة، ينبغي أال يقترص عــىل دولة اإلمارات 

العربية املتحدة واململكة العربية الســعودية فقط، بل يجب 

جــذب أكرب عدد ممكــن من الدول الخليجية بشــكل خاص 

والعربية بشــكل عام التي تشــرتك معهام يف القيم واملصالح. 

فاألخطار ال ميكن احتواؤها بالعمل بني البلدين وحســب، بل 

تتطلب العمل بشــكل أوســع مع دول أخرى من املمكن أن 

يكون لها دور فاعل يف املساعدة يف احتواء مثل تلك األخطار، 

ألن تلك األخطار كبرية ومتشعبة، وبالتايل تتطلب حجامً دولياً 

أكرب من التعاون.

متابعــة ردود الفعل العربية املرحبة بهذا املجلس تشــري 

إىل تزايد اآلمال املعقودة عليه يف دعم العمل العريب املشــرتك 

خــالل الفرتة املقبلــة، فقد رحبــت جامعة الــدول العربية، 

بتشــكيل املجلس التنسيقي السعودي-اإلمارايت. وقال السفري 

أحمد بن حيل نائب األمني العــام لجامعة الدول العربية، يف 

ترصيــح لــه: "إن الجامعة العربية تدعم وتســاند أي تقارب 

بــني أي دولتني عربيتــني يف أي إطار ســيايس أو اقتصادي أو 

اجتامعــي، وهذا املجلــس يخدم البلدين كــام يخدم العمل 

العريب املشــرتك بشــكل عام". كام أشــاد أحمــد بن محمد 

الجــروان، رئيــس الربملان العريب، بإنشــاء مجلس التنســيق 

السعودي-اإلمارايت، ومثن الجروان الدور الرائد لخادم الحرمني 

الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب 

الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان، مؤكداً أن مجلس 

التنســيق بني الريــاض وأبوظبي ميثل دعــامً محورياً للعمل 

العريب املشرتك.

وهذا ال شــك دليل عىل أن العامل العريب ينظر بارتياح كبري 

ملجلس التنسيق السعودي-اإلمارايت الجديد، باعتباره القاطرة 

التي ميكن أن تقود التضامن العريب وترســيخ الســالم واألمن 

اإلقليمــي، خاصة أن هــذا املجلس يأيت يف وقــت بالغ الدقة 

بالنظر لطبيعة التحديــات التي تواجه العامل العريب، ومن ثم 

فإنــه ميثل نوعاً من التأطري لدور ســعودي-إمارايت متناٍم عىل 

أكرث من صعيد إزاء القضايا العربية، فضالً عن سياسة البلدين 

الناجحــة يف مواجهة التيارات املتطرفــة، والتصدي للحركات 

اإلرهابية التي تعمل عىل زعزعة االســتقرار يف املنطقة، وبدا 

هذا واضحاً يف التنســيق الناجح بينهام يف الحملة األخرية ضد 

تنظيم القاعدة يف اليمن يف وقت سابق من شهر مايو الجاري، 

والتي أسفرت عن طرده من مدينة املكال يف حرضموت، األمر 

الــذي يؤكد توافق الدولتني بالنســبة إلدارة امللف اليمني، إذ 

إن هذه الحملــة الناجحة ضد القاعدة يف اليمن مل تكن لتتم 

دون عمل عســكري مشرتك بني البلدين، وهي عملية وصفها 

مراقبون خليجيون بـ"قمة التنسيق العسكري" بني البلدين•
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باعتباره خياراً اســرتاتيجياً لتحقيق التنمية املتوازنة  

القامئــة عىل ترابــط وتكامل الدول األعضــاء، والعمل 

عىل تنسيق وتوحيد السياســات االقتصادية والتنموية 

والعســكرية والدفاعية واألمنية واالجتامعية، ويف شتى 

املياديــن، وصوالً إىل االندمــاج والتكامل والوحدة بني 

الدول األعضاء ، وتلبية لتطلعات مواطني دول املجلس 

يف التنمية الشــاملة، واالزدهار املستدام ، وصيانة أمن 

واستقرار أوطانها.

 منذ أن شــهد هذا الرصح الشــامخ تشــييد لبناته 

األوىل، واملسرية املباركة ملجلس التعاون تواصل العطاء 

السخي يف كافة املجاالت الحيوية، لتميض بخطى ثابتة 

ومدروســة، نحو تحقيق األهداف الســامية.  وال شك 

أن مــا تحقق من إنجازات تكاملية كان بفضل من الله 

تعاىل أوالً، ثم بفعل السياسات الحكيمة والرؤى الثاقبة 

ألصحاب الجاللة والســمو قــادة دول املجلس، رعاهم 

اللــه ، ليصبح مجلس التعاون منوذجــاً مرشفا للتكامل 

اإلقليمــي ، واضعاً يف مقدمة أولوياتــه وأهدافه العليا 

تلبيــة احتياجــات اإلنســان الخليجــي ، حيث جاءت 

مشــاريع البنى التحتية املتطورة واالنجازات التكاملية 

ملجلــس التعاون ملبية الحتياجات املواطنني الخليجيني 

يف الخامس العرشين من شهر مايو لعام 
1981 م ، شهدت منطقة الخليج العريب 
حدثاً تاريخياً استثنائياً عىل مسار تاريخها 
الحضاري واإلنساين، ذلك حينام أعلن 
أصحاب الجاللة و السمو قادة دول مجلس  
التعاون الخليجي، حفظهم الله ، عن 
قرارهم التاريخي بإنشاء مجلس التعاون، 
واعتامد صيغة التعاون الجامعي بني الدول 
األعضاء يف إطار مؤسيس منهجي مدروس، 
والرشوع يف تفعيل الدور الريادي للعمل 
الخليجي املشرتك عىل كافة األصعدة .
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ـــــــس 
ــــــــــــدت التطلعات وا;هداف إO واقع ملموس 

ما حتقق من 
إجنازات تكاملية جاء 

بفضل السياسات 
احلكيمة والرؤى 

الثاقبة لقادة دول 
Lلس التعاون

ومكرسة للمواطنة الخليجية.

     لقد جســدت مســرية مجلس التعاون الكثري من 

التطلعــات واألهــداف إىل واقع ملمــوس، فبعد قيام 

االتحــاد الجمــريك الخليجــي، أصبحــت دول مجلس 

التعــاون الخليجــي ضمــن منظومة جمركيــة واحدة 

تجاه العامل الخارجي ، بتطبيق تعرفة جمركية موحدة، 

وإقامــة منطقة جمركيــة خليجية ملا يزيد عن ســتني 

منفذاً جمركياً ، وهــذا بحد ذاته ميثل إنجازاً تفتخر به 

دول املجلس، مام مكن من اســتيفاء الرسوم الجمركية 

ملــرة واحدة فقط عند نقطة الدخــول األوىل للمنطقة 

الجمركيــة، وانتقال الســلع التجاريــة بحرية تامة بني 

الــدول األعضــاء دون قيــود جمركية وغــري جمركية . 

وحرصــاً عىل تحقيق كافة متطلبــات االتحاد الجمريك، 

وليقوم بــدوره عىل الوجه األكمل، فقــد  أقر املجلس 

األعــىل ملجلس التعاون الخليجي إنشــاء هيئة االتحاد 

الجمــريك، التي بارشت أعاملهــا يف األول من يناير عام 

2012 . كــام  وافــق املجلس األعىل  يف قمــة الرياض 

يف ديســمرب 2015م عىل ما انتهت إليــه هيئة االتحاد 

الجمــريك بشــأن تطبيق نظــام التحويــل اآليل املبارش 

لالتحــاد الجمــريك كآلية معتمــدة لتوزيــع الحصيلة 

الجمركية بني دول املجلس، وأقر املجلس األعىل كذلك 

توحيد متطلبات وإجراءات السلع األجنبية املستوردة 

يف نقاط الدخول األوىل .  

التكامل اإلقتصادي
لقد انتقلت مسرية مجلس التعاون إىل مرحلة  متقدمة 

عىل مســار التكامل االقتصادي، ، حينام بادر أصحاب 

الجاللة والســمو قــادة دول مجلس التعــاون يف عام 

2007م إىل اإلعــالن عــن تدشــني الســوق الخليجية 

املشرتكة وتفعيل دورها يف تعزيز املواطنة االقتصادية، 

حيــث أن مــن أهم مزايا تلك الســوق توفــري الحرية 

الكاملة لتنقل األفراد والخدمات واالستثامرات ورؤوس 

األمــوال بني الدول األعضاء دون قيــود تُذكر ، وحرية 

مزاولــة جميع األنشــطة االقتصاديــة والحرف واملهن 

مــن خالل التأكيد عــىل تطبيق مبدأ املســاواة التامة 

بني مواطني دول املجلس الطبيعيني واالعتباريني دون 

تفريق أو متييز بني جميع الدول األعضاء، وإتاحة فرص 

اســتفادة مواطني دول املجلس مــن التعليم املجاين ، 

والعــالج املجــاين يف املستشــفيات ، ومتلــك العقار و 
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تأسيس الرشكات املســاهمة وتداول األسهم واالستفادة 

مــن مــدة الحامية التأمينيــة وغريها مــن مزايا نوعية 

تستهدف ترسيخ املواطنة الخليجية.

     لقد أوىل مجلس التعاون اهتامماً بالغاً بتشــجيع 

القطــاع الخاص بــدول املجلس  وتقديم كافة أشــكال 

الدعم له ، يف ســبيل تفعيــل دوره يف مكونات االقتصاد 

الخليجي وزيادة مساهمته يف التنمية املستدامة، وذلك 

يف إطار املســاعي الحميدة لدول املجلــس نحو تنويع 

مصادر الدخل، وبناء منظومة اقتصادية متنوعة املوارد. 

و يف هذا الســياق  حرصــت دول املجلس عىل إقامة و 

تطويــر املدن الصناعية الحديثة والصناعات املنافســة، 

كصناعــة البرتوكيامويــات والصناعــات التحويلية من 

األملونيوم والحديد والصلب واألسمنت وغريها، وتعظيم 

املزايا النســبية لدول املجلس، وزيادة نســبة مساهمة 

القطاع الصناعي يف الناتج املحيل اإلجاميل الخليجي.

صرح Lلس التعاون 
سيظل شا�¦ 

وديناميكي¦ ليواصل 
العمل الدؤوب واجلاد 

لتحقيق التكامل 
وال>ابط بني الدول 

ا;عضاء

مشاريع حيوية
 كام حرصت دول املجلس يف هذا الجانب عىل تشجيع 

إقامة املشــاريع الحيوية املشرتكة، مثل مرشوع الربط 

الكهربــايئ الذي بات يحقــق عائداً اقتصاديــاً ايجابياً 

لــدول املجلــس. وتتطلــع دول املجلــس إىل االنتهاء 

من ربط دول املجلس من خالل شــبكة ســكة حديد 

حديثة سيبدأ تشــغيلها خالل األعوام املقبلة،  بتكلفة 

إجامليــة تصل إىل أكرث من ( 15 ) مليار دوالر، وبطول 

إجاميل ملســارات ســكة الحديد تصل إىل 2117 كم. و 

من شــأن هذا املرشوع  الحيوي أن يسهل تنقل األفراد 

والبضائع والخدمات، وتنشــيط حركة التجارة، وتعزيز 

منو التبادل التجاري البيني وتشجيع االستثامرات.  كام 

ســوف يؤدي تشــغيل هذا املــرشوع إىل خلق العديد 

مــن الفرص الوظيفية ملواطنــي دول املجلس يف قطاع 

الســكك الحديد وإدارة منشــآتها ، إضافة إىل إســهام 



93 |  يونيو 2016 |  العدد 533  |

املرشوع يف تفعيل دور االتحاد الجمريك، وزيادة نشاط 

الســوق الخليجية املشرتكة يف املنطقة. كام تتطلع دول 

املجلــس إىل إقامة االتحاد النقــدي والعملة الخليجية 

املوحــدة بعد انتهاء العمل الجاري عىل تلبية متطلباته 

الفنية وأدواته الترشيعية . 

املزيد من اإلنجازات
لقــد متكن مجلــس التعاون، منذ إنشــائه، من تحقيق 

العديــد من اإلنجــازات املهمــة، وتوضــح  املؤرشات 

الدولية للتنميــة أن اإلنتاج اإلجاميل لدول املجلس بلغ 

يف عــام 2013م نحــو ( 1,6 ) تريليــون دوالر ، ليحتل 

مجلــس التعاون املرتبة الثانية عــرشة عاملياً من حيث 

الناتــج املحيل اإلجــاميل يف العامل . كــام حقق مجلس 

التعاون مرتبة متقدمة عــىل قامئة دول العامل املصدرة 

للسلع التجارية ، إذ بلغت قيمة صادراته اإلجاملية أكرث 

مــن ( 934 ) مليــار دوالر عــام 2013 م ، حيث أحتل 

مجلــس التعاون املرتبة الرابعة عاملياً من حيث إجاميل 

الصــادرات العاملية بعــد جمهورية الصني الشــعبية ، 

والواليــات املتحدة األمريكيــة ، وأملانيا االتحادية . كام 

وصلــت قيمة واردات دول املجلــس إىل ( 514 ) مليار 

دوالر عام 2013 م ، مام جعلها يف املرتبة العارشة عاملياً 

من حيث أكرب الدول املستوردة  يف العامل ، وبلغ إجاميل 

قيمــة التبــادل التجاري لدول املجلس مــع دول العامل 

نحــو ( 1,4  ) تريليــون دوالر عــام 2013 م ، لتحتــل 

املرتبة الخامسة عاملياً من حيث حجم التبادل التجاري 

يف العامل .

     وقد ظل اإلنسان الخليجي محور العمل التكاميل 

ملجلــس التعاون وهدفه الســامي ، وتأكيــداً عىل هذا 

النهج، فقــد اعتمد املجلس األعــىل يف قمة الرياض يف 

ديســمرب 2015م رؤية خادم الحرمني الرشيفني بتعزيز 

العمل الخليجي املشــرتك، بهدف رفع مستوى التعاون 

والتنسيق املشرتك، واالرتقاء بأداء أجهزة مجلس التعاون 

لتحقيق تطلعات مواطني دول املجلس، واستكامل تلك 

الخطوات التي بدأهــا املجلس نحو تعزيز التعاون بني 

دوله ومواطنيــه وإعالء مكانة املجلــس وتعزيز دوره 

اإلقليمي والدويل. 

     إن رصح مجلس التعاون سيظل شامخاً وديناميكياً 

ومعطــاًء ، ليواصل العمــل الدؤوب والجــاد لتحقيق 

التكامل والرتابــط بني الدول األعضــاء، محققاً االنجاز 

ات غري املســبوقة  يف إطار العمل الخليجي املشــرتك،  

وملبياً لتطلعات قادته وآمال شعوبه يف مواصلة التقدم 

والرخاء والرفاه ، وصيانة استقرار و أمن دول املجلس•



تدل الشواهد عرب التاريخ ومن خالل 
األزمات املتعاقبة أن كثرياً ما يتم استخدام 
القوة استناداً إىل املوارد املتاحة، ما يربهن 
- مبا ال يدع مجاالً للشك- عىل أن املعطيات 
املوضوعية قد تُغيِّب القيم أو تعمل عىل 
تعطيلها.
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بقلم : 

»æWƒdG ´ÉaódG á«∏c óFÉb

احلالة اليمنية متوذج¦
العالقة بني القوة والقيــــــــــــــــــــ

وبالتايل يتم توظيف القوة بأشــكالها املختلفة كأداة 

سياسية رئيسة، وعندما متارس دولٍة ما ذلك السلوك 

ضد دولة أخرى فــإن الدوافع لها ما يربرها مبنطقية 

ميكن أن تتبعها تجاذبات سياســية وحوارات تنتهي 

بالســالم حتى لو كان مؤقتاً أو يف أبســط صوره، أما 

عندما يصبح ذلك الســلوك ضمن حدود الدولة فإن 

تجــاوز النتائج يصبح أكرث صعوبــة، وهذا ما يجعل 

للحروب األهلية مديات وأبعاد مختلفة عىل شــتى 

الُصُعد، وقد متتد تأثرياتها ملئات الســنني، إذ تتمكن 

مشــاعر الرغبــة باالنتقــام، ويكون العنــف يف تلك 

الحالــة أكرث تطرفاً مــن العمليات العســكرية التي 

تخوضها الجيوش النظامية للدول. 

 كام إن الرصاع يف حياة اإلنسان مسألة أزلية ترتبط 

بالوجود، وتحركه عنارص البقاء واملصالح والقوة، وقد 

تضبطه نســبياً عوامل مادية تجسدها عنارص القوة، 

أو معنوية تتعلــق بالترشيعات والتفاهامت والقيم 

والتوافقات، وســواء أكانت ســيكولوجية الرصاع يف 

حياة اإلنســان فردية أم جامعية يف منوها واتخاذها 

ألبعــاد هائلة مــن حيــث التعقيد والنتائــج، فإنها 

تســتنزف موارد حيوية من أجل الرصاع وخالله، مام 
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ــــــــــــــــم وا;خالقيات املصاحبة

يجعــل النتائج املتوخاة بعيدة عــن األهداف غالباً، 

ومــن املفارقــات أن تكــون القوة العامل املشــرتك 

لبدء الرصاع وتأجيجه واســتمراره، وقد تكون مبثابة 

عامــل ردع ضــد أي عــدوان من الخصــوم، كام قد 

تكــون العامل الحاســم للرصاع وتحقيــق األهداف 

االســرتاتيجية، وبغّض النظر عن الحق و القوة، فإن 

هــذا املوضــوع يناقش العالقــة بني القــوة والقيم 

واألخالقيــات املصاحبة الســتخدام القوة يف مختلف 

مراحل الرصاع، وسيتم االستدالل عىل عنارص املناقشة 

من خالل الحالة اليمنية التي ال زالت تعصف باليمن 

الذي كان ســعيداً يف املايض، وليس من الرضوري أن 

تكــون النتائج اإليجابية مطلقة عنــد التحيل بالقيم 

لتوظيف القوة، إذ أن لكل حدث ظروفه، والســائد 

واملنطقي عرب التاريخ أن املجتمعات متيل ملن يعمل 

لصالحهــا فتحتضنــه وتقــف يف صّفه، بــل وتعينه، 

ولكنهــا حتامً تنتقم من جّالديها متى توافرت الفرص 

الســرتداد حقوقها مبا فيها الحقوق املعنوية ومبادئ 

رد االعتبار.

و البــد من بيــان املقصود بالقوة وفقــاً للمفهوم 

املعارص، إْذ مل يعد مدلول القوة يقترص عىل الجانب 

العسكري، وال ذلك املفهوم املحصور بالعنف وأدواته، 

ذلك أّن مكونــات القوة أصبحــت ماثلًة يف جوانب 

أخرى قد تفوق تأثرياتُها ما ينجم عن استخدام القوة 

العســكرية إذا ما تم توظيفها كنتاج لتخطيط دقيق 

و شــامل و احرتايف، ويســتند ذلــك إىل أن مضمون 

حقيقــة القوة هو تلك القدرة عىل التأثري، أو القدرة 

عىل تحديد وتوجيه ســلوك الطــرف اآلخر لتحقيق 

األهداف املرغوبة التــي يبتغيها الطرف الذي ميتلك 

تلك القوة ويســيطر عليها، كام أنها تصبح يف حاالٍت 

أخرى تلــك القدرة عــىل التأثــري يف إرادة الخصوم، 

جاءت عاصفة احلزم 
 ¥Mبعناصر قوة أك© تأث

 Mوقدرة على تغي
املوقف ا"س>اتيجي



96

استراتيجيات

|  العدد 533  |  يونيو 2016  | 996996996969699696969669966696969969699699699||||||||||||||||||||||||| 2016220162016201662016016016 ييويونيونينيونيونيونيونننيو يييييويوويويو يو يويو يو |||||||||||||| 533533533533333333533335333 لللالالالالالاللالالالاالاللاالالالالاللعععددعدعععدعددععدعددعدعددعدعددعدددددعدعددعدعددعددعددعددعدد |||||||||||||||||||||||||||||

وثنيهم عن اإلتيان بأفعال وســلوكيات من شأنها أن 

تعمل عىل تعطيل املصالح أو عرقلة تحقيق الغايات، 

ذلــك أن قوًى - كالقــوة االقتصادية والدبلوماســية 

والتقنيــة أو العلمية والثقافيــة والدميوغرافية ورمبا 

الجغرافيــة وغريهــا- قد أثبتــت يف مواقف ومواقع 

كثــرية مــدى ما ميكــن أن تبلغه من درجــات تأثري 

تحقق الغايات االسرتاتيجية. وال بد من فهم مدلويل 

القوة والقدرة، ذلك أن اللبس يف التفريق بينهام قد 

يؤدي إىل االســتخدام االسرتاتيجي الخاطئ، أو يؤدي 

إىل االســتخدام املنــايف للقيم، ومبا يــؤول إىل تأجيج 

الرصاع بني الخصوم، وبالتايل انعدام االستقرار، سواء 

أكان ذلك الرصاع عسكرياً أم بوسائل أخرى. فامتالك 

مصادر القوة من مــوارد متنوعة مادية ومعنوية ما 

هو إال قدرات مجردة ميكن تضمينها يف الحســابات 

وتطبيق املعادالت الحســابية عليها، وإدراجها ضمن 

اإلحصــاءات، لذلك تعد قدرة (STRENGTH)، أما 

إمكانيــة تحويل تلــك القدرات إىل وســيلة تأثري يف 

إرادة و سلوك اآلخرين فتسمى قوة (POWER) مبا 

متتلكه من طاقات كامنة غري حسية يف مجملها، ومن 

هنا فإنه ال يكون من الســهل حســاب مدى النتائج 

املرتتبــة عىل اســتخدامها، إذا ما قورنــت مبا ميلكه 

الخصــوم، وهذا مــا يقحم غري املحرتفــني يف أعامل 

تــؤدي إىل هزميتهم يف النهايــة، فالتهور الناجم عن 

امتــالك قدرات ال ترقى ألن تكــون قوة يعتد بها ما 

هو إال قرارات مهلكة صنعها فهٌم خاطٌئ وحساباٌت 

غــرُي دقيقــة، أو نظام دكتاتــوري، أو ذوي ســلطة 

تجردوا من قيم كانت رضورية لكبح ما ميتلكون من 

قدرات وضبط الســتخدامها بالشــكل الصحيح، وإّن 

القراءة املتأنية لســلوك إيــران وحلفائها يف املنطقة 

يجعل من العسري الفصل بني ما تنتهجه إيران حيال 

دول وشــعوب املنطقة، وبني تطبيق القواعد الثامين 

 The ) واألربعــني التي رسدها روبرت غرين يف كتابه

Laws of Power 48) ، والتي تأيت يف ســياق (قاعدة 

ميكيافيلــيل) من أجل تحرير املــدن اإليطالية التي 

حدد فيها أهميــة «الغايـــــــــــة» وإطالق العنان 

للوسيلة فاستغلها مفرسوها لالنتهازية البشعة.

ينطبــق الحديــث أعــاله عــىل مــا أقــدم عليه 

الحوثيون يف اليمن، إذ تم إقحامهم يف أعامل تحقق 

أهــداف قوى خارجية تســعى إىل اســتنزاف موارد 

األمة وزعزعة االستقرار اإلقليمي، وباندفاع غري واعي 

لحسابات القوة والقدرات، أصابهم الغرور إْذ متكنوا 

من السيطرة عىل صنعاء وتعز وعدن ومناطق رئيسة 

يف شــامل اليمــن وجنوبه إبّان تحالــف جيش عيل 

عبدالله صالــح معهم، وتوّهموا بأنهــم بتلك القوة 

العسكرية سيســتأثرون مبوارد اليمن ورمبا يذهبون 

إقليميــاً إىل أبعــد من مجرد الســيطرة عــىل أرجاء 

اليمن، وظّنوا أنهم ســيفرضون واقعاً يجرب األطراف 

األخــرى والخصــوم إىل االعــرتاف بالواقــع الجديد 

والتعامــل معــه كحقيقة شــاخصة، إّال أن مجريات 

األمــور رسعان مــا اتخــذت منحــًى مل يكن ضمن 

حســابات قوتهم العســكرية، حيث جاءت عاصفة 

الحــزم بعنــارص قوة أكرث تأثــرياً وقــدرًة عىل تغيري 

املوقف االســرتاتيجي، فعملت عىل إخــالل التوازن 

امليداين سياسياً وعســكرياً واقتصادياً واجتامعياً، إىل 

غري ذلك، مام حدا بالحوثيني وحلفائهم – وبحسابات 

خاطئة للقوة، وعدم فهــم حقيقة القدرات الفعلية 

– أن يتخلــوا عن قيم وطنيــة كانوا يف أمّس الحاجة 

إليهــا، وتجــاوزوا العديد من القيم اإلنســانية بغية 

تعويض الضعــف الذي ظهر جليــاً يف عنارص القوة 

الشــاملة التي غفلوا عن أهمية امتالكها، حتى وإن 

امتلكوا بعضها اليسري فإنه مل يكن بالكم وال بالكيف 

الذي ميّكنهــم من امليض قدماً فيام ســعوا إليه، ومل 

يكن مبقدورهم االســتمرار يف العمليات العســكرية 

بنفــس الزخم، بل تراجعوا يف غضون أســابيع قليلة 

عــن البقاع التي ســيطروا عليها، وتــم طردهم من 

محافظات الجنــوب بالقوة البســيطة التي توفرت 

لدى ســكانها، وكان من املنطقي أن يحدث ذلك يف 

ظل فشــل الحوثيني يف إظهــار القيم الحقيقية لقوة 

وطنية ثورية وعدت رشائح من شــعب اليمن الثائر 

بخالصهم من أوضاع اجتامعية واقتصادية وسياسية 

مل تحقق مطالبهم العادلــة، وكانوا يتوقون إىل ربيع 

مينــي حقيقي، فخذلهم الحوثيــون وأنصار املخلوع 

عيل عبدالله صالح. 

احلوثيني مت 
إقحامهم ] أعمال 

حتقق أهداف قوى 
خارجية
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لقد اتضح من خالل مجريــات أحداث اليمن أن 

االســتحواذ املفاجــئ عىل القدرات قد ولّد الَجَشــع 

لــدى الحوثيني الذيــن يفتقرون للحنكة السياســية 

ومبادئ االســرتاتيجية، كــام أنهم وثقوا يف حزب 

اللــه وإيــران مــام كبدهــم خســائراً هائلة 

يصعــب التعايف مــن آثارها، وفقــدوا ثقة 

ســكان محافظات الجنوب كلياً، حيث أن 

القدرات العسكرية التي أصبحت يف يد 

الحوثيني يف نهايــات عام 2014 مل تكن 

باليســرية، فقــد أصبح لديهــم ما فاق 

أحالمهم من طائــرات قتال، وصواريخ 

أرض-أرض، ودبابــات وآليــات مدرعة، 

وعربات نقــل، وإمــدادات، ومدفعية، 

وألغــام، وقطــع  وراجــامت صواريــخ، 

بحرية، ومعســكرات، ومطــارات، وقواعد 

بحرية، وموانئ، ومستودعات، وتحكامً شبه 

مطلــق باملــوارد الوطنية، وكافــة االحتياجات 

التي شملتها خططهم الســلطوية، ولكنهم رسعان 

مــا فقدوا ثقــة وحب رشائح هامة مــن أهل اليمن 

عموماً، كام فقدوا ثقة واحرتام جريانهم ودول أخرى 

جرّاء العنف الذي مارسوه، مام ساهم يف تراجع تأثري 

قدراتهم العســكرية، وتنامي قــوة وصمود املقاومة 

ومــا تبقى من قــوة لدى الرئيس الرشعــي. وإذا ما 

متت مناقشة املشهد بوجه املرآة، أي أن نضع حقيقة 

القوة العســكرية يف املشــهد املريئ ونفــرتض التزام 

الحوثيني بالقيم الوطنية والقانونية وبحكم الرشعية، 

وماذا 

كان 

سيحدث 

الشــعب لو أنهم ســعوا لكسب ودِّ و  والء 

اليمني بكافة أطيافه من أجل تحقيق أهدافه عوضاً 

عــن قيامهم بالقصــف املتعمد ملســاكن املواطنني، 

وحرمانهــم مــن احتياجاتهــم اليومية مــن الطاقة 

والغــذاء واملياه والدواء، بــل إنهم ذهبوا بعيداً لحد 

االستيالء عىل مواد اإلغاثة و املساعدات اإلنسانية، 

واألســوأ من ذلك كله تآمرهــم و تحالفهم 

مع قــوى خارجية تضمــر الحقد لألمة 

العربية واإلســالمية، وال تتورع عن 

القيــام بكافة األعامل التي تروع 

شعوب املنطقة وتزعزع أمنها 

فإنــه  لذلــك،  واســتقرارها. 

بــال شــك ســتكون الغلبة 

يف الحالة اليمنيــة - طبقاً 

ملــا تحقــق حتــى اآلن – 

يوظــف  الــذي  للطــرف 

القــوة،  بجانــب  القيــم 

ذلــك أن البعــد الحضاري 

وتأثرياتــه  انعكاســاته  لــه 

لــدى قبائــل اليمــن، فنرصة 

الضعيف،  مــع  والوقوف  الحق 

بالعهود  وااللتزام  اآلمنني،  وحامية 

واملواثيــق، والدفاع عــن األرض وغري 

ذلك من القيم تســتقر يف وجدان وضمري 

املجتمع الذي يؤمن بها وميارســها ســلوكاً عىل 

مدى العصور•
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ينطوي الدور الحيوي الذي لعبته القوات املسلحة االماراتية يف عملية تحرير مدينة "املكال" 
اليمنية وتخليصها من قبضة تنظيم "القاعدة" بعد عام كامل من سيطرة التنظيم عىل هذه 
املدينة ذات املوقع والتأثري االسرتاتيجي، ينطوي هذا الدور عىل أبعاد عدة عسكرية وسياسية 
واقتصادية وأمنية، كام يثري تساؤالت حول مستقبل تنظيم "القاعدة" يف اليمن، واحتامالت 
النجاح يف استئصال شأفة هذا التنظيم من األرايض اليمنية خالل املدى املنظور.

إعداد:
سامي بيومي

أكرث ما يلفت االنتباه يف التحركات السياســية والعسكرية 

االماراتية سواء يف األزمة اليمنية أو غريها أن هناك اتساق 

بني املواقف السياســية والعســكرية، وهو أمر تفتقر إليه 

بعض القوى االقليمية، التي يعاين خطابها الســيايس حالة 

فصام تامة مع ســلوكها العســكري، فاملشــاركة االماراتية 

يف اليمــن تنبع مــن الثوابت واملســلامت املتعارف عليها 

ألي باحث او دارس للسياســة الخارجية االماراتية، حيث 

تتمثل أسانيد هذه املشــاركة يف حامية املصالح اإلماراتية 

الوطنية، ومواجهة التحديــات اإلقليمية التي تهدد األمن 

الوطنــي لدول مجلس التعــاون، والتصدي للنفوذ اإليراين 

يف املنطقــة، ونــرصة الدول  والشــعوب الشــقيقة ودعم 

الحكومة اليمنية الرشعية يف مواجهة تغول جامعة الحويث 

وميلشيات الرئيس املخلوع عيل عبد الله صالح.

عملية تحرير املكال
مل تكن املشاركة الفعالة للقوات االماراتية يف تحرير مدينة 

املــكال هــي األوىل من نوعها التي تحقق هــذا القدر من 

النجــاح والفعالية العملياتية والخططيــة يف اليمن، فمع 

انطــالق عملية "عاصفة الحزم" يف مارس 2015، شــاركت 

اإلمارات بثالثــني طائرة مقاتلة يف الرضبــات الجوية ضد 

الحوثيني وميلشيات الرئيس املخلوع عيل عبد الله صالح، 

حيــث كانت القوة الجوية االماراتيــة ثاين أكرب قوة جوية 

يف التحالف العريب بعد قوات اململكة العربية الســعودية 

التي تقود التحالف العريب وشاركت بـامئة طائرة مقاتلة، 

حيث أسهمت القوة الجوية اإلماراتية بدور مؤثر يف تدمري 

جزء كبري من القدرات العســكرية للحوثيني وميشــليات 

صالــح، فضــالً عن توفري الدعــم الجوي للقــوات املوالية 

عملية حترير "املكال" ومستقبل تنظيـــــــــــــــ
حترير املكـال يعزز مصداقيــة السـياســة اخلارجيــة ا"ماراتيــــة
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للحكومــة اليمنية الرشعية. ويف يوليــو من العام املايض، 

لعبت القوة الربية االماراتية دوراً رئيسياً وفعاالً يف تحرير 

مدينــة "عدن". حيــث قامت هذه القــوات بتوفري كافة 

أشــكال الدعم للمقاومة اليمنية وقوات الجيش اليمني، 

وكان لها الدور األبرز يف استعادة مطار "عدن" الدويل، كام 

قامت القوة اإلماراتية باإلرشاف عىل التنســيق العسكري 

بــني القوات املوالية للرشعية، مام أدى إىل تحقيق انتصار 

عســكري مهم عىل الحوثيني وتحريــر مدينة "عدن"، كام 

أسهمت القوة االماراتية بشكل فّعال يف تحرير العديد من 

املواقع االســرتاتيجية واملناطق الحيوية، كقاعدة "العند" 

العســكرية، و"لحج"، و"أبني"، و"مأرب"، و"باب املندب"، 

وغريهــا من املناطق. ومل يتقرص دور القوة االماراتية عىل 

الجانب العســكري، بــل إن القوات االماراتية املشــاركة 

ضمن التحالف العريب بقيادة اململكة العربية الســعودية 

قامــت ـ وال تزال ـ بدور منوذجي عىل صعيد إدارة املدن 

وتطهريها من العنــارص املتمردة واالرهابية بعد تحريرها 

واســتقرار األوضاع األمنية والخدمية يف مدن ذات كثافة 

ســكانية عالية مثل عدن وغريها مــن املناطق الجنوبية، 

وهــي مهام تعجز عنها جيوش الــدول املتقدمة، وتحتاج 

إىل مهارات وقدرات معقدة ومتخصصة من جانب األفراد 

العسكريني املشاركني يف هذا املهام.

ــــــــــــــــم "القاعدة" ] اليمن
أبعاد ودالالت عملية تحرير املكال

أكــدت العملية أن القوات املســلحة االماراتية قد بلغت 

مســتويات متقدمة من التدريب والتأهيل والتسليح، مبا 

يضارع أرقى الجيوش املتقدمة، السيام عىل صعيد خوض 

الحروب الالمتامثلة، وما يعرف بالرصاعات غري التقليدية، 

التي متثل عائقاً أمام الجيوش النظامية التقليدية بســبب 

طبيعة التدريب والتأهيل والتســليح الذي ال يتناسب مع 

مثل هذه الرصاعــات، ولكن القوات االماراتية قد أدركت 

منذ سنوات مضت طبيعة التغريات االسرتاتيجية النوعية، 

التــي طرأت عــىل مســارح العمليات يف القــرن الحادي 

والعرشين، واســتعدت ملثل هذه الظروف غري التقليدية 

ســواء عىل مســتوى التأهيل الفردي للعنارص املقاتلة، أو 

بالتسليح املناسب لظروف وبيئات الرصاع غري التقليدية. 

وأســهم يف تحقيق هذا النجاح الباهر أن القوات املسلحة 

االماراتيــة تســتند إىل مــوروث طويــل من املشــاركات 

الناجحــة يف كثري من الرصاعات واألزمــات املعقدة، التي 

اضطلعــت فيها القوات املســلحة بدولــة االمارات بدور 

إنســاين واغايث أفرز بدوره خربات تراكمية ابتداء من عام 

1976، حيث شاركت القوات االماراتية من قبل ضمن قوة 

الردع العربية يف لبنان، ثم شاركت يف عام 1991 يف تحرير 

الكويت، كام شاركت ضمن نطاق قوات األمم املتحدة يف 

عملية "إعادة األمل" يف الصومال، وعام 1999 خالل أزمة 

إغاثة الجئي كوســوفا، وتالها املشاركة النوعية املهمة يف 

تطهــري أرايض الجنوب اللبناين مــن االلغام يف عام 2001، 

ثم املشــاركة ضمن قوة "ايساف" لحفظ األمن واالستقرار 

يف أفغانستان، ثم املشاركة بعملية انسانية رائعة يف اغاثة 

الشــعب الباكســتاين عقب زلزال 2005، كام كان للقوات 

املســلحة االماراتية خربة كبرية باليمن عقب مشاركتها يف 

اغاثــة منكويب الكوارث والســيول التي رضبت البالد عام 

.2008

الشــك أن تصدي القــوات املســلحة االماراتية لخطر 

تنظيم "القاعدة" يف اليمن، ميثل بحد ذاته خطوة شجاعة 

وجريئة يف ضوء ما يتمتع به هذا التنظيم من تقادم عىل 

األرض اليمنية، التي يتواجد فيها منذ نحو عقدين تقريباً، 

واتخــذ من اليمن مقراً له، وهذا يعنــي أنه ليس تنظيامً 

حديثاً عــىل اليمن أو وافداً إليه وإمنــا له جذور وقواعد 

وبيئة محلية حاضنة ولديه معرفة قوية بالوضع الجغرايف 

وطبيعــة التكوينــات القبليــة، مــام يزيد مــن صعوبة 

املواجهة معــه، ومن هنا ميكن فهم حــدود جرأة القرار 

االمارايت، الذي يعكس ثقة بالذات والقدرات التخطيطية 

والتنفيذية. 

يعــد قــرار التصدي لســيطرة تنظيــم "القاعدة" عىل 
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أن استخالص مدينة 
املكال وحتريرها 

من قبضة تنظيم 
«القاعدة» ميثل ضربة 

عملياتية مهمة 
جلماعة «احلوثي»

مدينة املكال قراراً اســرتاتيجياً مهام يف التاريخ اليمني، ألن 

التنظيم قد حصل عىل عتاد وأسلحة ضخمة عقب سيطرته 

عىل املدينة نفســها يف مارس عام 2015، حيث استحوذت 

"القاعدة" عىل األســلحة التي تركها الجيش اليمني، وهذا 

زاد من قدرته التنظيم العســكرية بشكل كبري ومكنه من 

امتالك أســلحة نوعية مل تكن لديه من قبل، فضال عن أن 

سيطرة التنظيم عىل املكال قد وفرت له عائدات ومداخيل 

مالية ضخمة ســهلت له مهمة إحكام قبضته عىل املدينة 

طيلة عام كامل.

الشك أن اســتخالص مدينة املكال وتحريرها من قبضة 

تنظيم "القاعدة" ميثل أيضاً رضبة عملياتية مهمة لجامعة 

"الحويث" وميلشــيات صالح التي استغلت رغبة "القاعدة" 

يف الحصول عىل األموال وقامت بتهريب األســلحة والعتاد 

مــن خالل مدينة املكال التي ســيطر عليهــا التنظيم ملدة 

عام كامل. كام جاء تحريــر املدينة مبنزلة إنهاء الحتاملية 

هروب قوات الحويث وميلشيات صالح إليها يف حال انتزاع 

العاصمة صنعاء من قبضتهم، فضال عن أن التفرغ لتحرير 

العاصمــة صنعاء كان يتطلب باملقابل تحرير مدينة املكال 

يك ال تستغل "القاعدة" فرصة اشتعال أي معارك تستهدف 

تحرير العاصمة يف ارتكاب حامقة جديدة من أجل التمدد 

جغرافيا يف املناطق واملدن اليمنية.

جاء التخطيط والتدريب الذي استمر لنحو عام بإرشاف 

القوات االماراتية من أجل تحرير مدينة املكال مبنزلة درس 

لن تنســاه "القاعــدة" يف اليمن، ألنها ظلــت تراهن دوماً 

عىل خربتها الفائقــة ببيئة الــرصاع الجغرافية، ومقدرتها 

الكبرية عىل الكــر والفر واملناورة وخــوض حروب املدن 

والعصابــات، ولكنها فوجئت بتخطيط عســكري إمارايت 

دقيق وعايل املستوى، كام فاجئتها الرضبات املتالزمة أرضاً 

وجــواً، وبات من الصعب عليها الحفاظ عىل نفوذهان ما 

اضطرها إىل االنســحاب من املدينة والعودة إىل الكهوف 

والجبال، واالكتفاء بحاميــة عنارصها، والرتاجع عن فكرة 

الخالفة العامة، التي كانت تنوي التوســع فيها واستنساخ 

تجربة تنظيم "الدولة" (داعش) يف سوريا والعراق.

متثل عمليــة تحرير املكال تجربة عســكرية منوذجية، 

وتكتســب أهميتها القصوى من عنــرص براعة التخطيط، 

الذي يتســب يف فشــل غالبية العمليات مــن هذا النوع 

بســبب الجهل بطبيعة البيئــة املحلية وتعقيدات الرصاع 

والعالقات املتشــابكة بني األطراف ذات الصله به، حيث 

اســتدعت هذه العملية دقة شديدة يف املفاضلة والقبول 

مــن بني أبنــاء حرضموت والحــرص عــىل الحيلولة دون 

محاولــة اخرتاق العملية من قبل تنظيم «القاعدة» ذاته، 

حيث سعى غري مرة إىل دس عنارصه ضمن قوائم الشباب 

املتقدمني،  ومن ثم فإن التخطيط الجيد يعد مفتاحاً لهذه 

العملية النوعية، ويوفر درساً مهام للجيوش والقوات التي 

تحارب تنظيامت االرهاب يف مناطق كثرية من العامل.

الشــك أن تحريــر املكال يعنــي بالتبعيــة احباط أول 

محاولــة يف تاريخ تنظيم "القاعــدة" لتطبيق أفكار كتاب 

"إدارة التوحش"، الذي برز يف الســنوات األخرية باعتباره 

دستوراً لعمل تنظيامت االرهاب، وميثل الفلسفة الجديدة 

لعمل تنظيم "القاعدة" تحديداً باعتباره نتاجاً فكرياً ألحد 

قيادات التنظيم يف أفغانســتان، حيث يشــري الكتاب إىل 

أن مهمة التنظيم هي اســتغالل فرتات الفوىض السياسية 

واألمنيــة وإدارتها بالطريقة الوحشــية التــي نص عليها 

الكتاب تفصيالً، والتي اتخذها "داعش" نهجاً له يف سوريا 
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هزمية القاعدة ] 
املكال ضربة قوية 

يجب أن تتلوها ضربات 
أخرى بنفس الدقة 

والتخطيط على 
املستويني ا"ستباقي 

والهجومي

والعــراق، ومن ثم بناء "الدولــة" او "الخالفة" التي يحلم 

بها قــادة هذه التنظيــامت. ولذا يالحــظ مدى الغضب 

الذي تشــعر به قيــادات التنظيم يف اليمــن جراء فقدان 

مدينــة املكال، حيــث عرب البيان الصــادر يف ابريل املايض 

عن "القاعدة" عقب التحرير عن غضب شــديد حيال ما 

حدث، وقال البيان نصاً "إننا مل ننسحب إال تفويتا للفرصة 

عىل العدو يف نقل املعركة اىل بيوتكم واسواقكم وطرقكم 

ومساجدكم  وآثرنا أن نحارب عدونا كام نحن ال كام يريد 

هو"، ورغــم أن البيان يحاول تربير الهزمية يف املكال، فإنه 

يعكــس أيضاً مرارة جراء ما حدث للتنظيم عىل يد قوات 

التحالف، بعد أن فشــلت الجهــود األمريكية يف محاربة 

التنظيم طيلة الســنوات املاضية يف تحقيق اخرتاق حيوي 

قوي عىل صعيد القضاء عىل خطر التنظيم.

الشــك أن الدور االمارايت يف تحرير املكال يعزز صدقية 

السياســة الخارجية االماراتية واملوقف االمــارايت الثابت 

بشــأن مكافحة االرهاب، كام يؤكد وجود قناعة متجذرة 

لدى الدولة وقيادتها بشــأن التصدي لهذا الخطر الداهم، 

فضــال عن أن هــذه الدور يتضمن مكاســب عملياتية ال 

ميكن التهوين منها مثل اكتساب خربات عملياتية نادرة يف 

ظروف قتالية اســتثنائية ومرسح عمليات بالغ الصعوبة، 

وهي خربات عملية تعادل سنوات من التدريب، عىل نحو 

يساعد عىل تعزيز  الكفاءه القتالية يف مواجهة التحديات 

والتهديدات االسرتاتيجية املحتملة بشكل كبري. 

تأثــري عمليــة تحريــر املــكال يف مســتقبل 
"القاعدة" باليمن

سيناريو مســتقبل التنظيم يف اليمن يرتبط ارتباطاً قرسياً 

بآفاق األمن واالســتقرار يف اليمن، كون العوامل ســالفة 

الذكر تتيح للقاعدة فرص أكرب يف البقاء واالنتشار والتمدد 

الجغــرايف، ولو عىل املســتوى األيديولوجي، ومن ثم فإنه 

رغــم أهميــة االنتصــار يف معركة املكال، فــإن تنظيامت 

االرهــاب بحاجــة إىل منظومــة مكافحــة متكاملة عىل 

الصعد األمنية والعسكرية والسياسية والفكرية والرتبوية 

واالقتصادية والثقافية. وهــذا األمر يبدو مرهون إىل حد 

كبري أيضاً بالنجاح يف التوصل إىل تســوية شــاملة لألزمة 

اليمنية وإعادة بناء الدولة بحيث تستطيع ملء الفراغات 

التي تســتغلها تنظيامت االرهاب وتتحرك فيها من خالل 

توظيف حاجة الشــعوب إىل الخدمات وأســباب الحياة 

وغري ذلك. ولذا فإن االنتصار العســكري الذي تحقق من 

خالل الدور الحيوي لقوات التحالف ميكن أن يضاعف يف 

ظل استمرار اململكة العربية السعودية ودولة االمارات يف 

أداء دورهام السيايس واالنساين واالغايث واالسهام بقوة يف 

دعم خطط إعادة بناء وتنمية الدولة اليمنية ومساعدتها 

عىل بســط نفوذها وتكريس األمن واالســتقرار يف أقرب 

وقت ممكن.

ويف جميع األحوال فإن "القاعدة" وتنظيامت االرهاب 

بشــكل عام ال تنطبق عليها معايــري الرصاعات التقليدية، 

مبعنى أن هزميتها يف املكال ال تعني نهايتها، وال حتى نهاية 

تطلعاتها للسيطرة عىل هذه املدينة الحيوية، فالتنظيامت 

املؤدلجة بشــكل عام لديها معايري ذاتية للنرص والهزمية، 

وتؤطــر كل تطــور يف قالبــه املنفعــي املصالحي الخاص 

بالتنظيــم وقادتــه، ومن ثم فمــن البديهــي أال تعرتف 

"القاعدة" بهزميتها يف املكال وتعتربها "انســحاباً طوعياً"، 

ولكن مــن املتوقع ان يغري التنظيم تكتيكاته خالل الفرتة 

املقبلــة، باالعتامد عىل األدوات القدميــة مثل التفجريات 

االنتحارية والعربات املفخخة وغري ذلك من أدوات اثارة 

الذعر وتشكيك ســكان املكال يف مقدرة السلطة الرشعية 

عىل ضبط األمن واالســتقرار، من أجل تهيئة البيئة لتقبل 

ادعاءات التنظيم ومزاعمه بشــأن هذه الجزئية تحديداً، 

ومن هنا يبدو مــن املبكر القول بأن هزمية "القاعدة" يف 

املــكال متثل نهاية للتنظيــم يف اليمن، بل هي رضبة قوية 

يجب ان تتلوها رضبات أخــرى بنفس الدقة والتخطيط 

عىل املستويني االستباقي والهجومي. كام يتوقع أن يدخل 

تنظيــم "داعش" عىل خــط الرصاع حول الســيطرة عىل 

مدن مينية عدة ومنها املكال، ألســباب عدة بعضها يتعلق 

بالتنافس مع "القاعدة" واســتغالل العنــارص املارقة من 

"القاعدة" لالنطواء تحت راية "داعش". 

 كام أن "داعش" رمبا يفكر يف أن يحل محل "القاعدة" 

يف املكال، الســتغالل هذه املدينــة يف رصاع الوجود الذي 

يخوضه مع تنظيم "القاعدة" يف اليمن عىل وجه التحديد، 

مبــا لهــذا البلد تحديداً مــن رمزية هائلة عىل املســتوى 

التنظيمي والفكري والتاريخي الخاص بتنظيم "القاعدة •



منذ قيام اإلمارات العربية املتحدة، 
تبنت الدولة أسساً دبلوماسية ثابتة 
تقوم عىل االحرتام املتبادل، ومد جسور 
التواصل والتعاون، وبناء عالقات 
دبلوماسية رفيعة املستوى قامئة عىل 
الشفافية والصداقة والود وتحقيق 
املصالح املشرتكة مع دول العامل.

إعداد وتدريب دبلوماسي املستقبل

أكادمييـة ا"مارات الدبلوماسيـة تتمــاشـى مـــــــع
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وســاهمت هذه األســس التي أرســاها الوالد املؤسس 

الشــيخ زايــد بن ســلطان آل نهيــان، طيب اللــه ثراه، يف 

اكتســاب دولتنا الفتية مكانًة مرموقة وتقديــراً دولياً كبرياً 

وأن تكون عضواً فاعالً يف املجتمع الدويل ومشــاركاً رئيســاً 

يقدم إســهامات إيجابية يف مختلف القضايا التي يشهدها 

العامل. 

ومتاشــياً مع توجيهات ســيدي صاحب الســمو الشيخ 

خليفة بــن زايد آل نهيــان، رئيس الدولــة «حفظه الله»، 

وأخيه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه 

الله»، وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة، 

ومبتابعــة دقيقة من ســمو الشــيخ عبدالله بــن زايد آل 

نهيان، وزير الخارجية، ويف ضوء الحرص عىل أن يتم إعداد 

وتدريب دبلوماسيي املســتقبل وفق أسس علمية ومعايري 

أكادميية عاملية املســتوى، تم تأســيس «أكادميية اإلمارات 

الدبلوماســية» لتســهم يف خدمة الوطن من خالل تدريب 

وتطويــر وإعداد وتخريــج كوادر عاليــة التأهيل من أبناء 

وبنات دولة اإلمارات، وذلك يف خطوة تؤكد بأن السياســة 

الخارجية هي جزء ال يتجزأ من الجهود املســتمرة للتطوير 

والتحديث، والتي تسهم يف رسم مالمح مستقبل الوطن. 

وتستند هذه الجهود إىل ركائز أساسية تتمثل يف التمسك 

بجذورنا وثوابتنا الوطنية، وتحليٍل دقيق ملعطيات الحارض، 

واسترشاف آفاٍق جديدة للمستقبل. ويشكل اتباع منهجية 

علميــة تركز عــىل التخطيط املــدروس وبناء املؤسســات 

املتخصصة يف مختلف القطاعات ركيزة أساســية يف عملية 

التطوير والتحديث. ومل يكن قرار إنشــاء أكادميية اإلمارات 

الدبلوماسية وليد اللحظة أو الصدفة، فهو يتامىش مع توجه 

القيادة لالستثامر املبارش يف الكوادر املواطنة، فضالً عن أنه 

نتيجة للتطور الكبري الذي تشــهده دولة اإلمارات يف شــتى 

املجاالت، مبا يف ذلك السياســة الخارجية واملكانة املتنامية 

للدولــة يف املحافل الدوليــة، ودور السياســة الخارجية يف 

حامية املصالح الوطنية ودعمها وتعزيزها. 

وبالتــايل، فإن الســبب الرئييس إلنشــاء مركــز أكادميي 

متخصص بالدبلوماســية هو القيام بدور محوري وجوهري 

يف بناء كادر وطني متخصص يف العلوم الدبلوماسية بطريقة 
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ـــــع توجه القيـادة ل|ستثمار ]  الكوادر الوطنيـة

علمية بحثية متطورة، وبأســلوب التدريب التنفيذي، ومبا 

ميّكــن الدولة من االســتمرار يف توطيد وشــائج العالقات 

اإليجابية واملثمرة مع دول العامل. 

ومنذ تأسيســها، بدأت أكادميية اإلمارات الدبلوماســية 

بالعمــل عــىل تطبيق أفضل املامرســات العامليــة لتأهيل 

وتدريــب وتعزيز كفــاءات أعضــاء الســلك الدبلومايس 

والقنصيل وكذلك العاملني يف وزارة الخارجية والدارسني يف 

األكادمييــة من الوزارات والجهات األخرى. ولضامن القدرة 

عــىل تحقيق هــذا الهــدف، انصبت جهود فريــق العمل 

أثناء مراحل التأســيس عىل توفري األسس العلميّة السليمة 

وتصميم الهيكل التنظيمي واإلداري والتشــغييل مبا يضمن 

الكفاءة والفعالية للوصول إىل النتائج امللموسة. 

وإىل جانــب التدريــب، تعمــل األكادميية عــىل توفري 

الدراســات واألبحــاث وأوراق العمــل املرتبطــة مبختلف 

املواضيــع والقضايا ذات الصلة. وبالتايل ســتكون أكادميية 

اإلمارات الدبلوماســية مركزاً متكامالً للدراســات الفكرية 

والبحوث املتخصصة بالسياسة الخارجية والعالقات الدولية 

واملواضيع املرتبطة.  

تبنت ا"مارات أسس¦ 
دبلوماسية ثابتة 

تقوم على ا"ح>ام 
املتبادل ومد جسور 

التواصل والتعاون 
مع دول العا�

نتت

وتضــم األكادمييــة يف هيئتهــا التدريســية نخبــة مــن 

األكادمييــني والباحثني والدبلوماســيني املحليــني والعامليني 

القادريــن عــىل تزويــد الكــوادر الوطنية بالخــربات التي 

تؤهلهم ليكونوا دبلوماسيني ناجحني. ونظراً ملرونة الربامج 

واملســاقات التدريســية والتدريبية، يتم استقطاب أفضل 

الخربات العاملية املتخصصة مبا يؤدي الغرض املطلوب لكل 

من هذه الربامج واملساقات. 

 وحرصــت األكادمييــة منذ بدء عملها عىل اســتقطاب 

محارضيــن زائرين محليني وعامليــني من أصحاب الخربات 

املتميــزة يف املجال الدبلومايس واألكادميي. وتســهم هذه 

املحــارضات يف نقــل املعرفــة والخربات وصقــل مهارات 

دبلوماســيي املســتقبل ومتكينهم من التواصل مبارشة مع 

الضيوف لالستفادة من تجاربهم من خالل حواٍر فكري.    

 وبفضل املتابعة والدعم من قبل ســمو الشيخ عبدالله 

بن زايــد آل نهيان، بدأت أكادميية اإلمارات الدبلوماســية 

مهمتها لتسهم يف مواصلة مســرية النجاحات الدبلوماسية 

اإلماراتيــة التي حققت الكثري من املكاســب ألبناء الوطن، 

ولتؤكد اســتمرارية العمل وفق الثوابت الوطنية واألســس 

الراسخة للسياسة الخارجية اإلماراتية•



تشكل «منطقة الخليج العريب» مبوقعها 
الجغرايف املتميز البوابة الرشقية للوطن 
العريب من الخليج إىل املحيط، وقدراتها 
البرشية، واملالية، واالقتصادية، والعسكرية، 
ونشاطها السيايس، والدبلومايس اإليجايب 
والفاعل واملؤثر، يف كافة الدوائر واملنظامت 
واملؤسسات بصفتها قوة إقليمية محورية، 
ومركز ثقل اسرتاتيجي عىل املستوى الدويل 
واإلقليمي واملحيل .
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] ظل املناخ املتوتر

تـوازنات القــوى ا"قليميــــة والدوليــــــة وأثرهــــــ

يف أعقــاب االنهيــار املفاجئ لالتحــاد الســوفيتي، وغزو 

الكويت، وســقوط العراق عام 1991 وتوابعها التي جرت 

يف أحداث 11 ســبتمرب 2001، شــهدت املنطقــة العربية 

والخليجية والرشق األوسط انفجار العديد من بؤر الرصاع 

والصــدام واإلرهاب املســلح، واألزمة املاليــة العاملية عام 

2008، التي تالها طوفان الخريف العريب، ومئوية سايكس 

بيكــو الجديــدة عــام 2011 والتي أصبحــت معول هدم 

وتفتيت وتقسيم، وتدمري، لكافة اإلمكانيات واملوارد للدول 

العربية، وعىل رأسها الهبوط الحاد ألسعار النفط وتهريبه، 

والذي وصل إىل حــد التهديد الحقيقــي واملبارش لبقائها، 

وسيادتها، واستقاللها .

ويف خــط متــوازي، كانت املؤامرة الكــربى واملحاوالت 

املدبــرة بالدفــع املريب للتيــارات اإلســالمية والطائفية، 

واإلرهابية املتطرفة وعىل رأسها اإلخوان املسلمني، والحرس 

الثوري االيراين للســيطرة عىل ســدة الحكم يف العديد من 

الــدول العربية، والتي تهــدف اىل زعزعة أمن واســتقرار 

املنطقة العربية والخليجية، وتوريطها وإستنزاف مواردها 

االقتصادية، والبرشية، والعســكرية يف سلسلة من حروب 

الجيــل الرابع، وحروب الوكالة، وحدود الدم التي ســوف 

تــؤدي إىل وقف عجالت التنمية والبنــاء واإلعامر لألجيال 

القادمة، فهي الوسيلة والغاية للقوى املعادية لألمن العريب 

الخليجي.

يف علوم الجيواسرتاتيجي والتخطيط الوطني ( السيايس/ 

العســكري ) تكون الخطوة األوىل دراســة وتقييم طبيعة 

وأبعاد التهديــدات املتوقعة عىل امتــداد مرسح الحرب/ 

العمليات، وما يشــمله مــن الحزام األمنــي املبارش وغري 

املبــارش، واملجال الحيــوي، ومناطق االهتــامم، واملصالح 

االســرتاتيجية املشــرتكة، وكذلك دراسة حســابات موازين 

القــوى، وهي محصلة قيــاس وتقييم مقــارن لكافة قوى 

الدولة الشــاملة مــع الدول املعاديــة بأبعادهــا املادية، 
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ـــــــا على أمن منطقــة اخلليـج العربــي

واملعنويــة ، والكميــة، والنوعيــة، بهــدف تحديد أوجه 

القــوة لتنميتهــا ومضاعفاتها، وأوجه الضعــف الحتوائها 

ومعالجتها، وصــوالً إىل تحقيق التفوق أو التوازن والقدرة 

عــىل الــردع، والعمل العســكري الشــامل أو املحدود، و 

حالة التهديد الحقيقي واملبارش لألمن الوطني، والســيادة 

واالستقالل والبقاء .

لــذا كانت النتيجــة واملحصلة الطبيعيــة والحتمية أن 

تتبلور مجموعة من القوى والتكتالت اإلقليمية والعاملية، 

ذات األهــداف والتوجهــات املعادية واملضــادة، وامليول 

العنرصية، والعرقية، والطائفية، واإلرهابية املتطرفة، وعىل 

رأســها إيران تلك الدولة املارقة ذات األهداف التوســعية 

باملنطقة العربية والخليجية باستخدام أدواتها وميليشياتها 

املســلحة، وحرب الوكالة، ولغة القوة، والتدخل السافر يف 

الشؤون الداخلية والسياسية للدول، وخري شاهد عىل ذلك 

مواقفها التخريبية يف كالً من العراق ، و ســوريا، و لبنان ، 

إيران دولة مارقة 
ذات أهداف توسعية 

باملنطقة العربية 
واخلليجية

و اليمن ، و قطاع غزة .

إن الربنامج « النــووي اإليراين » ذو األهداف والصبغة 

العســكرية، والتجربة الصاروخية اإليرانية  االســتعراضية 

األخرية، واســتمرار احتالل الجزر اإلماراتية الثالث، وإبرام 

االتفاق األخري مع أمريكا والغرب يشــكلوا مبجملهم خلل 

خطري وجســيم يف موازين وتوازنات القوى العسكرية، يف 

ظل هــذا املناخ املتوتر، والبؤر امللتهبــة باملنطقة العربية 

والخليجيــة، و يشــكل تهديــد حقيقــي ومبــارش لألمن 

واالستقرار والسالم الدويل واإلقليمي .

وعــىل الجانــب اآلخـــر، نجــد أن رفــع العقوبــات 

االقتصاديــة، واإلفراج عن األموال اإليرانية املجمدة، والتي 

تصل إىل حــويل 36 مليار دوالر قد جعــل إيران توجه ما 

يقــرب مــن 22 مليار دوالر لــرشاء نظم تســليح حديثة 

ومتطورة من روســيا، لدعم برنامجها النووي والصاروخي، 

وقواتهــا الجوية والبحرية والــدرع الصاروخي املضاد أس 
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300، باإلضافة إىل اقتحام البعد الفضايئ واألقامر الصناعية 

للمعلومــات والتجســس، ومبا يشــكل خلل اســرتاتيجي 

عســكري خطري ألمــن الخليج العــريب، وحزامــة األمني 

اإلقليمي املبارش .

ويف إطــار مثلــث التهديــد الحقيقي واملبــارش لألمن 

العريب/الخليجي، نجــد أن إرسائيل هي رأس هذا املثلث، 

والحصان األســود، والرابح الحقيقي ملا يدور عىل األرايض 

العربية من تخريب، وتقســيم، وفوىض غري خالقة، وهذا 

يؤهلهــا لقيادة الرشق األوســط الجديــد، أو الكبري، من 

املنظور األمرييك / الغريب، ويف تنسيق وتعاون اسرتاتيجي 

تام مع جناحي القوى العنرصية األخرى يف أي من تركيا و 

إيران، فيكون لها اإلرادة والهيمنة، ولغة القوة، ومبا يشكل 

تهديد حقيقــي ألمن وبقاء الدول العربية،  واإلســالمية، 

والخليجية عىل حد سواء . 

إن املراقــب لدول الجوار االقليمي املبارش مؤخراً ميكن 

أن يرصد تحرك تريك مضــاد ألمن ومصالح الدول العربية 

والخليجية، يف تنسيق وتعاون وتقارب اسرتاتيجي سيايس / 

عسكري تام مع إيران، وإعادة بناء عالقات متميزة وخاصة 

مع إرسائيل ، وحلف منظمة شــامل األطليس، ومحاوالت 

مســتميتة لالنضــامم إىل االتحــاد األورويب عىل حســاب 

حقــوق ومصالح الدول العربية والخليجية، وخري شــاهد 

عىل ذلك مواقفها الســلبية واملضــادة يف كالً من العراق، 

و سوريا، و لبنان، و مرص، وإضاعة القضية الفلسطينية.

ويف إطار االســترشاف والرؤيا، والدراســات املستقبلية 

للجغرافيا السياســية والعســكرية لدول الجوار اإلقليمي 

غري املبارش، ومناطق االهتامم االسرتاتيجية نجد أن امتالك 

كالً من الهند، وباكســتان للسالح النووي العسكري يؤكد 

فوىض انتشــار أسلحة الدمار الشــامل، وإحداث خلل يف 

موازين القــوى التقليدية، وفوق التقليدية، ومبا يشــكل 

تهديد حقيقي قد يؤدي إىل احتامالت نشوب حرب نووية 

عاملية ثالثة مفاجئة وبدون أي مقدمات.

 ويف الجــوار اإلقليمي غــري املبارش، والنمــور الصفراء 

ذات القدرات االقتصادية العاملية، نجد الرصاعات الكامنة، 

واملتفجرة، واألهداف املعلنة وغري املعلنة، والتلويح الدائم 

بالصدام، واستخدام القوة يف العديد من دول جنوب ورشق 

ووسط آسيا، وخاصة من جانب كوريا الشاملية، وامتالكها 

مؤخراً للقنبلــة الهيدروجينية، وإجراء التجربة الصاروخية 

املفاجأة، واستعدادها الستخدام األسلحة النووية، وإشعال 

حالــة من التوتر والتأزم والتصعيد مــع العديد من الدول 

مثل: الصني ، و تايلند ، و اليابان، و أمريكا، و الغرب والتي 

تشكل أيضاً خلل يف موازين القوى، وتهديد حقيقي لألمن 

والسالم العاملي واالقليمي .

ومن زاوية اســرتاتيجية أخرى، نجــد حالة من الذوبان 

التدريجــي وانكســار لحالة الحــرب الباردة بــني أمريكا 

وروســيا، وعودة للرصاع التقليدي والتاريخي بني القطبني 

الرشقي والغــريب، وانفجار  للعديد مــن بلونات االختبار، 

وبــؤر الرصاع واالحتــكاك مثــل جورجيــا ، و أوكرانيا ، و 

أخرياً القرم ، وصوالً إىل التدخل العســكري الرويس املبارش 

يف ســوريا، ومبا يشــكل موقف حاد ومتدهــور يف موازين 

القوى والتدخــالت األجنبية، واحتامالت نشــوب الحرب، 

وانعكاساتها السلبية عىل األمن العريب / الخليجي .

 إن حالــة التهميش املتعمد، وعدم صدق النوايا إليجاد 

حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية التي تشكل القضية 

املحوريــة األم لألمة العربية واإلســالمية، مام يجعلها بؤرة 

ملتهبة يف حلقــات الرصاع العريب اإلرسائييل، ومبا يشــكل 

شــوكة وخلل جســيم يف موازين القوى عربياً أو خليجياً، 

واســتنزاف للمــوارد، واســتدامة اقتصاديــات الحــروب 

املعاكســة واملضادة لكافة أعامل التنمية الشــاملة للدول 

العربية، وشعوبها وأوطانها .

إن حــاالت افتعــال األزمــات، والتأزيــم، والتصعيــد، 

والتدخالت األجنبية العسكرية املبارشة يف املنطقة العربية 

والخليجية، والتوسع يف االســتخدام املفرط للقوة، وفوىض 

انتشــار أسلحة الدمار الشامل، وحالة التسابق عىل امتالك 

أحدث منظومات التسليح ذات القدرات التدمريية الهائلة، 

أمن منطقة اخلليج 
العربي جزء أساسي 

من ا"سقرار العاملي
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والتدخل الســافر يف الشــؤون الداخلية والسيادية للدول، 

رضباً للقوانيـن والرشعية الدوليـة بعرض الحائط يشــكل 

خلل كبــري وخطري يف التــوازن وموازين القــوى، وتهديد 

حقيقــي ومبارش ألمن، وبقاء، وســيادة واســتقالل الدول 

إقليمياً و دوليـاً .

 لقد أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 

نهيان يف قمة كامب ديفيـد بأن أمن منطقة الخليج العريب 

هو جزء أسايس من االستقرار العاملي ملا متثله هذه البقعة 

من العامل من أهمية اقتصادية، وسياســية، واســرتاتيجية 

متس األمــن العاملي، كــام أن الدعــوة إىل انتقال مجلس 

التعاون الخليجي من مرحلة التنسيق التعاوين إىل مرحلة 

التكامــل والوحدة الكاملة مل تعــد ترفاً وإمنا باتت رضورة 

ملحــة تفرضهــا األهمية الكبــرية ملنطقة الخليــج العريب 

بهدف الحفاظ عىل املكتســبات واملنجزات ودرء املخاطر 

والتهديدات . 

 إن الرؤيا والقيادة الوطنية الرشــيدة والحكيمة مُتسك 

بكافــة األوراق والخيــوط حيــث متتلــك اإلرادة والقرار 

الوطنــي الحاســم والصائب وتحافـظ عىل زمــام املبادرة 

والعمــل بــروح الفريق والجســد الواحد فــكان التدخل 

العســكري املبارش لقوات التحالف العريب يف اليمن لكرس 

حلقة الحصار بني الشامل والجنوب والرشق والتي تشكل 

تهديـــد حقيقي ومبارش ألمن الخليــج العريب، والذي كان 

ال يحتمــل التفكري أو االنتظار، وعــىل الجانب اآلخر كان 

تشكيل القوة العربية اإلســالمية لتضم 34 دولة باإلضافة 

إىل التحــركات اإليجابيــة، والفاعلــة، واملؤثــرة الحتــواء 

األحداث وبؤر الرصاع بالدول العربية األخرى، وعىل رأسها 

ســوريا، و العراق، و ليبيا، و لبنان بهدف املنع واملعالجة، 

ومبا يحمي أمن منطقة الخليج العريب كقوة إقليمية ذات 

تهديدات واحدة، وأهداف ومصالح مشرتكة.

وبعد اســتعراض تلك الحقائق، واألحــداث، واألزمات، 

وبؤر الــرصاع املتفجــرة، والتهديدات املتوقعــة، والخلل 

الخطــري يف موازين القــوى اقليمياً دولياً، نجــد أن الحل 

والعــالج يكمنان يف دراســات مســتقبلية تبلــور الرؤيا، 

واألهــداف،  واألولويات، و نشــاط اســتخباري، و فضايئ 

متطــور، و تحــرك ســيايس، و دبلومايس مكثــف، بهدف 

رسعة االحتواء و رأب الصدع العريب، ودعم قدراته الذاتية 

يف املواجهــة، وحــق الدفاع الرشعي عــن النفس، ورسعة 

اســتعادة املوقف، والعمل عىل معالجة الخلل يف موازين 

القوى بامتالك قوة ردع اســرتاتيجية مناسبة، والتأكيد عىل 

رفض لغــة القوة والهيمنة، واملحــاور والتكتالت املضادة، 

وعــدم التدخل يف الشــؤون الداخلية والســيادية للدول، 

وأهميــة دعــم التعــاون الخليجي والعريب، و اإلســالمي، 

والدويل يف مكافحة اإلرهـــاب، والتطرف، واملحافظة عىل 

األمن واالستقرار والسالم اقليمياً و دولياً •



بداية، نتوجه بعظيم التقدير وصادق الوالء 
لقيادتنا الحكيمة، صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 
وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، ونثمن 
جهودهم الحثيثة التي ارتقت بدولتنا وشعبنا 
إىل مستويات متقدمة من الرفاهية والحضارة.

دراسات وبحوث

|  العدد 533  |  يونيو 2016  |108

القيـادة العامة لشرطة دبي منوذج¦ 

مواجهـــــة التحــديــــات ا;منيـــــــــة وحتـــــــــــــــ

بقلم : 

»HO áWô°ûd ΩÉ©dG óFÉ≤dG

 ليكون شــعبنا أسعد شــعب، إذ حلت الدولة يف 

املركز األول عربياً، ضمن مؤرشات الســعادة والرضا، 

وأصبحــت األوىل عامليــاً يف مــؤرش احــرتام املرأة، 

واألوىل عاملياً يف جــودة القرارات الحكومية وغياب 

البريوقراطية، واألوىل عاملياً يف كفاءة الحكومة.

وذلــك بفضٍل من الله ســبحانه وتعاىل، والجهود 

والقيـّم النبيلة التي أرىس دعامئها اآلباء املؤسســون، 

املغفور لهم بإذن الله، الشــيخ زايد بن ســلطان آل 

نهيان، وأخوه الشــيخ راشــد بن ســعيد آل مكتوم، 

وإخوانهام حكام اإلمارات. ونشهد اآلن قيادة األبناء، 

وهم خري خلف لخري ســلف، يكملون مسرية الخري 

والنامء، ويحرصون عىل إيجاد نســيج متامسك من 

التآلف االجتامعي، والسيايس، واالقتصادي يف دولتنا 

التــي حققت مكانة عالية عــىل األصعدة اإلقليمية 

والعاملية، باتباع سياســة حكيمة ومتوازنة، ووقوفها 

إىل جانب الحق والفضيلة، ونســتلهم من أفكارهم 

وحكمتهم الحافز عىل العمل، والنضال الصادق من 

أجل عزة الوطن ورفعتــه، والتضحية يف الدفاع عن 

كل ما تم إنجازه من مرشوعات، وآمال كانت بعيدة 

املنال، وأضحــت اليوم واقعاً نعيشــه وينبهر العامل 

بنتائجه.

اسرتاتيجية األمن
حني قامت الدولة يف ديســمرب 1971، كانت تحكم 

العامل تكتالت دوليــة وإقليمية مضطربة، واقتضت 

حكمــة قادتنا املؤسســني وضــع قواعد السياســة 
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ــــــــــقيــق ا;هـــــــداف

الخارجيــة، التي مازالــت ثابتــة، و تعتمد عالقات 

حســن الجوار واالحــرتام املتبادل، وعــدم االعتداء، 

والصداقــة مع معظم دول العامل، وحل املشــكالت 

اإلقليمية والدولية بالحوار والطرق السلمية. 

منذ ذلك التاريــخ، بدأت مرحلة البناء الشــامل 

التي تطلبت اســتقطاب رشيحة كبــرية من الخرباء، 

واملوظفــني واملتخصصني، واأليدي العاملة، بشــكل 

متســارع، وفق رؤية ســديدة تقول أن الدولة تفتح 

أبوابهــا لكل الرشفاء؛ لذلك ال عجــب أن نرى هذه 

الفسيفســاء املجتمعية والجنســيات املتعددة عىل 

أرض الدولة، وكان ذلك التحدي األكرب أمام مؤسسات 

الدولة، وعىل رأسها املؤسسات األمنية.

إن مدينــة ديب متعــددة الثقافات والجنســيات، 

ويعيش فيها الجميع بسالم نتيجة لقوة نظام األمن، 

ورســوخ العدالة، وحفظ الحقوق، لدينا اليوم 203 

جنســية وثقافة ومنــط حياة مختلفــة، تعيش كلها 

بتناغم وبشــكل ســلمي، هذا األمر مل يتــم إنجازه 

يف ســنة أو ســنتني، ولكن عىل مدى سنوات طويلة، 

ومسؤوليتنا يف رشطة ديب املحافظة عىل هذا التناغم 

والواقع، برفع معدل الوعي، وتعزيز ثقافة املجتمع 

حتى يكون كل شــخص مســؤوالً عن نفســه أمنياً، 

فنحن نكافــح الجرمية، ونضبط املجرمني، لكن ال بد 

أن يتعــاون معنا أفراد املجتمع للحفاظ عىل أمنهم، 

والحــل ليس يف تغليــظ العقوبات بل يف زيادة هذا 

التعاون.

نحــن ندرك متامــاً صعوبة أو اســتحالة أن تكون 

هنــاك دولة أو مدينة فاضلة، بال حوادث أو جرمية، 

لكننــا - يف الجانــب األمني - نرى مــا وصلت إليه 

اإلمــارات وشــعبها بشــهادة العامل، ولنــا أن نفخر 

باإلنجــازات، وبواقــع ديب املدينــة الذكيــة التــي 

تستقطب العامل بفضل حضارتها وأمنها واقتصادها. 

ونقول دامئاً إن رأس املال (ذيك) وليس جباناً، ألن 

رأس املــال يبحث عن املكان اآلمــن إلدراكه أهمية 

االستثامر تحت مظلة األمن.

وندرك أن تســارع البناء الحضاري، والدميوغرايف، 

والتقنــي، ومواكبــة أحداث العامل قــد  ألقى عبء  

ثقيــل عــىل األجهزة األمنيــة، ما دفعهــا إىل تطوير 

كوادرها، وأدواتها، وأساليب عملها، وقد تحقق ذلك 

بفضل أسباب مهمة، هي:

لدينا 203 جنسية 
تعيش كلها بتناغم 

وبشكل سلمي 
ومسؤولية شرطة 

دبي احملافظة على 
هذا التناغم والواقع
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- قيادة رشــيدة تسهر عىل أمن الوطن واملواطن، 

وتوفر له كل اإلمكانات.

- إسرتاتيجية واضحة انتهجتها املؤسسات األمنية.

- الرشاكة االجتامعية الحقيقية التي توطدت بني 

األجهزة األمنية واملجتمع.

- التزود بالتقنيات، والثقافــات األمنية، ومواكبة 

مــا يطرأ من تغريات عاملية بهدف منع الجرمية قبل 

وقوعها ومكافحتها.

ترسيخ األمن
دأبــت رشطــة ديب عىل ترســيخ األمــن كأولوية يف 

اســرتاتيجيتها العامــة، حفاظاُ عىل نظــام املجتمع، 

بكفــاءة عالية واحرتافية تنال رضــا الناس، كل ذلك 

جعــل من رشطة ديب مؤسســة تنفــذ أدوار عديدة 

تضــاف إىل عملها األمنــي الرئيس، وصــارت هناك 

ثقافة أمنية مشــرتكة، وبرامج توعية شــاملة، ودور 

فاعــل للجمهور يســهم يف ترســيخ مفهــوم العمل 

األمني واالجتامعي.    

وقد اضطلعت رشطة ديب مبهمة كشــف غموض 

جميع القضايا الجنائية الكربى، قاطعة العزم عىل أال 

يفلت مجرم من العقاب مهام كلف األمر، لتبقى ديب 

واحة لألمن واألمان وقبلة للمستثمرين والسياح. 

لذلــك، كانت هناك سياســات ومبــادئ حكمت 

وضع الخطة العامة لرشطة ديب، املتوافقة مع خطة 

حكومــة إمارة ديب، وخطة وزارة الداخلية، فالتوافق 

مع خطة حكومــة ديب يتم من خالل عدة قطاعات 

منهــا قطاع األمن والعدل، كــام أن الحكومة بصدد 

تحديث خطتها االســرتاتيجية لغاية 2030، وسيكون 

جــزء منها تحديــث غايات ومــؤرشات قطاع األمن 

والعدل.

ومن املبادئ التي تحكم خطتنا يف رشطة ديب:

• أمــن إمــارة ديب جــزء ال يتجزأ مــن أمن دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

• األمن حق مكتسب لكل مواطن، ومقيم، وزائر.

• القانــون هو الفيصل يف التعامل مع كل مخطئ 

بحق الدولة أو بحق أي إنسان.

مؤرشات عاملية
وبلغــة األرقام نقــول: إن اإلمــارات أفضل دولة يف 

العــامل يف املــؤرشات العامليــة املتعلقــة بانخفاض 

مســتوى جرائم العنف وجرائــم القتل، ومن أفضل 

10 دول يف ثقــة الجمهور بالخدمات الرشطية، ومن 

أفضل 5 دول يف استقطاب السياحة، واألوىل عاملياً يف 

مؤرش انتشــار وتطور املناطق والتجمعات التجارية، 

ما يعني بكل دقة أن اســرتاتيجية، وأهداف، ورؤية، 

ورسالة رشطة ديب تتحقق عىل أرض الواقع مبقاييس 

عاملية. وهذا وفقــاً للتقرير األخري لعام 2015 الذي 

نرشته شــبكة التنميــة املســتدامة التابعــة لألمم 

املتحدة.

التحديات 

لذلك نقول إنه عندما تســود العدالة االجتامعية، 



111 |  يونيو 2016 |  العدد 533  |

يســود األمن الحقيقي الــذي يكون فيــه املجتمع 

رشيــكاً للمؤسســات األمنية يف توفــري مظلة األمن؛ 

فيكون الرخــاء والعطاء، وتنهــض الحضارة، ويأمن 

الناس عىل أرواحهم وممتلكاتهم، وميارسون حياتهم 

الطبيعية بقلوب مطمئنة.

فمنــذ أكرث من ربع قرن، تشــهد املنطقة العربية 

حالــة واضحة من عــدم االســتقرار، نتيجة ظروف 

إقليميــة ودولية متعددة، كان آخرها ما يســمى بـ 

(الربيع العريب) يف عدد من الدول العربية، وما تزال 

الصورة عىل القلق ذاته منذ خمس سنوات، وما تبع 

ذلك من قتل وتخريب وتهجري، وغياب مظلة األمن 

االجتامعــي، وذلك كان له أثر كبــري ليس عىل دول 

الجوار فحسب، بل والعامل كله.

عىل مســتوى إمارة ديب، فإن أبرز التحديات التي 

تواجهنــا هي زيادة عدد الســياح واأليدي العاملة، 

والتوســع العمراين، ما يشــري إىل احتامالت ارتكاب 

الجرائــم؛ وذلــك يفرض علينا الوقايــة من الجرمية، 

إذ تعترب الوقاية مكوناً أساســياً عــىل رأس مكونات 

بناء اســرتاتيجيات األمن والســالمة الوطنية يف كل 

الدول، ومسؤولية مواجهة الجرمية ال تقع عىل عاتق 

األجهزة األمنية وحدها، بل هي مســؤولية مشرتكة 

بني كافة قطاعات املجتمع.

وعلينا أن نتخيل حجم املسؤولية، سواء يف املجال 

األمنــي أو ضامن حقوق اإلنســان، تجاه عاملة بلغ 

تعدادهــا (4.4 مليون عامل عىل مســتوى الدولة، 

وفق أحدث اإلحصائيات التي أصدرتها وزارة العمل 

يف فرباير 2016).

أيضاً، هناك التحدي املتمثل يف تقليل عدد وفيات 

حوادث الطرق، وصوالً للهدف (صفر لكل 100 ألف 

نسمة من السكان بحلول عام 2020) وتحقيق ذلك 

نقــوم بتفعيل دور التوعيــة املرورية يف الجامعات، 

واملــدارس، واألندية، وامللتقيات الشــبابية، ونحاول 

التغلــب عىل تلــك التحديــات من خــالل إدخال 

التقنيــات الحديثــة يف العمل الرشطــي والتدريب، 

والتطوير املستمر لكوادرنا البرشية.

مهددات األمن
ضف إىل ذلك كله، ما تقوم به رشطة ديب منذ سنوات 

ملواجهــة التحديات الداخلية والخارجية، وهنا ال بد 

من اإلشــارة إىل الدور الكبري الذي اضطلع به معايل 

الفريق ضاحــي خلفان متيم، نائــب رئيس الرشطة 

واألمن العــام يف ديب، حني كان قائداً لرشطة ديب؛ إذ 

أكد قبل نحو خمس سنوات، خالل محارضة بعنوان 

«األمــن العام بني التنافر واالنســجام» أن هناك 20 

مهدد لألمن العام، منها: التنشــئة الدينية املتطرفة، 

وهدر حقوق اإلنســان وانتهاكهــا، واختالل العدالة 

االجتامعية أو انعدامها، والحالة االقتصادية الخانقة، 

والنزاعات الداخلية والحروب، وعدم سيادة القانون، 

والدميقراطيــة الزائفــة، واإلعــالم الســلبي، والبيئة 

االجتامعيــة املضطربة، والثقافة الســلبية، واختالل 

لدينا قيادة رشيدة 
تسهر على أمن 

الوطن واملواطن 
وتوفر له كل 

ا"مكانيات
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الرتكيبــة الســكانية، وتقييد الحريــات، والبطالة 

والفساد اإلداري، والقمع، واالستبداد، واملخالفون 

لقانون اإلقامة.

استرشاف املستقبل
يف خضم تلك الحقائق واملســؤوليات الكبرية، ننظر 

إىل املســتقبل بعني راضية، واثقة يف توفري متطلبات 

األمــن واألمان، ولنا حظ وافر مــن حكمة وتصميم 

ومتابعة صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتــوم ، نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 

، حاكــم ديب، رعاه الله، الذي وضــع أمامنا خريطة 

طريق واضحة لصناعة املســتقبل، حني قال: «إذا مل 

نبادر بصنع املســتقبل اآلن فســتصنعه لنا الظروف 

املحيطــة بنا، ولدينا إرصار عــىل الوصول إىل املراكز 

األوىل عامليــاً، وإنــه لدينا رؤيــة، وطموحاتنا كبرية، 

واملســتقبل ال ينتظــر املرتدديــن، نحــن ال نتوقــع 

املستقبل، بل نحن نصنعه».

فاســترشاف اســرتاتيجية املســتقبل لــه أدواته 

املحددة املستخدمة يف الوصول إىل مستقبل أفضل، 

وتجنــب الســيناريوهات الســلبية، هــذه األدوات 

تعتمــد عىل طــرح ســيناريوهات متوقــع حدوثها 

وبحــث إمكانية التعامل معها يف ظل الواقع الراهن 

واإلمكانيات املتاحة، ومدى تطور املوارد البرشية. 

فرؤيتنا املستقبلية لتحقيق أهدافنا يف رشطة ديب 

باتت واضحة، ويف متناول اليد، بخاصة إذا كانت هذه 

الرؤية تســتند إىل الحقائق التي حددتها رشطة ديب 

يف اســرتاتيجيتها، واالعتامد عىل املقومات، والوسائل 

التقنية لتوصيل رسالتها، منها:  الخدمات اإللكرتونية، 

حيث تعترب رشطــة ديب من أكرث الجهات التي تقدم 

الخدمات اإللكرتونيــة للمتعاملني واملوظفني، وهي 

من الدوائر التي تفوز دامئاً بجوائز الحكومة الذكية، 

ملا تقدمه من خدمات تقنية ومهمة لتسهيل تقديم 

الخدمــة لعمالئها، ونقــدم لجمهورنــا 221 خدمة 

إلكرتونيــة منها 140 خدمــة معلوماتية و81 خدمة 

إجرائية عىل املوقع اإللكرتوين .

لذلــك، ال غرابــة يف أن تتمكن رشطــة ديب خالل 

17 عامــاً من حصــد املراكــز األوىل يف كافة الفئات 

املحليــة واإلقليمية والعاملية، وقد حصدنا 67 جائزة 

خالل العــام 2015، ذلك ألننــا يف رشطة ديب نعمل 

وفق منهجية لالبتكار تعكس مدى متيزنا واستغاللنا 

األمثــل ملواردنــا البرشية، ما أهلنا لحصــد الجوائز، 

وتعزيز مسريتنا يف االرتقاء بأدائنا املتميز يف مختلف 

مجاالت العمل الرشطي.

عني واثقة
نحن ننظر إىل املستقبل بعني واثقة، نظراً للمسؤولية 

الكبرية واإلرشاف املبارش عىل هذه املؤسسة الرائدة، 

ما دفعنا الســترشاف املستقبل ، وما ميكن أن تكون 

عليه رشطة ديب خالل عقدين من الزمن..

فمؤرشات االسترشاف يؤكدها الواقع عىل األرض، 

واملنجــزات املتميزة، وعىل رأســها حصــول القيادة 

العامة لرشطة ديب عىل عدد كبري من الجوائز، محلياً 

وعاملياً، وتصدرها قامئة الفائزين يف ســباق التميز يف 

القانون هو الفيصل 
] التعامل مع كل 

�طئ بحق الدولة أو 
بحق أي انسان



113 |  يونيو 2016 |  العدد 533  |

برنامــج ديب لألداء الحكومي املتميز، وهي مناســبة 

سنوية كبرية، يتم خاللها تكريم املؤسسات الحكومية 

التي تبادر وتنجح باقتدار من أجل تحقيق تطلعات 

قيادتنا الرشيدة.

فرشطــة ديب تنــوع يف خدماتهــا املقدمــة إىل 

الجمهور، وال تقترص عــىل الخدمات األمنية، بل لها 

دور مجتمعي، وبالتايل تسعى إىل االرتقاء بخدماتها 

مبا يليــق باملســتوى الخدمــي املتطــور يف الدولة 

.فعمليــة التنوع والتطوير هي بحد ذاتها من األمور 

التــي تجعل رشطة ديب عىل منصــات التتويج، ليس 

فقط عىل الصعيد املحيل، بل والخارجي أيضاً، حيث 

تبوأت مكانتها كمؤسسة أمنية متميزة عاملياً.

السؤال الكبري
الســؤال الكبري هو: كيف تحقق رشطة ديب أهدافها 

بتميز..؟! 

هنا نتحدث عن إطــالق العنان للتفكري واالبتكار 

يف جميع املجاالت، ســواء األمنــي أو االقتصادي، أو 

أي مجــال آخر يرتقــي برشطــة ديب ويحافظ عىل 

مكانتها العاملية،ولدينا العنارص األساس التي تدفعنا 

للثقة يف املســتقبل، ونجاحات رشطة ديب، من خالل 

تحديد األهداف واملؤرشات، معتمدين عىل النتائج، 

واالستطالعات والرسائل اإلعالمية املوجهة لجمهورنا 

عرب وســائل اإلعالم املحليــة كافة، وخدمــة الرصد 

اإلعالمــي اليومية التــي تنتهجها إدارة الســمعة يف 

رشطة ديب. ونســتطيع الحديــث عن عنارص (مثلث 

النجاح) الذي من خالله نرى املنجز وننظر الغد.

املثلث األول: 
تتمثــل عنــارصه يف: املــوارد البرشيــة، اإلمكانات، 

املخرجــات.. ولــكل عنــرص أســبابه: فقــد أولت 

رشطة ديب عنايــة فائقة باملــوارد البرشية وتأهيلها 

وتدريبهــا، وتبنــي األفــكار، واإلبداعــات التقنية، 

والربامج اإللكرتونية الحديثة، وســخرت كل أسباب 

النجاح ملنتسبيها، وال شك أن املخرجات كانت وفق 

الطموحات، وتتحدث األرقام لتؤكد أن:

- %98.6 من أفراد املجتمع يشــعرون باألمان يف 

ديب.

- %92 نســبة ثقــة الجمهور برشطــة ديب - رضا 

الجمهور.

- الحصــول عــىل عرشات مــن الجوائــز املحلية 

واإلقليمية والدولية.

املثلث الثاين: 
رشطــة مجتمعيــة، وتتمثــل يف: الرشاكــة، الربامج، 

النتائج، فاســرتاتيجية رشطة ديب تهدف أساســاً إىل 

حاميــة أمن املجتمــع ودرء الجرمية قبــل وقوعها، 

وحاميــة النشء من آفــة املخدرات ومــا ميكن أن 

تنقله وسائل التواصل من عادات وتوجهات مسيئة 

للمجتمع وعقيدته وتراثــه وعاداته.. وتأيت الرشاكة 

مع رشائح املجتمع لتحقق هدف كلنا رشطة، ورشكاء 

يف حاميــة أنفســنا ومكتســباتنا، وذلــك من صلب 

برامجنا.

املثلث الثالث:
الحــراك الداخيل، املتمثل يف: املعرفة، الهوية، الوالء، 

ونحــن نــدرك أن نرشاملعرفة بشــكل عــام وثقافة 

الجــودة لدى العاملــني عىل اختالف مســتوياتهم، 

مبا يواكــب التطورات املتالحقة يف شــتى املجاالت، 

يضفي نوعية خاصة للعمل الرشطي، وتشكل الهویة 

الوطنیة، مباضيها العریق، وحارضها الزاخر، مستقبالً 

مرشقــاً لهذا الوطــن وأبنائه، وبالتــايل فإن تدريب 

وتوجيه العاملني يف أي مؤسســة حكومية أو خاصة، 

يكرس الــوالء لهذا الوطن، وللمؤسســة التي يعمل 

فيها املرء، ويصنع الحضارة ويحقق األمنيات•



تسبح أكرث من نصف مليون قطعة من الحطام الفضائية يف مدارات قريبة من األرض برسعة هائلة 
ما يعرض األقامر الصناعية واملدنية واملركبات الفضائية للخطر االصطدام بها وتحطمها.
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تقنيات

وتعتمــد الجيوش حول العامل عىل األقامر الصناعية ليس فقط 

لالتصــاالت وإمنــا لتوجيه أنظمة التســلح والقيــام بعمليات 

االســتطالع وإجــراء األبحاث ومراقبة أحــوال الطقس والقيام 

بعمليات البحث واإلنقاذ.

ومتثــل األقامر الصناعية املدنية عصــب االقتصاد الحديث 

وحركــة التجارة الدوليــة واملــالح الجوية والبحريــة والتنبؤ 

بالكوارث الطبيعة.

ويطالب العلامء بإنشــاء أبراج مراقبة فضائية تتويل توجيه 

حركة املرور الفضايئ بصورة مشــابهة ملا تقوم بها براج املراقبة 

الجوية يف توجيه حركة الطريان.

ويف ظــل عدم وجــود منظمة دولية تتــوىل القيام بتنظيم 

الحركــة الفضائيــة فان الواليــات املتحدة هي املرشــح األول 

للقيــام بهذه املهمة لحني  أنشــاء منظمة دوليــة تتويل هذه 

املهمة وتتمتع باعرتاف دويل بسلطتها.

زحام يف الفضاء

تحتاج الدول األعضاء يف نادي الفضاء إىل أبراج مراقبة فضائية 

تقــوم بنفس الــدور الذي تقوم بع أبــراج املراقبة الجوية  يف 

تنظيم حركة الطريان يف السموات املزدحمة.

وتــزداد الحاجــة إىل أبراج مراقبة فضائيــة لتوجيه األقامر 

الصناعيــة واملركبــات الفضائية التي تواجــه زحاما متزايدا يف 

مسار رحالتها فوق الغالف الجوي لألرض.

ويطالب الخرباء بإنشــاء وكالة مدنية إلدارة حركة األجسام 

الفضائية، بصورة مشــابهة للدور الذي تقوم به إدارة الطريان 

الفيدرايل األمريكية.

ويؤكد دوجالس لوفريو نائب مســاعد وزير الدفاع األمرييك 

لشــؤون الفضاء أن العامل عليه أن يتفــق عىل قواعد محددة 

لعمل الوكالة املقرتحة. 

ويشري دوجالس إىل أن كثافة الحطام يف املدارات الفضائية 

حول األرض زادت بنســبة ترتاوح بني 100 يف املئة يف السنوات 

القليلة املاضية، ما يشري إىل مشكلة زحام مروري فضايئ خانق.

ويحــذر دوجالس مــن أن تقاعس الواليــات املتحدة عن 

القيــام بهذه املهمــة  يعني أن آخرين ميكنهــم القيام بها، ما 

يعرض املصالح األمريكية الفضائية للخطر .

احلطام يهدد حرية املالحة الفضائية

ويري دوجالس ان الواليات املتحدة يجب انم تضع  قواعد 

لتنظيــم الحركة الفضائيــة بنفس الطريقة التــي وضعت بها 

قواعد لتنظيم الحركة الجوية، والتي أصبحت فيام بعد قواعد 

دولية مقبولة من الجميع.

ارثة فضائية

رغم أن أنشــاء الوكالة املقرتحة ووضع قواعد تنظم عملها  رمبا 

يســتغرق نحو عقــد كامل من الزمــن، إال أن الخرباء يرون أن 

مــن األفضل البدء يف ذلك يف أرسع وقت للحيلولة دون وقوع 

كارثة فضائية. 

وتتويل القوات الجوية األمريكية حاليا مراقبة وتتبع الحطام 

الفضائية لحامية القامر الصناعية األمريكية من مخاطر مئات 

الغــالف من الحطام الفضــايئ الذي يســبح يف الفضاء برسعة 

تصــل إىل 17 ألف ميل يف الســاعة ما يجعلها صواريخ موجهة 

قــادرة عىل تدمري األقامر الصناعية وقطع االتصاالت عن العامل 

وتعريض سالمة رواد الفضاء ومركباتهم للخطر.

ويف الواقــع فــان التحذير من خطر الحطــام الفضايئ ليس 

نــوع من التكهنات، ففي عام 2007 اضطرت الواليات املتحدة 

األمريكيــة إىل إعــادة متركز أحــد أقامرها الصناعيــة لتفادي 

اصطدامه بحطام فضائية خلفتها تجربة صينية الختبار صاروخ 

مضاد لألقامر الصناعية لتدمري قمراً صناعياً صينياً متوقف عن 

العمل.

ويتوقــع الخرباء أن يتزايد عدد األقــامر الصناعية التجارية  

التــي تدور يف الفضاء يف مدارات حول األرض خالل الســنوات 

القليلة املقبلة والتي ســتحل محل األجيال القدمية من األقامر 

الصناعية التي خرجت من الخدمة وتحولت إىل حطام يســبح 

يف الفضاء .

ويــري الخــرباء أن مــدراء الحركــة الفضائيــة يف الغد لن 

يتحكموا بالرضورة يف األقامر الصناعية بنفس الطريقة الصارمة 

التي تتحكم بها أبراج املراقبة الجوية يف حركة الطائرات.

ورغــم الصعوبات التــي تعرتض خلق هيــكل تنظيمي ذو 

ســلطة رشعية مقبولة دوليا للقيام بهذه املهمة، إال أن الخرباء 

يرون  أن الخطوة األوىل تكمن يف السامح إلدارة الطريان املدين 

الفيدرايل األمريكية بأن تكون طرفا فاعال يف اللعبة الفضائية.

كتالوج للحطام

قــدم الســيناتور الجمهــوري جيمس بردينســتني عــن والية 

اوكالهوما ترشيعا يلــزم اإلدارة األمريكية بخلق وكالة لتنظيم 

ا;قمار الصناعية عصب توجيه أنظمة التسلح وأداء املهام العسكرية
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حركة املرور الفضائية بحلول عام 2020 إي بعد أربع ســنوات 

فقط من اآلن.

وتتوىل أبراج املراقبــة الجوية حاليا توجيه حركة الطائرات 

امل\دنية والعســكرية بسهولة عرب القطاعات الجوية املختلفة، 

ولكن عندما تطلق الصواريخ الفضائية فان قطاعات واســعة 

من املجال الجوي تغلق أمام حركة املالحة الجوية.

وتؤكــد باميال ميلوري نائــب مديــر التكنولوجيا يف وكالة 

األبحــاث الدفاعية التابعة لــوزارة الدفــاع األمريكية انه من 

الرضوري التوصل إىل طريقة تسمح بإطالق الصواريخ  بصورة 

تقليدية دون تعطيل حركة املالحة الجوية.

وتقرتح مليــوري تزويد الصواريخ بأجهــزة مامثلة ألجهزة 

إرســال اإلشــارات املوجودة يف الطائرات بحيــث ميكن ألبراج 

املراقبــة الجوية التعرف عليهــا ومتابعة حركتها من نقطة إىل 

أخري بنفس الطريقة التي تتابع بها حركة الطائرات.

يقدر الخــرباء عدد قطع الحطام الفضائية التي تســبح يف 

الغالف الجوي بنحو نصف مليون قطعة.

ويقول الخرباء إن الرسعة التي يتحرك بها هذا الحطام تصل 

إىل 17 ألف ميل يف الســاعة ما يجعلها قذائف موجهة قادرة 

عىل تحطيم أي مركبة فضائية أو قمر صناعي.

ورغــم أن تزايد كثافة الحطام الفضايئ يشــكل خطرا عىل 

كافة املركبات الفضائية، غال أنه يشــكل خطرا عىل نحو خاص 

عــىل املحطة الفضائية الدولية التــي تضم صفوة رواد الفضاء 

يف العامل.

وتوىل وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) أهمية شديدة ملخاطر 

االصطدام يف الفضاء، ووضعت مجموعة من القواعد اإلرشادية 

للتعامل مع كل تهديد محتمل.

وتتضمــن هذه القواعد تحديد مســافة االقــرتاب الخطر 

لقطعــه الحطــام الفضائية والتــي يتعني معها اتخــاذ تدابري 

وقائية للحيلولة دون وقوع االصطدام عرب إعادة متركز األصول 

الفضائية وتأمني سالمة رواد املركبات الفضائية.

النفايات املدارية

يفرق الخرباء بني نوعني مــن الحطام الفضائية، يتضمن األول 

الحطــام الفضائيــة الطبيعيــة وتدور عادة يف مــدارات حول 

الشمس وتضم النيازك والشهب.

أمــا النوع الثــاين مــن الحطــام الفضائية فهــو النفايات 

الفضائيــة الصناعية املتخلفــة عن تحطم األقــامر واملركبات 

الفضائية واآلالت واملعدات التي يرتكها رواد الفضاء يف رحالت 

العودة لتخفيف الوزن وتقليل استهالك الوقود، وتسمى عادة 

الحطام املدارية.

ويقدر نيقوالس جونســون كبري علامء ناسا لشؤون الحطام 

املداريــة عدد قطع الحطام املدارية التي يزيد حجم كل منها 

عن حجم كرة الرجبي بنحو 20 ألف قطعة.

ويشــري نيقوالس إىل أن الخطــر األكرب للحطــام الفضائية 

يكمن يف القطع الصغرية والعديدة غري املعروفة والتي ال ميكن 

رصدها وتتبع مسار حركتها .

وعىل ســبيل املثال أصيب وترضر قمــر صناعي أمرييك يف 

عام 1996 بعد اصطدام حطــام صاروخ فرنيس كان قد أطلق 

قبل عقد كامل من الزمن . 

ويف عام 2009 اصطدم قمر صناعي رويس مع قمر صناعي 

أمرييك، وأســفر الصدام عن إضافة نحــو 2000 قطعة حطام  

جديدة.

ويف عام 2007 أسفرت تجربة صينية لصاروخ مضاد لألقامر 

الصناعيــة أطلق لتدمــري قمر صناعي صيني قديم يســتخدم 

ملراقبة األحوال املناخية عن إضافة 3000 قطعة حطام.

وتتعــاون وكالة الفضاء األمريكية مــع وزارة الدفاع لوضع 

كتالــوج تفصييل بالحطام الفضائيــة، وبصفة خاصة تلك التي 

يزيد قطرها عن خمســة ســنتيمرتات، وتسبح يف مدار قريب 

من األرض.

ويضــم هذا الكتالوج حتى اآلن نحــو 15 ألف قطعة فيام 

يصل إجاميل عدد القطع التي ميكن تتبعها نحو21 إلف قطعة.

ويقســم الخرباء مخاطــر االصطدام وفقا لحجم ومســافة 

اقرتاب الحطام الفضايئ إىل ثالث مجموعات 

وتعتمد  للقواعد اإلرشــادية لوكالة الفضاء األمريكية عىل 

ما يســمى بصندوق البيتزا وهو صندوق افرتايض عىل شــكل 

متوازي مســتطيالت يشــبه صندوق البيتــزا، عمقه نحو ميل  

وطولــه 30 ميل وعرضه 30 ميل، وتوجد املركبة الصناعية  آو 

القمر الصناعي يف منتصفة.

وعندمــا تشــري التوقعــات إىل أن الحطــام ســيمر داخل 

الصندوق عىل مسافة تربر املخاوف من وقوع ال صدام استنادا 

إىل معلومات دقيقة تقوم الوكالة مبا يسمى مبناورات التفادي 

عرب تغيري إحداثيات متركز األقامر الصناعية ومسارات املركبات 

الفضائية بحيث تصبح خارج مسار الحطام •

اخل�اء يطالبون بأبراج 
مراقبة لتنظيم زحام 

املرور الفضائي



 The شكلت التورنادو

Tornado – الطائرة الرهيبة 

 Aerospace    من إنتاج رشكة

الربيطانية ورشكة MBB األملانية 

ورشكة Aeritalia – جزءاً حيوياً 

من القوات الجوية منذ بدء 

إنتاجها، فقد سجلت أول رحلة 

لها يف عام 1974، ودخلت 

الخدمة يف عام 1979.
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 ونتيجة ملجموعة من عمليات التحديث والتحسينات 

يف القدرات، حافظت عىل أهميتها التي كانت تتميز بها 

منذ ثالثة عقود مضت. وتشــتهر التورنادو بقدرتها عىل 

العمل يف كافة األحوال، وعىل ارتفاعات منخفضة يف أي 

وقت من الليل والنهار.

ويتم تشغيل هذه الطائرة حالياً من قبل سالح الجو 

املليك يف العراق وسوريا. فباإلضافة إىل كونها يف الخدمة 

لدى الدول الثالث التي شاركت يف تطويرها، تم تصدير 

التورنــادو إىل القــوات الجوية امللكية الســعودية، وما 

زالت هذه القوات تستخدمها حتى اليوم.

العظمة والروعة قَدرها

تم تطوير التورنادو The Tornado بشــكل مشرتك من 

قبل بريطانيــا وأملانيا الغربيــة وإيطاليا مبوجب اتفاق 

تعاون، وتم تصنيعها من قبل ائتالف رشكات تحت اسم 

بارنافيــا Parnavia، كانــت The Tornado GR1 أكرث 

الطائرات عدداً وأهمية لدى سالح الجو املليك الربيطاين، 

وتم اســتخدامها يف مهام الهجوم واالستطالع. تم إطالق 

أول منوذج لها عام 1974، وتم تجهيز أول رسب يف سالح 

الجو املليك بطائرة GR1 حيث أصبح جاهزاً للتشــغيل 

يف عام 1982.

تــم تصميم طائــرة التورنــادو أثناء الحــرب الباردة 

لــيك تقوم باخــرتاق الدفاعات الجوية الســوفيتية عىل 

ارتفاعــات منخفضة، وهي تتمتع بقدرات نووية، ولكن 

 the WE177  nuclear منذ ســحب القنبلــة النوويــة

bomb مــن الخدمــة عــام 1998، اقتــرصت قدراتهــا 

الهجومية عىل األسلحة التقليدية.

شــكلت طائرة التورنــادو القتالية املتعــددة املهام 

نظام األسلحة الهجومية الرئييس لدى سالح الجو املليك 

الربيطاين خالل العقود الثالثة املاضية.

قــام ســالح الجو امللــيك الربيطــاين بنــرش طائرات 

التورنادو املتميزة يف منطقة الرشق األوسط.

تحوي طائرة The Tornado GR4 مقعدين، وتتمتع 

بقدرات الهجوم واالســتطالع نهاراً وليالً ويف كافة أحوال 

الطقس.

املزايا وعمليات الرتقية والتحديث

ما تزال التورنادو إحدى الطائرات القالئل يف العامل التي 

تتمتــع بالقدرة عــىل الطريان بارتفاعــات منخفضة، يف 

أوقات الليل أو النهار، ويف أحوال الطقس السيئة، وهي 

اا طائرة التورنادو ال مثيل لها ثث للللههههاااا ططاائئررةة االلتتووررننااددوو الال ممثثييلل للههاائ  ططططاااائئئئررررةةةة ااااللللتتتتووووررررننننااااددددوووو الالالال ممممثثثثييييلللل
 أيقونة القدرات املتعددة املهام واملثMة ل|عجاب

إعداد: p ياداف



مجهــزة بأســلحة حديثة ذات توجيــه دقيق، وأنظمة 

استشــعار واســتطالع من الطراز العاملــي، مثل نظام 

 Reconnaissance Airborne Pod  االستطالع الجوي

. for Tornado RAPTOR

كــام تحمل الطائرة أيضــاً نظام التهديــف املتقدم 

 ،the Litening III Advanced Targeting Pod

الذي يستخدم يف مهام الهجوم واالستطالع.

 Litening يوفر نظام التهديف واالستطالع الليزري

III  قــدرات تهديــف حيوية مــن الجــو إىل األرض، 

ويشــمل ذلك القــدرة عىل تحديد األهــداف األرضية 

بواســطة الليزر ملهاجمتها بأســلحة أخــرى، وقدرات 

اســتطالع ومســح لألرض، حتى عندما تكــون الطائرة 

يف وضعيــة طــريان بالرسعة القصوى، عــىل ارتفاعات 

منخفضة، وتقوم بحركات مناورة قتالية.

طائــرة GR4 مــزودة مبحركــني نفاثني مــن طراز 

Rolls-Royce RB 199 Mk 103 ، مام يجعلها قادرة 

عــىل الطريان عــىل ارتفاعات منخفضــة برسعة تفوق 

رسعــة الصــوت، كام تســتطيع الحفاظ عــىل رسعتها 

الثابتــة العالية دون رسعة الصــوت. وبإمكان الطائرة 

الطريان آلياً مبســتوى منخفض باسستخدام رادار تتبع 

التضاريس Terrain Following Radar TFR يف حال 

منع سوء أحوال الطقس للرؤية البرصية.

وبالنسبة إىل األغراض  املالحية، فإن الطائرة مجهزة 

بنظام مالحي عاملي مدمــج  لتحديد املواقع بالقصور 

الذايت GPINS، وبرادار تخطيط لألرض GMR، لتمييز 

نقــاط التثبيت وتحديث األنظمــة املالحية، فضالً عن 

توفري وســيلة ألجل ســهولة البحث جو-جــو. كام أن 

طائرة GR4 مجهزة أيضاً بنظام تحديد املدى والبحث 

عن األهداف بالليزر LRMTS الذي ميكن اســتخدامه 

لتحديد مواقع األهداف املحددة عىل األرض، أو ميكن 

أن توفــر معلومــات دقيقــة عن املــدى إىل األهداف 

األرضية.

وقد ساهمت عملية الرتقية بإعادة تسليح التورنادو 

 ،Storm Shadowبصــاروخ يطلق عن بعد من طــراز

وســالح Brimstone املضاد للدروع املتطور، والقنابل 

املوجهــة بالليــزر Paveway EPW LGB. وتشــمل 

أنظمة االستشــعار نظام Raptor وأنظمة االســتطالع 

Icon ونظــام "تقدير املســافة الليــزري املحمول جواً 

.TIALD بواسطة التصوير الحراري املطور

وهناك برنامج منفصل يشــمل منظومة اإلجراءات 

املضادة املكونة من جهاز استقبال اإلنذارات الرادارية، 

 ،Sky Shadow ونظام التشويش عىل الرادار من طراز

 BOZ-107 chaff ونظام اإلجراءات املضادة للتشويش

 .and flare dispenser

 Tornado وميكــن أن تقــوم التورنــادو العاديــة

GR4 أيضــاً بــأداء مهام االســتطالع الالســليك القتايل 

 GR4 عند تجهيزها بنظام تصوير خارجي. وتُســتخدم

كطائرة اســتطالع قتايل، وهي مطــورة مبوجب برنامج 

.GR1 series MLU تحديث الطائرة

التسليح للمعركة

تبلــغ أقــىص حمولة لطائــرة GR4 يف العــادة خمس 

  Paveway IV قنابــل ذكية موجهة بالليزر من طــراز

أو صاروخني كروز من طــراز Stormshadow ، ولكن 

ميكن تصميم شــكلها لحمل مختلف األسلحة، وأنظمة 

التهديــف، وانظمة االســتطالع، تشــتمل جميعاً عىل 

 ،Brimstone من طــراز DMS باحــث ثنايئ الوضعية

وصاروخ من طــراز ALARM Mk2، ونظام التهديف 

 Reconnaissance ونظــام االســتطالع ،Litening III

.(Airborne Pod Tornado (RAPTOR

القنبلــة الذكيــة Paveway IV: القنبلــة الذكيــة 

Paveway IV مجهــزة بأحدث تقنيات التوجيه بنظام 

تحديــد املواقع العاملي، ومن ثــم فهي قنبلة منخفضة 

التكلفة، صالحة لالســتخدام يف كافــة األحوال الجوية، 

دقيقــة عىل مدار الســاعة، وقادرة عــىل تدمري معظم 

أهداف األغراض العامة، مــع التقليل كثرياً من األرضار 

الجانبيــة. وهي تســتخدم حالياً عىل طائــرة التورنادو 

الرتخيــص  عــىل  العمــل  ويجــري   Tornado GR4

.Typhoon الستخدامها عىل منت طائرة تايفون

تسهم القنبلة الذكية Paveway IV يف زيادة قدرات 

ســالح الجو املليك الربيطاين عــىل تحقيق نتائج دقيقة 

إلصابة األهداف املحددة. وهذا الســالح قابل للربمجة 

من قمرة القيادة، ويســمح باختيار زاوية تأثري السالح، 

ووضعية تحديد اتجاه الهجوم والصاممات ليتم التفجري 

يف الجو أو وضعية الصدمة أو ما بعد الصدمة.

تســهم الصاممات يف الحد من األرضار الجانبية من 

خالل القــدرة عىل تفجري القنبلة عندمــا يتم دفنها أو 

شــبه دفنها، وهي مزودة بآلية السالمة بعدم انفجارها 

إن خرجت عن مســارها. كــام أن رأس التفجري مصمم 

طبقاً ألحدث رشوط ومتطلبات سياســة الناتو الخاصة 

بسالمة العتاد غري الحساس.

تتيــح الدقة الزائــدة للنظام إمكانيــة تركيب رأس 

حريب مبقدار نصف حجم أســلحة Paveway السابقة، 

حيث توفر قنبلة Paveway IV األخف وزناً مزيداً من 

املرونة، مــام يوفر إمكانية حمل طائــرة واحدة ملزيد 

من األســلحة، وبالتايل رضبة أهــداف متعددة يف املرة 

الواحدة.

وميكــن إعادة برمجة القنبلة Paveway IV ببيانات 

الهدف مــن قبــل املالحني أثنــاء الطريان باســتخدام 

البيانــات الواردة من ضباط املراقبــة الجوية املتقدمة 

عــىل األرض. وكذلــك تحتفــظ القنبلة أيضــاً بقدرات 

التوجيه الليزري التقليدي لسابقاتها.

تشمل التحسينات األخرى عىل األسلحة االقدم عهداً 

قلــة مزيداً من الدقة، ومزيداً من املقاومة للتشــويش 

عىل نظــام تحديد املواقع العاملــي، وكذلك مزيداً من 

التحمل، مع االستغناء عن الصيانة، وانخفاض التكلفة، 

وتحسني فرص السالمة.

تم اســتخدام هــذا الســالح بعد إنتاجــه عىل منت 

طائرات  Harrier GR9 يف أفغانســتان، وتم فيام بعد 

دمجــه يف طائــرات Tornado GR4  بنجــاح باهر يف 

مهام تم تنفيذها يف أفغانستان وليبيا.

 Reconnaissance يعترب نظام االستطالع  :Raptor 

Airborne Pod Tornado (RAPTOR) مــن أكــرث 

أنظمة االســتطالع تطوراً يف العامل، وهو يسهم يف زيادة 

فاعليــة الطائرة بدرجة كبرية يف مهام االســتطالع. وقد 

ساهم دخوله الخدمة يف منح طائرة GR4  القدرة عىل 

 Long نقــل الصور بنظام التصوير املائل الطويل املدى

Range Oblique  إىل Photography (LOROP) إىل 

القادة أو ملشــاهدة ذلك يف قمرة القيــادة أثناء تنفيذ 

املهمة.

قدرات إضافية

دور  متكــني  يف   ،  Litening III RD نظــام  يســهم 

االســتخبارات واملراقبة واالســتطالع غري التقليدي، كام 

يــزود رابط البيانــات ROVER املشــغلني التكتيكيني 

بربنامــج تحرير الفيديو يف الوقــت الحقيقي يف ميدان 

املعركة.

تتمتــع جميع طائــرات GR4 بالقــدرة عىل حمل 
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 Air Launched صاروخ مضاد لإلشعاع يطلق من الجو

يتجــه   ،(Anti-Radiation Missile (ALARM

إىل اإلشــعاع املرســل من أنظمــة رادار العدو، وميكن 

استخدامه لكبح الدفاعات الجوية املعادية، كام تتمتع 

 ،ALARM هذه الطائرة بحمل ما يصل إىل 9 صواريخ

أو بخليــط من هذه الصواريخ والقنابل. وقد تم حديثاً 

ترقية قدرات الحامية الذاتية لطائرة GR4 وذلك بدمج 

صــاروخ جو-جو قصري املدى بتقنيــة متطورة من نوع 

. ASRAAM

تــم اآلن تجهيــز طائــرة Tornado GR4 بصاروخ 

مــن نــوع Storm Shadow ، ونوعــني مــن صواريخ 

Brimstone، مبــا يف ذلــك نوع DMS األكــرث تطوراً، 

حيث يسمح صاروخ Storm Shadow  للطائرة بتنفيذ 

رضبات دقيقــة يف األحوال الجوية الســيئة مبدى أكرث 

بعداً عن منطقة الهدف.

سجل من املتانة وقوة التحمل

تــم نــرش طائــرة Tornado GR4 بنجاح يف مســارح 

العمليــات منذ عــام 1990. وكان لهــا دور يف حروب 

إالمــي   وعمليــة  وأفغانســتان،  وكوســوفو  العــراق 

(Operation Ellamy)  يف أجــواء ليبيــا، دعامً لقرار 

مجلس األمن الدويل رقم 1970.

وأثنــاء حــرب الخليج يف عــام 1990 كانت طائرات 

Tornado GR4 مــن بــني أوائل الطائرات املشــاركة 

يف الحــرب اعتبــاراً مــن 17 ينايــر 1991، فقد قامت 

الطائرةأثناء الحــرب بـ 1500 غارة موزعة بالتســاوي 

تقريبــاً بــني أهداف جويــة هجومية، مثــل املطارات 

ومواقــع الدفاعــات الجوية، وأهــداف اعرتاضية، مثل 

الجسور.

(عمليــة    ،2003 عــام  العــراق  حــرب  وأثنــاء 

(Operation Telic ، تم نرش طائرات GR4 من جميع 

أرساب التورنادو الخمسة، حيث فُقدت إحدى طائرات 

التورنادو بســبب نــريان صديقة، وتــم إطالق صاروخ 

كروز من نوع Storm Shadow  من الجو يف العمليات 

ألول مرة من طائرة Tornado GR4 أثناء الحرب.

 Operation أما أثناء الحملــة الليبية (عملية إالمي

 Tornado فقد هاجمت 16 طائرة من نوع ،(Ellamy

GR4 األهداف باســتخدام صواريخ Brimstone) تم 

 .Storm Shadow اســتخدام 230 صاروخاً) وصواريخ

وقد بلغ متوسط تكلفة كل مهمة للتورنادو من قاعدة 

RAF Marham إىل هــدف يف ليبيــا 37,000 جنيــه 

اسرتليني تقريباً.

ويتم حالياً تشــغيل طائــرات Tornado GR4 من 

قاعدتني.

يقع مقر وحدة عمليات التورنادو، الرسب الخامس 

 Lossiemouth. RAF عــرش (احتيــاط) يف قاعــدة

Marham التابعــة لســالح الجــو امللــيك الربيطــاين، 

.Gold Stars "والرسب 31 "النجوم الذهبية

تاريــخ الخــروج من الخدمــة االفــرتايض لطائرات 

Tornado GR4 التابعة لســالح الجــو املليك هو عام 

•2019

املواصفات الفنية

 RR RB199 املحركات: محركان نفاثــان من نوع

.Mk103

قوة الدفع: 16,000 رطل لكل محرك.

الرسعة القصوى: 1.3 ماك.

الطول: 16.72 م.

أقىص ارتفاع: 50,000 قدم.

باع الجناح: 8.6 م.

طاقم الطائرة: 2.

التسليح:

 DMS and Legacy Brimstone, Enhanced 

 Paveway II, Storm Shadow, , Paveway II,

 Paveway III, Paveway IV, Mauser 27mm

Cannon, ASRAAM



119 |  يونيو 2016 |  العدد 533  |

التنمية املستدامة ] مواجهة ا;زمات
تشري األزمة يف الدراسات السياسية واالقتصادية إىل تلك الحالة الخطرية التي توصف باالقرتاب من خروج 

األمور عن نطاق التحكم والسيطرة. وتتنوع أسباب األزمات ما بني وجود خلل يف بنيات داخلية أو دولية؛ أو 

وجود خالفات ومشاكل مختلفة مل تحسم؛ عالوة عىل تصارع املصالح وتنامي االبتزاز بني مختلف األطراف؛ إضافة 

إىل األخطاء البرشية وخرق القوانني واالتفاقيات..

غالبا ما تشكل األزمات بؤرا لتدهور األوضاع االجتامعية واالقتصادية؛ وانتعاش التطرف ومتدد اإلرهاب..؛ 

وهي (األزمات) تضع الطرف الذي يواجهها أمام هدفني أو مطلبني رئيســيني؛ األول هو حامية املصالح واألوضاع 

القامئة بأقل تكلفة مادية وبرشية، والثاين هو العمل قدر املستطاع عىل تجنب الدخول يف غامر مبادرات ومواقف 

مرتجلة ميكن أن تؤدي إىل خروج األمور عن نطاق السيطرة..

وعىل الرغم من التداعيات الخطرية التي تخلفها األزمات والحروب عىل مختلف الواجهات اإلنســانية والبيئية 

واملعامرية.. فإنها تشكل - مع ذلك- محطّة للتأمل واستخالص الدروس والعرب من التجارب القاسية؛ واعتامد 

تدابري أكرث نجاعة وفعالية ملواجهة املخاطر املحتملة..

تشــري الكثري من الدراسات والدراسات األكادميية إىل أهمية السبل الوقائية يف التعاطي مع األزمات عىل 

اختالفها؛ وهي سبل أكد عليها ميثاق األمم املتحدة يف سياق املهام التي تحظى بها هذه األخرية عىل مستوى 

املحافظة عىل السلم واألمن الدوليني؛ حيث تم التنصيص يف امليثاق عىل مجموعة من املبادئ التي يقوم عليها 

تحقيق هذا الهدف يف عالقة ذلك بعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول؛ وتنفيذ االلتزامات الدولية بحسن نية 

وتســوية املنازعات بسبل سلمية وعدم استخدام القوة يف العالقات الدولية أو التهديد باستخدامها.. فيام أحدث 

املجلس االقتصادي واالجتامعي كجهاز يعكس الوعي بأهمية استحضار مدخل التنمية لتوفري الرشوط الالزمة 

لرتسيخ السلم واألمن الدوليني.

إن كلفة األزمات باهظة بالنسبة للدول واملجتمعات؛ مبا يجعلها من بني أهم العوامل املعرقلة للتنمية من 

حيث تكريس الفقر والبطالة والعجز االقتصادي ومختلف املعضالت األخرى.

ويف مقابل ذلك؛ تظل التداعيات التي تفرزها املعضالت االجتامعية واالقتصادية خطرية؛ عىل مستوى تغذية 

األزمات وتوفري املناخ النتعاش التطرف واإلرهاب والسلوكيات املنحرفة.. 

كام ال تخفى تأثريات األزمات الداخلية يف أبعادها البيئية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية عىل املحيط 

اإلقليمي والدويل بفعل تشابك العالقات واملصالح بني الدول يف عامل اليوم.

منذ تأسيسها سنة 1945 يف أعقاب الحرب العاملية الثانية؛ جعلت األمم املتحدة من تحقيق السلم واألمن 

الدوليني أهم أولوياتها؛ عرب سبل زجرية تتصل بتدخالت مجلس األمن الزجرية يف إطار الفصل السابع مليثاق األمم 

املتحدة؛ أو من خالل أســاليب وقائية مرتبطة بدعم جهود التنمية يف عدد من البلدان عرب وكاالتها املتخصصة؛ 

وتسوية املنازعات بشكل سلمي انسجاما مع مضامني الفصل السادس من امليثاق.

يف معرض حديثه عن الّســبل الدولية الالزمة الكفيلة بتحقيق الســلم واألمن الدوليني؛ أكد األستاذ "دانييل 

كوالر"عىل أهمية ونجاعة التنمية إىل جانب مداخل أخرى يف هذا الصدد.

ويحيل مصطلح التنمية إىل مجمل التحوالت التي تطال املجتمع يف مختلف املجاالت االجتامعية، والسياســية؛ 

واالقتصادية؛ واملعرفية؛ والتقنية..، بالصورة التي توفر الرشوط الالزمة لحياة أفضل؛ ومبا يحقق التطور والرفاه 

لألفراد.. من خالل استثامر اإلمكانات املتاحة بشكل جيد؛ تلبية للحاجات املطروحة يف الحارض واملستقبل.

أضحى كسب رهان التنمية أكرث رضورة وإلحاحا يف ظل املخاطر املتنامية الدوالتية (مصدرها الدول) منها وغري 

الدوالتية التي تهدد السالم العاملي من قبيل التهريب والجرمية املنظمة واإلرهاب..، ولذلك مل تعد معارك اليوم 

متوقفة عىل مواجهة املخاطر العسكرية فقط؛ بل هي مفتوحة أيضا ضد الفقر والجهل والتطرف..؛ واالستثامر يف 

كل ما يعود بالنفع عىل اإلنسان ومحيطه

drisslagrini@yahoo.fr 

بقلم:
د. إدريس لكريني

 X أستاذ العالقات الدولية
جامعة القاضي عياض؛ 

مراكش

drisslagrgggg ini@yahoo



مبتكر من ا*مارات

120

حوار: رايـــــة املزروعي
تصوير: عيسى الزعابي

|  العدد 533  | يونيو 2016  |

äGQÉeE’G á°†¡f ‘ »JÉYGÎNG º¡°ùJ ¿CG ó«MƒdG »ª∏M
خليفة أحمد الرميثي الطالب اإلمارايت ذو 16 ربيعاً ، تذكروا االسم جيداً فلقد أدهش وهو يف عمر 13 
عاماً األساتذة واألكادمييني وتفوق عىل من هم أكرب منه عمراً يف العديد من االخرتاعات واملسابقات، 
وحصل خليفة أحمد الرميثي من مدرسة اإلمارات الوطنية عىل جائزة املرشوع املتميز يف مسابقة 
معرض مشاريع تقنية املعلومات، املسابقة التي تركز عىل العروض اإلبداعية لتكنولوجيا املعلومات 
واملشاريع التي تم تطويرها من قبل طلبة املدارس، بدأت عالقة خليفة أحمد الرميثي بالتكنولوجيا يف 
عمر مبكر فعند التاسعة من عمره الحظت والدته حرصه الدائم يف البحث عن مشاريع الكرتونية من 
خالل الشبكة املعلوماتية وقيامه بتنفيذ كل األفكار التي يقرأ عنها وتثري انتباهه، ألتقت مجلة «درع 
الوطن» باملخرتع خليفة أحمد الرميثي وكان معه هذا اللقاء:
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و قــد حصل هذا االخرتاع عــىل الكثري من الجوائز 

يف مســابقات عديدة و أيضا إىل تكريم جهات رسمية 

كثرية.

قمت بعمــل العديد مــن االبتــكارات مثل جهاز 

متابعة حركــة دخول و خروج الطلبــة، وهو مرشوع 

تقدمت به يف مدرســتي و قــد نال اعجاب الجميع، و 

تم تطبيقه بالفعل يف املدرســة، و يتميز هذا املرشوع 

أنه مربــوط باإلنرتنت و يخدم الطلبة و املدرســني و 

إدارة املدرسة و أيضا أولياء األمور من حيث املتابعة.

وهناك مشاريع و ابتكارات عديدة، كنظام التحكم 

الذي باألجهزة الكهربائية و التي حصلت بســببه عىل 

املركــز األول و مرشوع آخر مثل جهــاز قارئ لأللوان 

سرية مخرتع
اســمي خليفة أحمد خلفان الرميثي، طالب يف مدرسة 

اإلمــارات الوطنية – فرع الطــالب أبوظبي، يف الصف 

الحادي عرش، أحب التقنية و التعامل معها و خاصة يف 

مجال اإللكرتونيات والربمجة.

بداية مبتكر
وعن بداياته عن اإلبتكار قال الرميثي اخرتاعي اســمه 

 (Eye Safe Zone System آي ســيف زون سيســتم)

وهــو نظام مهم لحامية األطفال مــن مخاطر الجلوس 

عن قــرب أمام التلفــاز، هذا االخرتاع تم تســجيله يف 

مكتب براءة االخرتاع يف الواليات املتحدة بدعم حكومة 

أبوظبي عن طريق مرشوع تكامل التابع لـ لجنة تطوير 

التكنولوجيا، و

يعتــرب هذا التســجيل هــو ألصغر مخــرتع إمارايت 

مســجل يف مكتب براءة االخــرتاع يف الواليات املتحدة 

عن طريق لجنة تطوير التكنولوجيا.

وأضــاف: الدور األســايس لهذا االخرتاع هــم اجبار 

األطفال بعدم الجلوس عن قرب من التلفاز عن طريق 

وســيلة تقنية ذكية ، حيث يقوم الجهاز بتكوين محيط 

خطر حــول التلفاز عن طريق عملية مســح للكائنات 

املحيطــة أمام التلفاز، فإذا اكتشــف دخــول أي كائن 

للمحيط يف املنطقة الخطرة يقوم الجهاز مبارشة بعرض 

شاشــة ســوداء فيها نص تحذيري يطالب باالبتعاد من 

الجهاز حتى تعود الشاشــة لتعرض مــا كانت تعرضه، 

حيث تــم تجربة الجهــاز عىل مجموعة مــن األطفال 

الذين يحبون الجلوس بالقــرب من التلفاز أو االقرتاب 

منــه، و عندما يقرتبون من التلفاز تظهر لهم الشاشــة 

الســوداء مام يدفعهــم للعودة إىل الخلــف و االبتعاد 

حتى يتمكنوا من متابعة املشاهدة.

و ال يقــف دور الجهاز إىل هنا فحســب ، بل هناك 

العديد من امليزات، مثــل التواصل مبارشة مع ويل أمر 

الطفل ســواء األب أو األم عرب ربطه بنظام املراســالت 

النصية عرب الهاتف املتحرك، حيث يســتطيع ويل األمر 

كتابة الرسائل إىل أطفاله و يتم عرض تلك الرسائل عىل 

شاشة التلفاز، و ميكن للطفل التجاوب معها عن طريق 

جهاز تحكم إضايف متوافق مع االخرتاع

وهنــاك نظــام الحامية، حيــث ميكن لهــذا الجهاز 

أن يقــوم مقام العني الســاهرة يف املنــزل، حيث ميكن 

اســتخدامه كجهاز رصد ألي حركــة غريبة يف املنزل يف 

حال ترك املنزل خاليا، و يتم مبارشة ابالغ صاحب املنزل 

يف حال وجود حركة غريبة.

وأفضل ما مييز هذا الجهاز أنه قابل للتحديث مبارشة 

عن طريق االنرتنت، الحتوائه عىل وحدة التحكم الذيك 

(وهو عبارة عن كمبيوتــر صغري جدا) ميكن برمجته و 

إضافــة خدمات أخــرى مثل قياس درجــات الحرارة و 

التحكم اآليل عن بعد لألجهزة و غريها)

لذوي االحتياجات الخاصة، و مرشوع الســتارة الذكية 

و هو عبارة عن جهاز يقوم بإغالق الســتارة يف الليل و 

فتحها يف النهار بصورة آلية 

تقدمــت بفكرة مرشوع و قد عرضتــه عىل القيادة 

العامة للرشطــة و املرور وهو مرشوع بعنوان "رسعتي 

تحت أمرك" وهو عبارة عن نظام يقوم بتقليل الحوادث 

الناتجة عن قيادة السيارة برسعة تتجاوز القانون، حيث 

يتم تركيب جهاز ذيك يف السيارة و يكون متصالً باألقامر 

الصناعية لرصد مكان السيارة و بناء عىل موقع السيارة 

يتم تحديد الرسعة املتاحة، فمثال اذا كانت الســيارة يف 

الطــرق الرسيعة خارجة املدينة يقــوم الجهاز بتحديد 

الرسعة املناســبة حســب ما هو محدد من قبل رشطة 
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املرور، عىل ســبيل املثال 120 كم/ســاعة، هنا السائق 

ال يســتطيع أن يتجــاوز هذه الرسعــة، و اذا دخل إىل 

داخل املدينة ، تتقيد السيارة بالرسعات املتاحة حسب 

املنطقة، و بالتايل ميكن بهذه الطريقة حامية الســائق 

من تجاوز الرسعات املحددة.

براءة االخرتاع واملقومــات التي كانت وراء 
االبتكار

نعــم، املقومــات هي توفــر التقنيــة الحديثــة التي 

ساعدتني يف انجاز هذا االخرتاع.

فكرة ومدة اخرتاع 
ويف ســؤال عن فكرة ومــدة اخرتاعه قــال: بدأت قبل 

ســنتني ، حيث انزعــج والدي من جلــوس اخويت أمام 

التلفــاز فطلب مني أن أجــد حال، و فعال وجدت، وقد 

أخذ مني املرشوع قرابة الشهرين لالنتهاء من النموذج 

التجريبي األول.

الصعوبات والتحديات 
ومن أهم الصعوبات هي عدم توفر القطع اإللكرتونية 

يف الســوق املحــيل، فاضطررت لرشائها مــن اإلنرتنت، 

و أيضــا كان أيب مــرتددا يف بادئ األمــر أن أتعامل مع 

الكهربــاء و األجهزة الكهربائية حيث وقتها كان عمري 

مثان ســنوات و لكن عندما وجدين حريصا و أنني أتخذ 

جميع االحتياطات الالزمة لضامن الســالمة سمح يل أن 

أستمر.

الدعم املادي واملعنوي
حصلت عــىل الدعم املادي مــن برنامج تكامل من 

حيث التســجيل يف مكتب براءة االخــرتاع يف الواليات 

املتحدة، و أيضا ساعدوين كثريا يف توجيهي إىل القنوات 

الصحيحة لذلك و ال يســعني سوى أن أشكرهم جميعا 

عىل ذلك.

و حصلت عىل التشــجيع من صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان عندما اســتضافنا مع مخرتعني 

آخريــن يف قــرصه، و قــام بتهنئتي و تشــجيعي عىل 

االستمرار و املثابرة.

كذلك الدعم املستمر لصاحب السمو الشيخ منصور 

بــن زايد آل نهيان حيث كرمني أكــرث من مرة و الذي 

دفعنــي إىل أن أطــور من نفيس دامئــا و أن أكون عند 

حسن ظنه 

و هناك مدرستي التي شجعتني و كان لها الفضل أن 

أتاحت يل فرصة املشاركة يف املسابقات الوطنية.

و ال أنــىس والدي ووالديت، حيث قــام أيب باإلرشاف 

عيل و توجيهي و مســاعديت بتوفري ما كنت أريده من 

أجهــزة و إلكرتونيات، و كذلــك والديت التي لها الفضل 

األكرب يف دعمي و تشجيعي ألصل إىل ما أنا عليه اآلن.

الجوائز وشهادات التقدير
وعن الجوائــز التي حصل عليها قــال خليفة: حصلت 

عىل العديد من شهادات الشكر والتقدير يف الكثري من 

املســاهامت واملســابقات منها، ملتقى اإلبداع الشبايب 

2015، واملســابقة الوطنية ومهارة اإلمارات، ومسابقة 

التاجر الصغري، وتكرمت مــن جامعة اإلمارات ومعهد 

مصدر والكثري ولله الحمد، الجائزة األوىل عىل املستوى 

الوطني كان يف ســنة 2013 حيــث حصلت عىل املركز 

األول يف مســابقة ماراثون تقنيــة املعلومات يف جامعة 

اإلمارات يف العني فئة معرض تقنية الطالب

دور برنامج تكامل
ال يقــف دعم برنامــج تكامل عىل املــادة ، بل هم له 

الفضــل يف توجيــه و توعيــة املشــاركني فيــه لتكون 

لديهــم الفكرة الكاملة، و هناك أيضــا برامج يوفرونها 

للمخرتعني الراغبني يف التسويق و التجارة الخرتاعاتهم ، 

حيث يوفرون كل ما هو مطلوب لتحقيق ذلك

الهدف والطموح
 وعــن طموحاته قــال حاليا أنا يف صدد االســتمرار يف 

الدراســة و الرتكيز عىل أن أحصــل عىل أعىل الدرجات 

، لذلــك قررت أن أتوقف قليال حول هذا االخرتاع و أن 

أعود إليه حســب اإلمكانية، وأن أكــون عاملا يف مجال 

التقنية و أن أخدم وطني يف توفري الطاقة البديلة•
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من الذي ساعد العلم
البعــض عندما يتحدث عــن العلم وتطوره وما قدمه للبرشية من مخرتعــات ومبتكرات ملهمة، 
يغفلــون متاما عن جوانب هامة يف مســرية العلم وكيف تطور، ولعل من أهم ما يتم تســطيحه 
وعــدم االلتفات نحوه هو الدعم املادي، فدوما العلامء يحتاجون للامل واملعامل واملختربات، من 

أجل أن يجربوا نظرياتهم ومن أجل العمل عىل تحويلها لواقع مفيد لإلنسان.
ودون املال وتخصيص امليزانيات الضخمة للبحث العلمي، بل قبل هذا هناك التخطيط وفســح 
املجــال لتنفيــذ املهام العلمية ودعم الجهد العلمي، وهذا الدور يف العادة تقوم به الحكومات أو 
املؤسســات الكربى التي لها اســتثامرات مالية، ومن أهم الجهات التي ســاهمت يف تطور العلم 
والكثري من املخرتعات هي الجيوش العســكرية، بصفة عامة، عىل ســبيل املثال، جهود العلامء يف 
تطوير تقنيات الطريان الحريب منذ الحرب العاملية األوىل مرورا بالحرب العاملية الثانية، وجهودهم 
إلدخال املركبات املدرعة التي تصمد أمام قسوة الصحراء وتكون ذات هيكل قوي، فضال عن السفن 
والعبارات الرسيعة، جميعها متت يف معامل وزارات الدفاع، والجيوش، صحيح أن الهدف كان هو 
االنتصار يف املعارك الحربية، ولدعم الجهد العســكري، وال ننىس يف هذا السياق الصناعة األملانية 
الهائلة التي ســخرها النازي هتلر لتصب يف مصلحة بناء جيش ضخم وكبري ليغزوا أوروبا والعامل، 
الذي أقوله أن جميع هذه الجهود كانت ذات طابع عســكري، وهدفها هو حريب وبشــكل رصف، 
ولكنها انترشت وباتت تســتخدم وتســتعمل يف املجاالت املدنية، فعند انتهاء العمل العســكري، 
تحولــت الرشكات املصنعة لتجهيز مخرتعاتها لتكون لالســتخدام املدين، وعىل ســبيل املثال لدينا 
يف منطقة الرشق األوســط بعد حرب عاصفة الصحراء، دخلت سيارات ذات الدفع الرباعي كبرية 
الحجم، عندما شوهدت ألول مرة كانت تستخدم يف العمل العسكري للجيش األمرييك، ولكن بعد 

الحرب انترشت هذه السيارة لدينا ألنها كانت قوية وتتحمل رمال الصحراء.
يف الحقيقية أثر العلامء اللذين قدموا مخرتعاتهم ومبتكراتهم لوزارات الدفاع والعمل العسكري، 
مل تتوقــف عند الصناعة الثقيلة، بل أمتد حتى للطب نفســه، حيــث وجدت الكثري من األمصال 
العالجيــة بفضل معامل ومختربات عســكرية، مثل مكافحة الجرثومة الخبيثة والســموم القاتلة، 
فضال عن مضادات حيوية فعالة وقوية لحقن الجنود حتى تســتطيع أجسادهم مقاومة الباعوض 

وعدم التعرض للسعة التي يف أحيان قد تكون مميتة.. وغريها الكثري.
وقد يدهش البعض عندما يعلم أن العمل العســكري ساهم يف تطور اإلنسان منذ األزل وليس 
اليوم، فالحاجة للحامية والدفاع عن النفس، جعلت اإلنسان يتوجه نحو استخدام الحديد، والعمل 
عىل تسنينه وصهره ليكون مناسبا للدفاع عن النفس، وعىل درجة من الحدة حتى يستطيع تقطيع 
أوصال من يحاول االقرتاب منه ســواء حيوان مفرتس أو إنســان معتدي. واإلنســان نفسه قام يف 
البداية ومنذ اكتشافه النار، باستخدامها وجعلها مضاءة ليس لحاجة معيشية وإمنا للحامية، وفيام 

بعد اكتشف طاقتها املهولة وأنها تكنز فوائد عظيمة له.
قبل بضعة أيام بث خرب عن وزارة الدفاع األمريكية، وأنها تعمل عىل تطوير تقنية متكن الجنود 
األمريكيــني الذيــن فقدوا أحد أعضائهم مثل اليد أو القدم يف الحروب، من اســتخدام يد أو قدم 
صناعيــة متصلة باملخ مبــارشة، وتجري اآلن تجارب عديدة لقياس نجاح مثــل هذه التقنية، ولو 
قدر لها ونجحت فإنها ســتكون فتح عظيم ليس للجنود األمريكان وإمنا لكل إنسان يف العامل فقد 
قدمه أو يده وألي ســبب... هذا الذي أشــري له ببساطة متناهية، عندما أتحدث عن تطور العلم 
ومــن يخدمه، ففــي أحيان كثرية كانت الحاجة لها الكلمة العليا، وهي من كان لها الصوت األهم 

يف مسرية املخرتعات، وتطور العلم نفسه •

القوة الناعمة

بقلم :
فاطمة املزروعي



من التاريخ

هو الحاجب املنصور محمد بن عبد الله بن عامر بن أيب عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد امللك املعافري، 
ه عبد امللك املعافري من العرب الفاتحني، الذين دخلوا األندلس مع طارق بن زياد رحمه الله،  وكان جدُّ
فنزل بالجزيرة الخرضاء يف جنوب األندلس، واستقرَّ بها، وكان والد املنصور (عبد الله بن عامر) من أهل 
الدين والعفاف والزهد يف الدنيا والقعود عن السلطان، وقد مات يف مدينة طََرابُلُس الغرب، وهو عائد من 
أداء فريضة الحج، وأمه هي بَُريَْهة بنت يحيى من قبيلة بني متيم العربية املعروفة.

إعداد:راية املزروعي

124

نشأته
متثال للحاجــب املنصور نُصب يف الجزيرة الخرضاء ســنة 

2002 م، احتفاالً بالذكرى األلفية لوفاته.

ولــد أبو عامر محمد بن أيب حفص عبد الله بن محمد بن 

عبد الله بــن عامر بن أيب عامر محمد بن الوليد بن يزيد 

بن عبد امللــك املعافري. عام 327 هـ يف الجزيرة الخرضاء 

يف بيــت من أعيان تلــك املدينة. كان أبــوه عبد الله من 

طالب العلم املعروفني، وقد مات يف رحلة عودته من الحج 

ودفن يف طرابلس. أمه هــي بُريهة بنت يحيى بن زكرياء 

التميمــي من أهل بيت من أرشاف قرطبة يســمون ببني 

برطال. جده ألمه يحيى بن إسحاق وزير وطبيب الخليفة 

عبد الرحمن النارص لدين الله. وجده عبد امللك املعافري 

كان من الداخلني لألندلس مع طارق بن زياد.

 قــدم محمد بن أيب عامــر إىل قرطبة شــابًا لطلب العلم 

واألدب والحديــث، فــدرس األدب عــىل يــدي أيب عــيل 

البغــدادي وأيب بكــر بــن القوطية، والحديــث عىل يدي 

أيب بكر بــن معاوية القريش راوي النســايئ. ثم بدأ حياته 

بــأن افتتح دكانًا أمــام قرص الخليفة يكتب فيه الرســائل 

والعرائــض ألصحــاب املصالح، فلفت نظــر من يف القرص 

بأسلوب كتابته وبجزالة عباراته.

تدرجه يف املناصب
التحق ابن أيب عامر بخدمة الخليفة الحكم املستنرص بالله 

عندما رشــحه الحاجب جعفر بن عثامن املصحفي ليكون 

وكيــالً لعبد الرحمن أول أوالد الخليفة، وهو ما عينه عليه 

الخليفة مبوافقــة من أم عبد الرحمن صبح البشــكنجية، 

فُعنّي لذلك يف 9 ربيع األول 356 هـ، ثم والّه دار السكة يف 

13 شوال 356 هـ، ثم ويل خطة املواريث يف 7 محرم 358

هـ، فقاضيًا عىل أشبيلية ولبلة وأعاملهام يف 12 ذي الحجة 

هـ. وبعد وفاة عبد الرحمن صغريًا، بقي يف خدمة أم  358

احلاجب املنصور...
قـائــد املسلمـني ] ا;نـدلــس الذي � يهــزم 
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الخليفة إىل أن أنجبت ولدها الثاين هشــام، فأصبح وكيالً 

لهشــام يف 4 رمضان 359 هـ. ويف جامدى اآلخرة 361 هـ، 

جعله الخليفة الحكم عىل الرشطة الوسطى، ثم أنفذه إىل 

املغرب يف شوال 362 هـ، بأموال كثرية إىل املغرب الستاملة 

زعامء الرببر إىل جانب الخالفة، ثم أرسل مرسومه بتوليته 

قاضيًــا لقضــاة عدوة املغرب. ثم أســند إليــه النظر عىل 

الحشم وهو يف مرض موته.

يف فرتة خدمته لصبح البشــكنجية، لجــأ ابن أيب عامر إىل 

اســتاملتها بُحســن خدمتها وإتحافها بالهدايا، والتي كان 

أشــهرها منوذًجا مبهرًا لقرص من الفضــة أنفق عليه قدًرا 

كبــريًا من املال، وأهداه إليها يف الفــرتة التي ويل فيها دار 

الســكة. أثار ذلك عــدًدا من رجال الدولــة الذين رأوا يف 

صعــوده يف املناصــب ما يقلقهم، فســعوا لــدى الخليفة 

يتهمــون ابــن أيب عامر باإلنفــاق من مال الســكة، فأمر 

الخليفــة بالتحقق من ذلك، وكان ابــن أيب عامر قد أنفق 

منه بالفعل، فلجأ إىل صديقه الوزير ابن ُحدير ليقرضه ما 

نقص من أموال السكة، فأقرضه ابن حدير من املال ما أتم 

ابن أيب عامر به ما لديه من عجز.

وفاة الحكم وانفراده بالسلطة
بعد وفاة الخليفــة الحكم، كاد لدى صقالبة قرص الخالفة 

خطــة تهدف إىل تنحية وّيل العهد الصبي هشــام، وتولية 

عمه املغرية بن عبد الرحمــن النارص لدين الله بدالً منه. 

ويف ســبيلهم لتنفيذ ذلــك، اســتدعى زعامؤهم الحاجب 

جعفر بن عثــامن املصحفي وأنبأوه بخــرب وفاة الخليفة، 

ومخططهــام بتولية املغرية. تظاهــر املصحفي مبوافقتهم، 

وعمل من جانب آخر عىل إفشــال ذاك املخطط خشــية 

أن يزيــد نفوذ الصقالبة يف القــرص. انرصف املصحفي من 

القــرص، وقرر مــع عدد من كبــار رجال الدولــة وزعامء 

الرببر من بني برزال، رضورة التحرك الرسيع إلفشــال هذا 

املخطــط، وكان القرار يقتيض قتل املغرية بن عبد الرحمن 

نفســه لقطع الســبيل أمام مخطط الصقالبة. توىل محمد 

بــن أيب عامر يف جامعة مــن الرجال بتنفيــذ ذلك القرار، 

لينتهي األمر بقتل مرشــح الصقالبــة، وتنصيب ويل العهد 

هشام خلًفا ألبيه.

بعد أن فشل مخطط الصقالبة، دبت الوحشة بني الحاجب 

املصحفــي والصقالبة، الذين بدأوا يف كيد املؤامرات ضده، 

فلجــأ جعفر إىل تقســيمهم، فكان نصيب ابــن أيب عامر 

منهم خمسامئة فتى، وليك يستميلهم، أغدق ابن أيب عامر 

عليهم وأجزل لهم العطاء، فأحبوه واســتقوى هو بهم، ثم 

مــا لبث أن انضــم إليه بنو برزال وهم مــن زعامء الرببر 

وصاروا تحت قيادته، فاشتّدت بهم قوته.

مل متض أشــهر عــىل خالفة املؤيــد بالله، حتــى هاجمت 

املاملك املســيحية أرايض املســلمني يف الشامل، فأشار ابن 

أيب عامــر عىل املصحفي بتجهيز جيــش ملنازلتهم، وعرض 

تــويف الحاجب املنصور يف 27 رمضان 392 هـ يف 
مدينة ســامل وهو عائد من إحــدى غزواته عىل 
برغش، التي أصيب فيها بجروح، وكان قد أوىص 
بأن يدفن حيث مات، كان يشــتيك علة النقرس. 
وقد ترك املنصور من الولد اثنني عبد امللك وعبد 
الرحمن، غري ابنه عبــد الله الذي قتله عام 380 
هـ. وقد ذكر لنا املؤرخون أربع من زوجاته عىل 
األقل، وهم أسامء بنت غالب النارصي، والذلفاء 
أم ولــده عبد امللك[49] وتريســا ابنــة برمودو 
الثــاين ملــك ليــون، وأوراكا ابنة سانشــو الثاين 
ملك نافارا التي تزوجها عام 371 هـ، وأســلمت 
وســاّمها املنصــور «عبدة» وهــي أم ولده عبد 
الرحمــن. وقد ترك املنصور مــن املال 54 بيًتا يف 
مدينته الزاهرة، وقد بلغــت غزواته التي غزاها 

بنفسه 57 غزوة، مل يهزم يف أحدها قط.

وفاته

جعفر عــىل أكابر الدولــة قيادته فرفضــوا، فوجدها ابن 

أيب عامر فرصة مناســبة ليضم إليــه قيادة الجيش، فجهزه 

املصحفــي مبائة ألف دينار لتلك املهمة. ويف 3 رجب 366 

هـــ، خرج ابن أيب عامر يف جيشــه مهاجاًم أرايض جليقية، 

فحــارص حصن الحامــة، ثم عاد إىل قرطبة بعــد 53 يوًما 

محمالً بالسبي والغنائم، مام عزز من مكانته داخل الدولة 

ليعزز أمام الشعب قدراته العسكرية إضافة إىل ما عرفوه 

من قدراته اإلدارية.

بعد عودته إىل قرطبة، بدأ محمد بن أيب عامر يف التخطيط 

إلزاحــة الحاجب جعفــر املصحفي من طريقــه إىل قمة 

الســلطة، فاســتغل ســوء العالقات بني جعفر املصحفي 

وغالب النارصي صاحب مدينة ســامل بسبب اتهام جعفر 

لغالــب بالتقصري يف الدفــاع عن الحدود الشــاملية أمام 

حملة املاملك املسيحية يف الشامل عىل حدود الدولة بعد 

وفاة الخليفة، كام اســتغل حسن عالقته بصبح أم الخليفة 

التي كانت تساعده عىل إنفاذ ما بدا له من مراسيم باسم 

الخليفة، حتى ذهب البعض إىل زواج ابن أيب عامر من أم 

الخليفة يف الرس.

ويف يــوم الفطر عــام 366 هـ، خرج محمــد بن أيب عامر 

يف جيشــه والتقى جيش غالب يف مجريط، ثم افتتحا مًعا 

حصن مولة وغنام فيها الكثري، إال أن غالبًا تنازل عن مغامنه 

البن أيب عامر بل وبعث للخليفة ينبأه بحسن تدبري ابن أيب 

عامر يف تلك الحملة، مام أعىل من أسهم ابن أيب عامر لدى 

القرص والعامة عىل حد سواء. ثم أقنع محمد بن أيب عامر 

حليفته صبح أم الخليفة، باستصدار مرسوم خاليف من ابنها 

بعزل محمد بن جعفــر املصحفي كحاكم لقرطبة، وتولية 

محمد بن أيب عامر حاكاًم عىل قرطبة باإلضافة إىل منصبه 

كقائــد لجيش املدينة. لجأ جعفر لوســيلة يوقف بها هذا 

التحالــف بني غرمييه غالب وابــن أيب عامر، بأن طلب يد 

أســامء بنت غالب للزواج من ابنه محمد بن جعفر، وهو 

ما أرسع ابن أيب عامر إلفشــاله بأن طلب أســامء لنفسه، 

وهو ما وافق هوى غالب فأنكحها ابن أيب عامر. ويف صفر 

367 هـــ، خرج ابــن أيب عامر يف غزوة جديــدة فاجتمع 

بصهره غالب يف طليطلة، وهاجام شلمنقة وعادا سويًا من 

تلك الحملة إىل قرطبة بالغنائم حيث تم زفاف أســامء إىل 

ابــن أيب عامر من قرص الخالفة، وأصدر الخليفة أمره برفع 

القائد غالب لرتبة الحجابة باملشــاركة مع الحاجب جعفر 

املصحفي، وهو ما عّده جعفر انتقاًصا من سلطته. ويف 13 

شعبان 367 هـ، كانت نكبة الخليفة جعفر املصحفي بأن 

أصدر مرســومه بإقالة الحاجب جعفر املصحفي، وسجنه 

هو وأبنائه وأقاربه ومصادرة أموالهم. شــدد ابن أيب عامر 

يف التنكيل بجعفر املصحفي ونكايته، حتى أنه كان يحمله 

معه مكبالً يف غزواته، ثم زجه يف السجن، فظّل يف محبسه 

يف الزهــراء ألعوام إىل أن مات مســموًما وقيل مخنوقًا يف 

محبسه عام 372 هـ، وأسلم إىل أهله وهو يف أقبح صورة.

بعــد أن تخلّص ابن أيب عامر مــن جعفر املصحفي، جعل 

ابن أيب عامر هّمه التخلّص من صهره غالب لينفرد وحده 

بالسلطة. أدرك غالب ما يضمره صهره، فداهنه ودعاه وهو 
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عائد من إحدى حمالته عىل قشــتالة إىل وليمة يف أنتيسة 

إحدى مــدن الثغر األدىن، ودبّر لــه مكيده كادت تودي 

بحياة ابن أيب عامر، إال أنه نجا بعد أن أصيب إصابة 

خفيفة. غادر ابن أيب عامر إىل قرطبة وهو ينوي 

التجهيز لقتال غالب، الذي اســتعان بقوات 

رامريو الثالث ملك ليون، ثم اقتتلت قوات 

غالــب ومحمــد بن أيب عامــر يف معركة 

شــنت بجنــت التــي كادت أن تنتهي 

بانتصــار قــوات غالب، لوال ســقوطه 

رصيًعــا من عــىل جــواده يف 4 محرم 

371 هـ/9 أغســطس 981 م، وُحملت 

رأســه البن أيب عامر. بقي أمام ابن أيب 

عامر خطوة أخــرى، وهي عزل الخليفة 

الرشعــي نفســه، فأشــاع بني النــاس أن 

الخليفــة فّوضه إدارة البالد لتفرغه للعبادة، 

ثم أحاط قرص الخليفة بســور وخندق، ووضع 

عليــه الحرّاس ومنع الخليفة مــن الظهور. أدركت 

صبح التهديد املحدق بعرش ابنها، غري أنه بعد أن متكن 

محمد بن أيب عامر من كل السلطات، مل يعد يف قدرة صبح 

مواجهته مبارشة، فأشــاعت بني العامة أن املنصور يسجن 

الخليفة ويحكم رغاًم عنه ويغتصب ســلطته. ثم راســلت 

زيري بــن عطية حاكم املغــرب لنرصة ولدها، وأرســلت 

أمواال اليه ليجهز جيشــه ويعرب إىل األندلس. علم املنصور 

بذلــك املخطط، فلجــأ أوالً إىل رفع يدها عن أموال خزائن 

قــرص الخليفة التي كانت تقوم بتهريبها بواســطة فتيانها، 

فأرسل ابن أيب عامر ابنه عبد امللك بقوة وجمع من العلامء 

والوزراء إىل قرص الخالفة بقرطبة، وخاطب الخليفة هشام 

يف أمــر األموال التــي تهربها والدته، وطلــب أن تنقل كل 

األموال من قرص الزهراء إىل قرص الزاهرة، فلم ميتنع. وبعد 

أن جفت األموال من بني يدي صبح، يأست من قدرتها عىل

اسرتجاع ســلطة ابنها، فاعتزلت الحياة حتى وفاتها حوايل 

عام 390 هـ.

هـــ، تســّمى محمد بــن أيب عامــر بلقب  ويف عــام 371

«املنصور»، وُدعي له به عىل املنابر. ويف عام 379 هـ، تعاون 

عبــد الرحمن بن املطرف التجيبي صاحب رسقســطة مع 

عبد الله بن الحاجــب املنصور عىل االنقالب عىل املنصور 

يُقّسام عــىل أن 

امللك بينهام فتكون الثغور لعبد الرحمن والبقية لعبد الله، 

إال أن املنصــور علم مبا يدبرانه، فدبّر مكيدة لعبد الرحمن 

قُتل عىل إثرها يف 12 ربيع األول 379 هـ، وحبس ابنه الذي 

اســتطاع أن يفر من محبســه، ولجأ إىل غارسيا فرنانديث 

كونت قشتالة، فغزاه املنصور وطالبه بابنه فرفض غارسيا، 

فهزمه واجتاح املنصور ألبة، واستوىل عىل وخشمة، فاضطر 

غارســيا ملفاوضة املنصور وقبول رشطه بتســليم ابنه عبد 

اللــه، ثم دّس املنصور عىل ابنه من قتله وذلك 14 جامدى 

اآلخــرة 380 هـ، ثم بعث املنصور برأس ابنه وكتاب الفتح 

إىل الخليفــة، فازدادت رهبة الناس من املنصور بقتله ابنه.

هـ، قّدم املنصور ابنه عبد امللك للوالية،  [27] ويف عام 381

ونزل له عن لقب الحجابة، كام اســتوزر ابنه عبد الرحمن. 

اتجه املنصور كذلك، لالســتكثار من جند الرببر يف جيشه، 

وخاصــة من زناتة الذين عــربوا إىل األندلس، واتخذ منهم 

جنًدا كثيًفا.

حمالته
هـ، جّهز املنصور جيًشــا كثيًفا لقتال الحسن  يف عام 375

بــن كنون الذي مترد عىل األمويني يف املغرب وتجّمع 

حولــه أناس كثــريون، فلم يجد الحســن أمامه 

سوى االستسالم أمام ذلك الجيش، فقرر قائد 

الجيش حمله إىل قرطبة، إال أن املنصور أمر 

بقتله وهو يف الطريق، وبإخراج األدارسة 

مــن املغرب. ثم مترّد بعد ذلك زيري بن 

عطية املغراوي عىل األمويني يف املغرب 

يف عــام 387 هـ، فأرســل لــه املنصور 

جيًشــا بقيادة الفتى واضــح العامري، 

فقامت بينهــام معارك كبرية، انهزم فيها 

الجيــش األندليس، فأرســل املنصور ابنه 

عبد امللك بجيــش آخر، وانتقــل املنصور 

بنفســه إىل الجزيرة الخــرضاء إلدارة الحرب 

وإمداد قادته يف املغرب بالقوات، وقد استطاع 

جيــش عبد امللك أن ينتــرص عىل جيش زيري رغم 

أن األخري كان قد اقرتب من النرص لوال خيانة تعرض لها 

زيري بتدبري من املنصــور، حيث طعنه ابن عمه الخري بن 

مقاتل برمح يف ظهره أثناء املعركة، فتســببت إصابة زيري 

يف إرباك جيشــه وهزميته وفراره يف بعض جنده. وبعد أن 

شفي من جراحه، أظهر زيري الندم، وتوّسع رشقًا يف أرايض 

قبائل صنهاجة املوالية للفاطميني باســم الخليفة هشــام 

املؤيــد باللــه، وهو ما قبله منه املنصــور، فعفا عنه وأقره 

عــىل ما يده حتى تويف زيــري، فأبقى املنصور ما له لولده 

املعز بن زيري.

وقد وضعت عىل قربه رخامة نُِقش عليها األبيات التالية:

آثاره تنبيك عن أخباره      حتى كأنك بالعيان تراه

تالله ال يأيت الزمان مبثله   أبًدا وال يحمي الثغور سواه

وقد خلفه يف مناصبه ولده عبد امللك الذي ســار عىل نهج 

أبيــه إىل أن تويف عام 399 هـ، فخلفــه أخاه عبد الرحمن 

الذي مل تدم فرتته طويــالً حيث دخلت األندلس يف عهده 

يف فرتة مــن االضطرابات بدأت مبقتله، واســتمرت ألعوام 

وانتهت بســقوط الدولة األموية يف األندلس وقيام ماملك 
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وقفات

بقلم :
د.سلطان eمد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي

النظام االيراv والسياسة 
العودية

مل تكــن الخطــوات التي اتخذتهــا اململكة العربية الســعودية ومن وراءها دول الخليــج وخاصة دولة 
اإلمارات، بدءاً من التحالف العريب يف اليمن، والسعي إىل اعتبار الحليف الرئيس للنظام اإليراين يف املنطقة 
منظمــة إرهابية ونقصد هنا بحزب الله وليس انتهاءاً بالتحالف اإلســالمي الــذي أفرز بدوره تحالف 34 
دولة بقيادة اململكة وإقامة مناورات رعد الشــامل، أن تكون موضع ترحيب من قبل النظام اإليراين نظراً 
ملا يشــكله ذلك من تهديد ملســاعي النظام اإليراين لتحقيق مزيد من النفوذ يف املنطقة وزرع مليشــياته 

ودعم مواليه 
املعطيات الراهنة تفيض إىل حقيقة وهي أن اململكة العربية الســعودية تأيت بدورها املنافس اإلقليمي 
الرئييس للنظام اإليراين يف املنطقة، بل والعائق لطموحات نفوذها. حيث تتجىل صور الحضور الســعودي 

وما يقلبله من انفعال من النظام االيراين يف التايل:
أ.    املكانة اإلسالمية التي تحظى بها اململكة العربية السعودية.
ب.  الحضور عىل املستوى اإلقليمي والدويل والتأثري عىل الساحتني.

جـ.  القوة االقتصادية والدور الجوهري يف سوق النفط.
د.    الحضور الفعال يف العديد من الدول وامللفات محط االهتامم اإليراين ومناطق نفوذها.

هـ.   الدبلوماسية السعودية ووقوفها يف وجه التغلغل اإليراين.
و.     املســاحة والتعداد الســكاين والقوة العسكرية جنباً إىل جنب مع بقية الدول التي تشاطر اململكة 

ما تشكله التدخالت املستمرة للنظام اإليراين يف دول املنطقة.
تلك العنارص وغريها جعلت من النظام اإليراين يتخذ العديد من الســبل محاولًة لســحب البســاط من 

اململكة العربية السعودية. 
فخالل الســنوات األخرية، حاول النظــام اإليراين جاهداً توظيف ما يطلق عليه بثــورات الربيع العريب. 
فلــم يكن هذا املســمى دارج يف أدبيات النظــام اإليراين وإعالمه، بل اســتخدم مصطلح «ثورات الصحوة 

اإلسالمية» واعترب أن تأثريها جاء نتيجة الثورة يف إيران عام 1979م. 
بعد كل تلك املحاوالت يأيت التحالف العريب ومن ثم التحالف اإلســالمي وما شــهدته القمة اإلســالمية 
األخــرية من حضــور وتأثري ملموس للمملكة العربيــة ليعيد للعقل الجمعي للنظــام اإليراين أنه بعيد كل 
الُبعد عن حلم قيادة العامل اإلســالمي وتحويل نظرية أم القرى إىل واقع (أي أن تكون إيران قائدة للعامل 

اإلسالمي) واستمرار التأثري السعودي وما يحظى به من تقدير للدول اإلسالمية املؤثرة يف املنطقة.
نتيجة ملا تقدم ظهر جلياً ردة الفعل اإليرانية املنفعلة تجاه ذلك. ولعل أبرزها ما جاء من داخل مكتب 
املرشــد وترصيحات قائد الحرس الثوري الســابق ومستشار املرشد العسكري «رحيم صفوي» حني قال أن  
الهدف من التدخل الســعودي الخطري يف األزمات اإلقليمية وتأســيس تحالفــات متعددة هو القيام بدور 
الزعامــة بني الدول اإلســالمية، ومواجهة الــدور اإلقليمي إليران التي تدعو الدول اإلســالمية إىل الوحدة 

وتعزيز محور املقاومة اإلسالمية يف املنطقة.
إن املتفحص ملثل هذه الترصيحات يتجىل له وبوضوح كيف يستقبل النظام اإليراين الخطوات السعودية 
تجــاه املنطقــة ودورها يف توحيد الجهود ملواجهة تحديات املنطقــة. وبالرغم مام تعرضت له اململكة من 
هجــامت متكررة من قبل التنظيامت اإلرهابية والقاعدة ســابقاً وما يطلق عليه حزب الله الحجاز والحقاً 
داعــش، إال أن النظام اإليراين يحاول إلصاق تهمة اإلرهاب باململكة العربية الســعودية واعتبار أن الفكر 
اإلرهــايب نابعاً منها. هذا ما جعل قائد الحرس الثوري األســبق محســن رضايئ يدعــي أنه ال توجد عملية 

إرهابية إال وتجد مواطن سعودياً فيها.
مثــل تلك الترصيحات وغريها تعطي مــؤرش واضح عىل أن النظام االيراين ســيميض جاهداً يف مواجهة 
تلك الخطوات التي تتخذها اململكة العربية الســعودية مع بقية الدول ويف مقدمتها دولة اإلمارات. وهو 
مــا يدفع بدوره اىل أن تســتثمر دول التحالف العريب تلك النجاحــات التي تحققت وتصبوا نحو مزيد من 

تعزيزها يف مواجهة سياسات النظام االيراين املزعزعة لالستقرار
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يثبت لنا التاريــخ كل يوم وبحمد الله ان التوفيق 

والســداد هــام حليفــا قيادتنــا الرشــيدة يف شــتى 

مجــاالت البنــاء والتطويــر وبخطى ثابتــة وحكيمة 

لجميع مؤسســات الدولة حتى تبوأت دولتنا املكانة 

العامليــة املرموقة بني الدول ومنها القوات املســلحة 

التــي واكبت أرقى ما وصلت اليــه الجيوش املتقدمة 

فكان نتيجة طبيعية لتطوير القوات املسلحة وتوسع 

مهامها أن تنشــئ النيابات واملحاكم العسكرية الذي 

بــدأ تفعيلها يــوم 1/2/2012 كلبنــة رضورية يف بناء 

القوات املســلحة وإضافة مكملة للمنظومة القضائية 

يف الدولة وبضامنات وبدرجات تقايض توازي القضاء 

العــادي متيزها عن نظم القضاء العســكرية يف العامل 

وأصبحت مختصة دون غريها بنظر الجرائم العسكرية 

ذات الصلة بالقوات املسلحة ومنها جرمية الفرار طبقا 

للامدة 9 من املرســوم بقانون اتحادي رقم  11 لسنة 

2009 بشأن تشكيل املحاكم العسكرية  وتعديالته.

الشك أن من أهم سامت العسكرية الضبط والربط 

العســكري فإلتزام منتســب القوات املسلحة بوضع 

نفســه يف معيــة القائد وإطاعة األوامــر والتواجد يف 

املكان والزمان املحدديــن وعدم مبارحة املكان دون 

إذن أو التخــيل عــن الواجــب املكلف به أيــاً كانت 

االســباب هو لب االنضباط الــذي يرتكز عليه العمل 

العســكري ، ومبخالفة العســكري أياً من تلك االمور 

يكون قد اخــل بقواعد االنضباط العســكري ووضع 

نفسه موضع املساءلة القانونية مام يحتم عىل القائد 

اتخــاذ االجراء الالزم حياله طبقــا للضوابط والقوانني 

املرعية حتــى يحافظ عىل قواتــه وجاهزيتها لتؤدي 

واجبها املقدس يف حامية الوطن عىل الوجه املطلوب.

تعريف الفـرار لغًة واصطالحاً.
الفــرار لغًة له معاٍن عدة نقتــرص فيها عىل معنى 

الفــرار يف معجــم املعاين الجامــع ، فكلمة  فرار هي 

(اسم مصدر: فر ، الذ بالفرار ، الهروب ، فر من أو فر 

اىل) ، والفرار يف االصطالح العســكري كام نصت عليه 

املادة 30 من الالئحة االنضباطية يف القوات املســلحة 

الصــادرة بقرار نائب القائد االعىل للقوات املســلحة 

رقم 23 لسنة 2008  كام ييل : 

1. يعترب يف زمن الســلم فاراً من الخدمة يف القوات 

املسلحة كل عســكري تغيَب دون إذن عن قيادته او 

الطبيعة القانونية للتغيب عن الوحدة بدون إذن

وحدتــه ، أو عن املكان الواجب التواجد فيه ، وذلك 

بعد ان متيض عىل غيابه مدة تزيد عىل تســعني يوماً 

متصلة .

2. يعترب يف زمن العمليات الحربية فاراً من الخدمة 

كل عســكري تغيــب دون إذن أو عــذر عن املكان 

الواجــب التواجد فيــه بعد انقضــاء اربع وعرشين 

ســاعة عىل بدء الغيــاب إذا كان داخل الدولة ، وإذا 

كان خارج الدولة بعد انقضاء ست وثالثني ساعة.

3.  يعتــرب يف زمــن العمليــات الحربية فــاراً من 

الخدمة كل عســكري تغيــب دون إذن أو عذر عن 

املكان الواجب التواجد فيه بســفره إىل خارج الدولة 

أو تخىل عن قيادتــه أو وحدته أثناء تواجدها خارج 

الدولة .

وهذا التعريف هو الذي اســتقرت عليه املحكمة 

العسكرية العليا بالقوات املسلحة اإلماراتية وأرسته 

كمبدأ يف (الطعن رقم 2 لســنة 2 ق عســكريه عليا 

جلسة 25/3/2013) وتســريعليه املحاكم العسكرية 

يف الدولــة ، كام ان مرجعية معنــى الفرار يف القرآن 

الكريم والســنة النبوية أسمى وأوىف ففي قوله تعاىل 

يف اآليتــني 50 و 51 مــن ســورة (املدثر) بســم الله 

الرحمــن الرحيم " كأنهم حُمٌر ُمســتنفرة ، فرًت من 

قســورة " ، وقسورة هي األُســد ، وكذلك اآليتني 15 

و 16 مــن ســورة االنفال متوعداً الفــار من الزحف 

بعــذاب النار (يا ايهــا الذين امنــوا اذا لقيتم الذين 

كفروا زحفا فال تولوهــم االدبار ، ومن يولهم يومئٍذ 

دبــره إال متحرفــا لقتال او متحيــزاً  اىل فئة فقد باء 

بغضٍب من الله ومــأواُه جهنم وبئس املصري) صدق 

اللــه العظيــم ، واملتحرٍف أي املنعطــف عىل العدو 

وليــس الفــار منه ، ومعــروف أن التويل هــو اإلدبار 

والهروب ، وكذلك حديث أيب هريرة ريض الله عنه أن 

رسول الله صىل الله عليه وسلم قال : (اجتنبوا السبع 

املوبقات قالوا وما ُهَن يارسول الله قال : الرشك بالله 

، والِســحر، وقتــل النفس التي حرم اللــه اال بالحق ، 

وأكل مــال اليتيم ، والتوِيل يوم الزحف...) أي الهروب 

عند مواجهة العدو.

 الفراريف قانون العقوبات العسكرية.
مل يتطرق قانون العقوبات العســكرية اىل تعريف 

الفرار مكتفياً ببيان عقوبته كجرمية قانونية ، وتعريف 

الفرار كام اسلفنا يبني فظاعة ُجرم الفرار وما قد يرتتب 

عىل فعله من آثار وخيمة يف ميدان املعركة ، لذا حدد 

املرشع اإلمارايت عقوبة جرمية الفرار يف املادة 32 من 

املرســوم بقانون اتحادي رقم 10 لســنة 2009 بشأن 

العقوبات العسكرية  وتعديالته عىل النحو اآليت:

1. يعاقب بالســجن املؤقت كل مــن ارتكب اثناء 

خدمة امليدان احدى الجرائم االتية:

أ.   فــر او رشع يف  الفرار مــن الخدمة يف القوات 

املسلحة.

ب. اقنع او ســعى إلقناع شخص او مكنه او سعى 

لتمكينه من الفرار من الخدمة يف      القوات املسلحة.

2. تكــون العقوبة الحبس مــدة ال تقل عن ثالثة 

اشــهر وال تزيد عىل سنتني إذا ارتكبت الجرمية يف غري 

خدمة امليدان.

3. ويعاقــب بالحبس مدة ال تزيد عىل ســنتني كل 

من علم بفرار أيا من منتســبي القوات املســلحة او 

بعزمه عــىل ذلك ودون ان يخرب قائده بذلك فورا ومل 

يتخذ كل ما بوسعه من الوسائل التي تؤدي اىل القبض 

عليه.

ويف املذكرة التفســريية للمرســوم بقانون اتحادي 

بشــأن العقوبات العســكرية ســالف الذكر تبني أنها 

أوضحت صور الفرار املختلفة كالفرار أو الرشوع فيه 

وبينت أن معيــار التفرقة بني الغيــاب والفرارمناطه 

قصد الفاعل وظروف تغيبه فــإذا تبني أن تغيبه كان 

بقصد عدم الرجــوع إىل الخدمــة أو بقصد التخلص 

منها كان ما ارتكبه فراراً من الخدمة ، أما إذا ثبت غري 

ذلك كان ما أرتكبه غياباً ، إال أنه ومع ذلك ال مينع من 

أن تحدد الالئحة االنضباطية يف القوات املسلحة مدد 

معينة ملــن يُعد فاراً من الخدمــة كقرينة عىل توافر 

نيــة عدم الرجــوع إىل الخدمة ، كــام جعلت عقوبة 

الرشوع يف الفرار مامثلة لعقوبة الجرمية التامة ، وكذا 

التحريض عىل الفرار أو السعي لإلقناع بالفرار أو حتى 

التمكني مــن الفرار جرمية عقوبتها الســجن املؤقت 

املقدم حقوقي
رئيس eكمة اجلنح العسكرية بالوكاله

احمــد حسن هادي وعه الســـــــــــيفي
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أثناء خدمة امليدان وايضا من َعلَِم بالفرار أو بالرشوع 

فيه ومل يُخرب القائد فوراً بذلك أو يحول دون ارتكابه.

ان الفــرق الذي حدده املرشع بــني عقوبة الفرار 

يف خدمــة امليــدان وبني عقوبة الفــرار يف غري خدمة 

امليــدان (أي يف حالة الســلم) يجســد املخاطر التي 

ينطــوي عليها الهروب من املعركة وما قد يحدثه من 

خــذالن وإرباك للقائد وما قد يتيحه من فرص للعدو 

وما قد يسببه من خسائر وتأثري نفيس عىل املقاتلني ، 

فالصمود يف وجه العدو والصرب عىل القتال هو عنوان 

الرجولــة والفداء وينم عــن أصالة املعــدن ورباطة 

الجأش وشــيم الرجال التي هي مــن صفات األبطال 

واإلميــان بالله وبالدفاع عن الوطــن ، والنكوص عنه 

عار ال ينبغي لعسكري يُعتُد بنفسه وبقيادته أن يأتيه 

، وهكذا تجلًت حكمة الرحمن ســبحانه وتعاىل حني 

غلًظ عقوبة الفار يوم الزحف وتوعده بعذاب جهنم ، 

أما الفرار يف حالة السلم فقد حدد املرشع  له عقوبة 

الحبس سنتني كحد اقىص ومبا ال يقل عن ثالثة أشهر.

وآجبات قائد الوحدة عند ارتكاب جرمية الفرار.

الشــك أن القائــد هــو األدرى بتابعيــه وبه أنيط  

تحقيــق الضبــط والربــط العســكري بالوحدة وهو 

القادر عىل تحقيق التوازن داخل الوحدة بني مصلحة 

القوات املسلحة وتقدير ظروف مرؤوسيه ومبا يحقق 

أهداف وحدتــه ومصلحة القوات املســلحة ، وغالباً 

ما يقع الفرد يف مخالفة التغيب عن وحدته ألســباب 

وظروف تختلف من شــخص آلخر وصاحب القرار يف 

ذلك هو القائد املبارش(حســب الصالحيات) فإذا كان 

الغياب مل يتجاوز الـــ 90 يوماً متصلة أو متفرقة  ُعد 

ذلك غيابــاً إنضباطيا يدخل ضمــن صالحيات القائد 

وعليه أن يترصف فيه طبقاً للوائح واإلجراءات املتبعة 

، أمــا إذا تجاوز الغياب الـ 90 يومــاً متصلة فتنحرس 

يــد القائد عنــه ويــؤول االختصاص فيــه إىل النيابة 

العســكرية إذ يتغري عندئذ وصف ذلــك الغياب إىل 

جرمية فرار.

ويف حالــة إرتــكاب جرميــة الفــرار يتخــذ القائد 

الخطــوات القانونية الصحيحة بصفتــه مأمور ضبط 

قضــايئ يف دائــرة عمله مع رضورة إملامــِه بالقوانني ، 

وإجراء التحقيق املبديئ باألســلوب الصحيح يف ضبط 

الواقعة وتدوينها بأسلوب كتابة واضحة وفقاً ملا حدث 

يف الواقع إلمكان اتخاذ القرار املناسب حيالها ، كام له 

االســتعانة بأهل الخربة والتخصص ، ومن ثم إحالتها 

إىل النيابة العســكرية املختصة مادامت تلك الجرمية 

التي ارتكبها الشــخص ُصِنفت بأنهــا جرمية فرار من 

إختصاص النيابة العسكرية التي بدورها تترصف فيها 

وذلك تطبيقا للامدة 29 من املرســوم بقانون اتحادي 

رقم 12 لسنة 2009 بشــأن نظام االجراءات الجزائية 

العسكرية وتعديالته.

استثناءات تنفي جرمية الفرار.
جرمية الفــرار املعاقب عليها قانونــاً هي الجرمية 

التي تغيب فيها العســكري (مختــاراً) عن التواجد يف 

املكان والزمان املحددين لتواجده رشيطة تجاوز ذلك 

الغياب كام اســلفنا الـ 90 يوماً متصلــة وبال انقطاع 

إذ تتــوىل النيابة العســكرية التحقيق فيهــا وإحالتها 

اىل املحاكــم العســكرية املختصــة فإذا تبــني للنيابة 

العســكرية أن عارضــاً ما قــد شــاب إرادة اإلختيار 

وأعدمها خالل الـ 90 يوم غياب متصل كمرض أقعده 

او حبــس منعــه من العــودة اىل الوحــدة أو املكان 

الواجب عليــه التواجد فيه قانونــاً ، فهنا تصبح تلك 

املدة منقطعة وغري متصلــة ببعضها ومن ثم تضحي 

غياباً وليس فراراً ويختــص القائد هنا بالتحقيق فيها 

والترصف حيالها وفقاً للامدة 30 من املرســوم بقانون 

اتحادي بشــأن نظام االجراءات الجزائية العســكرية 

وتعديالته املشــار اليه والالئحة اإلنضباطية  السالف 

ذكرها•

قراءة مــن القوانني االتحادية، أن املرشع االتحادي ملا له 
من االختصاصات رشع قانون اتحادي رقم 3 لسنة 2009 
يف شــأن األسلحة والذخائر واملتفجرات ونرش يف الجريدة 
الرســمية يف العدد 493 وعمل بــه بتاريخ 24/6/2009 
ويشتمل هذا القانون عىل أربعة أبواب يف 77 مادة وقرر 
يف املادة 76 عىل أنه يُلغــى القانون االتحادي رقم (11) 
لسنة 1976 بشأن األسلحة النارية والذخائر واملتفجرات 
والقوانني املعدلة له وكان يعمل به يف 1/1/1977 والذي 

تضمن عىل 50 مادة.
يف تطبيــق أحــكام هــذا القانون فــإن وزيــر الداخلية 
أو وزيــر الدفــاع املنوط به بتنفيذ هــذا القانون، ومينح 
ســلطة الرتخيص الســلطة التي يخولهــا الوزير صالحية 
إصــدار الرتاخيــص وفق أحكام هــذا القانون ويشــمل 
الســالح الناري والهوايئ والصويت والضويئ وســالح الصيد 
والســالح األثري والكهربايئ، ويســتثنى من ذلك القوات 
املسلحة وقوة الرشطة واألمن يف الدولة بالنسبة لألسلحة 

والذخائر واملتفــجرات الالزمة لها.
وتصدر تراخيص اقتناء وحمل وحيازة األسلحة والذخائر 

واملتفجرات واأللعاب النارية واالتجار فيها 
واســتريادها وتصديرهــا وصنعها وإصالحها عن ســلطة 
الرتخيص شخصياً باســم من صدر لصالحه ويف حدود ما 
رخص به، بعد الرجــوع للجهـــات املعنية التي تحددها 
الالئحــة التنفيذية، وتكون الرتاخيص ملدة ســنة ميالدية 
واحدة قابلة للتجديد عدا تراخيص اقتناء وحمل األسلحة 
لألفـراد فتكون ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، ولسلطة 
الرتخيص رفض منح الرتخيص أو تجديده ولها تقييده بأي 
قيد وذلــك لالعتبارات التي تراهــا داعيه لذلك دون أن 
تكون ملزمة بإبداء األســباب، وإذا رفض طلب الرتخيص 
أو التجديد يعوض طالب الرتخيص أو التجديد عن قيمة 
الســالح وفقاً لتقدير ســلطة الرتخيص ما مل يترصف فيه 
آلخر تنطبق عليه رشوط الرتخيص، ويف جميع األحوال ال 
يجوز التنازل عن الرتخيص أو نقله إىل الغري، كام ال يجوز 

تغيري املحل إال بعد الحصول عىل املوافقة الالزمة.
وللوزير املختص ســحب الرتاخيص الصــادرة قبل انتهاء 
مدتها كلام اقتضت دواعـي األمـن ذلك، وعىل من سحب 
من الرتخيص يف هذه الحالة أن يضع تحت ترصف سلطة 
الرتخيــص كل مــا يكون يف حوزته من أســلحة أو ذخائر 
أو متفجرات أو معدات أو آالت متصلة بها أو ســجالت، 
ويحــدد الوزير الضوابط الالزمة ألســلحة الصيد وأماكن 
اســتخدامها وحاالت التدريب وصورهــا، ويجوز لالئحة 
التنفيذية أن تقرر اإلعفاء من رشط الحصول عىل ترخيص 

للسالح غري الناري وذخريته.
كام يعاقب القانون بالحبس كـل مـن اقتنى أو حمـل أو 
حــاز أو أحــرز بـدون ترخيص ســالحـاً نارياً أو ذخــرية 
أو أي جــــزء منهمـــا أو متفجــــرات، ويحكم يف جميع 
األحوال مبصادرة املضبوطات ووســيلة النقل، كام يحكم 
عــىل األجنبي باإلبعاد، ويجوز للمحكمة أن تقيض بإلغاء 
الرتخيــص، وللوزير أن يقرر رصف مكافأة مالية ملن يبلغ 
عن االتجار غري املرشوع باألسلحة والذخائر واملتفجرات 
واأللعــاب الناريــة أو تهريبهــا أو تخزينهــا بصورة غري 

مرشوعة متى أدى بالغـه إىل الكشف عنهــا.

الثقافة القانونية
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رشع لنــا ربنا  الصيام فــكان فرضا عىل األمة وركنا من 

أركان اإلســالم ،وقد سّن لنا النبي صىل الله عليه وسلم 

سننا يف رمضان 

منها الســحور للصائم فهو بركة وقوة للصائم عىل أداء 

الفريضة .

وقد بني النبي صىل الله عليه وســلم أن الفرق  ما بيننا 

وبني صيام أهل الكتاب أكلة السحر يعني السحور ألن 

أهــل الكتاب يصومون من نصف الليــل فيأكلون قبل 

منتصف الليل ال يأكلون يف الســحر أما املسلمون ولله 

الحمد فيأكلون يف السحر يف آخر الليل.

فعن أنس بن مالك ريض الله عنه أن رســول الله صىل 

روا، فإن يف السحور بركة "  الله عليه وســلم قال: " تسحَّ

(رواه البخاري ومسلم). 

ومن سنن الصيام تأخري السحور فعن زيد بن ثابت ريض 

الله عنه قال: "تســحرنا مع النبي صىل الله عليه وسلم 

ثم قام إىل الصالة"، قلت: كم بني األذان والسحور؟ قال: 

"قدر خمسني آية" (رواه البخاري ومسلم). 

ومن سنن الصيام اإلفطار عىل الرطب فإن مل يجد فعىل 

التمر فإن مل يجد فعىل اللنب أو املاء .

عن أنس بن مالك ريض الله عنه قال: " كان رسول الله 

صىل الله عليه وســلم يفطر عىل رطبات قبل أن يصيل، 

فإن مل تكن رطبات فعىل مترات، فإن مل تكن حســا حسوات 

من املاء " (رواه أبو داود والرتمذي وأحمد 

ومن ســنن الصيام الدعاء يف نهار الصوم وخاصة قبيل وقت 

الفطور.

عن عبد الله بن عمر ريض الله عنهام قال: " كان رسول الله 

صىل الله عليه وســلم إذا أفطر قال: " َذَهَب الظَّأَمُ َوابْتَلَّْت 

الُْعُروُق َوثَبََت األَْجُر إِْن َشاَء اللَُّه " (رواه أبو داود 

ومن ســنن الصيام كرث الذكر لله تعاىل وتالوة القرآن والبعد 

عن اللغو والرفث والكالم الفاحش.

ومن سننه كرثة الصدقة واإلحسان إىل الفقراء 

ومن سننه قيام الليل جامعة بصالة الرتاويح يف املساجد.

ومن سننه التزاور والتواصل بني األرحام .

 ما حكم النية يف صيام شهر رمضان 
ومتى تجب؟

النية يف صيام شــهر رمضان ركن وال يصح الصيام 

بدونها ،لقوله صىل الله عليه وسلم ( إمنا األعامل 

بالنيــات) متفق عليــه ، وال بد لصحة نية الصيام 

أن تعقــد من الليل لقوله صىل الله عليه وســلم 

(من مل يبيت الصيام من الليل فال صيام له “ رواه 

أبــو داود صحيح. أخرجه أبــو داود وابن خزمية 

والدارقطنى .

هذا هو شــهر العطاء الرباين قد أقبل علينا بخرياته ونفحاته 

وكراماتــه ففيه تفتــح أبواب الجنان وتنادي أهــل الطاعة إليها 

وفيــه تغلق أبواب النريان وتوصــد دون أهل اإلميان وفيه تقيّد 

الشياطن وتربط فال تصل إىل نفوس بني آدم الصامئني بوساوسها 

إال قليال ، 

عن أيب هريرة ريض الله عنه أن النبي صىل الله عليه وســلم 

قــال :" إذا كان أول ليلــة من شــهر رمضان صفدت الشــياطني 

ومردة الجن ، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ، وفتحت 

أبــواب الجنة فلــم يغلق منها باب ، وينادى منــاد كل ليلة : يا 

باغــي الخري أقبل ويــا باغي الرش أقرص ، وللــه عتقاء من النار 

وذلك كل ليلة "رواه النسايئ بسند صحيح

فهذ املنادي يناديك أيها املســلم أقبــل إىل الخريات واغرتف 

من الطاعات قبل الفوات فال تدري أيكون آخر العهد أم سيعود 

عليك بعد ذاك.

وعنه أن النبي صىل الله عليه وسلم قال :" أتاكم شهر رمضان 

شــهر مبارك فرض اللــه عليكم صيامه تفتح فيــه أبواب الجنة 

،وتغلــق فيه أبواب الجحيم ، وتغل فيه مردة الشــياطني ، وفيه 

ليلة خري من ألف شــهر من ُحــرم خريها فقد ُحرم " رواه أحمد 

والبيهقي بسند صحيح.

وهذه الليلة املشــهودة تعــدل عمرك وزيادة فــإن أدركتها 

أدركتك السعادة وفزت يف الدارين وكنت من أهل الريادة.

شــهر رمضان شــهر لالجتهاد يف األعامل وعلــو الهمم ذلكم 

لخفة البدن وقلة وسواوس الشياطني وقلة التعلق بالدنيا فسهل 

عليك العمل لقلة امللهيات عنه.

ففــي رمضان يف الســنة الثانيــة للهجرة كانــت معركة بدٍر 

الفاصلــة ففيها عال أمر الله وانتــرص نبيه محمد وأصحابه بإذن 

الله تعاىل .

ويف رمضان يف الســنة الثامنة للهجرة كان الفتح العظيم فتح 

مكة املكرمة .

وهذا يوضح لك أيها املسلم أن رمضان ليس للكسل والخمول 

وال للعب والتعطل عن العمل 

كم إنه ليس شهراً للملهيات عن ذكر الله من شتى أنواعها 

فعليك أن تقتدي بحبيبك محمد صىل الله عليه وســلم فقد 

كان يجتهد يف رمضان ما اليجتهد يف غريه وطان يجتهد يف العرش 

االواخر من رمضان أكرث من بقية رمضان.

النافذة الدينية

شهر ال�كات والفتوحات
á«¶Yh áØbh
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  ما هي أركان الصيام؟
 الصيــام له ركنان  األول النية ومحلها القلب ويجب 

استحضارها وتبييتها ليلة الصيام.

والثــاين : اإلمســاك عــن الطعام والــرشاب وجميع 

املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس .

 ما هي مكروهات الصيام؟

العطور  استخدام  للصائم  يكره 

ويكــره له املبالغة يف املضمضة 

واالستنشــاق ويكره له السواك 

بعد الزوال.ويكــره بلغ البلغم 

لرضره.

 إذا كلف املســلم يف نهار رمضان عمالً شــاقا رضوريا كالقتال 

للعســكري فإنه يجب عليه أن يفطر ليكون أقوى عىل القتال 

ثــم يقيض بعد ذلك ودليلــه أن النبي صىل الله عليه وســلم 

أمــر الصحابة باإلفطار يف معركة بــدر ويف فتح مكة وكانتا يف 

رمضــان، معركــة بدر يف الســنة الثانية وفتح مكة يف الســنة 

الثامنة للهجرة.

 إذا كُلف العسكري بعمل رضوري يف نهار 
رمضان وكان شاقاً عليه الصيام فهل يجوز 

له اإلفطار ثم القضاء بعد رمضان؟
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إعداد: شعبة الوعظ وا*رشاد الديني

هو تحفة معامرية وإبداع حضاري فريد ومعلم من املعامل 

التــي يصعب تكرارها يف االزمان ، ذلكم هو املســجد الجامع 

الذي يرتبــع عىل واجهة مدينة أبوظبــي الجميلة فهو واجهة 

مرشقة مضيئة تشّع بالرقي والتطور والحفاوة من هذه الدولة 

املباركة بدينها ومســاجدها ورقيها وسموها للمعايل يف جميع 

جوانب الحياة .

 ويعترب هذا املســجد رابع أكرب مسجد يف العامل من حيث 

املســاحة الكلية بعد املسجد الحرام واملسجد النبوي ومسجد 

الحســن الثاين بالدار البيضاء مبساحة تبلغ 412،22 مرتا مربعا 

بدون البحريات العاكســة حوله، وأحد أكرب عرشة مســاجد يف 

العامل من حيث حجم املسجد. ويتسع املسجد ألكرث من 7000 

مصيل يف الداخل ولكن من املمكن مع اســتعامل املســاحات 

الخارجية ان يتســع لحوايل 40،000 مصل لكافة أقسام مبنى 

املســجد. ومــن معامله املميــزة وجود أربعة مــآذن يف أركان 

الصحن الخارجــي بارتفاع 107 أمتار للأمذنة مكســية كاملة 

بالرخام األبيض 

عامرة املسجد

يبلــغ عــدد األعمدة داخــل قاعة الصــالة الرئيســية 24 

عموداً تحمل األســقف والقباب الضخمــة، وصممت بحيث 

يكون العمود الواحد مقســامً إىل أربعة ركائز، تحمل العقود 

الحاملة للقباب. هذه األعمدة مكسوة بالرخام األبيض املطّعم 

بالصدف بأشــكال وردية ونباتية، ما يضفــي جامالً ورونقاً يف 

القاعة.

وأبعــاد املســجد الداخلية هي 50 مــرت يف 55 مرت، ويصل 

ارتفاع الســقف 33 مرت عن األرض إىل عند القبة الرئســية، إذ 

يصل ارتفاعها إىل 45 مرت

سجادة املسجد

تغطي أرضية املسجد أكرب سجادة يف العامل وتبلغ مساحتها 

5 آالف و 627 مــرتا مربعــا وصممت بفنــون راقية وجميلة 

تضفى ميزة التفرّد عىل املسجد. السجادة يدوية الصنع وعمل 

بالكامل البالغة 17 ألف مرت مربع من ضمن أكرب املســاحات 

املكشــوفة املوجودة يف املســاجد بالعامل اإلســالمي. أما عدد 

أعمــدة الصحن الخارجي املوجودة باألروقة املحيطة بالصحن 

فيبلغ ألًفا و 48 عمودا مكســيا بالرخام املطعم باألحجار شبه 

الكرمية، وبتصميميات نباتية وأزهار ملونة ولها تيجان معدنية 

مطلية بالذهب.

وأحيط

ت األروقــة الخارجيــة للمســجد ببحــريات مائية تعكس 

واجهات املسجد، مام يضيف إليه متيزا من الناحية التصميمية، 

وأرضياتها مكسوة بالرخام األبيض مع استعامل رخام أخرض يف 

املمرات التي تــؤدي إىل الصحن، كام روعي بأن تكون أعمدة 

األروقــة الخارجية من الرخام األبيض املطعم باألحجار شــبه 

الكرميــة، وقــام بتثبيتها عــامل مهرة اســتقدموا خصيصا من 

الهنــد، باإلضافة إىل تاج األعمدة، واملصمم بشــكل رأس نخلة 

من األملنيوم املذهب.

باإلضافــة إىل ذلك، فإنــه يقع يف كل مــن الزاوية الرشقية 

الشــاملية والرشقية الجنوبية أماكن للوضــوء، مكونة من 80 

دورة مياه و 100 نقطة وضوء.

عليها 1200 ناســج وناسجة، و 20 فنيا و 30 عامال. يبلغ عدد 

العقد فيها 2,268 مليون عقدة وتزن السجادة 47 طنا، 35 طنا 

منها من الصوف و 12 طنا من القطن. 

قباب املسجد 

تعد قبة املســجد الرئيســية أكرب قبة يف العامل، حيث يبلغ 

ارتفاعهــا 83 مرتا وبقطر داخيل يبلــغ 32،8. وتزن القبة ألف 

طن، وزخرفت من الداخــل بالجبس املقوى باأللياف، صممه 

فنانون عرب بزخارف نباتية فريدة، صممت خصيصا للمسجد، 

باإلضافة إىل كتابة آيات قرآنية.

ويصــل عــدد القبــاب يف هذا املســجد 82 قبــة مختلفة 

األحجــام، تغطــي األروقــة الخارجيــة واملداخــل الرئيســية 

والجانبيــة، وجميعها مكســوة مــن الخارج بالرخــام األبيض 

املتميــز ومن الداخل بالزخــارف املنفذة من الجبس التي قام 

بتنفيذها فنيون مهرة متخصصون مبثل هذا النوع من األعامل.

الصحن واملحيطات

روعــي يف تصميم أرضيــة الصحن الخارجي للمســجد أن 

تكــون بنظام بالطات خرســانية ضخمة محمولــة عىل ركائز 

خرســانية، ومكســوة بأجود أنواع الرخــام املزخرف بتصاميم 

نباتية ملونة وباســتعامل الفسيفساء لتغطية مساحة الصحن 
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مرض سوء التغذية
الطعــام يزود الجســم بالطاقة والعنــارص الغذائية التي 

يحتاجهــا ليتمتع بصحة جيدة؛ ولكــن يف حال عدم حصول 

الجسم عىل مايكفي من العنارص الغذائية، فسيعاين من سوء 

التغذية.

 يتخذ سوء التغذية ثالثة أنواع:
النوع األول: التغذية غري السليمة

يعنى بهــذا املصطلح عــدم حصول الجســم عىل القدر 

الكايف مــن املغذيات األساســية كالنشــويات، والربوتني، 

والســعرات الحرارية، والفيتامينــات، واملعادن التي 

يحتاجها الجسم يوميا وبكميات محددة تناسب 

طــول، ووزن، وعمر الشــخص، لذا عند عدم 

توفــر هذه الكميــات الرضورية للجســم؛ 

يصبح الجســم ضعيف وعرضة للكثري من 

األمراض من مثل اإلسهال والحصبة.

النوع الثاين: نقص التغذية

تحــدث هــذه الحالة عند األشــخاص 

الذين يستهلكون سعرات حرارية (الطاقة) 

أقل مام يحتاجه جســمهم ملامرســة حياتهم 

اليوميــة بصحة ونشــاط، فيصاحبهم الشــعور 

بالوهــن، والضعف، وعجزهم عــن القيام باألعامل 

اليوميــة، فيوجد يف الوقــت الحارض 1.02 مليار شــخص 

يعانون من نقص التغذية يف مختلف أنحاء العامل ومعظمهم 

من الدول النامية.

النوع الثالث: التغذية غري املتوازنة

تظهر التغذية غري املتوازنة يف الطعام املســتهلك بشــكل 

يومي، حيث يســتهلك الشــخص ويعتمــد غذائه عىل نوع 

مــن املغذيــات فقط مهمــال املغذيات الرضوريــة األخرى، 

فعىل ســبيل املثال: يعتمد الشخص عىل تناول األطعمة التي 

تحتوي عىل الدهون والنشــويات فقــط مبتعًدا عن األغذية 

التي تحتوي عىل الربوتني، فيصبح الجسم أكرث عرضة لإلصابة 

بأمراض خطرية ومزمنة ومن أهمها السمنة وأمراض القلب.

 األعراض الناتجة عن مرض سوء التغذية:

1-  قد ال يعاين املصاب بسوء التغذية من أية أعراض، إال 

أن سوء التغذية قد يكون شديداً أحياناً فيصاحبه العديد من 

األعراض مثل: الخمــول واإلرهاق (الوهن عند أداء أي جهد 

بسيط)، وفقدان الوزن (أكرث من 10 % من الوزن االعتيادي 

لفــرتة أقل عــن 6 أشــهر)، ومشــاكل نفســيه (االكتئاب)، 

والسمنة، وعدم شفاء الجروح جيداً.

2-  نقــص يف كميات الفيتامينــات، واملعادن املختزنة يف 

الجسم، ويعود السبب لنوعية الغذاء الفقري للمغذيات مثل: 

نقــص معدن الكالســيوم، ونقص فيتامــني دال يؤثر يف قوة 

العظام وســامكتها و يؤدي إىل ليونة العظــام وتأخر امليش، 

وتقوس الســاقني عند األطفال، فقــر الحديد يف الدم يحدث 

عند نقص معدن الحديد الحاد، نقص فيتامني إيه من أخطر 

مظاهر ســوء التغذية فيصاحبه جفاف يف قرنية العني، ومن 

ثــم العمى نتيجــة لنقص تناول األطعمــة التي تحتوي عىل 

فيتامــني إيه، وأيضاً نقــص معدن الزنك؛ يســاهم يف وقف 

النمو، وضعف املناعة لدى األطفال مام يؤدي إىل وفاتهم.

3-  إن ترك مرض ســوء التغذية بدون عالج قد يؤثر عىل 

وظائف الجســم مثل: النزيف، ويف مراحــل متقدمة يصبح 

األســنان الجلــد جافاً،  تبدأ  و 

اللثة، بالتساقط،  يف  وتــورم 

وتقصف الشــعر، وســقوطه، وضعف النظر، فشل األعضاء، 

الرشود الذهني، الوفاة.

األســباب التــي تــؤدي إىل ظهور مرض ســوء 
التغذية:

1- كثري من األفراد يعانون من نقص التغذية نتيجة لعدم 

توفــر فرص العمل (الدخــل املنخفض يصاحبــه صعوبة يف 

توفري املواد الغذائية الرضورية)

2-  قلة الوعي واإلدراك بأهمية التغذية الجيدة للجسم، 

وكيفيــة الحصول عــىل القدر الــكايف من الغذاء املناســب 

للجســم، مثال: األشــخاص الذيــن لديهم معرفــة محدودة 

حول التغذية مييلــون إىل اتباع نظام غذايئ غري كامل باملواد 

املغذية، والفيتامينات، واملعادن

3-  معاناة الفرد من أمراض جسدية أو عصبية تؤثر عىل 

كمية الطعام املستهلك يف اليوم الواحد.

• من األمراض الجسدية التي قد تؤثر عىل الحالة الغذائية 

للفرد مثل: مرض سوء البلع نتيجة النسداد يف الحلق أو الفم 

أو تقرحــات يف الفم، صعوبة يف البلع ملشــاكل يف األســنان، 

وجود مشاكل يف الهضم أو أمتصاص العنارص الغذائية.

4-  فقــدان الشــهية قد يكــون نتيجة ألمــراض عقلية، 

ونفســية مثل: االكتئاب فتؤثر يف نفســية الفرد، ومتنعه عن 

تنــاول الطعام، ويصاحبه شــعور بالشــبع فيبتعد الفرد عن 

الطعام بكافة أنواعه مام يساهم يف حدوث نقص غذايئ حاد. 

 التشخيص:
يجري مقــدم الرعاية الصحية للمريض فحصاً جســدياً ألي 

شــخص لديه أعراض ســوء التغذية، ويســأله عــن تاريخه 

الطبي، الشخيص، العائيل، نظامه الغذايئ، وأيضاً يقوم مقدم 

الرعاية الصحية أثناء تشخيصه لسوء التغذية مبا ييل: 

1-  قيــاس طول املريــض ووزنه أو مؤرش كتلة الجســم، 

للتآكد من أنه ضمن املعدل الطبيعي. 

2-  التأكــد من وجود أية أمراض أو حاالت ميكن 

أن تسبب سوء التغذية.

3-  إجــراء تحاليل دمويــة بحثاً عن األعواز 

التغذوية.

الوقاية منه:
1-  اإلعتــدال يف تنــاول الطعــام وعــدم 

اإلرساف أو التقليــل، هو الطريق األمثل لصحة 

جيدة خالية من األمراض. 

2-  أن يأكل أكالً متوازناً بشكل جيد، متكون من 

أطعمة طبيعية وطازجة، وأن ميضغ جيداً.         

3-  التنــوع الغذايئ هو الهدف األســمى يف الحفاظ عىل 

صحة الجســم، ويتحقق ذلك من خــالل أتباع الهرم الغذايئ 

بالكميات املحددة للشخص يف اليوم الواحد.

4-  التامريــن البدنية والحركــة املبذولة تؤثر عىل صحة 

ووزن الفــرد وتقلل األمراض املصاحبة للســمنة مثل أمراض 

القلب، والســكري، عــىل أن اليقل عن 30 دقيقــة يف اليوم 

الواحد.

الحلول والتوصيات:
1-  عالج السبب الكامن خلف سوء التغذية.

2-  زيــارة خبــري التغذيــة والطبيب املعالــج للتأكد من 

الصحة العامة للفرد.

•إرشــاد الفــرد للحصول عىل الحيــاة، والنظــام الغذايئ 

الصحــي، واألمثل لحالتــه، ولصحته (نظام غــذايئ متكامل، 

ومتــوازن، ويشــمل الغذاء املفضــل للفرد ولكــن بكميات 

محددة).

• تعويــض العنارص الغذائية الناقصــة (مكمالت غذائية 

كالفيتامينــات واملعــادن، إدخال الطعــام تدريجياً بكميات 

متزايدة عــن طريق الفم، إذا مل ميكن فــإن الطريقة األمثل 

هي إعطاء املكمــالت الغذائية عن طريق أنبوب يدخل عرب 

الحلق إىل املعدة أو قد تعطى يف الوريد.

|  العدد 533  |  يونيو 2016  |

الطب العسكري

1



 الصبار وفوائده الطبية

 الطــــــــــب البديــــــل

عىل الرغم من شكل أوراقه القاسية املسننة، 

إال أن الصبــار يعترب واحــداً من أكرث النباتات 

التي تتمتع بخصائص عالجية شافية 

** الصبــار غني بالعنــارص املغذية مثل 

الفيتامينــات(A-B-C-E) إضافــة اىل األمــالح املعدنية 

مثــل الصوديوم واملغنيزيوم والســيلينيوم والربوتينــات واألحامض األمينية 

والسكريات الشافية. 

ميكن االحتفاظ بنبتة الصبار داخل املنزل قرب النافذة، ويكفي غسل ورقة من الصبار وقطعها واستخدام 

املادة الهالمية املوجودة داخلها مبارشة عىل الجلد. 

الصبار يفيد يف عالج حاالت عدة أهمها: 
التهــاب املفاصل: بفضل العنــارص املضادة لاللتهابات املوجودة فيه ميكن اســتخدامه للتخفيف من أعراض 

التهاب املفاصل. 

مكافحة التجاعيد: فهو غني بالزنك وفيتامنيE اللذين يسهم االفتقار اليهام يف ظهور التجاعيد، كذلك فهو 

يرسع عملية تشــكل الكوالجني الذي يســاعدعىل التخفيف من التجاعيد(ميكن استخدام هالمه مبارشة عىل 

البرشة كمرطب). 

تهدئة االضطرابات الجلدية:يفيد يف عالج األكزميا والطفح الجلدي بفضل ما يتمتع به من خصائص املضاد 

الحيوي ومضاد االلتهابات واملطهر. 

معالجة الحروق: انه يســاعد عىل التخفيف من حدة الحروق مبا يف ذلك تلك الناتجة عن العالج باألشعة 

يف حاالت الرسطان، فهو يعزز انســياب الدم يف املنطقة املصابة مام يســارع عملية الشفاء، كام أن خصائصه 

املضادة للجراثيم تساعد عىل الوقاية من االلتهابات التي ميكن ان تصاحب الحروق. 

االضطرابات الهضمية: تناول عصري الصبار ميكن ان يخفف من تشنجات املعدة واالنتفاخ، كام انه يساعد 

عــىل التخفيف من أعراض تهيج األمعاء، ولكن عىل النســاء االمتناع عــن تناوله أثناء الحمل، كام يجب عىل 

األشخاص الذين يعانون تهيج األمعاء استشارة الطبيب لتحديد الجرعة التي تناسبهم. 

  عالج االرق باالعشاب 

عشب الناردين :
للنــوم جيداً خالل الليل، ضع ملعقتني كبريتني من عشــب 
الناردين املفــروم واملجفف يف كوب من املاء املغيل ودعه 
يركــد ملدة 8 ســاعات، صــّف املزيج وأضف إليه الســكر 

وارشبه قبل الخلود إىل النوم.
تحذير: ميكن لعشب الناردين أن يعيق القدرة عىل القيادة 

أو تشغيل اآلالت.
مالحظة: يعترب الشاي املصنوع من عشب الناردين مساعد 

لإلسرتخاء.
البابونج أو براعم البلسان:

الشاي املصنوع من البابونج أو براعم البلسان مفيد لتهدئة 
األعصــاب، أضف ملعقة كبرية من العشــب إىل كوب من 
املاء املغيل ودعه كذلك مدة 10 دقائق قبل تصفيته، عليك 

رشب كوب من هذا النقيع قبل الخلود إىل النوم.
عالج االرق بالعطور ( العالج العطري ):-

إن الزيــوت العطرية للبابونج والنــارويل والخزامى والورد 
متتاز كلها بخصائص تســاعد يف اإلســرتخاء قبل التوجه إىل 
الرسير، أضــف بضعة قطرات من أحد هــذه الزيوت إىل 
حامم دافئ أو أســكب بضعة قطــرات عىل منديل قاميش 

وتنشق الرائحة.
الضغط باليد:-

للتخفيــف مــن القلق وتشــجيع النومن ميكنــك الضغط 
بالســبابتني عىل مســافة إصبعني وراء كل أذن ملدة دقيقة 

تقريباً.
باالضافة اىل ذلك يفضل اعتامد بعض العادات التي تساعد 

الجسم عىل االسرتخاء واالستعداد للنوم:
• تناولــوا وجبة العشــاء الخفيفة قبل ثالث ســاعات من 

النوم.
• اســتحموا باملاء الدافئ (وليس املغــيل!) قبل 90 دقيقة 
من النوم. اســتخدام زيت الالفندر العطري ينصح به اثناء 

االستحامم لتهدئة الجسم والنفس.
• احرصوا عىل اطفاء كل االضواء والشاشات يف الغرفة قبل 

النوم.
• كرسوا وقتا قبل النوم للصمت والتامل. 

• حاولوا مامرسة انشطة لالســرتخاء قبل النوم مثل قراءة 
كتاب، محادثة هادئة ورشب الشاي العشبي.

• اذا كنتم قلقني، اكتبوا عىل ورقة كل ما يزعجكم. تسجيل 
هذه االفكار عىل ورقة ميكن ان يســاهم بشكل عجيب يف 

الهدوء النفيس لديكم.
• النوم الجيــد والعميق يف الليل يؤدي اىل ان تســتيقظوا 

منتعشني ومليئني بالحيوية يف الصباح.

عالج االرق 

إعداد: شعبة الشؤون الطبية والطب الوقائي
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من الذاكرة

بهذا االحساس يدخل الفرد قواتنا املسلحة، ويتفاوت عنده االحساس باالنتامء قوًة وضعفاً.

ويف مصنع الرجال تخلق فيه روح التقديس لشــعور االنتــامء بالجيش الواحد والوطن 

الواحد ثم ال يلبث أن يقف ليدافع عن أرضه ويستشهد يف سبيلها.

تبــدأ الوحــدة يف املظهر، بالزي العســكري املوحد.. ثم تتملكــه روح الزمالة يف املوقع 

والثكنة ويف التدريب وعند القتال.. عالقة انســانية تلك هي رفقة السالح.. طبيعة القوات 

املســلحة انضباطاً، وشعوراً باملسؤولية ومحاســبة عىل االخطاء، وتوجيها معنوياً، وتدريباً، 

واعداداً، تولد االحساس املشرتك بالهدف الواحد، حامية الوطن "فمجموعة القيم الحاكمة 

واملوجهــة لــألداء يف فــرتات التدريــب والعمليات داخل القــوات املســلحة – كام يؤكد 

العســكريون – امنا ترتكز أساســاً عىل مبدأ واحد هو البذل للوطن، والتضحية يف ســبيله 

واالستشهاد كوسيلة لنرصته".

الوحــدة تتحقق بني أفراد الزي العســكري املوحد والهــدف املوحد ثم تنتقل ملجموع 

الشعب الذي هم جزء منه يؤثرون فيه ويتأثرون به وتذوب االرتباطات القبلية والعنرصية 

ويربز بديالً لها االنتامء للوطن.

"إن الله يحب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص"

إن كل بقعــة من أرضنــا تطؤها اقدام أصحاب األزياء املوحدة يف ســبيل خلق الجيش 

الواحد الذي يحقق األمن ألنفســنا والحامية لحدودنا لهي بقعة مباركة.. روى عن الرسول 

صيل الله عليه وســلم القائد أنه مر مبوضع كان بعــض الصحابة يتمرنون فيه عىل الرمي، 

ويتدربون عىل القتال، فنزع نعليه ومىش فيه حافياً ثم قال:

"روضة من رياض الجنة"

إن قرار توحيد القوات املسلحة ليس خطوة نحو الوحدة فحسب بل هو الطريق املثىل 

والعملية لتحقيق فيها صناعة التاريخ.

وغدا حني نكتب للتاريخ سرنوي لألبناء كيف عشنا عرص زايد والغد لنا..

أصدر صاحب الســمو رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً 

بشأن تعيني الفريق سمو الشيخ خليفة بن زايد نائباً 

للقائد األعىل للقوات املسلحة.

1976 ƒ«fƒj

صاحب الســمو الشــيخ راشد بن ســعيد آل مكتوم نائب 

رئيــس الدولة حاكم ديب، شــمل برعايتــه مرحلة الهجوم 

النهــايئ يف أول مناورة بعد دمج القوات املســلحة قام بها 

لواء الريموك، وأسهمت فيها قوات من املناطق العسكرية، 

واســتمرت املناورة التي أطلق عليها "ســيف" مدة مثانية 

أيام وحرضها معايل الشــيخ محمد بن راشــد وزير الدفاع 

واللواء الركن عواد الخالدي رئيس األركان وكبار الضباط.

احتفلت البالد – منذ أسابيع قليلة – بتخريج دفعة جديدة 

من خريجي كلية زايد بن سلطان الثاين العسكرية، وانضم 

أعضاء هذه الدفعة إىل صفوف ضباط قوة دفاع أبوظبي.

العدد 59 - يونيو 1976

أخبار مايو 1976

االاالفتتاحــية

غداً نروي لألبناء كيف عشنا عرص زايد
كلمة توحيد القوات املسلحة
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تشكيل الوزارة الجديدة 1974

الشيخ زايد يجتمع بالقادة العسكريني مببني القيادة العامة االتحادية 1976 

تخريج دورة الدفاع الوطني االٔوىل 2013-2014

زيارة الشيخ محمد بن زايد لقرص املنهل 2012

يف الذاكرة صور ومواقف راسخة 
الزمن ومسرية  وشاهدة عىل 

الوطن...
من ذاكرة عدسة درع الوطن
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1. يف أي عام تم إبرام اتفاق التعاون يف املجال العسكري بني االمارات واملغرب ؟

2. يف أي عام وقعت اململكة العربية الســعودية ودولــة اإلمارات العربية املتحدة محرض 

إنشاء مجلس التنسيق السعودي-االمارايت ؟

مالحظة: إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف. 

عىل الربيد االلكرتوين: 

quiz@nationshield.ae

 • إجابة العدد السابق (532) هي: 

 - السـؤال األول: بلغ قيمة التبادل التجاري بني دولة االمارات والهند 60 مليار دوالر سنويا. 

 - السـؤال الثاين: عنوان محارضة تشاك هاغل هو ( النظام العاملي الجديد ).

 الفائزان:

1. آالء عبداملنعم صالح .

2. هبه عبدالله حسن خليل.

مسابقة العدد (533)

«كيــف تخطط لحياتك » دعونا أوالً نســال ســؤال آخر  : هل 

قمت يف يوم من األيام برحلة؟ هل خططت لهذه الرحلة أم قمت 

بهذه الرحلة عشــوائيا، بالتأكيد خططــت لها، ألنك إن مل تخطط 

لها ســتفاجأ بأمور غــري مرغوبة ولن تســتمتع بالرحلة وإن كان 

األمــر كذلك فمن بــاب أوىل التخطيط لحياتك ألنك إن مل تخطط 

لحياتك ستسري يف حياتك كام تقذفك األمواج فعندما تنظم وقتك 

وتخطط له ســتجد نفســك ملزما مبهام البــد وأن تنجزها فيعمل 

ذلــك عىل إهدار الوقت فيام ال يفيــد، كام أن وضع وقت محدد 

لتحقيــق األهداف يعمل عــىل قوة تركيزك لعــدم ضياع الوقت، 

فعنــد كتابتك لخطتك ســتزداد ثقتك بنفســك، كام أن حامســك 

ســيزداد وكلام حققت بعضا من أهدافك ســتزداد ثقتك بنفسك، 

وســيعمل ذلك عىل مزيد من التقدم والرقي، وعندما تضع خطة 

لحياتك ســتجد نفســك متحكام يف نفســك، كام أن وضع الخطة 

ســيعفيك ما تجلبه لك الصدفة و يعتمد مــا تحققه من أهداف 

عيل ذاتــك فكلام حققت أهدافا أكرث كلــام زادت قيمتك، حيث 

أن تحقيق األهداف يعمل عىل احرتام الشخص لذاته، فعند وضع 

خطة للحياة ســتعمل عىل ان تعيش حياتك يف هدوء واســتقرار، 

كام تجعلك الخطة متفائال بحيث تســتمتع بكل لحظة يف حياتك.  

مام ال شــك ان  عملية التخطيط التي تقوم بها لحياتك هي هامة 

يك تتقدم وتتطور وتصل اىل ما تطمح اليه.

كيف تخطط حلياتك وكيف 
حتدد ا<هداف وحتققها؟

حدث X  مثل هذا الشهـر

وزارة الدفــاع توقع اتفاقية مع كلية الدفاع حلف 2014-06-17

الناتو بشأن التعاون العسكري األكادميي

25-06- 2013 خالد بن محمد بن زايد يشــهد حفل تخريج 

طلبة املدرسة الثانوية العسكرية

معــرض 2014-06-16 إفتتــاح  يحــرض  األركان  رئيــس 

يوروساتوري يف باريس  

شــهد الشــيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان االحتفال الذي أقامته 

املدرســة الثانوية العسكرية مبناســبة تخريج الدفعة الثامنة عرشة من 

خريجي الثانوية العامة من القسم العلمي.

حرض ســعادة الفريق الركن حمــد محمد ثاين الرميثــي رئيس أركان 

القوات املســلحة يف العاصمة الفرنسية باريس إنطالق معرض الدفاع 

الدويل " يوروســاتوري 2014 " الذي إفتتحه معايل جان إيف يودريان 

وزير الدفاع الفرنيس.

eمد بن راشد آل مكتوم

ومضــات من فكر...
ومن جرب الدنيا عطته الرباهني
 ومن الم نفَسه ال يخاف املالمة

 وقعــت وزارة الدفاع اليوم إتفاقية تعاون عســكري أكادميي 

مع كلية الدفاع - حلف الناتو وذلك يف مقر الوزارة بأبوظبي.
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استراحة العدد



 @SaifBZayed

ال يكفي أن تكون هاوي أو 4>ف بل حتتاج أن تؤمن بقدراتك 
واستعدادك ملا قد تواجه.

معايل خلدون خليفة املبارك يشــغل معــايل خلدون خليفة 

املبــارك أدواًرا أساســية يف القطاعــني العام والخــاص يف دولة 

اإلمــارات العربية املتحدة، وذلك من خــالل املناصب القيادية 

التي يتوالها يف كل من جهاز الشــؤون التنفيذية ورشكة مبادلة 

للتنميــة، فهو عضو يف املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ورئيس 

جهاز الشــؤون التنفيذية التابع لحكومة أبوظبي، وتتمثل مهام 

هــذا الجهاز يف تقديــم الخدمات االستشــارية لرئيس املجلس 

التنفيذي، صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي، حول املسائل االسرتاتيجية العامة.

توىل خلــدون منصب الرئيــس التنفيذي والعضــو املنتدب 

لرشكــة مبادلــة يف أكتوبر 2002. تســعى مبادلــة للبحث عن 

فرص تجارية توائم جهود الحكومــة الرامية إىل تنويع القاعدة 

االقتصاديــة يف أبوظبي من خالل تطوير املشــاريع وفتح آفاق 

جديدة للعمل واالســتثامر يف املشــاريع القامئة، من أجل توفري 

عائدات مجزية وفوائد مســتدامة إلمارة أبوظبي. وقد نجحت 

مبادلــة تحت إدارته يف توســيع نطاق وعمق عملياتها بشــكل 

متواصل، حيث تدير حاليًا أصوًال متنوعة تزيد قيمتها عىل 60.9 

مليار دوالر، كام يتوىل خلدون رئاســة مؤسسة اإلمارات للطاقة 

النوويــة، املخولة بامتالك وتشــغيل محطات الطاقة النووية يف 

إمارة أبوظبي.

باإلضافــة إىل ذلــك، يتوىل خلدون رئاســة رشكــة اإلمارات 

العامليــة لألملنيــوم (EGA)، والتي تخطط ملواصلة التوســع يف 

مجال صناعة األملنيوم لتحقيق معدالت منو كربى محليًا ودوليًا. 

كام يشــغل خلدون منصب رئيس مجلــس إدارة هيئة املنطقة 

اإلعالمية  أبوظبي التي ترشف عىل تطوير قطاع إعالمي متكامل 

يف اإلمارة. ويشــغل أيًضا منصب نائــب رئيس مجلس أبوظبي 

للتخطيط العمراين، وعضو مجلس إدارة بنك الخليج األول.

تــوىل خلدون منصب رئيــس مجلس إدارة نادي مانشســرت 

ســيتي لكرة القــدم يف 2008 وأرشف عىل تطويــر أداء النادي 

رياضيًا وتجاريًا، ويعترب التعليم من أهم القطاعات التي يسعى 

خلدون يف تطويرها

معاK/ خلدون خليفة املبارك

وجوه من ا(مارات

جمال وسحر ال يُضاهى

أكد سمو الشــيخ عبد الله بن زايد آل 

نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدويل، 

أن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة، 

وضمن رحلتها التنموية الحافلة، أولت 

املــرأة اهتامماً عىل أســاس الرشاكة يف 

خدمة الوطن وبناء مقدراته والحفاظ 

عــىل مكتســباته، مضيفــاً ســموه أن 

اإلنجــازات الالفتة التــي تحققها املرأة 

اإلماراتيــة اليوم يف مختلف املجاالت، ليســت نتاج الصدفــة أو الحظ، ولكنها مثرة عمــل جاد ومنهج واضح 

وجهود مستمرة، وقال سموه: «إن املرأة تحظى بكل االحرتام والتقدير والدعم يف دولة اإلمارات، التي ترى أن 

للمرأة دوراً مؤثراً يف املجتمع ال ميكن إغفاله، وأن هذا الدور من املمكن مالحظته بسهولة من خالل مشاركتها 

يف مختلف مجاالت العمل يف الدولة، ومبا تقدمه من إسهامات من خاللها». مضيفاً سموه: «إن دولة اإلمارات 

ال تقبل بأي انتقاص لدور املرأة أو تشكيك يف أثره أو تقليل من قيمته».

وقال ســمو الشــيخ عبد الله بن زايد: إن هناك العديد من النامذج املرشفة التي نفخر بها يف دولة اإلمارات، 

مستشهداً بإنجاز مهم للمرأة اإلماراتية عىل الصعيد السيايس.

متكيــــن املــــرأة

دور املرأة ا"ماراتية مؤثر ] اجملتمع

استمتع بعامل فريد من العجائب يف حديقة معجزة ديب تقع حديقة معجزة ديب يف جنوب الربشاء، ومتثل أكرب 

حديقة زهور طبيعية يف العامل، حيث يوجد بها أكرث من 45 مليون زهرة عىل مســاحة 72000 مرت مربع، وهي 

معروضة يف العديد من األشكال والتصميامت املذهلة.  

متــع عينيك بالزهور التي تتخذ أشــكال األهرامات والنجــوم واألكواخ والقلوب. شــاهد أيًضا جدار الزهور 

الذي يحطم األرقام القياســية، واستمتع بالتجول أسفل سقف من مظالت الزهور زاهية األلوان. تفخر الحديقة 

بعروضها املذهلة املفعمة بالحياة، حيث تبدو كمعرض فني رائع أكرث منها كمعلم ســياحي. ســتعرف حني ترى 

ذلك أنك تشاهد بالفعل معجزة: حديقة ضخمة يف وسط الصحراء.
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