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بقلم :
المقدم ركن/ يوسف جمعة الحداد

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

رسائل مهمة لنجاح 
آيدكس 2019 

النجاح الكبير الذي حققته الدورة 
الرابعة عشرة من معرض الدفاع الدولي 

»آيدكس 2019« والدورة الخامسة من 
معرض الدفاع البحري »نافدكس« 2019 
، واللتان أقيمت فعالياتهما في شهر 
فبراير 2019 ال يعد شهادة فقط على 

ريادة اإلمارات في مجال صناعة وتنظيم 
المعارض على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي، وإنما أيضًا  تمثل تأكيدًا على 
مستوى التطور الذي حققته صناعاتنا 

الدفاعية الوطنية، وتزايد قدرتها 
على المنافسة بفاعلية في األسواق 

العالمية، خاصة أن منتجات الشركات 
الوطنية التي شاركت في آيدكس 2019 

تضاهي في جودتها وكفاءتها ما 
تقدمه كبرى الشركات العالمية العاملة 

في مجال التصنيع الدفاعي والعسكري 
والتكنولوجية. 

الكوادر  الصناعات باتت تعتمد بشكل رئييس عىل  الفخر هو أن هذه  ولعل ما يدعو إىل 
والخربات الوطنية، كام أصبحت تواكب كل ما هو جديد يف مجال التكنولوجيا املتقدمة، إذ 
أن العديد من الرشكات الوطنية باتت تعتمد يف تطوير منتجاتها عىل مخرجات تكنولوجيا 
الذكاء االصطناعي، مبا يتوافق مع رؤية اإلمارات االسرتاتيجية 2071 والثورة الصناعية الرابعة 
، األمر الذي يؤسس ملرحلة جديدة من تطور الصناعات الدفاعية الوطنية، وتعزيز تنافسيتها 

يف األسواق العاملية.
لقد رسخت الدورة الرابعة عرشة ملعرض آيدكس 2019 ، والتي تزامنت مع احتفاله بيوبيله 
الفيض، مكانته عىل خارطة املعارض الدفاعية يف العامل، كام أكدت أهميته كمنصة فاعلة يف 
تعزيز الرشاكات يف مجال التصنيع الدفاعي والعسكري، حيث تم توقيع العديد من اتفاقيات 
املجاالت،   من  العديد  يف  الدولية  الرشكات  وكربى  الوطنية  الرشكات  من  عدد  بني  التعاون 
يف الوقت ذاته فإن املعرض يسهم يف دعم عالقات الدولة الخارجية، حيث يشكل مناسبة 
للتباحث مع الوفود الرسمية ووزراء الدفاع من الدول املشاركة ، وبالتايل تعزيز العالقات 
التي حققها  املرموقة  واملكانة  الكبري  النجاح  إن  الخارجي.  العامل  مع  والعسكرية  الدفاعية 
آيدكس منذ انطالقته األوىل يف العام 1993 وحتى دورته الرابعة عرش 2019 هي بال شك نتاج 
الدعم القوي الذي تقدمه القيادة الرشيدة وعىل رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، وكذلك الدعم 
نهيان ويل عهد  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  يحرص سيدي صاحب  الذي  الالمحدود 
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة عىل توفريه للمعرض سواء من خالل املتابعة 
املستمرة والدؤوبة لفعاليات املعرض عىل مدى أيام انعقاده، أو من خالل حرص سموه عىل 
عقد سلسلة من اللقاءات املبارشة مع رؤساء الدول وكذلك رؤساء الوفود املشاركة وممثيل 
الرشكات العاملية العارضة باملعرض، وهو الدعم الذي يعزز من قيمة ومكانة هذا املعرض 

عىل الصعيد الدويل.
إن النجاح الكبري الذي حققه آيدكس 2019 يؤكد عدداً من الرسائل املهمة، أولها أنه بات 
شهادة دولية عىل قوة اإلمارات الناعمة، فاملشاركة الدولية الكبرية يف هذا املعرض، والتي 
تتزايد من دورة ألخرى تنعكس بالتبعية عىل السياسة الخارجية للدولة، ألن صناعة املعارض 
بشكل عام تعد إحدى دعائم القوة الناعمة الداعمة للنشاط الدبلومايس للدولة، يف الوقت 
ذاته، فإن حرص العديد من دول العامل عىل املشاركة يف هذه املعارض يوفر للدبلوماسية 
اإلماراتية هوامش حركة يف مختلف القضايا اإلقليمية والدولية، ويؤهلها للقيام بدور مميز 
مختلف  يف  محورياً  طرفاً  منها  يجعل  كام  وأمنياً،  واقتصادياً  سياسياً  الدولية،  الساحة  عىل 
اإلمارات  مواقف  يف  الثقة  تأكيد  ثانيها  العاملي.  واالستقرار  األمن  حول  الجارية  الحوارات 
وتوجهاتها إزاء مجمل القضايا اإلقليمية والدولية، والتقدير لدورها الفاعل يف تعزيز أسس 
تقام عىل هامش  التي  املختلفة  الفاعليات  أن  والعامل، خاصة  املنطقة  واالستقرار يف  األمن 
املعرض تشكل نافذة مهمة للحوار الدويل حول قضايا الدفاع والصناعات العسكرية وتبادل 
اآلراء حول أفضل السبل ملواجهة األخطار التي تهدد السالم واالستقرار يف املنطقة والعامل، 
وهذا أمر ينطوي عىل قدر كبري من األهمية، خاصة يف ضوء تزايد مصادر هذه األخطار يف 
اإلمارات  لدولة  أصبح واجهة مرشفة  آيدكس  أن معرض  ثالثها  والدولية.  اإلقليمية  البيئتني 
مختلف  يف  الدولة  يف  الحاصل  التنموي  والتقدم  للتطور  عاكسة  ومرآة  املتحدة  العربية 
املجاالت،  بل أن هذا املعرض بات يعرب عن الطموح التنموي الكبري لدولة اإلمارات، الذي 
يتجاوز املحلية إىل اإلقليمية والعاملية، كام يجسد تفوقها وسعيها املستمر إىل تحقيق الريادة، 
ليك تصبح مركزاً إقليمياً ودولياً متميزاً تتطلع إليه األنظار يف مختلف املجاالت، ترجمة ملئوية 

اإلمارات 2071 التي تستهدف جعل دولة اإلمارات األفضل عاملياً يف املجاالت كافة.
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األخبار6 2019مـارس566العدد

يرعى احتفال القـوات المسلحـة بتخريج دفعــــــــــــة جـديـدة من مرشحــي الضبـاط
محمد بن راشد:

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم 
دبي، رعاه هللا، احتفال القوات المسلحة؛ بتخريج دفعة جديدة من مرشحي الضباط في كلية زايد 

الثاني العسكرية في مدينة العين.

إىل  الكلية  ميدان  يف  جرى  الذي  االحتفال-  حرض 

بن محمد آل  الشيخ طحنون  جانب سموه، سمو 

نهيان ممثل الحاكم يف منطقة العني، وسمو الشيخ 

مستشار  نهيان  آل  خليفة  بن  سلطان  الدكتور 

صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ منصور 

بن  والشيخ هزاع  آل مكتوم،  راشد  بن  بن محمد 

يف  الحاكم  ممثل  ديوان  وكيل  نهيان  آل  طحنون 

منطقة العني، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، 

لشؤون  دولة  وزير  البواردي  أحمد  بن  ومحمد 

الرميثي  ثاين  محمد  حمد  الركن  والفريق  الدفاع، 

رئيس أركان القوات املسلحة.

كام حرضه قادة أفرع القوات املسلحة، إىل جانب عدد 

من القيادات العسكرية والرشطية يف الدولة، إضافة 

إىل امللحقني العسكريني من سفارات الدول الشقيقة 

والصديقة لدى الدولة، إىل جانب أولياء أمور وذوي 

الخريجني.

وقد بدأ االحتفال لدى وصول صاحب السمو الشيخ 

املنصة  إىل  الحفل  محمد بن راشد آل مكتوم راعي 

الرئيسية؛ حيث عزفت فرقة موسيقى القوات املسلحة 

السالم الوطني، ثم قام صاحب السمو الشيخ محمد 
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يرعى احتفال القـوات المسلحـة بتخريج دفعــــــــــــة جـديـدة من مرشحــي الضبـاط
محمد بن راشد:

بن راشد آل مكتوم، يرافقه قائد الكلية بالتفتيش عىل 

العفاري  سامل  الخريج  تال  بعدها  الخريجني؛  طابور 

أمام  من  الطابور  مر  ثم  الحكيم،  الذكر  من  آيات 

املنصة الرئيسية عىل هيئة استعراض عسكري عكس 

واللياقة  االنضباط  لجهة  العايل  الخريجني  مستوى 

خالل  اكتسبوها  التي  العسكرية  واملهارات  البدنية 

دراستهم يف الكلية.

بعدها أدى الخريجون القسم، وأقسموا بالله العظيم 

العربية  اإلمارات  لدولة  مخلصني  جنوداً  يكونوا  بأن 

بن  الشيخ خليفة  السمو  ورئيسها صاحب  املتحدة، 

األوامر  الله، مطيعني لجميع  نهيان، حفظه  زايد آل 

التي تصدر عن رؤسائهم يف الرب والجو والبحر، يف كل 

الظروف واألوقات داخل البالد وخارجها، حامني علم 

أراضيها، محافظني عىل  اإلمارات واستقاللها وسيادة 

رشف السالح.

النعيمي  عيل  سيف  عيل  ركن  العميد  ورحب 

قائد كلية زايد الثاين العسكرية - يف كلمة له بهذه 

والضيوف،  الحفل  راعي  السمو  بصاحب  املناسبة- 

واألربعني،  الثالثة  الدورة  خريجي  أن  إىل  مشرياً 

التسامح«  »عام  العام  هذا  بتخرجهم  نحتفل  الذين 

التدريب  مراحل  عالية  وكفاءة  بنجاح  اجتازوا  قد 

واملناهج األكادميية والعسكرية املقررة، وهم قادرون 

عىل تحمل مسؤولياتهم القيادية ضمن صفوف قواتنا 

املسلحة الباسلة.

نائب  السمو  صاحب  إىل  والتقدير  بالشكر  وتوجه 

رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب، رعاه 

هذه  لتخريج  الكرمية؛  ورعايته  اهتاممه  عىل  الله، 

األفواج املتتالية من شباب الوطن، ودعم سموه لكلية 

زايد العريقة التي تحمل اسم القائد املؤسس، طيب 

الله ثراه.

       »أنتم ذخر وفخر 
لوطنكم وقيادتكم 
وذويكم نعتز بكم 

وبشبابنا عمومًا أيما 
اعتزاز، نريد منكم أن 

تتشبثوا بالقيم اإلنسانية 
النبيلة والمحبة والتسامح
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صاحب  إىل  والعرفان  الوالء  آيات  أسمى  رفع  كام 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

الله، عىل ما  للقوات املسلحة، حفظه  القائد األعىل 

متواصل  ودعم  ورعاية  اهتامم  من  سموه  يوليه 

للكلية؛ لتمكينها من أداء رسالتها الوطنية، وليك تظل 

أساسياً؛ لرفد قواتنا املسلحة بالرجال املؤهلني  رافداً 

القادرين عىل أداء واجبهم الوطني والعسكري بقدرة 

عالية وثقة بالنفس.

كام توجه قائد الكلية بالشكر والعرفان إىل صاحب 

عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

عىل  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي، 

عىل  واالطمئنان  الكلية،  ملسرية  الدؤوبة  متابعته 

نجاحها ومستواها العلمي والعسكري.

ووجه يف ختام كلمته الخريجني بأن يتحلوا باإلميان 

والعلم وتقوى الله عز وجل، وبذل الغايل والنفيس؛ 

ومكتسباته  الغايل  وطننا  عن  الدفاع  أجل  من 

الحضارية.

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب، 

رعاه الله، املتفوقني يف الدورة، وهنأهم عىل نجاحهم 

ومتيزهم وتفوقهم وخاطبهم سموه: »النرص يبقى عىل 

الله يف  التفوق يبقى لألبد، وفقكم  الحياة أما  مدى 

خدمة وطنكم«.

وعقب التكريم جرت مراسم تسليم وتسلم العلم من 

الدورة الحالية إىل الدورة التي تليها، مصحوبة بقسم 

العلم؛ حيث أقسم الشباب الذين تسلموا العلم بأن 

يحافظوا عليه مرفوعاً عالياً.

وقد بارك سموه للخريجني انتقالهم إىل مرحلة جديدة 

وتحقيق  الهدف،  بلوغ  نحو  الطويلة  مسريتهم  يف 

أمنياتهم عىل املستويني الشخيص والوطني.
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آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ودعا 

مكتوم أبناءه الخريجني إىل التحيل باألخالق والعادات 

يف  واإلبداع  واملعرفة  بالعلم  يتسلحوا  وأن  األصيلة، 

مواقعهم القيادية يف صفوف قواتهم املسلحة؛ ليكونوا 

أجل  من  والفداء؛  والتضحية  للشجاعة  رائعاً  مثاالً 

وطنهم الذي ال يعز عليه عزيز، وترابه الذي ال يغلو 

عليه غاٍل.

وقيادتكم  لوطنكم  وفخر  ذخر  »أنتم  سموه:  وقال 

وذويكم نعتز بكم وبشبابنا عموماً أميا اعتزاز، نريد 

واملحبة  النبيلة  اإلنسانية  بالقيم  تتشبثوا  أن  منكم 

والتعصب،  الكراهية  ثقافة  تنبذوا  وأن  والتسامح، 

نريد منكم أن تعززوا مكانة دولتكم وسمعتها كدولة 

حضارية تؤمن بالسالم والتعايش والعدالة بني جميع 

البرش عىل مختلف ألوانهم ومشاربهم دون متييز أو 

إلغاء ألحد، خاصة ممن يعيشون بني ظهرانينا وعىل 

أرض الخري وأيقونة السعادة »دار زايد«، وفقكم الله 

ملا فيه خريكم وخري وطنكم وأهليكم«.

كام استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، 

العسكرية،  الثاين  زايد  كلية  يف  الرشف  صالة  يف 

من  عدداً  محمد،  بن  طحنون  الشيخ  سمو  بحضور 

الدولة، ويف بعض  العسكرية والرشطية يف  القيادات 

الدفعة  تخرج  حفل  إىل  املدعوين  الشقيقة  الدول 

زايد  كلية  الضباط يف  واألربعني من مرشحي  الثالثة 

الدبلوماسيني  من  عدد  جانب  إىل  العسكرية،  الثاين 

الشقيقة  الدول  سفارات  يف  العسكريني  وامللحقني 

والصديقة لدى الدولة.

وهنأ جميعهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، مبناسبة تخرج كوكبة جديدة من شباب 

الوطن وبعض الدول العربية.
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محمد بن زايـد: ممثلو الدولة بالخارج جســــــــــــور للتواصل اإلنســانـــي
استقبل صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبي، 
نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة في قصر البحر، 
المشاركين في أعمال 

الملتقى األول للملحقين 
العسكريين الذي تنظمه 

وزارة الدفاع بالتعاون مع 
القيادة العامة للقوات 

المسلحة وعدد من 
الجهات الوطنية، يرافقهم 
معالي الفريق الركن حمد 

محمد ثاني الرميثي رئيس 
أركان القوات المسلحة.
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محمد بن زايـد: ممثلو الدولة بالخارج جســــــــــــور للتواصل اإلنســانـــي

العسكريني، واطلع عىل  بامللحقني  ورحب سموه 

أبوظبي يف  يعقد يف  الذي  امللتقى  أعامل  محاور 

واالسرتاتيجية  والعسكرية  الدبلوماسية  املجاالت 

املستمر  التواصل  تحقيق  وهدفه  واإلعالمية، 

وامللحقيات  املسلحة  القوات  بني  والفاعل 

العسكرية يف الخارج.

يتخللها  وما  امللتقيات  هذه  أهمية  سموه  وأكد 

املشاركني،  رؤية  إثراء  يف  وحوارات  نقاشات  من 

واملقرتحات،  األفكار  لطرح  لهم  الفرصة  وإتاحة 

وتعزيز التنسيق والتشاور حول آخر املستجدات 

يخدم  ومبا  اليوم،  عامل  يشهدها  التي  واملتغريات 

األهداف الوطنية، ويحقق املصالح العليا للدولة.

السلك  من  الدولة  ممثيل  أن  سموه  وأوضح 

العسكري يف الخارج هم جسور للتواصل اإلنساين 

والثقايف، ولهم دور وطني يف تعزيز أوجه التعاون 

التوفيق  لهم  متمنياً  العامل،  دول  مختلف  مع 

والنجاح، وبذل مزيد من الجهود يف سبيل خدمة 

بالدهم ومصالحها، وتجسيد صورتها الحضارية يف 

الخارج. 

إىل  العسكريني  للملحقني  األول  امللتقى  يهدف 

وإطالعهم  بينهم،  والتعاون  التواصل  تعزيز 

العربية  اإلمارات  لدولة  الخارجية  السياسة  عىل 

املتحدة، والتعريف بأجندة وزارة الدفاع والقوات 

اسرتاتيجية  مع  يتامىش  مبا  املقبلة،  املسلحة 

رؤية  عىل  الضوء  تسليط  جانب  إىل  الوزارة، 

تطورات  استعراض  إىل  إضافة   ،2021 اإلمارات 

األحداث التي تشهدها الساحة الدولية.

املحارضات،  من  عدداً  امللتقى  برنامج  ويتضمن 

والقيادة  الدفاع  وزارة  من  محارضون  يلقيها 

العامة للقوات املسلحة، إضافة إىل محارضين من 

الجهات الداعمة للملتقى، وهي: وزارة الخارجية 

والتعاون الدويل، واملجلس األعىل لألمن الوطني، 

اإلمارات  ومجلس  لإلعالم،  الوطني  واملجلس 

للدراسات  اإلمارات  ومركز  االصطناعي،  للذكاء 

والبحوث االسرتاتيجية.
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»إكسبو«  يف  للمعرض  الدورة  فعاليات  وانطلقت 

الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن 

الشارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  القاسمي  سلطان 

زار  الذي  الشارقة  المارة  التنفيذي  املجلس  رئيس 

جناح القوات املسلحة واطلع سموه عىل ما تقدمه 

القوات املسلحة من فرص وظيفية وبرامج تدريبية 

ونظم تعليمية متطورة.

القوات  جناح  خالل  من  بالتوقيع  سموه  قام  كام 

إلكرتونية  عرض  شاشة  خصصت  التي  املسلحة 

املبادرة،  للتفاعل مع  وفتحت املجال لزوار املعرض 

بهدف  املبادرة  عىل  اإللكرتوين  التوقيع  خالل  من 

جمع أكرب عدد من التواقيع.

راشد  بن  محمد  بـ«شكراً  الخاصة  املنصة  وشهدت 

عىل 50 عاماً من العطاء للوطن« إقباالً من مختلف 

شكرهم  عن  للتعبري  املعرض،  تزور  التي  الرشائح 

وامتنانهم للدور املهم الذي قام به سموه طوال 50 

عاماً متيزت بالعطاء والتميز والريادة والتي سيسّجلها 

التاريخ بحروٍف من نور، وما زال يف مسريته يسجل 

الكثرَي من اإلنجازات، نظراً لكونه قائداً مل يقف عند 

وممكن،  واقع  كلمة  إىل  وحوَّلها  املستحيل  كلمة 

الفتني إىل أن سموه مازال يسطر أمجاَد دولة ويسلك 

دروباً مرشقة ألجيال ترفع هاماتها شموخاً وكربياء.

ويف هذا الصدد وانطالقا من إميانها بأهمية التدريب 

والتأهيل العلمي التقني وفق قواعد علمية منهجية 

كافة  املسلحة  القوات  دعت  دوليا،  عليها  متعارف 

التدريب  برامج  إىل  لالنضامم  املواطنني  الطالب 

املتنوعة لديها خاصة برنامج الدبلوم املهني لعامي 

2018 / 2019 والذي سيكون ملدة عام وهو معتمد 

الوطنية  والهيئة  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من 

للمؤهالت.

ويطرح الربنامج العديد من التخصصات منها دبلوم 

ودبلوم  الطائرات  صيانة  ودبلوم  الطريان  علوم 

ودبلوم  الجوية  التقنية  ودبلوم  الطائرات  هياكل 

النشاطات  توافر  مع  اإللكرتوميكانيكية  الهندسة 

عىل  املستمر  والتطور  الدورية  والرتقيات  الواسعة 

املستويني العلمي والعميل.

ووفرت إدارة الجناح، طريقة إلكرتونية ذكية للتقدم 

للوظائف من خالل املعرض حيث تستخدم القارئ 

للشخص  الهوية  بطاقة  بقراءة  يقوم  الذي  الذيك 

يتم  الجهاز  للوظيفة ومن خالل  التقدم  الراغب يف 

جلب املعلومات عن الشخص املتقدم.

مشاركتها  خالل  من  املسلحة  القوات  وتحرص 

املواطنني  من  عدد  استقطاب  عىل  املعرض  يف 

واملواطنات الراغبني يف االنتساب إىل القوات املسلحة 

من خالل تسع وحدات عسكرية منها القوات الربية 

الرئاسة  وحرس  الجوي  والدفاع  والجوية  والبحرية 

وجهاز حامية املنشآت والسواحل والطريان املشرتك 

الكيميايئ  الدفاع  وقيادة  املشرتك  اإلمداد  وقيادة 

جميع  يف  واملشاركة  اإللكرتونية  الحرب  وقيادة 

املناسبات الوطنية املختلفة.

توفره  ما  خالل  من  املجتمعي  دورها  عىل  وأكدت 

تخصصات  يف  عمل  فرص  من  املختلفة  وحداتها 

االنضامم  يف  الراغبني  من  اإلمارات  ألبناء  مختلفة 

 – التوظيف  معرض  ممثليها يف  عرب   – إىل صفوفها 

موضحة أن االنخراط يف صفوف املؤسسة العسكرية 

يعد رشفا ينطوي عىل سامت فريدة تنبع من قيم 

اإلمارات اإلنسانية بحيث بات االنضامم إىل القوات 

من  لكل  أفضل  ملستقبل  حيويا  مدخال  املسلحة 

يلتحق بها.

ويقدم ممثلو الوحدات العسكرية للزوار رشحا وافيا 

حول الفرص املتوافرة يف كل وحدة وطبيعة العمل 

بها  يلتحق  التي  والدراسية  التدريبية  والربامج  بها 

املنضمون إىل هذه الوحدات.

مجزية  حوافز  املسلحة  القوات  يف  العمل  ويوفر 

إضافية  ومجاالت  والرتفيع  للرتقي  واسعة  ومجاالت 

العسكرية  واملعاهد  الكليات  يف  الدراسة  ملواصلة 

أو يف الجامعات الوطنية فضال عن دورات منتظمة 

لتطوير املهارات العملية والعلمية.

القوات المسلحة تشارك في توظيف 
الشارقة 2019

تشارك القيادة العامة للقوات 
المسلحة في فعاليات »المعرض 

الوطني للتوظيف 2019« الذي 
تقام فعالياته خالل الفترة من 6 

الى 8 فبراير الماضي، تحت مظلة 
مركز إكسبو الشارقة بالتعاون 
مع معهد اإلمارات للدراسات 

المصرفية والمالية، وبدعم من 
غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

تصوير:  عمر البلوشي
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رشعت قيادة معهد القوات الجوية والدفاع الجوي 

اإللكرتوين  التعليم  منظومة  تطبيق  يف   AFADI

)E.Learning ( والذكاء االصطناعي AI ، كأساليب 

للتعليم والتدريب وتنمية املهارات وايصال  حديثة 

املفاهيم ، وذلك باستخدام تقنية املعلومات ووسائل 

االتصال الحديثة إضافة للوسائط املتعددة .

مراحل العمل :-  
ولقد بدأت املراحل األوىل لتطبيق التعليم االلكرتوين 

مبعهد القوات الجوية والدفاع الجوي يف عام 2014 

الوعى مبفاهيم وإيجابيات تطبيق  ، حيث تم نرش 

االجهزة  رشاء  ثم  ومن  االلكرتوين  التعليم  نظام 

اللوحية الحديثة للطلبة .

ويف عام 2016 تم انشاء شبكة )wifi( محلية داخل 

معهد القوات الجوية والدفاع الجوي واعتامد كافة 

وتىل   . االتصاالت  مديرية  قبل  من  الحامية  انظمة 

ذلك إنشاء شبكة الكرتونية  خاصة باملعهد ومنفصلة 

عن شبكة القوات الجوية والدفاع الجوي ، كام تم 

رشاء و تركيب اجهزة الخوادم )Server ( ومبواصفات 

خاصة  ، وذلك لتدعيم بيئة التعليم االلكرتوين ،كام 

الجوية  القوات  ملعهد  الرئييس  املوقع  تحديث  تم 

خاص  الكرتوين  موقع  وانشاء  الجوي  والدفاع 

بالدورات املتقدمة والتأسيسية .   

الكرتوين  تعليم  نظام  تطبيق  تم   ،  2017 عام  ويف 

يربط جميع الدورات مع بعضها البعض وفقا للنظام 

الداخيل للمعهد وبحيث يتضمن اآليت : 

مراقبة  قوائم الحضور والغياب  .	 

انشاء نظام اختبار إلكرتوين .	 

انشاء مكتبة  إلكرتونية  .	 

تقييم الطلبة ومتابعة أداء هيئة التدريس  .	 

استخراج النتائج النهائية و طباعة الشهادات.	 

والطلبة 	  بالطلبة  التدريس  هيئة  ربط 

الربيد  طريق  عن  وذلك   ، البعض  ببعضهم 

االلكرتوين الخاص بنظام التعليم االلكرتوين . 

 	 . ) Virtual Classes( انشاء فصول تفاعلية

برنامج الذكاء االصطناعي :-
اما بالنسبة لتطبيق برنامج الذكاء االصطناعي والذي 

دشن اللواء الركن طيار/ إبراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع 
الجوي نظام التعلم اإللكتروني والذكاء االصطناعي بمعهد القوات 

الجوية والدفاع الجوي وذلك وفقا لتوجيهات القيادة العليا وحثها على 
تطبيق أفضل الممارسات ، التي تعمل على تحقيق االهداف التعليمية 

والتدريبية ، وتخريج جيل من االفراد المسلحين بالعلم والمعرفة. 

تدشين نظام التعليم االلكتروني والذكاء 
االصطناعي بمعهد القوات الجوية والدفاع الجوي   
الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  معهد  قيادة  توليه 

جل اهتاممها ، فهو نتاج رشاكة مع مزود خدمات 

الذكاء  تطبيقات  مجال  يف  ودراية  خربة  له  محيل 

خالل  الربنامج  تطبيق  املفرتض  ومن  االصطناعي 

انعقاد الدورة املتقدمة التي بدأت3/3/2019 . ومام 

ال شك فيه ان برنامج الذكاء االصطناعي يلعب دورا 

هاما يف مجال التدريب العسكري وتطوير مهارات 

الدارسني من ضباط ورتب اخرى وتأهيلهم ملواجهة  

تحديات املستقبل . وميتاز نظام الذكاء االصطناعي  

بالعديد من الفوائد واملنافع ونذكر منها :   

متكني  املعلم  من التعرف عىل نقاط الضعف والقوة 

لدى الطالب ومن ثم تقديم الدعم املطلوب.

يقوم  بوظيفة رشيك دراسة مدى الحياة حيث انه 

يستطيع تحديد نقاط الضعف والقوة الفردية لكل 

طالب ، مام يساعد عىل تحديد املسار الوظيفي .

بعض  فيها  تقوم  التي  الحاالت  عىل  التعرف 

املجموعات الطالبية باإلخفاق يف االجابة  عىل اسئلة 

معينة واخطار املرشف إلعادة تلك املادة . 

غرفة  خارج  طالب  لكل  الشخيص  التعليم  توفري 

فهم  من  والتمكن  املهارات  لتعزيز  وذلك  الصف 

االفكار وذلك قبل حلول وقت التقويم  واالختبار . 

البيانات  استخدام   فيمكن  الطويل  املدى  عىل  أما 

إلعداد السجالت الشخصية لخريجي الدورات  التي 

ميكن االستفادة منها يف مهام أخرى . 

القوة  الذكاء االصطناعي فهم مواطن  كام يستطيع 

 . املطلوب  املحتوى  وتقديم  الفرد  عند  والضعف 

وكلام استطاعت قيادات القوات املسلحة ، التعرف 

لدي  والضعف  القوة  مواطن  عىل  أفضل  وبشكل 

باتخاذ  الذكاء االصطناعي كلام سمح  ذلك  تطبيق 

اإلجراءات املناسبة نحو تطوير القوات املسلحة.

 ، الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  معهد  نال   لقد  

التي  الوحدات  أول  باعتباره  وذلك  السبق  قصب 

قامت بتطبيق برنامج الذكاء االصطناعي عيل نطاق 

 . املتحدة  العربية  االمارات  لدولة  املسلحة  القوات 

ومعهد القوات  الجوية والدفاع الجوي.
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معايل  للمهرجان  الختامي  اليوم  فعاليات  حرض 

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، 

ومعايل الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان برفقة 

قائد  الكتبي  مهري  عبدالله  الركن  اللواء  ومعايل 

املنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  املساندة،  الوحدات 

للمهرجان، وعدد من كبار ضباط وقادة الوحدات 

من  الجمهور  من  كثيف  املساندة، وسط حضور 

مختلف الفئات العمرية.

نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معايل  وتفقد 

الكتبي  مهري  عبدالله  الركن  اللواء  معايل  برفقة 

الرماية  املهرجان ميادين  العارش من  اليوم  خالل 

املختلفة وحرصت الفرق الفائزة عىل التقاط صور 

تذكارية معهام.

التسامح”  “عام  شعار  السابعة  الدورة  وحملت 

املؤسس  القائد  رسخها  التي  القيم  يجسد  الذي 

نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له،  املغفور 

“طيب الله ثراه” يف املجتمع اإلمارايت.

وبلغ عدد زوار الدورة السابعة من املهرجان 53 

ألفاً و160 زائراً، فيام بلغ عدد الرماة 6730 راميا 

وهي يف زيادة مستمرة ففي عام 2016 بلغ عدد 

الرماة 4.354 ويف عام 2017 بلغ العدد 4.735 ويف 

عام 2018 بلغ عدد الرماة 6.186.

السابعة  للدورة  الختامي  اليوم  فعاليات  وبدأت 

بالسالم  للرماية  املساندة  الوحدات  مهرجان  من 

للقوات  العسكرية  املوسيقى  عرض  ثم  الوطني، 

الفرسان” حاميل  تاله عرض “مجموعة  املسلحة، 

وقيادة  املسلحة  القوات  وأعالم  الدولة  علم 

لرشطة  العامة  والقيادة  املساندة  الوحدات 

متت  حيث  املدفع،  رماية  عرض  ثم  أبوظبي، 

االستعانة مبدفعني مخصصني للمراسم.

وأعقب ذلك عرض لنادي أبوظبي للصقارين من 

خالل الصيد بالتلواح ــ إحدى الرياضات الرتاثية 

خالل  وظهرت  ــ  الجمهور  باهتامم  تحظى  التي 

العرض الطفلة عوشة بنت خليفة املنصوري من 

التي  للصقارين  أبوظبي  بنادي  الواعدة  املواهب 

أطلقت الطري بكل شجاعة ليحوم مرات عدة قبل 

أن ينقض عىل فريسته بكل مهارة ألهبت حامس 

الجميع.

األمن  بقطاع  الجرمية  مرسح  إدارة  وقدمت 

مهـرجـــان الوحــــدات المســـانـــدة             للرمـايــــة يختتــم فعاليــاتــه بنجـاح

اختتمت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الوحدات المساندة للرماية التي تقام برعاية 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

تصوير:  عيسى الزعابيالمسلحة في ميادين الريف بأبوظبي، تحت شعار "عام التسامح".
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مهـرجـــان الوحــــدات المســـانـــدة             للرمـايــــة يختتــم فعاليــاتــه بنجـاح

أبوظبي عرضاً  العامة لرشطة  القيادة  واملنافذ يف 

التي  املخاطر  أبرز  عن  الجمهور  ألفراد  تثقيفياً 

ميكن أن يتعرض لها الناس بسبب ضعف الثقافة 

الكربون،  أكسيد  أول  غاز  ومنها  الوعي،  وقلة 

الذي يعرف بالقاتل الصامت والذي أودى بحياة 

أشخاص يجلسون فرتات طويلة يف مركبات مغلقة 

األبواب يف حالة تشغيل، إذ يترسب نتيجة احرتاق 

بها  املوجودين  السيارة، ويقتل  الوقود إىل داخل 

من دون أن يشموا أي رائحة لها.

املصاحب  املعرض  فعاليات  تواصلت  كام 

للمهرجان وقرية الرتاث والرشكات العارضة خالل 

الفرتة املسائية، وقد شهدت إقباالً واسعاً من زوار 

املجتمع، خصوصاً  أطياف  مختلف  من  املهرجان 

مشهد  يف  واألطفال،  والشباب  املواطنني  كبار 

يجسد أحد أبرز أهداف املهرجان يف ربط املايض 

والحارض مع املستقبل، وتعريف النشء برتاثهم.

لفرقة  عرضاً  املهرجان  فعاليات  أيضاً  وشملت 

تكريم  ختامها  يف  تضمنت  كام  الحربية،  املزيود 

الفنان  ظهور  ثم  املختلفة،  باملنافسات  الفائزين 

الختام  وكان  أريام،  والفنانة  املزروعي  فاضل 

السحب عىل الجائزة الكربى وألعاب نارية زينت 

ورائعة  مبهرة  أجواء  يف  الريف،  ميادين  سامء 

نالت استحسان الجميع بعد جهد كبري يف تنظيم 

املهرجان.

       بلغ عدد زوار 
الدورة السابعة 

من المهرجان 53 
ألفًا و160 زائرًا، 

فيما بلغ عدد 
الرماة 6730 راميًا
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اختتم يف دولة االمارات التمرين املشرتك »تعاون 2« 

الذي استمر ملدة اسبوعني بني القوات الربية االماراتية 

التعاون  إطار  يف  وذلك  العامين  السلطاين  والجيش 

والتنسيق وتبادل الخربات واملعلومات العسكرية.

الركن  اللواء  سعادة  للتمرين  الختامي  اليوم  وحرض 

صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات الربية 

وسعادة اللواء الركن مطر بن سامل بن راشد البلويش 

قائد الجيش السلطاين.

ويأيت هذا التمرين ضمن التامرين املشرتكة مع سلطنة 

عامن الشقيقة للقيام بعدد من املهام التدريبية مع 

الجيش السلطاين العامين لتطوير العمل املشرتك بني 

باملنطقة وتعزيز  الحالية  التحديات  الجانبني يف ظل 

التعاون العسكري بني القوات املسلحة من  عالقات 

خالل استمرار التدريبات بني الجانبني.

وقال سعادة اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن 

العامري ان مترين »تعاون2« من التامرين املهمة يف 

املنطقة؛ وذلك لتنمية وتعزيز التعاون العسكري من 

القوات الربية االماراتية والجيش السلطاين العامين.

وأكد أن الهدف من التمرين تبادل الخربات يف مجال 

املشاركني  عىل  ستعود  والتي  العسكرية  العمليات 

بصقل مهاراتهم القتالية ورفع جاهزيتهم.

بني  املفاهيم  توحيد  عىل  الرتكيز  تم  أنه  وأضاف 

الجانبني ..مشيدا مبا قدمه املشاركون يف التمرين من 

جاهزية قتالية عالية وإتقان لكل ما أسند إليهم من 

عمليات أثناء التمرين.

وقال إن ذلك يأيت من حرص واهتامم قيادتنا الرشيدة 

بقواتنا املسلحة، سواء عىل مستوى التدريب والتأهيل 

ان  اىل  ..مشريا  والتسليح  التجهيز  مستوى  عىل  أو 

تأيت  »تعاون2«  مترين  يف  املسلحة  القوات  مشاركة 

وفق نهج علمي مدروس لرفع الجاهزية القتالية، سواء 

للضباط أو ضباط الصف وسط بيئة قتال حقيقية.

ان مترين »تعاون2« يهدف إىل االستفادة من  يذكر 

والتكتيكات  النظريات  مجال  يف  الجانبني  خربات 

التامرين  خالل  من  املكتسبة  الحديثة  العسكرية 

السنوات  كل جانب خالل  أجراها  التي  والتدريبات 

املاضية.

وقعت القوات املسلحة مذكرة تفاهم بنادي ضباط 

»نون«  منصة  مع  أبوظبي  يف  املسلحة  القوات 

»حامة  الخصم  بطاقة  ضمن  االكرتوين  للتسوق 

واالجتامعية  الخدمية  املبادرات  إحدى  الوطن« 

الخدمات  مبستوى  لالرتقاء  إطالقها  تم  التي 

املسلحة  والقوات  الدفاع  وزارة  ملنتسبي  املقدمة 

إمياناً  العسكريني واملدنيني واملتقاعدين، وذلك  من 

بأهمية دور الخدمة املجتمعية والتعاون املشرتك يف 

تحقيق أهداف الطرفني.

املسلحة  القوات  جانب  من  التفاهم  مذكرة  وقع 

اللواء الركن طيار خلف نارص القبييس رئيس هيئة 

العبار  محمد  وسعادة  املسلحة  القوات  يف  اإلمداد 

اختتام »تعاون2« بين القوات البرية 
االماراتية والجيش السلطاني العماني

مذكـرة تفاهـم بين القــوات المسلحة و»نـــــــــــــــــــون« للتســـوق اإللكترونـــي
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مذكـرة تفاهـم بين القــوات المسلحة و»نـــــــــــــــــــون« للتســـوق اإللكترونـــي
مؤسس منصة »نون« للتجارة اإللكرتونية .

منتسبي  »نون«  مؤسسة  منح  عىل  املذكرة  ونصت 

الوطن  حامة  بطاقة  حملة  من  املسلحة  القوات 

وعائالتهم خصومات حرصية وقسائم.

وتعد رشاكة »نون« السوق املحلية الوحيدة يف الرشق 

الخصم سيتم تطبيقها  برنامج  األوسط و من خالل 

عىل جميع فئات التسوق من بينها األزياء واملنتجات 

خالل  من  ذلك  و  والبقالة  واإللكرتونيات  املنزلية 

املخصص  تطبيقها  خالل  من  أو  اإللكرتوين  موقعها 

.Android و iOS لألجهزة املتحركة بنظامي

وقال اللواء الركن طيار خلف نارص القبييس إن هذه 

»نون«  مؤسسة  مع  املذكرة  عىل  والتوقيع  املبادرة 

منح  وتوفري  املجتمعية  الخدمة  دور  بأهمية  تؤكد 

حامة  بطاقة  حملة  من  املسلحة  القوات  منتسبي 

الوطن وعائالتهم خصومات وأمتيازات عىل مختلف 

املشرتيات عرب موقع املؤسسة.

العبار أن توقيع عىل  من جانبه أكد سعادة محمد 

أن  إىل  مشريا   .. الوطن  أبناء  لخدمة  يأيت  املذكرة 

التجارة األلكرتونية تعطي خيارات واسعة للمستهلك 

لكافة مشرتياته وأن »نون« تقدم سوقا رقمية حيوية 

السوق  وتدعم  العمالء  أحتياجات  تلبية  عىل  تركز 

املحلية عرب تجربة تسوق جديدة ومبتكرة.

تشارك القوات املسلحة يف » مترين درع الجزيرة 

يف  الجاري  مارس   14 حتى  يستمر  الذي   »10

السعودية  العربية  باململكة  الرشقية  املنطقة 

الشقيقة وذلك مبشاركة قوات عسكرية من دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

املسلحة  القوات  تنفذه  الذي   - التمرين  يهدف 

التامرين  من  ويعد  التعاون  مجلس  دول  يف 

التعاون  تعزيز  إىل   - بينها  الرئيسية  العسكرية 

والخطط  املفاهيم  وتوحيد  القائم،  العسكري 

اإلسرتاتيجية العسكرية بني دول املجلس.

اجتامعات  عدة  عقد  التمرين  إجراء  سبق  وقد 

اإلجراءات  وتنسيق  بحث  بهدف  مشرتكة 

واستطالع  املشاركة  للقوات  الالزمة  والرتتيبات 

املناطق املخصصة للتمرين الذي يقام يف املنطقة 

والتخطيط  اإلعداد  بدأ  وقد  باململكة  الرشقية 

للتمرين منذ وقت مبكر من العام املايض بهدف 

االسرتاتيجية  والخطط  املفاهيم  توحيد  زيادة 

القوات  بني  والتجانس  والرتابط  العسكرية 

املشاركة. ويهدف التمرين - الذي يعد من أضخم 

حيث  من  سواء  املنطقة  يف  العسكرية  التامرين 

عدد القوات والدول املشاركة أو من ناحية تنوع 

أمن  الحفاظ عىل  - إىل  خرباتها ونوعية أسلحتها 

من  واستقرارها  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

ومصادر  االستقرار  عدم  ملسببات  التصدي  خالل 

عىل  والتدريب  باملنطقة،  تحدق  التي  الخطر 

الخليجية  للقوات  والسيطرة  القيادة  إجراءات 

املشرتكة  والتدابري  اآلليات  وتحديث  املشاركة، 

التنسيق  وتعزيز  والعسكرية،  األمنية  لألجهزة 

والتعاون والتكامل العسكري واألمني املشرتك.

قواتنا المسلحة تشارك في تمرين »درع 
الجزيرة 10« بالسعودية
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بها  قامت  زيارة  خالل  لها  ترصيح  يف  وقالت 

فاطمة  الشيخة  سمو  إن  العام  النسايئ  لالتحاد 

رئيسة  العام  النسايئ  االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت 

املجلس األعىل لألمومة والطفولة الرئيسة األعىل 

ملؤسسة التنمية األرسية / أم االمارات / كان لها 

من  انطالقا  الربنامج  هذا  تنفيذ  يف  مميز  دور 

الذي تلقاه املرأة يف دولة االمارات  الرائد  الدعم 

ويف كل مكان .

دولة  اختارت  املتحدة  األمم  هيئة  أن  وأوضحت 

التجربة  هذه  لتنفيذ  املتحدة  العربية  االمارات 

كأول دولة تقوم بهذا الجهد املميز نظرا لسجلها 

العون  وتقديم  املراة  دعم  مجال  يف  الرائد 

من  العديد  يف  محتاج  الي  االنسانية  واملساعدة 

مناطق العامل .

ومن جانبها قالت سعادة نورة السويدي إن دولة 

االمارات العربية املتحدة بقيادتها الرشيدة و سمو 

/ أم االمارات/ تحيطان مجموعة النساء العربيات 

التي  التامة وتوفر لهن كافة التسهيالت  بالرعاية 

يعول  التي  التجربة  هذه  يف  لهن  النجاح  تحقق 

عليها الجميع .

مكانا  هيأت  االماراتية  الدفاع  وزارة  أن  وذكرت 

االزور  بنت  خولة  مدرسة  وهو  للتدريب  مثاليا 

العسكرية العريقة يف تدريب النساء عىل االمور 

وسائل  افضل  تقديم  عىل  وتحرص  العسكرية 

مجموعة  من  للمتدربات  الحديثة  التدريب 

ومدته  الربنامج  هذا  ليجتزن  العربيات  النساء 

ثالثة اشهر ونصف الشهر بنجاح حيث يتم خالله 

تدريبهن عىل عمليات حفظ السالم وعىل االعامل 

املدنية االخرى .

وأشارت اىل أن االتحاد النسايئ العام وبتوجيهات 

الشيخة فاطمة بنت مبارك رعت هذا  من سمو 

الربنامج منذ بدايته وتعاونت مع مكتب االتصال 

ووزارة  أبوظبي  يف  للمرأة  املتحدة  االمم  لهيئة 

الدفاع االماراتية عىل تنفيذ مذكرة التفاهم التي 

وقعتها الدولة مع هيئة االمم املتحدة للمراة يف 

نيويورك يف شهر سبتمرب املايض , و واصل االتحاد 

هذا  اصبح  حتى  الجهات  كافة  مع  اتصاالته 

الربنامج واقعا عمليا وينفذ االن عىل ارض دولة 

االمارات العربية املتحدة.

 .. الشحي  موزة  الدكتورة  أطلعت  جانبها  من 

التي تقوم بها سمو  الكبرية  الجهود  الضيفة عىل 

الشيخة فاطمة بنت مبارك يف دعم املرأة يف كل 

مكان وكذلك الدعم الذي تلقاه االمم املتحدة من 

دولة االمارات يف جميع امليادين وخطوات تنفيذ 

العربيات عىل  النساء  التدريب ملجموعة  برنامج 

عمليات حفظ السالم .

املرأة  قدرات  لبناء  التدريبي  الربنامج  أن  يذكر 

حفظ  وعمليات  العسكري  القطاع  يف  العربية 

األزور  بنت  خولة  مدرسة  يف  إنطلق  السالم 

العسكرية يف أبوظبي يف 27 يناير املايض مبشاركة 

137 امرأة من 7 دول عربية هي مملكة البحرين 

مرص  وجمهورية  السعودية  العربية  واململكة 

األردنية  واململكة   ، السودان  العربية وجمهورية 

اليمنية باالضافة اىل دولة  العربية  ، والجمهورية 

اإلمارات العربية املتحدة.

العام  النسايئ  االتحاد  الربنامج  ويرشف عىل هذا 

يف  للمرأة  املتحدة  االمم  لهيئة  االتصال  ومكتب 

ابوظبي بالتعاون مع وزارة الدفاع بدولة االمارات.

للمشاركة  ضابطات  إعداد  يف  الربنامج  يسهم  و 

املتحدة  لألمم  التابعة  السالم  حفظ  عمليات  يف 

، وزيادة عدد النساء املؤهالت للعمل يف الجيش 

بالعمل  املهتامت  للنساء  دعم  شبكات  وإنشاء 

العسكري وحفظ السالم. كام سيسهم يف تحقيق 

رقم  األمن  مجلس  لقرار  االسرتاتيجية  األهداف 

القدرات  بناء  أهمية  عىل  يركز  والذي   ،  1325

والتدريب وزيادة فعالية عمليات حفظ السالم.

إشادة أممية برعاية الشيخة فاطمة لبرنامج«تدريب 
مجموعة النساء العربيــات على عمليـات حفظ السالم«

أشادت السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا، رئيسة الجمعية العامة لألمم المتحدة بنجاح 
دولة االمارات العربية المتحدة في تنفيذ برنامج تدريب مجموعة النساء العربيات على 

إعداد:  خميس الحوسني     تصوير: فيصل القيسيعمليات حفظ السالم .
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على مدى خمسة أيام كاملة 
عشنا، إماراتيين وغيرنا، قصص 

واقعية رائعة في مجال التصنيع 
العسكري اإلماراتي التي لفتت 

انتباه حضور معرض ومؤتمر 
الدفاع الدولي »أيدكس« من خالل 

مساهمة )170( شركة إماراتية 
متخصصة في مجال الصناعات 

الدفاعية ليس في تسجيل الحضور 
ولكن اإلعالم عن منتجاتها أيضًا 

في إشارة تحمل لفتة احتفاء 
ال أدري إن كانت مقصودة أم 

غير مقصود بـ«اليوبيل الفضي« 
للمعرض الذي مر على أول افتتاح 
له 25 عامًا، وهي فترة زمنية في 

كل الثقافات اإلنسانية قصيرة 
مقارنة بحجم النجاحات الكبيرة 
التي تحققت وعليه فإن أقل 

يمكن في أن يوصف في هذه 
الحالة أنها: معجزة.

فمشاركة 1400 رشكة عاملية ومحلية ليس برقم صغري 

كام أنه ليس باملنطق الذي ميكن االقتناع به، وينبغي أن 

نجد العذر ملن يستغرب، علامً بأن الرشكات العاملية مثل 

لوكهيد مارتن لصناعات الطائرات كانت من ضمنها، كام 

أن توسعة مساحات املعرض لتشمل املنطقة الداخلية 

والخارجية كلها مع القدرة عىل إجراء عروض عسكرية 

حية أمر ال ينبغي استسهاله، لكن عندما تدرك أن تلك 

املنطقة تحولت بفضل خربة املنظمني من أبناء اإلمارات 

واستفادتهم من تجارب اآلخرين حولت أرض املعارض 

الخدمات  بفضل  نحل«  »خلية  يشبه  ما  أبوظبي  يف 

اللوجستية التي يحتاجها العارضون وضيوفه.

يذكر  تاريخ  باعتبارها  تعد  سنني  عاما  الـ25  تكن  مل 

منها  أبعد  ملرحلة  فكري  بناء  كان  ولكن  لألجيال 

فاملعرض حقق قفزات نوعية وكمية ما يعني أن وجود 

رؤية اسرتاتيجية بعيدة املدى لصناعة النجاح يف األفكار 

القابلة للتطبيق والنمو. 

التي  واالقتصادي  السيايس  العاملي  الحضور  يكن  مل 

أقنعت اآلخرين عىل الحضور للمشاركة بل االستفادة 

تجربة  تقدم  -لكنها  الناشئة  اإلماراتية  التجربة  من 

حقيقية-كل يشء، فقد ترك معرض أيدكس انطباعاً رائعاً 

سوف يتذكره العارضون خالل مشاركاتهم القادمة وهو 

النجاح يف توقيع اتفاقيات بقيمة 17 مليار درهم إمارايت 

خالل 3 أيام فقط وهو أمر ال ميكن تجاهله ما أعطى 

مؤرشاً للعارضني بأن املعرض ليس للحضور واالستعراض 

لكن للحصول عىل مكاسب تستحق الحضور والتعني 

الهدف  ألن  املعرض  ملنظمي  تحسب  نقطة  وهي  له 

النهايئ للرشكات والعارضني هو توقيع العقود وتحقيق 

األرباح. 

أن  لنا  يحق  املعرض-  عىل  القامئني  خاصة  كإماراتيني- 

نتحدث بفخر بأن معرض أيدكس أصبح املكان األكرث 

للعارضني واملشرتين وكذلك أصحاب  وجاذبية  تفضيالً 

هذا  أن  باعتبار  والدارسني  الباحثني  وحتى  االبتكارات 

املكان يخترص لهم طريق الوصول إىل املهتمني فبجانب 

الحضور  فإن  واملصنعني  االختصاص  ذات  الرشكات 

النوعي من صناع القرار العسكري والسيايس متواجدين 

اليوبيل الفضي لـ«أيدكس«

بقلم : محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com

الذين هم إما صناع القرار أو متخذيه، كام أنه ميكننا 

ملفهوم  االسرتاتيجي  التفكري  بشمولية  نفتخر  أن  أيضا 

اإلمارات  دولة  أن  كون  اإلماراتية  الفلسفة  يف  التنمية 

تؤمن بأن الحفاظ عىل املكتسبات التنموية تحتاج إىل 

»مخالب« وهو الذراع العسكري واألمني وبالتايل فإنها 

تهتم بالجواب العسكرية بكل أفرعه بقدر اهتاممهم 

بجانب التنمية كمفهوم اقتصادي واجتامعي.

إذا كانت األفكار الرائعة تتحول إىل مشاريع تجارية يف 

دولة اإلمارات باعتبارها حاضنة حقيقية لتفريخها، فإن 

مسجلة  تجارية  –اليوم-عالمة  هو  »أيدكس«  معرض 

املتخصصة،  املعارض  املجال  يف  اإلمارات  دولة  باسم 

دليل  وهذا  له  ويستعدون  ينتظرونه  باتوا  فالكثريون 

الذي  املعرض  بها  يتحىل  التي  املرموقة  للسمعة  كاف 

يعترب واحداً من األفكار اإلماراتية لضامن بدائل ملصادر 

الدخل للدولة التي تسترشف فرتة ما بعد آخر برميل 

للنفط.

الفرتة هي من  اإلمارات يف هذه  أن  املطاف  نهاية  يف 

الالعبني األساسيني يف ثقافة صناعة املعارض بشكل عام 

خاصة بعدما خصصت »مدينة« متكاملة من الخدمات 

الواحد،  العام  تتنوع خالل  التي  للمعارض  اللوجستية 

اسمه مركز أبوظبي للمعارض.



إعداد:  
اسماعيل  محمد البلوشي  

الحزم واألمل20 2019مـارس566العدد



اإلمارات ستواصل مواقفها 
الثابتة والراسخة في دعم ونجدة 

األشقاء في اليمن، وتقديم 
العون الالزم لهم بشتى أشكاله 

وأنواعه لمواجهة مختلف 
التحديات والتهديدات.

فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ 
وحاضر ومستقبل مشترك، وإن 

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

تجاه أشقائنا في اليمن، بل على 
العكس ستزيدنا عزيمة وإصرار 

لتحقيق قصة النصر كاملة.
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قرقاش يطالب الحوثيين 
بأفعال ال أقوال في الحديدة

د معايل الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون  شدَّ

ميليشيات  تطابق ترصيحات  الخارجية عىل رضورة 

عىل  أفعالها  مع  إليران  املوالية  اإلرهابية  الحويث 

أرض الواقع بشأن اتفاق إعادة االنتشار يف محافظة 

الحديدة، فيام وافقت الحكومة اليمنية عىل الخطة 

الحديدة وموانئها برشط  األممية إلعادة االنتشار يف 

نزع األلغام، وإخراج مرشيف امليليشيات، ووضع آلية 

للسلطة  واإلدارية  والفنية  األمنية  الطواقم  لعودة 

املحلية، طبقاً التفاق استوكهومل.

وكتب معايل الدكتور أنور قرقاش تغريدة عىل حسابه 

تقابل  أن  »يجب  فيها  قال  »تويرت«،  مبوقع  الرسمي 

الكلامت الحوثية باألفعال يف ما يتعلق بإعادة االنتشار 

يف الحديدة، يف السابق جميع االلتزامات انقضت وال 

ينبغي أن يتكرر األمر، النجاح يف التنفيذ سيؤدي إىل 

نتائج واعدة أكرث«.

إىل ذلك، قال فريق الحكومة اليمنية يف لجنة إعادة 

اللجنة  الحديدة، إنه وجه رسالة لرئيس  االنتشار يف 

الجرنال مايكل لوليسجارد، يبلغه باملوافقة املرشوطة 

عىل تنفيذ الخطوة األوىل من املرحلة األوىل النسحاب 

ميليشيات الحويث اإلرهابية املوالية إليران من ميناءي 

الصليف ورأس عيىس، وذكر بيان لفريق الحكومة، أن 

موافقة الحكومة اليمنية عىل املرحلة األوىل مرشوطة 

بنزع األلغام وإخراج املرشفني الحوثيني ووضع آلية 

للسلطة  واإلدارية  والفنية  األمنية  الطواقم  لعودة 

املحلية طبقاً التفاق استوكهومل.

وفد  أبلغ  األممية،  اللجنة  رئيس  أن  البيان  وأوضح 

الحكومة بشكل رسمي بأن الجولة الخامسة للقاءات 

األوىل  املرحلة  األوىل من  الخطوة  تنفيذ  بعد  ستتم 

الحوثية  املليشيات  بانسحاب  من االتفاق واملتمثلة 

آلية عودة  الصليف ورأس عيىس لوضع  من موانئ 

استكهومل.  واتفاق  اليمني  للقانون  وفقاً  الطواقم 

إعادة  تنفيذ  أن  إىل  الحكومي  الفريق  بيان  ولفت 

يتم  لن  عيىس  ورأس  الصليف  ميناء  من  االنتشار 

االعرتاف به إال بعد دخول أعضاء لجنة إعادة االنتشار 

األممية وفريق الحكومة الرشعية إليها والتأكيد عىل 

التي  اآللية  وفق  األلغام  ونزع  الفعيل  االنسحاب 

تقدمت بها األمم املتحدة بهذا الشأن، كام اشرتطت 

القوات الحكومية أن انسحابها من كيلو 8 لن يتم 

إال بعد وضع اآللية التنفيذية لعودة الطواقم األمنية 

واإلدارية والفنية للسلطة املحلية التي تم استبعادها 

من أعاملها بعد االنقالب عام 2014.

قرقاش: الحوثيون يعملون على تقويض فرصة السالم
الدولة  وزير  قرقاش،  أنور  الدكتور  معايل  أكد 

استوكهومل  اتفاقية  أن  الخارجية،  للشؤون  اإلمارايت 

فرصة عظيمة إلنهاء الحرب يف اليمن، لكن الحوثيني 

يقّوضون تلك املساعي بتعنتهم وعدم التزامهم مبا 

أعلنته  ما  اليمنية  الحكومة  نفت  فيام  عليه.  تنّص 

الحوثيني  مع  مبديئ  اتفاق  بشأن  املتحدة  األمم 

حول إعادة االنتشار يف الحديدة. وحّملت الحوثيني 

مسؤولية إخفاق جولة التفاوض.

عن  الصادر  بالبيان  قرقاش  أنور  معايل  واستشهد 

اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب 

من  الربنامج  موظفي  متّكن  عدم  بشأن  )أوتشا(، 

الوصول إىل مطاحن البحر األحمر للحبوب، مؤكداً 

أن م ميليشيا الحويث هم من يعطل عمل املوظفني 

الدوليني يف هذا الصدد.

الشخيص  تغريدات عرب حسابه  ونرش معاليه عدة 

العقبة الكأداء الحقيقية التي تعوق عملية السالم 

مع كل  اليمن. وسيبدو هذا األمر أكرث وضوحاً  يف 

خطوة من جانبهم بغية إخراج عملية السالم عن 

مسارها«.

فرصة  ستوكهومل  اتفاقية  »متنحنا  معاليه:  وأضاف 

فريدة إلنهاء الحرب يف اليمن. ولكن عىل الرغم منذ 

ذلك، فإن الحوثيني يعملون جاهدين عىل تقويض 

بالتزاماتهم.  اإلخالل  يف  بعنادهم  الفرصة  هذه 

ويتعني علينا يف هذا السياق انقاذ آمال السالم«.

واختتم معاليه بقوله: »من الرضورة مبكان أن يدعم 

املرحلة.  اتفاق ستوكهومل يف هذه  الدويل  املجتمع 

ويتمثل الطريق أمامنا نحو ذلك يف تنفيذ انسحاب 

إن  الحديدة.  مدينة  ومن  املوانئ  من  الحوثيني 

امليليشيا تتلكأ يف تنفيذ تعهداتها، وهو األمر الذي 

يهدد آفاق عملية السالم برمتها«.

مكتب  بيان  »يَُعُد  فيها:  قال  »تويرت«،  موقع  عىل 

األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بشأن قيام 

الحوثيني مبنع منظامت األمم املتحدة من الوصول 

الشديدة  األهمية  من  األحمر  البحر  مطاحن  إىل 

مبكان.

الحوثيني هم  أن  اتفاق ستوكهومل  بعد  وبات جلياً 
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األلغام تحصد أرواح المدنيين في شبوة
خلفتها  التي  واملتفجرات  األلغام  تواصل 

باليمن،  إيران  االنقالبية، ذراع  الحويث  ميليشيات 

وعسيالن  وعني  بيحان  مناطق  يف  األرواح  حصد 

مبحافظة شبوة، جنوب رشقي اليمن.

 45 األلغام سقوط  لنزع  الوطني  الربنامج  ورصد 

املاضية  األشهر  خالل  وجريح  قتيل  بني  شخصاً 

خلفتها  التي  الناسفة  والعبوات  األلغام  جراء 

الفرق  فيه  تزال  ما  الذي  الوقت  يف  امليليشيات، 

الهندسية تقوم بعملية متشيط مساحات ملغومة 

يف مناطق بيحان وعني وعسيالن.

كبرية  كميات  زرعت  الحويث  ميليشيات  أن  وأكد 

من األلغام والعبوات الناسفة خالل فرتة سيطرتها 

عىل محافظة شبوة وتعمدت زرع تلك األلغام يف 

الضحايا  مئات  بوقوع  تسبب  ما  واملزارع  الطرق 

من املدنيني.

منظمة  من  وبتمويل  الربنامج  أن  وأوضح 

طفالً   41.478 من  أكرث  بتوعية  قام  اليونيسيف 

من بني 54.257 مواطناً، يف املناطق الثالث. وأكد 

الحوثيني  أن  األلغام  نزع  يف  عاملون  مهندسون 

مساحات  يف  األلغام  من  اآلالف  زرع  إىل  عمدوا 

قبل  وعني  وعسيالن  بيحان  مديريات  يف  واسعة 

فرارها من تلك املناطق، موضحني أن تلك األلغام 

والعبوات الناسفة أوقعت املئات من الضحايا يف 

عقب  منازلهم  إىل  عادوا  الذين  األهايل  صفوف 

النزوح قرساً منها. وتسببت حقول األلغام بإعاقة 

أكرث من 800 أرسة نازحة عن العودة إىل منازلهم 

يف مناطق بيحان وعسيالن األمر الذي حتم عىل 

أفراد تلك األرس العيش يف مناطق نزوح وبأوضاع 

الحوثية  األلغام  تسببت  كام  صعبة،  إنسانية 

تفخيخها  جراء  مزرعة   45 من  أكرث  بتعطيل 

باأللغام والعبوات املتفجرة.

قال متحدث عسكري ميني إن الجيش اليمني لن 

يقف دوماً مكتوف األيدي وهو عىل أهبة االستعداد 

يف  العسكري  للحسم  عالية  قتالية  جاهزية  ويف 

الجارية  املفاوضات  الحديدة، يف حال فشل  جبهة 

السلمي  بالحل  الحويث  مليشيات  قبول  وعدم 

وصدرت التوجيهات للجيش بذلك.

العميد  الجيش،  باسم  الرسمي  الناطق  وأضاف 

عبده مجيل إن املفاوضات األخرية عرت ميليشيات 

الحويث وعىل األمم املتحدة ومجلس األمن والدول 

االتفاقات  لتنفيذ  عليها  بالضغط  تقوم  أن  الراعية 

والرحيل وتسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس 

عيىس أو تسميتها معرقلة لعملية السالم والسامح 

باستكامل الحسم العسكري.

الجيش اليمني: جاهزون للحسم 
العسكري إذا فشلت محادثات الحديدة

وأوضح العميد مجيل يف مؤمتر صحايف مبدينة مأرب، 

أن خروقات الحوثيني للهدنة يف الحديدة بلغت 120 

بني  من  أن  مبيناً  مدنياً،   65 مقتل  إىل  وأدت  خرقاً 

خرقاً   530 النار  إطالق  لوقف  الحوثيني  انتهاكات 

استهدفت مواقع الجيش، وفقا لوكالة األنباء اليمنية 

الرسمية.
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الحوثيون يغلقون منظمة في صنعاء 
كشفت متاجرتهم باألعضاء البشرية

اليمنية  املنظمة  الحوثيون، مقر  املتمردون  أغلق 

اتهام  غداة  صنعاء  يف  بالبرش  االتجار  ملكافحة 

باألعضاء  باملتاجرة  االنقالبية  الجامعة  املنظمة 

املنظمة،  لقتالها وجرحاها. وقال رئيس  البرشية 

ميليشيا  إن  صحفي،  ترصيح  يف  فاضل،  نبيل 

اليمنية  املنظمة  مكتب  بإغالق  قامت  الحويث 

ملكافحة االتجار بالبرش يف صنعاء، وأمرت باعتقاله 

وكافة العاملني يف املنظمة، محمالً امليليشيا كامل 

املسؤولية إزاء تعرضه وزمالئه وأرسهم ألي أَذًى. 

وكانت املنظمة أعلنت يف بيان أنها وثّقت »عدداً 

جثث  من  برشية  أعضاء  لرسقة  الحاالت«  من 

قتىل الحوثيني الذين يسقطون يف املعارك اليومية 

مع القوات الحكومية أو غارات التحالف العريب 

بأنه  ذلك  واصفة  بالعرشات،  أعدادهم  ويقدر 

جرمية وانتهاك سافر لإلنسانية.

التقوا  باملنظمة  عاملني  أن  إىل  البيان  وأشار 

ملحافظات  ينتمون  الضحايا  من  عدد  أقارب 

مختلفة. وقدرت املنظمة أعداد الضحايا باملئات، 

وأفادت بأنها أجرت عملية تتبع وراء املعلومات 

ثالثة  »هناك  أن  لتكشف  إليها،  توصلت  التي 

العاصمة  يف  الجرمية  بهذه  تقوم  مستشفيات 

وبدعم  وأجانب،  مينيني  أطباء  بإرشاف  صنعاء، 

الحويث،  جامعة  يف  نافذة  قيادات  من  وحامية 

والتي تشكل عصابة للمتاجرة باألعضاء البرشية، 

حيث ال تكتفي برسقة األعضاء البرشية للجرحى 

البيان،  وبحسب  األبد«.  إىل  أرواحهم  بل ورسقة 

اإلجهاز  وتم  جرحى  كانوا  الضحايا  معظم  فإن 

أعضائهم،  عىل  للحصول  منهم  والتخلص  عليهم 

»من قبل أطباء مينيني يعملون لصالح امليليشيات، 

وأطباء أجانب ميارسون ذات املهمة الالإنسانية«.

وتواصل ميليشيات الحويث االنقالبية، منذ انقالبها 

عىل السلطة، نهب إيرادات الدولة يف املحافظات 

الواقعة تحت سيطرتها وتسخريها لصالح أعاملها 

فيه  الذي ترفض  الوقت  الخاصة والعسكرية، يف 

تسديد مرتبات املوظفني يف مناطق سيطرتها.

اليمن يطالب أميركا بتصنيف 
الحوثيين »جماعة إرهابية«

طالب وزير اإلعالم اليمني معمر اإلرياين، الواليات 

الحويث  ميليشيا  بتصنيف  األمريكية،  املتحدة 

أن  إىل  الفتاً  إرهابية،  كجامعة  معها  والتعامل 

الجرائم  ومختلف  كافة  ارتكبت  الحوثية  امليليشيا 

بحق اليمنيني، ووصلت جرامئها إىل مصاف اإلبادة 

الجامعية بحق املدنيني العزل واألبرياء.

األمرييك  للسفري  اإلرياين،  استقبال  خالل  ذلك  جاء 

لدى اليمن ماثيو تولر، ملناقشة مستجدات الساحة 

التزامها  الحويث من  اليمنية يف ظل تهرب ميليشيا 

تجاه عملية السالم وتنفيذ اتفاق السويد.

واالنتهاكات  الجرائم  إىل  اإلرياين  الوزير  وتطرق 

التي ترتكبها ميليشيا الحويث بحق اليمنيني، مشرياً 

الرشعية  السلطة  عىل  انقالبها  منذ  تعمل  أنها  إىل 

سيطرتها  مناطق  يف  بكامله  جيل  تعبئة  عىل 

باألفكار اإلرهابية والعدوانية، وقال إن تلك التعبئة 

قنبلة  مبثابة  اآلخر  تجاه  بالكراهية  املشحونة 

موقوتة لن تنفجر يف وجه اليمنيني وحدهم، بل يف 

وجه العامل بأكمله.

الحوثية  امليليشيا  به  تقوم  ما  أخطر  أن  وأوضح 

اإليرانية يف الوقت الراهن، هو سعيها لتنشئة جيل 

والتطرف  والقتل  والكراهية  الحقد  بثقافة  مشبع 

بل  الحارض،  باغتيال  تكتفي  ال  فهي  واإلرهاب، 

تسعى إىل وأد املستقبل، وما مل يقم املجتمع الدويل 

بواجبه يف دعم معركة استعادة الدولة يف القريب 

العاجل، فعىل العامل انتظار نتائج كارثية ليس عىل 

املجتمع اليمني فحسب، بل املنطقة والعامل.

واقع  خلق  إىل  تسعى  الحوثية  امليليشيا  إن  وقال 

مبراحلها  التعليمية  العملية  تدمري  عرب  جديد 

املختلفة، والعبث باملناهج الدراسية.
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التحالف العربي: تدمير موقع لتخزين وتجهيز 
الطائرات من دون طيار تابع للحوثيين

ميليشيات الحوثي تعتقل 
قيادات موالية لها في ريمة

التحالف  قوات  باسم  الرسمي  املتحدث  رصح 

الركن  العقيد  اليمن«  »تحالف دعم الرشعية يف 

للتحالف  القوات املشرتكة  املاليك أن قيادة  تريك 

عسكري  هدف  لتدمري  عسكرية  عملية  نفذت 

املليشيا  تستخدمه  موقع  عن  عبارة  مرشوع، 

وتجهيز  طيار  بدون  الطائرات  لتخزين  الحوثية 

إطالقها للعمليات اإلرهابية بالعاصمة صنعاء .

االستهداف  عملية  أن  املاليك  العقيد  وأوضح 

يناير   19( بتاريخ  العسكرية  للعمليتني  امتداد 

2019م( وتاريخ )31 يناير 2019م( املايض والتي 

تم تنفيذها من قيادة القوات املشرتكة للتحالف 

لقدرات  متكاملة  شبكة  وتدمري  الستهداف 

اعتقلت ميليشيات الحويث االنقالبية أحد قياداتها 

يف محافظة رمية غرب اليمن، عقب تصاعد حدة 

الخالفات التي تعصف بقيادات امليليشيات لبسط 

املحافظات  يف  املنهوبة  األموال  وتقاسم  النفوذ 

الواقعة تحت قبضتهم.

امليليشيات  إن  رمية،  يف  محيل  مصدر  وقال 

الربيد، وكان  أبو عبدامللك  يدعى  اعتقلت حوثياً 

مسؤوالً عن حشد مقاتلني يف املحافظة وإرسالهم 

القيادات جاء عىل  اعتقال  أن  للجبهات، موضحاً 

امليليشيات  صفوف  يف  كبرية  خالفات  خلفية 

املاضية.  األيام  الحديدة خالل  الحوثية يف مدينة 

وأضاف املصدر أن عملية اعتقال القيادي الربيد 

مع  خالفات  عقب  صنعاء،  العاصمة  يف  وقعت 

له  موالني  حفيظة  أثار  الذي  األمر  امليليشيات، 

موجودين يف جبهات قتالية أخرى، ما دفعهم إىل 

أعالن االنشقاق والعودة إىل ديارهم.

للميليشيات  املوالية  القبائل  من  عدد  وأعلنت 

االعتقال  لعملية  رفضها  عن  رمية  يف  الحوثية 

العسكري  امللتقى  رئيس  يسمى  ما  طالت  التي 

املقاتلني  وسحب  بالتصعيد  مهددة  باملحافظة، 

مع  للمشاركة  للجبهات  إرسالهم  تم  الذين 

يف  خصوصاً  حربها،  يف  االنقالبية  امليليشيات 

جبهات الحديدة املحاذية ملحافظة رمية.

انتفاضة طالبية يف صنعاء ضد املامرسات الحوثية

صنعاء  العاصمة  مدارس  من  عدد  شهدت 

التعسفية  للمامرسات  رفضاً  طالبية  احتجاجات 

التي ارتكبتها ميليشيات الحويث اإلرهابية املوالية 

واملعلامت  املعلمني  من  املئات  بحق  إليران 

 3 من  أكرث  منذ  املتوقفة  برواتبهم  املطالبني 

سنوات. وتظاهر آالف الطالب للتنديد باملامرسات 

الحوثية بحق معلميهم، مرددين شعارات منددة 

بحق  االستبدادية  وسياساتهم  بامليليشيات 

استبدال  أعلنوا رفضهم  املعلمني واملعلامت، كام 

املعلمني مبدرسني موالني للميليشيات. 

تتبع  طيار  بدون  للطائرات  لوجستية  ومرافق 

إيران  من  املدعومة  اإلرهابية  الحوثية  للمليشيا 

وأماكن تواجد الخرباء األجانب.

وأكد العقيد املاليك التزام قيادة القوات املشرتكة 

للرئيس  املوالية  الجيش  قوات  أفادت 

بأنها  هادي  منصور  ربه  عبد  اليمني 

جبلية  سلسلة  عىل  السيطرة  من  متكنت 

مبحافظة صعدة،  كتاف  مديرية  يف  مهمة 

شاميل البالد.

بأنه  ميني  اخباري  موقع  ذكره  ملا  ووفقاً 

جبيل  مشاه   82 اللواء  من  قوات  متكنت 

القريبة  القهر  جبال  سلسلة  تحرير  »من 

والخط  بصعدة،  كتاف  مديرية  مركز  من 

عملية  تنفيذ  عقب  لها،  املؤدي  األسفلتي 

نوعية«.

العريب  التحالف  مقاتالت  أن  وأضاف 

ساندت قوات الجيش يف العملية، وقصفت 

مواقع الحوثيني وتعزيزاتهم.

وأسفرت العملية عن سقوط قتىل وجرحى 

من  عدد  وتدمري  الحوثيني،  صفوف  بني 

اآلليات التابعة له، فضال عن سقوط أرسى.

القوات الشرعية تسيطر 
على سلسلة جبلية 

استراتيجية في صعدة

للتحالف مبنع وصول واستخدام املليشيا الحوثية 

األخرى  اإلرهابية  التنظيامت  وكذلك  اإلرهابية، 

كافة  واتخاذ  النوعية،  القدرات  هذه  ملثل 

واملناطق  املدنيني  بحامية  الكفيلة  اإلجراءات 

الحيوية من تهديد العمليات اإلرهابية للطائرات 

الدويل  القانون  مع  يتوافق  ومبا  طيار  بدون 

اإلنساين وقواعده العرفية.

االستهداف  عملية  أن  املاليك  العقيد  أكد  كام 

وقواعده  اإلنساين  الدويل  القانون  مع  تتوافق 

للتحالف  املشرتكة  القوات  قيادة  وأن  العرفية، 

اتخذت كافة اإلجراءات الوقائية والتدابري الالزمة 

لحامية املدنيني وتجنيبهم لألرضار الجانبية .
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أكد محافظ حرضموت قائد املنطقة العسكرية 

دعم  أن  البحسني،  ساملني  فرج  اللواء  الثانية 

تخليص  يف  كبري  بشكل  أسهم  التحالف  قوات 

من  الدويل  واملجتمع  العريب  ومحيطه  اليمن 

الحويث  ميليشيات  مقدمتها  يف  خطرية  بؤر 

»القاعدة«  تنظيمي  وعنارص  اإلرهابية، 

و»داعش«.

وقال خالل استقباله وفد االتحاد العام للخرباء 

العرب، إن حرضموت استطاعت أن تقود معركة 

من  تلتها  وما  والتطرف،  اإلرهاب  ناجحة ضد 

فرض األمن واالستقرار وتطبيع الحياة، موضحاً 

ومبساندة  املحافظة،  يف  املحلية  السلطة  أن 

توفري  أجل  من  خطوات  تخطو  التحالف، 

ووضع  جديد.  من  التنمية  وإعادة  الخدمات 

يف  األوضاع  صورة  أمام  العريب  الوفد  املحافظ 

»القاعدة« عىل  تنظيم  إبان سيطرة  املحافظة 

أحدثته  وما  الساحل،  ومدن  املكال  مدينة 

لألهايل  وإرهاب  الدولة  ملؤسسات  تدمري  من 

انتصار  من  تالها  وما  الحياة،  حركة  وتعطيل 

حرضموت  إن  البحسني،  اللواء  وقال  كبري. 

اليوم تنعم بأمن واستقرار غري معهود، وعادت 

الحياة ملؤسسات الدولة، الفتاً إىل أن السلطات 

األساسية  الخدمات  توفري  عىل  تعمل  املحلية 

وتحسينها يف ظل ضعف اإلمكانات والظروف 

االقتصادية واملعيشية الصعبة للمواطنني.

وتقديره  شكره  عن  حرضموت  محافظ  وعرّب 

للمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 

وإعادة  الفاريس  املرشوع  إلحباطهام  املتحدة 

من  املتواصل  وللدعم  العريب،  للحضن  اليمن 

أجل النهوض وإعادة االستقرار.

حضرموت: دعم 
»التحالف« أسهم في 

التخلص من اإلرهاب

التحالف: السعودية قدمت أكثر 
من 13 مليار دوالر لدعم اليمن

تحالف  باسم  املتحدث  املاليك،  تريك  العقيد  قال 

الصحايف  املؤمتر  خالل  اليمن،  يف  الرشعية  دعم 

األسبوعي من الرياض، إن السعودية قدمت أكرث 

من 13 مليار دوالر لدعم اليمن منذ عام 2014، 

مؤكدا أن التحالف يواصل عمليات اإلغاثة لدعم 

الشعب اليمني.

التحالف  يبذلها  التي  بالجهود  املاليك  ونوه   

زمني  جدول  عرب  ذلك  مستعرضاً   ، بالتفصيل 

الصحايف،  املؤمتر  يف  عرضها  تم  دقيقة  وبيانات 

التي  اإلغاثية  التحالف  جهود  أن  إىل  النظر  الفتا 

انطلقت بداية العمليات العسكرية، قامت بإجالء 

ألكرث  اليمن  يف  املقيمني  من  ألف   365 من  أكرث 

من 85 دولة كانت رعاياها يف اليمن، واستمرت 

يف  وأطلقت  واملحتاجني  اليمني  الشعب  بدعم 

 1.5 بـ  الشاملة  اإلنسانية  العمليات  2018م  عام 

بالتعاون  شاملة  إغاثية  بجهود   , دوالر  مليار 

بالداخل  الحكومية  وغري  األممية  املنظامت  مع 

اليمني.

قدمته  الذي  السخي  الدعم  إىل  املاليك  وأشار 

اإلمارات  ودولة  السعودية  العربية  اململكة 

العربية املتحدة والكويت مشرياً إىل آخر األعامل 

اإلغاثية، حيث تم تقديم مبلغ 500 مليون دوالر 

رواتب  وتقديم  اليمن،  يف  الغذايئ  األمن  لدعم 

مليون   70 يف  ممثلة  اليمنية  باملدارس  العاملني 

دوالر تم تقدميها إىل املدرسني يف اليمن, وإسقاط 

املساعدات اإلنسانية من خالل طائرات التحالف 

يف كثري من مناطق الداخل اليمني، التي يصعب 

الوصول إليها، وتقييم استفادة املواطنني من ذلك.

األحداث  من  عدداً  املؤمتر  يف  املاليك  واستعرض 

لدعم  العمليات  ومواقف  املاضية  الفرتة  خالل 

الرشعية داخل اليمن، وتطرق املاليك لالخرتاقات 

والتهديدات الحوثية لألمن اإلقليمي والدويل.

جاءت  العسكرية  العمليات  أن  املاليك  وبني 

إلنهاء االنقالب، بعد أن قامت ميليشيات الحويث 

باالنقالب عىل الحكومة اليمنية الرشعية املعرتف 

والتنظيامت  الجامعات  انتشار  السيام  دولياً،  بها 

اإلرهابية املوجودة يف اليمن قبل بداية العمليات 

العسكرية، مع غياب دور الحكومة وضعفها، مام 

نتج عن ذلك ظهور التنظيامت اإلرهابية كالقاعدة 

يف جزيرة العرب، وليس هناك اختالف بني الحوثية 

الشعب  أمن  عىل  خطرًا  تشكل  كونها  والقاعدة 

اليمني واألمن اإلقليمي ، مبيًنا استمرار التحالف 

اإلرهابية  امليليشيات  ضد  رضباته  تنفيذ  يف 

الحوثية والقضاء عىل التنظيامت اإلرهابية.

وأضاف املاليك بشأن جهود التحالف يف عمليات 

يف  أنه  مبيناً  أيضاً  اإلرهابية  الجامعات  محاربة 

العام 2018م نفذ التحالف العديد من العمليات 

وعملية  الجارف  السيل  عملية  منها  العسكرية، 

و  الحوثية يف حرضموت  املليشيات  الفيصل ضد 

شبوة.
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املوالية  اإلرهابية  الحويث  ميليشيات  صعدت 

النار يف مدينة  إليران، خروقاتها لوقف إطالق 

اللجنة  الحديدة وذلك غداة توصل  ومحافظة 

األممية املشرتكة إىل اتفاق عىل تنفيذ املرحلة 

بحسب  االنتشار  إعادة  عملية  من  األوىل 

املعلنة يف 13 ديسمرب. ورصد  السويد  اتفاقية 

مراقبون عسكريون، خروقات كثرية لقرار وقف 

ديسمرب،   18 منذ  يرسي  الذي  النار  إطالق 

يف  االنقالبية  الحويث  ميليشيات  وارتكبتها 

وعىل  وحيس،  والتحيتا  الدريهمي  مديريات 

الحديدة. واستهدفت  األطراف الرشقية ملدينة 

عسكرية  ومواقع  سكنية  مناطق  الخروقات 

أفادت  التي  املشرتكة  املقاومة  لقوات  تابعة 

ألوية  مواقع  عىل  القذائف  عرشات  بسقوط 

أن  إىل  مشريًة  التحيتا،  مديرية  غرب  العاملقة 

عسكرية  مواقع  أيضاً  طال  الحويث  القصف 

للقوات املشرتكة يف منطقة »الجبلية« باملديرية 

بأسلحة  امليليشيات  استهدفت  كام  ذاتها. 

ثقيلة ومتوسطة أحياء سكنية ومواقع للقوات 

املشرتكة شامل ورشق مدينة حيس.

شّنت مقاتالت تحالف دعم الرشعية يف اليمن، 

سلسلة غارات عىل تحركات مليليشيات الحويث 

يف جبهة نهم رشقي العاصمة صنعاء.

موقع  بحسب  ميدانية  مصادر  وأوضحت 

الغارات  أن  اليمني،  للجيش  التابع  “سبتمرب” 

يف  الحويث  مليليشات  تعزيزات  استهدفت 

إىل  طريقها  يف  كانت  بنهم،  حريب  منطقة 

اآلليات  تدمري عدد من  الجبهة، وأسفرت عن 

التابعة مليليشيات الحويث، ومرصع وإصابة من 

كان عىل متنها.

التحالف: ضبط أسلحة إيرانية 
مع “القاعدة” في اليمن

اليمن،  يف  الرشعية  لدعم  العريب  التحالف  جدد 

وإنهاء  السياسية  الجهود  إنجاح  إىل  سعيه  تأكيد 

بالتوازي مع مواصلة عمليات  اليمن،  االنقالب يف 

اإلغاثة لدعم الشعب اليمني، والتعاون مع األمم 

املتحدة والوكاالت الدولية. وقال العقيد ركن تريك 

لدعم  العريب  التحالف  باسم  املتحدث  املاليك، 

الرشعية يف اليمن، إن العمليات العسكرية النوعية 

مضيفاً:  أخرى،  ومناطق  حرضموت  يف  متواصلة 

أعضاء  مع  الصنع  إيرانية  األسلحة  بعض  »وجدنا 

أن  إىل  وأشار  العرب«.  جزيرة  يف  القاعدة  تنظيم 

أحد  عىل  نوعية  عسكرية  عملية  نفذ  التحالف 

املواقع املخصصة لتخزين الطائرات من دون طيار 

صنعاء،  يف  اإلرهابية  الحويث  مليليشيات  والتابعة 

قائالً: »الحوثيون يواصلون اتخاذ املدنيني اليمنيني 

ما  صحة  املاليك  العقيد  ونفى  برشية«.  دروعاً 

زعمته تقارير إعالمية عن تزويد تنظيم »القاعدة« 

الحوثية  امليليشيات  أن  مؤكداً  أمريكية،  بأسلحة 

مديرية حجة،  أبناء  ممنهجة ضد  بعمليات  تقوم 

محافظة  يف  النار  إطالق  وقف  خرقها  إىل  إضافة 

الحديدة. ولفت إىل أن ميليشيات الحويث مستمرة 

يف زراعة األلغام عشوائياً يف البحر األحمر، ما يهدد 

املالحة البحرية والتجارة الدولية، مشدداً عىل أن 

 1400 من  أكرث  السويد  اتفاق  خرقوا  االنقالبيني 

لدعم  العريب  التحالف  باسم  املتحدث  وأكد  مرة. 

الدبابات  ينرشون  الحوثيني  أن  اليمن  يف  الرشعية 

بالقرب من املدارس واألحياء  العسكرية  واآلليات 

الصواريخ  عدد  إجاميل  أن  موضحاً  السكنية، 

باتجاه  الحويث  ميليشيا  أطلقتها  التي  الباليستية 

األرايض السعودية بلغ 218 صاروخاً.

ويف سياق متصل، رحب وزير الخارجية الربيطاين 

محادثات  أحرزته  الذي  بالتقدم  هينت  جريمي 

الحكومة  بني  الُحديدة  يف  االنتشار  إعادة  خطة 

بيان رسمي  والحوثيني. وشّدد هينت يف  اليمنية 

نهائية  اتفاق  صيغة  إىل  التوصل  رضورة  عىل   ،

بشأن إعادة االنتشار يف أرسع وقت والرشوع يف 

النظر  الربيطاين  الوزير  لفت  كام  فوراً.  تنفيذها 

بّناء  بشكل  األطراف  جميع  مشاركة  رضورة  إىل 

يف املناقشات املتعلقة بتبادل السجناء وذلك من 

أجل بناء الثقة بينهام.

يف  استمراره  األورويب،  االتحاد  أكد  السياق،  ويف 

دعم  يف  اليمن  يف  األطراف  جميع  مع  العمل 

العملية السياسية التي تقودها األمم املتحدة، مبا 

يف ذلك الحوار السيايس مع الجهات اإلقليمية ذات 

مجلس  وقال  هناك.  الحرب  إنهاء  بهدف  الصلة 

الشؤون الخارجية لالتحاد األورويب يف بيان عقب 

اجتامع له إن »إيجاد حل سيايس شامل يؤدي إىل 

البيان أن »االتحاد  اليمن«. وذكر  إنهاء الحرب يف 

األورويب يجدد دعمه الكامل لألمم املتحدة ولعمل 

مارتن جريفيث  اليمن  إىل  املتحدة  األمم  مبعوث 

وبعثة األمم املتحدة يف الحديدة«. 

الحوثيون ُيصّعدون في 
الحديدة غداة اتفاق 
 على إعادة االنتشار

غارات للتحالف تستهدف 
تعزيزات لميليشيات 

الحوثي شرقي صنعاء
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“الشرعية” تحرر 4 قرى 
ومعسكرًا في “مران” بصعدة

اتساع المعارك في حجة وقبائل »حجور« 
تدمـي الحوثـيين

يف  جديدة  مناطق  اليمني  الجيش  قوات  حررت 

وأوضح  صعدة.  محافظة  غريب  »مران«  جبهة 

موقع »سبتمرب نت« التابع لوزارة الدفاع اليمنية 

»السالم،  قرى  حررت  اليمني  الجيش  قوات  أن 

»وادي  إىل  وصوالً  الجالح«،  املنعرية،  عقال،  أم 

معسكر  إىل  باإلضافة  ليه«،  و»وادي  املنزالة«، 

خاضتها  مواجهات  عقب  الربيطاين«،  »الكامب 

تلك  وأسفرت  االنقالبية.  الحويث  ميليشيات  مع 

صفوف  يف  وجرحى  قتىل  سقوط  عن  املعارك 

من  عدد  تدمري  عىل  عالوة  الحوثية،  امليليشيات 

طّهرت  ذاته،  السياق  ويف  لها.  التابعة  اآلليات 

»وادي  اليمني  للجيش  التابعة  الهندسية  الفرق 

املشابيح« من األلغام األرضية والعبوات الناسفة 

التي زرعتها امليليشيات قبل فرارها.

امليليشيات  من  عنارص   8 لقي  السياق،  ويف 

جبهة  يف  آخرون  وأصيب  مرصعهم  الحوثية 

اإلعالمي  الناطق  وأوضح  صعدة.  شامل  »باقم« 

الجيش  أن  الصعدي،  فايز  املقدم  آزال  ملحور 

الوطني اليمني أفشل محاولة تسلل للميليشيات 

مقتل  مؤكداً  صعدة،  مبحافظة  باقم  يف  الحوثية 

آخرون  أصيب  فيام  امليليشيات،  من  عنارص   8

طريان  أن  إىل  الصعدي  وأشار  مختلفة.  بجروح 

التحالف العريب استهدف ما تبقى من التجمعات 

امليليشيات بحشدها إىل جبهة  التي كانت تقوم 

يف  الشعبية  املقاومة  تصدت  ذلك،  إىل  »باقم«. 

الحويث  ميليشيا  شنته  عنيف  لهجوم  »حجور«، 

حجة،  مبحافظة  »كرش«  مديرية  يف  اإلرهابية 

األرواح  يف  فادحة  خسائر  امليليشيات  وكبدوا 

قبائل  أن  ميدانية،  مصادر  وأكدت  والعتاد. 

امليليشيات  شنته  عنيفاً  »حجور« صدت هجوماً 

يف منطقة »بني شهر«، أسفر عن سقوط عدد من 

عنارص امليليشيات قتىل وجرحى. وطبقاً للمصادر 

الفاشل  هجومها  خالل  حاولت  امليليشيات  فإن 

االستيالء عىل قلعة »بني شهر« يف الحد الشاميل 

لها  كانوا  القبائل  مقاتيل  ولكن  »كرش«،  ملديرية 

بأن  املصادر  وأفادت  هجومها.  وكرسوا  باملرصاد 

امليليشيات تحاول استعادة املواقع التي خرستها 

يف منطقة »جامنة«، النتشال جثة أحد القيادات 

الحويث  ميليشيات  بني  املعارك  دائرة  اتسعت 

يف  »حجور«  وقبائل  إليران  املوالية  اإلرهابية 

إىل  »كرَُش«  مديرية  من  لتمتد  حجة  محافظة 

مديرية »أفلح الشام« املجاورة، ولقي أكرث من 30 

عنرصاً من امليليشيات مصارعهم خالل مواجهات 

مع القبائل وغارات للتحالف العريب، فيام تشهد 

جراء  كبرية  نزوح  موجة  »كرش«  يف  عدة  قرى 

قصف امليليشيات. 

جاءت هذه التطورات فيام استأنفت لجنة إعادة 

االنتشار املشرتكة يف الحديدة اجتامعاتها مبشاركة 

الحويث  وميليشيات  اليمنية  الحكومة  ممثيل 

اإلرهابية.

إن  حجة،  محافظة  يف  قبلية  مصادر  وقالت 

ميليشيات الحويث حاولت اقتحام مديرية »كُرَش«، 

الجنوبية  الجهة  من  »حجور«،  قبائل  معقل 

الجهة  يف  املواجهات  من  أسبوعني  من  أكرث  بعد 

الرشقية عىل الحدود بني مديرية »كُرَش« ومديرية 

»قفلة عذر« التابعة ملحافظة عمران، موضحًة أن 

ميليشيات الحويث حشدت املئات من مقاتليها إىل 

مديرية »أفلح الشام« الواقعة جنوب »كُرَش«. 

التقدم  امليليشيات  »حاولت  املصادر  وأضافت 

الواقعة عىل الحدود بني  العيد  من منطقة ذراع 

حجور  قبائل  مقاتيل  أن  إال  الشام،  وأفلح  كُرَش 

للميليشيات  التصدي  من  متكنوا  املديريتني  يف 

انتهت  الطرفني  بني  عنيفة  الشتباكات  أدى  ما 

عىل  سيطرتها  القبائل  وفرض  الحوثيني  بطرد 

املصادر  وأكدت  بها«،  املحيطة  والجبال  املنطقة 

أكرث  مقتل  حكومي،  عسكري  ومصدر  القبلية، 

من 20 مسلحاً حوثياً وتدمري مركبتني عىل األقل 

للميليشيات خالل االشتباكات بني »كرَُش« و»أفلح 

إىل  لها.  التابعني  العنارص  من  وعدد  امليدانية 

ذلك أكدت مصادر محلية أن »املتحوث« املدعو 

حسن محمد صالح القايض، استقدم العديد من 

منطقة  إىل  القتالية  وآلياتها  امليليشيات  عنارص 

األطقم  من  عدد  فيها  يتمركز  والتي  »سودين«، 

العسكرية واألسلحة الثقيلة التابعة للميليشيات. 

حالياً  تتمركز  امليليشيات  فإن  للمصادر،  ووفقاً 

»مثلث  عىل  املطلة  الهجرة«  »قرية  الجبل  يف 

»لبني  املحاذية  »الدعامة«  قرية  ويف  سودين« 

شهر« و»وادي ظلم«.

قبائل  وأعيان  شيوخ  ناشد  ذلك،  غضون  يف 

حجور قياديت الرشعية والتحالف العريب برضورة 

ملواجهة  باإلمكانات  بإسنادهم  العاجل  التدخل 

مقدرات  تستخدم  التي  االنقالبية  امليليشيات 

وعتاد دولة لسحق وحصار القرى يف حجور. 

ميليشيات  من  العنارص  عرشات  قتل،  تعز،  ويف 

واللواء  العاملقة  ألوية  مع  معارك  يف  الحويث 

تعز.  غريب  و»الربح«  »الكدحة«  جبهتي  يف   20

موقع  يف  تركزت  املواجهات  أن  البيان  وذكر 

منطقة  يف  الشهداء«  »تبة  ومحيط  »القفل« 

إىل  مشرياً  الكدحة«،  لـ»عزلة  التابعة  »الرونة« 

فادحة يف  تكبدت خسائر  الحويث  ميليشيات  أن 

األرواح قدرت بعرشات القتىل، عالوة عىل تدمري 

عتادهم العسكري.
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»الهالل« يفتتح مركزًا صحيًا بالساحل 
الغربي ويغيث 2400 شخص في شبوة

صحياً  مركزاً  اإلمارايت،  األحمر  الهالل  افتتحت هيئة 

يف منطقة »الزهاري« التابعة ملديرية املخا بالساحل 

وتزويده  ترميمه  أعادت  أن  بعد  لليمن،  الغريب 

مبختلف التجهيزات واملعدات الطبية الالزمة، مبا يف 

ذلك منظومة طاقة شمسية متكاملة ليخدم نحو 5 

آالف مواطن ميني.

الساحل  يف  اإلمارايت،  األحمر  الهالل  ممثل  وقال 

الغريب، إن الهيئة أولت قطاع الصحة يف جميع مدن 

نظراً  كبرياً  اهتامماً  اليمني،  الساحل  وقرى ومناطق 

الخدمات  وتوفري  تحسني  يف  اإليجابية  النعكاساته 

مشرياً  كافة،  اليمنيني  للمواطنني  املجانية  العالجية 

من  جملة  ضمن  يأيت  الصحي  املركز  افتتاح  أن  إىل 

املشاريع التي نفذتها وتنفذها هيئة الهالل األحمر 

والتنموية  الخدمية  القطاعات  مختلف  يف  اإلمارايت 

عىل امتداد الساحل الغريب.

عبده،  خدام  رقية  الدكتورة  أوضحت  جهتها،  من 

سيقدم  املركز  أن  بالزهاري،  الصحي  املركز  مديرة 

ودار  »الزهاري،  مناطق  لسكان  الصحية  خدماته 

امللك،  ووادي  والرويس،  والشاذلية،  الشجاع، 

والحسحس، والرمة، والعكش، واملبعوث، والكدمة«، 

مشرية إىل أن املركز يستقبل يومياً 140 حالة.

مشايخ  أحد  الشاذيل،  محمد  أشاد  ناحيته،  من 

مديرية املخا، بالدور اإليجايب الذي يقوم به الهالل 

إنسانية  مشاريع  تنفيذ  خالل  من  اإلمارايت  األحمر 

إعادة  يف  كبري  بشكل  أسهمت  وتنموية  وخدمية 

مناطق  لسكان  الخدمات  وتوفري  الحياة،  تطبيع 

الساحل الغريب لليمن. ويف شبوة، وزع فريق الهالل 

األحمر اإلمارايت مساعدات غذائية عىل 2400 شخص 

مبديرية »حطيب« يف محافظة شبوة يف إطار جهوده 

للتخفيف من معاناة األهايل يف ظل األوضاع الصعبة 

التي يعيشونها.

وأعرب املستفيدون من املساعدات عن بالغ شكرهم 

أوضاعهم  تلمس  عىل  اإلمارات  لدولة  وامتنانهم 

وتقديم املساعدات لهم يف مختلف املجاالت اإلغاثية 

والخدمية.

حوثيني   10 مرصع  إىل  أيضاً  مشرية  الشام«، 

يستقلونها  كانوا  عسكرية  مركبة  انقالب  جراء 

التحالف،   طريان  وقصف  املواجهات.  منطقة  يف 

منطقة  يف  الحويث  مليليشيات  وتحركات  مواقع 

أهدافاً  ودمر  »كُرَش«،  مديرية  رشق  »املندلة« 

مبديرية  »السودة«  منطقة  يف  لالنقالبيني  تابعة 

بعدما  الحوثيون  فيها  يتمركز  التي  »قفلة عذر« 

سيطروا عىل مواقع القبائل املحلية هناك، وقال 

الحويث  ميليشيات  إن  عمران،  يف  قبيل  مصدر 

الشيخ  سودة«،  »ذو  قبيلة  زعيم  منزل  فجرت 

يف  املعارك  من  أيام   4 بعد  سوده،  صالح  غالب 

القرية ومحيطها عىل الطريق املؤدي إىل مديرية 

»كُرَش«. 

قصفها  كثفت  قد  الحويث  ميليشيات  وكانت 

اليومني  خالل  »حجور«  قبائل  عىل  املدفعي 

»بني  قرى  أن  مينية  مصادر  وذكرت  املاضيني، 

رشية وبني رسام والشعامثة وبني شوس« مبديرية 

نزوج  موجة  تشهد  حجة،  محافظة  يف  »كُرش« 

نتيجة القصف العشوايئ الذي تشنه امليليشيات 

املوالية إليران. 
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اإلمارات: الحوثيون العائق الحقيقي 
لعملية السالم

الحوثيون يقصفون بصواريخ 
باليستية مناطق قبائل »حجور«

تعّنت الميليشيا ُيحبط جهود التوصل التفاق إعادة االنتشار بالُحديدة

إعاقة  الحويث  ميليشيا  مواصلة  اإلمارات  أكدت 

اليمن، والسعي إىل  التوصل إىل »سالم حقيقي« يف 

إفشال العملية السياسية، التي تم التوصل إليها يف 

إحباط  مع  بالتزامن  املتحدة.  األمم  برعاية  السويد 

الحوثيني جهود التوصل إىل اتفاق إعادة االنتشار يف 

الحديدة.

الدولة  وزير  قرقاش،  أنور  الدكتور  معايل  ووصف 

العائق  بأنها  الحويث  ميليشيا  الخارجية،  للشؤون 

الحقيقي والعقبة التي تعرتض مسار عملية السالم.

يف األثناء، نفت الحكومة اليمنية يف بيان ما أعلنته 

الحوثيني  مع  مبديئ  اتفاق  بشأن  املتحدة  األمم 

حول إعادة االنتشار يف الحديدة. وحّملت الحوثيني 

مسؤولية إخفاق جولة التفاوض.

قصف املتمردون الحوثيون املدعومون من إيران، 

بصواريخ باليستية مناطق قبائل حجور يف مديرية 

وقالت  اليمن.  غرب  شامل  حجة  مبحافظة  كُرَش 

االنقالبية  الحويث  ميليشيات  إن  ميدانية  مصادر 

عىل  باليستياً  صاروخاً  مبّكر  وقت  يف  أطلقت 

قبائل حجور  عليها  تسيطر  التي  العبيسة  منطقة 

رشقي مديرية كُرَش حيث تستمر املعارك العنيفة 

يناير  أواخر  املحلية منذ  والقبائل  امليليشيات  بني 

املايض.

الباليستي  الصاروخ  هذا  أن  املصادر  وذكرت 

تطلقه  ساعة،   24 من  أقل  خالل  الثالث،  هو 

التي تبعد  الحوثية من مديرية عبس  امليليشيات 

أن  إىل  مشرية  الكيلومرتات.  عرشات  الغرب  إىل 

أرضاراً  أوقعت  الباليستية  الصاروخية  الهجامت 

يف  وجرحى  قتىل  بسقوط  وتسببت  كبرية  مادية 

صفوف املدنيني، بينهم نساء وأطفال. كام كثفت 

وبصواريخ  املدفعي  قصفها  الحويث،  ميليشيات 

متركزها  مواقع  من  العبيسة  منطقة  كاتيوشا عىل 

ملديرية  الغربية  والشاملية  الرشقية  األطراف  عىل 

يف  املاضية  األسابيع  خالل  فشلت  بعدما  كرَُش، 

املحلية  القبائل  إثر تصدي رجال  املديرية  اقتحام 

لها مدعومني بطريان التحالف العريب.

الوزراء  مجلس  رئيس  امللك،  عبد  معني  أكد 

اليمني، إرصار ميليشيات الحويث عىل إفشال 

اتفاق السويد والتنصل من االلتزام به.

لدى  القول،  عنه  »سبأ«  أنباء  وكالة  ونقلت 

استقباله رئيس دائرة الرشق األوسط وشامل 

نيل  الربيطانية  الخارجية  بوزارة  أفريقيا 

الدويل  املجتمع  »تساهل«  إن  كومبتون، 

فرصة  جديد  قرار  أو  اتفاق  أي  من  »جعل 

انتهاكاتها  يف  للتصعيد  االنقالبية  للمليشيات 

وحربها ضد اليمنيني، لتتجاوز ذلك مؤخراً إىل 

ومنع  األممية  الرقابة  فرق  عىل  النار  إطالق 

تحركاتها يف تحد سافر وغري مقبول للمجتمع 

املراوغة  »لعبة  أن  إىل  ولفت  الدويل«. 

تتجسد  امليليشيا  تعتمدها  التي  واملامطلة 

حالياً يف محاوالتها إعادة التفاوض من جديد 

عىل اتفاق السويد وتفسريه بحسب ما يروق 

لها ويخدم ويرشعن النقالبها«.

 رئيس الحكومة اليمنية: 
ميليشيات الحوثي تصر 

على إفشال اتفاق السويد
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اإلرياني: »حجور« بوابة النصر 
على ميليشيات الحوثي

أن  اإلرياين  مطهر  معمر  اليمني  اإلعالم  وزير  أكد 

وبوابة  االحرار  اليمنيني  كل  معركة  هي  حجور 

املمول  الحويث  االنقاليب  املخطط  عىل  القادم  النرص 

االنباء  لوكالة  ترصيح  يف  االرياين  وقال  إيران.  من 

اليمنية) سبأ (:«أن ميليشيات الحويث االيرانية تشن 

كرش  مديرية  ابناء  عىل  بربرياً  هجوماً  شهر  منذ 

املتوسطة  الخفيفة  أنواع األسلحة  مستخدمة جميع 

ومتنع  واملنازل  القرى  وتحارص  وتقصف  والثقيلة 

عنهم امدادات الغذاء واملاء والدواء يف سياسة عقاب 

وابادة جامعية يف ظل صمود اسطوري لقبائل حجور 

االبطال املدافعني عن أرضهم وعرضهم وكرامتهم«.

واضاف االرياين »أن امليليشيات الحوثية تحشد طوال 

الثقيل  وسالحها  الخاصة  وكتائبها  قوتها  كل  شهر 

الهزمية  أذيال  تجر  مره  كل  وتعود  حجور  لكرس 

وتساقط  وجرحاها  رصعاها  وجثث  والعار  والخزي 

االبطال  وابنائها  املنطقة  تطويع  يف  رهاناتها  كل 

التي  الحويث،  ضد  القبلية  االنتفاضة  رقعة  اتسعت 

أطلقت رشارة ثورتها قبائل حجور يف حجة، بعد أن 

التحقت قبيلة »ذو يحيى« بقافلة الرافضني لالنقالب 

الحويث عىل الرشعية. كام عاودت امليليشيا استهداف 

مطاحن البحر األحمر يف الحديدة بعد ساعات من 

قصفها مجمعاً تجارياً وصناعياً يف شارع صنعاء.

اليمن مايك غريفيث إن  وقال املبعوث األممي إىل 

الحديدة متثل مركز الثقل يف النزاع اليمني، داعياً إىل 

أن تعود املحافظة إىل سابق عهدها مدينة مفتوحة 

ومزدهرة لكل اليمنيني، مشرياً إىل أن املرحلة الثانية 

املسلح  االنتشار  إنهاء  تتضمن  الحديدة  اتفاق  من 

باملدينة.

متكنت أجهزة األمن يف مدينة الشحر رشق محافظة 

األثرية  القطع  من  مجموعة  ضبط  من  حرضموت 

القدمية أثناء محاولة تهريبها إىل خارج البالد. 

تفتيش  نقطة  أن  الشحر  رشطة  يف  مصدر  وكشف 

الشحر  ملدينة  الرشقي  باملدخل  دفيقة  منطقة  يف 

 12 بحوزته  شخص  عىل  القبض  ألقت  الساحلية 

كان  املتهم  أن  مضيفا  قدمية،  مينية  أثرية  قطعة 

يحاول بيع تلك القطع الثمينة إىل مهربني لآلثار يف 

العقيد  الشحر  ورشطة  أمن  مدير  وأوضح  اليمن.  

عوض العوبثاين أن القطع املضبوطة عبارة عن متاثيل 

نقوش  عليها  حجرية  قطع  وأخرى  برونزية  صغرية 

ورسومات بالخط املسند، باإلضافة إىل خنجر مثني من 

مادة النحاس وقطع من الحيل املنقوشة التي تعود 

أصولها إىل حقب تاريخية مينية قدمية. 

وأضاف، أن التحقيقات جارية مع املتهم الذي كان 

القدمية،  األثرية  القطع  تلك  وبيع  تهريب  يحاول 

التصدي  تتواىن يف  لن  األمنية  األجهزة  أن  إىل  مشريا 

وإفشال أية محاوالت لتهريب اآلثار أو املتاجرة بها.

رغم  املتخلف،  الكهنويت  اإلمامي  مرشوعها  لصالح 

عدم توازن القوة بني الطرفني«.

واشار وزير االعالم إىل أن السقوط املدوي للمليشيا 

الحوثية أمام بسالة أبناء حجور هو دافع لكل القبائل 

اليمن  واستعادة  املليشيا  عىل  لالنتفاضة  اليمنية 

واملحويت  وعمران  حجة  قبائل  داعيا  الجمهوري.. 

إلسناد قبائل حجور.

ثورة القبائل اليمنية تتمّدد 
في وجه الحوثي

اليمن.. ضبط قطع أثرية 
قبل تهريبها في الشحر

غريفيث: المرحلة الثانية لالتفاق تنهي االنتشار 
المسلح بالحديدة
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قوات الحزام األمني تحرر أكبر معسكر 
للقاعدة في اليمن

مقتل 30 حوثيًا في غارات للتحالف غربي اليمن

يعد أكبر مقر لتدريب عناصر التنظيم في أبين

مقاتالت  من  بإسناد  األمني  الحزام  قوات  متكنت 

التحالف العريب، من تحرير معسكر وادي عومران 

حيث  اليمن،  يف  أبني  مبحافظة  مودية  مديرية  يف 

القاعدة  لتنظيم  تدريب  وكر  أكرب  املعسكر  يعترب 

اإلرهايب.

سيطرت  قواته  أن  األمني  الحزام  يف  مصدر  وأفاد 

بشكل كامل عىل وادي عومران، موضحاً أن القوة 

العريب  التحالف  مبارش من  بدعم  األمنية مستمرة 

يف مالحقة اإلرهابيني رغم مترتسهم يف جبال الوادي. 

تكبدوا  القاعدة  تنظيم  إىل مسلحي  املصدر  وأشار 

خسائر فادحة يف األرواح والعتاد.

وفق مصادر محلية فإن مواجهات عنيفة اندلعت 

بني قوات الحزام األمني ووحدات التدخل الرسيع 

من  وعنارص  السيد  اللطيف  عبد  العميد  بقيادة 

مودية،  مبديرية  عوميران  وادي  يف  القاعدة  تنظيم 

لتطهري  حملة  األمني  الحزام  قوات  تنفذ  حيث 

مناطق املحافظة من عنارص القاعدة.

مقتل قياديين
وعنارص  القيادات  من  عدداً  أن  املصادر  وذكرت 

التي  املواجهات  خالل  قتلوا  القاعدة  تنظيم 

املديرية  وشعاب  وديان  تطهري  حتى  ستتواصل 

املناطق  هذه  إىل  تلجأ  التي  القاعدة  عنارص  من 

الستخدامها كونها مواقع ألنشطتها اإلرهابية.

قتل أكرث من 30 عنرصاً من ميليشيات الحويث، 

يف مواجهات مع قبائل حجور وغارات لتحالف 

اليمن، يف حجة شامل غريب  دعم الرشعية يف 

اليمن.

وقالت مصادر ميدانية بحسب ما ذكره موقع 

 « اليمنية  املسلحة  للقوات  التابع  »سبتمرب« 

قُتل  التفاف  عملية  نفذوا  القبائل  مقاتيل  إن 

زالت  ال  حوثياً،  عنرصاً   20 من  أكرث  خاللها 

جثثهم مرمية يف الشعاب وسط فرار جامعي 

ملن تبقى منهم«.

الشام  أفلح  مبنطقة  حجور  قبائل  وأعطبت 

عربتني تابعتني مليليشيات الحويث، وقتل منهم 

أكرث من 10 مسلحني كانوا عىل منت العربتني 

لحظة استهدافها.

استعادوا  القبائل  مقاتيل  أن  املوقع  وذكر 

مواقع يف منطقة ذراع النيد املحاذيني ملنطقة 

أفلح الشام.

قطاع  يف  األمني  الحزام  قائد  نجا  آخر،  جانب  من 

سيارته  استهداف  بعد  املرقيش  سند  عبد  زنجبار 

اإلرهابية  العنارص  أحد  من  حراري  بصاروخ 

موديه،  مبديرية  عوامران  وادي  جبال  يف  املتمركزة 

تنظيم  عنارص  كانت  الذي  الوادي  متشيط  خالل 

منطقة  تستخدمه  البيضاء  محافظة  يف  القاعدة 

وأكد  الجنوبية.  املحافظات  إىل  وتسلل  عمليات 

مل  ومرافقيه  املرقيش  القيادي  أن  األمني  املصدر 

يتعرضوا ألي إصابات فيام تعرضت السيارة ألرضار 

والحزام  واإلسناد  الدعم  قوات  وتواصل  متوسطة. 

األمني تطهري املناطق واألودية يف املناطق املحاذية 

ملحافظة البيضاء.

قصف
تنظيم  لعنارص  مواقع  التحالف  مقاتالت  قصفت 

جنوب  أبني  مبحافظة  مودية  مديرية  يف  القاعدة 

اليمن بالتزامن ومواجهات عىل األرض بني القوات 

الحكومية وهذه العنارص

إضاءة
أعلن تحالف دعم الرشعية يف وقت سابق اقتحام 

عىل  والعثور  القاعدة،  لتنظيم  ميداين  قائد  منزل 

أسلحة إيرانية املنشأ.
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أختتمت فعاليات النسخة األكبر في تاريخ معرضي الدفاع الدولي )آيدكس 2019( والدفاع البحري 
)نافدكس 2019(، والتي انطلقت تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان، رئيس الدولة، حفظه هللا، األحد الماضي، واستمرت حتى 21 من شهر فبراير في مركز 
أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة دولية واسعة.

ختام فعاليات »آيدكس« و»نافدكــس« 
2019 (( بصفقات بلغت 5 مليار دوالر 

الفعاليات  وشهدت الدورة الحالية مجموعة من 

السمو  صاحب  شهد  حيث  املهمة،  واألحداث 

رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، وصاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد 

املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 

وأولياء العهود، وضيوف الدولة، وكبار املسؤولني 

مراسم االفتتاح الرسمي لفعاليات املعرض ومؤمتر 

الدفاع الدويل »آيدكس« .

اليوبيل الفضي لمعرض آيدكس
وتزامنت الدورة الحالية من املعرض مع اليوبيل 

يف  انطلق  الذي  »آيدكس«،  ملعرض  الفيض 

الخمس  السنوات  خالل  ليتحول   ،1993 العام 

والعرشين املاضية ألحد أكرب املعارض املتخصصة 

الصعيدين  عىل  الدفاعية  الصناعات  قطاع  يف 

اإلقليمي والدويل.

الرابعة عرشة من  الدورة  فعاليات  انطالق  وجاء 

معرض الدفاع الدويل »آيدكس« والدورة الخامسة 

2019 يف  »نافدكس«  البحري  الدفاع  من معرض 

أبوظبي، ليكتسب أهمية خاصة من خالل اإلسهام 

القيادة  تبذلها  التي  الكبرية  الجهود  إبراز  يف 

الصناعات  ومستقبل  بواقع  لالرتقاء  الرشيدة 

مع  منسجمة  تأيت  والتي  الدولة،  يف  الدفاعية 

إعداد:  حسين المناعي 
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الدولة،  تتبناها  التي  الشاملة  التنموية  الرؤية 

والتي ترجمتها »رؤية اإلمارات 2021« الرامية إىل 

جعل اإلمارات يف مصاف الدول املتقدمة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

الوطنية  اإلماراتية  رشكاتنا  مبشاركة  اعتزازه  عن 

اىل جنب مع  العاملي، جنباً  الحدث  يف مثل هذا 

جاءت  دولة   140 من  العاملية  الرشكات  كربيات 

آخر  لتعرض  و»نافدكس«  »آيدكس«  معرض  اىل 

مبتكراتها يف قطاع تصنيع السالح مبختلف أنواعه، 

وما توصل إليه العقل البرشي يف قطاع تكنولوجيا 

العلوم العسكرية واستخداماتها.

وقال سموه إن »وجود رشكاتنا الوطنية إىل جانب 

العاملية تحت سقف واحد ويف معرض  الرشكات 

تنظيمه،  ودقة  وفعالياته  مبساحته  مميز  واحد 

الوطنية  ولكوادرنا  املحلية  لرشكاتنا  إضافة  يُعد 

الشابة إلثراء خرباتهم وتبادل األفكار واملعلومات 

الرشكات  وممثيل  وخرباء  رؤساء  نظرائهم  مع 

األخرى املشاركة يف املعرض«.

زايد آل  الشيخ محمد بن  السمّو  وأشاد صاحب 

يف  املشاركة  الوطنية  الرشكات  مبستوى  نهيان، 

»آيدكس 2019«، مؤكداً أن اإلمارات تشهد تقدماً 

الدفاعية،  العسكرية  الصناعات  مجال  يف  مهامً 

الدولة  قيادة  تقدمه  الذي  الكبري  الدعم  بفضل 

لألمن  الشاملة  رؤيتها  ضمن  الصناعات،  لهذه 

الوطني، التي تقوم عىل تعزيز القدرات الدفاعية 

الوطنية  بالكوادر  فخره  عن  وأعرب  الوطنية، 

وقدرتهم  الدفاعية،  الصناعات  مجال  يف  العاملة 

الذي  املستوى  إىل  الصناعات  بهذه  االرتقاء  عىل 

تطمح إليه القيادة.

تقديم سيناريو لعملية عسكرية
عسكرية  لعملية  سيناريو  تقديم  جرى  بعدها 

العسكرية  الوحدات  وهمية شارك فيه عدد من 

الربية والجوية والبحرية، استعملت فيها تقنيات 

ومنعه  للعدو  للتصدي  متطورة  وأمنية  عسكرية 

وهمياً  سيناريو  وتضمن  أهدافه،  تحقيق  من 

قاعدة  عىل  باالستيالء  مسلحة  ميليشيات  لقيام 

ألغام،  مستودع  من  بالقرب  مهجورة  عسكرية 

عسكرية  تجهيزات  امليليشيات  هذه  ومتتلك 

طريق  عن  األسلحة  بتهريب  تقوم  كام  خطرية، 

البحر، ويتم تخزينها يف شبكة أنفاق تحت األرض 

املدى. بعيدة  صواريخ  إطالق  مبنطقة   متصلة 

تقنيات  الصديقة  املسلحة  القوات  وتستخدم 

حديثة ومتطورة معززة بالواقع االفرتايض والذكاء 

       اإلمارات تشهد 
تقدمًا مهمًا في 

مجال الصناعات 
العسكرية الدفاعية، 
بفضل الدعم الكبير 
الذي تقدمه قيادة 

الدولة لهذه الصناعات
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األقامر  عرب  واتصاالت  والروبوتات،  االصطناعي 

امليليشيات. وتحرك  موقع  لتحديد   الصناعية 

الربية  القوات  من  مختلفة  وحدات  وتقوم 

والبحرية والجوية والقوات الخاصة واألمنية بعمل 

منسق ومتزامن للتعامل مع امليليشيات، وإحباط 

أن  قبل  وكفاءة  برسعة  خطري  عدواين  تقدم  أي 

يتطور إىل تهديد يشكل خطراً عىل املنطقة، كام 

تقوم بالسيطرة عىل أسلحة امليليشيات وآلياتهم 

وتقديم  واالستقرار،  األمن  وإعادة  ومعداتهم، 

الدعم الطبي واإلنساين لقاطني املنطقة

ناقلة الجنود المدرعة »الوحش
ودشن 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 

الجنود  ناقلة   ، املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 

من  مرة  التي عرضت ألول  »الوحش«  املدرعة 

وهي  آيدكس«   « الدويل  الدفاع  معرض  خالل 

الوطنية  »كاليداس«  رشكة  وإنتاج  تصنيع  من 

كنموذج  الربمائية  الناقلة  هذه  تعرض  التي 

وطنية  وخربات  بأيدي  واعدة  وطنية  لصناعة 

100 يف املائة .

447A آلية »عجبان« المدرعة
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  دشن  كام 

القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  آل  زايد 

املدرعة  »عجبان«  آلية  املسلحة،  للقوات  األعىل 

447A التي تنتجها رشكة »منر« اإلماراتية التابعة 

للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

عقد المجلس الوزاري للتنمية
اجتامعا  للتنمية،  الوزاري  املجلس  عقد  كام 

»آيدكس«  الدويل  الدفاع  معرض  يف  استثنائيا 

زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  برئاسة  بأبوظبي 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 

العامة  السياسة  استعرض خاللها  الرئاسة،  شؤون 

املواضيع  من  عدد  جانب  إىل  املركزي،  للمرصف 

الحكومي  الشأن  يف  أعامله  جدول  يف  املدرجة 

وتطوير أداء املؤسسات.

وجاء عقد االجتامع بالتزامن مع معرض »آيدكس« 

دولية  منصة  يعد  أنه  خاصًة  ألهميته،  نظراً 

الدفاعية  الصناعات  وتطوير  الخربات  الكتساب 

املحلية واإلقليمية، حيث تصادف الدورة الحالية 

من املعرض االحتفال باليوبيل الفيض ومرور 25 

كواحد   1993 عام  يف  األوىل  انطالقته  عىل  عاماً 

من أكرب املعارض املتخصصة يف مجال الصناعات 

القرار وأهم  فيها صناع  يلتقي  الدفاعية، ومنصة 

الخرباء واملتخصصني يف القطاع. 

صفقات القوات المسلحة في 
ايدكس ونافدكس

وشهد اليوم األول من فعاليات معريض »آيدكس« 

صفقات  توقيع  عن  اإلعالن   ،2019 و«نافدكس« 

توزعت   ، مليون  و971  مليار   4 تجاوزت  بقيمة 

رشكة  و18  عاملية  رشكة   15 عىل  املربمة  العقود 

محلية.

وشهد اليوم الثاين من فعاليات املعرضني ، توقيع 

 ، درهم  مليار   7.019 تجاوزت  بقيمة  صفقات 

توزعت العقود املربمة عىل 6 رشكات دولية و18 

يف  املربمة  الصفقات  قيمة  لتصل  محلية،  رشكة 

اليومني األولني إىل حوايل 12 مليار درهم إمارايت 

وشهد  ودولية.  محلية  رشكة   57 عىل  توزعت 

تجاوزت  بقيمة  صفقات  توقيع  الثالث  اليوم 

املربمة  العقود  وتوزعت   ، درهم  مليارات   4.8

لتصل  محلية،  رشكة  و20  دولية  رشكات   8 عىل 

قيمة الصفقات املربمة خالل ثالثة أيام إىل حوايل 

16.869مليار درهم إمارايت. 

وشهد اليوم الرابع توقيع صفقات بقيمة تجاوزت 

2.7 مليار درهم فيام بلغت قيمة صفقات اليوم 
درهم   مليون   402 للمعرض  األخري  اليوم  األخري 

 7 و  املربمةعىل 7 رشكات دولية  العقود  توزعت 
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رشكات محلية.

الحساين،  خميس  محمد  ركن  العميد  وأعلن 

املتحدث الرسمي ملعرض »آيدكس« خالل مؤمتر 

الدويل  الدفاع  صحفي يف ختام فعاليات معريض 

اإلجاملية  القيمة  أن  ونافدكس 2019«  »آيدكس 

الخمسة  األيام  خالل  املسلحة  القوات  لصفقات 

للمعرض بلغت حوايل 20.05 مليار درهم.

مؤتمر الدفاع الدولي 
2019

إقامة  املعرضني  تنظيم  سبق  كام 

الذي   ،2019 الدويل  الدفاع  مؤمتر 

فرباير   16  –  14 من  الفرتة  يف  عقد 

مبشاركة  اإلمارات،  قرص  فندق  يف   2019

ما يزيد عن 1,200 خبري ومتخصص من جميع 

أنحاء العامل، ناقشوا القضايا املتعلقة بالتكنولوجيا 

الصناعية  للثورة  الحديثة  والتقنيات  والعلوم 

والسلم  األمن  مجال  يف  منها  واالستفادة  الرابعة 

العاملي. واستعرضت الرشكات املحلية والعاملية يف 

املعرضني الكبريين مدى التقدم واملستوى العايل 

الدفاعية والعسكرية  الصناعة  إليه  الذي وصلت 

جديدة  أسواق  فتح  عىل  يساعدها  مام  الوطنية 

الرشكات  كربيات  مع  الرشاكات  وعقد  ملنتجاتها، 

العاملية املتخصصة بهذا القطاع.

فعاليات  خالل  الرشكات  من  العديد  وأعلنت 

املعرض التي امتدت لخمسة أيام عن توقيع عدد 

من االتفاقيات والصفقات الثنائية والتمويالت يف 

عدد  حرصت  كام  واألمنية،  الدفاعية  القطاعات 

من الرشكات العاملية، عىل تعزيز رشاكتها وعالقتها 

من  عدد  توقيع  خالل  من  اإلمارات،  دولة  مع 

اتفاقيات التعاون املشرتك يف املجاالت املختلفة.

متحف خاص، بمناسبة »اليوبيل 
الفضي

»آيدكس«  ملعريض  املنظمة  اللجنة  وحرصت 

خاص،  متحف  إقامة  عىل   ،  2019 و«نافدكس« 

مبناسبة »اليوبيل الفيض« للمعرض، ويحيك املتحف 

عام  يف  األوىل  انطالقته  منذ  »آيدكس«  نجاح  قصة 

1993، حيث رسخ املعرض مكانته الدولة، كأحد أكرب 

املعارض املتخصصة يف الصناعات العسكرية، وبات 

يحظى باهتامم كبري من كربى الرشكات العاملية.

منذ  للمعرض  التاريخي  التطور  املتحف  واستعرض 

أوىل دوراته، وعرض العديد من 

وثائقية،  الفيلمية  املواد 

الخاصة  والصور 

ت  ليا لفعا با

بقة  لسا ا

املختلفة، 

أقيم  وقد 

اليوبيل  مبناسبة 

»آيدكس«،  الفيض ملعرض 

السنوات  خالل  تحول  الذي 

الخمس والعرشين املاضية ألحد أكرب 

الصناعات  قطاع  يف  املتخصصة  املعارض 

والدويل«.  اإلقليمي  الصعيدين  عىل  الدفاعية 

آيدكس  ملعريض  املنظمة  العليا  اللجنة  ونفذت 

األمثل  اإلخراج  اسرتاتيجية هدفها   2019 ونافدكس 

الدولة  وسمعة  مبكانة  يليق  مبا  الهام  الحدث  لهذا 

ويعكس التطور والتقدم لقطاعات الدولة املختلفة 

التسهيالت  تقديم  يف  ونجحت  الجوانب،  يف جميع 

ساهم  الذي  األمر  املعرض،  وزوار  املشاركني  أمام 

و«نافدكس«  »آيدكس«  معريض  فعاليات  إنجاح  يف 

. 2019

أرقام قياسية
“آيدكس  معريض  من  العام  هذا  دورة  وحققت   

العارضني  عدد  يف  قياسيا  رقام   ”2017 ونافدكس 

وشهدت  والدولية،  الوطنية  والوفود  والرشكات 

جميع  من  عارضاً   1235 من  أكرث  مشاركة 

تجاوزت  صفقات  توقيع  عن  فضالً  العامل  أنحاء 

األكرب  الدورة  جعلها  ما  درهم  مليار   19,1 قيمتها 

.1993 عام  يف  األوىل  انطالقته  منذ   واألنجح 

شهد  و

ض  ملعر ا

ومشاركة  حضوراً 

كبار  من  واسعة 

القرار  وصناع  الشخصيات 

وقادة  الدفاع  وزارء  إىل  باإلضافة 

الدبلوماسية  البعثات  وممثيل  الجيوش 

العسكرية  والوفود  العسكريني  واملحلقني 

واملدنية عىل أعىل املستويات من العديد من الدول 

الشقيقة والصديقة.

عروضًا حية متميزة
متميزة  حية  عروضا  املعرض  فعاليات  وتضمنت 

يف  العسكرية  السيناريوهات  من  عددا  تحايك 

منطقة املدرج الرئييس إضافة الستعراض لقدرات 
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الدفاعية  والتجهيزات  املعدات  من  واسع  طيف 

باإلضافة لعروض الفرق العسكرية.

حضور قوي
جانب  من  ومكثفا  قويا  املعرض حضورا  وسجل 

االهتامم  دائرة  بتوسيع  قامت  املحلية  الرشكات 

العاملية  الرشكات  مع  واملنافسة  واملشاركة 

املنتجات  سوق  يف  أكرب  حصة  عىل  للحصول 

واألنظمة الدفاعية من خالل التوسع يف خطوط 

مع  اسرتاتيجية  رشاكات  يف  والدخول  اإلنتاج 

الدفاع. قطاع  يف  العاملة  العاملية   الرشكات 

كام شهدت الدورة الرابعةعرشة ملعريض ومؤمتري 

“آيدكس” و“نافدكس” 2019 ارتفاعا ملحوظا يف 

إىل  لتصل  العروض  ملنصات  الكلية  املساحات 

 %5 بلغت  زيادة  وبنسبة  مربع  مرت   53,532

مقارنة مع الدورة املاضية.

معرض الدفاع البحري 
)نافدكس( 2019،

افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب 

معرض  أبوظبي  إلمارة  التنفيذي  املجلس  رئيس 

يقام  الذي   2019  ” نافدكس  البحري”  الدفاع 

 ” الدويل  الدفاع  مؤمتر  و  معرض  مع  بالتزامن 

 آيدكس ” 2019 يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

و قام سموه بجولة يف املعرض تفقد خاللها عددا 

من القطع العسكرية البحرية املشاركة يف املعرض 

الذي تشارك فيه أكرث من 100 رشكة عارضة من 

البحرية  القطع  من  متنوعة  بتشكيلة  دولة   23

نقل  وسفن  اإلمداد  وسفن  الفرقاطات  بني  ما 

األلغام  قنص  عمليات  سفن  إىل  إضافة  الجنود 

والسواحل. البحرية  الدوريات  وسفن   البحرية 

دول  أربع  من  عارضة  رشكات  نافدكس  وشهد 

تشارك للمرة األوىل يف املعرض وهي كل من الصني، 

باإلضافة  وتايالند،  السعودية،  العربية  واململكة 

لكوريا الجنوبية، كام تم ربط بني الفعاليات التي 

الزائرة  السفن  ترسو  حيث  الحر  امليناء  يف  تجري 

املعرض  موقع  يف  تجري  التي  والفعاليات  الكبرية 

نافدكس والقناة البحرية، كام تتميزت هذه الدورة 

أيضاً بفتح باب زيارة السفن للزوار وبالصعود عىل 

متنها واالطالع عىل قدراتها وإمكاناتها.

سيف بن زايد يدشن زورق 
القيادة المتطور “حميم

آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  دشن 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 

هامش  عىل 

الصفقات المحلية والعالمية بمعرضي آيدكس ونافدكس 2019

قيمة الصفقات النهائية المبرمة مع الشركات الخارجية والداخلية للمعرضين بلغت )20.053.699.941( درهم
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زورق  الخامسة  بدورته  “نافدكس”  معرض 

الذي  املنشآت “حميم”  القيادة يف جهاز حامية 

يدخل الخدمة لصالح القوات املسلحة والخاصة 

والسواحل، وتم  الحيوية  املنشآت  بجهاز حامية 

رشكة  بني  اسرتاتيجية  برشاكة  وتجهيزه  تصنيعه 

العاملية  الرشكات  واحدى  السفن  لبناء  أبوظبي 

العسكرية. السفن  صناعة  مجاالت  يف   املرموقة 

ثم  “الكورفت”  طابور  بتفقد  املراسم  وبدأت 

ارتفع  حيث  لتدشينه  للزورق  سموه  توجه 

العلم اإلمارايت عالياً عليه ضمن مراسم التدشني 

الرشف  سجل  يف  سموه  بعدها  ودّون  الرسمية، 

إىل  مستمعاً  فيه  وتجول سموه  باملناسبة،  كلمة 

نزول  قبل  يقدمها  التي  والتقنيات  ميزاته  أهم 

سموه معلناً انتهاء مراسم التدشني

رئيس اللجنة العليا المنظمة 
لمعرضي آيدكس ونافدكس

خلف  فارس  طيار  الركن  اللواء  معايل  وقال 

ملعريض  املنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  املزروعي، 

حققا  املعرضني  »إن  ونافدكس:  آيدكس 

تظاهرة  شّكال  كونهام  النظري  منقطع  نجاحاً 

الخرباء  من  ونخبة  القرار  ُصناع  جمعت  فريدة 

الهام والحيوي من  القطاع  واملتخصصني يف هذا 

باحتضان  بالفخر  نشعر  كام  العامل،  أرجاء  كافة 

أحد  يعد  الذي  الحدث  هذا  أبوظبي  العاصمة 

قطاع  يف  املتخصصة  العاملية  املعارض  أكرب 

الصناعات الدفاعية والبحرية ما يعزز من املكانة 

املتقدمة والرفيعة التي تحظى بها دولة اإلمارات 

عىل خارطة األمم«.

تقدم
وامللموس  العايل  التقدم  »أن  معاليه:  وأضاف 

والعسكرية  الدفاعية  الصناعة  تشهده  الذي 

الوطنية يتالقى يف صورة مرشفة 

توجيهات  مع  بها  نعتز 
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القيادة الحكيمة لتبني وصناعة املتغريات يف ظل 

الثورة الصناعية الرابعة وسباق العرص نحو ريادة 

املستقبل القائم عىل الذكاء االصطناعي خصوصاً 

يف القطاعات الدفاعية والبحرية واألمنية«.

نائب رئيس اللجنة العليا 
المنظمة لمعرضي

ومن جانبه، قال اللواء الركن طيار إسحاق البلويش، 

نائب رئيس اللجنة العليا املنظمة ملعريض آيدكس 

الساحة  عىل  اليوم  »هناك   :2019 ونافدكس 

العاملية أسئلة ملّحة حول االسرتاتيجيات الدفاعية 

واألمنية وما الذي ستؤول إليه يف املستقبل، وما 

األزمات  ملواجهة  واملامرسات  الحلول  أفضل  هي 

الصناعية  الثورة  ظل  يف  املستقبلية  والتحديات 

املنصة  هذه  وتنظيم  استضافة  تأيت  الرابعة، 

التساؤالت  هذه  عن  لتجيب  الرائدة  العاملية 

الدفاعية  التقنيات  أحدث  واستعراض  وغريها، 

واألمنية«.

المتحدث الرسمي لمعرض ايدكس
وأعلن العميد ركن محمد خميس الحساين إىل أن 

الرشكات  مع  املربمة  للصفقات  اإلجاملية  القيمة 

للمعرض  واألخري  الخامس  اليوم  يف  الخارجية 

التعاقد  تضمنت  درهم،  مليون   267.6 بلغت 

لرشاء  األردن  يف  عبدالله  امللك  مركز  رشكة  مع 

القوات  وحدات  لصالح  ومناظري  قتالية  قاذفات 

مع  والتعاقد  درهم،  مليون   14 بقيمة  املسلحة 

األملانية   Rheinmetall Electronics رشكة 

لتقديم خدمات اإلسناد الفني ملشبهات االشتباك 

 40.5 بقيمة  التدريب  مديرية  لصالح  التعبوي 

مليون درهم، والتعاقد مع رشكة »لوكهيد مارتن« 

لتوفري  الفني  اإلسناد  خدمات  لتقديم  األمريكية 

»الهاي  صواريخ  راجامت  وصيانة  إلصالح  فنيني 

مارس« لقيادة سالح الصيانة بقيمة 33.9 مليون 

درهم.

كام شملت العقود املربمة مع الرشكات الخارجية 

 Joint رشكة  مع  التعاقد  الخامس  اليوم  يف 

لصالح  متنوعة  ذخائر  لرشاء  الروسية   Stock

قيادة القوات الربية بقيمة 129.6 مليون درهم، 

 Inovex& Simulation رشكة  مع  والتعاقد 

الفنية  واملساندة  الدعم  لتوفري  السويرسية 

لوكلريك  للدبابة  املشبهات  ألنظمة  والتدريبية 

بقيمة 7.1 ماليني درهم، باإلضافة إىل التعاقد مع 

لرشاء  الربيطانية   CBRNergetics LTD رشكة 

مليون   16.6 بقيمة  الربية  القوات  لصالح  ذخائر 

الفرنسية   Cefasas رشكة  مع  والتعاقد  درهم، 

وتقديم  والصيانة  واإلصالح  الغيار  قطع  لتوريد 

االستشارات الفنية والتدريب عىل آليات »سيفا« 

بقيمة 25.8 مليون درهم.

المتحدث الرسمي باسم معرض 
الدفاع البحري »نافدكس

نارص  فهد  بحري  الركن  العقيد  قال  وبدوره، 

الدفاع  معرض  باسم  الرسمي  املتحدث  الذهيل، 

البحري »نافدكس«، إن قيمة العقود املوقعة مع 

 135.1 يقارب  ما  إىل  وصلت  املحلية  الرشكات 

 IGG رشكة  مع  التعاقد  شملت  درهم،  مليون 

لرشاء ذخائر عيار 155 ملم لصالح القوات الربية 
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درهم،  مليون  بقيمة 30   AH4 الصيني للمدفع 

الفهد لرتكيب وصيانة أنظمة  والتعاقد مع رشكة 

بقيمة  املسلحة  القوات  وحدات  لصالح  أمنية 

16.5 مليون درهم.

كام تم التعاقد مع رشكة الفتان الستئجار حوض 

ماليني   4.8 بقيمة  البحرية  القوات  لصالح  عائم 

 Emirates Shooting درهم، والتعاقد مع رشكة

لرفع كفاءة األهداف الخاطفة بقيمة 4.9 ماليني 

ترست  مع رشكة  أيضاً  التعاقد  جرى  كام  درهم. 

الربية  القوات  لصالح  التحكم  عربات  لرشاء 

رشكة  مع  والتعاقد  درهم،  ماليني   3.5 بقيمة 

البدنية  اللياقة  ملراكز   Three Dimension

بقيمة 15.4 مليون درهم، إىل جانب التعاقد مع 

برشية  كوادر  لتوفري   Knowledge Point رشكة 

متخصصة بقيمة 60 مليون درهم.

أدنيك
التنفيذي  الرئيس  الظاهري  مطر  حميد  وعلق، 

»أدنيك«  للمعارض  الوطنية  أبوظبي  لرشكة 

ومجموعة الرشكات التابعة لها، قائالً: »مام ال شك 

فيه أن »أدنيك« ساهمت كعهدها يف تطوير 

األهمية  ذات  واملؤمترات  املعارض  صناعة  قطاع 

هذين  وتنظيم  استضافة  يف  واضحاً  ذلك  وتجىل 

إليهام  يُشار  حيث  املميزين،  الكبريين  املعرضني 

الدولية  العارضة  الرشكات  مختلف  من  بالبنان 

جهودها  تستلهم  أدنيك  كون  واملحلية  واإلقليمية 

خطة  مع  ينسجم  مبا  الرشيدة  القيادة  رؤى  من 

أبوظبي ورؤيتها االقتصادية لعام 2030«.

للمعرضني  الحالية  الدورة  أن  الظاهري  أوضح 

ملعرض  الفيض  باليوبيل  االحتفال  مع  تزامنت 

آيدكس، التي شهدت إقباالً محلياً ودولياً من قبل 

الرشكات العارضة والزوار مقارنة بالدورة السابقة، 

عام  يف  املقبلة  للدورة  الحجوزات  نسبة  من  بدءاً 

من  تعد  إذ   ،70% نسبة  تجاوزت  التي   2021

أعىل النسب العاملية يف قطاع املعارض واملؤمترات 

الدولية الكربى.

زوار
الزوار  عدد  أن  الظاهري  مطر  حميد  أوضح 

وصل  أيام،  خمسة  مدار  عىل  للمعرضني 

وانتهاًء  زائر،  ألف   124.4 من  أكرث  إىل  عددهم 

الذين شاركوا  بتجاوز عدد ممثيل وسائل اإلعالم 

وبنسبة  إعالمياً،   1213 إىل  اإلعالمية  التغطية  يف 

زيادة بلغت %16 مقارنة بالدورة املاضية من 42 

دولة حول العامل.

الدورة القادمة لمعرضي 
ايدكس ونافدكس

“آيدكس”  ومؤمتري  معريض  فعاليات  تعقد  

الدورة  تعقد  أن  عىل  سنتني  كل  و“نافدكس” 

فرباير   23 حتى   18 من  الفرتة  خالل  القادمة 

.2021
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يالحظ جليًا السعي األوروبي 
والسيما من قبل ألمانيا وفرنسا 

إلى محاولة االلتفاف على 
العقوبات األمريكية على إيران 

ورفض التشدد األمريكي تجاهها. 
بداية القصة كانت مع خروج 

واشنطن من االتفاق النووي 
مع إيران والموقع في عام 2015 

واعتبار دول االتحاد األوروبي 
السيما الرئيسة منها والتي هي 

جزء من االتفاق أن القرار األمريكي 
غير مبرر وان طهران ملتزمة 

باالتفاق. وعليه ورغبة من أوروبا 
في إبقاء االتفاق قائم من دون 

واشنطن سعت إلى إيجاد آلية 
خاصة للتبادالت التجارية مع إيران، 

وهي آلية يكتنفها الكثير من 
الغموض والتعقيد.

فام الذي تريده أوروبا من ذلك مع علمها بأنها تعرض 

رشكاتها إىل العقوبات من الواليات املتحدة األمريكية؟

ال ميكن ان يكون العامل االقتصادي هو العامل الحاسم 

املبادالت  حجم  أن  حيث  األورويب،  التوجه  هذا  يف 

التجارية وإيران محددة ويقدر بنحو 20 مليار يورو يف 

أمرييك  مليار دوالر  بأكرث من 700  عام 2017 مقارنة 

املتحدة  والواليات  األورويب  االتحاد  بني  التجارة  حجم 

األمريكية. إال انه ميكن القول بأن أوروبا والسيام دول 

من  العديد  حامية  تود  وإيطاليا  وفرنسا  أملانيا  مثل 

املالحظ  ولكن  اإليرانية.  السوق  يف  تعمل  الرشكات 

بأن التبادل التجاري لفرنسا مع إيران يعتمد عىل بيع 

ألملانيا  وبالنسبة  والسيارات؛  غيارها  وقطع  الطائرات 

فيعتمد عىل املعدات الصناعية واإللكرتونية؛ وبالنسبة 

والتي  إليران  األبرز  األورويب  الرشيك  فهي  إليطاليا 

التبادل  ميزان  الصناعية.  املعدات  إيران  منها  تستورد 

التجاري مييل بشكل أكرب إىل الدول األوروبية مع إيران 

حيث أنها تصدر لها بضائع أكرث مام تستورد منها. مبثل 

األوروبية حامية رشكاتها  للدول  ميكن  ال  اإلجراء  هذا 

الكربى ألن معظم تلك الرشكات عىل تواصل وعالقات 

تجارية قوية مع الواليات املتحدة والتي تعربها سوقاً 

مهمة لها فال ميكن ان تضحي مثل تلك الرشكات بعالقتها 

مع السوق األمرييك لصالح السوق اإليراين. لذلك نقول 

إن تلك اآللية قد تنجح مع الرشكات األوروبية الصغرية 

واملتوسطة والتي ليس لها تبادل وعالقات مع السوق 

األمريكية، ولكن ليس مع الرشكات الكبرية والتي تعتمد 

عليها إيران يف الحصول عىل البضائع املهمة.  

الواقع أن ما تحاول فعله أوروبا ليس لحامية مصالحها 

إرسال  عرب  سياسية  مصالح  لتحقيق  وإمنا  االقتصادية 

وإيران.  املتحدة  الواليات  من  كل  إىل  مهمة  رسائل 

الرسالة التي تحاول أوروبا إرسالها لواشنطن هي أنها ال 

ميكن أن تقبل بكل يش تريده واشنطن السيام إذا كان 

ذلك يعاكس التوجه السيايس العام يف أوروبا. الرئيس 

مواقف  اتخذ  مجيئه  ومنذ  ترامب  دونالد  األمرييك 

الناتو  وتجاه  األورويب  االتحاد  تجاه  متشددة  سياسية 

جعل األوروبيون يتذمرون من التوجه السيايس األمرييك 

الجديد تجاههم. وبالتايل فإن رفضهم لقرار الخروج من 

االتفاق النووي هو تعبري واضح منهم لعدم موافقتهم 

األمرييك.  الرئيس  بها  يعاملهم  التي  املعامل  عىل 

فاألوربيون يودون قول كلمة ال لرتامب ولكن بطريقة 

بقلم : د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك 
ورئيس قسم العلوم السياسية - 

جامعة اإلمارات
binhuwaidin@hotmail.com

إلبقاء  ما  طريقة  إيجاد  محاولتهم  يف  تتمثل  مختلفة 

تبادلهم التجاري مع إيران. معظم الحكومات األوروبية 

متذمرة من الرئيس ترامب وما ميثله من نزعة قومية 

أصبح لها التأثري الواضح عىل العواصم األوروبية كام هو 

الحال مع بريكزت يف بريطانيا وأصحاب السرتات الصفر 

يف فرنسا. هذا التذمر األورويب ترجمه املوقف األورويب 

الداعم لفتح تواصل تجاري مع إيران. والرسالة األخرى 

موجهة إىل إيران مفادها بأننا كأوروبيني ال نساير الخط 

مسألة  يف  أو  إيران  عىل  العقوبات  فرض  يف  األمرييك 

الربنامج النووي اإليراين. وبالتايل اإلبقاء عىل شعرة الود 

قامئة مع إيران من جهة، ومحاولة تربير عجزهم عن 

إىل  سيحصل  ما  وأن  أخرى.  جهة  من  إيران  مساعدة 

إيران هو نتاج التوجه األمرييك وليس التوجه األورويب، 

وبالتايل تربأة أنفسهم مام سيئول إليه الوضع مع إيران. 

أوروبا  أن  األورويب هو  املوقف  امللفت يف هذا  ولكن 

يف  اإليرانية  بالتدخالت  وتعرتف  إيران  خطورة  تدرك 

الشأن العريب وعملها عىل إحداث تعقيدات يف الحالة 

وأصدرت  واليمن،  ولبنان  والعراق  سوريا  من  العربية 

ومن  إيران  ضد  عدة  قرارات  األوروبية  الدول  بعض 

رشكة  طريان  لرحالت  األملانية  الحكومة  إلغاء  أبرزها 

»ماهان« اإليرانية، واتهام دول عدة يف االتحاد األورويب 

إرهابية  لتنفيذ هجامت  والتخطيط  بالتجسس  إليران 

يف أوروبا، باإلضافة إىل ترصيح وزير الخارجية الفرنيس 

حول استعداد بالده لفرض عقوبات جديدة عىل إيران 

بشأن الصواريخ البالستية إال أنها يف ذات الوقت تبقي 

عىل شعرة الود قامئة مع إيران من خالل هذه اآللية 

العجيبة للتبادل التجاري. وهذه مفارقة أوروبية غريبة. 

إحداث  تساهم يف  إيران  بأن  تعلم  أوروبا  كانت  فإذا 

التوترات فكيف لها أال تدعم اإلجراءات التي من شأنها 

القول  التدخالت اإليرانية!  ميكن  وضع حد ملثل تلك 

بأن ما يفرس هذا التوجه األورويب هو الرغبة يف توجيه 

رسالة رافضة للرئيس ترامب أكرث من أنه رغبة فعلية 

يساعد  لن  األورويب  اإلجراء  النهاية  ففي  إيران.  لدعم 

العقوبات  تجاوز  اخرتاق يف مجال  تحقيق  إيران عىل 

األمريكية املفروضة عليها ألنه وببساطة لن تأخذ به 

الرشكات األوروبية الكربى التي لها صالت تجارية قوية 

مع الواليات املتحدة األمريكية، وستبقى رسالة أوروبا 

ضعيفة.               

رسالة أوروبا لترامب 
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يف  مشاركتها  خالل   »Raytheon« رشكة  عرضت 

الليزرية  عرباتها  احدث   »2019 »ايدكس  معرض 

سيارة  عن  عبارة  هي   »”Laser Dune Buggy«

عىل  للسري  مخصصة  صغرية  عسكرية  »بوالريس« 

نسخة  مع  ليزر،  بسالح  ومزودة  التضاريس  جميع 

مطورة من منظومة االستشعار متعدد األطياف.

أنظمة  رئيس  نائب  بوسينج،  توماس  الدكتور  وقال 

 Laser بأن عربة :Raytheon الصواريخ املتطورة لدى

تتمتع   Raytheon من  الليزرية   Dune Buggy

بقدرات قتالية متطورة مكنتها خالل احد املناورات 

التي نظمتها القوات املسلحة االمريكية من إسقاط، 

ة بدون طيار بفضل منظومة السالح  45 طائرة مسريَّ

الليزري العاملة باملوجات امليكروية عالية االستطاعة. 

الليزرية  الطاقة  نظام  ونجاعة  رسعة  »إن  وأضاف 

هة الذي تنتجه الرشكة بجانب انخفاض تكلفته  املوجَّ

يجعالن منه سالحاً استثنائياً لحامية القوات املسلحة 

ة بدون طيار، الفتاً إىل أن  من هجامت الطائرات املسريَّ

الرشكة أمضت عقود طويلة يف تحسني نظام املوجات 

أن  شائنة  من  والذي  االستطاعة،  عالية  امليكروية 

مينح القوات العسكرية ميزة كبرية يف التصدي لهذا 

وقطاع  الجيش  قادة  أن  وقال:  املتصاعد«.  التهديد 

التصنيع العسكري قد اجتمعوا خالل املناورة للتعرف 

عىل سبل سد الثغرات يف قدرات الجيش األمرييك، 

مبجال الوسائط النارية بعيدة املدى ومناورات الدفاع 

الجوي قصرية املدى، وكانت أبرز نتائج هذه املناورة، 

تصدر منظومة املوجات امليكروية عالية االستطاعة 

ة بدون  من Raytheon ألرساب من الطائرات املسريَّ

طيار، وأسقطت منها 33 طائرة بواقع طائرتني وثالث 

طائرات يف آن معاً. كام متكن نظام السالح الليزري 

وتتبع  تحديد  من   Raytheon من  االستطاعة  عايل 

ة بدون طيار من الفئتني 1  وإسقاط 12 طائرة مسريَّ

و2، كام دّمر 6 قاذفات هاون ثابتة. ونوه إىل أن نظام 

قابالً  شعاعاً  يرسل  بالرشكة  الخاص  هة  املوجَّ الطاقة 

لتعديل وباستطاعته استهداف األجسام الطائرة مثل 

طائرات الدرونز.
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كشفت رشكة Paramount Group، الرشكة العاملية 

للدفاع والفضاء، النقاب عن الجيل القادم من ناقلة 

الجديد   Mbombe 4 األفراد املدرعة - وهي طراز

دول  يف  املحيل  للتصنيع  خصيًصا  املصمم   - متاماً 

القدرات  العمالء، يف خطوة سوف تسهم يف تعزيز 

والنمو  االقتصادي  والتنوع  الدول،  لهذه  الدفاعية 

املستدام.

املدرعة  لـلمركبة  االستثنايئ  الرتاث  عىل  باالعتامد 

اآلن يف  أصبحت  التي  الدفع،  الثامنية    Mbombe

  Mbombe و   ،2016 عام  يف  إطالقها  بعد  اإلنتاج 

وتكّمل   ، الخدمة  دخلت  التي  الدفع،  السداسية 

 Mbombe عائلة  الدفع  الرباعية    Mbombe

لتلبية  املصممة  القتالية  املركبات  من  املتطورة، 

مع  املثىل،  املتميزة  الحامية  عىل  املتزايد  الطلب 

وغري  التقليدية  الحروب  يف  االستخدامات  تعددية 

املتامثلة، ومكافحة اإلرهاب ومهام حفظ السالم.

 Group يف متكني Mbombe تسهم عائلة مركبات

شاملة  بأرسة  العمالء  تزويد  من   Paramount

الرباعي  الدفع  ذات  القتالية  املشاة  مركبات  من 

والسدايس والثامين، والتي تشرتك فيام بينها يف أكرث 

تكاليف  لتقليل  املشرتكة،  املكونات  من   ٪70 من 

والخدمات  الفعال  التدريب  وضامن  الحياة  دورة 

للسوق  فريدة  فرصة  هذا  يقدم  كام  اللوجستية. 

العاملية، مام يوفر للمستخدم النهايئ لهذه املركبات 

والدعم  الصيانة  مجاالت  يف  كبرية  وفورات  الثالث 

للسامح  بالكامل  السيارة  تصنيع  ويتم  اللوجستي، 

بتصنيعها يف دول العمالء باستخدام منوذج التصنيع 

.Paramount املحمول املؤكد من مجموعة

مجموعة  مؤسس  رصح  السياق،  هذا  يف 

Paramount ورئيسها التنفيذي، إيفور إيتشيكويتز 

بقوله: »تم تصميم وتطوير Mbombe 4 خصيًصا 

للتصنيع املحيل يف دول العمالء استجابة ملتطلبات 

السوق املحددة. توفر املنصة مستويات عالية جًدا 

البالستية واأللغام والحامية  املواد  الحامية من  من 

كغ   50 وزن   TNT ملادة الجانبية  االنفجارات  من 

أو العبوات الناسفة / عىل جانب الطريق. وتشمل 

 Mbombe 4 لسيارة  األخرى  الرئيسية  السامت 

رسعة فائقة تبلغ 140 كيلومرت يف الساعة، مام يضمن 

مستويات استثنائية من مرونة الحركة، مع تشغيل 

حرارة  بدرجات  الشتاء  ظروف  يف  للمركبة  كامل 

الحرارة  درجات  إىل  مئوية  درجة   -20 من  ترتاوح 

الصحراوية التي تصل إىل 55+ درجة مئوية. 

مجموعة PARAMOUNT تطلق مدرعة الجيل القادم في آيدكس 2019

Laser Dune Buggy تعرض منظومـة السالح الليزري
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قدمت رشكة Otokar من خالل جناحها املشارك يف 

معرض »آيدكس« طائفة واسعة من املنتجات التي 

الدفع، من  رباعية  تكتيكية  تشمل مركبات مدرعة 

 KAYA و KAYA و COBRA II و COBRA طراز

II و URAL، ومركبات تكتيكية متعددة العجالت 

مدرعة  ومركبات  ARMA 6x6، ARMA 8x8؛ 

أبراج،  وأنظمة   ،TULPAR ،TULPAR-S مجنزرة 

 .MIZRAK و ÜÇOK ،BOZOK

يرتكز  حيث   ،1963 عام  يف   Otokar وتأسست 

عندما   1987 عام  منذ  الدفاع  صناعة  يف  نشاطها 

تكتيكية  أول مركبات مدولبة  بإنتاج  الرشكة  قامت 

يف تركيا. ومتتلك Otokar مصنعاً ينترش عىل مساحة 

من  أكرث  ولديها  األرض،  من  مربع  مرت   552,000

يتوىل  كادر متخصص  الرشكة  2000 موظف، ولدى 

مهام تصمم وتنتج مركبات مدرعة ومدولبة رباعية، 

وسداسية ومثانية الدفع، وعربات مصفحة ومجنزرة، 

توقعات  لتناسب  مصممة  أبراج،  أنظمة  عن  فضالً 

واحتياجات العمالء املحددة.

ووصلت Otokar إىل موقع العالمة التجارية العاملية 

تطويرها  تم  التي  املنتجات  من  واسعة  مبجموعة 

حيث  واملستقبلية،  الحالية  للتهديدات  وإنتاجها 

خربتها،  يف  الدفاع  صناعة  يف   Otokar قوة  تكمن 

وقدراتها الهندسية ويف البحث والتطوير، واالستخدام 

املزود  كونها  إىل  باالضافة  للتكنولوجيا،  الناجح 

الرئييس للقوات العسكرية واألمنية الرتكية باملركبات 

التكتيكية ذات العجالت.

 55 نحو  العسكرية   Otokar مركبات  وتخدم 

مستخدًما نهائيًا مختلًفا يف أكرث من 32 دولة، ويوجد 

طراز  من  عسكرية  مركبة   30,000 من  أكرث  اليوم 

Otokar يف الخدمة يف العديد من أنحاء العامل مع 

عىل  بقدرتها  املدرعة  املركبات  وتتميز  متميز.  أداء 

املناخية،  والظروف  املتغريات  كافة  تحت  العمل 

القتال  حاالت  يف  القتالية  قدراتها  أثبتت  حيث 

الحقيقية يف املناطق عالية املخاطر.

تستعرض حزمـــة من أحدث المركبات العسكرية

Ot
ok
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طائرات  تزويد  عن   BAE Systems رشكة  أعلنت 

الذي  بالطريان  الرقمي  التحكم  بحاسوب   F-16

طورته مؤخراً، حيث يتوىل الحاسوب مهمة استقبال 

ودواسات  القيادة  ذراع  من  املدخلة  الطلبات 

اجهزة  عرب  الحالية  الطريان  ظروف  ومراقبة  الدفة، 

يعمل  كام  الطائرة،  منت  عىل  املوجوده  االستشعار 

عىل نقل األوامر إىل جميع وحدات التحكم يف جميع 

أنحاء الطائرة.

أنظمة  مديرة  بيك،  كورين  قالت  جانبها  من 

الطائرات العسكرية يف رشكة BAE Systems: “أن 

الرشكة توفر حزمة متطورة من أدوات التحكم عالية 

إىل أن الرشكة اقرت خطط تستهدف  الدقة، مشرياً 

تطوير وتقديم خدمات ابتكارية حديثة تتناسبع مع 

تجنب  لنظام  الحوسبة  منصة  منها   ،F-16 طائرات 

التصادم األريض التلقايئ.

 BAE رشكة  موقع  تحديد  تم  فقد  للعقد  ووفقاً 

لتنفيذ  كمقر  بنيويورك،  إنديكوت،  يف   Systems

اجراءات التطوير واإلنتاج لهذا العقد.

مارتن،  لوكهيد  رشكة  من  األويل  الطلب  ويتضمن 

طيفاً من الخدمات مثل التصميم والتأهيل والتكامل 

واختبار الطريان، ومن املتوقع أن يصل أجاميل عدد 

ما  إىل  و2021   2020 العامني  اإلنتاج خالل  طلبات 

يقرب من 100 وحدة، عىل أن يرتفع العدد  إىل 315 

وحدة يف عام 2028.

F-16 توقعان عقد تحكم بطائرات BAE Systems و Lockheed Martin

ويتيح العقد الجديد امكانية تنفيذ أوامر إضافية يف 

املستقبل مبوجب رشوط اتفاقية الرتقيات والبناءات 

املحتملة لـ F-16. وتعترب رشكة BAE Systems من 

رواد تصميم وتطوير وإنتاج ودعم أنظمة التحكم يف 

الطريان، حيث كانت الرشكة من أوائل الرشكات التي 

أدخل نظام الطريان باألسالك يف كل من التطبيقات 

العسكرية والتطبيقات املدنية.
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قدمت رشكة  »باتريا« لزوار معرض »آيدكس 2019« 

نظام هاون عيار 120 ملم، كام أستعرضت الرشكة 

 Patria منتجات  تقنياتها وتشمل مجموعة  أحدث 

AMV بني سعة الحمولة العالية وتتيح هذه امليزات 

إمكانية الدمج املتزامن ملستوى عاٍل من الحامية مع 

أنظمة األسلحة الثقيلة دون املساس مبرونة الحركة 

والتنقل للمركبة.

 كام قدمت الرشكة Patria Nemo، وهو عبارة عن 

نظام هاون عيار 120 ملم مزود بربج، ويتم التحكم 

به عن بعد، وهو نظام دعم ناري غري مبارش، ولكن 

نظرًا لقدرته عىل إطالق النار املبارش  ميكن استخدامه 

أيًضا للدفاع عن النفس. وميكنه تنفيذ مهام إطالق 

حيث   )MRSI( متزامن  تأثري  وذات  متعددة  نار 

وقت  يف  الهدف  تصيب  يدوية  قنابل   5 إىل  تصل 

واحد، وميكن تثبيت الربج الخفيف واملدمج بسهولة 

عىل الهيكل الخفيف أو املدّرج أو املركبات املدرعة 

والثامين.  السدايس  6الدفع  فئة  يف  العجالت  ذات 

السلبي،   MUSCL رادار  نظام  الرشكة  وتستعرض 

وهو نظام مراقبة جوية رسي وميكن نرشه بسهولة 

والتلفزيون  اإلذاعة  شبكات  من  إشارات  باستخدام 

تعرض  كام  وتتبعها.  األهداف  عن  للكشف  القامئة 

إلكرتونية  استخبارات  نظام  وهو   ،ARIS  نظام

يف  يستخدم  بعد  عن  للتشغيل  قابل   )ELINT(

من  الرادار.  إشارات  وتحليل  وتسجيل  اعرتاض 

االستخباراتت  عىل  السيطرة  ميكنك   ARIS خالل 

اإلشارات  بيئة  يف  االسرتاتيجية   ELINT اإللكرتونية

لقواعد  رسيعة  تحديثات  وإجراء  الحالية  املعقدة 

بيانات ELINT.أما ARIS-E، عبارة عن بناء منتج 

جديد للدعم اإللكرتوين )ESM( عىل ARIS. ويوفر 

الجغرايف  املوقع  وتحديد  التلقايئ،  الهوية  تحديد 

آنياً وتتبع الرادارات يف ساحة املعركة. يوفر كل من 

 ELINT / معاً أدوات شاملة ل ARIS-E و ARIS

ESM االسرتاتيجية والتكتيكية لالحتياجات املختلفة. 

عبارة عن وصلة  الرشكة  CANDL، وهو  وتعرض 

وجو-أرض،  جو-جو  لتطبيقات  مضغوطة  بيانات 

مع  ديناميكية  وشبكات  عالية  موثوقية  تتطلب 

سبيل  عىل  طويلة،  اتصاالت  ونطاقات  أعضاء  عدة 

فرق  وعمليات   )UAS( طيار  بدون  طائات  املثال 

مأهولة وغري مأهولة ) MUMT(، وصالت بيانات 

داخل الرحلة )IFDL(، وأنظمة التدريب ذات البناء 

.)LVC( االفرتايض

تعرض نظام هاون عيار 120 ملم مزود ببرج

أطلقت iXblue، الرشكة الرائدة 

عاملياً يف مجال تصميم وتصنيع 

املخصصة  املبتكرة  الحلول 

املواقع  وتحديد  للمالحة 

وبناء  املاء  تحت  والتصوير 

 USV(،( املأهولة  غري  الجديدة  سفينتها  السفن، 

املدنية. ومنذ  السوق  عام يف  أكرث من  منذ   ،DriX

تحول  نقطة  متثل  أنها   DriX أثبتت  الحني،  ذلك 

العمليات  العديد من  بالفعل  أجرت  حقيقية، وقد 

تحت  املواقع  تحديد  بني  تراوحت  التي  الناجحة 

سطح البحر ومهام قياس األعامق. ورسعان ما تَعرّف 

أحد  باعتبارها   DriX سفينة  عىل  الدفاع  مجتمع 

قيمة  تضيف  أن  شأنها  من  التي  الحقيقية  األصول 

الطاقم  أفراد  إبقاء  مع  املعركة،  ساحة  إىل  مضافة 

بعيدين عن األذى.

التقليدية،  املأهولة  غري  السفن  معايري  عن  وبعيداً 

لها  مثيل  ال  بحري  نقل   قدرات   DriX تقدم 

وعالية الرسعة )تصل إىل 14 عقدة( بفضل هيكلها 

تعزيز  جانب  إىل  كبري،  حد  إىل  الهيدرودينامييك 

االستقاللية ملدة تصل إىل 10 أيام. ويساهم جندولها 

مرتين  ارتفاعه  والبالغ  استشعار،  أجهزة  املضمَّن 

تحت السطح، يف جمع البيانات بشكل مثايل يف بيئة 

هادئة للغاية، وميكنه استضافة مجموعة كبرية من 

املفتوحة،  املعامرية  هندستها  وبفضل  الحموالت. 

احتياجات  مع  ليتناسب   DriX نظام  ضبط  ميكن 

أي رشكة تكامل عسكرية، وميكن استخدامها إلجراء 

عمليات عسكرية متنوعة؛ مبا يف ذلك الهيدروغرافيا 

والحرب   REA الرسيع  البيئي  والتقييم  العسكرية 

املضادة للغواصات )ASW( وحرب األلغام واإلغاثة 

يف حاالت الطوارئ.

سفينة سطحية جديدة متعددة األغراض وغير مأهولة 

D
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الحوادث  خطر  ميثل 

والبيولوجية  الكيميائية 

أخطر  والنووية  واإلشعاعية 

العسكرية  السيناريوهات 

أواملدنية التي تخشاها جميع 

لنتائجها وعواقبها عىل البرشية  دول العامل، نظراً 

والبيئة املحيطة.

الدمار  أسلحة  حوادث  تعترب  الراهن،  وقتنا  ويف 

التي  املروعة  التهديدات  أكرث  من   CBRN الشامل

الحديثة،  التكنولوجيا  وبفضل  املجتمع،  يواجهها 

مام  سهولة  أكرث  الخطرة،  املواد  هذه  إنتاج  أصبح 

كان عليه قبل بضع سنوات، االمر الذي ازدادت مع 

تلك  رشاء  امكانية  ظل  يف  حوادث؛  وقوع  إمكانية 

املواد، باسعار رخيص نسبيًا وبسهولة يف معظم أنحاء 

العامل. وعن هذا الخطر يقول نيلز-إريك ليندبلوم، 

 :Saab رشكة  لدى  الشامل  الدمار  أسلحة  أخصايئ 

أنه عىل مدى سنوات عديدة، تم إجراء الكثري من 

االمر  الشامل،  الدمار  أسلحة  مجال  البحوث ضمن 

من  هائلة  رصيد  ميتلك  اليوم  العامل  جعل  الذي 

املعرفة والخربة التي ميكن استخالصها، مضيفاً “ بأن 

هناك بعض الخصائص الواضحة املرتبطة بحادثة من 

دراسة  خالل  ومن  الشامل،  الدمار  أسلحة  حوادث 

هذه املواصفات يصبح من األسهل إجراء استعدادات 

للتقليل من املخاطر والعواقب الضارة”. 

يف  الشامل  الدمار  أسلحة  حوادث  تؤثر  وأفاد: 

املجتمع بأرسه، االمر الذي يتطلب بأن تكون االجهزة 

وخدمات  والحكومة  والجيش  الرشطة  من  املحلية 

قبل  والتنسيق  التدريب  جيدة  الصحية  الرعاية 

بأن أفضل طريقة لتحقيق  الحادث، موضحاٌ  وقوع 

ذلك يتمثل يف إنشاء نظام املراقبة والتحذير واإلبالغ 

بصورة  املعنيني  املوظفني  وتدريب   )AWR( اآليل 

منتظمة. وتابع : من خالل االستفادة من نظام إدارة 

الذي   ،Saab الشامل من رشكة الدمار  أزمة أسلحة 

اصطناعية  لبيئة  والتشبيه  التدريب  نظام  يشمل 

ألسلحة الدمار الشامل، ميكن تنفيذ عمليات تدريب 

افرتاضية واقعية ألسلحة الدمار الشامل كوسيلة من 

وسائل التدريب الفعال جدا.

تقدم حلول ذكية لمواجة حوادث أسلحة الدمار الشامل

Sa
ab

قطاع  يف  املتخصصة   ،  «CAE« رشكة  عرضت 

التدريب العسكري عىل الطريان، من خالل مشاركتها 

يف معرض »أيدكس 2019، برامج تدريب الطياريني 

وحلول التدريب عىل الطائرات بدون طيار وحلول 

تنظيم التدريب عىل الطريان، حيث تقوم الرشكة يف 

كل عام - وعرب الطريان العسكري واملدين - بتدريب 

الطريان، منهم  أفراد طواقم  أكرث من 220,000 من 

135,000 طيار.

تتوىل تجهيز   CAE فإن رشكة الدفاع،  أما يف قطاع 

إلنشاء  الالزمة  القدرات  بكافة  التدريبية  األنظمة 

وتقديم برنامج تدريبي شامل ومستدام.

وقال إيان بيل، نائب الرئيس واملدير العام ملنطقة 

الهادي: »إن برنامج  الرشق األوسط -آسيا واملحيط 

شامل  حلف  ملنظمة  التابع  الطريان  عىل  التدريب 

األطليس )ناتو( يف كندا )NFTC( ، يعد أحد أفضل 

برامج التدريب العسكري للطيارين شهرًة يف العامل، 

صناعية  حكومية  رشاكة  خالل  من  تنفيذه  ويتم 

 ،CAE ورشكة  امللكية  الكندية  الجوية  القوات  بني 

املستقبيل،  الجيل  من  مقاتلني  طيارين  لتخريج 

حيث تدير CAE املرافق األساسية، بصفتها املقاول 

الدرايس  الفصل  وتوفر   ،NFTC لربنامج  الرئييس 

وتدعم  محاكاة،  جهاز  عىل  والتدريب  املدرسة  يف 

طائرات  من  أسطول  عىل  الحي  الطريان  تدريب 

 .Hawk و T-6 الرائدة من طراز املقاتلة  التدريب 

 ،2015 عام  يف   NFTC عىل   CAE حصول  وبعد 

عملت CAE بشكل وثيق مع القوات الجوية امللكية 

الكندية عىل مجموعة من املبادرات للمساعدة عىل 

تحسني جودة وكفاءة التدريب«

توفر تدريًبا أكـاديمًيا ومحاكًيا على الطيران

CA
E
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يف  الجيوش  متطلبات  تلبية  عىل  الرشكة  وتعمل 

وتطوير  تصميم  طريق  عن  العامل  أنحاء  جميع 

وإنتاج أحدث األنظمة الدفاعية واملدفعية واآلليات 

املدرعة لخدمة القوات الربية. كام ميتد مجال خربتها 

الجوية  للقوات  التسلح  أنظمة  تأمني  أيضا  ليشمل 

وأسلحة البحرية.

ولتسليط الضوء عىل الخربة الطويلة التي تتمتع بها 

Nexter Group يف مجال اآلليات املدرعة، شاركت 

للجيش  التابعة   LECLERC الرئييس  القتال  دبابة 

اإلمارايت جناح الرشكة داخل معرض )أيدكس( وهي 

مجهزة بعدة تحديث ومركبة جوية آلية مصغرة. كام 

شاركت يف املعرض أنظمة املدفعية التي قدمت بيانا 

 CAESAR )املوتر(  الهاون  ملدفع  افرتاضيا  عمليا 

إىل  باإلضافة  الثامين،  الدفع  ذي  االرتداد  الذايت 

 05LG1 املقطور  الهاون  مدفع  من  مناذج  مشاركة 

ومدفع هاون من نوع CAESAR ويستخدم عدد 

تحظى  التي  األنظمة  هذه  العامل  جيوش  من  كبري 

بتقدير خاص بفضل قوتها وكفاءتها. وباإلضافة إىل 

 TITUS هذا العرض، عرضت الرشكة اآللية املدرعة

يف  للتحكم  نظاما  تحمل  التي  القتالية  نسختها  يف 

خيارا  املدرعة  اآللية  هذه  وتعترب  بُعد.  عن  اآللية 

مثاليا يف حاالت التدخل واالقتحام يف أشد الظروف 

حركتها  خفة  بفضل  صعوبة  العسكرية  والعمليات 

الفائقة التي ميكن لطاقمها التحكم فيها عن بُعد.

 Nexter مشاركة  عىل  الضوء  تسليط  جرى  كام   

 SCORPION لربنامج  رئييس  كمورد   Group

كام  الفرنيس.  للجيش  القتالية  واألنظمة  )العقرب( 

 GRIFFON عرضت املجموعة أيضا اآللية املدرعة

القتالية  واآللية  االستطالع  وآلية  األدوار  املتعددة 

الخفيفة  املدرعة  واآللية   JAGUAR املدرعة 

الرباعي،  الدفع  ذات  األدوار  املتعددة   SERVAL

القتال  باإلضافة إىل عرض نسخة محدثة من دبابة 

.LECLERC MBT XLR الرئييس

كام عرضت املجموعة أيضا خربتها الفنية يف مجال 

األجهزة واملعدات. وباعتبارها خبرية يف مجال أنظمة 

اإلنسان اآليل، حرصت املجموعة عىل عرض اإلنسان 

اآللية املصغر NERVA املتعدد املهام واإلنسان اآليل 

OPTIO-X20 املسلح مبدفع عيار 20 ملليمرتا. أما 

فيام يتعلق باألنظمة الرقمية فقد حرصت املجموعة 

لنظام  عميل  بيان  تقديم  عىل  املعرض  أيام  طوال 

 FINDEAGLE ونظام   FINDMP القرار  دعم 

البرصي  املجال  أنظمة  أيضا  املجموعة  عرضت  كام 

االفرتاضية  الصيانة  عىل  التدريب  ونظام   VIPER

Virtual Maintenance Trainer system لخدمة 

الرئييس  القتال  ودبابات   CAESAR الهاون مدافع 

LECLERC واآلليات املدرعة TITUS وعدد كبري 

ميكن  ذلك،  عىل  عالوة  القتايل.  الدعم  أنظمة  من 

وضع هذه األسلحة عىل منت عدة أنواع مختلفة من 

اآلليات املدرعة من أجل زيادة دقة الرمي.

موردة  رشكة  أكرب  ثالث   Nexter Group وتعترب 

وقد  منتجاتها.  بتنوع  تفخر  التي  أوربا  يف  للذخرية 

خط  من  منتقاة  مجموعة  أيضا  املجموعة  عرضت 

إنتاجها الذي ينتج أنواعا مختلفة من قطع الذخرية، 

بدءا من عيار 20 ملليمرتا حتى 155 ملليمرتا. كام 

مجموعة Nexter تلبي متطلبات الجيوش

عرضت Nexter Group، التي تعتبر شريكة للجيشين 
الفرنسي واإلماراتي، خبرتها الفنية في مجال األنظمة 

القتالية البرية والمدفعية واألسلحة وأنظمة اإلنسان 
اآللي، باإلضافة إلى الذخيرة، خالل معرض الدفاع 

الدولي )أيدكس( 2019 في أبوظبي مؤخرا.
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املستقبل  مبدفع  الخاصة  املدفعية  قنابل  عرضت 

قطع  إىل  باإلضافة  ملليمرت،   155 عيار   KATANA

الذخرية الخاصة بالدبابات ووحدات املشاة بدءا من 

وذخرية  ملليمرتا   120 عيار  حتى  ملليمرتا   90 عيار 

املدفعية حتى عيار 127 ملليمرتا.

 Nexter تنتجها  التي  املنتجات  قامئة  تشمل  كام 

 FINDART النريان  يف  التحكم  نظام   Group

والتدريب  بالتشكيالت  الخاصة  املحاكاة  وأجهزة 

لتدريب أفراد الرمي فعليا عن طريق )نظام تدريب 

الدورات  طريق  )عن  ورقميا   )CAESAR األطقم 

التعليمية وأجهزة املحاكاة الثالثية األبعاد(.

مدفع الهاون Caesar الثماني الدفع
الهاون  مدفع  تصميم   Nexter Group وضعت 

Caesar الثامين الدفع وهو عبارة عن نسخة محدثة 

االرتداد  الذايت   Caesar املدولب  الهاون  من مدفع 

من  القنابل  يستخدم  الذي  السدايس  الدفع  ذي 

2017 حصلت  عام  مارس  شهر  ويف   .155/52 عيار 

املجموعة عىل عقد من هيئة املشرتيات العسكرية 

واإلمدادات اللوجستية الدمناركية )DALO( لتوريد 

الثامين  الدفع  ذي   CAESAR مدفعية  نظام   15

مفتوح(  كخيار  أخرى  أنظمة  ستة  إىل  )باإلضافة 

الهاون  مدافع  محل  تحل  يك  الدمنريك  للجيش 

أنتجتها  التي  االرتداد  الذاتية   32 ال   M109A3

الواليات املتحدة.

اإلنسان اآللي OPTIO-X20 لزيادة التركيز
مجموعة  تصميم  عىل   Nexter Group حرصت 

املتعدد   OPTIO التكتييك اآليل  اإلنسان  من  كبرية 

تعريض  دون  املختلفة  املهام  تنفيذ  بهدف  املهام 

أفراد املشاة الراجلة للخطر عند فتح الطرق وتنفيذ 

اإلمدادات  وتوصيل  واملراقبة  االستطالع  مهام 

التوازي،  وعىل  النرياين.  الدعم  وتقديم  اللوجستية 

 NERVA املصغر  اآليل  اإلنسان  مجموعة  تواصل 

املهام من حيث  زيادة مناذج  توسعاتها عن طريق 

جهودها   Nexter Group وتركز  والكيف.  الكم 

من أجل زيادة القدرات التشغيلية ألنظمة اإلنسان 

اآليل املشار إليها آنفا عن طريق تطويرها عىل ثالثة 

التكيف مبا  القدرة عىل  محاور: منح هذه األنظمة 

التعامل  عند  استجابة  وأرسع  أكرث  القوات  يجعل 

اآليل  اإلنسان  أنظمة  استخدام  التهديد،  مع مصادر 

القتالية  اآلليات  مع  )الدرون(  اآللية  والطائرات 

مأهولة(،  وغري  )مأهولة  مركبة  أنظمة  لبناء  متهيدا 

وتطوير القدرات الذاتية مبا مينح مسؤويل التشغيل 

القدرة عىل الرتكيز عىل صلب املهام التعبوية.

وقد عرضت Nexter Group مؤخرا نسخة مسلحة 

وستساهم   ،OPTIO اآليل  اإلنسان  مجموعة  من 

مجموعة اإلنسان اآليل OPTIO-X20 ، التي تشمل 

من  ومدفعا   »THeMIS« بُعد  عن  التحكم  منصة 

عيار 20 ملليمرتا من إنتاج Nexter Group ميكن 

التحكم فيه عن بُعد، يف الحفاظ عىل أرواح الجنود 

عند  أو  باملخاطر  املشحونة  القتالية  العمليات  يف 

استخدامها يف بيئة معادية ومنح املجموعة القتالية 

وتقديم  املراقبة  عمليات  لتنفيذ  املناسبة  الوسائل 

الدعم النرياين عن بُعد تحت إرشاف العنرص البرشي.

 Nexter Group بها تتمتع  التي  القدرات  وبفضل 

يف مجال تطوير أنظمة ذكية مبتكرة خفيفة الحركة، 

اآليل OPTIO-X20 مسؤويل  اإلنسان  أنظمة  تتيح 

التشغيل القدرة عىل الرتكيز عىل املهمة دون الرتكيز 

عىل كيفية السري عىل الطريق.
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عىل  اعتامدا  املذكورة  اآللية  تصميم  جرى  وقد 

الكامئن  الدروس املستفادة من اآللية املحمية ضد 

للسري  والصالحة    )MRAP( األلغام  ضد  واملضادة 

تؤمن  حيث   ،)M-ATV( الطرق  أنواع  كافة  فوق 

اآللية التعبوية الخفيفة املشرتكة الحامية الالزمة ضد 

املخاطر املذكورة من أجل تخفيف الصدمات الناتجة 

– الحركة  خفة  مبيزة  احتفاظها  إىل  باإلضافة  عنها، 

األفضل ضمن فئتها- فوق الطرق غري املمهدة وهي 

تحمل حمولتها الكاملة.

اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  أيفي،  مايك  وقال 

التصدير  ومنتجات  الخارجية  الربامج  لدعم  األقدم 

برشكة Oshkosh Defense ، إن “تحقيق أي ميزة 

الحديثة يتطلب الرسعة  الحرب  تعبوية يف ساحات 

ساحة  إىل  الوصول  رسعة  أجل  من  الحركة  وخفة 

والقوة  والرسعة  التهديدات  حول  وااللتفاف  القتال 

التعبوية  اآللية  بناء  وقد جرى  الهدف.  عند قصف 

الحمولة  فائقة عىل  بقدرتها  املشرتكة  الخفيفة 

اآللية  قدرات  بتطوير  يسمح  مفتوح  وتصميم 

عىل  قادرة  تكون  يك  تصميمها  تم  حيث  مستقبال، 

استيعاب عدد كبري من األسلحة التي ميكن التحكم 

فيها عن بُعد مثل املدافع والصواريخ وأنظمة التسلح 

املتقدمة غري الحركية للتعامل مع التهديدات الربية 

والجوية عىل حد سواء”.

وميكن تجهيز اآللية التعبوية الخفيفة املشرتكة يعدد 

شــركة Oshkosh Defense تستعرض القـوة 
النيرانية الفائقة لآللية التعبوية 
الخفيفـة المشـتركة

استعرضت شركة Oshkosh Defense، إحدى الشركات ذات 
المسؤولية المحدودة التابعة لشركة Oshkosh Corporation ، خالل معرض 

الدفاع واألمن الدولي )أيدكس( في أبوظبي مؤخرا الفعالية القتالية التي تتمتع بها 
اآللية التعبوية الخفيفة المشتركة )JLTV( عند التعامل مع مصادر التهديد في ساحات العمليات.
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كبري من أنظمة التسلح تبعا ملتطلبات املهمة أو نوعية 

التهديد، كام ميكن تجهيزها اختياريا بربج قادر عىل 

الرشاشة  األسلحة  مثل  القياسية   األسلحة  استيعاب 

العنرص  عىل  تعتمد  التي  ملليمرتا   7,62 عيار  من 

التحكم  ميكن  التي  الرشاشة  األسلحة  أو  البرشي 

فيها عن بُعد أو مجموعة كبرية من القنابل وأنظمة 

الصواريخ التي يتم إطالقها عرب األنابيب. كام ميكن 

آللية أيضا أن تحمل األسلحة املوضوعة عىل الجانب 

أو يف الخلف التي أنتجتها رشكات التصنيع املختلفة.

املشرتكة  الخفيفة  التعبوية  اآللية  تزويد  جرى  وقد 

املجهزة لألغراض العامة مبحطة تسلح مزدوجة من 

عن  فيها  التحكم  نوع EOS R-400S-MK2 ميكن 

وملحقة   )remote weapon station )RWS بُعد 

 30 عيار   M230LF نوع  من  الوزن  خفيف  مبدفع 

 Northrop Grumman رشكة  إنتاج  من  ملليمرتا 

أسلحة  حمل  عىل  اآللية  قدرة  استعراض  أجل  من 

إضافية مثل أنظمة التسلح ذات األعرية املتوسطة.

وأوضح أيفي أن “ اآللية التعبوية الخفيفة املشرتكة 

وتستطيع  األوىل،  الدرجة  من  تسلح  منصة  تعترب 

حسب  مناسبة  طريقة  بأي  تهيئتها  إعادة  الرشكة 

متطلبات العمليات القتالية”.

الخفيفة  التعبوية  اآللية  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

الفئات  من  أبواب  أربعة  أو  ببابني  متاحة  املشرتكة 

املختلفة التي تشمل اآللية التعبوية الخفيفة املشرتكة 

لالستخدامات العامة JLTV Utility واآللية التعبوية 

 JLTV General الخفيفة املشرتكة لألغراض العامة

Purpose واآللية التعبوية الخفيفة املشرتكة لحمل 

 JLTV Close Combat االلتحامي  القتال  أسلحة 

الخفيفة  التعبوية  واآللية   Weapons Carrier

املشرتكة الخاصة بحمل املدافع الثقيلة.

المرونة عند االستخدام
تؤمن محطات التسلح عن بُعدEOS  عائلة محطات 

التسلح الثابتة التي ميكن التحكم فيها عن بُعد التي 

ميكن استخدامها مع كافة منصات اآلليات املختلفة 

وتؤمن  مختلفة.  مهام  عدة  تنفيذ  يف  واستخدامها 

أنظمة التسلح عن بُعد االستعداد التام لألسلحة مع 

توفري أقىص درجة من التوافق يف العمل مع األسلحة 

لتحقيق  مرنا  نظاما  العميل  منح  أجل  من  األخرى 

القوة النريانية.

ويتحقق احتامل إصابة الهدف من املرة األوىل عن 

طريق نظام باليستي متقدم يقوم بتحليل املعلومات 

والبيئة  املدى  وتحديد  والذخرية  باألسلحة  الخاصة 

املحيطة باإلضافة إىل وضع اآللية وديناميكياتها. كام 

ميكن تعزيز األداء أيضا عن طريق متابعة األهداف 

التوازن  وتحقيق  )اختياريا(  الفيديو  طريق  عن 

سهل  نظاما   Mk2 النظام  ويعترب  املحاور.  املتعدد 

االستخدام ويعمل بصورة متوافقة مع أنظمة التسلح 

التي  التحكم  أنظمة  إىل  بالنسبة  أما  األخري.   EOS

األسالك  وتوصيل  بالتثبيت  واملرتبطة  الدروع  تحت 

بصورة  العمل  عىل  بقدرتها  فتتميز  الدروع  فوق 

متوافقة مع بقية أعضاء العائلة اآلخرين.

وتشمل فئة النظام Mk2 املحدثة من أجل اآلليات 

 direct املبارشة  للقيادة  استشعار  وحدة  املدولبة 

االهتزازات  تقليل  عىل  تعمل   drive sensor unit

ذات الرتددات العالية الناتجة عن املركبة والطريق، 

ملسؤول  البرصية  الرؤية  نوعية  تحسني  ثم  ومن 

املتحرك  االشتباك  املذكور  النظام  ويحول  التشغيل. 

باستخدام  كيلومرتين  بُعد  عىل  الهدف  مع  الدقيق 

يعترب  كام  واقع،  إىل  ملليمرتا   30 عيار  من  الذخرية 

محطة تسلح قوية ميكن االعتامد عليها بالنسبة لعدد 

كبري من املركبات القتالية )املدولبة أو املجنزرة عىل 

تثبيتها  التي ميكن  بالنسبة لألسلحة  أما  حد سواء(. 

عىل النظام MK2 فيمكن تشغيلها يدويا )باستثناء 

.)M230LF املدفع

نظام يمكن االعتماد عليه
التي تنتجها  اللمدافع ذات األعرية املتوسطة  تتمتع 

من  عالية  بدرجة   Northrop Grumman رشكة 

 M230LF املدفع  ويُعترب  والفعالية،  االعتامدية 

أكرث  نسخة  ملليمرتا   30 عيار  من 

عيار  املدفع  كم  مرونة 

املثبت  ملليمرتا   30

أعضاء  أحد  وهو   Apache املروحية  الطائرة  فوق 

التي  التقليدية  اآللية  لألسلحة   Chain Gun عائلة

 externally powered الخارج  من  طاقتها  تستمد 

 M230LF النظام  ويحتوي  كفاءتها.  أثبتت  والتي 

ويصل  املبارشة  للقيادة  استشعار  وحدة  عىل 

وتشمل  الدقيقة.  يف  طلقة   200 إىل  طلقاته  معدل 

توقف  ملنع  نظاما  للنظام  األخرى  املميزات  بقية 

الرسعة  لزيادة  طويلة  وماسورة   anti-hang النريان

تذخري  ونظام  للطلقة   muzzle velocity االبتدائية 

باستخدام  يسمح   delinking feeder التالزم  لفك 

ويعترب   linked ammunition املتالزمة  الذخرية 

عىل  استخدامه  حيث  من  مثاليا   M230LF النظام 

منت املركبات الربية وزوارق الدوريات البحرية.

ويتميز النظام M230LF بخفة وزنه وسهولة صيانته، 

من    Apache املروحية  الطائرة  متكينه  عن  فضال 

تحقيق التفوق النرياين وأكوام الذخرية وهو ما يقلل 

ذلك،  عىل  للذخرية.عالوة  الحياتية  الدورة  تكاليف 

املرونة  حيث  من  فعاليته   M230LF النظام  أثبت 

الفائقة كنظام متعدد األدوار قادر عىل التعامل مع 

بتعدد  النظام  ويتميز  واحد.  أهداف يف وقت  عدة 

استخداماته عىل منت اآلليات الجوية أو البحرية أو 

إطالق  عىل  قدرته  إىل  باإلضافة  الخفيفة،  املركبات 

 HEDP, TP, مثل  الذخرية  من  مختلفة  أنواع  عدة 

 ADEN/ DEFA عالوة عىل الذخرية TPT, HEI-T

عيار 30 ملليمرتا التي يستخدمها الناتو، باإلضافة إىل 

قدرته عىل إطالق الطلقات 22K أثناء متوسط مدة 

.mean time of failure التوقف عن الرمي
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 Boeing رشكة  رئيس  دان،  برينارد  قال  جانبه  من 

 :Middle East, North Africa and Turkey

“يعترب الرشق األوسط سوقًا ذات أولوية بالنسبة إىل 

رشكة Boeing. ناقشنا يف آيدكس احتياجات عمالئنا 

الجديدة  قدراتنا  وشاركنا  للمنطقة،  املستقبلية 

املتطورين  التدريب  وطائرة  نظام  مثل  مبنصات، 

 KC-46A ًوطائرة النقل والتزويد بالوقود جوا TX

 .“ Pegasus

تعترب KC-46A طائرة ناقلة متعددة األدوار ميكنها 

للواليات  التابعة  العسكرية  الطائرات  كل  تزويد 

إجراءات  مع  واملتوافقة  بالوقود  والحلفاء  املتحدة 

واليابان هي  الدولية.  الجوية  بالوقود  التزود  إعادة 

عقداً  حالياً  أبرمت  وقد  للربنامج،  دويل  عميل  أول 

لطائرتني من طراز KC-46A. وتفيد التقارير أنه ما 

إىل  تسعى  التي  الدول  من  قوي  اهتامم  هناك  زال 

تحديث قدراتها إلعادة التزود بالوقود الجوي.

الجوية األمريكية  القوات  يف سبتمرب 2018، منحت 

مليار   9.2 إىل  تصل  بقيمة  عقًدا   Boeing رشكة 

طراز  من  املتقدم  التجريبي  التدريب  لنظام  دوالر 

وتشكل   .T-38 Talon محل  ليحل   Boeing T-X

طائرة التدريب التي تشبه الطائرات املقاتلة، والتي 

حجَر  الصيانة،  سهولة  فيها  تراعى  بحيث  صممت 

محاكاة  أجهزة  يتضمن  متكامل  نظام  يف  الزاوية 

ومعدات تدريب أرضية تساعد عىل تدريب طياري 

مدى  عىل  املستقبلية  والقاذفات  املقاتلة  الطائرات 

أجيال قادمة.

من جهته قال مارك بالو، مدير املبيعات والتسويق 

شهد معرض آيدكس 2019 ذكرى مرور 74 عامًا على شراكة بوينغ المستمرة في الشرق األوسط. وقد عرضت شركة 
Boeing Defense, Space & Security  منصات رئيسية تكمل قدرات الدفاع الحالية في جميع أنحاء المنطقة. وتتوقع شركة 

Boeing Global Services، أن تحتاج الحكومات في المنطقة إلى استثمار 96.3 مليار دوالر في خدمات الدفاع واألمن خالل 
السنوات العشر القادمة.

 »Boeing«
تحتفل بـ 74 

سنة من الشراكة 
مع الشرق األوسط
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 Boeing رشكة  يف  الدولية،  الحكومية  للخدمات 

برنامج   T-X يكون  أن  “نتوقع   :Global Services

خالل  والخدمات  الدفاع  مجال  يف  ألعاملنا  امتياز 

فرتة طويلة من هذا القرن. إننا نرى أن هناك فرصة 

خفيفة  ومقاتلة  ومهاجمة  مرافقة  طائرة  لتقديم 

ونحن  العامل،  أنحاء  جميع  يف  العسكرية  للخدمات 

نتطلع للعمل مع القوات الجوية األمريكية للتعاون 

يف فرص املبيعات هنا يف الرشق األوسط “. 

طلب كبير
أمريكا  يف  لالهتامم  قويًا  مجااًل  الليزر  تقنية  تعد 

تأمني  أجل  من  األوسط  والرشق  وأوروبا  الشاملية 

والدفاع  الحيوية  التحتية  والبنية  الحرضية  املناطق 

طيار  بدون  الطريان  أنظمة  من  التهديدات  ضد 

)UAS(. ميثل نظام أسلحة الليزر املدمج من “بوينج” 

وعايل  مثبتاً  مدمجاً  صغريًا  ليزريًا  نظاًما   )CLWS(

يف  مدمجاً  أو  بذاته  قامئًا  يكون  أن  وميكن  الطاقة، 

مجموعة كبرية من املنصات. وأضاف بالو: “مواكبًة 

تدعو  اليوم،  واملتسارعة  املتصاعدة  للتهديدات 

جديدة،  دفاعات  جيش  كل  يحوز  أن  إىل  الحاجة 

ونحن نشهد اآلن طلبًا كبريًا، خاصًة بالنسبة إىل املهام 

.”UAS املضادة للطائرات بدون طيار

ومن أجل املساعدة عىل مراقبة مياه الخليج العريب 

 Liquid Robotics رشكة  تقدم  األحمر،  والبحر 

املستقلة  الغواصة  مركبتها   Boeing لرشكة  التابعة 

االستخدامات،  ملختلف   )Wave Spider )ASV

كدعم زيادة األمن البحري، والرصد البيئي، والتنمية 

االقتصادية. كام تقدم املركبة Wave Glider بيانات 

حية وقابلة للتنفيذ ووعيًا محيطياً دامئًا لتوفري حامية 

أفضل للسواحل، ولتمكني رشكات النفط والغاز من 

وتعتمد  الحيوية.  واألصول  التحتية  البنية  حامية 

وعىل  األمواج  من  املستمدة  الطاقة  عىل  قدرتها  يف 

الطاقة الشمسية، وهي بالتايل ال تحتاج إىل أي وقود، 

حيث ميكنها البقاء يف املهمة عىل مدار الساعة طوال 

األسبوع ولعدة أشهر يف املرة الواحدة.

وتركز أعامل رشكة Boeing’s Global Services عىل 

ملا  مبتكرة  بخدمات  األوسط  الرشق  منطقة  تزويد 

بعد التسليم، والصيانة والرتقية املتوافرة يف الصناعة، 

تسبب  التي  القاسية  التشغيل  بيئات  يف  وخاصة 

التآكل والتلف يف املنطقة.

وتعترب منطقة الرشق األوسط واحدة من أكرب أسواق 

النمو يف العامل. وتعمل Boeing عىل توسيع القدرات 

هنا باستخدام املوارد والخربات واملواهب املحلية يف 

 20% من  أقل  واستبدال  استبعاد  وسيتم  املنطقة. 

من أساطيل الطائرات العسكرية يف العامل عىل مدى 

السنوات العرش القادمة؛ األمر الذي يعني أن الطلب 

املتقادمة  الطائرات  عىل  للحفاظ  الخدمات  عىل 

الكيل؛ مام يخلق  سينمو أرسع من حجم األسطول 

دوالر  تريليون   1.3 بقيمة  حكومية  خدمات  سوق 

عىل مستوى العامل.

خدمة  مركز  يوفر  التوريد،  سلسلة  جبهة  عىل 

Boeing-Aviall يف ديب دعم املبيعات وخدمة دعم 

العمالء لقطاع الطريان التجاري، والعمالء العسكريني، 

وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  األعامل  ورجال 

أفريقيا. يخزن املركز أكرث من 1.7 مليون قطعة، ويتم 

شحن أكرث من 25,000 قطعة معدات حول املنطقة 

لخدمة عمالء الخطوط الجوية. إن توافر قطع الغيار 

الطريان  رشكات  أساطيل  عىل  يحافظ  أرسع  بشكل 

توافر  ضامن  خالل  من  مناسبة  بوترية  اإلقليمية 

الطائرة وسالمتها.

 ،Boeing لرشكة  التابعة   Insitu رشكة    وقامت 

 Integrator Extended Range طائرات  بعرض 

اتخذت  وقد   .IDEX آيدكس  يف   ScanEagle3 و 

نائب  مقر  يكون  بأن  قراًرا   2018 عام  يف  الرشكة 

املتحدة  العربية  اإلمارات  العاملي يف  للنمو  رئيسهم 

تواجد  بإنشاء  األمد  الرشكة طويل  التزام  من  كجزء 

إلدارة الربامج يف الرشق األوسط لدعم قاعدة العمالء 

.Insitu املتزايدة يف

يف هذا السياق قال مارك باومان ، نائب الرئيس للنمو 

العاملي يف Insitu: “يتلخص هديف يف تطوير حضور 

Insitu يف الرشق األوسط ليكون مبثابة األساس لنمو 

املنطقة.  يف  املستقبيل  والتجاري  الدفاعي  السوق 

االحتياجات  لتلبية  أفضل  وضع  يف  سيضعنا  وهذا 

املتزايدة ألعاملنا املتنامية يف مجال الطائرات بدون 

إىل  الوصول  القدرة عىل  من  املزيد  واكتساب  طيار 

املواهب العاملية لتوفري حلول متطورة متفوقة”.
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عىل هامش املعرض، رصح “جيم هاغر” الرئيس 

يف  »نحن  الوطن«:  “درع  ملجلة  بقوله  التنفيذي 

»آيدكس« رشكاء مع »منر« لعرض قاذف الصواريخ 

للدروع  مضاد  سطح،   - سطح  كقاذف  لدورة 

واألفراد،  وإظهار دعمنا لرشكة »منر«. ويدلل عرض 

نطاق  سعة  عىل  “منر”  مع  بالرشاكة   Fletcher

فرص  مضاعفة  نحو  قدماً  ننظر  ونحن  مفهومنا، 

اإلدارات  مع  العالقات  تعميق  يف  آيدكس  إسهام 

واألمن  الدفاع  ووكاالت  اإلقليمية،  الحكومية 

ومؤسسات األعامل الدولية.

سالح  نظام  عن  مرة  ألول  اللثام  إماطة  متت 

يف   Arnold Defense رشكة  من    Fletcher

معرض معدات الدفاع واألمن الدويل - DSEI عام 

اإلطالق  إجراءات  السالح  نظام  أتم  وقد   ،2017

الليزري من  االختباري املشددة مع متييز الهدف 

املنصات األرضية والجوية عىل حد سواء، وهو اآلن 

  FLETCHER يف مرحلة اإلنتاج األّويل. ومن خالل

تكون Arnold Defense  قد انطلقت من املفهوم 

 2.75 عيار  الصواريخ  أنظمة  الستخدام  التقليدي 

بوصة، وهو مفهوم سالح “إسكات منطقة”، ويتم 

إطالقه عادًة من الطائرات. وقامت الرشكة بتطوير

FLETCHER  باستخدام تقنية توجيه الصاروخ 

املتطورة لالستفادة من منصات اإلطالق املوجودة 

عىل األرض، وتلبية متطلبات الحروب الالمتامثلة 

الحديثة، املحمولة أو الراجلة عىل حد سواء. 

يسمح  املتميز     FLETCHER تصميم  إن 

بسهولة التشغيل والصيانة والدعم، وهو يستخدم 

التوجيه والصواريخ  مجموعة حالية من وحدات 

برامج  يف  بالفعل  املستخدمة  الحربية  والرؤوس 

العاملية.  للقوات  بسهولة  ومتاحة  متاماً  معروفة 

وقد أتم عملية إطالق أربع دفعات من القذائف، 

وبذلك  جواً،  محمولة  ليزرية  منصات  باستخدام 

الليزري  التمييز  استخدام  القدرة عىل  تأكيد  يتم 

إىل  مختلفة  ونقاط  زوايا  من  والجو،  األرض  من 

مسافة 6 كم تقريباً.

قاذف  به  حظي  الذي  االهتامم  أعقاب  يف 

 Arnold Defense تقوم رشكة   ،  FLETCHER

أيضاً بتطوير عدد من املفاهيم التكميلية األرضية 

املثرية  املفاهيم  هذه  تسهم  وسوف  والبحرية، 

قامت شركة Arnold Defense ، ومقرها في سانت لويس حيث تصنع قاذفات الصواريخ عيار 2.75 بوصة، بعرض قاذف 
الصواريخ الموجه بالليزر من طراز Fletcher ، في معرض “آيدكس 2019”. وقد تم تركيب نظام السالح Fletcher عيار 2.75 

.NIMR ”من شركة “نمر AJBAN »من طراز »عجبان )LRSOV( بوصة / 70 مم، على مركبة العمليات الخاصة البعيدة المدى

“جيم هاغر” الرئيس التنفيذي 

 Fletcher عرضنا Arnold Defense
قاذف الصواريخ المضاد للدروع واألفراد 
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إىل  القاذف  استخدامات  زيادة  يف  الجديدة 

املركبات األرضية غري املأهولة واملنصات البحرية 

والساحلية. ومن املتوقع أن يتم كشف النقاب عن 

أول هذه األنظمة املتكاملة يف غضون أشهر.

إطالق  “منذ  بقوله:  هاغر  علق  جانبه  من 

 Arnold Defense عرضت رشكة ،FLETCHER

الدولية،  السوق  يف  واسع  نطاق  عىل  النظام 

كبري، خاصًة من وحدات  باهتامم  حيث حظيت 

استخدام  تم  وقد  الخاصة،  العسكرية  العمليات 

عىل  دولياً  بالفعل  الصواريخ  إلطالق  منصاتنا 

إىل  االنتقال  كان  وبالتايل  جواً،  محمولة  منصات 

يعّد   FLETCHER مع والبحرية  الربية  البيئات 

تقدًما طبيعيًا، وسيوفر لهذه القوات قدرة جديدة 

متاًما”.

اإلقبال هائالً عىل FLETCHER؛  وأضاف: “كان 

لفرتة  املسلحة  القوات  إليه يف  احتجنا  فهو منتج 

مهاًم  اإلمارات سوقًا  نرى يف دولة  طويلة. ونحن 

الدولة،  مع  األمد  طويلة  عالقة  ولدينا  للغاية، 

قاذفة   500 حوايل  األرجح  عىل  لدينا  وسيكون 

يتلقى  والدوار.”  الثابت  الجناح  لطائرات  هنا 

رشكات  من  فريق  من  الدعم   FLETCHER

الصناعات الدفاعية العاملية، حيث تتعاون بقيادة 

Arnold Defense لتجمع بني خرباتهم.

أنظمة مصممة حسب الطلب
قامت رشكة Arnold Defense بتصنيع أكرث من 

1.1 مليون قاذف صواريخ عيار 2.75 بوصة منذ 

عام 1961 ألجل الجيش األمرييك، وسالح البحرية 

والعديد  األمريكية،  الجوية  والقوات  األمريكية، 

موردي  أكرب  إحدى  وهي  الناتو.  عمالء  من 

واملركبات  والسفن  للطائرات  الصواريخ  قاذفات 

األساسية  املنتجات  وتشمل  العامل.  يف  العسكرية 

 M261 و M660 - 7 طلقات  نوع  قاذفات من 

املروحيات،  قبل  من  عادة  تستخدم  طلقة،   19

املغلف حرارياً،    7-round LAU-68 والنموذج

املستخدم   LAU-61 الرقمي  الصواريخ  وقاذف 

البحرية،  ومشاة  األمريكية  البحرية  قبل  من 

الصواريخ LAU-131  وموزعات  ومنصة إطالق 

تستخدمها  التي    SUU-25 املضيئة  الشعالت 

القوات الجوية األمريكية وغريها عرب العامل.

 LWL-12 تشمل قاذفات الصواريخ اآلن القاذف

فائق الخفة والذي يزن أكرث من 60 رطالً بقليل 

)27 كجم( وهو فارغ، وقاذف Fletcher الرباعي 

 Arnold Defense وتتوىل  الجديد.  الطلقات 

الصواريخ  قاذفات  من  العديد  وتصنيع  تصميم 

التي ميكن تعديلها حسب أي قدرات أو أشكال 

حتى  أو  الربية  أو  الجوية  للمنصات  مطلوبة 

البحرية.

اإلنتاج  جودة  معايري  أعىل  عىل  الرشكة  تحافظ 

والتفتيش  واملعايرة  الفحص  عمليات  باستخدام 

التي  الجودة  عىل  موظفوها  ويركز  الشاملة. 

ISO-9001- شهادة Arnold Defense أكسبت

للتوحيد  الدولية  املنظمة  من  املرموقة،   2015

بتجديد  القيايس يف إدارة الجودة، وقامت سنوياً 

الشهادة بشكل متعاقب منذ عام 2003.

ولّحامني،  محرتفني،  مصّنعني  الرشكة  توظف 

الجودة،  مراقبة  وخرباء  إلكرتونيني،  ومهندسني 

قاذفات  من  آالف  بتصنيع  يقومون  حيث 

الصواريخ سنويًا، وقد حصلت عىل جائزة “أعامل 

العام الصغرية” من رشكة Lockheed Martin يف 

عام 2013. وهي ملتزمة بتصنيع قاذفات صواريخ 

االبتكار  خالل  من  معقولة،  وبأسعار  موثوقة 

والنزاهة والتفاين والخربة الفنية والرتكيز.

جيم هاغر“ الرئيس التنفيذي“
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يتميز نظام  M777 بأقل قدر ممكن من البصمة 

اللوجستية، فضالً عن اتصافه بأعىل مستوى من 

الحركة  يف  العالية  مرونته  وتسهم  املوثوقية. 

والتنقل براً وبحراً وجواً يف سهولة نقله وإعادة 

نرشه بشكل متكرر، مام يزيد من إمكانية البقاء 

التي  الناسفة  العبوات  ملخاطر  التعرض  دون 

تواجهها األنظمة ذاتية الحركة.

يتوافق الطراز M777 مع جميع أنواع الذخرية 

املتطورة، مثل  القذائف  - مبا يف ذلك  القياسية 

ميكن  حيث   -  EXCALIBUR و   BONUS

أن يرمي عرب مسافات بعيدة، بغض النظر عن 

إطالق  املدفع  وبإمكان  والعقبات.  التضاريس 

أكرث من 360,000 طلقة، مام يجعل نقاط القوة 

فيه مؤكدة لسهولة تشغيله واالعتامد عليه يف 

البيئات القاسية، وقد أثبت فعاليته وال سيام يف 

املعارك أفغانستان حيث يعمل النظام منذ عام 

.2006

التطوير واإلنتاج على المستوى 
الدولي

لفيلق مشاة  البداية  تم تطوير مدفع M777 يف 

كسالح  األمرييك  والجيش  األمريكية  البحرية 

متوسط للجيش األمرييك من الجيل التايل، وأصبح 

املعيار القيايس ألنظمة املدفعية املقطورة خفيفة 

الوزن عيار 155مم. وقد تقدمت القوات األمريكية 

بطلبيات  حاليًا  والهندية  واألسرتالية  والكندية 

طلببية،   1250 تجاوزت 

املدفع  هذا  يتميز  حيث 

بنصف وزن مدافع الهاوتزر 

 ، ملم   155 عيار  من  األخرى 

االستجابة  عىل  قدرته  عىل  عالوة 

الرسيعة وتوفريه قوة نريان حاسمة 

ظروف  يف  القصوى  الحاجة  عند 

القتال املستمرة.

باستالم  الهندي  الجيش  احتفل   ،  2018 عام  يف 

 M777A2 Ultra Lightweightمدفع أول  

نحو  رئيسية  خطوة  يف   )Howitzers )ULH

تحديث وتعزيز قدرات املدفعية للجيش الهندي. 

ووفًقا لرشكة BAE Systems ، فقد ظهرت أنظمة 

M777  عيار 155 مم ألول مرة لدى الفوج األول 

يف  قبولها  تم  ولكن  العام،  هذا  الهندي  للجيش 

العام املايض كجزء من اتفاقية عىل 145 مدفع بني 

الحكومتني األمريكية والهندية.

الرئيس  نائب  سينتفل،  جو  قال  جانبه   من 

 BAE واملدير العام لنظم األسلحة يف رشكة

 :S y s t e m s

مدفع M777 يمثل المعيار األمثل 
لإلسناد الناري الحديث والموثوق

استجابة لحاجة القوى المتنقلة 
إلى أنظمة عالية الجودة وسريعة 

وسهلة النقل، يتميز مدفع 
 BAE Systems من شركة M777

باالستخدام المبتكر لسبائك 
التيتانيوم واأللمنيوم. وهو مدفع 
من عيار 39، سريع االنتشار، ويتميز 
بالدقة الدائمة،  كما يتميز بمرونة 

الحركة التكتيكية واالستراتيجية 
غير المسبوقة، وقد أثبت فعاليته، 

مما يجعله معياًرا لإلسناد 
النيراني الحديث والموثوق في 

أكثر البيئات عدائية.
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“حصل الجيش الهندي عىل منصة مدفعية موثوقة 

 M777 الطراز  ويوفر  املعارك.  يف  ومثبتة  للغاية 

من  املدفعية  لوحدة  القدرة  من  جديًدا  مستوى 

والدقة  الرسيع  االنتشار  إمكانية  توفري  خالل 

التي  املناطق  يف  أيضاً  يعمل  أن  وميكن  الفائقة. 

يصعب الوصول إليها مع سهولة صيانته.”

 تقوم رشكة BAE Systems ببناء وتسليم أول 25 

وستقوم  بالكامل.  مجمع   M777 ULHs مدفع 

 Mahindra Defence Systems Ltd. رشكة 

األخرى   120 الـ  الوحدات  بتجميع    ))MDSL

التعاون  الهند مبوجب ترتيب يهدف إىل دعم  يف 

الصناعي الدفاعي وتعزيز النمو االقتصادي املحيل. 

يف هذا السياق قال نيك خانا، العضو املنتدب يف 

 M777 ULH إن“ :BAE Systems الهند لرشكة

هو أكرث من مجرد قطعة فعالة جداً من تكنولوجيا 

قامت BAE Systems من خالل  وقد  املدفعية، 

تجاه  التزامنا  يف  األوىل  بالخطوة   M777 برنامج 

تعهدنا  يتضمن  والذي  الهند”،  يف  “صنع  برنامج 

بتطوير شبكة من املوردين الهنود لسلسلة التوريد 

يف  الصناعة  مع  عالقتنا  وتعميق  لدينا  العاملية 

الهند. ونحن ملتزمون بعالقة عمل قوية وتعاونية 

الهندية  املسلحة  والقوات   BAE Systems بني 

والصناعة الهندية. “

عقد الفت مع الجيش األمريكي 
 وقد قامت الحكومة األمريكية مؤخرًا بالرتخيص 

إنتاج  منشأة  يف  العمل  لتنفيذ   MDSL لرشكة  

ستقوم  حيث  الربنامج،  هذا  ألغراض  مبنية 

من  مؤلفة  ملنظومة  محلياً  والدمج  بالتجميع 

 M777 الطلب. وكانت مدافع 145 مدفع تحت 

ULHs التي تم تسليمها حديثًا مفيدة يف تأسيس 

يقوم  حيث  الهند،  يف  الجديدة   MDSL قدرات 

عىل  األخرية  اللمسات  بوضع  ماهيندرا  فريق 

التصنيع  عمليات  تكرار  من خالل  األسلحة  هذه 

املثبتة وفقاً ألعىل مواصفات الجودة، مبا يف ذلك 

الهندية،  للمدفعية  خصيًصا  املصممة  التعديالت 

مثل عملية الطالء املميزة بهدف التمويه.

 M777 بعد إحضار هذه املدافع الجديدة من طراز

ULHs إىل الخدمة، قامت BAE Systems أيًضا 

بتسليم قطع الغيار األوىل والخدمات اللوجستية 

األدوات  مثل  الهندي،  الجيش  لدعم  األخرى 

والكتيبات التقنية ومواد التدريب. وباإلضافة إىل 

ذلك، تلقت الرشكة مؤخرًا عقًدا لتوفري 18 نظاًما 

مام  األمرييك،  للجيش   M777 طراز  من  إضافيًا 

يرفع إجاميل عدد األنظمة إىل أكرث من 1250 نظاًما 

يف الخدمة لدى الواليات املتحدة وكندا وأسرتاليا 

والهند.

اتفاقية   BAE Systems رشكة  وقعت   ،  وأخرياً 

 )EDT( الدفاع لتقنية  اإلمارات  تعاون مع رشكة 

إطار  يف  وذلك  املتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة 

طراز  من  هاوتزر  ملدفع  املتاحة  الفرص  متابعة 

M777 155mm خفيف الوزن يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة. ومن هذا املنظور تخطط الرشكة 

مدفعية  نظام  تطوير  عملية  استقصاء  من  ملزيد 

عيار 155 ملم.

       يتميز هذا المدفع 
بنصف وزن مدافع 

الهاوتزر األخرى من عيار 
155 ملم عالوة على 

قدرته على االستجابة 
السريعة وتوفيره قوة 

نيران حاسمة عند الحاجة 
القصوى في ظروف 

القتال المستمرة.
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"آيدكس 2019" .. ربـع قـرن 
من النجــاح والتمــيز والريــادة 

على صعيد تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية وترسيخ ريادة اإلمارات في صناعة المعارض

تكتسي الدورة الرابعة عشرة من معرض الدفاع الدولي »آيدكس« والدورة الخامسة من معرض 
الدفاع البحري »نافدكس« 2019 ، واللتان انطلقت فعالياتهما في شهر فبراير 2019 أهمية 

مضاعفة، ليس فقط بسبب كونهما أصبحا من أهم المعارض اإلقليمية والدولية المتخصصة 
في المجاالت الدفاعية واألمنية، وإنما أيضًا ألنهما يسلطان الضوء على التطور الذي تشهده 

الصناعات الدفاعية الوطنية ومستوى التنافسية التي وصلت إليه والتي تضاهي نظيراتها 
العالمية. فضاًل عن كونهما يسهمان بدرجة كبيرة في تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، وتعزيز 

تنافسيتها العالمية، كما يؤكدان في الوقت ذاته ريادة اإلمارات في صناعة وتنظيم المعارض 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
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منذ انطالق دورته األوىل يف عام 1993 حقق معرض 

الدفاع الدويل »آيدكس« إنجازات كربى ونجاحات 

يف  املطردة  الزيادة  حيث  من  سواء  متواصلة، 

حجم املساحة املخصصة للعروض، أو عدد الدول 

املشاركة، وعدد الرشكات العاملية العارضة ألحدث 

ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية يف صناعة 

األسلحة الربية والبحرية الحديثة، األمر الذي أّهله 

بالصناعات  املعنية  املعارض  وأضخم  أهم  ليكون 

وشامل  األوسط  الرشق  مستوى  عىل  العسكرية 

العامل،  مستوى  عىل  وأبرزها  أهمها  ومن  أفريقيا، 

مجاالت  يف  التكنولوجيا  مستجدات  آخر  لعرضه 

ما   الربي والبحري والجوي، وعرْض أحدث  الدفاع 

من  واألمنية  الدفاعية  الصناعات  إليه  توصلت  ما 

الرائدة يف مجال  العاملية  جاتب كربيات الرشكات 

هذا  يف  االبتكارات  أحدث  لعرض  واألمن  الدفاع 

القطاع الحيوي واالسرتاتيجي. 

فرصاً  اتاحت  آليدكس،  عرشة  الرابعة  الدورة  إن 

الدفاعية  األنظمة  ورشكات  للمصنعني،  هائلة 

منتجاتها،  أحدث  لعرض  الكربى  والتكنولوجية 

وواكبت بذلك التوّجه العاملي املتنامي يف توظيف 

الذكاء االصطناعي يف تطوير  مخرجات تكنولوجيا 

العامل، يف ظل  يف  والعسكرية  الدفاعية  الصناعات 

»أسلحه  عن  األخرية  اآلونة  يف  املتزايد  الحديث 

الذكاء اإلصطناعي«، التي تتجاوز بكثري يف قدراتها 

إليها  وينظر  التقليدية،  وغري  التقليدية  األسلحة 

أنها ستكون  واألمن عىل  الدفاع  من جانب خرباء 

يف  العسكري  التفوق  حسم  يف  الرئييس  العامل 

حروب ورصاعات املستقبل.

دورته  يف  آيدكس  نجاح  مؤرشات  إىل  وبالنظر 

الرشكات  أعداد  تضاعف  فقد  عرشة،  الرابعة 

املشاركة باملعرض بنسبة 400% منذ عام 1993، يف 

حني ارتفعت أعداد الدول بنسبة 250% يف ذات 

بنسبة 500% من  الزوار  أعداد  ارتفع  الفرتة، كام 

جميع أنحاء العامل، أما املساحات الكلية املخصصة 

بنسبة %900 مقارنة مع  ارتفعت  للعروض فقط 

الدورة األوىل للمعرض.

الرابعة عرشة من معرض  الدورة  الدورة  وشهدت 

الدفاع  معرض  من  الخامسة  والدورة  “آيدكس” 

من  العديد  تحقيق    2019 “نافدكس”  البحري 

الكلية  املساحة  ارتفعت  حيث  القياسية؛  األرقام 

مرت  ألف   168 إىل  لتصل   %26 بنسبة  للمعرضني 

       التوّجه العالمي 
المتنامي في 

توظيف مخرجات 
تكنولوجيا الذكاء 
االصطناعي في 
تطوير الصناعات 

الدفاعية والعسكرية 
في العالم
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عام  يف  مربع  مرت  ألف   133 مع  مقارنة  مربع، 

بنسبة  العارضة  الرشكات  عدد  ارتفع  كام   ،2017

 1,235 مع  مقارنة  رشكات   1,310 إىل  ليصل   %6

الرشكات  متثل  حيث  السابقة؛  الدورة  يف  رشكة 

الدولية ما نسبته 85% من عدد الرشكات الكيل، يف 

حني وصل عدد الرشكات املحلية العارضة إىل 170 

الكيل  املجموع  من  نسبته 15%  ما  ومتثل  رشكة، 

للعارضني. إىل ذلك، ارتفعت أعداد الدول املشاركة 

بنسبة %9 لتصل إىل 62 دولة مقارنة مع 57 دولة 

األجنحة  أعداد  ارتفعت  كام   ،2017 عام  دورة  يف 

الوطنية املشاركة بنسبة %18 لتصل إىل 33 جناحاً 

التطور  املاضية.  الدورة  يف  جناحاً   28 مع  مقارنة 

أنه سجل مشاركة عدد  آيدكس 2019  الالفت يف 

كبري من الرشكات العاملية مبا يف ذلك لوكهيد مارتن 

ورايثيون وبوينغ وروستك وتاليس، إىل جانب نخبة 

من الرشكاء املحليني مثل رشكة اإلمارات للصناعات 

العسكرية، ورشكة توازن القابضة، ورشكة أبوظبي 

واسع  طيف  مشاركة  إىل  باإلضافة  السفن،  لبناء 

قطاع  يف  واملتخصصني  والخرباء  القرار  صناع  من 

الصناعات الدفاعية.

يف  للعروض  املخصصة  املساحات  وارتفعت 

بنسبة   )2019 )نافدكس  البحري  الدفاع  معرض 

مع  مقارنة  مربع،  مرت  ألف   45 إىل  لتصل   52%

السابقة 2017، كام  الدورة  30 ألف مرت مربع يف 

ارتفع عدد الرشكات العارضة لتصل إىل 113 رشكة 

مقارنة مع 99 يف الدورة السابقة، التي متثل نسبة 

القطع  عدد  ارتفع  كام   .14% إىل  وصلت  زيادة 

لتصل  بنسبة 66%  نافدكس  يف  املشاركة  البحرية 

إىل 20 قطعة عسكرية بحرية من 15 دولة. وهي 

البحري  الدفاع  أن معرض  بوضوح  تؤكد  مؤرشات 

الزمن،  من  قصرية  فرتة  يف  استطاع  »نافدكس«، 

املعارض  كربى  بني  املتميزة  مكانته  يرسخ  أن  من 

الدفاعية  الصناعات  قطاع  يف  املتخصصة  العاملية 

البحرية.

نافذة مهمة لمناقشة القضايا 
األمنية والدفاعية

لـ«آيدكس  املصاحب  الدويل  الدفاع  مؤمتر  يعد 

2019«، والذي انعقدت فعالياته خالل الفرتة من 

مشارك   1200 بحضور   ،  2019 فرباير   16  –  14

العامل،  أنحاء  جميع  من  واملتخصصني  الخرباء  من 

منصة دولية مهمة لتسليط الضوء عىل النظريات 

العلمية والتوجهات اإلسرتاتيجية الدفاعية واألمنية 

الحديثة، والتي من شأنها اإلسهام يف وضع خارطة 

املختلفة  التحديات  مع  التعامل  لكيفية  طريق 

الصعيدين  عىل  والسلم  لألمن  تهديداً  متثل  التي 

اإلقليمي والدويل.  واملالحظة الجديرة باالنتباه أن 

الدورة األخرية للمؤمتر شهدت دمج مؤمتر الدفاع 

لألوفست  العاملي  »أبوظبي  مؤمتر  مع  الدويل 

تشكيل  بهدف  االقتصادي«  التوازن  مجلس 

املتعلقة  القضايا  كافة  يغطي  شامل  عاملي  مؤمتر 

للثورة  الحديثة  والتقنيات  والعلوم  بالتكنولوجيا 

الصناعية الرابعة، واالستفادة منها يف مجال األمن 

والسلم العاملي.

آيدكس  الدويل  الدفاع  مؤمتر  أهمية  وتكمن 

القادة  من  كوكبة  استضافة  يف  فقط  ليس   ،2019

رفيعي  والعسكريني  السياسيني  واملسؤولني 

املستوى إضافة إىل عدد من املتخصصني يف قطاع 

دول  مختلف  من  واألمنية  الدفاعية  الصناعات 

املتخصصة  الرشكات  كربيات  مديري  مع  العامل، 

أيضاً  يف  الدفاعية والعسكرية وإمنا  الصناعات  يف 

“بناء  وهو  املؤمتر  ناقشه  الذي  املوضوع  طبيعة 

مستقبل مشرتك: تعزيز األمن واالزدهار من خالل 

االبتكار” والذي سلط الضوء عىل آخر املستجدات 

يف قطاع الثورة الصناعية الرابعة، وكيفية االستفادة 

التي  التقنيات  من  العديد  تطوير  يف  منها،  املثىل 

تسهم يف تعزيز االبتكار يف دولة اإلمارات، يف قطاع 

       القضايا التي 
تناولها مؤتمر الدفاع 
الدولي آيدكس 2019 

تعكس األولوية 
االستثنائية التي 

توليها دولة اإلمارات 
لتطوير قطاع الصناعات 

الدفاعية والعسكرية
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الصناعات الدفاعية الذي يعد أحد أبرز القطاعات 

ورؤيتها  أبوظبي  اسرتاتيجية  عليها  ركزت  التي 

االقتصادي 2030.

الدويل  الدفاع  مؤمتر  تناولها  التي  القضايا  إن 

التي  االستثنائية  األولوية  تعكس   2019 آيدكس 

الصناعات  قطاع  لتطوير  اإلمارات  دولة  توليها 

القطاعات  من  باعتباره  والعسكرية  الدفاعية 

تعتمد  والتي  الوطني  لالقتصاد  الداعمة  املهمة 

الحديثة،  والتكنولوجيا  االبتكار  عىل  تطورها  يف 

وخاصة الذكاء االصطناعي، حيث أتاح هذا املؤمتر 

التطورات واملستجدات  الفرصة لالطالع عىل آخر 

الحلول  وأهم  الدفاعية،  بالصناعات  املتعلقة 

يتم  التي  املستقبلية  واملرشوعات  االبتكارية 

تنفيذها يف أنظمة الدفاع، باإلضافة إىل االستفادة 

املتقدمة  الدول  إليه  وصلت  الذي  ر  التطوُّ من 

واألمنية.  والعسكرية  الدفاعية  الصناعات  يف 

بالتنوع  املؤمتر  ناقشها  التي  القضايا  واتسمت 

عىل  الضوء  سلطت  كونها  والتميز،  والشمول 

طبيعة العالقة بني التطور الذي تشهده الصناعات 

االبتكار  مجال  يف  التطور  وبني  واألمنية  الدفاعية 

االصطناعي،  الذكاء  وتكنولوجيا  الصناعية  والثورة 

املؤمتر  ناقشها  التي  الجديدة  القضايا  عن  فضالً 

ومستقبل  املعرفية،  الحرب  عرص  قبيل  من 

االصطناعي،  الذكاء  خالل  من  املعلومات  رسد 

األمن  تعزيز  يف  الرابعة  الصناعية  الثورة  ودور 

واالستقرار الدوليني. فال يخفى عىل أحد أن امتالك 

الذكاء االصطناعي،  التكنولوجيا املتقدمة، وخاصة 

والتمكن من أدوات االبتكار، واالنخراط يف الثورة 

الصناعية الرابعة، أمور باتت من أهم معايري قياس 

القوة والتنافسية يف العالقات الدولية، ألن الدول 

املجاالت، متتلك فرصاً  الخربة يف هذه  التي متتلك 

أكرب يف بناء قاعدة متطورة من الصناعات الدفاعية 

والعسكرية، ويف بناء اقتصادات قامئة عىل املعرفة 

املؤمتر  أفرد  هذا،  وألجل  والتكنولوجيا،  والعلوم 

وتحديد  القضايا،  هذه  ملناقشة  واسعة  مساحات 

طبيعة التداخل والرتابط فيام بينها.

إىل  “آيدكس”  الدويل  الدفاع  مؤمتر  تحول  لقد 

باألمن  ترتبط  التي  القضايا  ملناقشة  فاعلة  منصة 

آخر  إىل  يتطرق  حيث  والدويل،  اإلقليمي  والسلم 

املستجدات املتعلقة باملجاالت الدفاعية واألمنية، 

والعسكرية،  الدفاعية  الصناعات  يف  والتطورات 

فضالً عن متابعة التطورات يف النظريات الدفاعية 

أن  يف  شك  وال  عليها.  الضوء  وتسليط  واألمنية، 

املشاركة الدولية الكبرية يف هذا املؤمتر واالهتامم 

اإلعالمي الدويل املصاحب له إمنا يعكسان التقدير 

والثقة  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الكبري 

بتوجهاتها ومواقفها التي تتسم بالحكمة واالعتدال 

والتوازن، حيث ينظر إليها باعتبارها عامالً رئيسياً 

الصعيدين  عىل  والسلم  األمن  أسس  تعزيز  يف 

اإلقليمي والدويل.

نتائج  إىل عدة  املؤمتر  املشاركون يف  وخلص 

القيادة يف  أولها: صواب رؤية  إيجابية، 

تنويع االقتصاد وبنائه عىل املعرفة. 

 : نيها ثا و

توسيع  وجوب 

القطاعية  الرشاكات 

الصغرية  الرشكات  ودعم 

األمن  تعزيز  وثالثها:  واملتوسطة. 

واالستقرار اإلقليمي والدويل من خالل 

توظيف الطاقات 

واإلمكانيات كافة، ومنها الصناعات الدفاعية.

آيدكس 2019 وريادة اإلمارات يف صناعة املعارض 

الرابعة عرشة  الدورة  يف  الكبرية  الدولية  املشاركة 

ملعرض  الخامسة  والدورة  »آيدكس«،  ملعرض 

بوضوح  تؤكد   ،2019 »نافدكس«  البحري  الدفاع 

وتنظيم  صناعة  مجال  يف  اإلمارات  ريادة 

املعارض الدولية املتخصصة. إذ إن الدورة 

الرابعة عرش لـ»آيدكس« تعد 

املعرض  تاريخ  يف  األكرب 

منذ انطالقته األوىل 

 1993 عام 
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حيث  من  سواء 

عدد الدول والرشكات املشاركة، أم من ناحية عدد 

الوفود العسكرية التي يرأسها رؤساء دول ووزراء 

وكبار  بحرية  قوات  وقادة  أركان  ورؤساء  دفاع 

إىل  باإلضافة  القرار،  وصناع  العسكريني  القادة 

رؤساء رشكات عاملية يف الدول الشقيقة والصديقة، 

وهذا يشري بوضوح إىل أن اإلمارات تسري يف خططها 

التطويرية التنموية، التي تقع صناعة املعارض يف 

وواثقة،  ثابتة  بخطى  األمام  إىل  فيها،  مميز  موقع 

فإقامة املعارض الدفاعية تعد رافداً مهامً لالقتصاد 

الوطني، إذ يندرج هذا املعرض وغريه من املعارض 

توجه  ضمن  الدولة  وتستضيفها  تنظمها  التي 

وإضافة  االقتصاد،  تنويع  يستهدف  اسرتاتيجي 

االقتصاد  مفهوم  وتعزيز  إليه،  قوية  منو  محركات 

املبني عىل املعرفة. 

 2019 »آيدكس«  معرض  يف  الكبرية  املشاركة  إن 

وتنظيم  صناعة  مجال  يف  اإلمارات  مكانة  ترسخ 

املعارض، كام تؤكد يف الوقت ذاته أنها باتت قادرة 

عىل تنظيم الفعاليات الدولية الكربى بكفاءة عالية 

االنخراط  من  طويلة  سنوات  مدى  عىل  اكتسبتها 

يف هذه الصناعة واإلملام بقواعدها، والشاهد عىل 

ذلك هو نجاحها يف استضافة وتنظيم العديد من 

املؤمترات واملعارض املتخصصة يف مجاالت مختلفة 

عىل مدار العام.

معرض “آيدكس” يعكس الطموح التنموي الكبري 

يتجاوز  الذي  اإلمارات،  لدولة 

املحلية إىل اإلقليمية والعاملية، فاستضافة أبوظبي 

والفاعليات  املعارض  من  وغريه  ملعرض”آيدكس”، 

إىل  املستمر  وسعيها  تفوقها  يجسد  إمنا  الكربى، 

ودولياً  إقليمياً  مركزاً  تصبح  ليك  الريادة،  تحقيق 

املجاالت،  مختلف  يف  األنظار  إليه  تتطلع  متميزاً 

تسعى  التي   “  2021 اإلمارات  لـ”رؤية  ترجمة 

بحلول  العامل  دول  أفضل  من  اإلمارات  تكون  إىل 

خالل  “آيدكس”  معرض  نجح  حيث   ،2021 عام 

مكانته  ترسيخ  يف  املاضية،  القليلة  السنوات 

للصناعات  الدولية  املعارض  تنظيم  خريطة  عىل 

الدفاعية يف العامل، وبات بالفعل يشكل أحد معامل 

يف  الشاملة  التنمية  مسرية  تشهدها  التي  النجاح 

دولة اإلمارات.

آيدكس 2019 .. تجسيد لسياسة 
التفوق واالبتكار في اإلمارات

من  حلقة  »آيدكس«  الدويل  الدفاع  معرض  ميثل 

التي  الفعاليات  ضمن  والنجاح  التميـز  حلقات 

تنظم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل مدار 

       آيدكس منصة 
لتطوير جيوشنا 

معرفيًا وتقنيًا في 
صناعة الدفاع، 

وملتقى عالميًا 
للتعاون وتبادل 

الخبرات
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املعرض  أن  إىل  باإلضافة  العام، 

بات عالمة بارزة عىل مستوى التطور النوعي الذي 

ارتقت إليه القدرات التنظيمية والتقنية يف القوات 

التي  املكانة  تعكس  حيث  اإلماراتية،  املسلحة 

القدرات  مستوى هذه  املعرض عاملياً  إليها  ارتقى 

والثقة التي تتمتع بها دولتنا يف األوساط اإلقليمية 

والدولية.

الدويل  الدفاع  معرض  حققه  الذي  النجاح  إن 

آيدكس طيلة ربع قرن مل يأت من فراغ وإمنا نتاج 

مجموعة من العوامل، تتمثل يف:

القيادة  قبل  من  والالمحدود  الكبرية  الدعم   -1

تحت  »آيدكس«  معرض  ينظم  حيث  الرشيدة، 

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية 

نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، 

باهتامم صاحب  املعرض  الله، كام يحظى  حفظه 

نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه 

الله، والذي يرى يف املعرض “منصة لتطوير جيوشنا 

عاملياً  وملتقى  الدفاع،  صناعة  يف  وتقنياً  معرفياً 

املعرض  يحظى  كام  الخربات”.  وتبادل  للتعاون 

من  ومستمرة  دقيقة  ومتابعة  متزايد  باهتامم 

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  جانب صاحب 

نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املعرض  شمول  عىل  دوماً  يحرص  الذي  املسلحة، 

تعكس  التي  بالصورة  وإظهاره  ورعايته  بعنايته 

الحضارية  النهضة 

دولة  يف  والتكنولوجي  التنموي  الحاصل  والتطور 

اكتسبتها  التي  والشهرة  املتحدة  العربية  اإلمارات 

يف مجال صناعة املعارض. ولهذا فإن سموه يحرص 

عىل أن يكون حارضاً يف فعاليات املعرض عىل مدى 

ممثيل  مع  مبارشة  لقاءات  وعقد  انعقاده،  أيام 

الرشكات العاملية العارضة وممثيل الكثري من الدول 

املشاركة باملعرض. وأكد سموه خالل زيارته للدورة 

الدفاع  ومؤمتر  معرض  أن  آليدكس”  الرابعة عرش 

املعارض  وأكرب  أهم  أحد  يعد  »آيدكس«  الدويل 

املختصة يف املجاالت الدفاعية وأنظمة التكنولوجيا 

العسكرية يف العامل”.. مشرياً إىل أنه يجّسد املكانة 

اإلمارات  دولة  بها  تحظى  التي  املتميزة  الدولية 

الفعاليات  واستضافة  تنظيم  يف  املتحدة  العربية 

سموه  وأشاد  العاملية.  املعايري  أعىل  وفق  الدولية 

بالدور الذي يقوم به آيدكس، قائالً: إن »آيدكس« 

مبجاالت  املختصة  للرشكات  عاملية  منصة  يوفر 

ويتيح  العسكرية،  منتجاتها  أحدث  لعرض  الدفاع 

للمعنيني االطالع عىل التوجهات الدفاعية الجديدة 

التي تنتمي إىل مدارس عسكرية مختلفة يف العامل.  

       نجح معرض 
“آيدكس” خالل 

السنوات القليلة 
الماضية، في ترسيخ 
مكانته على خريطة 

تنظيم المعارض 
الدولية للصناعات 

الدفاعية في العالم
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التي  أبوظبي،  إلمارة  املتطورة  التحتية  البنية    -2

املعارض  صناعة  قطاع  عاصمة  لتكون  أهلتها 

تتمتع  حيث  املنطقة،  يف  املتخصصة  واملؤمترات 

اإلمارة بشبكة نقل متطورة، واستخدام تكنولوجيا 

أنظمة النقل الذكية، كام أنها تعد مركزًا لوجستيا 

وخدماتيا مهام إقليميا وعامليا إىل جانب مطاراتها 

اليوم  تنافس  التي  التجارية  ومراكزها  وموانئها 

واالستقرار  باألمن  تتمتع  أنها  واألهم  عاملياً، 

يف  رئيسياً  دوراً  تلعب  مقومات  وهي  الشامل، 

إنجاح الفاعليات التي تستضيفها عىل مدار العام.

للمعرض  املنظمة  اللجنة  بني  الوثيق  التعاون    -3

وكافة  اإلمارات  لدولة  املسلحة  القيادة  وبني 

إىل  باإلضافة  والخاص،  العام  القطاعني  يف  الرشكاء 

جميع املؤسسات الوطنية، التي عملت عىل تجاوز 

كافية التحديات إلنجاح هذه الفعاليات وإخراجها 

وقد  الدولة.  ومكانة  بسمعة  يليق  الذي  بالشكل 

لرشكة  الدعم  أوجه  كل  املسلحة  القوات  قدمت 

كافة  الظروف  توفري  أجل  من  للمعارض  أبوظبي 

إلنجاح املعرض. والواقع أن تعاون القوات املسلحة 

السرتاتيجية  تطبيقاً  يشكل  إمنا  املجال  هذا  يف 

القوات املسلحة يف  الداعية لوضع  العامة  القيادة 

الحيوية  القطاعات  بفكر  واملساس  اإلملام  موضع 

العاملة يف الدولة، وليكون القادة والضباط وضباط 

الصف والجنود عىل وعي دائم بدورهم يف الحفاظ 

عىل مكتسبات التنمية.

الرتاكمية  الخربة  وامتالك  التنظيم،  دقة    -4

املؤهلة،  البرشية  الكوادر  ووجود  االحرتافية، 

الدولية  املعارض  من  النوعية  لنجاح هذه  الالزمة 

الدورة  وكانت  بها.  املنوطة  األغراض  تحقيق  يف 

املستوى  عىل  شاهداً  آليدكس  عرشة  الرابعة 

املتقدم للكفاءات املواطنة التي قادت فرق العمل 

ملعريض  للرتويج  التسويقية  والربامج  املختلفة، 

الدولية.  املحافل  مختلف  يف  ونافدكس  أيدكس 

البلويش،  اسحاق  طيار  الركن  اللواء  كشف  وقد 

نائب رئيس اللجنة العليا املنظمة ملعريض آيدكس 

للمعرض  املنظمة  اللجنة  أن   ،2019 ونافدكس 

تأخذ يف اعتبارها أن “آيدكس” ميثل عنواناً للنهضة 

الشاملة التي تشهدها اإلمارات عىل الصعد كافة، 

ولهذا تعمل عىل توفري كل املقومات التي تضمن 

عن  تعرب  التي  املرشفة  بالصورة  وخروجه  نجاحه 

الوجه الحضاري لدولتنا الحبيبة، وهذا يفرس حجم 

الذي يحققه املعرض يف كل دورة، فهناك  اإلنجاز 
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دامئاً الجديد ، سواء فيام يتعلق بطبيعة املنتجات 

يتم عرضها من جانب  التي  الدفاعية والعسكرية 

كربيات الرشكات الدولية العاملة يف مجال التصنيع 

أو من خالل ترسيخ مكانته  الدفاعي والعسكري، 

واألمنية  الدفاعية  املعارض  أهم  من  باعتباره 

عاملية  منصة  إىل  آيدكس  تحول  فقد  العامل،  يف 

القامئني  جانب  من  واالهتامم  باملتابعة  تحظى 

من  وكذلك  والعسكرية  الدفاعية  الصناعات  عىل 

اللواء  وأشار  األمنيني.   والخرباء  املسئولني  جانب 

الركن طيار اسحاق البلويش إىل أن اللجنة املنظمة 

للمعرض تتبنى أحدث أساليب اإلدارة االحرتافية يف 

تنظيم معريض آيدكس ونافدكس، كام تسعى إىل 

االنفتاح عىل املعارض الدولية األخرى لالطالع عىل 

واالستفادة  املجال  هذا  يف  الجديدة  املستجدات 

منها يف مزيد من التطوير آليدكس، ولهذا تحرص 

الدفاعية  املعارض  مختلف  يف  املشاركة  عىل 

عىل  مؤرشاً  لنا  تقدم  التي  الخارجية،  واألمنية 

لتحقيقه خالل  نسعى  وما  إليه  وصلنا  ما  حقيقة 

حريصون  فإننا  ذاته  الوقت  يف  املقبلة.  الدورات 

عىل االستامع آلراء ومالحظات املسئولني والخرباء 

ورؤساء الرشكات املشاركة يف املعرض يف كل دوره، 

االسرتجاعية”  “التغذية  من  نوعاً  تقدم  باعتبارها 

التي تًقيم املعرض من مختلف جوانبه، حيث يتم 

الدورات  يف  التطوير  يف  منها  واالستفادة  دراستها 

املقبلة، وهذا يؤكد أن املسئولني يف اللجنة لديهم 

إىل  آيدكس  مبعرض  للوصول  قوية  وإرادة  طموح 

املركز األول يف العامل خالل السنوات املقبلة.

آيدكس 2019 طفرة نوعية في 
الصناعات العسكرية اإلماراتية

الدفاع  معرض  من  عرش  الرابعة  الدورة  شهدت   

دفاعية  تصنيع  قدرات   ”2019 “آيدكس  الدويل 

عامليا  املنافسة  عىل  قادرة  نوعية  إماراتية  وأمنية 

ملا تتمتع به من كفاءة عالية يف التصنيع، وذلك يف 

العديد من القطاعات، لعل أبرزها:

1-  قطاع املدرعات واآلليات: دشن صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، خالل الدورة 

املدرعة  »عجبان«  آلية  آليدكس  عرشة  الرابعة 

447A  التي تنتجها رشكة “منر” اإلماراتية التابعة 

وأعرب  العسكرية.  للصناعات  العامة  للمؤسسة 

سموه عن سعادته برؤية الصناعات الوطنية وهي 

تقدم آليات عسكرية متطورة ومصممة لألحداث 

مشرياً  املتقدمة،  التقنيات  بأحدث  ومجهزة  كافة 

والتطوير  والتحديث  البحث  مواصلة  أهمية  إىل 

واالستفادة من العلوم والتجارب املتقدمة لتعزيز 

الوطنية.  العسكرية  الصناعة  تنويع  يف  خياراتنا 

وتعد آلية عجبان املدرعة الجديدة متعددة املهام 

نسخة مطورة من سلسلة “آليات عجبان” صممت 

العسكرية  األدوار  من  واسعة  مجموعة  لتأدية 

القدرة  من  عالية  مستويات  يوفر  مبا  املتخصصة 

آلية  وتصنف  النارية.  والقوة  والحركة  البقاء  عىل 

تقل  عسكرية  تكتيكية  كمركبة  الجديدة  عجبان 

سبعة أفراد وتتميز بكابينة مدرعة عالية التكوين 

االستجابة  فرق  مثل  مختلفة  لوحدات  ومصممة 

ومكافحة  واالستطالع  الحدود  وحرس  التكتيكية 

تزويدها  ميكن  فيام  الخاصة  والقوات  التمرد 

بنوعيات متعددة من األسلحة الخفيفة، كام يعمل 

الداعمة لقدرة اآللية للمسري أكرث  نظام اإلطارات 

خزان  ومتتلك  إصابتها  حال  مرت يف  كيلو   100 من 

وقود مجهزا بنظام معالجة ذاتية عند حدوث أي 

ثقب.
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يف  الرائدة  اإلماراتية  كاليداس  رشكة  دشنت  كام 

معرض  خالل  الدفاعية،  الصناعات  تطوير  مجال 

“آيدكس”، اآللية »َوَحش« مثانية الدفع وهي آلية 

قدرة  ذات  مدرعة،  جنود  وناقلة  قتالية،  مشاة 

صعبة،  ظروف  ظل  يف  متعددة  مهام  تأدية  عىل 

من خالل قدراتها الربية والربمائية لتمكني طاقمها 

من إمتام مهامه.. باإلضافة إىل احتوائها عىل أجهزة 

مزودة  فإنها  للمحيط،  مراقبة  وكامريات  عرض 

األرضية،  واأللغام  الناسفة  العبوات  من  بحامية 

وبها درع مصمم للحامية من القذائف الباليستية.  

القتالية”َوَحش”  املشاة  آلية  تصميم  تم  و 

مبا  الكبري،  العيار  ذات  األسلحة  أنظمة  الستضافة 

يف ذلك  BMP-3، والعديد من محطات األسلحة 

مواءمة  وميكن  بعد.  عن  فيها  التحكم  يتم  التي 

والرقمية،  الحديثة  واملستشعرات  املهامت  نظم 

مع أنظمة C4ISR  القيادة والتحكم واالتصاالت 

واالستطالع(  واملراقبة  واالستخبارات  والحوسبة 

بطريقة سلسة. وتالئم قدرات املدرعة االحتياجات 

التكتيكية  واحتياجاتهم  النهائيني  املستخدمني 

بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

كاليداس  رشكة  استعرضت  الطائرات:  قطاع    -2

»بدر  طائرة   2019 آيدكس  دورة  اإلماراتية خالل 

يف  الطريان  الختبارات  حالياً  تخضع  التي   »250

خفيفة  مقاتلة  أول  لتكون  العني،  مدينة  سامء 

العربية املتحدة. وقد تم  تصنع يف دولة اإلمارات 

املتكافئة  غري  الحروب  متطلبات  لتلبية  تصميمها 

الجوي  الدعم  مهام  ذلك  يف  مبا  النظامية،  وغري 

املراقبة  ومهام  اإلرهاب،  ومكافحة  القريب، 

للطائرة  وميكن   ،)ISR( واالستخبارات  واالستطالع 

أيضاً أن تستخدم للتدريب األسايس واملتقدم. مام 

ملحوظاً  اهتامماً  الطائرة »بدر 250« تحوز  جعل 

من قبل قّوات جوية إقليمية ودولية. 

هوك”  “بالك  مروحيات  عرض  تم  األوىل،  وللمرة 

الثابتة  املنصة  عىل  األسلحة  مبنظومة  املزودة 

»آيدكس«،  الدويل  الدفاع  معرض  يف  للمروحيات 

الرسمي  االحتفال  خالل  املروحية،  شاركت  حيث 

النطالق املعرض، عرب استعراضات جوية لقدراتها 

دولة  يف  تطويرها  تم  التي  ومهاراتها  الفائقة 

الهجومية«  هوك  »بالك  طائرة  وتعد  اإلمارات. 

املطورة إماراتياً والتي دشنها صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة، يف شهر يناير 2019، 

الصناعات  تحقيقه  تواصل  الذي  للتطور  منوذجاً 

وتأهيل  تطوير  تم  حيث  الدفاعية،  الوطنية 

منظومة التسليح من خالل عمل املركز العسكري 

مع  »أمروك«  والعمرة  والصيانة  لإلصالح  املتقدم 

املتعهد الرئييس رشكة »سيكورسيك« التابعة لرشكة 

قطاع  يف  عاملياً  الرائدة  األمريكية  مارتن«  »لوكهيد 

األمن والطريان.

التسليح  منظومة  تطوير  يف  اإلمارات  نجاح  إن 

املتكاملة لطائرة “ بالك هوك “ الهجومية ، يشري 

تؤهلها  نوعية  خربات  متتلك  أنها  إىل  بوضوح 

املتقدمة،  األسلحة  من  النوعية  هذه  لتطوير 

عىل  املتكاملة  التسليح  منظومة  إدراج  تم  حيث 

باملتغريات  لتفي  الهجومية  هوك  بالك  طائرة 

واملتطلبات التي تشهدها ساحة القتال والعمليات 

أنظمة  حمل  عىل  قادرة  تكون  بحيث  الحربية، 

املوجهة  بأنواعها،  الصواريخ  من  متكاملة  تسليح 

       للمرة األولى، 
تم عرض مروحيات 

“بالك هوك” المزودة 
بمنظومة األسلحة 

على المنصة الثابتة 
للمروحيات في 

معرض الدفاع الدولي 
»آيدكس«
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للدروع حــراريا وباللــيزر  واملضادة 

األغراض، ليصبح هذا والرشاشات واملتعددة 

طائرات  فصيلة  يف  وتطورا  تقدما  األكرث  النموذج 

نوعه  األول من  البالك هوك. وهذا املرشوع يعد 

تطوير  خالله  من  يتم  -الذي  والعامل  املنطقة  يف 

أول طائرة بالك هوك ذات مهام قتالية وهجومية- 

يدشن ملرحلة جديدة تعزز من تنافسية اإلمارات 

يتعلق  فيام  سواء  الدفاعية،  الصناعات  مجال  يف 

يتعلق  فيام  أو  الصناعات  هذه  وجودة  مبستوى 

بالقدرة عىل الوصول إىل أسواق خارجية جديدة.

الدول  من  تكون  ألن  اإلمارات  دولة  وتخطط 

القليلة يف العامل التي تنافس يف مثل هذه الصناعة 

الثقيلة واملتقدمة تكنولوجياً يف املستقبل القريب، 

ومبا يواكب ما تشهده من منو وتطور يف املجاالت 

من  الكبرية  مشرتياتها  أن  خصوصاً  املختلفة، 

كربيات  مع  رشاكة  يف  للدخول  تؤهلها  الطائرات 

املصالح  تبادل  إن  إذ  املصنعة،  العاملية  الرشكات 

يدفع هذه الرشكات إىل إقامة مثل هذه الرشاكة، 

تقارير  وحسب  الطرفني.  عىل  بالنفع  تعود  التي 

املنظمة العاملية للطريان املدين، فإن دولة اإلمارات 

أصبحت القاطرة التي تقود منو صناعة الطريان يف 

املنطقة، وباتت من بني أهم عرشة العبني رئيسني 

الحديثة  للطائرات  عاملياً، وأكرب مشرتٍ  الصناعة  يف 

وعىل  والعمالقة، 

سها  أ إيه ر إيرباص  طائرات 

 )3 8 0 وبوينج )787(.)

رشكة  كشفت  واملراكب:  السفن  صناعة    -3

»املراكب لصناعة القوارب« اإلماراتية خالل آيدكس 

القوارب من  تقنياتها يف مجال  أحدث  2019 عن 

معرض  فعاليات  يف  مشاركتها  خالل  سائق  دون 

الدفاع البحري »نافدكس 2019«.  وتتعاون الرشكة 

عالية  القوارب  إنتاج  مجال  يف  الرائدة  اإلماراتية، 

األداء وتوفري أنظمة القيادة الذاتية، مع عدد من 

أبرز الالعبني يف القطاع، انسجاًما مع »رؤية أبوظبي 

االقتصاد  تعزيز  إىل  الرامية   »2030 االقتصادية 

املعرض،  خالل  الرشكة،  ونظمت  الدفاع.   وقطاع 

خاللها  من  استعرضت  الحية  العروض  من  عددا 

قارب AHM13USV ذايت  أبرزها  أبرز منتجاتها، 

مرتا، وهو مثرة   13 ويبلغ طوله  واملسلح،  القيادة 

مارين”  “الحارب  رشكة  مع  األمد  طويل  التعاون 

اإلماراتية املتخصصة بتصنيع القوارب.وتضم حاوية 

الشحن البحري، املعروضة ضمن جناح “املراكب”، 

القارب  تشغيل  بهدف  والتحكم،  للقيادة  محطة 

داخل مرىس جنتوت، الذي يبعد 70 كيلومرتا عن 

التحكم  ويجري  للمعارض،  الوطني  أبوظبي  مركز 

بالقارب عن بُعد عرب محطة القيادة والتحكم من 

ز  ا طر

 ،C 2 - 2 0

تقنية  باستخدام 

الخاصة   MAP Pro

بأنظمة التحكم الذاتية.

“املراكب”، خالل  كام عرضت  

“نافدكس”  فعاليات  يف  مشاركتها 

  AHM11USV طراز  من  الجديد  قاربها  أيضا، 

تصنيعه،  منذ  األوىل  للمرة  مرتا   11 طوله  البالغ 

جانب  إىل  الدفع،  وأنظمة  الهيكل  من  ويتكون 

عىل  والحاصل  الذاتية  للقيادة   MAP Pro نظام 

الصواريخ  إلطالق  منصة  عن  فضال  اخرتاع،  براءة 

والتي طورتها رشكة “آي جي   MILAS من طراز

 MILAS منظومة  تطوير  وجرى  أسيلسان”.  جي 

الصاروخية متعددة املهام للدفاع ضد التهديدات 

املصممة  الحلول  أحد  وهي  والجوية،  البحرية 

الزوارق  مثل  البحرية  واملنصات  للسفن  خصيصا 

الحربية الرسيعة وقوارب خفر السواحل.

الذكاء  تكنولوجيا  مخرجات  توظيف    -4

للصناعات  اإلمارات  رشكة  عرضت  االصطناعي: 

 12 مظلتها  تحت  تضم  التي  »إديك«  العسكرية 

العديد  رشكة دفاعية وأمنية خالل آيدكس 2019 
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والنوعية  بالكفاءة  تتسم  التي  املنتجاتها  من 

العالية، وتخدم هذه الرشكات أكرث من قطاع حيوي 

للقوات املسلحة اإلماراتية جوا وبرا وبحرا، وكذلك 

الخدمات  تقديم  طريقه  عن  تتم  الذي  القطاع 

التقنية القامئة عىل االبتكار. وتعتمد الرشكة الذكاء 

االصطناعي يف تصنيع عدد من منتجاتها مبا يتوافق 

والثورة   2071 االسرتاتيجية  اإلمارات  رؤية  مع 

الصناعية الرابعة ومبا يجعل منتجاتها األكرث ابتكارا 

مقارنة مبنافسيها يف األسواق العاملية، واستطاعت 

التعاون  منتجاتها يف دول مجلس  تسويق  الرشكة 

األسواق  لدخول  تخطط  كام  أفريقيا،  وشامل 

اآلسيوية خالل الفرتة املقبلة.

سيارة  اإلماراتية  ستي”  “سيف  رشكة  وعرضت 

كهربائية متطورة ذاتية القيادة تعتمد عىل تقنيات 

الفورية  االحتياجات  وتلبي  االصطناعي  الذكاء 

للمشاركني يف وقت قصري وميكن تحويلها إىل قاعة 

وتم  فريدة.  تجهيزات  من  تحتويه  ملا  اجتامعات 

تصميم هذه السيارة بالكامل بأيٍد إماراتية 100% 

االصطناعي  الذكاء  تقنيات  باستخدام  بناؤها  وتم 

دولة  واسرتاتيجية  رؤية  مع  تتوافق  التي  املبتكرة 

السيارة  وهذه  املستقبل.   ومدن   2071 اإلمارات 

كيلومرت بشحنة كهرباء  السري ملسافة 700  ميكنها 

واحدة، وسيبدأ إنتاج أول 5 نسخ من هذه السيارة 

بحلول عام 2020 بالتزامن مع إكسبو 2020 حيث 

السيارة  استخدم  واملشاركون  الزائرون  يستطيع 

ذاتية القيادة يف تحركاتهم داخل املعرض.

وشهد معرض آيدكس 2019 عدداً من الروبوتات 

العسكرية التي تم تصنيعها بأيٍد إماراتية 100%، 

بعد  عن  التحكم  منصات  خالل  من  وتعمل 

حيث  االصطناعي،  الذكاء  تقنيات  عىل  معتمدة 

عرضت رشكات وطنية أحدث الصناعات العسكرية 

التحكم  يتم  التي  الروبوتات  مجال  يف  االبتكارية 

فيها عن بعد، وخطفت هذه الروبوتات العسكرية 

املعروضة أنظار الزوار واملهتمني ملا تتمتع به من 

تنافسية  وأسعار  التصنيع  يف  عالية  وجودة  دقة 

مقارنة مع الرشكات العاملية يف هذا الصدد. وهذه 

العسكرية  العمليات  يف  كبري  دور  لها  الروبوتات 

املستقبلية خاصة يف أرض املعركة واملناطق الوعرة 

واملحظورة، والذي من شأنه أن يقلل من الخطورة 

مشرياً  القتال،  ميادين  يف  الجنود  عىل  املحتملة 

أسهمت  ابتكاراً   120 عىل  يزيد  ما  أنجز  أنه  إىل 

مختلف  يف  الناس  حياة  تسهيل  يف  فعال  بشكل 

االستخدامات.

5-  أنظمة دفاعية متطورة صنعت بأياٍد إماراتية: 

معرض  فعاليات  خالل  وطنية  رشكات  طرحت 

دفاعية  منتجات   »2019 »آيدكس  الدويل  الدفاع 

وعسكرية زينها شعار »صنع يف اإلمارات« شملت 

وهواتف مشفرة  وذخائر  طيار  دون  من  طائرات 

فقد طرحت رشكة  املدن.  لحامية  ذكرية  وأنظمة 

وحلوالً  ذكية  منتجات   8 القابضة”،  “اعتامد 

وتأمني  حامية  بهدف  املدنية  لألغراض  متكاملة 

الجرائم،  لعمليات  والتصدي  والنقل  املواصالت 

ومن بني هذه املنتجات نظام اعتامد حامية املدن 

املعلومات  التقاط  وهو منظومة شاملة تكمن يف 

من أجهزة االستشعار وقواعد البيانات، وهو نظام 

املدينة عرب مراقبة ورصد  مدين يهدف إىل حامية 

حركة املرور، لتحسني سالمة رواد الطرق من مشاة 

وسائقني، والحد من االزدحام والحوادث والتلوث. 

جميع  من  املعلومات  ويعالج  النظام  ويجمع 

املصادر املتاحة لتوفري استجابة طارئة من الجهات 

املختصة، يف حني يقوم مبراقبة مستويات االنبعاثات 

ثابتة  مستشعرات  بواسطة  املياه  ونقاوة  وجودة 

من  الرشطية  الجهات  النظام  ويساعد  ومتنقلة. 

توفري  عرب  املجرمني،  عىل  والقبض  الجرائم  حل 

       عرضت شركة سيف 
سيتي سيارة كهربائية 
يمكنها السير لمسافة 

700 كيلومتر بشحنة 
كهرباء واحدة، وسيبدأ 

إنتاج أول 5 نسخ من 
هذه السيارة بحلول 

عام 2020 بالتزامن مع 
إكسبو 2020 
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األنظمة واملنصات وأجهزة االستشعار للعديد من 

باألمناط  للتنبؤ  والخاصة،  الحكومية  املؤسسات 

اإلجرامية ومنع الحوادث قبل وقوعها.

من  العديد  للذخائر«،  »بارج  رشكة  وعرضت 

مبا  إماراتيني  مهندسني  بأيدي  املصنوعة  املنتجات 

يعكس الجودة العالية للمنتج اإلمارايت يف السوق 

مناذج  ثالثة  وطرحت  والعاملي،  واإلقليمي  املحيل 

 mk84و mk82و mk-81 لقنابل جوية من عائلة

عىل  ومعرفة  االستخدامات،  متعددة  قنابل  وهي 

الحربية واملوجهات، وتعد  الطائرات  أنواع  معظم 

مجموعة  وطرحت  العاملية.  للمواصفات  مطابقة 

أول هاتف  املعرض  اإلماراتية خالل  ماتر«  »دارك 

ذيك يف العامل مبواصفات أمنية فائقة وتصميم قوي 

يقاوم أقىس الظروف تم تصنيعه بأيادي مهنديس 

الرشكة وتم تجميعه يف املركز الهنديس لدراك ماتر 

بالعاصمة أبوظبي. ويعد الهاتف   حالً أمنياً شامالً 

صارمة  حامية  تدابري  وفق  محدد  لهدف  ُصمم 

انطالقاً من أربع ركائز رئيسة، وهي مكّونات مادية 

أو  خرق  محاوالت  أية  حدوث  دون  تحول  متينة 

مبنظومة  مدعوم  متطّور  تشغيل  ونظام  تالعب، 

اتصاالت  تطبيقات  وحزمة  موثوقة،  مادية  تشفري 

توفري  يضمن  مبا  أساسية،  تحتية  وبنية  آمنة 

منظومة أمنية عالية.

منصة لتعزيز شراكات اإلمارات 
الخارجية في مجال التصنيع 

الدفاعي والعسكري
 2019 آيدكس  الدويل  الدفاع  الدفاع  معرض  كان 

التصنيع  مجال  يف  الرشاكات  لتعزيز  فاعلة  منصة 

اتفاقيات  توقيع  تم  حيث  والعسكري،  الدفاعي 

وكربى  الوطنية  الرشكات  من  عدد  بني  تعاون 

الرشكات الدولية، كان أبرزها:

* وقع املركز العسكري املتقدم للصيانة واإلصالح 

سيستمز”  إي  أيه  “يب  ورشكة  “أمروك”  والعمرة 

فيام  للتعاون  تفاهم  مذكرة  اإللكرتونية،    للنظم 

الطائرات.   وعمرة  وإصالح  صيانة  خدمات  يخص 

تم  -التي  املذكرة  خالل  من  الرشكتان  وستعمل 

معرض  من  الثاين  اليوم  فعاليات  خالل  توقيعها 

الدفاع الدويل “آيدكس”- عىل العديد من املشاريع 

املمكنة والتي تتضمن خدمات االختبار واإلصالح 

املشاريع  وتشمل  والرتكيب..  والدعم  والتصنيع 

لنظم  سيستمز  إي  أيه  يب  من  منتجات  املحتملة 
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والنجاة.   واالستشعار  والعرض  واالتصال  الطريان 

يف  الريادي  أمرك  موقع  املذكرة  هذه  وستدعم 

تقديم حلول متكاملة من الطراز العاملي للصيانة 

املعايري  وأعىل  ألفضل  وفقا  والعمرة  واإلصالح 

مهمة  فرصة  املتاحة  املشاريع  ومتثل  واملقاييس.. 

معا  للعمل  سيستمز”  إي  أيه  و”يب  لـ”أمرك” 

بول  وقال  والعمرة..  واإلصالح  الصيانة  مجال  يف 

ماركواردت نائب رئيس حلول النجاة واالستهداف 

للنظم  سيستمز  إي  أيه  يب  رشكة  يف  واالستشعار 

بالتعاون  لرشكته  ستسمح  املذكرة  إن  اإللكرتونية 

واإلصالح  الصيانة  مجال  يف  رائدة  رشكة  مع 

والعمرة، فضال عن االستفادة من خربات ومهارات 

فريق عملهم يف دولة اإلمارات. 

* وقع “أمروك” املركز العسكري املتقدم للصيانة 

واإلصالح والعمرة التابع لرشكة اإلمارات للصناعات 

رشكة  مع  تفاهم  مذكرة  “إديك”  العسكرية 

“فالكون للطريان” تنّص عىل تنسيق آلياٍت لتعاون 

الطرفني يف مجال صيانة وإصالح وعمرة الطائرات؛ 

األمر الذي يسهم يف دعم حاجات دولة اإلمارات 

التفاهم  مذكرة  ومبوجب  اإلقليمية.   واألسواق 

املشاريع  تحديد  أجل  من  الطرفان  سيتعاون 

وتجديد  وصيانة  إصالح  املتبادلة يف  املنفعة  ذات 

وتعديل الخدمات عرب هياكل الطائرات واملكونات 

واملحركات يف مرافق رشكتي “أمرك” و”فالكون«.

*وقع صندوق تنمية القطاعات الدفاعية واألمنية 

أوروس  ورشكة  االقتصادي  التوازن  ملجلس  التابع 

الفارهة  السيارات  إنتاج  يف  املتخصصة  الروسية 

الصندوق  مبوجبها  يستثمر  اتفاقية  واملصفحة، 

ليتم  يورو”  ماليني   110 “نحو  درهم  مليون   460

الرشكة  وقدرات  مرافق  تطوير  يف  استخدامها 

الرشكة.  مال  رأس  من   36% مقابل  التصنيعية 

وتأيت هذه االتفاقية يف إطار التزام “توازن” بدعم 

يف  لالستثامر  اإلمارات  لدولة  االسرتاتيجية  الرؤية 

املتقدمة، حيث تعمل “توازن” بشكل  الصناعات 

تطوير  يف  لالستثامر  الرويس  رشيكها  مع  وثيق 

عالمته التجارية والرتويج ملنتجاتها محلياً وإقليمياً.

*وقع صندوق تنمية القطاعات الدفاعية واألمنية 

التابع ملجلس التوازن االقتصادي “توازن” اتفاقية 

متويل لتجهيز خطوط أإلنتاج مع رشكة “هالكون 

توجيه  منظومة  إنتاج  يف  املتخصصة  سيستيمز” 

القابضة يف  ياس  ملجموعة  والتابعة  للقنابل  ذكية 

واالستثامر  التمويل  إجاميل  يصل  بحيث  أبوظبي 

األوىل  املرحلة  وتتضمن  درهم.  مليون   193 إىل 

وتعزيز  اإلنتاج  خطوط  تجهيز  االتفاقية  من 

من  ميكنها  ما  “هالكون”  الحالية لرشكة  القدرات 

تلبية متطلبات السوق املحلية والعاملية. ويبحث 

لتطوير  مبارش  استثامر  تقديم  إمكانية  الطرفان 

وتصنيع منظومة توجيه ذكية للقنابل »P4« وذلك 

الفكرية.  امللكية  حقوق  عىل  الحصول  مقابل  يف 

وشبه   GNSS نظام  التوجيه  مجموعة  وتستخدم 

الليزر النشط للتأكد من دقتها عىل قنابل الطائرات 

طراز MK 84 »2000 رطل«.

ويعد صندوق تنمية القطاعات الدفاعية واألمنية 

التوازن  ملجلس  النوعية  الرئيسية  املحركات  أحد 

الرشكات  أداء  تعزيز  إىل  يهدف  الذي  االقتصادي 

الدفاعية  القطاعات  يف  العاملة  الخاصة  الوطنية 

اقتصاد  بناء  يف  املساهمة  من  ومتكينها  واألمنية 

للصندوق  سيكون  كام  ومستدام..  متنوع  وطني 

دور حيوي ومهم يف تلبية احتياجات الدولة الفنية 

مبتكرة  حلول  من  يوفره  ما  عرب  وذلك  والتقنية 

ملواجهة التحديات الحالية واملستقبلية.

للكابالت،  إيست  ميدل  ميليكرتيا  * وقعت رشكة 

اإلمارات  مجلس  يف  األعضاء  الرشكات  إحدى 

الدفاع  معرض  هامش  عىل  الدفاعية  للرشكات 

الدويل “آيدكس 2019”، أربع اتفاقيات مع رشكات 

قاعدة  توسيع  بهدف  وفنلندية  ويونانية  سعودية 

األسواق  يف  توزيعها  ونطاق  ومنتجاتها  خدماتها 

املحلية واإلقليمية. 

*وقعت رشكة أبوظبي لبناء السفن مذكرة تفاهم 

مع رشكة ليوناردو اإليطالية للتعاون بشأن إنشاء 

       يعد صندوق تنمية 
القطاعات الدفاعية 

واألمنية أحد المحركات 
الرئيسية النوعية لمجلس 
التوازن االقتصادي الذي 

يهدف إلى تعزيز أداء 
الشركات الوطنية الخاصة 

العاملة في القطاعات 
الدفاعية واألمنية
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البحرية  القوات  لحساب  املعارك  إلدارة  نظام 

مخترب  إلنشاء  معا  الرشكتان  وستعمل  اإلماراتية. 

قادر عىل اختبار وصيانة وتطوير برنامج ليوناردو 

سفينة   20 من  أكرث  عىل  املشغل  املعارك  إلدارة 

االتفاق  يشمل  كام  اإلماراتية.  للبحرية  تابعة 

اللوجيستي  للدعم  مشرتك  حل  تطوير  إمكانية 

عن  فضال  والتصحيحية،  الوقائية  الصيانة  ألغراض 

ألنظمة  الالزمة  الغيار  لقطع  محلية  قامئة  وضع 

ليوناردو البحرية.

ميثل  آيدكس  الدويل  الدفاع  معرض  أصبح  لقد 

الخارجية  اإلمارات  رشاكات  لتعزيز  مهامً  مدخالً 

أتاح  حيث  املتقدم،  العامل  دول  من  العديد  مع 

شبكة  تقيم  يك  للدولة  عديدة  فرصاً  املعرض 

عالقات تعاونية متميزة مع الدول الرائدة يف مجال 

التصنيع العسكري، ويف مقدمتها الواليات املتحدة 

عن  فضالً  وروسيا،  وفرنسا  وبريطانيا  األمريكية 

تربطها بدول أخرى  التي  القوية  التعاون  عالقات 

يف  جيداً  رصيداً  أيضاً  ومتتلك  تكنولوجياً،  متفوقة 

الجنوبية  كوريا  مثل  العسكري،  التصنيع  مجال 

رشاكات  بناء  فرص  فإن  وبالتايل  وغريهام،  والهند 

نجاح  يعزز فرص  ما  قامئة،  الدول  قوية مع هذه 

العربية  االمارات  دولة  يف  الوليد  القطاع  هذا 

السيام  النجاح،  وفرص  آفاق  له  ويوفر  املتحدة 

تشجيع  عىل  قامئة  سياسات  تتبنى  الدولة  أن 

االستثامرات يف هذا املجال الحيوي، كام توفر أيضاً 

الناشئة  العسكرية  للصناعات  قوي  دعم  غطاء 

القوات  تزويد  أولوية  منحها  خالل  من  بالدولة 

املعدات  من  باحتياجاتها  اإلماراتية  املسلحة 

العسكرية التي يتم تصنيعها يف مرشوعات داخل 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

نقلة نوعية للتعاون اإلماراتي 
– السعودي في الصناعات 

الدفاعية 
السعودي  اإلمارايت  العسكري  التعاون  شهد 

عدد  توقيع  عكسه  األخرية،  الفرتة  يف  الفتاً  تطوراً 

رشكات  بني  التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  من 

البلدين املتخصصة يف مجال الصناعات العسكرية 

الدفاع  ملعرض  عرشة  الرابعة  الدورة  هامش  عىل 

الدويل آيدكس 2019 يف أبوظبي.  ويشكل توقيع 

واإلماراتية  السعودية  الرشكات  بني  االتفاقيات 

جانبًا من تأكيد عمق العالقات بني اململكة العربية 

السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة، والتي 

التكامل  مستويات  أعىل  إىل  الوصول  شأنها  من 

التي  والقطاعات،  املجاالت  مختلف  يف  والتشارك 

وقعت  فقد  تعاون.  مذكرات   6 من  أكرث  شهدت 

مذكرة  السعودية  املتقدمة  اإللكرتونيات  رشكة 

تعاون مع رشكة »الصري« اإلماراتية، ويهدف االتفاق 

للقوارب  مشرتك  وتصنيع  تطوير  إىل  الطرفني  بني 

الدعم  توفري  يف  مساهمة  املأهولة،  غري  البحرية 

السعودية،  امللكية  البحرية  للقوات  اللوجستي 

كام توصلت رشكة »كالدس« اإلماراتية التفاق مع 

الطائرات »جي  لتهيئة وصناعة  الرشكة السعودية 

أسواق  لدراسة  تعاون مشرتك  لتأسيس  دي يس«، 

بطائرة  الخاصة  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق 

ولتطوير   ،»250 »بدر  الخفيفة  القتالية  كالدس 

القدرات الداخلية.  

ووقعت رشكة »ميليكرتيا ميدل إيست« للكابالت 

اإلمارات  مجلس  يف  األعضاء  الرشكات  إحدى 

إمعان  رشكة  مع  اتفاقيات   4 الدفاعية،  للرشكات 

ترويج  حق  األخرية  تعطي  والتي  السعودية، 

السوق  داخل  ميليكرتيا  رشكة  منتجات  وتسويق 

لالستثامر«،  »مبادلة  رشكة  وأعلنت  السعودية. 

صندوق أبوظبي االسرتاتيجي لالستثامر والتطوير، 

السعودية  الرشكة  مع  االسرتاتيجي  تعاونها 

للصناعات العسكرية »SAMI”، كام يدشن اإلعالن 

السعودية  بني  املشرتك  التعاون  مبادرات  أوىل 

املتقدمة. وحددت  الصناعات  واإلمارات يف مجال 

االسرتاتيجي  اإلطار  الرشكتني  بني  تفاهم  مذكرة 

الطويل  املدى  عىل  والتعاون  املشرتك  لالستثامر 

       يشكل توقيع 
االتفاقيات بين الشركات 

السعودية واإلماراتية 
جانًبا من تأكيد عمق 

العالقات بين المملكة 
العربية السعودية 

واإلمارات والتي من 
شأنها الوصول إلى 

أعلى مستويات التكامل
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واإلصالح  والتصنيع  والتطوير  البحث  مجال  يف 

استكامالً  وذلك  والهندسة،  والعمرة  والصيانة 

لخطط التحول الصناعي الطموحة التي تبنتها كل 

من اململكة العربية السعودية ودولة االمارات، مبا 

يف ذلك اسرتاتيجيات التطوير والنمو، عرب سلسلة 

والصناعات  الطريان  صناعة  لقطاعي  القيمة 

الدفاعية.

مستقبل واعد للصناعات 
الدفاعية الوطنية

ميثل معرض آيدكس، ومبا يتيحه من اتصال مبارش 

يف  والعسكرية  الدفاعيــــة  الشــركات  كربى  مع 

الصناعات  العامل منصـة مهمـة لتطــويــر قاعدة 

توفري الدفاعية يف اإلمارات، كام أنه يسهم  يف 

بالصناعات  للنهـوض  الظروف 

أحد  وجعلها  الدفاعية، 

الواعدة  القطاعات 

أبوظبي  “رؤية  يواكب  ومبا  الوطني،  لالقتصاد 

الدفاع  قطاع  تعترب  التي   ،”2030 االقتصادية 

هو  فكام  عليها.  تقوم  التي  األساسية  الركائز  من 

والدفاع  والفضاء  الطريان  صناعات  فإن  معروف 

حدد«رؤية  التي  الرئيسة  املحركات  من  تعترب 

أبوظبي 2030« ضمن 12 قطاعاً ميكن أن تحقق 

أهداف اإلمارة يف مجال التنويع االقتصادي، وهي 

القطاعات التي متتلك فيها أبوظبي ميزات تنافسية 

موجه  ومعظمها  املال،  لرأس  االستخدام  وكثيفة 

نحو التصدير إىل األسواق اإلقليمية والعاملية.

الصناعات  تطوير  يف  معرض”آيدكس”  ويسهم 

ألنه  فقط  ليس  الوطنية،  والعسكرية  الدفاعية 

يتيح للرشكات الوطنية إقامة رشاكات مع كربيات 

الرشكات الدولية العاملة يف هذا القطاع الحيوي، 

املجال،  هذا  يف  املتقدمة  خرباتها  من  واالستفادة 

املتقدمة  التكنولوجيا  بنقل  يتعلق  فيام  والسيام 

وتوطينها، وإمنا يف تدريب قاعدة مــن الكـــوادر 

يف  لالنخراط  وتأهيلها  املتخصصة  املواطنــة 

هذا القطاع أيضاً. ويف الوقت ذاته فإن 

»آيدكس« بات منصة دولية تجمع 

يف  الدولية  الرشكات  كربيات 

الدفاعي  التصنيع  مجال 

والعسكري، كام ميثل 

لتعزيز  فرصة 

كات  لرشا ا

فيام 

العامل  دول  من  والعديد  اإلمارات  دولة  بني 

والعسكرية  الدفاعية  الصناعات  مجال  يف 

والتكنولوجية، وهذا يوفر فرصاً استثامرية واعدة 

نوعية  أجنبية  استثامرات  جذب  خاللها  من  يتم 

يساعد  مبا  وتوطينها،  التكنولوجيا  نقل  يف  تسهم 

يف  الوطنية  املهارات  وتطوير  القدرات  بناء  عىل 

مجال التصنيع الدفاعي والعسكري.

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  أشاد صاحب  وقد 

األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  آل 

الوطنية  الرشكات  مبستوى  املسلحة،  للقوات 

الدولة  أن  مؤكداً   ،”2019 “آيدكس  يف  املشاركة 

تشهد تقدماً مهامً يف مجال الصناعات العسكرية 

الذي تقدمه قيادة  الكبري  الدعم  الدفاعية بفضل 

الشاملة  رؤيتها  ضمن  الصناعات  لهذه  الدولة 

القدرات  تعزيز  عىل  تقوم  والتي  الوطني،  لألمن 

بالكوادر  فخره  عن  وأعرب  الوطنية،  الدفاعية 

الدفاعية  الصناعات  مجال  يف  العاملة  الوطنية 

وقدرتهم عىل االرتقاء بهذه الصناعات إىل املستوى 

الذي تطمح إليه القيادة.  

الدفاعية  بالصناعات  الفخر  إىل  يدعو  ما  ان 

يف  تنافسيتها  تعزيز  عىل  قدرتها  ويؤكد  الوطنية 

عىل  ترتكز  أنها  أوالً  أمور:  عدة  العاملية  األسواق 

واملتخصصة  املؤهلة  املواطنة  الكوادر  من  قاعدة 

املجال  هذا  يف  االنخراط  عىل  القدرة  متتلك  التي 

فناقلة  تطويره  عىل  والعمل  الدقيق  الحيوي 

الجنود املدرعة »وحش« تم تصنيعها بأيٍد وخربات 

وطنية %100..  وثانياً أن هذه الصناعات نجحت 

االرتقاء  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  توظيف  يف 

الذكاء  تكنولوجيا  وخاصة  منتجاتها،  بجودة 

من  العديد  تحرص  حيث  االصطناعي، 

الرشكات الوطنية عىل إقامة رشاكات 

مع  تعاون  مذكرات  وتوقيع 

الدولية  الرشكات  كربى 

التصنيع  مجال  يف  العاملة 

والتكنولوجي  والعسكري  الدفاعي 

يف  خرباتها  من  االستفادة  أجل  من 

بنقل  يتعلق  فيام  وخاصة  املجال،  هذا 

يف  وتوطينها  املتقدمة  الدفاعية  التكنولوجيا 

مختلف  من  الدعم  تتلقى  أنها  وثالثاً  اإلمارات. 

جانب  من  وخاصة  الدولة،  يف  املعنية  الجهات 

الرشكات  مساندة  تحرص عىل  التي  الدفاع  وزارة 

الوطنية يك ترتقي مبنتجاتها وتعزز من تنافسيتها 
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أن  ذلك من  أدل عىل  وليس  العاملية،  األسواق  يف 

الدفاعية،  للصناعات  اإلمارات  اسرتاتيجية  مسودة 

الدفاع  تكنولوجيا  يف  متخصصة  إدارة  استحدثت 

الدفاعية  الصناعات  يف  جديد  هو  ما  كل  ملواكبة 

والعسكرية عىل الصعيد العاملي، والعمل عىل نقل 

التكنولوجيا املتقدمة وتوطينها يف دولة اإلمارات.. 

طموحات  تواكب  الصناعات  هذه  أن  ورابعاً، 

الدولة يف االنتقال إىل مرحلة ما بعد عرص النفط، 

وهي املرحلة التي تستهدف بناء اقتصاد قائم عىل 

والطريان  والفضاء  الدفاعية  فالصناعات  املعرفة، 

»رؤية  حددتها  التي  القطاعات  أهم  من  تعد 

أبوظبي 2030« ضمن 12 قطاعاً ميكن أن تحقق 

أهداف اإلمارة يف مجال التنويع االقتصادي، وهي 

القطاعات التي متتلك فيها أبوظبي ميزات تنافسية 

موجه  ومعظمها  املال،  لرأس  االستخدام  وكثيفة 

نحو التصدير إىل األسواق اإلقليمية والعاملية. كام 

أن املردود التنموي واالقتصادي املتنامي للصناعات 

»رؤية  أهداف  يواكب  والعسكرية  الدفاعية 

اإلمارات 2021«، و«مئوية اإلمارات 2071«.

تتمتع  الوطنية  الدفاعية  الصناعات  أصبحت  لقد 

التي  الجهود  بفضل  وذلك  متنامية  عاملية  بثقة 

تبذلها الدولة من أجل تطويرها وتحديثها وتوفري 

قدرة  متلك  يجعلها  ما  لنموها  املالمئة  الظروف 

إىل  الوصول  ليس فقط من  نها  تنافسية عالية متكِّ

أسواق جديدة وإمنا أيضاً يف دعم الخطط التنموية 

املتقدمة  التكنولوجيا  وتوطني  للدولة  الطموحة 

القوى  من  واحدة  اإلمارات  جعل  يف  يسهم  ومبا 

يف  الصناعات  هذه  يف  الرائدة  والدولية  اإلقليمية 

املستقبل القريب.

الصناعـــات الدفاعيـــة الوطنيـــة 
التنمية  رئيســـي لعمليـــة  رافد 

الشاملة
إن التطور الهائل الذي شهدته الصناعات الدفاعية 

عملية  يدعم  بات  املاضية  القليلة  السنوات  يف 

جانب،  من  أكرث  يف  واملستدامة  الشاملة  التنمية 

وذلك عىل النحو التايل:

أحد  متثل  الدفاعية  الوطنية  الصناعات    -1

القطاعات الواعدة التي تعول عليها دولة اإلمارات 

التي  النفط،  بعد عرص  ما  مرحلة  إىل  االنتقال  يف 

وخاصة  املعرفة،  قائم عىل  اقتصاد  بناء  تستهدف 

برشية  خربات  عىل  تعتمد  الصناعات  هذه  أن 

مؤهلة وترتكز عىل بنية تحتية متطورة يف مجال 

التكنولوجيا املتقدمة. 

األجنبية، حيث  االستثامرات  املزيد من  -2 جذب 

نجحت الرشكات الدفاعية الوطنية خالل السنوات 

املاضية يف إبرام اتفاقيات رشاكة مع رشكات عاملية 

شهرية تتمكن من خاللها من جذب رؤوس أموال 

يف  التكنولوجيا  أحدث  نقل  إىل  إضافة  جديدة، 

واستطاع  لإلمارات.  الدفاعية  الصناعات  قطاع 

إبرام  يف  الوطنية  الدفاعية  الرشكات  مجلس 

العاملية  والرشكات  الوطنية  الرشكات  بني  رشاكات 

الشهرية يف الصناعات الدفاعية وخاصة يف الواليات 

وكوريا  وتركيا  أفريقيا  وجنوب  األمريكية  املتحدة 

الوطنية،  صناعتنا  دعم  بهدف  وغريها،  الجنوبية 

الرشكات  استقطاب  عىل  املجلس  يعمل  كام 

اإلماراتية الرائدة يف الصناعات الدفاعية العسكرية 

من خالل اطالعهم وتشجيعهم ودعم مشاركتهم يف 

برنامج التوازن االقتصادي.

املتقدمة: ال  التكنولوجيا  3-  املساهمة يف توطني 

شك أن نهضة الصناعة الدفاعية الوطنية اإلماراتية 

فيها،  الحديثة  التقنيات  أحدث  بتوظيف  مرتبط 

ومراكز  الجامعات،  مع  عالقتها  توثيق  إىل  إضافة 

األبحاث املحلية والعاملية، ولهذا كان هناك اهتامم 
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الصناعات)برنامج  بهذه  املعنية  الجهات  من 

الدفاعية  الرشكات  االقتصادي-مجلس  التوازن 

من  قاعدة  بناء  يف  االستثامر  عىل  الوطنية( 

التعامل  الكوادر املواطنة التي متتلك القدرة عىل 

لذلك  الواضح  والنموذج  الحديثة،  التقنيات  من 

وفقاً  شيد  الذي  الصناعي”،  توازن  “مجمع  هو 

ألفضل املواصفات، وتتمتع منتجاته املتعددة من 

أسلحة وذخائر بأعىل املعايري الخاصة بالصناعات 

العسكرية املتطورة.

الصناعات  بني  )التكامل  الصناعة  4-  دعم قطاع 

الدفاعية واملدنية(: ال ينفصل التطور الذي تشهده 

الصناعة  الدولة عن قطاع  الدفاعية يف  الصناعات 

القطاع  لهذا  نوعية  إصافة  ميثل  بل  عام،  بوجه 

تعتمد  الدفاعية  الصناعات  أن  خاصة  الحيوي، 

مثل  املدنية  الصناعات  عىل  منها  كبري  جانب  يف 

الحديد واأللومنيوم واإللكرتونيات  صناعات صهر 

قبيل  من  وليس  الرادات.  وتصنيع  والكابالت 

الدفاعية  الصناعات  أن  السياق  هذا  يف  املبالغة 

باتت أحد مظاهر التقدم الصناعي والتقني الذي 

تشهده الدولة.

آيدكس 2019.. تجسيد 
لقوة اإلمارات الناعمة 
ودبلوماسيتها الفاعلة

جانب  إىل  آيدكس  الدويل  الدفاع  معرض  يحمل 

إذ  سياسيا  بعدا  والدفاعية،  االقتصادية  أهميته 

ودورها  الفاعلة،  اإلمارات  دبلوماسية  يجسد 

الصعيدين  عىل  والسالم  األمن  أسس  تعزيز  يف 

اإلقليمي والدويل، كام يعد يف الوقت ذاته مظهرًا 

من مظاهر قّوتها الناعمة. وقد أكد صاحب السمو 

رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

رعاه  ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله، 

نهيان ويّل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة، أن رسالة دولة اإلمارات العربية املتحدة 

االستقرار  وترسيخ  مكتسباتنا  حامية  يف  تتمثل 

والسالم.  

يف الوقت ذاته، فإن نجاح آيدكس يف دورته الرابعة 

عرش هو تأكيد عىل قوة اإلمارات الناعمة الداعمة 

للنشاط الدبلومايس للدولة، إذ أن مشاركة العديد 

للدبلوماسية  يتيح  آيدكس  يف  العامل  دول  من 

القضايا  مختلف  يف  حركة  هوامش  اإلماراتية 

مميز  بدور  للقيام  ويؤهلها  والدولية،  اإلقليمية 

وأمنياً،  واقتصادياً  سياسياً  الدولية،  الساحة  عىل 

كام يجعل منها طرفاً محورياً يف مختلف الحوارات 

الصعيدين  عىل  واالستقرار  األمن  حول  الجارية 

اإلقليمي والدويل.

وال شك يف أن املشاركة الدولية الواسعة يف آيدكس 

بدولة  الدولية  الثقة  تزايد  عن  بوضوح  تؤكد 

وتوجهاتها  وسياساتها  املتحدة  العربية  اإلمارات 

الداعية إىل السالم والتنمية واألمن، وتقدير دورها 

من  مختلفة  مناطق  يف  االستقرار  أسس  تعزيز  يف 

أو  إقليمي  أي جهد  الفاعلة يف  ومشاركتها  العامل، 

آيدكس  أن  خاصة  االتجاه،  هذا  يف  يصب  دويل 

للحوار  نافذة  تشكل  يتضمنها  التي  والفاعليات 

الدويل حول قضايا األمن والسلم يف منطقة الرشق 

األوسط، كام تفتح  قنوات التواصل ومجاالت تبادل 

الخربات التقنية واملدنية بني جميع املشاركني من 

إداريني ومؤسسات ووزارت من جميع أنحاء العامل.

       المشاركة 
الدولية الواسعة 

في آيدكس تؤكد 
بوضوح عن تزايد 

الثقة الدولية بدولة 
اإلمارات العربية 

المتحدة وسياساتها 
وتوجهاتها الداعية 

إلى السالم والتنمية 
واألمن
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كلنا نعلم أن دعم االبتكار وريادة 
األعمال هي من أسس دعم 

االقتصاد المعرفي الذي أصبح 
اآلن محرك التنمية في دول 

العالم. وارتبط بمفهومنا أن أودية 
التقنية هي المركز األساسي 
والقلب النابض لدعم االبتكار 

والتقنيات في البلد. في استطالع 
لمؤشر KPMG البتكار صناعة 
التقنية العالمية، والذي وجد 

أن أكثر من النصف في الواليات 
المتحدة يرون أن وادي السليكون 

لن يكون مركز االبتكار التقني 
في العالم خالل السنوات األربع 

القادمة.

اإليجابية  التجارية  العوامل  كل  من  الرغم  عىل 

سلبية  جوانب  هناك  فإن  الوادي،  يقدمها  التي 

التجارية  والرضائب  املعيشة،  تكلفة  ارتفاع  مثل 

التدقيق يف الخصوصية، وهذه  املرتفعة، وزيادة 

الوادي،  خارج  األعامل  مزاولة  إىل  تدفع  كلها 

ملكاتب  مضطرد  ازدياد  إىل  التقارير  تشري  حيث 

ريادة األعامل ومراكز األبحاث يف املدن األمريكية 

مقارنة بوادي السليكون. 

يف  مدينة  عرشين  ألكرث  العاملي  التصنيف  ويف 

قيادة مراكز ابتكار التقنية خارج وادي السليكون، 

فازت مدينة نيويورك باملدينة العاملية التي يُنظر 

تأيت  الرائد،  التقني  لالبتكار  مركز  أنها  عىل  إليها 

بعدها بكني ثم طوكيو. ونجد يف التصنيف مدناً 

بوسطن،  مثل  كذلك  تفوقت  أمريكية  أخرى 

أي  هناك  يكن  مل  ولألسف  وواشنطن.  وأوسنت 

دولة عربية ضمن هذا التصنيف.

تصبح  ألن  البلد  أو  املدينة  تسعى  ملاذا  لكن 

لالبتكار التقني؟ وملاذا تكرس بعض املدن  مركزاً 

التقنية؟  مجال  رائدة يف  لتصبح  عالية  ميزانيات 

إليه  توصل  ما  وهو  اقتصادي،  بالطبع  السبب 

العامل االقتصادي األمرييك الحائز عىل جائزة نوبل 

يف االقتصاد »2018«، بول رومر، وهو رائد نظرية 

النمو الداخيل، التي تقول إن أفضل محرك للنمو 

االقتصادي هو: البرش. والتي أثبتت أن االستثامر 

النمو االقتصادي، حيث  البرشية يزيد  يف املوارد 

يف  التخصص  إىل  البرشي  العنرص  وجهنا  كلام 

البحث العلمي وقطاع املعرفة، ساعدنا عىل خلق 

اإلبداع  تحسني  إىل  تؤدي  جديدة  علمية  مناذج 

يسهم  ثم  ومن  األفكار،  عدد  يزيد  ما  واالبتكار، 

يف تطوير السلع والخدمات لتصبح أكرث إنتاجية.

الكربى  الصناعية  الدول  ذلك  عىل  مثال  وخري   

البحث  يف  البرشي  الرأسامل  استثمرت  التي 

عكس  عىل  اقتصادياً  تفوقت  وبالتايل  العلمي، 

الرأسامل  يف  االستثامر  يظل  التي  الفقرية  الدول 

البرشي فيها ضعيفاً. إذاً يجب أن نأخذ يف االعتبار 

جودة هذا الرأسامل وليس كميته. 

مدعوماً  يكون  بالبرش  االستثامر  فإن  وبالطبع، 

بيئة  يف  االبتكار  عىل  تشجع  أساسية  بعوامل 

مع  والتعاون  اإلبداع  ومنها  األفكار،  فيها  تزدهر 

توفر مؤرشات مثل: رأس املال القوي، وجامعات 

بحثية، وأمثلة ناجحة عىل رشكات ناشئة، ورشوط 

ورضيبية  حكومية  ومحفزات  ميرسة،  تنظيمية 

وبنية تحتية متطورة.

اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية 

تعمل  التي  املنطقة  يف  الدول  أهم  من  املتحدة 

اآلن عىل تعزيز ثقافة االبتكار واالقتصاد املعريف 

وتقنية  بحثية  ومراكز  مدن  إنشاء  طريق  عن 

ترسع من تحويل املنتجات البحثية إىل منتجات 

سوقية للمستهلك، باإلضافة إىل تصدرهام الدول 

العربية يف مؤرش االبتكار العاملي، حيث احتلت 

اإلمارات املركز 35، فيام احتلت السعودية املركز 

السعودية  من  كل  إعالن  هنا  نغفل  وال  الـ55. 

واإلمارات عن رؤية مشرتكة للتكامل بني البلدين 

مرشوعاً   44 عرب  وعسكرياً  وتنموياً  اقتصادياً 

اسرتاتيجياً مشرتكاً، وذلك من خالل »اسرتاتيجية 

هي:  رئيسية،  محاور  عىل  تعتمد  والتي  العزم« 

واملعريف،  البرشي  واملحور  االقتصادي،  املحور 

واملحور السيايس واألمني والعسكري. وهذا يؤكد 

لتعزيز  والبرش رضوري  االبتكار  يف  االستثامر  أن 

النمو االقتصادي الطويل األجل.

»نيوم«  أو  أبوظبي  أو  ديب  تكون  رمبا  ندري،  ال 

مستقبالً يف صدارة أقوى املدن يف العامل كمراكز 

لالبتكار التقني. 

 

 

 مراكز االبتكار التقنية و النمو االقتصادي

بقلم : د. عبير العليان
خبيرة نفط

صناعة الطاقةصناعة الطاقة



استراتيجيات74 2019مـارس566العدد

نافذة  مؤتمر ميونيخ لألمـــن .. 
المشـــهد  لتشـــخيص  دوليـــة 

األمني اإلقليمي والدولي
ميونيخ  مؤمتر  وشكل   ،1963 عام  انطالقه  منذ 

ملناقشة  مهمة  دولية  نافذة  الدويل  لألمن 

التطورات السياسية واألمنية يف العامل، ويف بداية 

املرتبطة  القضايا  عىل  يركز  املؤمتر  كان  دوراته 

األمريكية-  والعالقات  األطليس  شامل  بحلف 

األوروبية، ثم اتجه يف السنوات األخرية إىل تسليط 

من  ثريه  وما  األوسط  الرشق  قضايا  عىل  الضوء 

تحديات ومخاطر تتجاوز بكثري املنطقة لتمتد إىل 

العامل أجمع، خاصة فيام يتعلق باإلرهاب العابر 

والخطر  تنظيم«داعش«،  يجسده  الذي  للحدود 

الذي تشكله إيران عىل األمن واالستقرار اإلقليمي 

تزال  ما  التي  السوريني  الالجئني  وأزمة  والدويل 

أوروبا  تبحث  التي  األولويات  تشكل واحدة من 

ودول املنطقة والعامل لها عن حل شامل. 

للمؤمتر   55 الـ  الدورة  فعاليات  يف  شارك  وقد 

وحكومة،  دولة  قائد   35 نحو   2019 فرباير  يف 

أمني  خبري  و600  وخارجية  دفاع  وزير  و80 

ودبلومايس، وتنوعت القضايا التي ناقشها املؤمتر 

ما بني السياسية واألمنية واالقتصادية والعسكرية، 

من  األمرييك  واالنسحاب  إيران  أبرزها  وكان 

سوريا والحروب التجارية العاملية وسباق التسلح 

القوى  مبعاهدة  العمل  تجميد  ظل  يف  العاملي 

هذه  تثريه  ما  ورغم  املدى.  متوسطة  النووية 

األمن  عىل  الخطورة  بالغة  تحديات  من  القضايا 

والسلم واالقتصاد لدول املنطقة والعامل أجمع، إال 

أن الكلامت الرسمية التي ألقيت أمام هذا املؤمتر 

من جانب قادة الدول واملسئولني ، وما صاحبها 

من نقاشات ومداخالت مختلفة أظهرت بوضوح 

التفاعالت  عىل  تهيمن  والرصاعات  التوترات  أن 

في الوقت الذي كانت التوقعات تشير فيه  إلى أن مؤتمر ميونيخ لألمن الدولي الذي 
انعقد في فبراير 2019 الماضي سيكون فرصة إلعادة النظر في الخالفات المتفاقمة 

بين القوى الكبرى، والبحث عن حلول لألزمات والنزاعات التي تهدد األمن والسلم على 
الصعيدين اإلقليمي والدولي، إال أنه أظهر بوضوح استمرار مؤشرات التوتر والصراع التي 

بقلم:  داليا السيد أحمدتسيطر على التفاعالت بين القوى الكبرى.

استمرار مؤشرات التوتر والصراع في 
البيئة الدولية عام2019

مؤتمر ميونيخ لألمن..
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أي  عىل  وتقيض  الكربى،  القوى  بني  والعالقات 

إىل  التوصل  أجل  من  بينها  فيام  للتعاون  فرص 

والدولية،  اإلقليمية  القضايا  بشأن  توافقية  حلول 

هذه  يف  يعيش  سيظل  العامل  أن  معه  يعني  ما 

التي  الخالفات واالنقسامات  املفرغة من  الدائرة 

يف  الدوليني  والسلم  األمن  عىل  بالسلب  ستؤثر 

املؤمتر من  القريب، وهذا ما جسده هذا  املدى 

خالصات ونتائج، ولعل أبرزها:

الواليات  بني  االنقسامات  حالة  استمرار   -  1

التعاطي  كيفية  حول  األورويب  واالتحاد  املتحدة 

تواجه  التي  التهديد  ومصادر  التحديات  مع 

والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين  والسلم عىل  األمن 

األوىل  رئيسيتني،  قضيتني  يف  واضحاً  هذا  ويبدو 

الخطر اإليراين، فرغم أن هناك اتفاق بينهام عىل 

واستقرار  أمن  عىل  طهران  تشكله  ما  خطورة 

والتخريبية،  العدائية  لسياساتها  نتيجة  املنطقة، 

ودعمها للميليشيات اإلرهابية يف العديد من دول 

املنطقة، إال أن مثة خالف بني الجانبني حول كيفية 

املتحدة  فالواليات  لخطرها،  والتصدي  مواجهتها 

إيران،  مع  التعامل  يف  شاملة  اسرتاتيجية  تتبنى 

تقوم عىل تشديد العقوبات املفروضة عليها من 

ناحية والعمل عىل عزلها سياسياً ودبلوماسياً من 

برنامجها  تطوير  من  منعها  وكذلك  ثانية  ناحية 

للصواريخ الباليستية من ناحية ثالثة، بينام يتبنى 

عن  يدافع  حيث  مختلفاً،  نهجاً  األورويب  االتحاد 

ويرفض  إيران  مع  النووي  االتفاق  يف  االستمرار 

مايو  ترامب يف  إدارة  فعلت  منه كام  االنسحاب 

من العام املايض، ويتحايل كذلك عىل العقوبات 

األمريكية املفروضة عىل طهران، من خالل اآللية 

والتي   ،”INSTEXبـ«ـ تعرف  التي  الجديدة 

لتعزيز  وبريطانيا  وأملانيا  فرنسا  من  كل  أقرتها 

التجارية مع إيران، وال سيام يف السلع  املبادالت 

املوقفني  بني  الخالف  اإلنسانية.   األغراض  ذات 

يف  واضحاً  بدا  إيران  بشأن  واألورويب  األمرييك 

كلامت مايك بنس نائب الرئيس األمرييك والعديد 

من املسئولني األوروبيني أمام املؤمتر، فاألول دعا 

املربم  النووي  االتفاق  إللغاء  األوروبية  القوى 

فرنسا  قرار  كذلك  وانتقد   ، مع طهران  يف 2015 

األوروبية  للرشكات  السامح  وبريطانيا  وأملانيا 

رغم  إيران  مع  التجارية  عملياتها  مبواصلة 

مسؤولة  أكدت  املقابل،  يف  األمريكية.  العقوبات 

االتحاد األورويب فيديريكا  الخارجية يف  العالقات 

موغرييني أن االتحاد األورويب عازم عىل املحافظة 

مشددة  النووي  لالتفاق  الكامل”  “التطبيق  عىل 

عىل رضورة ذلك من أجل أمن أوروبا. بينام شدد 

وزير الخارجية األملاين هايكو ماس عىل أنه بدون 

االتفاق، “لن تكون املنطقة يف أمان وسنكون يف 

الواقع أقرب إىل احتامل اندالع مواجهة مفتوحة”.

بني  االنقسامات  كرست  التي  الثانية  القضية  أما 

ضفتي األطليس، فكانت االنسحاب األمرييك من 

من  العديد  رفضت  حيث  وأفغانستان،  سوريا 

العواصم األوروبية هذا القرار باعتباره قد يؤدي 

إىل حالة من الفراغ يف سوريا لصالح إيران وتنظيم 

“داعش” والجامعات املتطرفة واإلرهابية األخرى، 

مريكل  أنجيال  األملانية  املستشارة  حذرت  فقد 

من أن هذا القرار سيعزز نفوذ روسيا وإيران يف 

تعاين  األفغانية  القوات  ويرتك  السورية،  األرايض 

بينام  طالبان،  حركة  مواجهة  يف  التدريب  نقص 

دافع نائب الرئيس األمرييك عن القرار، قائالً:”إن 

وليس  العمل  أساليب  يف  تغيريا  يعد  االنسحاب 

االسرتاتيجية، وأن بالده ستحتفظ بوجود قوي يف 

الرشق األوسط وستتعقب فلول تنظيم “داعش” 

اإلدارة  سياسة  مريكل  وانتقدت  اإلرهايب”. 

األمريكية “أمريكا أوال”، داعية إىل التعاطي بنهج 

مشرتك مع التحديات الدولية، فيام رد بنس بأن 

هذه  وأن  فقط،  أمريكا  تعني  ال  أوال”  “أمريكا 

أي  من  أقوى  املتحدة  الواليات  جعلت  السياسة 

وقت مىض.

من  جديدة  مرحلة  اندالع  من  املخاوف   -  2

سباق التسلح العاملي: كرس مؤمتر ميونيخ لألمن 

يتعلق  فيام  األوروبية  األمريكية-  الخالفات 

مبوقف إدارة ترامب من معاهدة القوى النووية 

السوفيتي  االتحاد  مع  املوقعة  املدى  متوسطة 

قررت  أن  بعد  وخاصة   ،1987 عام  »السابق« 

الواليات املتحدة يف 5 فرباير2019  تجميد االلتزام 

بهذه املعاهدة ملدة ستة أشهر قبل إعالن القرار 
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النهايئ بشأنها، وردت روسيا باتخاذ إجراء مامثل، 

األوروبية،  املخاوف  من  عّمق  الذي  األمر  وهو 

األوروبية  القارة  أن  يعني  هذا  ألن  فقط  ليس 

روسيا،  جانب  من  لالستهداف  عرضة  تكون  قد 

لسباق  الرئييس  املرسح  ستكون  ألنها  أيضاً  وإمنا 

ما  بني واشنطن وموسكو. ولعل  الجديد  التسلح 

يعزز املخاوف األوروبية هو موقف إدارة ترامب 

األطليس)الناتو(  شامل  حلف  تجاه  التصعيدي 

ومطالبته باستمرار لدول االتحاد األورويب بتحمل 

أنه هدد يف أكرث من مناسبة  املالية، بل  أعباءها 

الدول  تفي  مل  ما  الحلف  من  بالده  بانسحاب 

األعضاء بالتزاماتها الدفاعية.

أملانيا،  بقيادة  األورويب،  االتحاد  مساعي  ورغم 

لضامن  واشنطن  من  عىل ضامنات  الحصول  إىل 

األطليس،  شامل  حلف  داخل  بتعهداتها  االلتزام 

والتصدي ألي تحركات من جانب روسيا لتهديد 

أمن الدول األوروبية، من خالل الدعوة إىل تعديل 

والعمل  املدى  متوسطة  النووية  القوى  معاهدة 

الصني  خاصة  إليها،  أخرى  دول  انضامم  عىل 

أن  املتحدة،إال  الواليات  قلق ومخاوف  تثري  التي 

هناك العديد من العقبات التي تحول دون ذلك. 

وبدا هذا خالل مؤمتر ميونيخ لألمن، فقد قالت 

مريكل: “نزع السالح يشء يهمنا جميعا وسنكون 

املحادثات  هذه  مثل  جرت  إذا  سعداء  بالطبع 

الواليات املتحدة وأوروبا وروسيا  ليس فقط بني 

ولكن أيضا مع الصني”، ودعت إىل معاهدة عاملية  

وروسيا  الصني  بني  نووي  تسلح  سباق  من  خوفا 

القوى  معاهدة  تجميد  بعد  املتحدة  والواليات 

الواليات  أعلنت  التي  املدى،  متوسطة  النووية 

لكن  أشهر،  ستة  خالل  منها  االنسحاب  املتحدة 

كبري  وقال  الدعوة،  لهذه  رفضها  أعلنت  الصني 

مؤمتر  يف  تيش  جيه  يانغ  الصينيني  الدبلوماسيني 

ميونيخ :”إن الصواريخ الصينية دفاعية، وأن بالده 

بشكل  الدفاعية  الحتياجاتها  وفقا  قدراتها  تطور 

لذا  آخر.  طرف  أي  عىل  خطرا  تشكل  وال  صارم 

القوى  معاهدة  يف  األطراف  تعدد  نعارض  فإننا 

املدى”. وذلك يف مؤرش واضح  النووية متوسطة 

بالفعل عىل مرحلة جديدة  العامل مقبل  عىل أن 

الحرب  مرحلة  تفوق  رمبا  التسلح،  سباق  من 

الواليات  عىل  فقط  تقترص  كانت  التي  الباردة 

املتحدة واالتحاد السوفيتي آنذاك.

مؤمتر  أعاد  املحتملة:  التجارية  الحروب    -  3



77

الحروب  تصاعد  من  املخاوف  لألمن  ميونيخ 

وحلفائها  املتحدة  الواليات  بني  التجارية 

من  يفهم  ما  وهذا  أملانيا،  وخاصة  األوروبيني، 

إلدارة  مريكل  وجهتها  التي  القوية  االنتقادات 

بفرض رسوم جمركية  عىل  التي هددت  ترامب 

عىل  بناء  تحديداً،  واألملانية  األوروبية  السيارات 

تقييم وزارة التجارة األمريكية، حيث قالت مريكل 

أمام مؤمتر ميونيخ :«هذا أمر مثري للقلق بالنسبة 

ألملانيا، ونحن فخورون بسياراتنا. وهذا ما يجب 

علينا«. وأعربت مريكل عن عدم تفهمها إلمكانية 

تصنيف الواليات املتحدة للسيارات األملانية عىل 

هذه  أن  خاصة  القومي،  األمن  عىل  خطر  أنها 

السيارات تُصّنع داخل الواليات املتحدة األمريكية 

يف والية ساوث كارولينا األمريكية وليس يف والية 

بافاريا األملانية.

صادرات  حجم  األوروبية  املفوضية  وتقدر 

للواليات  غيارها  وقطع  األوروبية  السيارات 

وتوقع  سنوياً،  يورو  مليار   50 من  بأكرث  املتحدة 

أن  االقتصادية  لألبحاث  األملاين  »إيفو«  معهد 

بشدة  أملانيا  يف  السيارات  تصنيع  قطاع  يتأثر 

حال فرضت الواليات املتحدة قيوداً جمركية عىل 

توقعاته يف  املعهد يف  السيارات. وأوضح  واردات 

شهر فرباير 2019، أنه إذا زادت الواليات املتحدة 

 25% بنسبة  السيارات  واردات  عىل  الجامرك 

إىل  األملانية  السيارات  فإن صادرات  الدوام،  عىل 

عىل  النصف  إىل  تنخفض  قد  املتحدة  الواليات 

تهديدات  فإن  ذلك،  عن  وفضالً  الطويل.  املدى 

صادرات  عىل  أعىل  رضائب  بفرض  واشنطن 

السيارات األملانية يُنظر إليها أيضاً عىل أنها خطوة 

السيارات  صناعة  أن  إىل  بالنظر  كبرية،  عدائية 

األملانية توجد يف صميم اقتصاد البالد وازدهارها.

4 - التهديد األمرييك للحلفاء باالبتعاد عن التعاون 

ميونيخ  ملؤمتر  املهم  امللمح  كان  رمبا  روسيا:  مع 

ترامب ألملانيا  إدارة  تهديد  العام هو  لألمن هذا 

سرتيم2«  »نورد  الغاز  أنابيب  بخط  يتعلق  فيام 

شدد  حيث  بناؤه،  يجري  الذي  األملاين  الرويس 

نائب الرئيس األمرييك مايك بنس يف كلمته عىل 

معارضة الواليات املتحدة القوية لبناء هذا الخط 

الذي يجعل أكرب قوة اقتصادية يف االتحاد األورويب 

»رهينة« لروسيا. وقال بنس إن »الواليات املتحدة 

تثني عىل جميع رشكائنا األوروبيني الذين اتخذوا 

موقفا قويا ضد »نورد سرتيم2«، »سيل الشامل« 

إىل  الرويس  الغاز  نقل  أنابيب  به خط  واملقصود 

بالقيام  البلطيق، ونويص آخرين  بحر  أوروبا عرب 

رشاء  صفقات  كذلك  بنس  وانتقد  ذاته«.  باألمر 

األسلحة التي ينوي أعضاء يف األطليس إبرامها مع 

»أعدائنا«، يف إشارة بحسب وسائل إعالم روسية 

إىل اتفاق مرتقب بني موسكو وأنقرة. وقال بنس 

»ال ميكننا ضامن الدفاع عن الغرب يف حال ازداد 

ردت  مريكل  لكن  الرشق«.  عىل  حلفائنا  اعتامد 

عن  ودافعت  األمريكية،  التهديدات  هذه  عىل 

أوروبا  أن  مؤكدة  األملاين،  الرويس-  الغاز  خط 

تشرتي الغاز الرويس عرب أنابيب أخرى، مشرية إىل 

أن املصدر هو »غاز رويس بغض النظر عن مسألة 

البلطيق«.  بحر  عرب  أو  أوكرانيا  عرب  يأيت  كان  إن 

وشددت عىل أهمية أن يتحاور الغرب مع روسيا 

رغم النزاع األوكراين وغريه من الخالفات العميقة.

ملشهد  قامتة  صورة   ..  « لألمن  ميونيخ  تقرير   «

األمن الدويل عام 2019

مائة  يف  تناول  الذي  لألمن«  ميونيخ  تقرير   «

الوضع  بتطورات  املتعلقة  املوضوعات  صفحة 

والعسكرية  واالقتصادية  السياسية   ، العاملي 

فعاليات  خالل  مناقشته  متت  والذي  واألمنية، 

مشهد  حول  قامتة  صورة  قدم  األخرية  الدورة 

الجاري 2019، ويف املستقبل  للعام  الدويل  األمن 
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املنظور، أهم مفرداتها:

*بداية مرحلة جديدة من املواجهة بني الواليات 

أن  خاصة  وروسيا،  والصني  األمريكية  املتحدة 

اهتامما  تبدي  ال  ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة 

استفهام  عالمة  وتضع  الدولية،  كبريا باالتفاقيات 

الناتو  األطليس-  منظامت مثل حلف شامل  عىل 

الواليات  ذلك أن  من  واألسوأ  املتحدة،  واألمم 

املتحدة األمريكية مل تعد تريد لعب دور الزعامة 

عليه حالة  يرتتب  قد  الذي  األمر  الحر،  العامل  يف 

من الفراغ األمني يف النظام الدويل خالل املستقبل 

القريب.

الواليات  من  كل  بني  التنافس  حدة  تصاعد   *

النزاع بني  املتحدة والصني وروسيا، حيث يتأجج 

االقتصادية  القضايا  حول  حالياً  وبكني  واشطن 

بني  املنافسة  ترتكز  بينام  باألساس،  والتجارية 

بعد  خاصة  التسلح،  عىل  وموسكو  واشنطن 

عنها  أعلنت  التي  املتطورة  الصواريخ  منظومة 

روسيا نهاية العام 2018، ودخلت الخدمة العام 

الجاري 2019، وهذا يشري إىل ضعف األمل فيام 

الصواريخ  من  الحد  باتفاقية  بالعمل  يتعلق 

من  تعليقها  تم  التي  املدى  املتوسطة  النووية 

إدارة ترامب وروسيا يف فرباير 2019 . كام استبعد 

مبا  العمل  وموسكو  واشنطن  تجدد  أن  التقرير  

يُسمى »اتفاقية ستارت الجديدة« حول األسلحة 

النووية االسرتاتيجية بعد انتهاء مهلتها عام 2021.  

*غياب أوروبا كطرف فاعل يف تفاعالت التطورات 

بريطانيا  انسحاب  أن  خاصة  والدولية،  اإلقليمية 

عىل  بظالله  يلقي  قد  األورويب  االتحاد  من 

قادمة،  لسنوات  األوروبية  البينية  التفاعالت 

وخاصة فيام يتعلق بالتعاون بني العواصم الثالث 

تقود  كانت  التي  وبرلني،  وباريس  لندن  الكربي، 

اإلقليمية  القضايا  مجمل  إزاء  األوروبية  املواقف 

والدولية.

خاتمة
دورته  يف  الدويل  لألمن  ميونيخ  مؤمتر  قدم  لقد 

الـ55 للعام 2019 صورة قامتة للتطورات السياسية 

يشهدها  التي  والعسكرية  واألمنية  واالقتصادية 

العامل يف الوقت الراهن ، والتي يتوقع أن تستمر 

بالخالفات  يتعلق  فيام  خاصة  املنظور،  املدى  يف 

بني ضفتي شامل األطليس، حول جملة من القضايا 

حول  والتصورات  الرؤى  اختالف  تكشف  التي 

والتهديدات  واملخاطر  التحديات  مواجهة  كيفية 

بينهام.  فيام  املصالح  تنفصل عن رصاع  ال  والتي 

وكذلك أبرز هذا املؤمتر أيضاً أن العامل مقبل عىل 

مرحلة جديدة من سباق التسلح لن تقترص فقط 

الصني  أيضاً  ستشمل  وإمنا  وروسيا  واشنطن  عىل 

الخاصة  برامجها  لتقييد  دعوة  أي  تتجاهل  التي 

الصاروخية،  وخاصة  العسكرية  قدراتها  بتطوير 

بسامتها  الدولية  البيئة  أن  إىل  يشري  هذا  وكل 

التوتر والرصاع  الراهنة تظل مرشحة للمزيد من 

القريب، خاصة  املدى  الرئيسيني يف  الفاعلني  بني 

يف ظل غياب الرؤى املوحدة واألولويات املشرتكة 

التي تستهدف تعزيز الحوار حول األمن والسلم 

اإلقليمي والدويل.  

       المشاركة 
الدولية الواسعة 

في آيدكس تؤكد 
بوضوح عن تزايد 

الثقة الدولية بدولة 
اإلمارات العربية 

المتحدة وسياساتها 
وتوجهاتها الداعية 

إلى السالم والتنمية 
واألمن
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تشير معطيات التقرير السنوي 
الصادر من منظمة الشفافية 
الدولية لعام 2018 إلى الكثير 

من الحقائق المؤلمة والمفرحة 
في نفس الوقت، مؤلمة ألنها 
تكشف حجم المطامع الداخلية 

في مؤسسات الدولة، ومفرحة 
ألنها تعكس تقدم دول عربية 
مثل االمارات العربية المتحدة 

والمملكة العربية السعودية في 
مكافحة الفساد من خالل تشريعات 

وقوانين لإلفصاح المالي ومنع 
تضارب المصالح باإلضافة إلى 
وجود آليات واضحة لمحاسبة 

المسؤولين الفاسدين وآليات تعزز 
النزاهة، مما يعني قدرتها على 

القضاء على بعض السلوكيات 
المرتبطة بالفساد مثل اختالس 

المال العام، الرشوة، المحسوبية 
في الخدمة المدنية، واستغالل 

السلطة لمصالح شخصية.

حني يتآمر فرد أو مجموعة من األفراد من خارج الدولة 

فإن ذلك  منها  النيل  واقتصادها ومحاولة  الدولة  عىل 

النوعية  هذه  ان  باعتبار  وتفسرياته  تربيراته  له  أمر 

من املطامع متوقعة خصوصا إذا كانت الدولة تتمتع 

الجغرايف،  املوقع  األمني،  كاالستقرار  معينة  مبميزات 

آخره  وإىل  املتنوعة  الدخل  الطبيعية، مصادر  الرثوات 

عدو  لكل  مطمع  الدولة  من  تجعل  مميزات  من 

مرتبص ومتحني للفرص من أجل تنفيذ مخططاته للنيل 

البلد  أبناء  من هذه املميزات. أما حني يتآمر ثلة من 

أجل  من  مناصبهم  الستغالل  والتخطيط  خرياته  عىل 

مصالحهم الشخصية وتكوين ثروات منهوبة، فإن ذلك 

عيص عىل فهم الكثريين ألنها خيانة للوطن ولقيادته 

بالسعي  الغري مكرتثني  الوطن  أبناء  من مجموعة من 

الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  لقادة  املتواصل 

العربية لتجاوز تداعيات األزمات االقتصادية وخططها 

التنويع االقتصادي بدال  االسرتاتيجية من أجل تحقيق 

من االعتامد عىل القطاع النفطي، ناهيك عن مواجهة 

املؤامرات الخارجية التي تهدف إىل نيل من استقرارها.

يف  واملعقدة  الشائكة  األحداث  مجريات  مع  يصعب 

ألنها  الفرد  وطنية  لقياس  مؤرشات  وضع  مجتمعاتنا 

مشاعر حقيقية قد تتضح يف موقف واحد، وقد تزيف 

يف ماليني املواقف إذا اقتضت الحاجة لدى من يدعي 

“ الوطنية”، عىل سبيل املثال ال الحرص ال ميكننا اعتبار 

الفاسد “ مواطن” ألنه تجرد من وطنيته لقيامه بأعامل 

منصبه  وراء  من  واالكتساب  املايل  او  اإلداري  الفساد 

ملصالحة الشخصية، أما من يعمل وينجز ويحقق إنجازا 

عىل مستواه الفردي  دون تقديم مصلحته عىل مصلحة 

بنفسه ومؤسسته ووطنه، ويعمل  الغري لريتقي بذلك 

جاهدا لتحقيق رؤى وطنه من أي موقع هو فيه ، فهو 

بال شك 

“ مواطن” رغم حجم اإلنجاز ألنه يدرك ان إنجاز أي 

بلد ما هو اال حصيلة تراكم إنجازات فردية  تتحقق عرب 

موظفي املؤسسات يف كل القطاعات وبتشجيع وتوجيه 

من قياداتها.  

بالترصيحات  الفساد  مواجهة  ميكن  ال  القول،  خالصة 

وأخرى  الفساد  مكافحة  جمعيات  وبإنشاء  اإلعالمية 

حقيقية  جهود  تتطلب  الفساد  مواجهة  للنزاهة، 

العبث  نفسه  له  لردع كل من تسول  ومتابعة حثيثة 

باملال العام والتعدي عليه، أو استغالل منصبه لتحقيق 

دور  تعزيز  تتطلب  الفساد  مواجهة  شخصية.  مآرب 

األجهزة الرقابية ومامرسة اختصاصاتها من أجل حامية 

املال العام والكشف عن البطانة الفاسدة املتلونة -التي 

تدعي حب الوطن وهي تعيث فسادا يف مؤسساته - 

ألنها العدو األول الذي يهدد مستقبل أي بلد.

الفاسدين  وكيد  املتلونني  رش  من  قادتنا  الله  حفظ   

فيه خري  ملا  الصالحة وسدد خطاهم  البطانة  ورزقهم 

لبلداننا وألبنائها األوفياء.

السطر األخري...

بارك الله جهود صاحب السمو املليك األمري محمد بن 

الفساد  لقضايا  العليا  اللجنة  رئيس  سعود  آل  سلامن 

 400 استعادة  يف  بالنجاح  مؤخرا  تكللت  والتي  العام 

العربية  العامة للمملكة  مليار ريال سعودي للخزينة 

السعودية.

الفاسد و » الوطنية المزعومة«

بقلم : د. مها الراشد
رئيس قسم االعالم والسياحة 

والفنون- جامعة البحرين

 السطر األخير  السطر األخير 
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ويف أقل من عقدين من العمل املتواصل والدؤوب، 

استطاعت اإلمارات أن تتبوأ مكانة متقدمة، وأن 

التي  املوثوقة،  العاملية  املؤرشات  تتصدر عرشات 

تعني بتصنيف جودة األداء الحكومي من جانب، 

السعادة  تحقيق  عىل  الدولة  قدرة  مدى  وقياس 

للمواطنني واملقيمني بها من جانب آخر.

نتائجها،  واتضحت  اإلمارات،  تجربة  تبلورت  لقد 

اليقني يف نجاعتها عرب استدامتها واطراد  وعززت 

بالدولة  خاصاً  شأناً  تعد  مل  بحيث  ازدهارها، 

ومواطنيها، وهنا انتقلت تلك التجربة إىل “موضع 

اإللهام”، لتبدأ الدولة يف مشاركتها مع الحكومات 

وعربة  درساً  باعتبارها  العامل،  حول  والخرباء 

وطريقة عمل ُمجربة.

حدث فريد
املايض،   2019 فرباير   12 إىل   10 من  الفرتة  يف 

الحكومات  القادة ورؤساء  شارك نحو 4000 من 

واملسؤولني والرواد واملبدعني واملفكرين، من 140 

دولة، يف أعامل الدورة السابعة من القمة العاملية 

خبري   600 من  أكرث  هؤالء  بني  ومن  للحكومات، 

من مسترشيف املستقبل واملتخصصني يف الدراسات 

يف  ومسؤوالً  رئيساً   120 من  وأكرث  املستقبلية، 

رشكات عاملية بارزة.

وتوزعت أعامل القمة عىل أكرث من 200 جلسة 

اجتراح المستقبل في »قمة الحكومات«
الحوكمة والكفاءة واالبتكار... الطريق الحصري للسعادة

مع بدء األلفية الثالثة، تغيرت مفاهيم راسخة في شأن أدوار القيادة ووظائفها، وفي الوقت الذي 
ظلت فيه دول ومجتمعات تبحث عن طريقها نحو الكفاية والنمو واألمن واالستقرار، برز نمط جديد من 

القادة الذين فهموا أن غاية العمل الحكومي، وفي القلب منه مهام القائد، يتعلق بالقدرة على 
 Mission ”تحقيق سعادة المواطن والمقيم الفرد؛ وهو األمر الذي تحول سريعًا إلى “بيان مهمة

بقلم:  د. ياسر عبد العزيزStatement قادة دولة اإلمارات، وغاية عملهم.
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القطاعات  تتناول  وتفاعلية  رئيسية  حوارية 

رئيسية،  محاور   7 ضمن  الحيوية،  املستقبلية 

تعالج مستقبل التكنولوجيا وتأثريها يف حكومات 

الحياة،  وجودة  الصحة  ومستقبل  املستقبل، 

العمل  وسوق  والتعليم  املناخي،  والتغري  والبيئة 

الدويل،  والتعاون  والتجارة  املستقبل،  ومهارات 

واالتصال  واإلعالم  والسياسة،  واملجتمعات 

أهدافها  ضمن  وذلك  واملجتمع،  الحكومة  بني 

الساعية إىل إحداث تحول نوعي يف الوعي واألداء 

الحكومي.

منصة  بوصفها  للحكومات  العاملية  القمة  تربز 

والرواد،  والخرباء  واملسؤولني  للقادة  فريدة 

منصة  وهي  والعامل،  املنطقة  مستوى  عىل 

الالزمة  الفرص  كل  توفر  بحيث  ومنفتحة،  ذكية 

ذات  الناجحة  املبادرات  وأصحاب  للمبتكرين 

الصلة بالعمل الحكومي واملستقبل، ليك يعرضوا 

صيغ  إىل  وصوالً  أفكارهم،  ويطرحوا  تجاربهم، 

أكرث ذكاء وفاعلية لالقرتاب من املستقبل وصنعه، 

ملصلحة األوطان واملواطنني.

من الركام إلى اإللهام
لذلك مل يكن غريباً، أن تكون رواندا هي الدولة 

“القمة  دورات  من  الدورة  هذه  عىل  الضيف 

كاجامي  بول  رئيسها  يكون  وأن  الحكومية”، 

استطاعت  إذ  للقمة،  الرئيسية  الكلمة  صاحب 

لتصنع  الركام  تحت  من  تنهض  أن  الدولة  هذه 

تجربة ملهمة تستحق أن تُروى، وأن يتعلم منها 

كثريون.

وبينهم  مستمعيه؛  أمام  كاجامي،  كلامت  كانت 

يف  غاية  ومفكرون،  ومسؤولون  ووزراء  قادة 

االقتضاب، والرتكيز، والبساطة.

منطق  من  كاجامي  عهد  يف  رواندا  تحولت 

تؤكده  ما  وفق  “الريادة”،  موقع  إىل  “اإلبادة” 

مؤسسات دولية وأفريقية مرموقة، رأت أن هذه 

أو  بحرية  واجهة  تفتقد  التي  املخنوقة،  الدولة 

يف  مليوناً   11 الـ  ويعيش سكانها  طبيعية،  موارد 

مربع،  كم  ألف   26 تتجاوز  ال  محدودة  مساحة 

وتعاين جراح نزاع عرقي مهلك عميق، استطاعت 

يف عقدين أن تصبح “سنغافورة أفريقيا”.

عىل  متصل  عقد  مدى  عىل  رواندا  حافظت 

متوسط منو يزيد عن %7.5، لتصبح بذلك أعىل 

االقتصادات منواً يف أفريقيا وبني األعىل يف العامل، 
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مرات  ثالث  الفرد  دخل  متوسط  ضاعفت  كام 

نيايب عىل  الفرتة نفسها، وشكلت أول مجلس  يف 

مستوى العامل أكرثيته من النساء.

الدولية  قاد كاجامي حكومة وصفتها املؤسسات 

بأنها “واحدة من أكرث الحكومات كفاءة ونزاهة 

العميق بدوره،  العامل”، وعرب إميانه  عىل مستوى 

هذا  حقق  والنزاهة،  الكفاءة  لقيمتي  واحرتامه 

النجاح.

كلمته  خالل  باختصار  خطته  كاجامي  رشح 

وكرست  املواطنني،  توقعات  “فهمت  القصرية: 

وأرشكت  املدنية،  املشاركة  وعززت  املؤسسية، 

يف  واستثمرت  املستقبل،  صياغة  يف  الجميع 

التكنولوجيا، واعتمدت عىل االقتصاد املعريف بدالً 

واملؤسسات  الحكومة  وألزمت  املادي،  االقتصاد 

بنهج الحوكمة والتنظيم”.

تنجح  “حينام  بالقول:  كاجامي  ختم  النهاية  ويف 

رواندا، فإن هذا يعني أنه ال يوجد مستحيل”.

المستقبل... اآلن
مختلفة  قاعات  ضجت  أيام،  ثالثة  مدى  عىل 

املساحات ومتنوعة التجهيزات بنقاشات وعروض 

اختيارها  تم  فيها عقول  تدريب، شاركت  وورش 

أن  يجب  ملا  مطلوبة  صورة  ترسم  ليك  برباعة، 

وعالقات  الحكومي،  العمل  آليات  عليه  تكون 

ببعضها  الحكومات  بالحكومات، وعالقات  الناس 

البعض.

يف الساحة املؤدية إىل قاعات “الدرس”، سيمكن 

النقل  وحدات  بعض  يشاهدوا  أن  للمشاركني 

الذكاء  تقنيات  من  ستستفيد  التي  املُعلّقة؛ 

االصطناعي، وتوظيفات القيادة الذاتية، ليك تحل 

مشكلة التكدس واالختناقات املرورية.

قدمني،  عىل  يسري  آيل”  “إنسان  سيخطف  كام 

وسيسأل  األنظار،  الكامريا،  سمت  ويأخذ 

الرد: “روبوت ميكنه  املشاركون: ما هذا؟ وسيأيت 

الخطرة  األماكن  االستطالع يف  بعمليات  يقوم  أن 

الوصول  اإلنسان  عىل  يصعب  التي  والضيقة، 

سيمكنه  واملتنوعة،  املتكاملة  قدراته  وعرب  إليها، 

ويقدم  يراه،  ما  كل  ويحلل،  ويصنف،  يصور،  أن 

تقريراً، مشفوعاً بتوصيات.

النسخة  زيارة  لكن  يشء،  كل  هو  ذلك  يكن  مل 

الصورة  تقدم  املستقبل”،  “متحف  لـ  التعريفية 

األداء  إليه  يصل  أن  ميكن  ما  حول  املكتملة 
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بني  يربط  حني  ونجاعة،  فاعلية  من  الحكومي 

وتقنيات  االصطناعي،  والذكاء  االبتكار،  عوامل 

االتصال، وقبل هذا كله، وأكرث أهمية منه... إرادة 

التغيري والنجاح عرب اجرتاح املستقبل.

الذي  الدولة،  مرشوع  هو  املستقبل”  و”متحف 

ومن   ،2020 العام  يف  افتتاحه  ويتم  سيكتمل 

أفضل  إىل  التعرف  باإلمكان  سيكون  خالله 

املبادرات التكنولوجية واإلبداعية، املعتمدة عىل 

تقنيات الذكاء االصطناعي، يف تسهيل حياة الناس، 

وتعزيزها، والربهنة عىل كفاءة الحكومات.

ستفاجأ  املتحف  من  التعريفية  النسخة  تلك  يف 

بأن املبادرات التي يتم عرضها ال تخص حكومات 

الشامل املتقدمة فقط، لكن مثة مبادرات إبداعية 

أمكن رصدها، والتعريف بها، وعرضها، لحكومات 

عىل  برهنت  بعدما  الثالث،  العامل  دول  من 

الفاعلية والنجاح.

من بني ما ستجده يف هذا املكان مبادرة مستقبلية 

عنوانها “توأمك الرقمي”، والفكرة بسيطة للغاية؛ 

إذ سيصبح لك “توأم رقمي” يعرف كل يشء متاح 

ويقارنها  ويصنفها،  البيانات،  تلك  ويحلل  عنك، 

إياها، ولذلك،  تلقينه  تم  التي  والقواعد  باملعايري 

احتجت  كلام  إليه  اللجوء  بوسعك  فسيكون 

الجواب،  يعطيك  أن  بوسعه  وسيكون  مشورته، 

عليك  يتوجب  مبا  وينصحك  يخدم حالتك،  الذي 

فعله.

سيشمل ذلك حياتك املهنية، وصحتك، ودراستك، 

الرتفيهية،  والجوانب  الشخصية،  وحياتك 

لتتخذ  والفعالة  املوثقة  النصائح  وسيتضمن 

القرارات األفضل يف شئونك املالية.

أما “يونيتي”، فليست سوى كائن يوظف تقنيات 

تواصل  قدرات  وميتلك  االصطناعي،  الذكاء 

األفكار  من  مجموعة  اندماج  مجسداً  ملحوظة، 

من  املستخلصة  والتجارب  واملعارف  واملعتقدات 

حياة مليارات البرش.

بني  التكامل  بتحقيق  معنية  “يونيتي”  وستكون 

املشاعر البرشية واملنصات االصطناعية، كخطوة 

أوىل نحو الوصول إىل الجيل الثالث من القدرات 

Scan شخصك،  قدرتها عىل مسح  عرب  البرشية، 

وتحليلك، ورصد ما قد يطالك من قصور صحي 

قد  ما  واقرتاح  عقيل،  أو  نفيس  أو  مزاجي  أو 

ما  تعزيز  أو  العوار،  ذلك  من  للخروج  تحتاجه 

يلزم تعزيزه.



استراتيجيات84 2019مـارس566العدد

مبادرات وابتكارات
املبادرات  الكثري من  فإن  أوضح،  املسألة  ولجعل 

املستندة إىل االبتكار تنجح بالفعل وتحقق نتائج 

ملموسة؛ ومن ذلك تلك التجربة التي يتم عرضها 

باعتبارها اخرتاقاً كندياً، حيث نجحت الحكومة يف 

تطوير برنامج تحفيزي ملجموع السكان يف خطوة 

.Carrot Rewards واحدة، تحت اسم

بتبني  الوعي  نرش  إىل  الربنامج  هذا  ويهدف 

رفع مستوى وعي  منط حياة صحي ونشط، عرب 

باملخاطر  واحد،  عام  خالل  البالد،  يف  املقيمني 

وتبصريهم  البدين،  النشاط  بضعف  املرتبطة 

باملامرسات املرجوة لتجاوز تلك املخاطر.

يرصد  تطبيقاً  الكندية  الحكومة  طورت  لقد 

النشاط البدين لكل مقيم، وحينام يظهر أن هذا 

املخاطر  لتجنب  املطلوبة  بالكثافة  ليس  النشاط 

الصحية، فإنه ينبهك لذلك، ويف الوقت ذاته فإنه 

تُسمى  نقاطاً  بأن مينحك  اإليجايب،  يعزز سلوكك 

املستويات  إىل  “نقاط والء” كجائزة حينام تصل 

املرجوة.

سيمكن  الوالء”  “نقاط  تجميع  خالل  ومن 

عىل  الحصول  يف  يستخدموها  أن  للمقيمني 

خدمات مجانية أو خصومات يف محطات الوقود، 

ومرافق الرتفيه، وبعض املدفوعات الحكومية.

خالل  من  نجحت  أنها  الكندية  الحكومة  تقول 

هذا التطبيق يف تقليل املخاطر الصحية الناجمة 

مبوازاة   ،29% بنسبة  البدين  النشاط  ضعف  عن 

تحقيق زيادة ملموسة يف النشاط البدين اإليجايب 

ملجموع السكان بنسبة %34 يف سنة واحدة.

وميكن تفسري هذا النجاح عرب االطالع عىل أدبيات 

االقتصاد،  علم  ضمن  السلويك”  “االقتصاد  فرع 

والذي يؤكد باحثوه أن تقليل عدد األشخاص غري 

النشطني بدنياً بنسبة %1، يؤدي تلقائياً إىل توفري 

الصحية يف  الرعاية  تكاليف  2.1 مليار دوالر من 

دولة مثل كندا.

املستقبل”  “متحف  لـ  التعريفية  النسخة  تضم 

نجحت  التي  املشابهة،  التجارب  من  العديد 

األفكار  توظيف  يف  خاللها  من  الحكومات  بعض 

وتجليات  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  مع  املبدعة 

التكنولوجيا، من أجل تحسني حياة البرش، وتفعيل 

جودة األداء الحكومي يف آن.

طريق السعادة
يرتكه  الذي  القوي  االنطباع  فصل  ميكن  ال 

عن  زائر  كل  وجدان  يف  املستقبل”  “متحف 

اضطلعوا  الذين  اإلماراتيني،  والشابات  الشبان 

أفضل  لقد أعطى هؤالء  مبهمة الرشح والتفسري، 

عرب  بلدهم،  وعن  أنفسهم  عن  االنطباعات 

امتالكهم قدرات استيعاب وعرض فائقة، وألنهم 

جيداً،  دورهم  واستوعبوا  جيداً،  تعليامً  تلقوا 

فقد استطاعوا الربط بني فاعلية األداء الحكومي 

ومتيزه وبني املستقبل، محققني الفكرة التي أنشئ 

بسببها املتحف، وأقيمت القمة.

أن  يكفي  ال  إذ  واضحة؛  كانت  القمة  رسالة 

الناتج  الدول معدل منو جيداً عىل صعيد  تحقق 

املحيل اإلجاميل، أو تكتفي بتحقيق السالم واألمن 

أن  الجيدة  الحكومات  عىل  ولكن  واالستقرار، 

الواجب  بالقدر  وتتحىل  الحوكمة،  آليات  تُفّعل 

مواتية  بيئة  وتضمن  والنزاهة،  الكفاءة  من 

الزدهار االبتكار واإلبداع، وتلك طريقة مضمونة 

املواطن  إىل  السعادة  وجلب  املستقبل،  الجرتاح 

الفرد اإلنسان.
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لم يعد مفهوم القّوة في العصر 
الحالي مقترنا بتوافر المقومات 

العسكرية واالقتصادية فقط، 
بقدر ما أصبح مرتبطا أيضا؛ 
وبشكل أساسي؛ بامتالك 
المعلومات والتكنولوجيا 

الحديثة؛ بما يتيح توظيف مختلف 
المقومات في تحقيق األهداف 
المتوّخاة، عالوة على التأثير في 

الرأي العام داخليا وخارجيا..

 تشري املامرسات الدولية إىل أن أهمية القوة مبختلف 

تجلياتها ال تكمن يف مجرّد امتالكها فقط؛ ولكن يف 

حسن توظيفها، ويؤكّد الكثري من الباحثني واملفكرين 

يف  ناجعة  وغري  مكلّفة  تبقى  »الخشنة«  القوة  بأن 

تحقيق األهداف االسرتاتيجية للدول؛ وهو ما يطرح 

أهمية استحضار آليات القوة »الناعمة«؛ التي تقوم 

عىل اإلغراء والجذب بدل اإلكراه والزّجر.. واستثامر 

التأثري  القنوات مبا فيها اإلعالم عىل طريق  مختلف 

عىل صناعة الرأي والقرارات الدوليني..

وإذا كان توظيف اإلعالم يتّخذ يف كثري من األحيان 

طابعا إيجابيا، عرب املساهمة يف تنوير وتأطري وتنشئة 

مبختلف  األزمات  تدبري  يف  واملساهمة  املجتمع، 

أشكالها، والتخفيف من وطأتها، فإنه يتّخذ يف أحيان 

وتكريس  األزمات  اختالق  عرب  هّداما،  طابعا  أخرى 

الفوىض، ضمن ما يعرف يف أدبيات العالقات الدولية 

األزمات  ترصيف  عىل  تقوم  التي  باألزمات  باإلدارة 

الحقيقية عرب سبل ملتوية وال أخالقية.. تصل إىل حّد 

والطائفية  العرقية  الّنعرات  وإثارة  اإلشاعات  إطالق 

والتحريض عىل العنف وإرباك التحالفات واملواثيق 

واملعاهدات الدولية..

التي  األزمات  إدارة  لتقنية  بالنسبة  األمر  هو  وكام 

واقتصادية  وتقنية  برشية  مقومات  وجود  تتطلّب 

وعسكرية.. تسّهل التّحكم يف مسار املشكالت وتحول 

تدعمها  أصبحت  باألزمة  اإلدارة  فإن  متّددها؛  دون 

اآللة  وكذا  االسرتاتيجية؛  األبحاث  مراكز  مخرجات 

اإلعالمية من حيث توجيه وتعبئة الرأي العام..

ينطوي التواصل إبان فرتة األزمات عىل أهمية قصوى، 

سواء تعلق األمر بالتواصل الداخيل بني طاقم خلية 

من  كبري  بقدر  املعلومات  مترير  عرب  نفسها؛  األزمة 

إعامل  مستوى  عىل  عموديا  أو  والوضوح،  السالسة 

وعىل  ناجعة  قرارات  التخاذ  والتنسيق  التّشاور 

حيث  من  أفقيا  أو  والنجاعة،  التشاركية  من  قدر 

تنوير املجتمع، بطبيعة األزمة وخلفياتها وحدودها 

التعاطي  سبيل  عىل  املتخذة  والسبل  ومخاطرها، 

معها..

من  مناخ  سيادة  األزمات  اندالع  يرافق  ما  عادة 

الخوف والهلع والرتقب يف أوساط املجتمع، ما يفرض 

تدبري الوضع بقدر كبري من العقلنة والّدقة، وغالبا ما 

بقلم : د. إدريس لكريني
أستاذ العالقات الدولية في جامعة 

القاضي عياض - مراكش
drisslagrini@yahoo.fr

يتحّمل اإلعالم جزءا كبريا من املسؤولية يف مثل هذه 

القاسية، عىل مستوى  العصيبة واملحطات  اللحظات 

إيجايب  تواصل  وبلورة  األزمات،  تدبري  ثقافة  ترسيخ 

مع الرأي العام الذي يتابع تطور األزمة باهتامم بالغ، 

ومّده باملعلومات الكافية والدقيقة؛ درءا لكّل إشاعة 

األوضاع  إرباك  شأنها  من  زائفة  ألخبار  انتشار  أو 

واملساهمة يف إفشال الجهود الرامية لتطويق األزمة.

الصدد، هو  إن ما يضاعف مسؤولية اإلعالم يف هذا 

الطفرة النوعية والكّمية التي لحقت حقل املعلومات، 

مع ثورة اإلنرتنت التي فتحت إمكانات هائلة، ومخاطر 

مختلفة يف هذا الصدد، وبخاصة مع التطّور والتمدد 

اللذان لحقا بشبكات التواصل االجتامعي التي انتقلت 

من فضاءات للتواصل إىل تقنيات للضغط والتأثري..

ولذلك؛ ميكن لبعض وسائل اإلعالم وقنوات التواصل 

االجتامعي أن تلعب أدوارا سلبية خالل فرتات األزمات 

عن وعي أو عن غري وعي.. والواقع أن عدم استئثار 

أو مستقال،  للدولة  تابعا  كان  املحرتف؛ سواء  اإلعالم 

أو نابعا من خلية تدبري األزمة نفسها بأدواره البّناءة 

املفرتضة يف مثل هذه املحطّات الصعبة، يخلق حالة 

من الفراغ، تجعل املعلومة ككرة ثلج تتمّدد وتتضّخم 

برسعة مع هذه التقنيات العابرة للحدود التي يسعى 

بعض أصحابها إىل كسب املشاهدة واالنتشار والشهرة 

عرب تضخيم األحداث ونرش اإلشاعات  واالبتزاز وإثارة 

الفوىض..

تربز الكثري من الوقائع، أن اندالع األزمات وما تفرزه 

من ارتباك وهلع يف أوساط املجتمع وصانعي القرار، يف 

غياب خطّة اسرتاتيجية واضحة يف هذا السياق، يوفّر 

تقودها  التي  باألزمات  اإلدارة  تقنية  انتعاش  رشوط 

ما  غالبا  مختلفة،  بأجندات  ضخمة  إعالمية  قنوات 

اإلحباط  من  حالة  وخلق  األحداث  توجيه  إىل  تنحو 

داخل الفضاءات املستهدفة..

إن االستثامر يف املجال اإلعالمي بكل أصنافه املرئية 

احرتافية  بصورة  واإللكرتونية..  واملقروءة  واملسموعة 

تستوعب التّحوالت والتحديات الدولية الراهنة، هو 

لعنارص  وإثراء  املعايري،  بكل  رابح  اسرتاتيجي  خيار 

القوة الناعمة الكفيلة بتحقيق األهداف املرسومة يف 

أبعادها املختلفة، والقادرة عىل مواجهة كل التحديات 

واملؤامرات املطروحة يف هذا الصدد..

اإلعالم وإدارة األزمات
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رشكة دخلت  وقد 

يف   Science Technology

املدرعات  رشكة  مع  اسرتاتيجية  رشاكة 

إىل  الرامية  الخطط  تنفيذ  أجل  من  األوكرانية 

التعاون معا يف تسويق العائلة الجديدة من اآلليات 

القتالية املدرعة الحديثة يف منطقة الرشق األوسط 

املدرعة  اآللية  عرض  جرى  وقد  أفريقيا.  وشامل 

إليه،  املشار  املعرض  أثناء   VARTA الجديدة 

للتدخل  آلية  أحدث  من  مناذج  عدة  إىل  باإلضافة 

وتعترب  املتحرك.  الهاون  ونظام   Novator الرسيع 

األفراد  لنقل  مثالية  الجديدة  املدرعة  اآللية  عائلة 

تجهيزها  إمكانية  عىل  عالوة  القتال،  ساخات  يف 

وإعدادها كمركبة ملقر القيادة أو إلخالء القوات.

بالذكر أن رشكة Armour األوكرانية  الجدير  ومن 

والتي  والتصنيع  التصميامت  عمل  يف  املتخصصة 

تعترب رشيكة لرشكة Science Technology تتمتع 

بخربة طويلة يف مجال الصناعات العسكرية، السيام 

األوكرانية  املسلحة  القوات  ليس  احتياجات  تلبية 

فحسب، بل والجيوش األجنبية األخري عىل مستوى 

بتصنيع  األوكرانية   Armour رشكة  وتقوم  العامل. 

األفراد  لنقل   VARTA املدرعة  األفراد  حاملة 

الخدمات  تأمني  عملية  وقيادة  القتال  ساحة  يف 

الالزمة يف مجال األعامل الهندسية واإلنتاج وتقديم 

املنتجات  وبيع  القانوين  والدعم  االستشارات 

حاملة األفراد المدرعة الجديدة 
VARTA رمز لالبتكار واألداء القتالي

كشفت شركةScience Technology  التي تتخذ من السعودية 
مقرا لها وشريكتها األوكرانية، كشفتا مؤخرا النقاب عن 

إطالق هائلة متقدمة من اآلليات المدرعة أثناء مؤتمر 
ومعرض الدفاع الدولي )أيدكس( الذي انعقد في العاصمة 

اإلماراتية أبوظبي في شهر  فبراير من العام الجاري.
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حد  عىل  والخارجية  الداخلية  لألسواق  العسكرية 

سواء.

تصنيع  األوكرانية يف   Armour تتخصص رشكة  كام 

 Armoured Personnel املدرعة  األفراد  حامالت 

الطبي  اإلسعاف  وسيارات   )Carrier )APC

العسكرية  الوحدات  وأسلحة  امليدانية  واملطابخ 

وتحديث  تسهيل  إىل  باإلضافة  املدفعية،  وأسلحة 

الرشكة  تقدم  كام  العسكرية.  اآلليات  وتصفيح 

دول  إىل  التصنيع  قدرات  نقل  مجال  يف  خدماتها 

العمالء ومساعدة الرشكات املحلية واألجنبية يف فتح 

أسواق جديدة والتوسع فيها.

التصميم والسمات األساسية
تستمد حاملة األفراد املدرعة VARTA تصميمها من 

الشاحنة الثنائية املحور ذات الدفع الرباعي املجهزة 

مع  الرباعي  الدفع  خاصية  وبدمج  خاص.  بشاسيه 

الشاسيه الصالح لالستخدام فوق كافة أنواع الطرق، 

مع  رئيسية  أجزاء  ثالثة  إىل  املركبة  تصميم  ينقسم 

الطاقم  مقصورة  ووجود  املقدمة  يف  املحرك  وجود 

واألفراد يف املنتصف ومنطقة الشحن يف الخلف.

ويتم تصنيع مقصورة املركبة من الفوالذ املتخصص 

من نوع 560 الذي يؤمن حامية األفراد ضد الذخرية 

الحارقة الخارقة حتى عيار 6,62 ملليمرتا، تستخدم 

املركبة VARTA بدنا عىل شكل حرف V الستيعاب 

الحامية  يؤمن  الذي  األمر  لأللغام،  املضادة  املقاعد 

ناسفة  لعبوات  التعرض  عند  الطاقم  ألفراد  الالزمة 

 TNT ال  مادة  من  كيلوجرامات   6 زنة  حتى 

الشديدة االنفجار.

عىل   VARTA املدرعة  األفراد  حاملة  وتحتوي 

تصميم قتايل مجهز مبدفع رشاش عيار 7,62 ملليمرتا 

عىل  املركبة  تحتوي  كام  ملليمرتا،   12,7 عيار  أو 

منافذ لعرش رشاشات موزعة بالتساوي حول املركبة، 

القذائف  راجم  استيعاب  أيضا  للمركبة  وميكن 

  )UBGL )Under-Barrel Grenade Launcher

يؤمن  بدرع  املركبة  حامية  يتم  ذلك،  عىل  عالوة 

الصغرية  األسلحة  طلقات  ضد  الالزمة  الحامية 

والشظايا الناجمة عن القنابل.

 High-Cross متصالــــب  شاســــيه 
Chassis

قاعدة  عىل   VARTA املدرعة  األفراد  حاملة  تقف 

شاحنة مزدوجة املحور رباعية الدفع مزودة بشاسيه 

متخصص متصالب قادر عىل حمل أوزان حتى 8,15 

أطنان، ويوجد لدى هذا الشاسيه نظام مركزي قوي 

لنفخ الدواليب ميكن االعتامد عليه حتى يف أصعب 

الظروف وأشدها قسوة.

محرك مزود بشاحن توربيني 
يعمل بالديزل

تستخدم حاملة األفراد املدرعة VARTA  محركا ذا 

ست اسطوانات عىل شكل حرف V مزودا بشاحن 

 300 أو  حصانا   270 بقوة  بالديزل  يعمل  توربيني 

هذا  ويستخدم  املحرك(،  نوعية  )حسب  حصانا 

الوقود  بينها  الوقود، من  أنواعا عديدة من  املحرك 

وتصل  القتالية.  العمليات  يف  الجودة،  املنخفض 

الرسعة القصوى للمركبة  VARTA عىل الطريق 

الساعة  إىل 120 كيلومرتا يف 

والحد األقىص للعزم إىل 

1128 نيوتن مرت.

صندوق 
تروس 

ذو ثماني 
سرعات

األفراد  حاملة  تستخدم 

صندوق   VARTA املدرعة 

مثاين  ذا  يدوي  تروس 

مع  للتعامل  رسعات 

الطرق،  أنواع  كافة 

الصندوق  هذا  ويضمن 

قدرة املركبة عىل أثناء املعارك. 

التعليق الكثيف 
 Energy-Intensive الطاقة

Suspension

نظاما   VARTA املدرعة  األفراد  حاملة  تستخدم 

الطاقة  عىل  يعتمد  الصدمات  المتصاص  مزدوجا 

 energy-intensive dual shock الكثيفة 

يايات  عىل  يعتمد  نظام  وهو   absorber system

ورقية leaf springs إضافية فوق الدواليب من أجل 

وإن  التحرك حتى  أثناء  الراحة  أكرب من  قدر  تأمني 

املمهدة.  غري  الطرق  فوق  عالية  رسعات  عىل  كان 

فوق  الستخدامها  مثالية  املركبة  هذه  تعترب  لذلك، 

الطرق الوعرة عىل  املدى الطويل.

بأقـــل مجهود  صيانـــة مدرعة 
Armoured Capsule Care

من   VARTA املدرعة  األفراد  حاملة  بناء  تم 

الفوالذ املتخصص من نوع 560 بالتعاون مع رشكة 

يعني  ما   ، السويدية   Armour

تحمل  عىل  املركبة  قدرة 

من  املبارشة  اإلصابات 

الذخرية  جانب 

قة  ر لحا ا

لخارقة  ا
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املركبة  وتستخدم  ملليمرتا.   7,62 عيار  املدرعات 

زجاجا مضادا للرصاص يؤمن نفس درجة الحامية 

التي تؤمنها Armour، بينام تسمح أسلوب الرتكيب 

تعرضه  عند  استبداله  برسعة  للمركبة  الخارجي 

باليستية  أيضا بصفائح  املركبة  تتمتع  للرضر. كام 

أما  الحامية.  من  أكرب  قدر  لتوفري  باملحرك  تحيط 

 VARTA بالنسبة إىل هيكل حاملة األفراد املدرعة

عىل شكل حرف V  الخاص مبقصورة طاقم املركبة 

ويتميز  للركاب،  الالزمة  الحامية  فيؤمن  املدرعة 

الناسفة  العبوات  انفجارات  تحمل  عىل  بقدرته 

 TNT ال  مادة  من  كيلوجرامات   6 تعادل  التي 

الشديدة االنفجار.

سالح من الجيل التالي
تأيت حاملة األفراد املدرعة VARTA مجهزة مبحطة 

حامية  ومجموعة   gunner station الرمي  لفرد 

الرامي املوجودة عىل سقف املركبة التي تستطيع 

مثل  املختلفة  الرشاشة  املدافع  أنظمة  تحمل  أن 

 12,7 عيار  املدفع  أو  ملليمرتا   7,62 عيار  املدفع 

املدرعة  األفراد  تجهيز حاملة  ملليمرتا. كام ميكن 

VARTA بقبة ضمنية enclosed cupola لحمل 

 7,62 )عيار  املزدوجة  الرشاشة  املدافع  أنظمة 

وتتوافر  ملليمرتا(.   12,7 عيار  املدفع  أو  ملليمرتا 

واملزودة  اليدوية  الفئتني  لدى  املدافع  أبراج 

بالطاقة، بينام تحتوي املركبة VARTA عىل وحدة 

قتالية مزودة مبدفع رشاش عيار 7,62 ملليمرتا أو 

املركبة  تحتوي  كام  ملليمرتا.   12,7 عيار  املدفع 

موزعة  رشاشة  مدافع  لعرشة  تتسع  منافذ  عىل 

إمكانية  مع  املركبة،  جانبي  عىل  بالتساوي  عىل 

 UBGL القذائف  راجم  استيعاب  استيعاب 

Under-Barrel Grenade Launcher(( ومنافذ 

للغازات  تهوية  بنظام  مزودة  الرشاشة  املدافع 

 powder gases ventilation system املسحوقة

الدخان  قنابل  إلطالق  نظام  تركيب  إمكانية  مع 

فوق املركبة.

مقاعد مضادة لأللغام
لدى  لأللغام  املضادة  الحديثة  املقاعد  اختبار  تم 

مستويات  عىل   VARTA املدرعة  األفراد  حاملة 

الحامية STANAG 4569، وتم بناء تلك املقاعد 

طبقا ملعايري AEP-55 لدى حلف شامل األطليس 

)الناتو( من أجل استيفائها. واملقاعد مجهزة بنظام 

الطاقة  الهواء(  )خانق  مخمد  لتخفيف  متقدم 

energy damper attenuation system ونظام 

ألحزمة املقاعد مكون من خمس نقاط. كام ميكن 

املركبة،  جدران  عىل  األحزمة  تلك  تعليق  أيضا 

طيها،  بإمكانية  الرأس  ومساند  املقاعد  وتتميز 

باإلضافة إىل بطانتها الخارجية املضادة للامء.

دواليب الطرق الوعرة
 VARTA املدرعة  األفراد  حاملة  دواليب  تتكون 

مبقاس  املمهدة  غري  للطرق  خاصة  إطارات  من 

14R20 أو 16R20، وهي دواليب بدون إطارات 

داخلية تتميز بقدرتها العالية عىل الطفو وتحقيق 

األمان.

moured Rim Protection حامية اإلطار املدرع

أقصة   VARTA املدرعة  األفراد  حاملة  حققت 

استفادة ممكنة من تجهيزها بنظام مركزي لنفخ 

الهواء  ضغط  يؤمن  الذي  النظام  وهو  اإلطارات، 

الالزم داخل إطارات املركبة تبعا لنوعية الطرق.

كام تتمتع املركبة أيضا بعمل صيانة آلية لضغط 

للتلف.  تعرضها  حالة  يف  اإلطارات  داخل  الهواء 

األكرث من ذلك هو احتواء حاملة األفراد املدرعة 

أتوماتيكيا  اإلطارات  فضل  ميزة  عىل   VARTA

حيث  بالغ  لرضر  تعرضها  حالة  يف  النظام  عن 

الهواء  ضغط  جهاز  قدرة  الهواء  ترسب  يتعدى 
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)الكومربيسور( عىل تعويض الفاقد. ويوجد لدى 

إطار   VARTA املدرعة  األفراد  حاملة  املركبة 

هواء  إىل  الحاجة  دون  السري  عىل  قادر  مطاطي 

العسكرية  العمليات  استمرار  تأمني  أجل  من 

حتى بعد فقدان بعض الضغط أو كله حتى 50 

كيلومرتا فوق الطرق الوعرة. ويتكون نظام اإلطار 

هذا من ثالثة أجزاء، وهو ما يسمح برسعة تركيبه 

دون الحاجة إلىى االستعانة بأي معدات خاصة.

التطـــورات المتعلقـــة بالتحكم 
في درجة الحرارة

يوجد لدى حاملة األفراد املدرعة VARTA نظام 

تصميمه  الهواءجرى  وتدفئة  لتكييف  مستقل 

داخل  املناسبة  الحرارة  درجة  لتوفري  خصيصا 

املقصورة يف األجواء التي تصل فيها درجة الحرارة 

مئوية.  درجة  الخمسني  أو  األربعني  دون  ما  إىل 

وميكن تدفئة كافة نوافذ املركبة ومراياها، وتحتوي 

لوحة املفاتيح عىل أنظمة استشعارومفاتيح ضد 

املاء ومضادة للصدمات.

الونـــش بطريقة  التحكم فـــي 
مبتكرة

يوجد لدى حاملة األفراد املدرعة VARTA ونش 

الصدمات  الحامية ضد  للامء يؤمن  كهريب مضاد 

أطنان،   10 إىل  القطر  عىل  الونش  قدرة  وتصل 

فوالذي طوله  كابل  أو  بحيل صناعي  مزود  وهو 

30 مرتا. عالوة عىل ذلك ولزيادة القدرة عىل الجر 

البكرات  من  مجموعة  تركيب  ميكن   traction

pulley blocks

نظام إخماد الحرائق بسرعة 
كبيرة

يوجد لدى حاملة األفراد املدرعة VARTA نظام 

مقصورة  داخل  كبرية  برسعة  الحرائق  إلخامد 

الركاب وبيت املحرك. ويؤمن هذا النظام الحامية 

عن  فضال  املولوتوف”،  “كوكتيالت  ضد  الالزمة 

قدرته عىل تقليل املخاطر الناجمة عن أي هجوم 

باستخدام مدافع ال “آر يب جي”. ويحتوي هذا 

تحت  باألشعة  تعمل  رصد  أجهزة  عىل  النظام 

الحمراء قادرة عىل تحديد مصدر الحريق خالل 

ثم إخامدها يف غضون 250  ثانية، ومن  3 مليل 

مليل ثانية.

املستوى  من  للحامية  طبقا  الحامية: 

الثاين STANAG 4569 ضد األسلحة 

ملليمرتا   7,62 عيار  من  النارية 

كيلوجرامات   6 زنة  األلغام  وانفجار 

من مادة ال TNT الشديدة االنفجار.

الدفع  رباعية  الدواليب:  نوعية 

)شاسيه مجهزة للسري فوق كافة أنواع 

الطرق(.

القدرة عىل التحميل: 3 أطنان

 ،7280 الكيل:  الطول/العرض/االرتفاع 

2650، 3000 ملليمرتا

املحرك: محرك ذو 6 أسطوانات يعمل 

 300 أو  حصانا   270 بقوة  بالديزل، 

حصانا، بعزم 1128 نيوتن مرتا.

يف  كيلومرتا   120 القصوى:  الرسعة 

الساعة عىل الطرق

سعة خزان الوقود: 350 لرتات

أعضاء الطاقم: 2+8

الخلوص األريض: 400 ملليمرتات

النقل: صندوق تروس يدوي ذو مثاين 

رسعات

مصدر النص/الصورة:

نظام الفلترة والتهوية
اآلثار  ضد  لألشياء  املستخدمة  املنطقة  حامية 

واستخدام  الطبيعي  الجوي  التلوث  عن  الناتجة 

أسلحة الدمار الشامل والتلوث نتيجة بعض املواد 

الصناعية السامة.

األبواب والمقابض العسكرية 
الخاصة

عمل  آلية  تأمني  عىل   TriMark رشكة  أرشفت 

وتتميز   ،VARTA املدرعة  األفراد  حاملة  أبواب 

تلك  وتسمح  تشغيلها،  بسهولة  األبواب  تلك 

الخدمة  األبواب ذوات  التيار عن  األبواب بفصل 

 300 تتجاوز  التي  لألوزان  بالنسبة  الشاقة 

األبواب  تخضع  ذلك،  عىل  عالوة  كيلوجرامات. 

FMVSS 206 ملعايري القوة

إضاءة استثنائية للمركبة
عىل   VARTA املدرعة  األفراد  حاملة  تحتوي 

األنوار  مثل  اإلضاءة  أنظمة  من  كبرية  مجموعة 

الرئيسية األمامية واألنوار الخلفية وأنوار املكابح 

االتجاهات  تحديد  وعالمات  التحديد  وأنوار 

واألنوار  القوافل  وأنوار  الضباب  كشف  وأنوار 

 blackout lights التعتيم  ومصابيح  الكاشفة 

بوليكربونية  مواد  من  مصنوعة  املصابيح  وكافة 

التي أثبتت أنها أقوى 200 مرة من الزجاج. وكل 

هذه املصابيح مضادة للغبار واملاء والطباشري، أما 

مزايا  بعدة  فتتمتع  الداخلية  للمصابيح  بالنسبة 

مثل القدرة عىل التخفي جزئيا أو كليا أو تحديد 

اإلضاءة إلنارة هدف ما.

العسكرية  املصابيح  مجموعات  كافة  وتخضع 

مزودة  التعتيم  مصابيح  تأيت  بينام  الناتو،  ملعايري 

أشعة  تسلط  بحيث  مصممة  خاصة  بعدسات 

من  يتمكن  حتى  السائق  أمام  األفقية  الضوء 

لدى  التعتيم  مصابيح  تتميز  كام  طريقه.  تلمس 

حاملة األفراد املدرعة VARTA بسهولة التعرف 

من  والهدف  األخرى.  املركبات  جانب  من  عليها 

وراء مصابيح التعتيم تلك هو إمكانية استخدامها 

من قبل القوافل الرسية ليال.

أول  األوكرانية  املسلحة  القوات  تسلمت  وقد 

أفراد مدرعة من طراز VARTA يف شهر  حاملة 

ديسمرب عام 2018.

المواصفات:
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ويبذل املؤلفان جهداً علمياً متخصصاً يف البحث فيام 

وموريس  هنـتـنـغـتـون  صامويل  رؤية  كانت  إذا 

القرن  يف  صحيحة  ستبقى  ونظرياتهام  يانوفيتز 

إذا  وفيام  الصواب،  أم سيجانبها  والعرشين  الحادي 

كان التدريب والتعليم املستمر يلعب دوراً يف تحديد 

املهن العسكرية، وفيام إذا كان ميكن تحديد ميثاق 

عاملي لألخالقيات املطلوبة للمهن العسكرية. 

الكتاب، وما تطرحه قضية  وبالنظر إىل أهمية هذا 

مل  الذي  العامل  عىل  متجددة  تحديات  من  الحرب 

فإن  األخرية،  العقود  طيلة  السالم  أو  الهدوء  يعرف 

الجهد العلمي الذي يتثمل يف محتوى الكتاب سيكون 

محط اهتامم املؤسسـات التعليميـة، املدنيــة منها 

والعسـكرية. فاملحارضون، سواء أكانوا ممن يرتدون 

الزي العسكري أم ال، يعملون باستمرار عىل محاولة 

فهم دور األخالق يف املهن العسكرية، وعىل الوصول 

يف  أفضل  بشكل  األفراد  لتطوير  محددة  آليات  إىل 

هذه املهنة التي غالباً ما تكون قاتلة. وسوف يستفيد 

من هذا الكتاب كل من الهيئات التدريسية، والطالب 

العامل،  بلدان  العسكرية يف كثري من  األكادمييات  يف 

وكذلك كليات تدريب الضباط االحتياطيني، وبرامج 

والكليات  األفراد  تدريب  ومدارس  الضباط،  تأهيل 

تعليمهم  يواصلون  بينام  دراساتهم  يف  الحربية، 

العسكرية.  حرفيتهم  وتطوير  املهني  العسكري 

باملهن  املهتمني  جميع  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 

العسكرية وبتطوير األفراد، سواء أكانوا من املدنيني 

أو العسكريني، سوف يجدون هذا الكتاب مفيداً جداً. 

ويشمل ذلك طيفاً واسعاً من التخصصات واملؤسسات 

تضم القانون واإلعالم ومؤسسات الصناعة العسكرية 

والهيئات واملنظامت الدولية وصناع القرار السيايس 

والعسكري. 

إنه عمل فريد من ناحية مقاربته ملوضوع األخالقيات 

الكتاب  تنوع  ناحية  من  وكذلك  العسكرية،  واملهن 

الذين استعان بهم ملعالجة هذا املوضوع. فعادة ما 

يُبحث مثل هذا املوضوع يف فصل واحد )عىل األكرث( 

ضمن عمل أوسع، ومن منظور املؤلف الخاص فقط، 

تُفرد له دراسة ضخمة تتقصاه من كل جوانبه  وال 

املمكنة وتناقش كثرياً مام كُتب عنه من زوايا مختلفة 

ومن وجهات نظر متباينة. كذلك يركز الكتاب عىل 

مؤسسة أو وكالة واحدة للمهن العسكرية بدالً من 

التغيريات التنظيمية أو الثقافية الواسعة. ومثل هذه 

املراجعة لهذه املوضوعات تكون رضورية؛ ألن عملية 

النقد الذايت الجدي والعلمي هي مطلب جوهري، 

خاصة يف مهنة لها عالقة مبوت أو حياة أفراد أو أمم.

ودور  العسكرية  املهنية  تطور  الكتاب  يناقش 

الليربالية  الدميوقراطيات  يف  العسكرية  املؤسسات 

خالل العقدين املاضيني. وهذا يعني أن الكتاب يعالج 

بشكل جدي مسألة الحاجة إىل الحروب عىل األرض 

اإلرهاب  عىل  الكونية  والحرب  األوسط  الرشق  يف 

الجيوش وما  تفعله  الحكم عىل ما  من وجهة نظر 

يعني أن تكون جيوشاً احرتافية  يف هذه الحقبة من 

التاريخ. وستكون هذه الحروب حارضة يف الكتاب، 

قراءة جديدة 
للجيش الحديث 
تقاطع األخالق 

مع المهنة

ف في األفكار المتصلة  يبحث هذا المؤّلً
بالعالقة بين األخالقيات والمهن 

والتخصصات العسكرية في القرن الحادي 
والعشرين، في ضوء ما أسفرت عنه 

دراسات وأبحاث سابقة في الموضوع 
نفسه طيلة القرن العشرين وماسبقه.

هذا الكتاب
قراءة جديدة للجيش   : اسم الكتاب  

الحديث تقاطع األخالق مع المهنــة
الناشر: مطبعة القوات البحرية، 

الواليات المتحدة
2018  : سنة اإلصدار  

المؤلفان: ناثان ك. فيني، تايِرل أو. 
مايفيلد

إعداد : تغريد محمد
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بوصفها خلفية ملا يناقشه من قضايا ونظريات، وما 

يُصدره من أحكام.

ينشأ  العظمى،  القوى  بني  الرصاع  يعود  وفيام 

تحول كبري فيام هو متوقع من احتياجات الجيوش 

االحرتافية يك تنجح يف الردع أو يف تحقيق االنتصار يف 

النزاعات والحروب.

تشكيل  إعادة  كيفية  بني  العالقة  الكتاب  ويرشح 

العدوان  مكافحة  مع  للتعامل  العسكرية  املهنية 

عىل  يجب  ما  وبني  اإلرهاب  عىل  الكونية  والحرب 

الضابط الناجح يف رصاع القوى العظمى أن يفعله يك 

ينجح يف قيادة قواته أثناء األزمات.

املهن  يف  التغيري  ديناميكيات  الكتاب  ويناقش 

العسكرية والحاجة إىل وجود نظرة شاملة عن كيفية 

عالقة الدولة املدنية باملؤسسة العسكرية من وجهة 

عىل  القدرة  انعدام  إن  العسكرية.  املؤسسة  نظر 

إنهاء الرصاع يف أفغانستان من قبل أي من اإلدارات 

األمريكية يعرب بشكل واضح عن العجز الكامل عند 

القيادة املدنية عن فهم ما تستطيع القوة العسكرية 

فعله وما ال تستطيعه.

عن  للدفاع  االستعداد  أردنا  إذا  أنه  الكتاب  ويرى 

ضد  األمريكية(  املتحدة  الواليات  )يقصد  مصالحنا 

إيجاد  الرضوري  فإنه سيكون من  املتسلطة،  القوى 

الجيش وقياداته  لتشكيل عالقة جديدة بني  السبل 

السياسية فيام يخص كيفية التفكيـر وإدارة األزمات.

عىل  طرأت  التي  التغريات  فإن  الحظ،  لسوء  ولكن 

املؤسسة العسكرية خالل السنوات العرشين املاضية 

العالقة  يتعلق بصيغة هذه  الحل فيام  ليست هي 

أو فيام يجب أن تكون عليه. فهنالك ثالثة مسائل 

أساسية:

دراية  أقل  يكونون  ما  عادة  املدنيون  القادة  أوالَ، 

التجنيد  انتفاء  بعد  خاصة  العسكرية،  باملسائل 

بعيداً  للقتال  مهامت  يف  الجيوش  وإرسال  االلزامي 

عن أرض الوطن. ثانياً، إن طبيعة التقنيات العسكرية 

يف  اتخاذها  يجب  التي  القرارات  طبيعة  وكذلك 

ساحات املعارك قد خلقت الحاجة إىل اتخاذ القرارات 

عىل مستويات أقل بكثري من ذي قبل. لقد أصبحت 

الجرنال  املارينز  قوات  لقائد  االسرتاتيجية  الرؤية 

كروالك عن الحرب الثالثية املستويات، أصبحت يف 

حالة الحروب الربية، بل واكتسبت معنى اسرتاتيجياً 

مع تطور التقنيات الحديثة من ناحية رسعة وأهمية 

االشتباكات التكتيكية. ثالثاً، إن الطريقة التي اقرتنت 

القادة  يضع  أن  هي  والثانية  األوىل  املسألتان  بها 

منطقية  تكون  قد  صارمة  اشتباك  قواعد  املدنيون 

يف عاصمة مثل واشنطن، ولكنها بعيدة جداً عن أي 

منطق عند محاولة تطبيقها يف ظروف ميدانية متغرية 

ذات عواقب اسرتاتيجية يف ساحات املعارك الواسعة.

وملواجهة هذا التحدي، ال يكفي فقط إعادة النظر 

املدنيـة  القيادة  يف  أيضاً  العسكرية، ولكن  املهن  يف 

التي أخذت تفقد أيه معرفة أو فهم ملاهية العمليات 

لتعزيز  التكنولوجيا  تطورت  وكيف  العسكرية 

خيارات  لتوفري  فقط  وليس  العسكرية،  القدرات 

ملراكز الدراسات واألبحاث لخوض جدل كبري حولها 

يف املستقبل.

ويقدم الكتاب نقطة انطالق جيدة للتفكري يف املسار 

الذي يجب أن نتجه إليه خالل العقد القادم، وهو 

الحادي  تفجريات  منذ  عليه  نحن  ما  ليس  بالتأكيد 

عرش من سبتمرب، وحربنا الالمنتهية. ويخلص املؤلفان 

»إحدى  وهي:  كتابهام  نهاية  يف  محورية  نقطة  إىل 

والتحول  اإلجباري  التجنيد  إللغاء  الواضحة  النتائج 

الحديثة،  التقنيات  عىل  تعتمد  التي  القوات  إىل 

هي تناقص أعداد افراد املجتمع – الذي يجب عىل 

املؤسسة العسكرية أن تحظى بثقته - الذين لديهم 

ارتباط مبارش أو عالقة شخصية مع الجيش أو ممن 

سبق أن تعرضوا ملواجهات حقيقية يف الرصاعات.

إن هذا مبثابة مزيج متفجر، سواء بالنسبة للمدنيني 

العاجزين عن فهم كيفية التفكري يف طريقة استعامل 

العسكرية بطريقة فعالة أو تطوير املؤسسة  القوة 

مع  االسرتاتيجي  الرشيك  دور  لتلعب  العسكرية 

القيادة املدنية الفعالة التي تحتاجها القوى العظمى 

يف القرن الحادي والعرشين.

ويف الفصل الذي يتحدث عن تطور تدريب ضباط 

البحرية يركز وليم م. بيزيل جونيور عىل أن  القوى 

التدريب قد أصبح ضعيفاً وتقنياً، مام أدى إىل فقدان 

القدرة عىل بناء قادة اسرتاتيجيني. »يجب عىل القوات 

البحرية أن تقوم بالبحث الجاد عن الذات حول أسس 

ومنطلقات طريقة تفكريها التقني«. ولكن ليس فقط 

القوى البحرية، فالطبقة املدنية الفاشلة وعجزها عن 

وضع نهاية للحرب الالمنتهية، يعني أننا نحتاج إىل أن 

ننظر يف املرآة ونحاول أن نتعلم كيفية إتقان استخدام 

القوة العسكرية ضد الالعبني الكبار لتحقيق غايات 

سياسية، كام يفعل أستاذ الشطرنج فالدميري بـوتن.

المؤلفان في سطور
مختص  األمرييك  الجيش  يف  ضابط  فيّني  ك.  نيثان 

بالتخطيط والدراسات االسرتاتيجية. وهو من أوجد 

وشارك يف تأسيس ما يعرف بـ »الجرس االسرتاتيجي« 

Strategy Bridge« وهو مؤسس وأول مدير ملؤسسة 

الزمالة العسكرية يف مرشوع »األمن والسالم الدويل«، 

وعضو مؤسس يف نقابة الكتاب العسكريني، وعضو 

دوري يف مجلس العالقات الخارجية، وزميل غري مقي 

يف معهد الحرب الحديثة يف ويست بوينت، وزميل 

زائر يف معهد السياسات االسرتاتيجية األسرتايل.

الجوية  القوات  يف  ضابط  مايفيلد،  أو.  تايرِل 

األجانب  للرشكاء  املشورة  تقديم  مختص  األمريكية 

مؤسيس  أحد  وهو  األمنية.  البعثات  عمليات  ويف 

نقابة  يف  مؤسس  وعضو  االسرتاتيجي«  »الجرس 

الكتاب العسكريني، له العديد من املؤلفات املطبوعة 

واملنشورات املوثقة. 
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  حثنا النبي صلى هللا عليه وسلم 
على أداء الصالة مع الجماعة في 
المسجد، ورّغب فيها أمته ليعظم 

لهم الثواب واألجر، وذلك ألن 
العبادة مع الجماعة بحضور القلب 

وخشوع النفس له بالغ األثر في 
صالح حال اإلنسان واستقامته. 

وجعل لها ثمرات عديدة، من أهمها 
تضاعف الثواب في صالة الجماعة 

بخمس وعشرين درجة على صالتها 
منفردة. ومنها تحقق الثواب لمن 

مشى إلى المسجد بكل خطوة 
يخطوها . ودعاء المالئكة للمصلين.

صال ة الجماعة

إعداد: د. ابراهيم آل حمد الجنابي 

استراحة العدد92 2019مارس566العدد

بُْن َعْمِرو بِْن الَْعاِص ريض الله عنهام قال: َصلَّيَْنا 

َمَع النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َذاَت لَيْلٍَة،.. 

فََجاَء رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ... َوأََشاَر 

وا  اَمِء، َوُهَو يَُقوُل: » أَبرِْشُ بَّابَِة إىَِل السَّ ِبِإْصبَِعِه السَّ

َمْعرَشَ الُْمْسلِِمنَي، َهَذا َربُُّكْم َعزَّ َوَجلَّ قَْد فَتََح 

اَمِء، يُبَاِهي ِبُكُم الَْماَلئَِكَة،  بَابًا ِمْن أَبَْواِب السَّ

يَُقوُل: يَا َماَلئَِكِتي، انْظُُروا إىَِل ِعبَاِدي َهؤاَُلِء أَدَّْوا 

فَِريَضًة  َوُهْم يَْنتَِظُروَن أُْخَرى »رواه أحمد بسنٍد 

صحيح. ومن مثراتها حصول التآلف بني املصلني 

وتقاربهم حني استواء صفوف الصالة يف الجامعة

ومنها وقوع الفوائد العلمية والتنبيهات الدينية 

من إمام املسجد بعد الصلوات ومنها بناء املنزل 

يف الجنة ملن ذهب املسجد يف كل صالة عْن 

أيَِب ُهَريْرََة، َعِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: 

»َمْن َغَدا إىَِل املَْسِجِد َوَراَح، أََعدَّ اللَُّه لَُه نُزُلَُه ِمَن 

الَجنَِّة كُلَّاَم َغَدا أَْو َراَح« رواه البخاري ومسلم.

ومن مثراتها : التعارف بني املصلني والجريان 

حني االلتقاء لصالة الجامعة ومنها تفقد أحوال 

الجريان واألصدقاء برؤيتهم يف الصالة ومنها 

تعليم األبناء أحكام الصالة وتعويدهم عىل 

املحافظة عليها.

 هو معلم حضاري شامخ يف مملكة البحرين الشقيقة، 

برونقه  املسجد  ميثل هذا  املنامة،  العاصمة  ويقع يف 

يف  العريقة  اإلسالمية  للعامرة  رائعة  بصمة  الجميل 

مملكة البحرين، فاجتمع جامل التصميم وروعة البناء 

يف تحفة معامرية تخطف األبصار وتشد االنتباه للتمعن 

يف البهاء املعامري الفريد.

ذلكم هو مسجد أحمد الفاتح ، والذي يرمز بهذا االسم 

الشهري ألول حكام البحرين ومؤسس البحرين الحديثة 

وهو األمري أحمد بن محمد آل خليفة   املشهور بالفاتح، 

ويعترب هذا املسجد من أكرب املساجد يف البحرين، وتقدر 

مساحته بحوايل 6500 مرت مربع ويتسع ملا يزيد عىل 

7000 مصٍل. 

ومع ازدهار التطور العمراين يف مملكة البحرين فقد أمر 

ملك البحرين  الشيخ عيىس بن سلامن آل خليفة  رحمه 

الله ببناء هذا املسجد ليكون معلامً بارزاً يف عاصمة 

اململكة املتطورة، وتم افتتاح هذا املسجد  عام 1987م، 

وتبّوأ هذا املسجد مكانة هامة يف املحافظة عىل الهوية 

السليمة  الدينية  الثقافة  ونرش  الراسخة،  اإلسالمية 

املوروث  عىل  للمحافظة  الصحيحة  األسباب  وتهيئة 

اإلسالمي العريق.

متيز الطابع العمراين لهذا املعلم الحضاري ببناء قبة 

بهية املنظر واستخدم يف بناءها األلياف الزجاجية، مام 

يكسبها جامل الصورة واملنظر الخالب.

البديعة  العربية  بالخطوط  املسجد  جدران  زخرفت 

بالطراز الكويف وهو من أجمل الخطوط العربية.

أنواع  أجود  باستخدام  بالفخامة  املسجد  بناء  يتمتع 

الرخام  لألرضيات واستخدم خشب الساج وهو من 

أفضل أنواع األخشاب لصناعة أبواب املسجد .

 اشتمل املسجد عىل منارتني شاهقتني ترمزان للبهاء 

والجامل املعامري ، واستعمل يف التصميم األقواس 

الصغرية  القباب  وبنيت  البديعة،  والزخارف  املركبة 

عند أبواب املسجد مام يعكس بهاء املنظر وجامله.

ألحق بالسجد مكتبة ثرية بالكتب واملراجع النفيسة، 

الحضاري  للدور  مكملة  علمية  حلقة  متثل  والتي 

والثقايف لهذا املسجد يف اململكة البحرينية الشقيقة .

تقام يف املسجد الصلوات الخمس والجمعة والعيدين، 

َعْن أيَِب ُهَريْرََة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه 

َعلَيِْه َوَسلََّم: » َصاَلُة الرَُّجِل يِف َجاَمَعٍة تَِزيُد َعْن 

يَن  َصاَلتِِه يِف بَيِْتِه َوَصاَلتِِه يِف ُسوِقِه خمسا َوِعرْشِ

أَ فَأَْحَسَن  َدرََجًة، َوَذلَِك: أَنَّ أََحَدكُْم إَِذا تََوضَّ

اَلَة، واَل  الُْوُضوَء، ثُمَّ أََت الَْمْسِجَد، اَل يُِريُد إاِلَّ الصَّ

اَلُة، لَْم يَْخُط َخطَْوًة إاِلَّ رُِفَع لَُه  يَْنَهزُُه إاِلَّ الصَّ

ِبَها َدرََجٌة، َوُحطَّ ِبَها َعْنُه َخِطيئٌَة، َحتَّى يَْدُخَل 

الَْمْسِجَد، فَِإَذا َدَخَل الَْمْسِجَد كَاَن يِف َصاَلٍة َما 

اَلُة ِهَي تَْحِبُسُه، َوالَْماَلئَِكُة يَُصلُّوَن  كَانَِت الصَّ

َعىَل أََحِدِهْم َما َداَم يِف َمْجلِِسِه الَِّذي َصىلَّ ِفيِه، 

يَُقولُوَن: اللُهمَّ اْغِفْر لَُه، اللُهمَّ ارَْحْمُه، اللُهمَّ تُْب 

َعلَيِْه، َما لَْم يُْؤِذ ِفيِه، َما لَْم يُْحِدْث ِفيِه » رواه 

البخاري ومسلم.

ومنها مثراتها حصول مباهاة الله تعاىل للمالئكة 

بعباده الذين أدوا صالتهم جامعة.عن َعبُْد اللَِّه 

جامع أحمد الفاتح- المنامة

املواطنني  لتوعية  الثقافية  املحارضات  فيه  وتعقد 

الوسطية  ونرش  الحنيف  اإلسالمي  الدين  بحقائق 

واالعتدال يف الفكر والعقيدة والعبادة مام يحّصن ابناء 

املجتمع من األفكار الهدامة ويحميهم من االتجاهات 

املتطرفة  يف فهم الدين.

ويبقى هذا املعلم الحضاري معلامً شامخاً ميثل االمتداد 

العريق للحضارة  العربية  اإلسالمية يف عاصمة مهمة 

عاصمة  املنامة  وهي  واملسلمني  العرب  عواصم  من 

عزّها  وأدام  الله  الشقيقة حرسها  البحرينية  اململكة 

وأعىل شأنها.
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نسور الجو.. 
هدف دولتنا األساسي..بناء اإلنسان

العدد: 91 - مارس 19791979

بناء  هو  األول  دولتنا  هدف  إن 
من  فأنه  نعلم،  وكما  اإلنسان، 
السهل أن تبني العمارات الشاهقة 
المديدة  والطرق  الكبيرة  والجسور 
اإلنسان،  تبني  أن  الصعب  ولكن من 
المتواصل  الجهد  يتطلب  فبناؤه 
والعمل الدؤوب ألن المسألة مسألة 

حضارية.
التكنولوجي  التقدم  ومسايرة 
الثروة  أن  ندرك  ألننا  العالمي. 
ما  وإذا  الرجال،  صنع  هي  الحقيقية 

تمكنا من ذلك، فانما نصنع مستقبلنا 
ومستقبل األجيال الالحقة.

 

في الذاكرة صور ومواقف راسخة 
وشاهدة على الزمن ومسيرة الوطن..

من ذاكرة عدسة 
درع الوطن

الرجل المسئول عن جميع أجهزة الكالم 
من  المسلحة–  قواتنا  في  الفاعل 
 – ونلبرنتر  والسلكي  وهواتف  مقاسم 

وكافة أجهزة االتصاالت األخرى....
يجلس صامتًا في هدوء يراقب النجاحات 
اليومية التي يحققها رجاله في مجاالت 
أجهزته  ويرقب  المختلفة.  االتصاالت 
أنواع  بمختلف  تهدر  وهي  المختلفة 

األوامر واإلشارات والبرقيات العاجلة. 
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للعالقات  وتمشيًا  الصداقة  ألواصر  تعزيزًا 
دولة  بين  القائمة  التاريخية  التقليدية 
والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
اليزابيث  الملكة  جاللة  قامت  المتحدة 
الثانية ملكة بريطانيا بزيارة لدولة اإلمارات 
السمو  صاحب  يرافقها  المتحدة  العربية 
الملكي األمير فيليب دوق ادنبرة والمستر 
للشؤون  الدولة  وزير  جود  فرانك  جان 
المسئولين  كبار  من  وعدد  الخارجية 

البريطانيين وأفراد الحاشية الملكية.

حماية،  إلى  وتحتاج  طويلة  بالدنا  سواحل 
وأنشىء سالح البحر ليقوم بهذا الواجب، وقد 
التزم هذا السالح بأن يزاول صالحياته وواجباته 
وفق أحدث النظم البحرية العسكرية من حيث 
على  فلسفته  وتقوم  والتسليح،  التدريب 
المواءمة بين طبيعة سواحلنا وما تحتاجه من 
اطار  في  "الضفادع  ودخلت  دفاعية  وسائل 
العمل العسكري البحري منذ عام 1976، لكي 
تدافع عن الموانئ والقواعد البحرية عن طريق 

استكشاف قاع البحر بغرض األمن فيه.

التحاق  المسئولين:  كافة  رغبة 
أبناء الدولة بالقوات الجوية.

بناء  األساسي  دولتنا  هدف 
اإلنسان : الثرو الكبرى.

في  انخرطنا  يقولون:  الطيارون 
واجب  ألداء  العسكرية  الحياة 

قومي.

على الطيار أن يلقى نظرة خارجية 
الطائرة قبل االقالع ونظرة  على 

داخلية فاحصة.
تتيح  الترتيب  المسبقة  البرامج 
للطيار إستكمال كافة المعلومات 

عن مهمته.


