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االفتتاحـية

دروس ... عــام «احلــزم واAمل»
يف الســادس والعرشيــن من مــارس 2015، انطلقت عملية «عاصفــة الحزم»، التي نفذهــا التحالف العريب لدعم 
الرشعية الدســتورية بقيادة اململكة العربية الســعودية وبطلب من الحكومة اليمنية وبدعم أممي قوي. واآلن، وقد 
مىض عام بأكمله عىل هذه العملية، التي تحققت أهدافها واســتكملت بعملية «إعادة األمل» يف الحادي والعرشين 

من ابريل العام املايض، رمبا يكون من األجدى ـ اسرتاتيجياً ـ التوقف عند دروسها وآثارها عىل الصعد كافة.
جدير بنا أن نتذكر جميعاً أن عملية «عاصفة الحزم» مل تكن ســوى رد فعل العتداءات جامعة الحويث وميلشــيات 
املخلوع صالح عىل الشــعب اليمني، وقفزها عىل الرشعية الدســتورية التي أقرها العامل أجمع، ومحاولتها االســتيالء 
بالقوة عىل الســلطة يف هذا البلد الشــقيق، وبالتايل فإن البادئ باالعتداء والبغي والظلم هو الطرف الذي ظل طيلة 
عام كامل عىل تعنته وتشــدده ورغبته الحثيثة يف فرض إرادته وكرس إرادة شعب كامل يريد حياة آمنة يستحقها، ومل 
يفق الحويث وصالح من  غيهام وضالالتهام سوى بعد أن تجرعا كأس هزائم عسكرية متوالية عىل يد املقاومة اليمنية 
املدعومة من قوات التحالف العريب، ومل يعد أمامها ســوى التســليم باألمر الواقع بعد أن ســيطرة الحكومة الرشعية 
اليمنيــة عىل نحو %90 من أرايض البالد وبســطت نفوذها عليها، وأدرك املهزومــان أنه ال فكاك وال فرار من البحث 
عن تســويات وحلول سياســية تضمن لهام ولو جزءاً قليل مام كانا يطمحان إىل تحقيقه عرب العنف والقوة الخشــنة 
ونرش الفوىض والخراب يف ربوع اليمن. ويف هذه الظروف باتت األطراف اليمنية جميعها تتحدث عن حلول سياسية، 

وتطالب مبا كانت تطالب به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل عام مىض!! 
ال شــك أن موقف الحويث وحلفائه من ميلشــيات صالح وداعميهم ومموليهم ورعاتهم اإلقليميني، مل يكن متجهاً 
نحــو طاولة التفــاوض منذ البداية، ولكن موازيــن القوى عىل األرض فرضت معادلة جديــدة، حيث أجرب التدخل 
العســكري األطراف اليمنية كافة عىل الجلوس عىل طاولة املفاوضات للســري يف العملية السياسية، مبا يضمن تحقق 
أمن واســتقرار هذا البلد الشــقيق، فلوال «عاصفة الحزم» ملا قرر الحويث وحلفائه الجلوس عىل طاولة التفاوض مع 

بقية الفرقاء اليمنيني.
السياســة هــي نهاية نفــق الحرب، هكذا يخربنا التاريخ، لــذا فإن دول التحالف العريب، تدعم أي تســوية أو حل 
ســيايس قائم عىل املبــادرة الخليجية ومخرجات الحــوار الوطني ويراعي بنود القرار األممي رقم 2216، الســيام أن 
هذه الدول تدرك متاماً أن عمليتي «عاصفة الحزم» و»إعادة األمل» قد حققتا الكثري من أهدافهام االســرتاتيجية، ويف 
مقدمتها إحباط املخطط التوسعي الطائفي، الذي استهدف السيطرة عىل اليمن ومحاولة تطويق دول مجلس التعاون 
اسرتاتيجياً، مبا كان يعنيه ذلك من اقرتاب من تنفيذ لألجندة التوسعية الطائفية يف اإلقليم؛ فقد نجح التدخل العسكري 
الحــازم للتحالف العريب يف إفســاد هذه «الطبخة» الطائفية متاماً، مبا تعنيه من تقويض لألمن واالســتقرار اإلقليمي، 

وإطالق موجات اضطراب عاتية، مل يكن أحد يستطيع التنبؤ بعواقبها الوخيمة عىل دول املنطقة وشعوبها كافة.
نجحت «عاصفة الحزم» أيضاً يف االنتصار ألهل اليمن وعروبتهم وقوميتهم، وكان لهذه «الفزعة» الخليجية العربية 
أثر اسرتاتيجي بالغ يف إعادة اليمن إىل حاضنته االسرتاتيجية الطبيعية، والتأكيد عىل عروبته، وكون شعبه األصيل جزء 
ال يتجزأ من األمة العربية، واثبات أن شعوب دول مجلس التعاون ال تألو جهداً وال تبخل بقطرة دماء يف سبيل الدفاع 

عن أشقائهم اليمنيني.
سيسجل التاريخ أن قواتنا املسلحة الباسلة قد شاركت بفاعلية وكفاءة قتالية يشهد بها الجميع منذ اللحظات األوىل 
لعملية «عاصفة الحزم»، وكان لها دور عمليايت فاعل يف تحرير  مدن اليمني، حيث أكد أبطال قواتنا املسلحة قدراتهم 
وكفاءتهــم القتاليــة العاليــة يف مختلف ظروف القتال، إمياناً مــن هؤالء األبطال بنبل الرســالة ووطنية املهمة، التي 
حملوها عىل عاتقهم دفاعاً عن األمن الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وحفاظاً عىل أمن واســتقرار الشــعب 
اليمني الشقيق؛ فهم «عيال زايد» الذي تربوا وترعرعوا يف مدرسة العطاء وترشبوا قيم العروبة األصيلة وتشبعوا بها، 
فهم ميتلكون والءاً عميقاً للوطن والقيادة، وينتمون إىل أرضهم وتراب بالدهم أشــد االنتامء، متمسكني مببادئ العدل 

ومتسلحني بقوة الحق ومقتنعني بنرصة امللهوف وإغاثة املستغيث، وتلك هي أسمى قيم التحرض واإلنسانية.
مل تكن مشــاركة قواتنا املســلحة يف عملية «عاصفة الحزم» سوى تعبري جيل عن عقيدة قتالية تؤمن بالحق والعدل 
وتنترص للمظلوم، فكانت دماء شهداؤنا األبرار التي سالت عىل أرض اليمن، وامتزجت بدماء أشقائهم العرب واليمنيني 
مبنزلة دليل ســاطع عىل أن أبناء اإلمارات جاؤوا يحملون أرواحهم بني أيديهم ســاعني لحامية األمن الوطني لبالدهم 
مدافعني نبالء وأقوياء عن الرشعية الدســتورية يف بلد عريب أصيل يســتحق بحق كل نقطة دم إماراتية وعربية سالت 

عىل أرضه الطاهرة.
انطالقاً مام ســبق كله، تؤمن قيادتنا الرشــيدة بأن دور أبطال قواتنا املســلحة يف تأمني مدينة عدن وبقية املدن 
اليمنية وترسيخ استقرارها، ومساعدة الحكومة اليمنية عىل بسط سيطرتها عىل املناطق املحررة باليمن الشقيق، هي 
رســالة رضورية ومهمة اســرتاتيجية يك يؤيت جهد عام كامل مثاره، ويك تســتطيع الحكومة اليمنية الرشعية االضطالع 

بدورها يف توفري الخدمات األساسية للشعب اليمني الشقيق وتخفيف األعباء عنه يف أرسع وقت ممكن•
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

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

مجلة شهرية عسكرية واسرتاتيجية
تصدر عن مديرية التوجيه املعنوي يف القيادة العامة
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رعى خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود عاهل اململكة العربية السعودية الشقيقة 
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاه 
الله - وأصحاب الجاللة والسمو والفخامة واملعايل مبدينة امللك خالد العسكرية باملنطقة الشاملية بحفر الباطن يف 
العارش من مارس املايض، املناورة الختامية لتمرين «رعد الشامل» الذي شاركت فيه 20 دولة عربية واسالمية.

كام شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة اىل 
جانب خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز ال سعود عاهل اململكة العربية السعودية الشقيقة 
وبحضور أصحاب الجاللة والفخامة والسمو واملعايل مبيدان العرض العسكري مبدينة امللك خالد العسكرية باملنطقة 
الشاملية يف حفر الباطن يف الحادي عرش من مارس املايض، العرض العسكري املصاحب لتمرين ”رعد الشامل“.

خــادم الحــرمين ونائــب رئيــس الدولة وولي عهــد أبوظبــي وقــادة الدول المشــاركة شهدوا المنـــــــــــــــــــ

#مــد بن راشد : قواتنـــــا املسلحــة متـتـــــلك مهـــــارات قتاليــــــــــــ
#مــد بن زايـــد : «رعـــــد الشمـــال» تكشـــــف قــــــــدرة املنطقــــــــــ

تغطية النقيب: خلفان 7مد الكعبي
تصوير : جمعة آل علي - هنيدي الصريدي
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ــــــــــــــاورة الختاميـــة والعـــــــــــــــــــــرض العسكري لـ « رعد الشمال » بحفر الباطن

ــــــــــة ومعنـــويات عاليــة جدW ملواجهة التحديات مهما عظمت
ــــــــــة على حتـويل التحـــديـــــات إلـــى فـــرص

فور وصول خادم الحرمني الرشيفني برفقة صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلــس الوزراء حاكم ديب – رعاه الله - وأصحاب الســمو 

والفخامة واملعايل، وبحضــور معايل محمد أحمد البواردي 

وزير الدولة لشــؤون الدفاع وســعادة الفريق الركن حمد 

محمــد ثاين الرميثــي رئيس أركان القوات املســلحة، مقر 

التمرين، وبعــد أن أخذ خادم الحرمني الرشيفني وضيوفه، 

مكانهم يف املنصة الرئيسة للمناورة الختامية لرعد الشامل، 

بدئ الحفل بتالوة آيات من القرآن الكريم.

قائد التمرين
ثــم ألقى معــايل رئيس هيئــة األركان العامــة للقوات 

املســلحة الســعودية قائــد التمريــن الفريــق أول ركن 

عبدالرحمــن بن صالــح البنيان كلمة، رحب فيها باســمه 

واســم منســويب القوات املســلحة الســعودية، والقوات 

العربية واإلســالمية املشــاركة يف مترين « رعد الشــامل « 

بخادم الحرمني الرشيفني وضيوفه الكرام يف ختام فعاليات 

التمرين املشرتك.
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وقــال معاليه: لقد أنعم الله عــىل أوطاننا جميعاً بنعم 

كثرية منها نعمة األمن واالســتقرار وهي نعم يحرص عليها 

القــادة والزعامء - أيدهم الله - ، وتحقق بفضل الله تعاىل 

ثم بفضل هذه الرؤى الحكيمة أكرب تجمع عســكري عريب 

إســالمي تشــهده املنطقة حيث يشــارك يف هذا التمرين 

قوات عسكرية مشــرتكة من ( 20 ) دولة عربية وإسالمية 

اســتجابة لدعوة اململكة العربية الســعودية للمشاركة يف 

هذا التمرين الذي ســبقه عقد مؤمتــرات لتطوير املفهوم 

والتخطيط واســتغرق وصول القوات إىل منطقة الحشــد 

ثالثة أيام وتم التدريب عىل املهمة خالل 15 يوماً .

ووصــف الفريق أول ركن عبــد الرحمن البنيان، 

التمريــن بأنه أحد أكرب التامرين العســكرية من 

حيث عدد القوات املشــاركة واتســاع منطقة 

العمليــات العســكرية التــي تغطي مرسح 

عمليــات املنطقــة الشــاملية ( االفرتايض ) 

ويتزامــن ذلك مع تنفيــذ التمرين امليداين 

يف قطاعــات املســئولية العملياتية للحدود 

الشاملية لقطاعات ( قوة حفر الباطن ، قوة 

رفحاء ، قوة عرعر ، قوة طريف ).

وأوضح أن التمرين يهدف إىل تعزيز وحدة 

الصف ودرء املخاطر التــي تواجه أمتنا العربية 

واإلســالمية واملحافظة عىل األمن واالستقرار ورفع 

مســتوى الجاهزية القتالية وقيــاس القدرة عىل إدارة 

العمليات العسكرية بناء عىل ما يتطلبه املوقف العسكري 

من خالل تعزيز العالقات العسكرية بني األشقاء واألصدقاء 

وتفعيل مفهوم العمل املشــرتك وفقاً للعقيدة العســكرية 

املشرتكة ملواجهة التحديات والتهديدات املحتملة كافة.

وبــني معاليه أنه تــم خالل التمريــن ، التدريب عىل 

التعايش ومحاكاة جميع الظروف املشابهة للحرب الفعلية 

وتحقيق مبدأ القيادة والسيطرة للدول املشاركة يف التمرين 

والعمل تحــت قيادة موحدة مشــرتكة وتخطيط وتنفيذ 

وتقييم 

العمليات العســكرية يف الحروب النظامية وغري النظامية 

وتــم التخطيط لحشــد القوات واالنتشــار واالســتخدام 

واإلســناد واإلدامة وإعادة االنتشــار للقوات املشاركة إىل 

دولهــا ، مؤكــداً أن التمرين حقق األهــداف التي خطط 

لهــا - ولله الحمد - وبذل جميع املشــاركني الجهد املميز 

لتنفيذ املهام والواجبات املناطة بهم، وقد حظي التمرين 

باهتامم إقليمي ودويل.
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بدء فعاليات التمرين
إثر ذلك اســتمع خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن 

بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب- رعاه الله - وأصحاب السمو والفخامة واملعايل، 

 إىل رشح عــن التمرين وتوزيــع القوات خــالل التمرين.

عقب ذلــك أطلق خــادم الحرمــني الرشيفني شــارة بدء 

 فعاليــات املنــاورة الختاميــة لتمريــن « رعد الشــامل».

وشــاهد خادم الحرمني الرشيفني، وصاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشــد آل مكتــوم وأصحاب الســمو والفخامة 

والدولــة واملعــايل، فرضيات عســكرية مشــرتكة اتحدت 

فيها قــوات برية وجوية ودفاع جــوي مختلفة من الدول 

الشقيقة، وتحايك تلك الفرضيات مواجهات محتملة أرضية 

وجوية ألي عدو وتدمري هذه األهداف وصد أي عدوان.

العرض العسكري
فور وصــول خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلامن بن 

عبدالعزيــز آل ســعود عاهل اململكة العربية الســعودية 

الشــقيقة وصاحــب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 

نهيــان ويل عهــد أبوظبــي نائــب القائد األعــىل للقوات 

املســلحة وأصحاب الجاللة والفخامة والسمو واملعايل، يف 

الحادي عرش من مارس املايض إىل املنصة الرئيســة للعرض 

العسكري، عزف السالم املليك. 

ثم اســتأذن قائــد طابــور العــرض العســكري اللواء 

الركــن إبراهيــم بن عيىس عســريي ، خــادم الحرمني 

الوحــدات  عــىل  التفتيــش  يف  الرشيفــني، 

 العســكرية املشــاركة يف مترين رعد الشــامل. 

إثر ذلك اســتقل خــادم الحرمــني الرشيفني 

امللك ســلامن بــن عبدالعزيز آل ســعود، 

عربة مكشــوفة، للتفتيــش عىل الوحدات 

العسكرية يف العرض، تلته تالوة آيات من 

القرآن الكريم.

نقلة نوعية يف العمل العسكري
ثــم ألقــى قائــد املنطقـــة الشــاملية 

وقائــد القــوات الربيــة املشــاركة يف متريــن 

”رعــد الشــامل“ اللواء ركــن فهد بــن عبدالله 

املطــري كلمة أوضــح فيــه أن  القوات شــاركت يف 

أشــاد صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل 

مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء 

حاكــم ديب - رعاه الله -  مبســتوى قواتنا املســلحة 

الباسلة املشــاركة يف املناورة بأفرعها الجوية والربية 

والبحرية ..مؤكدا أن هذه النخبة من قواتنا املسلحة 

تتمتع مبزايــا قتالية ومهارات عســكرية ومعنويات 

عاليــة جدا ما يؤهلهــا بأن تكون طليعــة يف طالئع 

الجيوش املتصدية للتحديات مهام عظم شــأنها وزاد 

خطرها عىل االمن والسلم االقليمي والدويل.

وأعرب ســموه عن ثقته بقدرات وشجاعة ضباط 

وجنــود قواتنــا املســلحة وإميانهم باللــه عز وجل 

وبإمكاناتهم ومهاراتهم القتالية ما ميكنهم إىل جانب 

إخوانهم وزمالئهم يف الجيوش املشــاركة يف التحالف 

من تحقيــق التفوق العســكري يف امليدان حيث أن 

النرص اليكفــي لهزميــة االرهاب واجتثــاث جذوره 

النه ســيكون نــرصا مؤقتا يف حــني أن التفوق يبقى 

لالبد وهــذا ما نخطط له كقيــادة يف دولة االمارات 

لتحقيقه عىل غري صعيد ويف امليادين كافة العسكرية 

والتنموية واالنسانية والسياسية واالقتصادية.
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الرسالة االساسيةلـ«رعد 
الشمال» أن الدول 

املشاركة تتعاون على 
حماية أمنها وحدودها 

ومكتسباتها وسالمة 
أراضيها

متريــن ”رعد الشــامل“ الذي مُيثّل نقلــة نوعية يف العمل 

العســكري االحرتايف ويســتمد أهميته ليس فحسب من 

حيث عــدد الدول املشــاركة فيــه وال مــن حيث حجم 

القــوات وتنوع تســليحها وقواتهــا القتاليــة العالية، بل 

أيضاً يف رسعة االســتجابة، والقدرة عىل حشد القوات من 

 مختلف دول العامل العريب واإلســالمي يف زمن قيايس. 

وقــال اللــواء ركــن املطــري : إنه طبقــت يف هذا 

التمريــن جميع أنــواع العمليات العســكرية 

وبنجــاح تــام ولله الحمــد، مام أســهم يف 

رفع مســتوى الجاهزيــة القتالية للقوات 

اســتعدادها  ودرجة  املشــاركة  القتالية 

لتكون قــوة ضاربة لنرصة الحق، وردع 

كل مــن تســّول له نفســه املســاس 

العربية اإلسالمية ومبقدرات  بالدول 

شــعوبها الســيام يف ظــل الظروف 

الراهنــة.  واإلقليميــة   الدوليــة 

وأضــاف : لقد تفضلتــم يا خادم 

الحرمــني الرشيفــني وإخوانكــم 

قــادة الدول العربية واإلســالمية 

يوم أمس برعاية التمرين امليداين 

املشرتك بالذخرية الحية، وترعون 

األريض  العســكري  العرض  اليوم 

والجــوي لوحــدات رمزيــة من 

القوات املشاركة يف هذا التمرين، 

وســوف يحييكم أبنائكم بقلوبهم 

قبل أكّفهم عند ترشّفهم باملرور من 

أمامكم، ويُشــكرونكم بعد شكر الله 

عــىل أن أتيحت لهم الفرصة بأن يكونوا 

نواة لهذه امللحمة الخالدة، التي ستتواىل 

انجازاتها وميتد خريها عىل األمة اإلســالمية 

بعون الله وقوته.

العرض الربي 
وقد شــاهد خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلامن 

بن عبدالعزيز آل ســعود، وصاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايــد آل نهيان ويل عهد أبوظبــي نائب القائد األعىل 

للقوات املســلحة وأصحــاب الجاللة والفخامة والســمو 

والحضــور العروض التي بــدأت بأعالم الدول املشــاركة 

يف التمريــن، ثم اســتعراض وحدات رمزية شــملت 

املشــرتكة.  للقــوات  العســكري   العتــاد 

كام شــمل العرض العسكري قوات 

الرشطــة العســكرية ومهمتهـــا يف 

حامية القَوات مــن أي أعامل تخريبية، 

ثــم عربــات قــوات املهــامت الخاصــة، 

الجنــود.  وعربــات  الصواريــخ   وناقــالت 

وتضمــن العرض منــاذج للدبابات وســالح 

وســالح  الصواريــخ  وراجــامت  املدفعيــة 

املهندســني، باإلضافــة إىل أنظمــة صواريخ 
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املشاركون يعملون على 
رفع استعدادهم العسكري 
Z ظل بيئة إقليمية ودولية 

حتتاج إ] أقصى درجات 
احليطة

الباتريــوت والهــوك وغريها مــن أنظمة الدفــاع الجوي 

الجاهزة للتصدي ألي تهديدات جوية. 

كام تم عرض عربات نقل وحدات البحرية واالتصاالت 

 والعربــات املدرعــة ووحــدات مــن ســالح الحــدود. 

وتوالت العروض العســكرية للدول الشــقيقة املشــاركة 

يف متريــن « رعــد الشــامل» بوحدات رمزية شــملت 

دبابات ومدافع وأسلحة إســناد مضادة للطائرات، 

وقوات مشاة عســكرية، وأطقم إسعافية وطبية 

ومستشفى متنقل ميداين. 

العرض الجوي
عقب ذلك شــاهد الجميع عروض 

قفــز مظــيل لنخبــة مــن املظليني 

يحملــون أعالم الدول املشــاركة يف 

التمرين. 

اســتعراض  تــم  ذلــك  بعــد 

للدول  الجويــة  للقــوة  منــاذج 

الشــقيقة املشــاركة يف متريــن 

«رعد الشــامل» ، حيــث أدت 

الطائــرات  مــن  مجموعــات 

النفاثة عروضا عىل شــكل كتل 

جوية ضمت طائــرات هجومية 

ودفاعية وطائرات تزود بالوقود. 

إثــر ذلــك جرى تقديــم عرض 

للطائــرات املروحية تحمل معدات 

وعتــاد عســكري، تال ذلــك قدمت 

إحــدى طائــرات األباتــيش املقاتلــة 

اســتعراضا أبــرز مهــارة قائــد الطائرة 

مهامهــا.  تنفيــذ  يف  الطائــرة   وكفــاءة 

كام شاهد خادم الحرمني الرشيفني وصاحب 

الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

وأصحاب الجاللة والفخامة والســمو عرضا لطائرتني 

حربيتني يف حالة اشتباك جوي بينهام، باإلضافة إىل مناذج 

أخرى للقوات الجوية للدول املشاركة يف التمرين. 

بعد ذلك أدت فرق طريان ”فرســان اإلمارات“ و ”قلب 

األسد“ الباكستاين و“صقور السعودية“ عروضا استعراضية 

وتشــكيالت جوية متنوعة، أبرزت كفاءة والقدرة املميزة 

للطيارين يف القوات املشرتكة . 
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وقال ســموه أن حرص قيــادة الدولة واهتاممها 

برفع وتطوير قدرات القوات املسلحة ال يقترص عىل 

امتالك أحدث املعدات ومواكبة تكنولوجيا الســالح 

فقط بل يرتكز يف جوهره عىل إعداد العنرص البرشي 

القــادر عىل التعامل مع أحدث األســلحة وتقنيات 

الدفاع يف مختلف الظروف بكل جدارة وكفاءة.

جاء ذلك خالل افتتاح ســموه يف 2 مارس املايض 

مدرســة الخدمة الوطنية لحرس الرئاسة يف معسكر 

ســيح حفري للتدريب التخصيص والتي تم إنشاؤها 

خصيصــا للمجندين املنتســبني للخدمــة الوطنية 

واملجهزة وفق أحدث أنظمة التدريب والتاهيل.

وقال صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 

نهيان أن نهج دولة اإلمــارات العربية املتحدة نهج 

ثابت وراسخ يف االستثامر باإلنسان اإلمارايت باعتباره 

أهــم الــرثوات .. حيث وصف ســموه أبناء الوطن 

بأنهم هم االستثامر الحقيقي.

وكان يف اســتقبال ســموه لدى وصوله املعسكر 

ســعادة الفريــق الركن حمد محمد ثــاين الرميثي 

أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة أن دولة اإلمارات العربية املتحدة 
بقيادة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تؤمن إميانا راســخا مبحورية مواردها البرشية العاملة يف كافة 

املواقع وامليادين يف تعزيز مكانة دولة اإلمارات وإعالء موقعها ورفع شأنها بني بلدان العامل.

افتتح مدرسة الخدمة الوطنية في معسكر سيح حفير

محمــد بن زايــــد : الـــدول ليســـت بتــعـــداد ســــــــــ
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ــــــــــكانهــا بل بإرادة شــعوبهــا والتـاريـــخ يشهــد

رئيس أركان القوات املسلحة وسعادة اللواء الركن 

صالــح محمد صالح مجرن العامــري قائد القوات 

الربية وســعادة اللواء الركن بحري إبراهيم ســامل 

محمد املرشخ قائد القوات البحرية وسعادة اللواء 

الركــن طيار إبراهيــم نارص محمــد العلوي قائد 

القوات الجوية والدفاع الجوي والعقيد أحمد عيل 

البلويش قائــد معهد حرس الرئاســة واملقدم فهد 

سلطان بن ســليامن قائد مدرسة الخدمة الوطنية 

لحــرس الرئاســة وعدد مــن كبار ضبــاط القوات 

املسلحة.

وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان فصول الدراســة النظرية وقاعات التدريب 

ومنها قاعات التدريب عىل املشــبهات حيث تابع 

سموه تطبيقات عملية أداها املجندون باستخدام 

الســالح مع مختلف املهــام والعمليات مبا يعكس 

القــدرات واملهــارات التي اكتســبوها.. واســتمع 

ســموه اىل رشح حول املناهج وأساليب التدريس 

والتدريــب التي تعتمد عىل أحدث الطرق والنظم 

يف هذا املجال والتي تستهدف إعداد املجند علميا 

وفكريا وجســديا ليســهم إســهاما فاعال يف شتى 

املواقع واملسؤوليات.

وشملت جولة سموه ميادين التدريب الخارجية 

املناهج تستهدف 
 Iإعداد اجملند علمي

Iوجسدي Iوفكري
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ر ب

حيــث أدى فيهــا مجنــدو الخدمة 

امليدان واملشــاة  الوطنية مهــارات 

وفــك وتركيــب األســلحة إضافة اىل 

حصص اللياقــة البدنية لرفع القدرات 

الجسدية ومنها رياضة الجيوجيتسو.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان عــىل املرافق التي يتضمنها 

املعســكر والتي تضم الســكن الداخيل 

بتجهيزاتــه ومرافقه من االســرتاحات 

واملطاعم واملسبح األوملبي والصاالت 

الرياضيــة املجهزة بكافــة معدات 

التدريب واإلعداد البدين.

بعدهــا قــام ســموه بإزاحــة 

الســتار عــن اللوحــة التذكارية 

ملدرســة الخدمة الوطنية إيذانا 

بافتتاحها.

الســمو  والتقــى صاحب 

الشــيخ محمد بن زايد آل 

املجندين  نهيان 

الخدمة  يف 

الوطنية والذين أوشــكوا عىل إمتــام فرتة التدريب 

الخاص بهم .. معربا ســموه عن ســعادته بتواجد 

هذه الكوكبة من شباب الوطن يف الخدمة الوطنية 

وهــي تــؤدي دورها بــكل مهنية وجديــة وروح 

معنوية عالية.

ووجه ســموه كلمة للمجندين بدأهــا بالدعاء 

للشــهداء األبرار راجيــا الله عز وجــل أن يتغمد 

أرواحهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ثم 

قرأ والحضور الفاتحة عىل أرواح الشهداء كام دعا 

سموه أن يحفظ الله اإلمارات ويكألها دامئا بالعزة 

والخري واألمان.

وحيا صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيــان الروح الوطنيــة التي تحىل بهــا املجندون 

مخاطبــا إياهــم .. ” إن وجودكم هنــا اليوم أنتم 

وزمالؤكم يف معســكرات التدريب هو صامم أمان 

واستقرار لبالدكم «.

وأضــاف ســموه ” إن إخالصكــم وتفانيكم يف 

مياديــن العــز والرشف هــو دليل قــوي عىل ما 

تحملونه من حب وانتامء لهذه األرض الطيبة» .

وذكر صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد 

حماية الوطن والدفاع عنه فرض على كل أبناء الوطن

تسليح وتطوير قواتنا املسلحة نابع من رغبتنا Z السالم 
واالستقرار

نهجنا ثابت وراسخ Z االستثمار باJنسان اJماراتي
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حافظنا على أمننا واستقرار ووقفنا مع اشقائنا لدرء اخملاطر

البد من اجلد واالجتهاد والتضحية والتفاi حتى يبقى الوطن عزيزh قوي* 
لlجيال املقبلة

شعب اJمارات ماٍض Z الوفاء لlباء واAجداد

آل نهيان أن الدول تبنى وتتطور بســواعد الرجال 

الذين يضحون ألجل ســمعتهم وســمعة بالدهم 

مثل إخوانكم املتواجدين اليوم يف اليمن .. مشــريا 

ســموه إىل أن الــدول ليســت بحجمهــا وتعداد 

سكانها بل تقاس بإرادة شعوبها .. فال يستهني أحد 

بإرادة الرجال يف أوقات الشــدائد فالتاريخ شاهد 

عىل قصــص وأحداث أثبتت كيــف كانت اإلرادة 

والتضحية من أجل الوطن تصنع املعجزات.

وأشار سموه إىل أننا نعيش يف منطقة مضطربة 

منذ عقود تشهد توترات وأزمات ولسنا مبنأى عنها 

ولكــن بفضل اللــه وبفضل يقظة ووعــي أجهزتنا 

األمنيــة حافظنا عــىل أمننا واســتقرارنا كام بادرنا 

يف الوقــوف مع أشــقائنا يف الخليــج وباقي الدول 

الشــقيقة لدرء املخاطر والتهديــدات عن املنطقة 

قبل استفحالها وخروجها عن السيطرة.

وقال صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان أن تســليح وتطوير قواتنا املسلحة يف دولة 

اإلمــارات وتعزيز قدراتها هو نابــع عن رغبتنا يف 

الســالم واالســتقرار وردع كل من تسول له نفسه 

املساس بأمن الوطن واملواطن.

وشــدد سموه عىل أن حامية الوطن والذود عن 

حياضه واجــب مقدس قائال .. ” إن حامية الوطن 

والدفــاع عنه هو فــرض عىل كل أبنــاء الوطن .. 

وهــو مل يبدأ مع قيام دولة االتحــاد بل منذ وجد 

اإلنســان عىل هــذه األرض ومن خــالل تضحيات 

اآلباء واألجداد الذين دافعوا عن أرضهم وعرضهم 

وتركوا لنا الســمعة الطيبة والقيــم النبيلة وعلينا 

واجب ومسؤولية يف مواصلة مسريتهم ورفع الراية 

وتســليمها لألجيال املقبلــة .. فمثلام نفتخر اليوم 

باألولــني وبتضحياتهم وكيف دافعــوا عن أرضهم 

وعرضهــم نريــد من أجيالنــا القادمــة أن تفتخر 

بأعاملنا ومنجزاتنا وتضحياتنا لتكون مصدر اعتزاز 

وفخر لهم «.

وقال صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان أن شــعب اإلمــارات ماض يف الوفــاء لآلباء 

واألجداد عىل مــا قدموه من جهد وتضحية وعناء 

لبناء هــذا الوطن الغايل حتى ننعــم اليوم بالخري 

واألمان لذلك البد من الجــد واالجتهاد والتضحية 

والتفــاين حتى يبقــى الوطن عزيزا قويــا لألجيال 

املقبلة.
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زار أم اMبطال السبعة آمنة سا_ مبنزلها & كلباء 

أكد صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة فخر واعتزاز 
قيادتنا الحكيمة بأمهات أبناء 
اإلمارات الاليت يؤكدن كل يوم 
أصالتهن وعطاءهن ووفاءهن 
لهذا الوطن الغايل.

قــال ســموه « يف كل مــرة تقــدم فيهــا أمهاتنا يف 

اإلمارات دروســا عظيمة يف الرتبية والتضحية واإليثار 

واإلخالص واالنتامء تعجز تجاهها الكلامت عن وصف 

هذه املواقف أو التعبري عنها لعلو شأنها ومقامها».

جــاء ذلك خــالل زيارة ســموه للوالدة آمنة ســامل 

حمدان املراشــدة يف منزلهــا مبنطقة كلباء بالشــارقة 

حيث التقى ســموه الوالدة آمنة التــي قدمت صورة 

ناصعة البنة اإلمارات وهي تزف أبناءها الســبعة من 

القوات املسلحة لســاحات العز والرشف لتأدية املهام 

والواجبــات الوطنية واحدا بعــد اآلخر وأبت أن تبقي 

أيا منهم يف املنزل.

وقــال ســموه إن املوقف املــرشف للوالــدة آمنة 

املراشــدة هو وســام فخر وعــز نضعه عــىل صدورنا 

جميعا ملا حمله من معان ســامية يف الوطنية والعمل 

من أجل رفعة وعزة وطننا.

وأضاف صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 

نهيان « هذه قصص يجب أن تدون يف تاريخ اإلمارات 

..مناذج عظيمة ترسد لألجيال القادمة وقدوة حسنة يف 

مسرية الحب والوفاء لرتاب الوطن.. نترشف جميعا بها 

وبأعاملها ومبواقفها التي تعكس قيم املروءة والشهامة 

واالنتامء والوالء «.

ومثن ســموه شــجاعة وإرصار أبناء املرحوم حميد 

عبيد النهم املراشــدة عىل املشــاركة يف ســاحات العز 

والفخر وأداء الواجب الوطني واإلنساين يف كل األحوال 

والظروف ..مشــريا ســموه اىل أن هذا العطاء هو من 

معني تربية بيت أسس عىل حب الوطن والتضحية من 

أجله وهو ما نراه يف كل بيت عىل هذه األرض الطيبة.

واكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

أن تضحيات أبناء اإلمارات وإرصارهم عىل امليض قدما 

يف أداء الواجب هي مشــاعل نــور لوطننا وهم عنوان 

عزتها ومنعتها واستقرارها.

وقال سموه إن دولة اإلمارات تكرب كل يوم بعطاءات 

#مــــد بن زايـــــد: أمهـــاتنـــــــا & اbمــــــارات يقـدمـــــــــ
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ــــــــن دروســــــا & اbنتمـــــاء

أبنائها الذين آمنو برســالتها ومبادئها وعشــقوا ترابها 

فبذلوا يف ســبيل إعالء اسمها ومكانتها الغايل والنفيس 

فحق علينا أن تكون أسامؤهم محفورة يف وجدان كل 

مــن يعيش عىل هذه األرض الطيبــة وعىل أجيالنا أن 

تفخر بعطاءاتهم وتضحياتهم.

من جانبهم أعــرب أبناء املرحوم حميد عبيد النهم 

املراشــدة عن ترشفهــم بزيارة ســموه مؤكدين انهم 

جميعا جنود أوفياء يخدمون الوطن برشف وافتخار يف 

كافة مياديــن الواجب الوطني وانهم يقفون مع باقي 

جنود الوطن وشعب اإلمارات الويف خلف راية قيادته 

يف كافة الساحات واألوقات.

تضحيات أبناء اbمارات 
هي مشاعل نور 

لوطننا
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 #مـــد بــن زايــد: تضحيـــات أبطالنـــــا ســتظل حاضــــــــــ
إعتمــــد التصمــــيــم النهـــائــــي لنصــــب الشـــــــهداء

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
التصميم النهايئ لنصب الشهداء 
الذي سيتم تشييده تزامنا مع 
االحتفاء بيوم الشهيد املقبل.

وقال صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد 

آل نهيــان أن نصــب الشــهيد برمزيتــه املعنوية 

سيبقى شاهدا حيا عىل حجم التضحيات واألعامل 

الجليلــة التــي قدمها أبطــال اإلمــارات الربرة يف 

 مياديــن الــرشف والفــداء والعطــاء والتضحية.

وأكد ســموه أن شــهداءنا األبرار وأبطالنا البواسل 

قلدوا الوطن وأهاليهم وشــعب اإلمارات أوســمة 

العز والفخر والشــموخ مبا قدموه لهذا الوطن من 

حب كبري وانتامء صادق ووالء عميق.

وســيظل االحتفاء بهــم واســتحضار مواقفهم 

وبطوالتهم مناسبة عزيزة نلتقي فيها لنعرب عن فخرنا 

 واعتزازنا بهم ونجسد ترابطنا وتالحمنا كأرسة واحدة.

وميثل التصميم املكون مــن مجموعة من األلواح 

املعدنيــة روح القوة والوحدة والتضامن التي متيز 

العالقة متينة األوارص بني قيادة وشــعب اإلمارات 

مــع جنودهــا وأبطالها الذيــن قدمــوا أرواحهم 

 فــداء لــرتاب الوطــن ونــرصة للحــق واملظلوم.

وتم اختيار تصميم نصب الشــهداء من املقرتحات 

املقدمــة مــن قبــل ثالثــة فنانــني متميزين عىل 

مســتوى العــامل... ووقــع االختيار عــىل التصميم 
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ـــــــــرة & قلوبنــا ومـاثلــة & وجداننـــا

النهــايئ للفنــان الربيطــاين إدريــس خــان وذلك 

لتميــزه ونجاحــه يف التعبــري عن معــاين الوحدة 

والقوة والتالحــم والتعاضد والتكاتــف واالفتخار 

واالنتــامء. والــوالء  واإلخــالص  التفــاين   بقيــم 

ويقــع النصب ضمــن ”حديقة الشــهداء“ مقابل 

جامع الشــيخ زايد الكبري من ناحية الرشق وسيتم 

تكريم اســم كل بطل مــن أبطال الدولة بشــكل 

خاص داخل الحديقة.. وســوف تشــمل الحديقة 

ســاحة واســعة مع مدرجات الســتضافة فعاليات 

إحياء الذكرى الســنوية ليوم الشهيد.. وتضم بركة 

شهداؤنا اAبرار وأبطالنا 
البواسل قلدوا الوطن 

وأهاليهم أوسمة العز والفخر

سيظل اJحتفاء بالشهداء 
واستحضار بطوالتهم مناسبة 

جتسد ترابطنا وتالحمنا

نصب الشهيد برمزيته 
املعنوية سيبقى شاهدh حي* 

على حجم تضحيات الشهداء

النصب التذكاري 
 gيطاhصممه ال

إدريس خان ويعh عن 
معاg الوحدة والقوة

مياه تشــكل إنعكاسا لروعة تصميم جامع الشيخ 

زايــد الكبري، كام تشــمل حديقة الشــهداء أيضا 

حدائق ومنطقة خاصة للراحة واالسرتخاء مفتوحة 

للجمهور إضافة إىل مركــز للزوار لتعريفهم بدور 

األبطال األبرار يف خدمة وحامية الوطن.
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نائب رئيـس الدولة ووk عهد أبوظبـي وحكام االمارات يقدمون واجب العزاء 

أعلنــت القيادة العامة للقوات املســلحة يف 14 مارس 

املايض استشهاد زايد عيل الكعبي ومحمد عبيد الحمودي 

من جنودها البواســل ضمن قواتها املشــاركة يف عملية « 

إعــادة األمل « مــع قوات التحالف العــريب الذي تقوده 

اململكة العربية السعودية للوقوف مع الرشعية يف اليمن.

وتقدمت القيــادة العامة للقوات املســلحة بتعازيها 

ومواســاتها إىل ذوي الشهيدين ..ســائلة الله عز وجل أن 

يسكنهام فسيح جناته ويتغمدهام بواسع رحمته.

وصول جثامين الشهيدين 
وقــد وصل اىل مطار البطني الخــاص بأبوظبي جثامين 

الشهيدين عىل منت طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية 

والدفاع الجوي .

وقد جرت عىل أرض املطار املراسم العسكرية الخاصة 

باستقبال جثامين الشهيدين حيث كان يف االستقبال عدد 

من كبار ضباط القوات املسلحة. 

محمد بن راشد يقدم واجب العزاء 
أكد صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه 

الله، أن اإلمارات بقيادتها وشــعبها ســتظل منارة للسالم 

والعدالــة والتعايش، مهام عظمــت التحديات اإلقليمية 

والدولية، منوها سموه ببسالة قواتنا املسلحة وتضحياتها، 

ووالئهــا لرتاب هذا الوطن العزيز الذي ال يعز عليه عزيز 

وال يغلــو عىل ترابه أي غال. وقال ســموه: «إننا يف دولة 

اإلمارات سنظل نؤمن ونتمسك بقوة اإلرادة لكننا نرفض 

إرادة القوة».

جاء ذلك لدى تقديم ســموه واجب العزاء يف شهيدي 

الوطن البطلني رائد طيار زايد عيل سعيد الكعبي واملالزم 

أول طيار محمد عبيد محمــد العضب الحمودي اللذين 

أرتقيا شــهيدين أثناء أداء واجبهــام الوطني والقومي يف 

الدفاع عن الحق والرشعية يف اليمن الشــقيق يف صفوف 

قواتنا املسلحة الباسلة املشاركة يف التحالف العريب الذي 

تقوده اململكة العربية السعودية الشقيقة.

فقد قام ســموه يرافقه ويل عهده سمو الشيخ حمدان 

بن محمد بن راشــد آل مكتوم، وســمو الشــيخ مكتوم 

بن محمد بن راشــد آل مكتوم نائــب حاكم ديب، بزيارة 

مجلس عزاء الشــهيد البطل املالزم أول طيار محمد عبيد 

محمــد العضب الحمودي يف منطقة دبا الحصن يف إمارة 

الشارقة، وأعرب ســموه ألرسة وذوي الشهيد عن صادق 

عزائه ومواســاته راجيــاً املوىل تبارك وتعــاىل أن يتغمده 

بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته «إنا لله 

وإنا إليه راجعون».

كام قدم صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 

مكتــوم ومرافقــوه واجب العزاء يف الشــهيد البطل رائد 

طيــار زايد عىل ســعيد الكعبي، فقد قام ســموه بزيارة 

مجلس عزاء الشــهيد الكعبــي يف منطقة مربــح بإمارة 

الفجرية، وأعرب ســموه ألرسة وذوي الشــهيد البطل عن 

اbمــــارات تشيــع شــــهيدي الوطــــن والواجــــب #مــــــــ
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ــــــــد عبيــــد احلمــــودي وزايـــد علي الكعبــــي
صادق عزائه ومواساته، مبتهًال إىل الخالق سبحانه وتعاىل 

أن يتغمده بواســع رحمتــه ورضوانــه، وأن ينزله منزلة 

األبرار واألخيار واألطهار «إنا لله وإنا إليه راجعون».

محمد بن زايد يقدم واجب العزاء 
أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهــد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، 

اعتــزاز وفخر شــعب اإلمــارات بأبنائه األبطــال الذين 

يقدمــون البطوالت والتضحيات العظــام يف أغىل صورها 

وأبهى مشاهدها يف ساحات العز والرشف والبذل.

وقال ســموه: «هم حامة الوطن واألمة، هم من يصنع 

يف لحظات مفصلية تاريخاً جديداً ملنطقتنا، سيظلون عىل 

الدوام مناذج مضيئة يف مســريتنا الوطنية وتاريخ املنطقة، 

تذكرهم األجيال بكل فخر واعتزاز».

وأضاف ســموه: إن الوقفة التاريخية التي وقفتها أرس 

وأهايل الشهداء األبطال هي وقفة عز وشموخ، وهي تعرب 

إىل جانب املشــاعر الفياضة التي أبداها شــعب اإلمارات 

تجاه تضحيات شهدائنا عن أصالة أبناء هذه األرض الذين 

نشأوا عىل قيم الوالء واالنتامء وحب الوطن، وكانوا بحق 

أوفياء لسري وتاريخ اآلباء واألجداد وتضحياتهم ألجل هذه 

األرض الطيبة.

جاء ذلك، لدى تقديم ســموه واجب العزاء إىل أرسيت 

شــهيدي الوطــن محمــد عبيــد الحمــودي، وزايد عيل 

الكعبــي، وأعرب ســموه، خالل الزيارتــني التي قام بهام 

ملجليس العزاء يف كل من مدينة دبا الحصن التابعة إلمارة 

الشــارقة، ومنطقة مربح يف الفجرية، عــن خالص تعازيه 

وصادق مواســاته ألرسيت الشــهيدين البطلني، داعياً الله 

العــيل القدير أن يتغمدهام بواســع رحمته، وأن ينزلهام 

منازل الصديقني والشــهداء واألبرار، وأن يسكنهام فسيح 

جناته، وأن يلهم ذويهام الصرب والسلوان.

حاكم الشارقة يقدم واجب العزاء 
قدم صاحب الســمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاســمي عضو املجلــس االعىل حاكم الشــارقة بحضور 

ســمو الشــيخ عبدالله بن ســامل القاســمي نائب حاكم 

الشــارقة واجب العزاء إىل أرسيت شــهيدي الوطن محمد 

عبيد الحمودي وزايد عيل الكعبي، وأعرب ســموه خالل 

زيارته ملجليس العزاء عن خالص تعازيه وصادق مواساته 

ألرسيت الشــهيدين البطلني.. داعيا اللــه العيل القدير أن 

يتغمدهام بواســع رحمته وأن ينزلهــام منازل الصديقني 

والشــهداء واألبرار وأن يسكنهام فســيح جناته وأن يلهم 

ذويهام الصرب والسلوان.

حاكم الفجرية يقدم واجب العزاء 
قدم صاحب الســمو الشــيخ حمد بن محمد الرشقي 

عضو املجلس األعىل حاكم الفجرية واجب العزاء إىل أرسة 
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شهيد الوطن زايد عيل الكعبي، وأعرب سموه خالل زيارته 

مجلــس العزاء يف منطقــة مربح يف الفجــرية عن خالص 

تعازيه وصادق مواساته ألرسة الشهيد البطل .. داعيا الله 

العيل القدير أن يتغمده بواســع رحمته وأن ينزله منازل 

الصديقني والشهداء واألبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن 

يلهم ذويه الصرب والسلوان .

كــام قــدم صاحب الســمو الشــيخ حمد بــن محمد 

الرشقي عضو املجلس األعىل حاكم الفجرية يرافقه ســمو 

الشــيخ محمد بــن حمد بــن محمد الرشقــي ويل عهد 

الفجرية واجب العزاء إىل أرسة شــهيد الوطن محمد عبيد 

الحمودي، وأعرب ســموه خالل زيارتــه مجلس العزاء يف 

مدينــة دبــا الحصن التابعــة إلمارة الشــارقة عن خالص 

تعازيه وصادق مواساته ألرسة الشهيد البطل .. داعيا الله 

العيل القدير أن يتغمده بواســع رحمته وأن ينزله منازل 

الصديقني والشهداء واألبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن 

يلهم ذويه الصرب والسلوان.

حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء 
قدم صاحب الســمو الشيخ ســعود بن صقر القاسمي 

عضــو املجلس األعــىل حاكم رأس الخيمــة واجب العزاء 

إىل أرسة شــهيد الوطن زايد عيل الكعبي، وأعرب ســموه 

خالل زيارتــه مجلس العزاء يف منطقــة مربح يف الفجرية 

عن خالص تعازيه وصادق مواساته ألرسة الشهيد البطل .. 

داعيا الله العيل القدير أن يتغمده بواســع رحمته وينزله 

منازل الصديقني والشــهداء واألبرار وأن يســكنه فســيح 

جناته وأن يلهم ذويه الصرب والسلوان .

 الوقفة التاريخية 
التي وقفتها أسر 

وأهاk الشهداء هي 
وقفة عز وشموخ 

وتعh عن أصالة أبناء 
هذه اMرض 



كام قدم صاحب الســمو حاكــم رأس الخيمة واجب 

العــزاء إىل أرسة شــهيد الوطن محمد عبيــد الحمودي، 

وأعرب ســموه خالل زيارته مجلــس العزاء يف مدينة دبا 

الحصن التابعة إلمارة الشارقة عن خالص تعازيه وصادق 

مواساته ألرسة الشهيد البطل ..

داعيــا الله العــيل القدير أن يتغمده بواســع رحمته 

وينزله منازل الصديقني والشــهداء واألبرار وأن يســكنه 

فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصرب والسلوان .

رئيس أركان القوات املســلحة يقدم واجب 
العزاء يف شهيدي الوطن 

قدم ســعادة الفريق الركن حمــد محمد ثاين الرميثي 

رئيــس أركان القــوات املســلحة  يرافقه وفــد من كبار 

الضباط واجب العزاء إىل أرسيت شهيدي الوطن زايد عيل 

الكعبي ومحمد عبيد الحمودي.

وأعــرب ســعادته - خــالل الزيارتني التي قــام بهام 

ملجليس العزاء يف كل من منطقة مربح يف الفجرية ومدينة 

دبــا الحصن التابعة إلمارة الشــارقة - عن خالص تعازيه 

وصادق مواساته ألرسيت الشــهيدين البطلني .. داعيا الله 

العــيل القدير أن يتغمدهام بواســع رحمته وأن ينزلهام 

منازل الصديقني والشــهداء واألبرار وأن يسكنهام فسيح 

جناته وأن يلهم ذويهام الصرب والسلوان .

واشــاد ســعادته باملواقف االخوية والبطولية املرشفة 

لدولة اإلمــارات ووقوفها إىل جانب الشــعب اليمني يف 

مختلــف املراحل والظــروف وتقدميها الغــايل والنفيس 

لدعم الرشعية وعودة االمن واالســتقرار لكل املحافظات 

اليمنية.
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تفقد ســموه بعد ذلك طابور الخريجني ثم مر 

الطابور أمام املنصة الرئيسية عىل هيئة استعراض 

عكس مهارة الخريجني وانضباطهم العسكري.

وقــال العميد ركن بحري طارق خلفان عبدالله 

الزعــايب قائد كلية راشــد بــن ســعيد آل مكتوم 

البحريــة - يف كلمته خــالل الحفل - «إن خريجي 

الكليــة اجتازوا مراحل التدريب ونهلوا من العلوم 

العســكرية واألكادمييــة ليكونوا ضباطــاً يف قواتنا 

املسلحة نفوسهم ملؤها الثقة والعزمية لتحمل ما 

ينتظرهم من مســؤوليات وتنفيذ ما يســند إليهم 

من واجبات».

وأكــد قائد الكلية «إن الرؤية الشــاملة والفكر 

األصيل لصاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، 

حفظه الله، هي الدافع األســايس ملســرية التطوير 

والتحديث يف كلية راشــد البحرية منذ تأسيسها يف 

1999 وحتى يومنا هذا». وبعد ذلك وزع سمو ويل 

عهــد ديب الجوائز عىل املتفوقــني يف الدورة وأدى 

الخريجون قســم الــوالء للدولة ورئيســها ثم تم 

تسليم العلم من دفعة الدورة السادسة عرشة إىل 

دفعة الدورة السابعة عرشة مصحوباً بالقسم عىل 

أن يحافظوا عىل علم الدولة مرفوعاً عالياً. واستأذن 

قائد الطابور ســمو راعي الحفل لالنرصاف، وغادر 

الخريجــون أرض ميدان االحتفال وســط تصفيق 

استقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية والملحقيات العسكرية المعتمدين

حمــــــدان بن #مــد يشهـــــد تخـــريــج الدفعـــــــة الـ16 & كليــــــــــــــ
شهد سمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم 
ويل عهد ديب مارس املايض، 
تخريج الدفعة السادسة 
عرشة يف كلية راشد بن سعيد 
آل مكتوم البحرية بأبوظبي.
بدأ االحتفال الذي حرضه 
الشيخ الدكتور سعيد بن 
محمد آل نهيان، ومعايل 
محمد أحمد البواردي 
الفاليس وزير الدولة لشؤون 
الدفاع، والفريق الركن حمد 
محمد ثاين الرميثي رئيس 
أركان القوات املسلحة، 
واللواء الركن بحري إبراهيم 
سامل محمد املرشخ قائد 
القوات البحرية بالسالم 
الوطني ثم آيات من الذكر 
الحكيم.

تصوير : 
ساq العامري 

عبد الرحمن بن عباد
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وحامس جمهور الحارضين من كبار ضباط القوات 

املســلحة وأعضاء الســلك الدبلومايس لدى الدولة 

وأقارب الخريجني. وعقب االحتفال اســتقبل سمو 

الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل 

عهد ديب رؤســاء البعثات الدبلوماسية وامللحقيات 

العسكرية العرب واألجانب املعتمدين لدى الدولة 

وكبار قــادة وضباط قواتنا املســلحة حيث تبادل 

ســموه والحضور الحديث حول عدد من الشؤون 

التنظيميــة واالحتفــال الذي جــرى بتخريج هذه 

الكوكبة الجديدة من كلية راشد بن سعيد البحرية. 

ـــــــــــــة راشـــد بن ســـــعيد البحريــــة



26

ا�خبار

|  العدد 531  |  أبريل 2016  |

هـــزاع بن زايــد يفتتــح معرضـي يومكـس واحملـــــــ

رافق سموه يف جولته - التي استهلها بالسالم عىل كبار 

القادة واملسؤولني والضيوف - العميد الركن سمو الشيخ 

نارص بن حمــد آل خليفة قائد الحرس املليك بقوة دفاع 

البحريــن ومعايل محمد بن أحمد البــواردي وزير دولة 

لشؤون الدفاع وســعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املســلحة وســعادة العميد 

الركن طيار راشــد محمد الشــاميس رئيس اللجنة العليا 

املنظمــة ملعريض ومؤمتــر األنظمة غــري املأهولة وعدد 

كبري مــن ضبــاط القــوات املســلحة ووزارء الدفاع إىل 

جانب أصحاب املعايل والســعادة يف الدولة من املدنيني 

والعســكريني ورؤســاء البعثات الدبلوماســية والعربية 

واألجنبية املعتمدين لدى الدولة.

وتأيت استضافة أبوظبي لهذه الفعالية يف إطار الجهود 

الرامية لتنويع وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية واألمنية 

واستقطاب املزيد من االستثامرات يف مجال التكنولوجيا.

واطلــع ســمو نائب رئيــس املجلــس التنفيذي عىل 

أحدث االبتكارات العاملية يف مجال األنظمة غري املأهولة 

ملجموعة رائدة من الرشكات الدولية واإلقليمية واملحلية 

باإلضافــة إىل فعاليات معرض ومؤمتر املحاكاة والتدريب 

حيث اســتمع ســموه إىل رشح عن أنشطته يف املجاالت 

الدفاعية واألمنية واملدنية وغريها.

وســاهمت 29 من الــرشكات املحليــة اإلماراتية مع 

نظرائها بدور محوري يف أنشــطة املعرض وفعالياته كام 

عرضت مجموعــة من االبتكارات التــى كان لها دور ىف 

إحداث نقلة نوعيــة ىف هذه الصناعة التى يتوقع لها أن 

تتجاوز قيمتها مثانية مليارات دوالر أمرييك بحلول العام 

.2020

واســتقطب املعرض - الذي بلغت مساحته اإلجاملية 

13 ألــف مرت مربع مقارنة مع 2000 مرت مربع يف الدورة 

الســابقة يف عــام 2015 العديد من الخــربات واملعنيني 

واملتخصصــني ىف عــدة مجاالت دفاعيــة وأمنية ومدنية 

وتكنولوجيــة واألنظمــة غــري املأهولة ســواء املخصصة 

لألغــراض الدفاعيــة أو املدنيــة وكيفيــة تطويــع تلك 

التكنولوجيــا لخدمة األغــراض املخصصة لهــا باإلضافة 

إىل التعرف عــىل احتياجات الدول مــن برامج املحاكاة 

والتدريــب الراميــة لتأهيل وبناء الكــوادر القادرة عىل 

التعامل مع املستجدات العاملية.

كام ارتفع عدد الرشكات العارضة بنسبة %167 لتصل 

إىل 91 رشكــة محليــة وعامليــة مقارنة مــع 34 رشكة يف 

الدورة الســابقة ..إىل ذلك ارتفع عدد الدول املشاركة يف 

املعرض ليصل إىل 23 دولة وبنســبة منو بلغت 64 باملائة 

مقارنة مع 14 دولة يف الدورة السابقة.

وتــربز أهميــة معريض ومؤمتــر املحــاكاة والتدريب 

مدى التطور الرسيــع واملتزايد لتقنيــات أنظمة الدفاع 

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة ..افتتح سمو الشيخ هزاع بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس املجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي مارس املايض 
يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض 
”أدنيك“ فعاليات الدورة الثانية 
ملعرض ومؤمتر األنظمة غري املأهولة 
”يومكس 2016“ والدورة األوىل من 
”معرض ومؤمتر املحاكاة والتدريب“ 
وذلك ضمن فعاليات ”أسبوع أبوظبي 
للطريان والفضاء“.

بلـــغ إجمــالي حجــم الصفقـــات أكـثر من 2٫45  مليــــار درهـــم
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غري املأهولة التي باتت ترســم مالمــح الجهود الدفاعية 

املســتقبلية، ال ســيام أنها تفتح آفاقاً جديــدة ومبتكرة 

للتصدي ألي تهديد محتمل عىل أمن الدول واملجتمعات.

إىل ذلــك يلبي املعرض االحتياجــات الدفاعية الحالية 

للمنطقة وتعزيز املعرفة املحلية حول القدرات الدفاعية 

والتقنيات الجديدة مام يســهم يف مواكبة الطلب املتزايد 

عــىل هذه األنظمة يف املســتقبل حيث مــن املتوقع أن 

يصل حجم اإلنفاق عىل القدرات الدفاعية واألنظمة غري 

املأهولة يف دول مجلس التعاون الخليجي إىل مليار دوالر 

حتى عام 2020.

كام أن معــرض مؤمتر ”املحاكاة والتدريب“ ســيكون 

عنــرصا داعام ومكمال لقطاع األنظمــة غري املأهولة كون 

قطاع املحاكاة والتدريب هو العنرص االسايس والرئيس يف 

تطوير ورفع كفاءه منتسبي القوات املسلحة واملؤسسات 

الدفاعية باختالف أصنافها والتي ســتلعب دورا محوريا 

يف الحفاظ عىل األمن وحامية الحدود ومساعدة األجهزة 

األمنية ورفع جاهزيتها ملجابهة التحديات املستقبلية.

إشادة
أشاد الفريق أول تان رسي داتو رسي محمد ذو الكفيل 

رئيس أركان القوات املســلحة املاليزية مبعريض ومؤمتري 

األنظمــة غري املأهولــة ” يومكــس 2016 « و»املحاكاة 

والتدريــب « اللذين يعتربان من أهــم املعارض القليلة 

يف العــامل التي تقوم عىل العــرض التفصييل واملحاكاة يف 

نفس الوقت وباعتبارهــام أحد أهم املعارض املتخصصة 

يف مجال التدريب والطائرات بدون طيار يف العامل.

وقال إن النجاح الباهر الذي حققه املعرضان وغريهام 

من املعارض التي تنظمها وتستضيفها دولة اإلمارات هو 

إضافة للنجاحات التي حققتها الدولة يف جميع املجاالت 

.. مؤكدا أن املعرضني يعدان منصة مثالية اللتقاء كربيات 

الــرشكات العامليــة املتخصصــة يف قطــاع األنظمــة غري 

املأهولــة ويف مجال التدريب واملحاكاة وصناع القرار من 

املعنيني واملختصني.

من جانبــه أعرب اللواء الركن عبداللــه الفودري آمر 

القــوات الجوية الكويتية ممثل رئيــس األركان الكويتية 

عن فخره باملشاركة يف هذين الحدثني املتميزين واللذين 

ميثالن نقطة التقــاء رشكات العامل املتخصصة يف مجاالت 

األنظمة غري املأهولة ســواء املخصصة لألغراض الدفاعية 

أو املدنية وفرصة أمام املختصني واملعنيني يف دول مجلس 

التعــاون لدول الخليــج العربية والــدول العربية لتبادل 

األفكار ودراســة إمكانية االستفادة من أحدث ما وصلت 

إليه التقنية العاملية يف هذه املجاالت .

مــن ناحيته أكد اللــواء الركن طيار غانم بن شــاهني 

الغانم رئيــس أركان القوات املســلحة القطرية أن دولة 

اإلمارات كرســت مكانتهــا وموقعها يف مجال اســتضافة 

وتنظيــم أحد أهم املعــارض الدولية يف مجــايل الطريان 

واملحاكاة والتدريب .

ـــــــاكاة و التــــدريــــب 2016»

مؤمتر « يومكــس لألنظمة غري املأهولة واملحاكاة 
والتدريب 2016»

عقدت فعاليات املؤمتر املصاحــب ملعريض ” يومكس لألنظمة غري 

املأهولــة واملحاكاة والتدريــب 2016 ” وذلك بحضــور معايل محمد 

أحمد البواردي الفاليس وزير دولة لشؤون الدفاع.

وركــزت أعــامل املؤمتر عىل اســترشاف مســتقبل االبتــكار وذلك 

مبشــاركة مجموعة من الخرباء واملتخصصني واملعنيني بقطاع األنظمة 

غــري املأهولــة وكيفية التعامل مــع هذه األنظمــة وتطويعها لخدمة 

املنظومات الدفاعية واألمنية واملدنية.

حرض فعاليات املؤمتر ســعادة الفريق الركن عيىس سيف بن عبالن 

املزروعــي نائب رئيس أركان القوات املســلحة وعدد من كبار ضباط 

وزارة الدفاع والقوات املسلحة.
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تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس املجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فعاليات املعرض 
الدويل لألمن الوطني ودرء املخاطر «آيسنار أبوظبي 2016» الذي 
أقيم يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بتنظيم من وزارة 
الداخلية ورشكة ريد للمعارض - الرشق األوسط خالل الفرتة من 15 
إىل 17 مارس املايض.

برعايــة هــزاع بن زايــــد .. إفتتح «آيســنار ابوظبـــي 2016»

ســـيف بـن زايـــد: اbمــــارات تنبهـــت للتحــديــات اMمنيـــــة العامليــــــــــ

 وأكد ســمو نائب رئيس مجلــس الوزراء وزير 

الداخليــة أن انعقاد الــدورة الســابعة للمعرض 

يأيت وقد اكتســبت مؤسساتنا الوطنية كافة املزيد 

من التجارب والخربات العمليــة لتنظيم املعارض 

الدوليــة املتخصصة وفقا ألفضــل املعايري العاملية 

مســتلهمني ذلك من فكر ســيدي صاحب السمو 

الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة 

حفظه الله وســيدي صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس 

مجلــس الــوزراء حاكــم ديب رعاه اللــه وأخيهام 

ســيدي صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس 

األعىل لالتحــاد حكام اإلمارات لتحقيق املزيد من 
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ــــــــــة وتسلحت بكــــوادر عصريــــــة

اإلنجازات العاملية يف هذا املجال.

وقال ســمو نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 

الداخليــة يف ترصيح له مبناســبة افتتــاح معرض 

«آيسنار أبوظبي 2016 « إن الدولة كانت وبفضل 

حكمة قيادتها العليا من أوائل املتنبهني للتحديات 

األمنيــة العامليــة واملســتجدات يف عاملنا املعارص 

فعملت عىل ترسيخ البنى االقتصادية واالستثامرية 

يف بيئة يســودها األمن واألمان متســلحة بكوادر 

برشية مؤهلة عىل أعىل املســتويات متناغمة مع 

أحدث معدات العرص.

تبادل الخربات
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  أن  وأكــد ســموه 

املتحــدة وبحمد الله واحدة مــن أكرث دول العامل 

أمنا واســتقرارا وهــذا يتطلب منــا جميعا أفرادا 

ومؤسسات مواصلة العمل بعزمية وإرصار للحفاظ 

عىل أمنها واستقرارها وحامية املكتسبات الوطنية 

التي حققتها الدولة يف مختلف امليادين واملجاالت 

..الفتــا ســموه إىل أن انعقاد املعــرض ميثل فرصة 

مثينة لحكومات دول املنطقة ومؤسســات القطاع 

الخاص بشــؤون األمن والســالمة العامة لاللتقاء 

وتبادل الخــربات مع الوفود املشــاركة والرشكات 

العارضــة واالطالع عىل أحــدث األنظمة واألجهزة 

واملعدات والتقنيــات العاملية املتنوعة يف مجاالت 

األمن والســالمة ومكافحة الجرميــة والتصدي لها 

ودرء مخاطرها.

العرض الحي   
وشــهد ســمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الداخليــة والحضــور العــرض الحي لالســتجابة  

لألزمات والطــوارئ «ما بعد الصدمــة 2» والذي 

يهدف للتعريف بالنهج الذي تتبعه دولة اإلمارات 

العربية املتحدة يف تنسيق وتوحيد الجهود الخاصة 

باالســتجابة للطــوارئ وتعزيز جاهزيــة األجهزة 

األمنيــة املختلفة للتعامل مــع األزمات والطوارئ 

الكربى بالعقيــدة التكاملية لكافة األجهزة األمنية 

بوزارة الداخلية كام يهدف العرض إىل تعليم أفراد 

املجتمع كيفية االســتعداد واالســتجابة الصحيحة 

ألية كارثة طبيعية أو أية حالة من حاالت الطوارئ.

وتضمن العرض الحي اإلبداعي والذي اســتمر 

ملــدة 40 دقيقة تحــت عنوان «ما بعــد الصدمة 

2» كيفيــة التعامــل مع األزمات والكــوارث التي 

تنتج عن ســقوط طائرة شحن فوق مصنع للمواد 

الكيميائية وترسب مواد ســامة وحدوث حالة من 

اbمارات واحدة من 
أكp دول العا_ 

أمنا واستقرارا وهذا 
يتطلب منا جميعا 

مواصلة العمل 
بعزمية وإصرار

الذعر بني عامل املصنع ورسعة اســتجابة مختلف 

األجهــزة األمنيــة والرشطيــة والتعامــل بحرفية 

عالية ورسعة فائقة مــع الحادث حيث تم تقديم 

اإلسعافات األولية للعامل املصابني والسيطرة عىل 

الحريق الذي نتج عن الحادث.

وأقيمت ضمــن فعاليات آيســنار 2016 الذي 

يرفــع شــعار «ربــط الحكومــات واملجتمعــات 

وقطاعات األعامل واالبتكار لعامل أكرث أمانا وقدرة 

عىل درء املخاطر» أربعة معارض هي معرض أمن 

املعلومات الرشق األوســط ومعــرض الوقاية من 

حاالت الطوارئ والكوارث ومعرض الرشق األوسط 

ملكافحة الحرائق ومعرض السالمة والصحة املهنية 

الرشق األوســط وذلك عىل مساحة داخلية صافية 

تزيد عىل 20 ألف مرت مربع.
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رؤساء أركان دول التحالف اbسالمي يشددون على دو

 أكد رؤساء األركان يف دول التحالف اإلسالمي العسكري 

ملحاربــة اإلرهــاب أهمية الــدور العســكري يف محاربة 

اإلرهــاب وهزميته وتنســيق الجهــود العســكرية لدول 

التحالف وتبادل املعلومات والتخطيط والتدريب وعزمهم 

تكثيف جهودهم ملحاربة اإلرهاب من خالل تعزيز عملهم 

املشــرتك، تبعاً إلمكانية الدول األعضاء وحســب رغبة كل 

دولة عضو يف املشــاركة يف أي عملية أو برنامج ضمن إطار 

مركز التحالف اإلســالمي العسكري ملحاربة اإلرهاب وفقاً 

لتنظيمه وآلياته ومبا ال يخل باحرتام سيادة الدول األعضاء.

وتــرأس الفريق الركن حمد محمــد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القــوات املســلحة وفــد الدولة يف االجتــامع. ودعا 

رؤســاء األركان إىل اتخــاذ كافة التدابــري الالزمة، وتطوير 

السياســات واملعايري والترشيعات الوقائية الرقابية الكفيلة 

مبكافحة دعم ومتويل اإلرهاب، والوقوف بحزم ضد جرائم 

متويل اإلرهاب.

وأكــد املجتمعــون يف إعالن الريــاض للبيان   

الختامي لالجتامع األول لرؤساء األركان، أهمية امليض قدماً 

يف تفعيــل انطالقــة التحالف اإلســالمي، وذلك من خالل 

اجتامع وزراء دفاع دول التحالف والذي ســيعقد يف الفرتة 

القادمة.

وشــدد رؤســاء األركان عــىل أهمية العمــل الجامعي 

واملنظور االســرتاتيجي الشــامل للتصدي الفعال لإلرهاب 

والتطرف مشريين إىل ما ميثله اإلرهاب من تهديد مستمر 

للســلم واألمــن واالســتقرار، وأن التطرف ظاهــرة عاملية 

واإلرهاب ال دين له وال وطــن واتفقوا عىل أهمية تفعيل 

الجانــب الفكــري يف محاربة اإلرهاب من خالل تنســيق 

الجهود لدراســة الفكر اإلرهــايب واجتثاثه، وترســيخ قيم 

التفاهم والتسامح والحوار ونبذ الكراهية والتحريض عىل 

«إعالن الرياض» يؤكد أهمية العمل العسكري حملاربة اJرهاب

التحالف اJسالمي يعتمد اسtاتيجية ملكافحة اJرهاب وجتفيف 
منابعه

بحضــــــور رئيــــس أركــــان القــــوات المسلحــــة
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ى دور اbعالم & التصدي لدعوى الفتنة والتطرف

العنف. وأكدوا الدور املهم لإلعالم يف محاربة اإلرهاب من 

خالل التصدي لدعوى الفتنــة والفرقة والتطرف والعنف 

وإرساء قيم اإلسالم السمحة واالمتناع عن الرتويج لإلرهاب 

من خالل توظيف اإلعالم.

وأشاد املجتمعون بروح التفاهم والتعاون التي سادت 

االجتــامع وظهور توافــق يف الرؤى واملواقــف يف محاربة 

اإلرهاب عرب جهود موحدة ومنظمة ودامئة تكفل التنفيذ 

يف إطار االتفاقيــات ذات الصلة، وتتبنى معالجة شــاملة 

متعددة الجوانــب لهذه اآلفة معربين عــن بالغ التقدير 

للمملكــة العربيــة الســعودية إلعالنها عن إنشــاء هذا 

التحالف، ودعوتها لهذا االجتامع واســتضافتها له استناداً 

للبيان الصادر يف 14 ديســمرب 2015 والذي تضمن اإلعالن 

عن تشكيل التحالف.
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gكماuوزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل نائب وزير الدفاع ال
استقبل معايل محمد أحمد البواردي الفاليس وزير 

الدولة لشؤون الدفاع يف مكتبه معايل محمد قوليف 

مرادفيتــش نائــب وزير الدفــاع الرتكــامين والوفد 

املرافق له.

جــرى خالل اللقــاء بحث العالقــات الثنائية بني 

البلدين وسبل تعزيزها مبا يسهم يف تحقيق املصالح 

املشرتكة بني البلدين الصديقني إىل جانب استعراض 

عــدد مــن القضايــا ذات االهتامم املشــرتك وأهم 

املستجدات والتطورات يف املنطقة.

اســتقبل ســعادة اللواء الركن بحري إبراهيم  سامل 

محمد املرشخ قائــد القوات البحرية مبكتبه يف معرض 

«يومكس 2016» العقيد ســريجي روجيتســيك امللحق 

العسكري يف سفارة أوكرانيا لدى الدولة. 

جرى خالل اللقاء استعراض عالقات التعاون خاصة 

ذات الصلة بشــؤون القوات البحرية وســبل تعزيزها 

وتنميتها مبا يخدم املصالح املشرتكة. 

اســتقبل ســعادة اللواء الركن صالــح محمد صالح 

مجــرن العامــري قائد القــوات الربيــة مكتبه مبعرض 

برنامــج  أوه وون جــني مديــر   ( ( يومكــس 2016 

االســتحواذ العســكري يف كوريا . ورحب قائد القوات 

الربيــة بالضيف وبحث معه عالقــات الصداقة وأوجه 

التعــاون القامئة بــني دولة اإلمــارات العربية املتحدة 

وكوريــا وجوانب تفعيلها وتطويرها مبا يخدم املصلحة 

املشــرتكة، إضافة إىل الشــؤون ذات الصلــة باملجاالت 

العسكرية والدفاعية.

اســتقبل ســعادة اللواء الركن طيار إســحاق صالح 

محمد البلويش رئيس هيئــة اإلمداد مبكتبه يف معرض 

«يومكس 2016»  سريجي غورولف رئيس لجنة الدولة 

للشــؤون العســكرية الصناعية الذي يزور البالد حاليا 

لحضور فعاليات معرض األنظمة غري املأهولة ومعرض 

ومؤمتر املحاكاة والتدريب «يومكس 2016». 

وتم خالل اللقاء مناقشــة عدد مــن املواضيع ذات 

االهتامم املشرتك. 

gوكراMقائد القوات البحرية يبحث التعاون مع امللحق العسكري ا

 Iيـــة يلتقـــي مســــؤوال كــــوريhقائــد القــوات ال

رئيــس هيئـــة االمـــداد يســـتقبل مســـؤوال عسكريا
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استقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املســلحة يف مكتبه يف القيادة العامة 

للقوات املسلحة الفريق أول أوليغ ساليكوف القائد العام 

للقوات الربية الروسية.

رئيس اMركان يبحث التعاون العسكري مع عددW من كبار الضباط
ورحب ســعادته بالقائد العام للقوات الربية الروســية 

والوفــد املرافق له وبحــث معه العالقات الثنائية وســبل 

تنميتها وتطويرها مبا يخدم مصالح البلدين الصديقني .

وجــرى خــالل اللقاء اســتعراض مجــاالت التنســيق 

والتعــاون يف عدد من املجاالت العســكرية والدفاعية بني 

دولة اإلمارات العربية املتحدة وروسيا.

كام اســتقبل ســعادة الفريق الركن حمــد محمد ثاين 

الرميثي رئيــس أركان القوات املســلحة مبكتبه يف معرض 

األنظمة غري املأهولة ومعــرض ومؤمتر املحاكاة والتدريب 

«يومكــس 2016»  مارس املايض كال عىل حدة الفريق أول 

تان رسي داتــو ذو الكفيل بن محمد زيــن رئيس القوات 

املسلحة املاليزية والفريق طيار كارلو ماغرايس األمني العام 

للدفاع اإليطايل ومدير التســليح الوطنــي، والفريق اللواء 

وون جــني أوه مدير عــام مكتب صناعة الدفــاع الكورية 

واللــواء عبدالحميد غريس رئيس دائــرة التنظيم واالمداد 

ألركان الجيش الجزائري واللواء عبدالسالم العثامين مفتش 

سالح املدفعية للقوات امللكية املغربية.

وجــرى خالل اللقــاءات اســتعراض عالقــات التعاون 

املتميــزة التي تربط دولة اإلمــارات العربية املتحدة وكل 

مــن دول الزوار خاصة ذات الصلة بالشــؤون العســكرية 

والدفاعية وســبل تعزيزهــا وتنميتها مبا يخــدم املصلحة 

املشرتكة.

وتبادل سعادة رئيس االركان مع الضيوف وجهات النظر 

حــول عدد مــن القضايــا الراهنة يف املنطقــة والتحديات 

املشــرتكة يف مجال الدفاع واألمن االقليمي إضافة إىل بحث 

التعاون يف مجال الدفاعات العسكرية املشرتكة.

وأشــاد الضيوف خالل اللقاءات مبستوى التنظيم العايل 

ملعرض ومؤمتــر يومكس 2016 وما يوفــره كمنصة مثالية 

لعــرض أحدث االبتــكارات العامليــة والعلميــة يف مجال 

األنظمة غري املأهولــة ملجموعة عاملية رائدة من الرشكات 

العاملية واالقليمية واملحلية.

حرض ســعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املســلحة صبــاح اليوم حفل افتتاح 

معرض ومؤمتر الدوحة الــدويل الخامس للدفاع البحري 

«دميدكس 2016» يف مركز قطر الوطني للمؤمترات بدولة 

قطر الشــقيقة، والذي أقيم تحت رعاية وحضور صاحب 

السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري دولة قطر.

وقام ســعادة رئيس أركان القوات املســلحة بالسالم 

عىل صاحب الســمو الشــيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري 

دولة قطر بعدها قام والوفد املرافق له بجولة يف معرض 

الدوحة الدويل الخامس للدفاع البحري، شملت عدداً من 

أقسام وأجنحة الدول العاملية العارضة ألحدث التقنيات 

واملعــدات يف املجال البحــري من رشكات بناء الســفن 

البحريــة ورشكات صناعة وتزويــد األنظمة التكنولوجية 

املحمولــة عىل الســفن وأنظمة االتصــاالت والرادارات 

والصواريــخ واأللغــام البحرية وأنظمــة الدفاع والحرب 

اإللكرتونية وغريها من الصناعات والخدمات البحرية. 

رئيس اMركان يحضر افتتاح معرض «دميدكس 2016»
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كعادتها أجرت مجلة درع الوطن عدد من الحوارات 

الصحفية مع رؤســاء وأعضاء الوفود املشــاركة والزائرة 

للمعرضني خاصة العسكريني. 

وعرضــت املجلة خالل املعرض عــددا من إصداراتها 

من بحوث وكتب يف مجاالت العمل العسكري والتسليح 

والتحليالت السياســية واالقتصادية إضافة إىل إصدارها 

نــرشة يومية طــوال أيام معــرض ”يومكــس“  قدمت 

خاللها  تغطية شــاملة للفعاليــات املصاحبة وتضمنت 

استطالعات للرأي حول الحدث. 

وحــول مشــاركة مجلــة درع الوطــن يف معــريض 

”يومكــس“ و ” آيســنار ” أكــد املقــدم ركن يوســف 

جمعــة الحداد رئيس تحرير مجلــة ” درع الوطن ”  ” 

إن مشــاركة املجلــة يف ”يومكس 2016“  ”  و آيســنار 

2016 ” تــأيت انطالقا من مســؤوليتنا الوطنية يف تغطية 

الفعاليــات الكربى التي تســتضيفها دولــة اإلمارات أو 

تلك التي تشارك فيها املجلة خارج الدولة لنقل أحداث 

وأخبار هذه الفعاليات إىل القارئ بشــكل مهني متميز 

ما يعطيه صورة كاملة عن هذه األحداث“. 

وأشار رئيس تحرير ”درع الوطن“ إىل أن جناح املجلة 

باملعرضني شــهد إقبــاال كبريا من الزائرين عىل رأســهم 

معظم رؤســاء الوفود العســكرية من الدول املشــاركة 

والزائرة إضافة إىل توزيع قرابة ألفني نســخة من الكتب 

الصادرة عن املجلة. 

إنطـــالقــــــًا من مســـؤلـيتـــــها الوطــنيــــــة

«           » الشريك اbعالمي االسuاتيجي لـ« يومكس » و « آيسنار» 

شاركت  مجلة ” درع الوطن ” 
يف معريض ” يومكس 2016 
” و ” آيسنار 2016 ”  الذي 
استضافهام مركز أبوظبي الدويل 
للمعارض خالل الفرتة من 6 إىل 
8 ومن  15 إىل 17  

مشاركة درع الوطن يف معرض «يومكس 2016»

مشاركة درع الوطن يف معرض «آيسنار 2016»
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حفل عشاء خريجو الدورة الثالثة لكلية زايد الثاg العسكرية

أقــام خريجو الدورة الثالثة لكلية زايد الثاين العســكرية يوم 

األربعاء املوافق الثالث والعرشين من مارس 2016 حفل عشــاء 

يف نادي ضباط القوات املســلحة. حيث يأيت هذا اللقاء يف إطار 

التواصــل االجتامعــي الدائم بــني القادة العســكريني العاملني 

واملتقاعدين من خريجو هذه الدورة. 

وقد عــرب الحضــور عن ســعادتهم الكبــرية بهــذا التواصل 

االجتامعــي املتميــز والبناء ملا لــه من أثر إيجايب يف نفوســهم 

جميعاً، وانعكاسه االيجايب عليهم وعىل مختلف منتسبي القوات 

املسلحة.



أعلنت القيادة العامة للقوات املسلحة ممثلة بهيئة 

الخدمــة الوطنيــة واالحتياطية امس عــن زيادة املدة 

القانونية للخدمة الوطنية التي أقرها القانون االتحادي 

رقم 6 للعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية واالحتياطية، 

للمواطنــني الذكور واإلناث من حملة شــهادة الثانوية 

العامة فأعىل، لتصبح 12 شهراً بدالً من 9 أشهر.

ترحيب
ورحب أبناء الوطن من أولياء أمور ومن هم يف 

سن التجنيد والذين عليهم قانون الخدمة الوطنية 

واالحتياطية بزيادة مــدة الخدمة الوطنية إىل 12 

شــهرا بــدال من 9 شــهور لحملة الثانويــة العامة 

فأعىل، واعتربوا زيادة مدة الخدمة فرصة مناســبة 

لقضاء فرتة أطول يف الخدمة والتي تســاعدهم يف 

اكتســاب املزيد مــن املهارات والقــدرات البدنية 

والعســكرية التــي ال تتاح إال من خالل مدرســة 

الرجولــة والعزة والرشف وأداء الواجب يف صفوف 

القــوات املســلحة أو وزارة الداخلية او جهاز امن 

الدولــة أو أداء الخدمة البديلة ليكون أبناء الوطن 

دامئا عىل أهبة االستعداد لبذل الغايل والنفيس لرد 

الجميــل للوطن يف أي موقع ويكونوا عند حســن 

ظن الوطن والقيادة بهم.

وأكدوا أنهم عىل استعداد لقضاء أي فرتة زمنية 

يف الخدمــة الوطنيــة ألنها مهام طالــت فإنهم لن 

يوفــوا الوطــن حقــه يف رد جزء يســري مام قدمه 

ويقدمــه ألبنائــه، مشــريين إىل أن زيــادة املــدة 

الجديدة بثالثة أشــهر فقط ليست بالفرتة الزمنية 

الطويلــة التي يضنون بها عــىل وطنهم ألنه مهام 

طالــت فــرتة الخدمة فهــي قصرية تجــاه الوطن 

والقيــادة الرشــيدة التي مل تبخل عــن توفري كافة 

أشكال الرعاية واالهتامم بأبناء الوطن.

3

الخدمة الوطنية

أكد سمو الشــيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي 

ويل عهــد رأس الخيمة أن أداء واجــب الخدمة الوطنية 

وسام رشف عىل صدور أبناء الوطن املخلصني مع اخوانهم 

أبناء القوات املســلحة الذين ســطروا بتضحياتهم النبيلة 

أســمى معاين الوفاء واالنتامء للوطن والقيادة الرشــيدة 

ووهبوا أرواحهم فداء لعز الوطن وأمنه واستقراره. وقال 

ســمو ويل عهــد رأس الخيمة يف اللقاء الــذي جمعه مع 

شــيوخ وأبناء قبائل إمارة رأس الخيمــة مبجلس الضيافة 

يف قرص خــزام: « اعتز وافتخر اليوم بأداء واجب الخدمة 

الوطنيــة بجانب اخــواين أبناء اإلمــارات الذين ترشفت 

بالتواجد معهم يف ميادين الرجال وساحات العز والرشف 

ىف اليمــن .. واليوم بفضل رؤية قيادتنا الرشــيدة بقيادة 

صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس 

الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 

الــوزراء حاكــم ديب «رعاه الله « وأخيه صاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املســلحة أصبح شــباب الوطن من 

خريجي الخدمة الوطنية قادرين عىل تحمل املســؤولية 

يف الدفاع عن الوطن والذود عن حامه وحامية مكتسباته 

الحضارية بكفاءة واقتدار.
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 وk عهد رأس اخليمة : اعتز بتواجدي & ميادين العز وساحات الشرف 

Wزيادة مدة اخلدمة الوطنية إ6 12 شهر

وأضاف : « ترشفت باملشــاركة مع اخواين أبناء القوات 

املسلحة البواســل ضمن قوات التحالف العريب يف اليمن 

وأعتز وأترشف بالتضحيات التي قدمها شــقيقي الشــيخ 

أحمد بن سعود بن صقر القاسمي يف سبيل الوطن وتلبية 

لنداء الواجــب الوطني واعترب كل أفراد قواتنا املســلحة 

البواســل املشــاركني يف اليمن هم مبنزلة ومعزة شــقيقي 

الشيخ أحمد بن سعود القاسمي يرسين ما يرسهم ويرضين 

ما أرضهم فهم حامة الوطن املخلصون وخط الدفاع االول 

عن شعب اإلمارات الويف».

وقال سموه « إن ما قدمه أبناء اإلمارات من تضحيات 

يف ســبيل نرصة املظلوم ودعم الرشعية يف اليمن ســتظل 

خالدة يف وجداننا ودماء شــهدائنا األبرار التي روت تراب 

اليمن شــاهدة عىل عزمية أبناء اإلمارات وقت الشــدائد 

والتحديات لتبقى اإلمارات وطن العزة والكرامة وسنظل 

نفخر بشهداء اإلمارات ونعتز بتضحياتهم دفاعا عن الحق 

والعدالة والوحدة العربية ».
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اخلدمة الوطنية تنظم معرضا للتوظيف حصريا للمجندين
بــدأت هيئــة الخدمــة الوطنيــة واالحتياطية يف 

الخطــوات األوىل لتنظيــم معــرض توظيــف خاص 

مبجنــدي الخدمــة الوطنية خالل شــهر مايو املقبل 

وملدة ثالثة أيام وذلك لتوفري فرص العمل للمجندين 

العاطلني منهم أو الراغبني يف اســتكامل دراساتهم يف 

مختلف الجامعات والكليات.

وكانــت الهيئة قد تلقت مبــادرات عديدة تتعلق 

بتوفــري فرص عمل ومنح دراســية ملجنــدي الخدمة 

الوطنية مــن مختلف الجهــات الحكومية والخاصة 

األمر الذي اســتدعى الهيئة إىل إقامة معرض شــامل 

لتأمــني مســتقبل املجندين املهنــي والتعليمي بعد 

إمتامهم متطلبات برنامج الخدمة الوطنية.
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أكــدت معايل شــمة بنت ســهيل بن فــارس املزروعي 

وزيرة دولة لشــؤون الشباب..أن الشــباب اإلمارايت أصبح 

اليــوم عنوانا لإلرادة والتصميم يتقدم الصفوف لنيل رشف 

الدفاع عــن الوطن والتضحية للحفاظ عــىل منجزاته وأن 

قيــادة اإلمارات من خالل إصدار قانــون الخدمة الوطنية 

لشباب اإلمارات تؤكد حرصها عىل غرس وترسيخ قيم الوالء 

واالنتامء والتضحية يف نفوس أبناء الوطن.

جــاء ذلك خــالل أوىل زياراتها امليدانية بعد التشــكيل 

الــوزاري الجديد للحكومــة والتي بدأتها بزيارة ملدرســة 

خولة بنت األزور العسكرية يف أبوظبي لاللتقاء باملنتسبات 

للخدمة الوطنية ..حيث كان يف اســتقبال معاليها ســعادة 

اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس 

هيئة الخدمة الوطنيــة واإلحتياطية باإلضافة إىل عدد من 

كبار الضباط.

وأعربت معاليها خالل لقائها باملنتســبات يف املعســكر 

عــن فخرها واعتزازها مببادرة أبناء اإلمارات لإللتحاق بهذا 

املرشوع الوطني الرائد ..وخاطبت معاليها املشاركات قائلة 

« الوطــن يفخر بكل واحد منكن ..فبكن تتجســد الصورة 

املرشفة للشــاب اإلمارايت املعطاء واإلنتســاب إىل الخدمة 

الوطنية من أرشف الواجبات التي يحملها كل إنسان تجاه 

وطنه وأهله ».

ووجهت معاليها حديثها للمنتســبات للخدمة الوطنية 

« االنتســاب إىل الخدمــة الوطنية هو قرار ليس بالســهل 

عىل املرأة بصورة عامة ويتطلب التضحية يف بعض األحيان 

ولكــن اننت أهل لهذه املســؤولية وقــادرات عىل مواجهة 

تحديات اليوم بكل كفاءة واقتدار».

وأشــادت معاليها بالدور املرشف الــذي تلعبه القوات 

املســلحة يف شتى املحافل ومبرشوع الخدمة الوطنية الذي 

ترشف عليه هيئة الخدمــة الوطنية واالحتياطية وما ميثله 

من مرشوع حضاري يرسخ مقومات أمن واستقرار وازدهار 

هــذه األرض ومــا أظهــره للعامل مــن تالحم بــني القيادة 

والشعب وإعداد للشباب اإلمارايت.

واطلعــت معاليها عىل جانب من التدريبات التي تقوم 

بها املنتســبات يف املعســكر والربنامج التدريبي املعد لهن 

والذي يشــتمل عىل مهارات حمل الســالح وفكه وتركيبه 

واســتخدامه باإلضافة إىل اكتســاب مهارات االعتامد عىل 

النفس وتحمل املسؤولية واالنضباط وغريها.

شمة املزروعي تبدأ أو6 زياراتها امليدانية ملنتسبي اخلدمة الوطنية

اخلدمة الوطنية تستقبل املتطوعني من الفئة العمرية 30 وحتى 40 سنة 
أعلنت القيادة العامة للقوات املســلحة ممثلة بهيئة 

الخدمة الوطنيــة واإلحتياطية اليوم عن بدء إســتقبال 

طلبات التســجيل إللتحاق املواطنني من الفئة العمرية 

30 وحتى 40 سنة بشكل إختياري .

وأكدت هيئة الخدمة الوطنية واإلحتياطية أن مراكز 

التجنيد بدأت يف إستقبال طلبات الراغبني من املواطنني 

الذكور ابتداء من العرشين من مارس املايض وذلك بعد 

إستيفائهم لرشوط اللياقة الطبية وموافقة لجنة الخدمة 

الوطنية واإلحتياطية.

التدريبــي  الربنامــج  أن مــدة  الهيئــة  وأوضحــت 

للمتطوعــني ســتكون /15/ اســبوعا بغــض النظر عن 

املؤهل الدرايس كون اإللتحاق إختياريا .



نحن والمجتمع

خليفـة مينح الشيخة فاطمـــــ
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تكرميـI لدورهــا املشهــود إلــــــــــ

تجسد «أم اإلمارات» أسمى معاين العطاء، 

فالعطاء املستمر والرثي الذي مل يتوقف يوماً 

ومل تضعف وتريته من بني السامت األساسية 

لســموها، فقد أدركت ببصريتها منذ أقرتنت 

باملغفــور لــه الشــيخ زايد بن ســلطان، أن 

لها رســالة تحتاج منهــا إىل العزمية والصرب، 

وعملت عــىل أن تؤديها عىل وجهها األكمل 

برغم مختلف الصعوبات والتحديات.

يذكــر أبنــاء القوات املســلحة لـــ «أم 

اإلمارات» دورها الكبري يف تأســيس مدرسة 

خولــة بنت األزور، لتكــون رافداً من روافد 

الوطنيــة، ولتــزود قواتنا املســلحة بفتيات 

إماراتيــات مؤمنــات بوطنهــن وبواجبهن، 

وحني تذكر الشــخصيات التي صنعت مجد 

اإلمارات فســتكون أم اإلمارات من بني أبرز 

رموزها بكل تأكيد.

املالزم/ علياء الشويهيالرائد/ خلفان القريني

اإلمــارات»  «أم  متثــل 

مدرسة يف الوطنية، ونحتاج 

الصفحات لنرشح  إىل آالف 

الكنني  للوطــن،  قدمته  ما 

اكتفي مبثال واحد من واقع 

العمل وهو تسابق الفتيات إىل االلتحاق بالخدمة 

الوطنية عىل الرغم من أنها اختيارية بالنسبة لهم 

وهذه هي الروح التي ألهمتها لهم أم اإلمارات

اإلمــارات»  «أم  نــذرت 

أجــل مهمٍة  مــن  نفســها 

نبيلة  وهي إمداد اإلمارات 

بطاقاٍت برشية هائلة متتلك 

التعليم الراقي والشــخصية 

املتوازنــة واإلميان بــأن الوطن يســتحق منا أن 

نقدم أرواحنا فداًء له، فإسم أم اإلمارات مكتوب 

بحروف من نور يف وجدان كل إمارايت.

«أم اإلمــارات» فخراً لكل عريب، 

فمــن يتابــع قامئــة إنجازاتها منذ 

أنه  تأســيس االتحــاد سيكتشــف 

مل مير شــهر واحــد دون أن تضيف 

إليها شــيئاً جديــداً، من تأســيس 

الجمعيات واملنظامت، إىل توفري الرعاية الطبية وتقديم الدعم 

للمحتاجني، وإنشاء الجوائز التي تدعم اإلبداع واإلبتكار، لقد 

أصبح اسم أم اإلمارات مرادفاً لكل القيم اإليجابية . 

أحمد الدرعي عبد الجليل البلويش عبدالله الحامدي

إعداد: الرائد/ جميل خميس السعدي



ــــــــــــة وسـام الشـيخ زايـد
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ـــــــى جانـــــب مؤســـس البـــالد

لقد تربت «أم اإلمارات» 

يف مدرسة املغفور له الشيخ 

زايــد بــن ســلطان، ونهلت 

من نبــع حكمتــه ووطنيته 

يتوقــف  ومل  وبصريتــه، 

عطائهــا عند حدود اإلمارات، بل إمتدت مبادراتها 

اإلنسانية والخريية إىل مختلف بقاع االرض، لتكمل 

رسالة زايد الخري يف تقديم الخري إىل كل البرش. 

إذا كانــت كلمــة الرس يف 

املعجزة التنموية التي شهدتها 

اإلمارات هي اإلستثامر األمثل 

للمــوارد البرشيــة، فإن مثل 

هذا اإلســتثامر مل يكن ممكناً 

دون تفعيــل طاقات املرأة، وهــو املجال الذي منحته 

«أم اإلمارات» كل رعايتها، وكرست له جهودها، لتصبح 

إبنة اإلمارات مثار فخر لنساء العرب.

اإلمــارات»  «أم  متثــل 

منوذجــاً يفخر به كل إمارايت 

أســهمت  فقــد  وعــريب، 

جهودهــا بــدوراً فعــال يف 

النهضة والتقدم اللذين تنعم 

بهام دولة اإلمارات، وسيذكر التاريخ أن أم اإلمارات 

نجحت يف إنجاز تحول اجتامعي هائل نحو الحداثة 

والتقدم مع الحفاظ عىل القيم والعادات األصيلة.

آمنة القبييس مريم الشحي راية املزروعي

الكل يغبطنا ألن لدينا أم مثل الشــيخة 

فاطمــة بنت مبــارك ألنها منبــع األخالق 

والخصــال الحميدة التي أرتــوت منه إبنة 

اإلمــارات فـــ «أم اإلمــارات» تاريخ طويل 

يف البــذل والعطاء واإلنســانية، ولوالها ملا 

برزت وتبوأت إبنة اإلمارات أرقى املناصب 

واملســتويات، فهي بحق عالمة مضيئة عىل 

درب العطاء واإلنسانية واإلخالص.

مل يكــن مشــهد بنــت اإلمــارات يف 

طائرتها الحربية وهــي تقود العمليات 

العســكرية ضــد اإلرهــاب، إال محصلة 

لجهود بذلتها ســيدة عظيمه مؤمنة بأن 

النساء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

قادرات عــىل أن يفعلن الكثري، ومل يكن 

ذلــك غريباً عــىل «أم اإلمــارات» التي 

نهلت من مدرسة زايد الخري.

النقيب/ عيل االحبايب النقيب/ خلفان الكعبي
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إعداد:
الرائد/ جميل خميس السعدي

اإلمارات ســتواصل مواقفها الثابتة 
والراســخة يف دعم ونجدة األشقاء 
يف اليمــن، وتقديم العــون الالزم 
لهم بشتى أشكاله وأنواعه ملواجهة 

مختلف التحديات والتهديدات.
فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ وحارض 
ومستقبل مشــرتك، وإن األحداث 
مهام تعاظمت لن تثنينا عن القيام 
بواجبنــا األخوي والديني والعرويب 
واإلنساين تجاه أشــقائنا يف اليمن، 
بل عــىل العكس ســتزيدنا عزمية 
وإرصار لتحقيق                  كاملة.
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حمــــدان بــن زايــــد يســـتقــبل عــددا من متطـوعـــي الهـــــــــــ

الهـــالل اMحمــر اbمــاراتي يـوزع :  11  ألفا و 200  سلة غذائيــــــــ

أكد سمو الشــيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم 

يف املنطقــة الغربيــة رئيس هيئة الهــالل األحمر أن دولة 

اإلمــارات قيــادة وحكومة وشــعبا تعتز بســواعد أبنائها 

املتطوعــني الذين يبذلون الغــايل والنفيس لرفع راية دولة 

االمارات يف املحافل اإلنسانية اإلقليمية و الدولية. 

جاء ذلك خالل استقبال سموه بقرص النخيل بأبوظبي عددا 

من متطوعي هيئة الهالل اإلمارايت الذين عادوا مؤخرا من 

اليمن بعد أن أنجزوا مهامهم اإلنســانية و التطوعية تجاه 

األشقاء يف اليمن . 

ونقل سموه شكر وتقدير القيادة الرشيدة للمتطوعني عىل 

مبادراتهــم التطوعية و وقوفهــم بجانب أخوانهم يف هذه 

الظروف الصعبة . 

وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إىل أن اإلمارات 

تبوأت مراكــز متقدمة يف مصاف الــدول املتقدمة بفضل 

جهود أبنائها التطوعية وأرست قواعد ثابتة ومتينة لتعزيز 

مسرية العمل التطوعي الذي تهتم به نهجا ومامرسة وتفرد 

له مســاحة كبرية ضمن خططها وإســرتاتيجياتها لتحقيق 

املزيد من الريادة يف هذا املجال الحيوي الفتا سموه اىل أن 

التطوع ميثل ركيزة أساسية يف توجهات الدولة اإلنسانية . 

وحيا ســموه تضحيــات متطوعي اإلمــارات املنترشين يف 

العديد من الســاحات التي تشــهد كــوارث وأزمات حادة 

لتقديم الدعم واملســاندة لضحاياها من املدنيني.. مشــريا 

يف هــذا الصدد إىل الدور الذي اضطلــع به متطوعو هيئة 

الهالل األحمر اإلمارايت يف اليمن. 

و قال سموه ان املتطوعني أدوا واجبا مقدسا تجاه أشقائهم 

اليمنيــني وتواجــدوا بينهــم يف أحلك الظــروف و أصعب 

اللحظات يوفرون احتياجاتهم و يسهرون عىل راحتهم. 

وزعــت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت/ 11 / ألفا و/ 

200 / ســلة غذائية أغاثية عىل أهايل محافظة تعز 

اليمنية..وذلك يف إطارخطة الهيئة لسد االحتياجات 

اإلنسانية لألشقاء اليمنيني. 

ويواصل الهالل األحمر اإلمارايت تقديم املساعدات 

اإلغاثية تأكيدا اللتزام الهيئة اإلنساين تجاه الشعب 

اليمني وتحقيقا لتطلعات القيادة الرشــيدة يف درء 

املخاطر املحدقة باألشقاء يف اليمن. 

وعرب ســكان تعز عن شــكرهم وتقديرهم لجهود 

دولة اإلمارات وما يقدمــه الهالل األحمر اإلمارايت 

مــن مســاعدات .. منوهني بأن الســالل الغذائية 

التي وزعها جاءت يف الوقت املناسب وسط معاناة 

الســكان وحاجتهم املاســة ملختلف املســاعدات 

وخاصة الغذائية منها. 

وقالــوا إن وقوف دولة اإلمــارات اىل جانب اليمن 

حكومة وشــعبا ليــس جديــدا وإمنا يعــود أليام 

املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب 

الله ثــراه ـ واســتمرت مواقف الدولة االنســانية 

النبيلة تجاه اليمن وشعبه يف ظل القيادة الرشيدة 

لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيــس الدولة « حفظــه الله « وصاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب وصاحب 

الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة. 

وكانت منظمة األمم املتحدة قد أشادت يف العديد 

من املناســبات بالجهود اإلنســانية التــي تقدمها 

دولة اإلمــارات يف اليمن ومبادرات الدولة اإلغاثية 

لتخفيــف املعاناة وتحســني حيــاة املتأثرين من 

األحداث يف عدد مــن املحافظات اليمنية.. معربة 
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ــــــــــالل الذين أجنــزوا مهامهم اbنسانيـــة & اليمـــن

ـــــــــة إغاثيــــة على أهـــاk تعـــــز 

وشــدد ســمو الشــيخ حمدان بن زايد آل نهيان عىل 

أن متطوعي هيئة الهالل األحمر يجســدون عىل أرض 

الواقع ومن خالل مامرستهم اليومية لألعامل التطوعية 

األهــداف و املبــادئ الســامية التــي تســعى الهيئة 

لتحقيقها وذلك من خالل برامجها وأنشــطتها املمتدة 

لكل صاحب حاجة داخل الدولة وكافة الشــعوب التي 

تعاين من وطأة الظروف . 

و أضاف ســموه مخاطبا املتطوعني :“ كانت مشــاركاتكم 

صــورة مرشقة من صور البذل والعطاء ومن أهم أســباب 

ارتياد هيئتنا الوطنية لهذه املكانة التي تبوأتها يف اليمن ” . 

وأكد ســمو الشــيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن التطوع 

يعترب روح العمل اإلنســاين وأحد العوامل املهمة يف تعزيز 

مجاالتــه وترســيخ مبادئه وقيمــه بني البــرش موضحا أن 

العمل التطوعي واجب ديني ووطني والتزام أخالقي تجاه 

اإلنسانية يف أي مكان وزمان كام أن مفهوم التطوع يحمل 

مضامني وقيام أخالقية عظيمة ومنهجا تربويا تتكاتف فيه 

جهود املتطوعني وتعاونهم مع كافة فئات املجتمع يف حالة 

السلم وحني وقوع الكوارث واألزمات. 

وقال ســموه : ” لإلمارات ســجل حافل يف هذا املجال منذ 

القــدم حيث عــرف مجتمع الدولة قيــم ومضامني العمل 

التطوعي منذ وقت طويل . 

بدورهــم أعرب متطوعو الهالل األحمر عن ســعادتهم 

بلقاء سموه معاهدين القيادة الرشيدة للدولة عىل بذل 

الجهد والعطاء وإغاثة امللهوف ومد يد العون ومساندة 

املحتاجني حول العــامل تأكيدا للطبيعة األصيلة يف نفس 

اإلنسان اإلمارايت املحب للخري والسالم والحرية. 

عن تقديرها للجهود التي تضطلع بها هيئة الهالل 

األحمــر اإلمــارايت يف اليمن بقيادة ســمو الشــيخ 

حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم يف املنطقة 

الغربية رئيس الهيئة. 

وأكــدت حيوية األنشــطة والربامــج اإلغاثية التي 

تنفذهــا الهيئة عىل الســاحة اليمنية التي تشــهد 

تحديات إنســانية كبرية..مشــددة عــىل أن الهالل 

األحمر اإلمارايت تعترب من أهم الرشكاء اإلنســانيني 

للمنظمة الدولية يف املنطقة. 

يذكر أنه وفقــا لبيانات منظمة األمم املتحدة فقد 

احتلت دولــة اإلمارات املرتبــة األوىل عامليا كأكرب 

مانح للمســاعدات خــالل األزمة اإلنســانية التي 

يشــهدها اليمن لعام 2015 حيــث قدمت الدولة 

مســاعدات انســانية لليمن بلغــت قيمتها نحو / 

1.64 / مليار درهم ما يوازي / 447 / مليون دوالر 

أمرييك. 

و ركــزت جهود الدولة عىل تأهيــل البنية التحتية 

وتقديم اإلغاثة اإلنسانية يف املحافظات اليمنية يف 

عدن وتعز ولحج والضالع وشبوه وأبني وحرضموت 

واملهــرة ومأرب..إضافــة إىل جزيرة ســقطرى وتم 

إعــادة تأهيــل مطــار ومينــاء عــدن واملحطات 

الكهربائيــة وعدد / 11 / مستشــفى ومركزا طبيا 

وصيانــة وإعادة تأهيل / 154 / مدرســة حيث تم 

تسليم / 123 / مدرسة للحكومة اليمنية حتى اليوم 

لبدء موســم الدراســة للبنني والبنات وغريها من 

املشــاريع التنموية مع استمرار تقديم املساعدات 

الغذائية حيث اســتفاد من املســاعدات اإلماراتية 

قرابة / 1.8 / مليون شخص ميني.
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قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن النجاحات 

عــىل األرض تتــواىل يف ملحمــة الصمــود والدفــاع عن 

األرض والعــرض والوجود، التــي يناضل ويقدم من أجلها 

التضحيــات جموع أبنــاء الوطــن لالنتصــار لقضاياهم 

العادلــة، يف إطــار مين اتحادي آمن ومســتقر مبني عىل 

العدالــة واملســاواة والحكم الرشــيد، وترجمة ملخرجات 

 الحــوار الوطنــي وإجــامع وتوافــق الشــعب اليمني. 

أضــاف الرئيس هادي، خالل ترؤســه 20 مــارس املايض 

اجتامعاً دورياً للفريق السيايس وفريق محادثات جنيف، 

بحضور نائب القائد األعىل للقوات املسلحة الفريق الركن 

عيل محسن األحمر، كّنا وما زلنا وسنظل دعاة سالم ووئام 

من منطلق مســؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا الذي يعاين عىل 

مــدار عام كامل من تبعات االنقالبيني الذين دمروا املدن 

 ورشدوا األهايل وقتلوا األبرياء من األطفال والنساء والعزل.

وأكــد أن مرتكــزات الســالم واضحة وقــرارات الرشعية 

الدوليــة هــي املرجعيــة التــي ينبغي عــىل االنقالبيني 

االنصياع لها، وهذا ما ننشده ويؤكد عليه اإلجامع الدويل 

تجــاه اليمن منــذ إعالن االنقالبيني متردهــم عىل الدولة 

ورشعيتها الدســتورية، ونوه بجهــود مبعوث األمني العام 

لألمم املتحدة إســامعيل ولد الشــيخ الراميــة إىل إحالل 

الســالم تنفيذاً وتتويجاً للقرار 2216، وأشار إىل الرتحيب 

والتعاطي اإليجايب من قبل الحكومة مع املشــاورات التي 

تهدف إىل تنفيذ اســتحقاقات قــرارات الرشعية الدولية 

ومساعي األمم املتحدة للحل السيايس، وأشاد باالنتصارات 

التي ســطرها أبناء الجيش الوطني واملقاومة الشعبية يف 

تعز ومأرب وبيحان والجوف والبيضاء وغريها من املناطق 

ملواجهة اعتداءات ميليشيا الحويث وصالح االنقالبية.

ويف االجتامع وضع هادي الجميع أمام مستجدات األوضاع 

عىل الســاحة الوطنية بشــقيها الســيايس وامليداين، كام 

وضعهــم أمام النتائج اإليجابية واملثمرة لزياراته للكويت 

والبحريــن عىل صعيــد متتني وتعزيز العالقــات األخوية 

املتميزة بني اليمن وأشــقائه يف الكويــت والبحرين. كام 

ناقش االجتامع عدداً من التقارير وبرامج العمل املقدمة 

مــن املعنيني فيــام يتصل بامللــف الخارجــي والعالقات 

الدولية وقضايا اإلعالم وحقوق اإلنسان ومخرجات الحوار 

فضالً عن أنشــطة املستشــارين ولقاءاتهــم خالل الفرتة 

املنرصمة لتقييــم النتائــج وبلورة األفــكار والطموحات 

والوقوف أمام التحديــات، وتطرق االجتامع إىل عدد من 

القضايــا وامللفــات املهمة املتصلــة بالخدمات وموضوع 

الجرحى وغريها واتخذ ما يلزم بشأنها.

هادي : مرتكزات السالم واضحة وعلى االنقالبيني االنصياع

أكــد العقيد ركن متقاعــد فهد الشــليمي، رئيس املنتدى 

الخليجي لألمن والســالم، يف ترصيــح عن ُمنجزات عاصفة 

الحــزم منــذ إعالنها قبــل عام وقــال: «منــذ اإلعالن عن 

التحالف العريب للوقوف مع الرشعية اليمنية، عادت الحياة 

يف اليمن، وعلينا استحضار بطوالت جيش التحالف، ومتكنه 

مــن تحرير عدد من املحافظات خــالل فرتة وجيزة،واليوم 

نشــاهد عودة الروح إىل املواطن اليمني من جديد، وهذه 

النجاحــات، واملكتســبات تدلــل عىل أننا يف مســار نرص، 

ونجاح يف اليمن. 

ومثّن الشــليمي الــدور البطويل، والتضحيــات التي قدمها 

جنــود اإلمــارات البواســل، والتي أكدت عقيــدة الجيش 

اإلمارايت يف الوقوف مع الحق، ونُرصته، كام أوضحت كفاءة 

الجندي اإلمارايت، ونجاح الخربات العســكرية، والتخطيط 

االســرتاتيجي، وقــدرة قوى التحالف عــىل تنظيم القيادة، 

والسيطرة عىل املناطق املحورية. 

وأشــار إىل أن املســاعدات اإلنســانية التــي تقدمها دول 

التحالف، وباألخص دولة اإلمارات عرب الهالل األحمر، تدلل 

عىل الرغبة الحقيقية لقادة قــوات التحالف إلعادة إعامر 

اليمــن والوصول بــه إىل مؤرشات التنافســية يف الخريطة 

السياســية، والدولية، فهناك مئات الشاحنات اإلغاثية التي 

أرســلت لكل املحافظات الجنوبية، كام وصلت مؤخراً مئتا 

شــاحنة إىل محافظة تعز بعد كرس الحصار الذي مارســته 

القــوات االنقالبية، ولذلك نرى الدعــم القبيل، وااللتفاف 

الشعبي حول قوات التحالف إمياناً منها بدوره. 

وأشــاد رئيــس املنتــدى الخليجــي لألمن والســالم بدور 

اإلعــالم اإلمــارايت يف تغطية األحــداث يف اليمــن، واصفاً 

إيــاه بالدور«املتميز»، عــرب التغطيات الخاصــة، والربامج 

املتعددة، واملالحق الصحفية الخاصة التي تتناول كل أبعاد 

املعركة يف اليمن منذ اليوم األول لألحداث. 

وأضاف «عىل جميع وســائل اإلعالم الخليجية والعربية أن 

تعي دورها املهم يف التصدي لإلعالم املعادي، واستلهام كل 

مــن التجربة اإلماراتية، والســعودية يف نقل األحداث أوالً 

بأول، وتقديم الصــورة الصحيحة حول ما يجري يف اليمن، 

ومواجهة الشبكات اإلعالمية املعادية التي تحظى بتمويل 

من جهات خارجية مشــبوهة تقوم بدفع املاليني من أجل 

نرش التزييف، والكذب، مؤكداً أن من املهم تسليط الضوء، 

وتبيــان الحقائق، وفضح مامرســات الجامعــات اإلرهابية 

االنقالبية عرب شبكات اإلعالم العريب عامة.

فهد الشليمي: يشيد بالدور اbعالمي اbماراتي & نقل اMحداث  
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الرئيس اليمني يثمن املواقف اMخوية لدول التحالف العربي
مثــن الرئيــس اليمني عبــد ربه منصور هــادي مجددا 

املواقــف األخوية التي جســدتها دول التحالف العريب 

مــن خالل موقفهــا البطويل اىل جانب بــالده خاصة يف 

مثل هذه املرحلة الراهنة ومساندته يف الدفاع عن أمنه 

واستقراره ورشعيته الدستورية . 

وقــال « أخص بالذكر أخــي خادم الحرمــني الرشيفني 

امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود واخواين قادة دول 

التحالف جميعا الذين وقفوا وقفة رجل واحد يف نرصة 

املظلــوم ومواجهة التمدد الصفوي االيراين الذي كاد أن 

يتلهم اليمن واملنطقة بأكملها « . 

جــاء ذلك لــدى ترؤســه 27 مــارس املــايض بالرياض 

اجتامعــا ضــم الهيئة االستشــارية لرئيــس الجمهورية 

وأعضاء الحكومة وأعضاء مــن مجلس النواب للوقوف 

عىل طبيعة األوضاع واملســتجدات الراهنة عىل الساحة 

الوطنية. 

واســتعرض هادي جملة من التطورات التي تشــهدها 

الســاحة الوطنية بشــقيها امليداين والســيايس .. مشيدا 

باملواقــف املرشفــة ألبناء الشــعب اليمني وجيشــهم 

الوطني ومقاومتهم الباســلة التي تجسدت يف مواجهة 

القوى االنقالبية الغاشــمة بدعم وإســناد من األشــقاء 

يف دول التحالــف العريب وعىل رأســهم اململكة العربية 

السعودية . 

وقــال « كنــا وال نزال وســنظل دعاة ســالم ووئام من 

منطلــق مســؤولياتنا تجاه أبنــاء شــعبنا اليمني الذي 

عاىن عىل مدار عام كامل ومــا يزال من تبعات االعامل 

التي تقوم بها املليشــيا االنقالبية والتي دمرت ورشدت 

املدنيني وقتلت األبرياء من األطفال والنســاء والعزل يف 

حرب همجيه ظاملة». 

وأشــار إىل أن مرتكــزات الســالم املبنية عــىل املبادرة 

الخليجيــة والياتها التنفيذية ومخرجــات مؤمتر الحوار 

الوطني واضحة وقرارات الرشعية الدولية هي املرجعية 

التي ينبغي عىل االنقالبيني االنصياع لها « وهذا ماننشده 

دوما من احالل السالم وإنهاء عمليات االنقالب وعودة 

االمن واالستقرار اىل كافة املدن واملحافظات «. 

واكد أن الخيار الوحيد اليوم أمام هذه االعامل االجرامية 

التي تقوم بها املليشــيا االنقالبية ومن يقف اىل جوارها 

هــو االنصياع الفعيل والتام لتنفيــذ ما تم االتفاق عليه 

من مخرجــات الحوار الوطني الشــامل وتنفيذ قرارات 

الرشعية الدولية وخاصة القرار 2216 . 

وقــال « مل نذهب إىل الحرب ولســنا من دعاتها ولكنها 

واقــع الــرضورة ملواجهــة التمــرد واختطــاف الدولة 

ومؤسســاتها وتدمري املدن وتهديد الجوار بعد ان بذلنا 

الجهــود واملســاعي وقدمنا التنازالت مــن أجل الوطن 

والتي تأيت يف اطار مسؤولياتنا الوطنية تجاه ابناء الشعب 

اليمني .. لكن املليشــيا مل تحرتم كل ما تم االتفاق عليه 

ومل تحرتم تلك التنازالت التي قدمناها ومضت تســتبيح 

املدن بقوة الســالح وتعتقل السياســيني وتهجر اآلمنني 

وتدمــر املمتلكات العامــة والخاصة تنفيــذا الجندات 

خارجية ال تريد لليمن وشعبه االمن واالستقرار فام كان 

ألبناء الشــعب اليمني اال أن يحملوا السالح للدفاع عن 

عرضهم وكرامتهــم امام هذه العصابــة االجرامية التي 

مزقت النسيج االجتامعي من خالل أعاملها التي ال متت 

لعاداتنا وتقاليدنا وعروبتنا بصلة «. 

وحيا هــادي صمود أبناء الشــعب اليمنــي طوال عام 

كامــل أمام « هــذه القــوة العســكرية الضخمة التي 

نهبتها املليشيا من املعســكرات وقامت بتوجيهها تجاه 

أبناء الشــعب اليمنــي والهجمة الرشســة التي نفذتها 

املليشــيا عىل املــدن واملحافظات وما تســببت به من 

أعــامل اجرامية وحصار مطبق .. مرتحام عىل الشــهداء 

الذين قدمــوا أرواحهم رخيصة فداء للوطن ودفاعا عن 

اعراضهم وأرواحهم كام متنى للجرحى الشفاء العاجل . 

الرئيس اليمني يدعو املليشيات اbنقالبية إ6 اbنصياع لقرارات الشرعية الدولية
دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي املليشيات 

اإلنقالبيــة يف بــالده إىل اإلنصياع لقــرارات الرشعية 

الدولية باعتبارها مرتكزات واضحة للسالم. 

وقــال الرئيس هــادي ـ خــالل ترؤســه يف الرياض 

اجتامعــا دوريا للفريق الســيايس وفريق محادثات 

جنيف يف 21 مارس املايض ــ « إن مرتكزات الســالم 

واضحة وقرارات الرشعية الدولية هي املرجعية التي 

ينبغي عىل االنقالبيني االنصياع لها وهذا ما ننشــده 

و يؤكــد عليه االجامع الدويل تجاه اليمن منذ إعالن 

اإلنقالبيني متردهم عىل الدولة ورشعيتها الدســتورية 

« .. مجددا متسك السلطات الرشعية يف بالده بإحالل 

السالم يف اليمن. 

وقال الرئيس اليمني ..» إننا سنظل دعاة سالم ووئام 

من منطلق مســؤولياتنا تجاه شعبنا الذي يعاين عىل 

مــدار عاما كامال من تبعــات االنقالبني الذين دمروا 

املــدن ورشدوا األهــايل وقتلوا األبريــاء من األطفال 

والنساء والعزل «. 

وأكــد الرئيس اليمنــي ترحيب الحكومــة الرشعية 

وتعاطيهــا اإليجــايب مع املشــاورات التي تهدف إىل 

تنفيذ استحقاقات قرارات الرشعية الدولية ومساعي 

االمم املتحدة للحل السيايس. 
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أكد االجتامع الوزاري املشــرتك الخامــس بني وزراء 

الخارجيــة يف دول مجلــس التعاون لــدول الخليج 

العربيــة واألردن واملغرب أهمية الحل الســيايس يف 

اليمــن وفــق املبــادرة الخليجية وآليتهــا التنفيذية 

ومخرجات مؤمتــر الحوار الوطني الشــامل ومؤمتر 

الريــاض والتنفيذ غري املرشوط لقــرار مجلس األمن 

مشــددين عىل التزام دولهم مبواصلة جهودها لرفع 

املعاناة عن الشــعب الســوري الذي تأثــرت حياته 

بشــكل عميق َجرّاء األزمة داعني املجتمع الدويل اىل 

تحمل مســؤولياته بدعم الالجئني السوريني وتفعيل 

مبدأ مشــاركة األعباء وعودة الالجئني واملهجرين إىل 

ديارهم. 

    ترأس وفد الدولة يف االجتامع سمو الشيخ عبدالله 

بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدويل .

     وشدد البيان الصحفي الصادر عن االجتامع عىل 

االلتزام مبحاربة الفكر املنحرف املتطرف الذي تقوم 

عليه الجامعات اإلرهابية وتتغذى منه بهدف تشويه 

الدين اإلســالمي الربيء منه مؤكدين عىل أهمية أن 

تكون العملية السياســية يف العراق جامعة وشاملة 

وال تستثني أيا من مكونات الشعب العراقي.

46

الحزم وا�مل

أكــد الدكتــور عبدالعزيــز حمد العويشــق األمــني العام 

املساعد للشؤون السياســية واملفاوضات يف األمانة العامة 

ملجلــس التعــاون لدول الخليــج العربية .. أهميــة اللقاء 

الدوري لســفراء مجموعة الـ 18 الذي اســتضافه الرئيس 

اليمنــي عبد ربه منصور هادي يف مقــر إقامته يف الرياض 

مســاء 24 مارس املايض وشــارك فيه ســفراء دول املجلس 

املعتمدون لدى اليمن بجانب سفراء الدول دامئة العضوية 

يف مجلس األمن وممثيل األمانة العامة. 

وقال يف ترصيح له إن الرئيس هادي أكد ملجموعة ســفراء 

الــدول الراعية للمبــادرة الخليجية دعــم حكومته للحل 

السيايس يف اليمن ولذا فقد أبلغ مبعوث األمني العام لألمم 

املتحدة إســامعيل ولد الشيخ أحمد مبوافقة الحكومة عىل 

بدء املشــاورات برعاية األمم املتحــدة يف دولة الكويت يف 

18 أبريــل املقبل عىل أن تبدأ لجــان من الطرفني من اآلن 

وحتى العارش من شــهر أبريل بالعمل عىل التهدئة ووقف 

إطالق النار وتسليم السالح واالنسحاب من املدن وإطالق 

رساح األرسى واملخطوفني والســامح مبرور القوافل اإلغاثية 

يف تعز وســائر املــدن واملحافظات اليمنية مام يســهم يف 

الوصول إىل حل شامل. 

وأضــاف أن الرئيس هادي خالل لقائه بالســفراء عرب عن 

شكره لألشــقاء واألصدقاء من دول املجموعة عىل دعمهم 

للرشعيــة التــي تســتند إىل املبــادرة الخليجيــة وآلياتها 

التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس األمن . 

وأشــاد بالدور الكبــري والهام الذي تقوم بــه دول مجلس 

التعــاون ودول التحالــف العريب بقيــادة اململكة العربية 

الســعودية يف مســاندة الرشعية يف الحفاظ عىل ســيادة 

اليمن ووحدة أراضيه . 

وأكد األمني العام املساعد دعم مجلس التعاون للمحادثات 

التــي ترعاها األمم املتحدة املزمع عقدها يف دولة الكويت 

واهتامم دول املجلس باألوضاع اإلنسانية يف اليمن الشقيق 

وجهودها التي يقوم بتنســيقها مركز امللك سلامن لإلغاثة 

واألعامل اإلنسانية لتوفري املســاعدات اإلنسانية يف جميع 

املحافظات اليمنية. 

وأشــار إىل الخطوات التي تم اتخاذها لإلعداد ملؤمتر دويل 

يســتضيفه مجلس التعاون إلعادة اإلعامر يف اليمن حيث 

عقــد أول اجتامع لهذا الغــرض يف / 13 / مارس الجاري يف 

مقر األمانة العامة ملجلس التعاون. 

من جهتهم عرب الســفراء عن تأييــد دولهم للرئيس هادي 

وحكومتــه وكل جهــوده يف إحــالل الســالم يف اليمــن. . 

متطلعني إىل نتائج اللقاء الذي ستســتضيفه دولة الكويت 

يف تحقيق األمن واالستقرار. 

دول التعاون تؤكد أهمية لقاء الرئيس اليمني بسفراء 
�موعة الـ 18 وما توصل إليه من نتائج

وزراء خارجية �لس التعاون واMردن واملغرب يؤكدون 
أهمية احلل السياسي & اليمن
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الرئيس اليمني يؤكد مساعي الدولة bحالل السالم 
الدائم & البالد

أكــد الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصور هــادي خالل 

لقائه 22 مارس املــايض بالرياض املبعوث األممي لدى 

اليمن إســامعيل ولد الشــيخ مســاعي الدولة إلحالل 

الســالم الدائم الذي يؤســس ملســتقبل آمن يف اليمن 

وليــس ترحيل لألزمــات وهذا ما ســيتجىل من خالل 

تنفيــذ القــرارات املتصلة باليمــن وتطبيقها عىل أرض 

الواقع وإنهاء تبعــات وتداعيات االنقالب واســتئناف 

العملية السياسية لتنفيذ االستحقاقات الوطنية وتنفيذ 

مخرجــات الحوار لبناء وطن آمن ومســتقر مبني عىل 

العدالة واملساواة والحكم الرشيد. 

يأيت اللقاء يف إطار مساعي الرئيس وجهوده التي يبذلها 

مــع مختلف األطراف إلحالل الســالم يف اليمن املرتكز 

عىل قرارات الرشعية الدولية وآخرها قرار مجلس األمن 

رقم 2216 . 

اMمني العام جمللس التعاون يدين الهجوم االرهابي 
على دار للمسنني & عدن

أدان األمــني العام ملجلــس التعاون لــدول الخليج 

العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياين بشدة 

الهجوم االرهايب الذي استهدف 4 مارس املايض  دارا 

للمســنني مبدينة عدن اليمنية وأدى اىل مقتل عدد 

من املدنيني األبرياء من نزالء الدار والعاملني فيها من 

أطباء وممرضــني أجانب ووصفه بأنه جرمية مروعة 

تتعــارض مع القوانــني الدولية واملبادئ االنســانية 

وتكشف عن طبيعة وأهداف القوى املناوئة لعودة 

األمن واالستقرار اىل اليمن الشقيق. 

وأعرب األمني العام للمجلس عن ثقته التامة بقدرة 

األجهزة األمنية اليمنية عىل كشــف مالبســات هذا 

العمــل االجرامي الوحيش ومرتكبيــه الذين تجردوا 

مــن كل القيم واملبادئ االنســانية واألخالقية معربا 

عــن تعازيه الحــارة لذوي الضحايــا املغدورين من 

مينيني وأجانب وللحكومة والشــعب اليمني يف هذا 

املصاب األليم. 

و أكد اســتنكار دول مجلــس التعاون لهذه الجرمية 

ومســاندتها للحكومــة اليمنيــة يف كل مــا تتخذه 

من اجــراءات للحفاظ عىل أمن وســالمة مواطنيها 

واملقيمني عىل أرضها. 

الكويت تأمل & جناح املفاوضات اليمنية املقبلة
أكد وزير الخارجية الكويتي الشــيخ صباح خالد الحمد 

الصباح أن االستعدادات جارية الستضافة دولة الكويت 

اللقاء اليمني خالل شــهر أبريل. جاء ذلك خالل جلسة 

مجلس الوزراء األسبوعية 28 مارس املايض، حيث عرض 

خالد ســليامن الجارالله وزير الخارجيــة الكويتي عىل 

املجلس اإلجراءات التي تقوم بها بالده الســتضافة هذا 

اللقاء. 

وقد رحب مجلس الوزراء بهذه االســتضافة، معرباً عن 

صادق األمل يف أن يســفر هذا اللقاء املأمول عن نتائج 

إيجابيــة تؤدي إىل حقــن دماء أبناء الشــعب اليمني، 

ليســتعيد اليمــن دوره املعهود ضمن أرستــه العربية، 

وينعم اليمنيون بالسالم واالستقرار.
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أكملت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت حتى اآلن عمليات 

تأهيــل وصيانة 140 مدرســة يف عدد مــن املحافظات 

اليمنيــة، إىل جانــب توفري 14 ســيارة ملكاتــب وزارة 

الرتبية، و8500 مقعد درايس و759 حاســباً آلياً، إضافة 

إىل تركيب 21 مظلة مدرســية، وتوفري حوايل 200 جهاز 

تكييف للمدارس واملؤسســات التعليمية، وذلك ضمن 

جهود الهيئة املستمرة لتعزيز خدمات القطاع التعليمي 

الذي يعترب أكرث املجــاالت تأثراً باألزمة اليمنية الراهنة، 

لذلك أولته الهيئة اهتامماً خاصاً ووضعت يف سبيل ذلك 

خطة طموحة اســتهدفت تأهيل وتجهيز 154 مدرسة، 

ويجري العمل حالياً يف املدارس األخرى املتبقية يف عدد 

من املديريات.

وبحضــور عدد من املســؤولني اليمنيــني وممثيل هيئة 

الهــالل األحمر اإلمارايت تم تدشــني مرحلة جديدة من 

تأهيــل املــدارس  يف 21 مارس املــايض تتضمن تكملة 

اإلنشــاءات يف 14 مدرســة توقفت بها الدراســة نهائياً 

منذ عــام 2009 لعدم صالحيتها وتعــرث عمليات متويل 

صيانتهــا، إىل أن تبنــت هيئة الهالل األحمــر اإلمارات 

مرشوع تأهيلها ومن املتوقع أن تواصل مسريتها الرتبوية 

والتعليمية قريبا.

ووجدت مبادرة الهيئــة يف هذا الصدد تقديراً كبرياً من 

املســؤولني اليمنيني وأولياء أمــور الطالب الذين انقطع 

عدد منهم عن الدارسة بسبب عدم صالحية مدارسهم، 

والتحــق بعضهم مبدارس بعيدة عن مناطقهم، وواجهوا 

صعوبــات كبرية يف الوصول إليها من حني آلخر بســبب 

األوضاع األمنية ما قد يعرض حياتهم للخطر لذلك آثروا 

االنقطاع عن الدارسة.

وأكــدت هيئة الهالل األحمر اإلمــارايت يف بيان صحفي 

بهذه املناســبة أن تحسني الخدمات التعليمية يف اليمن 

يف املرحلــة الراهنة تعتــرب من ضمن أولويــات الهيئة 

إلعادة الحياة إىل طبيعتهــا وما كانت عليه قبل األزمة، 

مشرية إىل أنها بدأت فعال يف تنفيذ املرحلة املتبقية من 

عمليات تأهيل املدارس، وتقوم حالياً بعمل الدراســات 

«الهــــالل اMحمـــر» تؤهـــل 140 مدرســـة & اليمــــن وتوفــــــــــ

«خليفة اbنسانية» توزع قوارب للصيادين & سقطرى
دشــنت مؤسســة الشــيخ خليفة بــن زايــد لألعامل 

اإلنســانية يف محافظة أرخبيل ســقطرى ،عملية توزيع 

40 قــارب صيــد للصياديــن املترضرين مــن إعصاري 

«تشــاباال» و»ميج» اللذين رضبــا الجزيرة خالل الفرتة 

املاضيــة، وذلــك يف إطار الجهود اإلغاثيــة املقدمة من 

املؤسســة لرفع معاناة األهايل املترضرين. ويف التدشني 

الذي حرضه عدد من ممثيل مؤسســة الشــيخ خليفة، 

مثن املحافظ الســقطري باســم القطاع الســميك دعم 

اإلمــارات العربيــة املتحدة للصياديــن املترضرين من 

اإلعصارين والذين فقدوا خاللهام مصدر رزقهم الوحيد 

إلعالة أرسهم ، مضيفا « أن تسليم القوارب يأيت كدفعة 

أوىل للصيادين املترضرين وإن هناك دفعات قادمة من 

القوارب لدعمهــم جميعاً وإعادتهم ملزاولة نشــاطهم 

السميك».

حــوايل / 50 / طنا من املواد الغذائيــة املتنوعة لتوزيعها 

عــىل أبناء الشــعب اليمني الذين يعانون شــحا يف املواد 

الغذائية بسبب الظروف التي يعيشها اليمن. 

وذكر املصدر أن هذه املســاعدات تأيت اســتمرارا للجرس 

الجــوي والبحــري الــذي ســبق وأن وجهت بــه القيادة 

الرشــيدة قبل فرتة إلغاثة الشعب اليمني الشقيق انطالقا 

من مشــاعر األخوة تجاهه وحــرص القيادة عىل تخفيف 

معاناتــه الحياتية يف الظروف الصعبــة التي مير بها حاليا 

وتوفري احتياجاته األساســية من الســلع واملواد الغذائية 

واألدويــة والطاقة الكهربائية حتى يتمكن من اســتكامل 

مرحلة البناء الجديدة مبا يؤمن له األمن واالستقرار. 

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة « حفظه الله « وصاحب السمو الشيخ 

محمــد بن زايد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة .

سريت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل اإلنسانية 

طائريت اإلغاثة رقم /27 و 28/ إىل جزيرة سقطرى. 

وحملت الطائــرة األوىل مولدات كهربائيــة لتزويد مطار 

ســقطرى الــدويل وكليــة املجتمــع يف املحافظــة بطاقة 

كهربائيــة بقوة / 50 و30/ كيلو وات إضافة إىل /40 / طنا 

من املواد الغذائية . 

وقال مصدر مسؤول يف املؤسسة إن الطائرة الثانية حملت 

" خليفة اbنسانية " تس* طائرتي إغاثة إ6 جزيرة سقطرى
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الالزمــة لرتميــم عدد مــن املــدارس يف محافظة لحج، 

وقالــت إن عمليــات الصيانة والتأهيل يف املؤسســات 

التعليمية األخرى تسري عىل قدم وساق، ويجري العمل 

فيها بوترية متسارعة.

وبهذه املناســبة أشــاد عدد مــن املســؤولني يف قطاع 

التعليــم يف اليمن بالدور الكبــري الذي تضطلع به هيئة 

الهالل األحمر اإلمارايت لتحســني خدمات قطاع التعليم 

يف عدن واملحافظات األخرى، معربني عن شكرهم لدولة 

اإلمارات حكومة وشعباً عىل وقفتها األصيلة مع الشعب 

اليمني يف ظروفه الراهنة.

ً ــــــــــر 8500 مقعــد دراســــي و759 حاســـبا 

هيئة الهالل اMحمر تعزز تواجدها اbنساg & تعز اليمنية

دشــنت فرق هيئة الهــالل األحمر حملة إنســانية 

لتوزيــع عرشيــن ألف طــرد غذايئ بقيمة خمســة 

ماليــني و759 ألفــا و264 درهــام عــىل األهايل يف 

محافظة تعز املحارصة وذلك تأكيدا عىل مســؤولية 

الهيئة اإلنســانية تجاه األشقاء اليمنيني الذين تأثرت 

أوضاعهم املعيشــية والحياتيــة يف املحافظة نتيجة 

األحداث التي تشهدها الساحة اليمنية. 

وذكرت الهيئة يف بيان صحفي أن فرقها يف تعز تعمل 

عىل نقل السالل الغذائية من عدن إىل وادي الضباب 

ثم نقلها عرب الطرق الجبلية الوعرة إىل تعز .. مشرية 

إىل أنــه تم توزيع أوىل دفعــات الطرود الغذائية يف 

اليوم األول لتدشــني حملة املســاعدات الغذائية يف 

محافظة تعز مؤكــدة أنها لن تدخر جهدا يف تقديم 

يد العون لألشقاء اليمنيني. 

وأوضحــت أن فرقها ســتواصل تقديم املســاعدات 

اإلنســانية لألهايل يف محافظــة تعز من خالل أربعة 

فرق يف مديرية القاهرة باملحافظة بواقع عرشة آالف 

طرد غــذايئ يتم توزيعها عىل املســتفيدين يف مركز 

مدرســة نارص ومركز جامعة السعيد ومركز مدرسة 

الشــعب ومركز مدرســة الزبريي عىل أن يتم توزيع 

عرشة آالف طــرد غذايئ الحقا لألشــقاء اليمنيني يف 

مديرية مظفر عرب مراكز التوزيع. 

ونوهت الهيئة يف بيانها بأن الفرتة القادمة ستشــهد 

تقديم املزيد من املســاعدات اإلنســانية لألشــقاء 

اليمنيــني وتنفيذ عدد من الربامــج التنموية وإعادة 

تأهيــل املنشــآت الحكوميــة العامة حتــى ينخرط 

املتأثرون من األحداث يف اليمن يف نشاطهم العميل 

من جديد ويعودوا إىل حياتهم الطبيعية. 

وســتعمل فرق الهالل األحمر عىل وصول وتســليم 

املســاعدات الغذائيــة الجديــدة وتوزيعهــا عــىل 

املســتفيدين مــن أبناء محافظة تعز حيث تشــكل 

مســاعدات الهيئــة اإلنســانية واإلغاثيــة أهميــة 

إستثنائية لفرق الهالل وذلك بسبب خطورة املناطق 

الجبلية الوعرة ووقوع مراكــز التوزيع التي وصلتها 

فرق الهيئة يف املناطق البعيدة يف محافظة تعز. 

وتركت هذه املســاعدات أطيب األثر يف نفوس أبناء 

محافظــة تعز الذين يعيشــون يف ظروف معيشــية 

ســيئة فرضتها عليهم األوضــاع الصعبة التي متر بها 

معظــم املحافظــات اليمنية معربني عن شــكرهم 

وتقديرهــم للهيئة التي مل تتوان عــن تقديم العون 

لكل محتاج. 
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بحاح يؤكد تعامل احلكومة اليمنية مع القوى 
املنحرفة بحزم
 أكــد نائب الرئيــس اليمني رئيس الــوزراء خالد 

بحاح عــىل الــدور اإليجــايب للمقاومــة الوطنية 

الرافض لكل أعامل العنف وعدم االســتقرار الذي 

تنتهجــه جامعات منحرفة تعتــرب يف نظر املجتمع 

والقانون مليشيات باملعنى الحقيقي. 

وقال بحــاح ان الدولة ســتتعامل مع هذه القوى 

املنحرفــة بحــزم وفــق القانــون ..مشــريا اىل ان 

االضطراب األمني املفتعل لن يعيق تقدم الحكومة 

يف السري نحو األهداف االسرتاتيجية للدولة. 

الزياg يؤكد اهتمام دول �لس التعاون بالعمل 
مع احلكومة اليمنية لتأهيل االقتصاد اليمني

شــدد معــايل الدكتــور عبداللطيــف بن راشــد الزياين 

األمني العام ملجلس التعاون لــدول الخليج العربية عىل 

مواصلــة دول مجلس التعــاون يف الوقوف مع الحكومة 

اليمنية ومساندتها يف هذه املرحلة الصعبة التي يعيشها 

اليمــن مشــريا اىل اهتــامم دول املجلــس بالعمل عىل 

تأهيل االقتصــاد اليمني لالندماج مع االقتصاد الخليجي 

والتحضري لعقد مؤمتر دويل إلعادة اإلعامر يف اليمن. 

جــاء تأكيد الزياين خالل اجتامعــه يف مكتبه مبقر األمانة 

العامــة بالريــاض 22 مــارس املايض  مــع رئيس حزب 

«العدالــة والبنــاء» اليمني محمد أبو لحــوم وأمني عام 

الحزب عبدالعزيــز جباري حيث جــرى بحث تطورات 

األوضاع يف اليمن والجهود التي تبذل الســتعادة ســلطة 

الدولــة الرشعية يف اليمن واســتكامل عقد املشــاورات 

السياسية إلحالل السالم يف اليمن. 

وأشــاد األمــني العام خــالل اللقــاء بالجهود امللموســة 

التــي تقوم بها القوى واألحزاب اليمنية ملســاندة ودعم 

الحكومة اليمنية يف جهودها الســتعادة السلطة الرشعية 

وإحــالل األمن والســلم يف اليمن من جهتــه أكد رئيس 

حزب العدالة والبناء خالل اللقاء أهمية استعادة سلطة 

الدولــة الرشعيــة يف الجمهورية اليمنيــة مبا يضمن أمن 

واســتقرار اليمن ضمن محيطها الخليجي التي هي جزء 

ال يتجزأ منه معربا عن تقدير الحزب للدعم واملســاندة 

التي تقدمها دول مجلس التعاون للشعب اليمني، ورفع 

املعاناة عنه. 

قيادة التحالف تعلن استعادة تسعة #تجزين 
سعوديني وتسليم  109  مينيني

أعلنت قيادة قوات التحالف إلعادة الرشعية يف اليمن 

اســتعادة تسعة محتجزين ســعوديني وتسليم / 109 

/ مــن املواطنــني اليمنيني ممن تــم القبض عليهم يف 

مناطق العمليات قرب الحدود السعودية الجنوبية .. 

وذلك يف إطار التهدئة التي أعلنت يف الثامن من شهر 

مارس الجاري. 

وأكدت قيادة التحالــف يف بيانها يف 28 مارس املايض 

ترحيبها باستمرار حالة التهدئة يف إطار تطبيقها لخطة  

« إعادة األمل ». 

وأعربــت عن أملها يف بــدء التهدئة يف مناطق الرصاع 

داخل اليمن مبا يفســح املجال لتكثيف وصول املواد 

اإلغاثيــة لكامل األرايض اليمنية ودعــم الجهود التي 

ترعاها منظمة األمم املتحدة للوصول إىل حل سيايس 

وفق قرار مجلس األمن رقم 2216. 
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بقلم: سامي الريامي
كاتب وصحفي

«أم اJمارات» بكل ما حتمله 
الكلمة من معنى..

مل يُذع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدويل، ّرساً عندما قال يف افتتاح 
املنتــدى العاملــي للمرأة، الذي انعقــد يف ديب فرباير املايض: «لقد تربّيت يف بيت كان يتشــارك فيه والدي 
الشــيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، متابعتنا واالهتامم بنا مع والديت الشيخة فاطمة بنت مبارك، لقد كانا 
رشيكــني يف متابعــة أمور تربيتنا وتعليمنا ومتابعة كل صغرية وكبرية تخّصنا. كان الشــيخ زايد حريصاً عىل 
أخذ رأي الشــيخة فاطمة ليــس يف األمور العائلية فقط، بل كان يحرص عىل االســتامع لها يف أمور الدولة 

واالهتامم باملواطنني أيضاً».
«أم اإلمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله، استحقت هذا اللقب بكل ما تعنيه الكلمة، 
وبكل جدارة واستحقاق، فهي أحد األعمدة املؤسسني لهذا الوطن العزيز، وما نعرفه جميعاً عن مساهامتها 
التنموية والتعليمية، ومساهمتها يف بناء إنسان اإلمارات بشكل عام، واملرأة اإلماراتية عىل وجه الخصوص، 
هو يف الحقيقة ليس كل يشء، فام قامت، ومازالت تقوم به، من جهد هو أكرب بكثري من أن يســتطيع أحد 

إحصاءه.
لقد رافقت ســمو الشــيخة فاطمة الشيخ زايد، رحمة الله عليه، يف أصعب األوقات، ومنذ فرتات حكمه 
إلمارة أبوظبي، إىل رئاســته دولة اإلمارات العربية املتحدة، وارتبطت بــه ارتباطاً وثيقاً، فهو معلّمها األول 
وملهمها. فكّرســت ســمّوها جّل وقتها واهتاممها للعناية بزوجها وتفانت يف خدمته، ثم اهتمت بوطنها، 
وأســهمت يف توفري الرفاه والرخاء للمواطنني، عرب تشــجيعها الدائم لتعليم املرأة التي تعترب عامد املجتمع 

يف كل مكان.
اهتمــت ســمّوها اهتامماً كبرياً بتعليم املرأة انطالقاً من إميانها بــأن التعليم هو النافذة التي تطل منها 
املرأة عىل حضارة األمم، وهو الوسيلة ملواكبة مسرية التطور والتقدم واستمرار النهوض باملجتمع، وعملت 
بكل جهد عىل حث الفتيات لاللتحاق بجامعة اإلمارات عند تأسيســها يف عام 1978، وحرصت عىل رعاية 
االحتفــاالت بتخريج الدفعــات املتتالية من الخريجات يف الجامعة بدءاً من الدفعة األوىل التي تخرجت يف 
أول مارس 1982، وكانت تضم 194 طالبة، وحتى يومنا هذا، حيث أصبح عدد الخريجات باملئات واآلالف.

وأولت ســمّوها اهتامماً منقطع النظري لقضايا املرأة والطفولة واألرسة، وأصبحت هذه القضايا الشــغل 
الشــاغل لها، واســتطاعت خالل فرتة وجيزة أن تحقق للمرأة والطفل واألرسة مكاســب ومكانة مهمة عىل 

جميع الصعد.
مســرية حافلة بالعطاء استطاعت خاللها سمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك، طوال عقود من الزمان، أن 
تقدم البنة اإلمارات الكثري والكثري، وباتت إنجازات املرأة يف مختلف املجاالت تحمل بصامتها، وما نشهده 
اليــوم من متّيز الدولة يف متكــني املرأة، وتبّوئها أعىل املراتب واملناصب، ما هــو إال مثرة عطاء فاطمة بنت 
مبــارك،  فهــي بالفعل عطاء ال ينقطع، من أجل ذلك، وأكرث، فــإن «أم اإلمارات» ليس مجرد لقب، بل هو 
صفة فعلية، ال تويف سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حّقها، فام قامت به من جهد ال ميكن أن يغطيه لقب، 

وال أن تصفه كلامت.
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أخبار الشركات
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فازت رشكــة "فينميكانيــكا" بعقد الســتبدال مركز 
مراقبــة الحركة الجويــة مبركز مراقبــة جوية جديد يف 

مطار كواالملبور الــدويل. وقد وقع االختيار عىل الرشكة 

ك "صانع رئييس للمعــدات األصلية) يك تدخل كرشيك 

مــع مركز املراقبة الجوية بهدف تنفيــذ عملية التوريد 

الكيل ألجهزة املرشوع ومعداته.

وقد بدأ العمل يف املــرشوع الذي من املقرر االنتهاء 

منه يف عام 2018. ويشــمل املــرشوع تصميم وتطوير 

وإقامــة مركز جديد إلدارة الحركة الجوية يك يحل محل 

مركز املراقبة الحايل يف مطار الســلطان عبد العزيز شاه. 

وتشــمل قامئة األجهــزة واملعدات الخاصــة باملرشوع 

توريد جهــاز رادار رئييس وآخر ثانــوي، وجهاز مراقبة 

ثانــوي ونظــام تعزيز أريض ونظــام للمالحــة العاملية 

يعمل باألقامر الصناعية وأجهزة السلكية VHF ومنافذ 

AFTN/AMHS  ومســاعدات مالحيــة. ومن الواضح 

أن هذه الحلول الشــاملة تعكس املركز التقني الريادي 

الذي تحتله رشكة "فينميكانيكا" يف مجال تأمني األنظمة 

املتطورة.

وقد وقــع االختيار عىل رشكــة "فينميكانيكا" بفضل 

التزامهــا الشــديد باملواصفات الفنيــة والوظيفية التي 

وضعهــا املســؤولون املاليزيون الذين توقعــوا أيضا أن 

تقدم الرشكة عرضا تشغيليا سلسال ومأمونا لالنتقال من 

مركــز املراقبة الحايل يف "ســنبانج" إىل املركز الجديد يف 

"سيبانج" دون خطورة تُذكر وراء هذه الخطوة.

وتعترب رشكــة "فينميكانيكا" إحدى الرشكات العاملية 

الكربى يف مجال تأمــني الحلول املتطورة الكبرية الحجم 

املســتخدمة يف أنظمــة مراقبــة وإدارة الحركة الجوية. 

ونجحت الرشكــة عىل مدار الخمســني عاما املاضية يف 

توريد أكرث من 1000 جهاز رادار رئييس وثانوي إىل أكرث 

من 150 دولة، وتزويد املســتخدمني بحلول تكنولوجية 

مبتكــرة تتميز بالكفاءة والســالمة وحســن األداء، إىل 

جانب املحافظة عىل البيئة.

شركة "فينميكانيكا" تفوز بعقد لتحديث مركز املراقبة اجلوية & كواالملبور

شركة "إيرباص ديفنس آند سبيس" تتو6 تشغيل "نظام القمر الصناعي 
العسكري اMملاg" ملدة سبع سنوات

أرست وكالــة املشرتيات التابعة للقوات املسلحة 
األملانيــة عقــدا بقيمــة 145 مليــون يــورو عــىل 

رشكــة "إيرباص ديفنس آند ســبيس" لتــويل عملية 

تشــغيل نظام االتصاالت باألقــامر الصناعية املأمون 

SATCOMBw عــىل املدى الطويــل. ومن الجدير 

بالذكر أن رشكة "إيرباص ديفنس آند سبيس" ترشف 

عىل تشــغيل هذا النظام منذ عام 2006. ويشــمل 

العقد، الذي تم تجديده ملدة ســبع سنوات ونصف 

القادمــة، تشــغيل القمرين الصناعيني العســكريني 

باإلضافــة   ،COMSATBw 2 و   COMSATBw1

إىل تشغيل الشبكات التابعة لهام يف مدينة فايلهايم 

األملانية حتى عام 2022.

ومــن املعــروف أن قمري االتصاالت العســكرية 

يــزودان   COMSATBw-2 و   COMSATBw-1

القوات املســلحة األملانية العاملة مبوجتي UHF و 

X-band العســكريتني، عالوة عىل قــدرات إضافية 

يف C and Ku-band يف مســاحة شاســعة متتد من 

األمريكتني إىل رشق آسيا.

وباإلضافة إىل القمرين الصناعيني املشــار إليهام، 

ســيؤمن نظام االتصاالت باألقــامر الصناعية املأمون 

SATCOMBw شــبكة اتصــاالت أرضيــة مأمونــة 

ونظاما للمراقبة. ويتم ربط مراكز القيادة واملركبات 

والطائرات والســفن التي يتم نرشها عىل مســتوى 

العــامل، يتم ربطها ربطا مبارشا بشــبكات االتصاالت 

األم مــن أجــل الحصول عــىل الخدمــات الصونية 

والفيديوية والدخول عىل قاعدة البيانات والحصول 

عىل خدمة "بروتوكول اإلنرتنت".

ورصح شــتيفان جرامــوال، رئيــس برنامــج نظام 

 SATCOMBw االتصاالت باألقامر الصناعية املأمون

برشكــة "إيرباص ديفنس آند ســبيس"، بأن "الرشكة 

تفخر بتقديم الدعم الالزم للقوات املسلحة األملانية 

يف مهامهــا الخارجية عىل مســتوى العامل، ومبواصلة 

إدارة عملية التشــغيل بعد نجاحها يف تسليم النظام 

املشار إليه".

ومن الجديــر بالذكر أن رشكــة "إيرباص ديفنس 

آند سبيس" تتوىل منذ فرتة طويلة مسؤولية تصميم 

ودمج وتســليم نظام االتصاالت باألقــامر الصناعية 

املأمون SATCOMBw يف حالة تشغيلية كاملة.
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 kمبطار دبي الدو Multilateration شركة "ساب" تتو6 توريد وتركيب أنظمة
ومطار آل مكتوم

أعلنت رشكة "ســاب" مؤخــرا أنها حصلت 
عىل عقدين من مؤسســة ديب ملشاريع الطريان 

 Wide Area الهندســية لتوريد وتركيب نظام

Multilateration (WAM) مبطار ديب الدويل 

 Surface Multilateration system ونظــام

مبطــار آل مكتوم. وتعترب رشكــة Saab إحدى 

الــرشكات العامليــة الرائــدة يف تأمــني أنظمة 

املراقبة الجوية املشــار إليها، كام أنها مسؤولة 

عــن تركيب أكرث من %50 مــن هذه األنظمة 

عىل مستوى العامل.

 Wide Area نظــام  وســيقوم 

Multilateration (WAM) مبطار ديب الدويل 

بتأمني مراقبة املطار باستخدام أحدث أساليب 

التكنولوجيــا التــي أنتجتها  رشكة "ســاب" يف 

هذا املجال والتي ستقدم الدعم الالزم لعملية 

"املراقبــة الدقيقة للممــرات الجوية" ومتكني 

املطارات مــن زيادة قدراتها االســتيعابية عن 

طريق تنفيــذ عمليات الهبــوط املتزامنة عىل 

ممري املطار الجويني املوازيني. وسيعمل نظام 

 (Wide Area Multilateration (WAM

عىل تعزيز النظام السطحي الحايل الذي سبق 

أن تــم تركيبه وتدشــينه يف مطــار ديب الدويل 

بهدف زيادة مســاحة تغطيــة املراقبة إىل 50 

ميال بحريا من املطار.

وسيمكن النظام السطحي AMI املطار من 

متابعة موقــع كل طائرة عىل املــدرج الجوي 

بدقــة متناهية حتى يتســنى لضبــاط املراقبة 

الجويــة مراقبــة كافــة الطائــرات واملركبات 

املــزودة بأجهزة اســتقبال تعليــامت املراقبني 

الجويني. وســيتم تركيب جهاز VeeLo املصغر 

لتحديــد مواقــع املركبات الــذي أنتجته رشكة 

"ســاب" عىل املركبات األرضيــة بهدف تحديد 

هويتها بــكل دقة ومتكني النظــام من متابعة 

 Wide مواقعهــا وتحركاتها. وســيمكن نظــام

ضبــاط   (Area Multilateration (WAM

املراقبــة الجويــة مــن املحافظة عــىل الوعي 

امليــداين بغض النظر عــن أي موانع أو ظروف 

األحوال الجوية التي قد تعيق رؤيتهم البرصية 

داخل برج املراقبة.

املركبة ا�لية (غ* املأهولة) "إيكو فويدجر"  العاملة حتت املاء من 
إنتاج شركة "بوينج" قادرة على العمل بصورة مستقلة لعدة شهور

طرحت رشكــة "بوينــج" مؤخــرا املركبــة "إيكو 
فويدجــر" ، التــي متثل أحدث إنتاجهــا من املركبات 

اآلليــة (غري املأهولــة) العاملة تحت املــاء، والقادرة 

عىل العمل بصورة مســتقلة لعدة شــهور يف الرحلة 

الواحدة، وذلــك بفضل نظام الطاقــة الهجني القابل 

إلعادة الشحن ومخزن الحمولة القيايس.

وال تتميــز املركبة، التي يصــل طولها إىل 51 قدما، 

بالقــدرة عىل العمــل بصورة مشــتقلة تحــت املاء 

فحســب، بل وتتميز أيضا بإمكانية إطالقها وانتشالها 

دون أي دعم من جانب الســفن التي عادة ما تقدم 

املســاعدة للمركبــات اآللية (غري املأهولــة) العاملة 

تحت املاء. وتعترب املركبة "إيكو فويدجر" أحدث إنتاج 

مبتكــر ينضم إىل عائلة املركبات اآللية (غري املأهولة) 

العاملة تحت املــاء التي تنتجها رشكة "بوينج"، وهي 

املركبة التي ستنضم إىل شقيقتيها "إيكو سيكر" (التي 

يصل طولها إىل 32 قدما) و "إيكو رينجر" (التي يصل 

طولها إىل 18 قدما).

ورصح داريــل ديفيــز، رئيس مجلــس إدارة رشكة 

Boeing Phantom Works، بــأن " املركبــة "إيكو 

فويدجــر" تطــرح مفهومــا جديدا حــول آلية عمل 

املركبــات اآللية (غــري املأهولة) العاملــة تحت املاء، 

أن  وأضــاف  املســتقبل".  يف  اســتخدامها  وكيفيــة 

"االستثامرات التي نضخها يف مجال التقنيات املبتكرة 

مثــل املركبــات الذاتيــة  تســاعد عمالءنــا يف تلبية 

االحتياجــات التي تتطلبها مهامهــم يف الوقت الحايل 

ولسنوات طويلة قادمة أيضا".

ومــن املقــرر أن تبــدأ املركبــة "إيكــو فويدجر" 

اختباراتهــا البحرية قبالة ســاحل كاليفورنيا يف وقت 

الحق من الصيف القادم. ومن الجدير بالذكر أن رشكة 

"بوينــج" تعمل يف مجال تصميم وتشــغيل املركبات 

املأهولــة وغري املأهولة العاملة يف املياه العميقة منذ 

ستينيات القرن املايض.

 Sea & Land, وقال النــس تــاورز، مدير رشكــة

Boeing Phantom Works، إن " املركبــة "إيكــو 

فويدجر" تســتطيع جمع املعلومــات أثناء وجودها 

تحت املاء، وتســتطيع أن ترتفع إىل ســطح املاء وأن 

تعيد املعلومات إىل املستخدمني بصورة شبه فورية". 

وأوضــح أن " املركبات اآللية (غــري املأهولة) العاملة 

تحــت املــاء الحالية تحتــاج إىل وجود ســفينة عىل 

الســطح، عالوة عىل طاقــم عمل لتنفيــذ العمليات 

اليوميــة. ولكن املركبة "إيكــو فويدجر" ال تحتاج إىل 

مثل هذه املساعدات، كام أنها تساهم بذلك يف خفض 

التكاليف".
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طائرات "يوروفايu تايفون" التابعة لسالح اجلو اbيطاk تظهر & مناورات 
"ريد فالج" العسكرية Mول مرة

دشنت طائرات "يوروفايرت تايفون" التابعة لسالح 
الجــو اإليطــايل ظهورهــا األول يف واحدة من أشــهر 

املنــاورات العســكرية يف العامل، وهي منــاورة "ريد 

فــالج" (الراية الحمــراء) يف قاعدة "نيليــس" التابعة 

لســالح الجو يف والية نيفــادا. وتعترب هــذه املناورة 

منــاورة تدريــب قتايل حقيقيــة تضم أســلحة الجو 

والفضــاء واألســلحة اإللكرتونية (الســربانية) التابعة 

للقوات األمريكية وقوات التحالف.

وقد دشــنت مثاين طائــرات من طــراز "يوروفايرت 

تايفــون" تابعة لألرساب الرابعة والسادســة والثالثني 

والســابعة والثالثني املقاتلة ظهورها األول يف القاعدة 

الجوية املذكورة آنفا تحــت قيادة قائد الفرزة ماركو 

برتويل. وشــاركت الطائــرات الثامين يف سلســلة من 

التدريبــات جنبا إىل جنب 76 طائــرة أخرى تتعاطى 

مع ســيناريوهات قتالية مختلفة، وتســتخدم منطقة 

تدريب عسكري تتجاوز مساحتها 15,000 ميال مربعا 

من املجال الجوي.

ومن الجديــر بالذكر أن "مضــامر نيفادا للتجارب 

والتدريب" هو أهم منطقة تدريب عسكري بالنسبة 

إىل ســالح الجــو األمريــيك، حيــث يؤمــن التدريب 

العسكري 1,900 هدفا محتمال وأنظمة تهديد حقيقية 

وقوات معادية يســتحيل تواجدهــا يف أي مكان آخر 

من العامل. وتعترب قاعدة "نيليس" التابعة لسالح الجو 

يف والية نيفادا و "مضامر نيفادا للتجارب والتدريب" 

مقرين لســاحة قتال تشــبيهية متنح القوات الجوية 

املقاتلــة القدرة عىل مامرســة التدريــب عىل القتال 

جنبا إىل جنب يف وقت الســلم، والعمــل عىل البقاء 

وكســب الحرب معا. ويتــوىل رسب التدريب املقاتل 

األربعامئــة وأربعة عرش مســؤولية تنفيــذ مناورات 

"الراية الحمراء"، وتقلع الطائرات من قاعدة "نيليس" 

التابعة لسالح الجو يف والية نيفادا مرتني يوميا، وتظل 

تحلق يف الجو ملدة خمس ساعات كاملة.

 kتفوز بعقد بقيمة 49 مليون دوالر لبناء مالجئ للجيل التا AAR شركة
من أنظمة االختبارات ا�لية التابعة للجيش اMمريكي

فازت رشكــة AAR مؤخرا بعقــد لبناء مالجئ 
للجيــل التايل من أنظمــة االختبارات اآلليــة التابعة 

للجيــش األمرييك بقيمة إجامليــة أقصاها 49 مليون 

دوالر عىل مدى خمس سنوات. وقد استلمت الرشكة 

أول طلب رشاء بقيمة 2,5 مليون دوالر يضم وحدات 

لنوعــني مــن املالجئ، عــالوة عىل وحــدات اإلنتاج. 

وستقوم رشكة AAR Mobility Systems يف مقاطعة 

"كاديــالك" بوالية ميشــيجان بتصميــم املالجئ التي 

سيتم إنتاجها يف مصنع الرشكة يف "جولدزبورو" بوالية 

كارولينا الشاملية.

وينــص العقد عىل تصميم واختبــار وإنتاج نوعني 

مــن املالجئ التــي يصل طولهــا إىل 20 قدما لتقديم 

الدعــم الــالزم ملالجــئ للجيــل التــايل مــن أنظمة 

االختبارات اآللية التابعة للجيش األمرييك، مثل ملجأ 

"جهــاز االختبار اآليل"، وهو عبــارة عن ملجأ للصيانة 

يضم جهاز االختبار الفعيل، وملجأ تخزين الجيل التايل 

من أنظمة االختبارات اآللية التابعة للجيش األمرييك 

الذي يخزن األجهزة الالزمة الختبار مكونات األنظمة.

وقال ديفيد يب. ستورتش، رئيس املديرين التنفيذيني 

برشكة AAR، إن "هذا العقد يثبت قدرة الرشكة عىل 

تصميم وإدارة األنظمة الجديــدة واملبتكرة من أجل 

تلبية أي متطلبات جديدة لعمالئنا".

ورصح يل كرانتز، نائب رئيس مجلس اإلدارة األقدم 

برشكــة AAR Mobility Systems بــأن "تصميمنــا 

القــوي املبتكر يؤمن التشــابه بني املالجــئ، وهو ما 

يســهل عملية "الدعم اللوجســتي املتكامل"، ويعترب 

خفيــف الــوزن بدرجة كبــرية. ويعني تقليــل الوزن 

إمكانية زيادة الحمولة مبا يسمح باستيعاب عدد أكرب 

مــن أجهزة االختبار واملؤن واإلمدادات الالزمة لتنفيذ 

مهام أطول، أو متكني الجيش األمرييك من االســتفادة 

من قلة استهالك الوقود أثناء عملية النقل".
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أعلنت رشكة "كيوبيك جلوبال ديفنس"، إحدى الرشكات 
التابعــة لرشكة "كيوبيك كوربوريشــن"، مؤخرا أنها حصلت 

عــىل عقد بقيمــة 76,4 مليون دوالر من وكالــة اإلمدادات 

 Defense Logistics Agency (DLA) Land العســكرية

and Maritime لتوريد املكونات الرئيســية الالزمة ألنظمة 

تحديد مواقع األفــراد AN/ARS-6 (V-12)  ويعترب العقد، 

الــذي تبلغ مدته حمس ســنوات، عقدا مفتوحا، ســواء من 

ناحية التســليم أو الكميــة، عىل أن يتم االنتهــاء من هذه 

املهمة يف موعد غايته شهر ديسمرب عام 2020.

وتعتــرب أنظمة تحديــد مواقع األفراد التــي تنتجها رشكة 

"كيوبيــك جلوبال ديفنس" جزءا من نظــام البحث واإلنقاذ 

القتايل القيايس الذي تســتخدمه القــوات األمريكية وقوات 

حلف شــامل األطليس (الناتو) يف تنفيذ عملية الرصد الرسي 

ملواقع األفراد الهابطني من الجو أو األفراد املفقودين، والعمل 

يف نفــس الوقت عــىل إخفاء موقــع املقاتلني العســكريني 

بعيــدا عن أعــني العدو. ويعتــرب جهاز رصد مواقــع األفراد 

AN/ARS-6 PLS جهــاز توجيه مجوقل قــادرا عىل تأمني 

االتصاالت املأمونة واملشــفرة بني القــوات واألفراد املعزولني 

أثناء العمليات املدنية ومهام اإلنقاذ العسكرية. ويتم تركيب 

الجهاز داخل الطائــرات املكلفة بتقديم الدعم الجوي، مثل 

الطائــرات املروحيــة والطائــرات الهجوميــة ذات األجنحة 

الثابتة، ويعتــرب الجهاز قادرا عىل التواصــل مع كافة أجهزة 

الالســليك العسكرية األمريكية وإشارات االستغاثة املدنية يف 

حاالت الطوارئ.

ورصح بيــل تــويت، رئيس مجلــس إدارة رشكــة "كيوبيك 

جلوبــال ديفنس"، بأنه "ال يوجد يشء أهــم من إنقاذ أفراد 

مدنيني أو عســكريني يتعرضون للخطر. وتعترب هذه األجهزة 

مهمــة يف تنفيذ عمليــات البحث عن مقاتلينــا وإنقاذهم. 

ونحن نتعامل مع هذه املســؤولية مبنتهــى الجدية، ونفخر 

بالدور الذي تلعبه الرشكة يف مجال تصميم وتســليم أفضل 

أجهــزة تحديد مواقــع األفراد عىل مســتوى العامل من أجل 

إعادة مقاتلينا إىل أرض الوطن".

شركة "كيوبيك جلوبال ديفنس" تفوز بعقد بقيمة 76.4 مليون دوالر 
لتوريد أنظمة حتديد مواقع اMفراد

شركتا Cobham و RFHIC  بصدد تطوير رادار من نuيد الغاليوم & 
GaN Solid State Radar احلالة الصلبة

 RFHIC Corporation و Cobham أقامت رشكتا
من كوريــا رشاكة اســرتاتيجية إلدخال تقنية نرتيــد الغاليوم 

مــن رشكة RFHIC  يف الجيل القــادم من منتجات الرتددات 

الالســلكية لرشكــة Cobham. وســوف تقوم الرشكتــان معاً 

بتطويــر وحدات تضخيــم الطاقة العالية مــن نرتيد الغاليوم 

التي ســيتم إدماجها يف جهاز إرسال منوذجي يف الحالة الصلبة 

 Cobham بقــوة 175 كيلو واط. كذلك ســوف تقــوم رشكة

Integrated Electronics Solutions، وهــي وحــدة أعامل 

تابعة لرشكة CAES، يف موقعها الكائن يف إكســيرت بوالية نيو 

هامبشري، بتنفيذ أنشطة التطوير مبوجب مذكرة االتفاق.

من جانبه قال بوب ماك آرثــر، نائب الرئيس ملنطقة األعامل 

 : Cobham Integrated Electronics Solutions يف رشكــة

«تشمل فوائده زيادة كربى يف متوسط الوقت بني اإلخفاقات 

الحرجــة MTBCF، وتخفيضات كربى يف تكاليف التشــغيل 

والدعم، والتقليل املناسب ألعطال األجهزة، وذلك عىل عكس 

حاالت نقطة العطل املفردة التي تسبب تعطل الجهاز بكامله 

أو حالة التوقف الفوري عن العمل.»

 RFHIC أما الدكتور صامويل شــو، مؤســس ورئيــس رشكة

Corporation، فقــد قال: «تقوم رشكــة  Cobham بتطوير 

الــرادار واالتصاالت بشــكل جــذري، وكذلك أســواق الحرب 

اإللكرتونية بجهاز اإلرســال الخاص بها باســتخدام تكنولوجيا 

.«RFHIC» GaN

وقد قامت رشكة Cobham بنجاح بتطوير منوذج جهاز إرسال 

يف الحالة الصلبة يعمل يف نطاق S-Band بقوة 35 كيلو واط، 

من أجل مراقبة حركة الطريان واســتخدامات الرادار لألحوال 

الجويــة. ومتتلــك رشكة RFHIC محطة اســتثامرية شــاملة 

مــن املنتجات تــرتاوح من املكونات املنفصلــة إىل مضخامت 

الطاقة العالية املدمجة. وســوف يســهم الجمــع بني خربات 

الرشكتني Cobham و RFHIC يف متكني مزيد من االستقصاء 

لتطبيقات الرادار املدنية والعســكرية املحليــة والدولية من 

أجــل تقنيات الحالة الصلبة القامئة عىل نرتيد الغاليوم، عالوة 

عىل أن الرشاكة بني  Cobham و RFHIC ميكن أن تســاعد 

عــىل توفري التزامــات مقابلة بني العقود العســكرية الكورية 

وعقود البحرية األمريكية.
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طائــرة  عــىل  الضــوء   Pilatus ســلطت رشكــة 
التدريب PC-21 خالل "معــرض املحاكاة والتدريب" 

Simulation and Training Exhibition  ومن أجل 

 Pilatus تدريب جيل جديد من الطيارين، قامت رشكة

بتطوير طائرة التدريــب PC-21 التي جرى تصميمها 

وبناؤها خصيصا لتدريب الطيارين املتدربني.

ومع تقلص ميزانيات أســلحة الجــو يوما بعد يوم، 

ال تعترب طائرة التدريــب PC-21 طائرة قليلة التكلفة 

فحســب، بل طائرة تدريب عىل قدر عــال من القوة 

والفعالية  بالنســبة للطيارين الذين يستعدون لقيادة 

الطائرات املقاتلة النفاثــة دون أن يُطلب منهم قيادة 

الطائــرات النفاثــة إال يف املراحل النهائيــة من برنامج 

 Pilatus التدريب. ولتحقيق هذا الهدف، عمدت رشكة

إىل التوســع يف تصميــم وأداء الطائــرة بغرض تحويل 

هذه الطائرة التوربينية املراوح ذات املحرك الواحد إىل 

منصة ظلت حكرا عىل الطائرات النفاثة لفرتة طويلة.

وتتفــوق طائرة التدريــب PC-21 بكثري عىل كافة 

طائــرات التدريــب األخــرى ذات املــراوح التوربينية 

فيام يتعلق باألداء االنســياين (اإليرودينامييك) وأجهزة 

مقصــورة القيــادة واملرونة وســهولة الصيانــة. وأمثر 

اســتخدام أحــدث أســاليب التكنولوجيا عــن زيادة 

الكفاءة ورفع مســتوى التدريــب، وأصبح من املمكن 

اليوم االستعاضة عن ســاعات التدريب داخل الطائرة 

النفاثة الغالية الثمن بســاعات التدريب داخل طائرة 

التدريــب PC-21، األمر الذي يوفــر مبالغ طائلة من 

تكاليف العمر االفرتايض للطائرة. كام تشــمل املميزات 

األخــرى لطائــرة التدريــب PC-21 خفض اســتهالك 

الوقــود وتقليــل االنبعاثــات الصادرة عــن الضوضاء 

بدرجة كبرية.

وتعتمــد رشكــة Pilatus عــىل خربتهــا الطويلة يف 

مســاعدة أســلحة الجو املختلفة يف تدريــب طياريها 

املبتدئني، وتســتخدم هــذه الخــربة يف تطوير أنظمة 

التدريــب املتكاملة. وتشــمل أجهزة طائــرة التدريب 

PC-21 أجهزة تدريب متطورة والتدريب باســتخدام 

الحاســب اآليل والتدريــب النظــري داخــل قاعــات 

الدراســة، األمر الذي يجعل الطائرة حــال مثاليا لتلبية 

متطلبات التدريب الحالية التي يحتاجها الطيارون

ومركزهــا   Pilatus Aircraft Ltd رشكــة  وتقــع 

التدريب يف قلب ســويرسا، وهي محاطة بجبال األلب 

Lake Lucerne "وقريبة من بحرية "لورسن

وينظم مركــز التدريــب دورات دراســية مختلفة 

ملســؤويل الصيانــة واألطقــم الجوية لتقديــم الدعم 

الالزمة ألسطول رشكة Pilatus Aircraft Ltd بالكامل. 

ويتمتــع كافة املســؤولني عن التدريــب بحامس كبري 

ودوافــع قوية، ويتمتعون بســنوات طويلة من الخربة 

ودراية واسعة مبجاالت التدريب.

وتخضع كافة الدورات التدريبية للتوجيه واإلرشاف 

الدقيقني، ويتم اســتغالل كل فرصة ممكنة الستخدام 

طائــرة العميــل يف مجــال التدريــب أو التعرف عىل 

مقصــورة القيــادة والطائرة ككل، األمــر الذي يضمن 

إدراج كافة األجهزة واألنظمة ضمن مواصفات الطائرة 

الخاصة بالعميل.

وتقدم أحــدث برمجيات التدريــب املعتمدة عىل 

 Computer Based Training اآليل  الحاســب 

 Flight وجهاز التدريب عىل الطريان software CBT

Training Device FTD وأنظمــة التدريب الحديثة 

األخــرى الدعم الالزم إلمتام عملية التدريب عىل أكمل 

وجه•

تتفوق طائرة التدريب 
PC-21 بكث* على 

كافة طائرات التدريب 
اMخرى ذات املراوح 

التوربينية فيما 
 gداء االنسياMيتعلق با

(اbيروديناميكي) 

تقاريرتقارير

طائرة قليلة التكلفة وميكن االعتماد عليه
Pilatus من إتتاج شركة  ... PC-21 طائرة التدريب
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تuك بصمتها على معرض ومؤمتر اMنظمة غ* املأهولة (يومكس 2106)
Watchkeeper X (غ* املأهولة) املركبة اجلوية ا�لية

تعكــس املركبــة الجويــة اآلليــة (غــري املأهولة) 
القياســية الجديــدة Watchkeeper X التــي أنتجتها 

املتزايــدة  الكــربى  األســواق  حاجــة   Thales رشكــة 

إىل طائــرة عســكرية متطــورة لتنفيــذ مهــام جمــع 

املعلومات االســتخباراتية ورصد األهداف واالســتطالع 

 Intelligence, Surveillance, Target Acquisition

and Reconnaissance ISTAR وتؤمــن هذه املركبة 

الجوية اآلليــة (غري املأهولة) القياســية الجديدة عدة 

خيارات ميكن تعديلها مبا يناســب متطلبات التشــغيل 

لدى العميل. وقد طرحت رشكة Thales املركبة الجوية 

اآللية (غــري املأهولة) واملركبــة StratoBus واملركبات 

األخرى خــالل معرض ومؤمتــر األنظمة غــري املأهولة 

(يومكس).

وتعتــرب املركبــة الجويــة اآلليــة (غــري املأهولــة) 

القياســية الجديــدة Watchkeeper X، التــي تتميــز 

بقوتهــا، مركبــة مثالية قــادرة عىل تنفيــذ مهام جمع 

املعلومات االســتخباراتية ورصد األهداف واالســتطالع 

 Intelligence, Surveillance, Target Acquisition

and Reconnaissance ISTAR بقــدرة فائقة يف إطار 

عدد كبري من الســيناريوهات الجوية والربية والبحرية 

املختلفــة، بل وقــادرة أيضا عىل تجهيز الرد املناســب 

والرسيع للتعامل مع التهديدات املختلفة إذا لزم األمر. 

وتخطــط رشكة Thales إلنتــاج املركبــة الجوية اآللية 

 Watchkeeper X (غري املأهولة) القياســية الجديــدة

بالتعاون مع رشكات التصنيع املحلية والرشكاء املحليني. 

ويعني هــذا التعامل الفريد مع املركبات الجوية اآللية 

(غري املأهولة) أن بإمكان رشكة Thales تزويد عمالءها 

مبركبة جوية رئيسية sovereign capability بالفعل.

وتظل املركبة الجوية اآللية (غري املأهولة) القياســية 

الجديــدة Watchkeeper X يف صميمهــا مركبة جوية 

قتالية قويــة آلية (غري مأهولة) مرخصــة متاما وتتمتع 

بأداء فائــق. وتعتمد رشكة Thales عــىل هذه الركيزة 

األساســية حاليا عنــد طرح مجموعة مــن الخيارات يف 

مجال استخدام أنظمة االستشعار واستغالل املعلومات 

وخفة الحركــة وأجهزة التوجيــه effectors التي ميكن 

إدخالهــا وتحديثهــا أو تعديلها مبا يجعــل هذه املركبة 

مركبة قياسية تتمتع مبرونة فائقة اليوم وغدا.

ويعتمــد الخيــار الخــاص بأنظمة االستشــعار عىل 

 dual payload الطائــرات ذات الحمــوالت املزدوجــة

أجهــزة  تأمــني  يف   configuration of the aircraft

(املراقبــة  اإللكــرتوين  والتنصــت  والــرادار  التصويــر 

اإللكرتونية) والتشــغيل الفوري املتزامن. أما بالنســبة 

للخيــار الخاصة بخفــة الحركة فيطــرح مجموعة من 

 fixed الحلــول التي تخدم عمليــات املنشــآت الثابتة

نــرش  عمليــات  أو   infrastructure operations

القوات املتحركة. أما بالنســبة للخيار الخاصة باستغالل 

املعلومــات فيعتمــد عــىل خربتنــا يف إدارة وتوزيــع 

املعلومات بهدف إنتاج وســائل مثل وصالت املعلومات 

datalinks مــن أجل نقل املعلومــات إىل أي مكان يف 

العامل، وحامية تلك املعلومات واستغاللها بأقىص درجة 

ممكنــة. أما بالنســبة للخيار الخاص بأجهــزة التوجيه 

effectors option فيمنحنا القدرة عىل تحقيق الهدف 

املنشود بطريقة مبارشة أو غري مبارشة.

وتتميز املركبة الجوية اآللية (غري املأهولة) القياسية 

الجديدة Watchkeeper X برسعة انتشــارها وقدرتها 

العاليــة عىل التحليق يف الجو ملــدة طويلة ومرونتها يف 

اســتيعاب عدة حموالت مختلفة وقصف أهدافها بدقة 

متناهيــة، األمر الذي يجعلها قــادرة عىل تلبية الحاجة 

املتزايدة لتنفيــذ مهام جمع املعلومات االســتخباراتية 

 Intelligence, واالســتطالع  األهــداف  ورصــد 

 Surveillance, Target Acquisition and

Reconnaissance ISTAR وقــد تم بناء هذه املركبة 

استنادا إىل املعايري القياسية املستخدمة يف بناء الطائرات 

املأهولــة، وهــو ما يســهل عمليــة نقلها. كام يســمح 

تصميمها القيــايس بإمكانية تعديلهــا وتحديثها لتلبية 

متطلبــات تشــغيلية معينة، وميكن إجــراء التحديثات 

الالزمــة عــىل املركبــة يف أي وقــت، وهو مــا يعكس 

مرونة املركبة وقدرتها عىل اســتيعاب أي مستجدات أو 

تعديالت تبعا لقامئة األولويات االسرتاتيجية املوضوعة.

 StratoBus project أما بالنسبة إىل مرشوع املركبة

فإن أول مــا يتبادر إىل الذهن هو أنــه يذكرنا مبرشوع 

Google's Project Loon ولكن امليزة التي تتحىل بها 

املركبــة StratoBus هي قدرتها العاليــة عىل التحليق 

يف الجــو ملدة طويلة، فضال عن اســتقاليتها الشــديدة 

وتحررهــا من املواقــع الثابتــة، بينام تظــل البالونات 

 Google's املحلقة عــىل ارتفاعات عالية ضمن مرشوع

Project Loon تدور حول الكرة األرضية، وتتمتع بقدر 

محدود من االستقاللية.

وســتكون املركبــة StratoBus، وهــي عبــارة عــن 

مركبة مبتكرة تجمــع بني الطائرة اآللية drone والقمر 

الصناعي satellite، قادرة عىل تنفيذ مجموعة كبرية من 

املهــام املتعلقة باملراقبة واألمن واالتصاالت الالســلكية 

واإلذاعــة واملالحــة، كام أن عمرها االفــرتايض يصل إىل 

خمس سنوات.

 StratoBus ويــرشف عــىل تنفيذ مــرشوع املركبــة

project رشكــة Thales Alenia Space بالتعــاون مع 

رشيكتيهــا Zodiac Marine و CEA-Liten، ويطــرح 

املرشوع مفهوما جديدا لبناء السفن الجوية (املناطيد) 

املستقلة القادرة عىل التحليق عىل ارتفاعات عالية تصل 

إىل حــوايل 20 كيلومرتا يف املســتويات الســفىل لطبقة 

االسرتاتوســفري، ولكنهــا أعىل بــكل تأكيد مــن الحركة 

الجويــة ومناطق تحليــق الطائرات النفاثة. وســتكون 

املركبة StratoBus قادرة عىل حمل حموالت يصل وزنها 

 StratoBus إىل 250 كيلوجرامــا، ويأيت مــرشوع املركبة

project يف إطار تأسيس رشكة للمناطيد الجوية مبعرفة 

مجموعة رشكات Pégase يف جنوب فرنسا •
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شركة نورثروب غرومان NGC تعرض قدرات دفاعية &  رابطة معهد 
AUSA يةhمريكي للحرب الMاجليش ا

عرض قدرات مؤهلة للفوز والتي متكن اجليش من االستعداد واجلاهزية
 Northrop Grumman Corporation ركزت رشكة
عىل القدرات الدفاعية األساسية أثناء ندوة القوة العاملية 

التي نظمتها رابطة معهد الجيش األمرييك للحرب الربية 

AUSA، وذلــك يف الفــرتة 17-15 مــارس يف مركز فون 

براون.

وبهذه املناسبة قال كيفني كامبل، نائب الرئيس وكبري 

التنفيذيــني يف رشكــة Northrop Grumman: «تقدم 

ندوة القــوة العاملية التي نظمتهــا رابطة معهد الجيش 

األمريــيك للحــرب الربية AUSA للحضــور من الجهات 

الحكوميــة وأرباب الصناعة فرصة مثينــة لتبادل األفكار 

حول طرق التصدي للتحديــات التي ينطوي عليها قتال 

الجيش يف الحرب».

قامــت رشكــة Northrop Grumman أثناء الندوة 

بعرض مجموعتهــا من أنظمة استشــعار الدفاع الجوي 

والصاروخي وبرامج القيادة والسيطرة، واملنظومة املضادة 

للصواريــخ واملدفعية والهاون C-RAM ، ونظام القيادة 

 FAAD  والســيطرة للدفاع الجوي يف املناطق املتقدمة

C2، ونظــام قيــادة املعركة للدفاع الجــوي والصاروخي 

املتكامــل IBCS ، واملحطة األرضية التكتيكية املشــرتكة 

JTAGS. وقــد تم تصميم وتطوير هذه الربامج للتصدي 

مجموعة مــن التهديــدات التي تواجه قــوات الجيش، 

 ، RAM والتي ترتاوح من الصواريــخ واملدفعية والهاون

إىل الطائرات واملروحيات، إىل الصواريخ البالستية.

ســلطت الرشكة الضــوء أيضاً عىل مركبة االســتطالع 

الخفيفة Hellhound ، التي توفر قدرات غري مســبوقة 

من خالل الجمع بني أحدث االبتكارات من مجتمع سباق 

الســيارات وتقنيات األســلحة واإللكرتونيــات الصاعدة، 

لتوفري منصة عاليــة األداء ومرنة عىل نحو فريد للقوات 

الخفيفة يف الجيوش.

ومــام كان له حضور يف الحدث: نظــام الدعم القتايل 

العاملــي للجيش GCSS-Army ، وهــو عبارة عن نظام 

لوجســتي ومتوييل مبني عــىل برمجيات COTS، ويوفر 

هــذا النظام عند دمجه مع األنظمة املالية لوزارة الدفاع 

إدارة للتكاليــف عاليــة الدقة وشــفافية ماليــة للعتاد 

والدعم التكتييك.

أضــف إىل ذلك أن الحدث ركــز عىل نظام االتصاالت 

املحمــول جــواً ونظام الُعقــد الذكية مــن تصنيع رشكة 

الالســليك  بنظــام  مقرتنــني   ،Northrop Grumman

املتعــدد الوظائــف والقائم عــىل الربمجيــات للرشكة، 

والذي ميثل بوابة جوية إليجاد شــبكة تكتيكية متقدمة، 

وللتمكني من إيجاد ميدان معركة رقمي أكرث ترابطاً.

ومــن االبتكارات األخرى التي تــم الرتكيز عليها نظام 

إدارة الحرب اإللكرتونية، ومســتقِبل اإلنذارات الراداري 

AN/APR-39D(V)2، وهــو مصمم لزيادة القدرة عىل 

البقاء من خالل تحســني الوعي الظــريف لطاقم الطائرة 

عن طريــق اإلدارة التفاعلية لجميع أجهزة االستشــعار 

واإلجراءات املقاومة للتشويش عىل منت الطائرة.

كذلك تم تســليط الضوء عىل نظام إجراءات مقاومة 

 ،CIRCM التشويش املشــرتكة باألشــعة تحت الحمراء

وهــو مصمــم خصيصــاً لحاميــة الطائــرات املروحيــة 

والطائرات ذات األجنحة الثابتــة من الصواريخ املوجهة 

باألشعة تحت الحمراء. والنظام مبني عىل بنية هندسية 

مفتوحــة للعمل مع املعــدات القامئة، وهي تســهم يف 

تبســيط عمليات التحديث ويف خفــض تكاليف الدورة 

الحياتية.

كــام ركــزت الرشكــة أيضاً عــىل نظام االســتخبارات 

 Guardrail airborne signals ًاإلشــارية املحمولة جوا

intelligence SIGINT، الــذي يعتمد يف تصميمه عىل 

40 عامــاً من النجــاح من أجــل إخراج قــادة عمليات 

مزوديــن مبعلومات اســتخباراتية يف الوقــت الحقيقي، 

وبيانات املواقع األرضية، ومعلومات االستهداف الدقيقة. 

ويف الوقــت نفســه يتــوىل نظــام LAIRCM حاميــة 

الطائرات الكبــرية الحجم من الصواريــخ املحمولة عىل 

الكتــف، ويطيل فــرتة تحذير الطاقم ويقلل من نســبة 

اإلنذار الكاذب، ويواجه آليــاً أنظمة الصواريخ املتقدمة 

املوجهة باألشعة تحت الحمراء بتوجيه حزمة ليزر معدلة 

وعالية الشــدة إىل داخــل نظام البحث عــن الصواريخ 

بدون الحاجة إىل تدخل الطاقم.

وشــمل الرتكيــز أيضاً نظــام التوجيه املحمــول باليد 

Slayer الذي يزود املراقبني الراجلني بالقدرة عىل االشتباك 

بالهدف بذخرية نريانية غري مبارشة ودقيقة، وكذلك نظام 

2H  الــذي يقــوم باســتطالع وتعيني األهــداف املهمة 

بواســطة الليزر ألجل مهام تحديد األهداف واالستطالع 

دعامً للنــريان، ونظام Venom  الخاص أيضاً باســتطالع 

وتعيني األهداف املهمة بواســطة الليزر مع جهاز متابعة 

آيل، حيــث ميّكن املقاتلني الحربيــني من تعيني األهداف 

املتحركة والثابتة أثناء التحرك من مركبة مدرعة•
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نبض 
الديــــرة الصحافة.. والقوة الناعمة

ال تتوقــف محاوالت املفكرين والسياســيني يف البحــث عن أدوات القوى الناعمــة يف العامل، بل مل تعد 
دبلوماســية العالقات العامة هي القوى الناعمة الوحيدة يف العامل. الواليات املتحدة تعتمد عىل جامعاتها 
وعىل أفالم الهوليود باعتبارها أدوات هذا النوع من القوة. ويف الهند تعد سياحة «اليوجا» واحدة من قواها 

الناعمة، وكذلك األنشطة الثقافية واملهرجانات الرتفيهية. 
تــأيت بريطانيا يف مقدمة الــدول يف العامل يف مجال القوى الناعمة لعدة أســباب، منها أن مواطنيها هم 
األكرث دخوالً للدول األخرى من دون تأشرية، كام أن مواطنيها األكرث إشغاالً للمؤسسات الدولية. أضيف من 

عندي، أن الربيطانيني يهتمون بثقافتهم، ويجربون الطالب األجانب عىل
يف املوضوع أنك ال ترى يف عرضهم لثقافتهم إال الجميل. 

ميكننــا إضافة معايري أخرى وهي مســتخدمة أيضاً يف قدرة الدول عىل التأثري الســيايس مثل الســياحة 
وانتشــار املجالت والصحف وكذلك املهرجانات واملؤمترات، ويف هذه النقطة أكاد أجزم بأن دولة اإلمارات 
هي األقدر عىل أداء هذا الدور عىل األقل عربياً أو إقليمياً ألسباب كثرية: فإذا ما حيدنا املعايري السابقة مثل 
الجواز، حيث يعترب الجواز اإلمارايت األول عربياً يف الدخول إىل الدول األخرى من دون تأشرية، فإن اإلمارات 
عربياً تبدو هي القوة اإلعالمية األكرث تأثرياً، حيث تســتضيف القنوات العربية املؤثرة مثل «قناة العربية»، 
و»قناة سكاي نيوز» اللتني تعتربان األكرث موضوعية ومصداقية عىل األقل لدى الباحث عن املصداقية، كام 
أن لديها صحفاً ومواقع إلكرتونية مؤثرة.  وميكن اإلشــارة هنا إىل مجلة «درع الوطن» تؤدي دوراً جيداً يف 

مجال اإلعالم العسكري.
تعمــل القوى الناعمة، ســواء كانت معبئة أو حينام تأيت عفوية، عــىل نرش أفكارك لدى اآلخر من خالل 
أصدقاء املؤسســة أو مــن خالل تبادل املنافع، لذا تجــد أن هناك محاوالت ألن يقــدم كل طرف الصورة 
الجميلــة عنــه. بل إن هــذه القوة أحياناً يكون لهــا تأثري «عكيس» لدى حكومات بالدهــا لصالح موقفك 

بطريقة ال إرادية، ولذلك تعمل الدول عىل ابتكار األفكار يف القوة الناعمة. 
يتحمس اإلنســان الخليجي واإلمارايت بشــكل أكرث ألن تلعب بعض مؤسســات بالده دبلوماسية القوى 
الناعمة، وإذا كانت الســعودية اســتطاعت من خالل املتحدث الرســمي لقوات التحالــف العميد أحمد 
عسريي أن تظهر وجهاً إعالمياً يؤكد فيه أن الشخصية العسكرية الخليجية مل تعد تلك التي يعرف عنها من 
أنها بعيدة عن االهتامم بالشأن العام أحياناً، فهو يتحدث وكأنه ناطق سيايس، وليس عسكرياً فحسب. فإن 
لدى اإلمارات مجلة «درع الوطن»، وهي وســيلة إعالمية عســكرية ميكن أن تظهر مدى اهتامم العسكري 
الخليجي بالشــأن العريب السيايس واالجتامعي واالقتصادي، مثلها مثل أي صحيفة أو مجلة مهتمة بالقضايا 

العامة.
رمبــا كثريون من أبناء دولة اإلمارات ال يدركون أن لإلمارات الكثري من أدوات القوة الناعمة، يكفي ذكر 
اســم دولة اإلمارات أو مؤسسها املغفور له الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتعرف األساس الذي تستند 
إليــه باقي املؤسســات يف الدولة لتامرس قواها الناعمة، لكن يبقى القلق بــأن القوى الناعمة حلها كباقي 
القوى الصلبة تنحرس وترتاجع يف ظل املنافســة، ولذا فمن األفضل اإلرساع يف تعزيز تلك القوى يف التوقيت 

املناسب والصحيح.
وال بــد من اإلشــارة يف الختــام إىل أن اهتامم العامل قــد زاد يف العقد األخري بالجانب اإلعالمي، ســواء 
التقليدي أو اإللكرتوين، بل إن الجميع يحاول أن يضّمن وسيلته الرسالة التي يريدها إما للرتويج أو التأثري. 

ويف الحالتني هو يستثمر قواه الناعمة.

Zبقلم: 7مد خلفان الصوا
كاتب إماراتي
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(HEMTT)   شاحنة العاملية لنقل الصواريخ
تعتh السرعة & التعبئة إحدى املتطلبات اMساسية للقوات املسلحة احلديثة
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أظهرت األحداث يف السنوات األخرية وبصورة متكررة 
مــدى الحاجة إىل تشــكيل قوات مســلحة وطنية لديها 

القــدرات واإلمكانيــات التــي تؤهلها لحاميــة حدودها 

والتعامــل مع األزمات بالرسعــة املطلوبة – قوات قادرة 

عىل االنتشــار والتحرك إىل أي مكان ويف أي وقت لتقديم 

الدعــم الالزم إلنجــاز املهامم  املطلوبة، ســواء جاء ذلك 

يف إطــار التعامل مع األزمات أو عــىل الخطوط األمامية 

للمعركة.

وردا عــىل التهديــدات اإلقليميــة املتزايــدة، أقدمت 

دولتان خليجيتان، هــام اإلمارات العربية املتحدة وقطر، 

عىل تطبيق الخدمة العسكرية اإللزامية بهدف رفع درجة 

االســتعداد وزيادة القــوى العاملة، بينــام أقدمت دول 

الخليج األخرى عىل إقامة قيادة عسكرية موحدة مهمتها 

تنسيق ردود أفعال القوات الربية والجوية والبحرية تجاه 

التهديــدات الخارجية، باإلضافــة إىل تحديث قدراتها يف 

مجال العمليات الخاصة.

ويؤكد الخــرباء واملحللون العســكريون مدى الحاجة 

إىل تشــكيل قوات مســلحة وطنيــة تحــدد «التطورات 

الدقيقــة والتكنولوجيــة التي يجري إدخالهــا حاليا عىل  

األسلحة واملنصات ومفاهيم التشغيل حتى ميكن تحقيق 

أقىص اســتفادة ممكنة بأقل اإلمكانيــات إمكانا». ويؤكد 

هــذا التقبييم مدى الحاجة إىل منصات مثل «الشــاحنة 

 Oshkosh® Heavy التكتيكيــة الثقيلة الخفيفة الحركــة

Expanded Mobility Tactical Truck HEMTTالتي 

ميكن تعديلها مبا ميكنها من أداء مجموعة كبرية من املهام 

وتحقيــق أقىص درجات االعتامدية لســنوات عديدة من 

التشغيل.

وقد أثبتت الشاحنة التكتيكية الثقيلة الخفيفة الحركة 

(HEMTT)، التــي يصــل وزنها إىل 10 أطنــان ( 9.070 

كيلوجرام) عرب السنني أنها قادرة عىل أداء املهام الصعبة. 

ورغم خروج أول شــاحنة تكتيكيــة ثقيلة خفيفة الحركة 

HEMTT من خطوط اإلنتاج يف عام 1982، إال أن سمعة 

شاحنات النقل هذه عىل مستوى العامل ارتفعت إىل عنان 

الســامء بفضل األدواء الرئيســية التي لعبتهــا خالل الرد 

الــدويل عىل الغزو العراقي للكويت يف عام 1991. وخالل 

تلك الحرب، نجحت الشــاحنة التكتيكية الثقيلة الخفيفة 

الحركة والقوية األداء (HEMTT) يف أداء مجموعة كبرية 

مــن املهام اللوجســتية ومهام الدعم القتــايل مثل متكني 

بطاريات الصواريخ «باتريوت» من الحركة واتخاذ املواقع 

املطلوبــة بغــض النظر عــن طبيعــة األرض والتضاريس  

للتصدي  إىل تهديــدات الصواريخ املجوقلــة والطائرات 

الهجومية ضد املنشآت املدنية والعسكرية.

وقد تم تصميم الشــاحنة التكتيكيــة الثقيلة الخفيفة 

الحركــة (HEMTT) بحيــث تكــون قادرة عــىل تجاوز 

أصعــب التضاريس وأشــدها وعورة، ســواء داخل أرض 

املعركة أو خارجها. وقد روعي عند بناء هذه الشــاحنات 

العمالقــة ذات العجــالت الثــامين أن تكــون مرنــة مبا 

يكفــي إلعــادة تعديلهــا مبا يناســب  األنــواع املختلفة 

  cranes والرافعات cargo مثل شــاحنات نقل البضائــع

وأوناش الهــدم wrecker winches وبطاريات الصواريخ 

 Terminal High Altitude Area Defense املوجهــة

ومنصــات   (THAAD) guided missile batteries

املدافــع gun platforms. ويوجــد لدى الشــاحنة مثاين 

عجــالت مســتقلة مثبتة عىل شاســيه يديــره محرك من 

طراز Caterpillar® C15  بقوة 515 حصان وسعة  15.2 

لرتا، ويتميز بقدرته عىل الســري فوق الطرق الوعرة وغري 

  mud والطني  soft sand املمهــدة مثل الرمال الناعمــة

والصخور الرخوة loose rocks بغض النظر عن الظروف 

واألحــوال الجوية. وقد تم تصميم كافة  أنواع الشــاحنة 

التكتيكيــة الثقيلة الخفيفة الحركــة (HEMTT) بحيث 

تكون قادرة عىل الســري فوق املــاء حتى عمق 48 بوصة 

(121 سنتيمرتا) وتسلق منحدر مع ميالن بنسبة 60%.

وتتميز الشــاحنة التكتيكية الثقيلــة الخفيفة الحركة 

(HEMTT) بأدائهــا الفائــق يف مهــام  اإلنقــاذ الصعبة 

وســهولة نقلها داخل طائرة شــحن عمالقة مثل الطائرة 

C-17.  وقد خدمت الشــاحنة التكتيكية الثقيلة الخفيفة 

الحركة (HEMTT) يف أكرث من 10 دول يف أوقات األزمات 

وخــالل التعامل مع األزمات، وعادة ما يتم اســتدعاؤها 

بصورة منتظمة أثناء الكوارث الطبيعية واألزمات األخرى، 

ســواء داخــل الواليات املتحــدة أو خارجهــا، عالوة عىل 

الزلزال املدمر الذي رضب هايتي يف عام 2010.

من املتوقع أن يواصل تطور القوات الربية منوه الرسيع 

يف منطقة الرشق األوسط بسبب تزايد عدد الدول الباحثة 

عن  عربات بدفع ســت ومثانية  عجالت   تناسب طبيعة 

األرض والتضاريس،  عالوة عىل تخفيض تكاليف الصيانة. 

وتعتــرب الشــاحنة التكتيكيــة الثقيلة الخفيفــة الحركة 

(HEMTT)، التــي تتمتــع بتاريخ طويل من التشــغيل 

يف منطقــة الخليج، شــاحة قوية وقادرة عــىل أداء املهام  

املختلفــة، فضال عــن إمكانية االعتــامد عليها يف أداء كل 

األدوار املسندة إليها.

ويف ظل التهديدات العســكرية التي يشــهدها العامل 

يوما بعد يــوم تبدو الحاجة ماســة إىل  عربات تكتيكية 

ثقيلة قادرة عــىل مواكبة، ليس فقــط متطلبات القوات 

املســلحة  ، بل ومواكبة أي تهديد لألمــن الداخيل أيضا. 

وهكــذا تواصل الشــاحنة التكتيكيــة الثقيلــة الخفيفة 

الحركــة (HEMTT) من إنتاج رشكة Oshkosh الحفاظ 

  “ship of the desert” «عىل سمعتها «كسفينة الصحراء

حتى يومنا هذا•
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 (Standard Missile-6): صاروخ واحد ملهام متعددة
مت بناء صاروخ Standard Missile-6 من اجل عمليات الدفاع اجلوي وميكن 

استخدامها أيضI ضد السفن & البحر
لقد أثبت صــاروخ Standard Missile-6 من إنتاج 
رشكــة رايثيون Raytheon - والذي تم تخصيصه للقيام 

بعمليات الدفــاع الجوي وعمليات اعــرتاض الصواريخ 

البالســتية يف عرض البحر – فعاليته اآلن ضد االهداف 

البحرية عىل سطح املحيط.

قــام صــاروخ SM-6 - يف اختبار أجري عىل ســاحل 

جزيــرة هاواي - باحتواء واغــراق هدفه البحري االول، 

 USS  املتمثل يف فرقاطــة الصواريخ املوجهة املتقاعدة

 SM-6 وقد أظهر هذا االختبار قدرة .Reuben James

عــىل القيام بالعمليات املضــادة لالهداف الطافية عىل 

سطح البحر.

يــأيت هذا االختبار بينام تســعى البحريــة األمريكية 

للحصول عىل ما تسميه قدرات الفتك املوزع، او القدرة 

عىل الرضب واالســتهداف من عىل منت أي سفينة ومن 

أي موقع، وهو ما يتطلب استعامل السفن يف تشكيالت 

قتالية متفرقة من أجل مواجهــة التهديدات اآلتية من 

الصواريخ والطائرات والغواصات وسفن السطح.

مــن جانبه قال الدكتــور ميتش ستيفيســون، نائب 

رئيس رشكة رايثيون لشؤون الدفاع الجوي والصاروخي: 

«يف ســبيل الحصــول عىل مزيــد من القوة والســلطة 

يف املزيد مــن األماكن، قامــت البحرية بزيــادة القوة 

الهجومية لسفن السطح التابعة لها.»

ســوف يتم دراســة وتقييم البيانات التي تم جمعها 

اثنــاء االختبــار ملعرفة وفحــص كيفية عمــل الصاروخ 

وأنظمة الدعم معاً. ثم ستقوم البحرية يف نهاية املطاف 

باســتعامل تلك املعلومات من أجــل إعطاء التوصيات 

الالزمة لتطوير األنظمة املستقبلية واملعايري الخاصة بها.

وأضاف الدكتور ستيفيســون القــول: يتمتع صاروخ  

SM-6 بقــدرات كربى، حيث يتميز الصــاروخ الواحد، 

وبنفس تشــكيلة املكونات الداخلية، بالقدرة عىل أداء 

املهام الثــالث جميعاً، أي رضب الصواريــخ والطائرات 

واألهداف البحرية.

وقــد حطم الصــاروخ رقمــه القيايس الســابق فيام 

يتعلق باملســافات، حيث تم نــرشه عىل منت الطرادات 

واملدمرات لالشــتباك مع أحد األهــداف، بعرض أقىص 

مدى لالعرتاض يف اتجاه املسار وعرب املسار.

مــن جانبه قال مايك كامبيــزي، كبري مديري برنامج 

SM-6 لــدى رشكة رايثيــون: «تم وضــع الصاروخ قيد 

التشــغيل وفــاق كل التوقعــات أثنــاء ســيناريوهات 

األهداف املتعددة الصعبة واملعقدة.» 

قام الصاروخ بتدمري خمســة أهداف يف مهام خلف 

خط األفق عرب عملية الكشــف واالشتباك عن بعد. وقد 

 SM-6 أســهمت هذه االختبارات جزئياً قــدرة صاروخ

عىل االشــتباك مع األهداف خارج مجال الرؤية الخاص 

مبشغليه عىل منت السفينة باستخدام راداره الخاص.

وأضــاف كامبيــزي: «اآلن وبعد االقــرتان مع أجهزة 

 SM-6 االستشــعار يف الوقت الحقيقي مل يعد الصاروخ

يعتمد عىل الســفينة من أجل إرسال بيانات االستهداف 

الخاصــة بالهدف، بــل أصبح يســتخدم راداره الخاص 

لكشف األهداف واإلطباق عليها.

 The USS John Paul Jones املدمــرة  قامــت 

DDG-53 املصممــة مكوناتهــا عــىل غــرار  املدمــرة 

املتطورة Aegis Baseline 9.C1، بتنفيذ مهام محطمة 

للمســافات كجزء من االختبارات النهائية التي ســتقود 

إىل األرجح إىل الحصول عىل القدرات التشغيلية الكاملة 

يف عام 2017.

وسوف يبقى هذا العام ميثل أهمية للصاروخ املتعدد 

 SM-6 Dual 1 االستعامالت، حيث تم تسجيل صاروخ

من إنتاج رشكة رايثيون – وهو جزء من برنامج املحطة 

املتمركــزة يف البحر والتابعة لوكالة الدفاع الصاروخي – 

إلجراء اختبارات إضافية. ويتــوىل الربنامج الحامية من 

الصواريخ البالستية يف مرحلة طريانها النهائية، كام يضم 

أيضاً الحرب املضادة للطــريان، والقتال ضد التهديدات 

تقارير
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الجوية مثــل املروحيات والطائــرات والطائرات بدون 

طيار وصواريخ كروز.

اختبار املهام املتعددة
مــن جانبه قــال الدكتــور تايلور دبليــو لورنس، رئيس 

 Raytheon Missile رشكة رايثيون لألنظمة الصاروخية

Systems: «يعد SM-6 صاروخاً متطوراً ومتعدد املهام، 

تم االعتامد فيه عــىل عقود من االبتكار التقني وأفضل 

األصول واملعايري املتبعة. ويوضح نجاحه قيمة استخدام 

مكونات ناضجة بطرق مبتكرة.»

يتم نرش صاروخ SM-6 عــىل الطرادات واملدمرات، 

حيــث يوفر حالياً ألســطول البحريــة األمريكية الدفاع 

الجــوي ضدالطائــرات املروحيــة والطائــرات الثابتــة 

األجنحــة والطائــرات بــدون طيــار، وصواريــخ كروز 

الهجومية األرضية املضادة الســفن أثناء طريانها، ســواء 

فوق البحر أو الرب.

وأضــاف لورنــس: «كان هدفنا التدليــل عىل قدرة 

الصاروخ SM-6 عــىل اعرتاض الصواريخ البالســتية يف 

محطاتها أو يف اللحظات األخرية من طريانها.»

يعتــرب صــاروخ  SM-6 مــن املكونــات الرئيســية 

يف الســيطرة عىل النــريان البحرية املتكاملــة للبحرية 

األمريكيــة (NIFC-CA)، حيــث زود بحرية الســفن 

مبســاحة قتاليــة متزايدة ضــد التهديدات عــرب األفق، 

والتهديــدات الحربيــة املضــادة للطــريان عــرب األفق 

والتهديدات الحربية املضادة للجو.

تــم اختيــار صــاروخ SM-6 لتنفيــذ دور املحطــة 

الطرفيــة البحرية، التابعة للبحرية األمريكية، وســوف 

توفر قدرات الدفاع ضد الصواريخ البالســتية يف مرحلة 

 the SM-2 Block IV طريانها النهائية، التي تيل صاروخ

. وتســمى القدرات املزدوجة عىل أداء املهام املزدوجة 

(الدفاع الجــوي البعيد املدى، والدفــاع ضد الصواريخ 

.SM-6 Dual 1 (البالستية الطرفية

 SM-6 Dual 1 أطلقت البحرية األمريكيــة صاروخ

يف يوليو 2015 للمــرة األوىل، حيث اعرتض ودمر هدفاً 

صاروخيــاً قصري املــدى يف البحر يف الثــواين األخرية من 

طريانه.

ويعتــرب SM-6 الصــاروخ الوحيــد يف العــامل الذي 

ميكنه أداء الحــرب املضادة للطريان والدفاع الصاروخي 

البالســتي يف نهاية مســار الطريان من البحر، ويتم اآلن 

إضافــة ميزة الحرب املضــادة للطــريان إىل مواصفاته. 

وتشــمل الوضعيات التشغيلية للنظام التوجيه الراداري 

الفعال وشــبه الفعال لضامن االشتباك العايل الدقة مع 

الهدف.

يتم إطــالق صاروخ SM-6 بشــكل رأيس من قاذف 

مــن طــراز MK 41 VLS، وهو متوافق مــع طرادات 

ومدمــرات Aegis املحالية، ومــع الطرادات واملدمرات 

املستقبلية.

وقــد منحت البحرية األمريكيــة رشكة رايثيون عقداً 

 SM-6  بقيمــة 270 مليون دوالر أمرييك إلنتاج صاروخ

يف أواخر فرباير، وســوف يبدأ توريــد 113 صاروخ منه 

يف عام 2018. ومثّل العقد العام الرابع لإلنتاج الشــامل 

للصاروخ املتعدد االســتخدامات. وقد تم نرش صواريخ 

SM-6 ألول مــرة يف عــام 2013، وقامت رشكة رايثيون 

بتوريد أكرث من 250 صاروخ حتى اآلن، وأمامها سنوات 

عديدة من اإلنتاج. ويتم حالياً نرش SM-6 عىل منت 60 

سفينة سطحية قتالية يف األسطول.

يســهم صــاروخ SM-6 يف تحســني عنــرصي هيكل 

 ، Standard Missile ونظــام دفع الصاروخ التقليــدي

مــع إدماج قدرات معالجة وتوجيه اإلشــارات املتطورة 

لصــاروخ جو-جو املتوســطة املدى واملتطــورة – أمرام 

AMRAAM. كام يوفر صــاروخ SM-6 لقادة القوات 

املشــرتكة والقــوات الهجومية الضاربــة خاصية الدفاع 

الجوي ضــد الطائرات املروحيــة وذات الجناح الثابت 

عــىل حــد ســواء، والطائرات بــدون طيــار، وصواريخ 

كــروز الهجومية الربية واملضادة للســفن أثناء طريانها، 

والصواريخ البالستية النهائية، سواء فوق البحر أو الرب.

يســهم صاروخ SM-6 يف ضامن قــدرات دفاع جوي 

مؤكــدة ومتعددة املهــام، وذلك بتعزيــز مزايا الهيكل 

ونظــام الدفع التي أثبتــت فاعليتها مع مــرور الوقت 

لصاروخ Standard Missile، وهو يســتخدم وضعيتي 

التوجيه الفعال وشبه الفعال وآليات صامم التفجري.

 SM-2ER يستخدم الصاروخ هيكل الصاروخ السابق

Block IV (RIM-156A)، حيث يضيف باحث التوجيه 

 AIM-120C AMRAAM الراداري النشــط من نظام

بدالً من الباحث شبه الفعال للتصميم السابق. ويسهم 

هذا يف تحسني قدرات صاروخ Standard ضد األهداف 

الفائقة الحركة والرشــاقة، واألهداف الواقعة فيام وراء 

املدى الفعــال لردارات إضاءة الهدف لســفن اإلطالق. 

يعتSM-6  h  الصاروخ 
الوحيد الذي ميكنه 
أداء احلرب املضادة 

للط*ان والدفاع 
الصاروخي البالستي 

من البحر
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وقد تم تخطيــط قدرات التشــغيل األويل لعام 2013، 

وتم إنجازها يف 27 نوفمرب 2013. وليس القصد أن يحل 

صــاروخ SM-6  محل سلســلة صواريخ SM-2 ، ولكنه 

سيخدم إىل جوارها وســيوفر مدى إضافياً وقوة نريانية 

زائدة.

يتميــز صاروخ  SM-6  مبــدى زائد مقارنًة بصواريخ 

السلســلة SM-2 السابقة، حيث يتصف أساساً بالقدرة 

عــىل اعــرتاض الصواريخ العاليــة االرتفــاع أو املضادة 

للســفن، وميكنه الطــريان بنمــط املالصقــة لســطح 

البحر Sea Skimming، كام يتميــز أيضاً بالقدرة عىل 

الدفاع الصاروخي البالستي يف املرحلة النهائية. وميكنه 

التمييز بني األهداف باســتخدام نظام الكشــف الثنايئ 

الوضعية، حيث يعتمد كاشــفه شبه الفعال عىل ميضء 

موجود عىل السفينة يقوم بتسليط الضوء عىل الهدف، 

بينــام يجعل الكاشــف الفعال الصاروخ نفســه يطلق 

إشارة كهرطيسية.، ويتمتع الكاشف الفعال بالقدرة عىل 

اكتشاف صاروخ كروز من الرب وسط املعامل والتضاريس 

األرضية، حتى من خلف الجبال.

تحطيم الرقم القيايس لالشتباك
 Standard Missile-6 يف اآلونة األخرية، أصاب صاروخ

من إنتاج رشكة رايثيون بنجاح خمســة أهداف، وحطم 

أعىل رقم قيايس ســابق له سبق أن سجله يف يونيو من 

عام 2014.

أســهمت هذه السلســلة من االختبارات، مدعومة 

بقــدرات االشــتباك التآزرية، يف إثبات القــدرة القتالية 

التكتيكيــة لصــاروخ SM-6، مــن خــالل التدليل عىل 

القدرات االعرتاضية بأقىص مدى عىل طول املسار وعربه 

يف املهام فوق األفق، واالشتباك عن بعد.

مــن جهته، قــال الدكتــور تايلــور لورنــس، رئيس 

رشكــة Raytheon Missile Systems : «تثبــت هذه 

 SM-6 االختبارات اإلمكانــات القتالية الكاملة لصاروخ

واتصافه بتعدد املهام واالســتخدامات، مام يجعله قابالً 

لالنتشــار عىل 60 ســفينة قتالية يف األســطول، وتوفري 

مستويات إضافية من القدرة والحامية.»

 The USS John Paul Jones املدمــرة  قامــت 

DDG-53 املصممــة مكوناتهــا عــىل غــرار  املدمرة 

املتطــورة Aegis Baseline 9.C1، بتنفيذ سلســلة من 

أربع مهام بخمســة صواريــخ  SM-6  ملتابعة االختبار 

والتقييم التشــغييل كجزء من االختبارات النهائية التي 

ســتقود عىل األرجح إىل اإلعالن عن القدرات التشغيلية 

الكاملة يف عام 2017.

كــام كانــت USS GRIDLEY DDG 101  بصدد 

 . AEGIS القيام بدورها عىل غرار  ســفينة املســاعدة

وقــد أثبتــت التجارب أيضــا قدرة SM-6 عــىل إجراء 

سيناريوهات أهداف معقدة، ومتعددة.

يعترب SM-6 عنرصاً أساســياً يف مهام التحكم بالنريان 

واملهام املضادة للطريان املتكاملة لدى البحرية االمريكية 

– حيــث تزود البحــارة يف البحرية األمريكية وســفنها 

بنطاق واســع مــن الحامية ضــد الطائــرات املروحية 

والثابتــة الجنــاح، والطائرات بدون طيــار، والصواريخ 

البالســتية وصواريخ كروز. تم نرش صاروخ SM-6 ألول 

مــرة يف عام 2013، وقامت رشكــة رايثيون ألول مرة يف 

عام 2013 بتوريد أكرث مــن 250 صاروخاً. وتتم عملية 

التجميــع النهايئ للصاروخ يف منشــأة إنتــاج  SM-6 و 

SM-3 املتكاملــة واملتطورة التابعــة لرشكة رايثيون يف 

ريدستون ارسنال يف هانتسفيل بوالية أالباما•

 SM-6 حطم  صاروخ
أعلى رقم قياسي 

سبق أن سجله عام 
 2014
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مبدأ الرئيس أوباما..ومأزق 
احللفاء اJسtاتيجي

أعلــن الرئيس أوباما بوضوح يف موضوع غالف مجلة ”ذي اتالنتك“ يف عدد أبريل -2016“مبدأ أوباما ”األمني-
“Obama Doctrine قبل أشــهر من مغادرته البيت األبيض، يُثبــت بوضوح ما كتبنا عنه يف محارضات وندوات 
خالل األعوام املاضية. ما قدمه الرئيس أوباما هو تأكيد للواقع – عادة الرؤوســاء األمريكيون يعلنون عن مبادئهم 

يف بداية عهدهم كام فعل الرؤوساء ايزنهاور ونيكسون وكارتر وغريهم، وليس يف نهايته كحال الرئيس أوباما. 
مل يكن ما اعرتف به الرئيس أوباما جديداً- بل تأكيداً. ومن ُصدم أو اســتغرب من خطاب االنعزال ورفع اليد 
وتخفيض مكانة وأهمية الرشق األوســط ومنطقة الخليج العريب كمنطقة حيوية للمصالح األمريكية فهو مل يقرأ 
أو يســتوعب مبدأ وفكر وشــخصية ورؤية الرئيس أوباما منذ وصوله للبيت األبيض قبل سبعة أعوام! فأوباما ال 
يرى أن عىل أمريكا أن تتدخل يف مناطق بعيدة وخاصة يف الرشق األوســط ألنها لن تحل مشــاكل الرشق األوسط 
القدمية والعميقة التي تســتنزف أمريكا يف حروب أمريكا الثالثة- بعد عقد ونصف من خسائر الدم والبرش واملال 

يف أفغانستان والعراق وعىل اإلرهاب. من أخطر األفكار يف مبدأ أوباما-
مل يعد الرشق األوسط يشكل أهمية حيوية ملصالح أمريكا الرئيسية. • 
ال ميكن ألمريكا حل مشاكل الرشق األوسط الصعبة واملعقدة.• 
 مثــن وكلفة التدخل يف األزمات واملشــاكل يف الرشق األوســط أكرث كلفة من كلفــة ومثن عدم التدخل! • 

وكان مثريا لالستغراب تفاخر الرئيس أوباما بأنه وفر عىل أمريكا الكثري من التضحيات بعدم تنفيذ عقابه 
مبعاقبة بشــار األســد عىل تجاوزه خط أوباما األحمر باستخدام الســالح الكياموي ضد املدنيني األبرياء 
يف غوطتّي دمشــق يف أغسطس -2013 وكان ذلك اعرتافا بالسقوط األخالقي- واإلسرتاتيجي. حيث كان 
تراجع الرئيس أوباما عن الحاق رضبه موجعة ضد نظام األســد- ما مكنه من االســتمرار بقتل شــعبه 
بطرق أخرى، من خالل داعش والنرصة واملليشيات املتطرفة واإلرهابية كحزب الله واملليشيات الطائفية.

 يرى الرئيس أوباما أن الســعودية وإيران املتصارعتان عىل رقعة الرشق األوســط أن عليهام إيجاد آلية • 
لتتقاســامن املنطقة- وبذلك يســاوي أوباما بني الســعودية التي ترد وتســعى لتشكيل محور ومرشوع 
يتصــدى ويردع إيــران وحلفائها وأذرعها يف املنطقة. ما يؤكد أن مبــدأ أوباما ينظر إىل إيران كجزء من 

حل مشــاكل املنطقة وحليف يف محاربة اإلرهاب. بدال من أن كونها كام ترى دول املنطقة أنها املشــكلة 
الرئيسية يف أزمات املنطقة! 

أما أكرث ما اســتفز الحلفاء يف املنطقة فكان اتهام الرئيس أوباما للحلفاء ويف أوروبا والخليج بأنهم“ركاب • 
باملجــان“-‘Free Ridersيطلبون منا أن نقاتل عنهــم. وهذا دفع كل من األمري تريك الفيصل رئيس جهاز 
االســتخبارات العامة الســعودية السابق وسفري الســعودية يف لندن وواشنطن والشــيخ ثامر عيل صباح 
الســامل الصبــاح للرد بقوة وتفنيد اتهامــات الرئيس أوباما والتعليق مبقاالت ومقابالت بأننا“لســنا ركاب 
باملجان.“ولســنا منتفعني باملجان““مشــريين إىل إشــادة الرئيس أوباما نفسه بدور الســعودية والحلفاء 

الخليجيني وخاصة يف العمل معا يف مواجهة اإلرهاب والتطرف. 
من أخطر مبادئ الرئيس أوباما هو كيف يقرأ ويفهم قادة العامل وخاصة حلفاء الواليات املتحدة األمريكية • 

كالحلفــاء الخليجيني يف دول مجلس التعــاون الخليجي-وغريهم، بأن عليهم االعتامد أكرث عىل أنفســهم 
وعدم التعويل عىل الحامية املســتوردة من واشنطن-والعمل بشكل مستقل واألخذ بزمام األمور-لحامية 
أمنهم والحفاظ عىل ســيادتهم. وهذا ما قامت به دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة اململكة العربية 
الســعودية وحلفائها الخليجيني يف عاصفة الحزم قبل عام. والتصميم عىل مواجهة مرشوع إيران وحلفائها 

وأذرعها يف ظل مناخ الحرب الباردة املشتعلة يف املنطقة.
ما بات واضحا من سياسة ومبدأ الرئيس أوباما-هو االستقالة الطوعية واإلرادية والتخيل عن دور الزعامة • 

ورشطي العامل بل حتى رجل إطفاء العامل. وما يعنيي ذلك بأنه ال حروب أمريكية بعد اليوم يف سجل الدولة 
العظمى يف النظام العاملي.

مــن وجهة نظــر دول مجلس التعاون الخليجي-مــا أوضحه الرئيس أوباما عن مبدأه-امنا يرســخ ويؤكد القلق 
والتبايــن بني الطرفني-خاصة وأن املبدأ ينحو لإلنعزالية ويقلق الحلفاء ويريح الخصوم-ما ســمح لروســيا وكوريا 
الشــاملية وإيران وسوريا األسد،واملليشيات االرهابية مثل داعش والحوثيني وحزب الله والحشد الشعبي وغريهم 
مللء الفراغ وتحدي اإلرادة األمريكية وتهديد األمن واالستقرار يف أقاليمهم. حيث عادت روسيا للرشق األوسط من 
البوابة الســورية. وتفاخر إيران بســيطرتها عىل اربعة عواصم عربية. وتعيث املليشيات الطائفية فسادا يف العراق 
وســوريا واليمن.وترضب داعش يف أوروبا كام نرى يف فرنســا وبلجيكا حيث يدفع الغرب مثن الرتدد وعدم الحسم 
يف إطفاء نريان األزمة الســورية. لتتحول لكتلة نار تشــعل املنطقة وتصدر اإلرهاب الذي انطلق من سوريا وتغرق 

أوروبا بالالجئني! وهذا حصاد مبدأ أوباما املأزق اإلسرتاتيجي!

أ.د. عبد ا} خليفة الشايجي
أستاذ العلوم السياسية-

جامعة الكويت
أستاذ زائر جامعة جورج 

واشنطن-الواليات املتحدة 
اAم)كية

(جيولبوتيك)
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(4x4) املدرعة ذات الدفع الرباعي A440  آلية عجبان

تعتــرب آليــة عجبــان  A440 املدرعــة ذات الدفع 
الرباعي (4x4) والكابينة املزدوجة كأحدث آليات رشكة 

منر للســيارات املصنعة محلياً، والتي متتاز بنسبة تدريع 

عاليــة، إىل جانب املرونة يف الحركة مــام يجعلها تقدم 

املهــام التكتيكية املختلفة. وســيتم عــرض هذه اآللية 

يف معرض إيروســتوري (Eurosatory) الذي سيقام يف 

العاصمة باريس من هذا العام. 

لقد تم تصميم هذه اآللية بجودة عالية لتلبي املهام 

املختلفــة منها القيادة والســيطرة، واملهام اللوجســتية 

(اإلمداد) والخدمات األخرى.  

تعترب آليــة عجبان  A440 نتــاج الصناعة اإلماراتية 

ذات التصميم عــايل الجودة، والتي متتــاز بأداء متميز 

يف البيئة الصحراوية ذات الحــرارة العالية (56 درجة)، 

فهي مصممة لتحافظ عىل درجة حرارة مســتقرة داخل 

الكابينــة (25 درجة). متتاز كابينــة اآللية بدرجة عالية 

من التدريع فقد أجريت االختبارات الالزمة عليها وهي 

حاصلة عىل شهادة اعتامد ملا توفره من الحامية الالزمة 

للطاقــم ضد العبــوات املتفجرة والقذائف البالســتية، 

وهي تتســع أيضاً إىل أربعــة (4) أفراد مجهزين بكامل 

عدتهم. آليــة عجبان  A440 مجهزة بصندوق شــحن، 

ومنصة ســالح ألغراض الدفاع الذايت ومجموعة مختلفة 

من األنظمة التي تتناسب وطبيعة املهمة. 

املحــرك املســتخدم يف آلية عجبــان  A440 هو من 

نــوع ديــزل6.7L  من املَُصِنــع Cummins، إىل جانب 

 Allison ناقــل حركة اوتوماتييك ذو 6 رسعات من نوع

3000SP، باإلضافة اىل نظام تعليق مســتقل ذو محاور 

مستقلة مام يوفر األداء العايل، والحامية الالزمة للطاقم 

واآللية واملرونة العالية يف الحركة يف مختلف التضاريس 

األرضية.

تتميــز آلية عجبان  A440 بوجود نظام إدارة الطاقة 

للبطاريات، وإطــار داعم، ونظام نفخ اإلطارات املركزي 

وونش سحب وإنقاذ. 

 (CANBus) إن اســتخدام أحدث تقنيــات االتصال

يجعــل آلية عجبان A440 مهيأة لدمج األنظمة األخرى 

التي تتناســب مع التصميم العام لهــا مبا يف ذلك إدارة 

طاقة اآللية لكل من البطارية الرئيسية وبطارية املهام.

من ناحية أخرى ميكن تجهيز اآللية بأنظمة ومعدات 

اختيارية أخرى ومنها:

• نظام اخامد الحرائق.

• قاذف قنابل دخانية.

• نظام اخامد الحريق يف املحرك. 

• تدريع حجرة املحرك.

• منصة سالح ونظام تحكم بالسالح عن بُعد.

 .C4I نظام القيادة والسيطرة •

.ISTAR نظام •

• بطاريات املهام وصندوق األجهزة اإلشارية.

• ونش سحب وإنقاذ ذو قدرة عالية.

• أنظمــة الحامية ضــد مخاطر األســلحة (النووية، 

البيولوجية، الكياموية).

• نظام اخامد الحريق داخل الكابينة. 

• محرك تبلغ قدرته 360 حصان.

• إطار احتياطي خامس.

• نظام تشغيل املحرك يف الطقس البارد.

.(RPG) نظام الحامية ضد قذائف أر يب جي •

• نظام البصمة الحرارية.

.A أداة سحب مدرعة عىل شكل حرف •

• أنظمة الرؤية الليلية للسائق.  

لقد دخلت آليــة عجبان A440 ذات الدفع الرباعي 

(4x4) الخدمة يف املنطقة. تقدم منر الدعم لدورة حياة 

اآللية ما بعد البيع باإلضافة اىل الحلول الشــاملة وملدة 

تصل إىل 20 عاماً •

متتاز بنسبة تدريع عالية ومرونة & احلركة مما يجعلها تقدم املهام التكتيكية اخملتلفة

تعتh آلية عجبان  
A440 نتاج الصناعة 

اbماراتية ذات التصميم 
عاk اجلودة، والتي 

متتاز بأداء متميز & 
البيئة الصحراوية ذات 

احلرارة العالية
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سلطان القيواg: كيفية تطوير قطاع املالجئ القابلة للطي
شركة Smart Housing تبني بيوتا قوية #مولة خفيفة الوزن وسهلة التجميع

تعتــرب رشكــة Smart Housing، إحــدى الرشكات 
املشاركة يف املعرض الدويل لألمن الوطني ودرء املخاطر 

(آيسنار) مؤخرا، إحدى الرشكات الوطنية اإلماراتية التي 

نجحــت يف تحقيق نقلة نوعية كبــرية يف قطاع املالجئ 

القابلة للطي يف دولة اإلمارات ومنطقة الرشق األوسط. 

وســواء كان هذا امللجأ مركزا لقيادة عمليات اإلغاثة يف 

حــاالت الكوارث أو ثكنة عســكرية أو جناحا مخصصا 

إلحدى الشخصيات الهامة أثناء الحفالت الخارجية، فإن 

تقنية البيوت املبتكرة القابلة للطي التي ابتكرتها رشكة 

Smart Housing تجعــل عمليــة بناء املالجئ يف زمن 

قيايس أمرا ممكنا بحســب قول املدير التنفيذي لرشكة 

Smart Housing ،ســلطان القيــواين، صاحب الرؤية 

املســتقبلية، الــذي أوضــح أن البيــوت املحمولة التي 

نبنيهــا تتميز بالقوة وخفة الــوزن وتوفري الطاقة، فضال 

عن ســهولة ورسعة تجميعها». وأكد القيواين يف مقابلة 

حرصية مــع مجلــة «درع الوطن» أن «هــذه البيوت 

تناســب مجموعة كبرية من التطبيقات واالستخدامات 

املختلفة، وأنها تأيت بأحجام وأشــكال مختلفة ووســائل 

راحة مختلفة أيضا. وسواء كان هذا امللجأ مركزا لقيادة 

عمليــات اإلغاثة يف حاالت الكوارث أو ثكنة عســكرية 

أو جناحــا مخصصا إلحــدى الشــخصيات الهامة أثناء 

الحفــالت الخارجية، فإن هذا النــوع من املالجئ يعترب 

 Smart الخيار األمثــل دون جدال». وقــال إن « رشكة

Housing، وهي رشكة وطنية إماراتية الرائدة يف العامل 

يف مجال التصنيع، يرسها أن تعرض ألول املالجئ القابلة 

للطــي التي فتحت آفاقا جديدة يف مجال إقامة البيوت 

املحمولة ومراكز القيادة النموذجية».

ورصح القيــواين بــأن «املالجئ التــي تبنيها الرشكة 

تعتمد عــىل أحدث أســاليب التكنولوجيــا املبتكرة يف 

مجــال املالجئ القابلة للطي، والتــي تعتمد عىل كبس 

وضغط املالجئ إىل ُســدس حجمها األصيل، األمر الذي 

يســهل عمليتي النقل والتخزين، ومــن ثم رسعة نقلها 

بــرا أو بحرا أو جــوا. وتعترب تلك املالجــئ الحل األمثل 

لتلبيــة متطلباتكم بالنظــر إىل جاهزيتها وكونها مكيفة 

الهــواء، فضــال عــن تزويدهــا بالوصــالت الكهربائية 

واإلضــاءة ووصالت املعلومات، باإلضافة إىل قدرة فريق 

مكون من ثالثة أفراد فقط عىل تجميعها يف زمن قيايس 

ال يتعــدي 10 دقائق. أما بالنســبة إىل وســائل األخرى 

فتشــمل املطابــخ والحاممات ووســائل الراحة األخرى 

تبعا لرغبة العميل. وســواء كان الحاجة تتعلق مبواجهة 

حاالت الطوارئ أو تلبية األغراض العسكرية أو استقبال 

الضيــوف فإن رشكة Smart Housing قادرة عىل تلبية 

كافة هذه االحتياجات».

ورصح القيــواين بأنــه «بغــض النظــر عــن نوعية 

التحديــات فإن املالجئ العســكرية C-FORTS قادرة 

عــىل مواجهة تلك التحديات، كــام أنها تؤمن أيضا حال 

متكامــال وفعاال وشــامال. وبغــض النظر عــن ظروف 

األحوال الجويــة أو طبيعــة األرض والتضاريس، وأينام 

كان املوقع، فإن املالجئ العســكرية C-FORTS قادرة 

عــىل تحقيق الهدف املرجو منها عــىل أكمل وجه. كام 

أن البيــوت املحمولة التــي C-FORTS، والتي نجحت 

يف فرض بصمتها املتزايدة يف األسواق، تؤمن العديد من 

املزايا املهمة بالنســبة ملراكز القيــادة امليدانية ومراكز 

العمليات التكتيكية وثكنات الجنود».

وقال القيواين إن «إمكانية كبس املالجئ العســكرية 

C-FORTS إىل ُســدس حجمها األصيل تسمح بسهولة 

نقلها بــرا أو بحرا أو جوا، فضال عــن خفض التكاليف، 

ولكــن عملية بناء امللجأ بحيث يكون جاهزا للتشــغيل 

متاما ال تستغرق ســوى عرش دقائق فقط، وهي عملية 

يقــوم بها فريق ال يتعــدى ثالثة أفــراد، وهو ما يعني 

القدرة عىل التعامل مع الظروف املختلفة برسعة وقوة 

يف أي مكان أو زمان».

وأوضح القيــواين أن العمر االفــرتايض لهذه املالجئ 

العســكرية املحمولــة يصل إىل 30 عامــا، وهي تتمتع 

بالقــوة والقدرة عــىل توفري الطاقة، فضال عن وســائل 

الراحــة. عــالوة عىل ذلك، ميكــن ربط هــذه املالجئ 

ببعضها البعض بحيث تشكل مجمعا كبريا ميكن تعديله 

مبــا يلبي متطلبات العميل. هذا املجمع ميكن أن يكون 

عيــادة طبية ميدانية تقدم الرعايــة الصحية أو تتعامل 

مــع املواقف الطارئــة أو أماكن حــدوث الجرائم. وأياً 

 Mobilizer كانت الظروف واملالبســات، فإن مالجــئ

القابلة للطي تقدم حلوال لالنتشار الرسيع، وتضم هذه 

املالجئ مســاحة مخصصة لتخزيــن األجهزة واملعدات 

ومولــد الكهرباء، وتقــوم الرشكة بعمليــة التحميل أو 

التفريــغ يف أقل مــن 10 دقائق. كــام أن هذه املالجئ 

مصممــة بحيث ميكــن وصلها ببعضها البعض بشــكل 

منوذجي، ومن ثم بناء مجمعات أكرب حجام».

وقــال القيــواين إن «البيــوت املتحركة، ســواء كان 

الهدف منها بناء مكتب محمول أو بناء جناح الستقبال 

الضيوف أو إقامة أحد كبار الشــخصيات أو إقامة صالة 

عــرض أو محــال تجاريا، متثل الحل األمثــل لتأمني كافة 

وسائل الراحة والرفاهية» •

تقارير
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«تنفيذ االسtاتيجية، التحالفات االسtاتيجية»

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إسtاتيجية إن الحاجــة إىل تركيــز الجهود وتطبيق اســرتاتيجيات متامســكة، عند البحث عن حلــول إقليمية أو دولية 

للمشــكالت، تساوي الحاجة إىل حلول للمشكالت الداخلية، غري أنها أشد تعقيداً بكثري. واليوم تواجه منطقتنا 
تحديات اســرتاتيجية يف كل من اليمن وســوريا، بينام تتطلب الحلول لهام تنسيق القدرات الوطنية واملتعددة 
الجنســيات. وحتى عندما تكون األهداف عىل املســتوى الوطني واضحة جلية، تظل القدرة عىل تركيز الجهود 
املتعددة الجنســيات الرامية إىل ضامن النجاح عىل الصعيد االســرتاتيجي تشــكل تحدياً يف أوقات االضطراب، 

وبالتايل فإن الوسائل الدولية لرتكيز الجهود، مبا فيها التحالفات واالئتالفات، تستحق فهامً أكرب.
ميثل التحالف اتفاقاً رســمياً بني دولتني أو أكرث، يتعلق عموماً بالتخطيط واالســتجابة للتهديدات وااللتزام 
بقوات، أو بعمل عســكري مشــرتك ضد التهديدات. وغالباً ما تنطوي التحالفات عىل اتفاقات عســكرية وغري 
عســكرية عىل حد ســواء. كانت التحالفات يف املايض تهدف إىل تعزيز املصالح الوطنية لكل طرف، وتنص عىل 
االســتجابة املنســقة يف حال تعرض إحدى الدول األعضاء لتهديد. ويكمن الدافع الواضح وراء انخراط الدول 
يف تحالفات عسكرية يف الرغبة يف ضامن حامية أفضل لنفسها من التهديدات الصادرة عن العبني عامليني أشد 
قوة منها. لكن الدول كانت أيضاً تقيم تحالفات فقط لتحسني العالقات مع دولة مخصوصة ملنع حدوث رصاع 
مع خصم محتمل. وقد احتدم الجدل حول قيمة التحالفات، مبا يف ذلك تشــكيلها ومتاســكها، ومن ذلك كتابان 
رائــدان يلخصان ذلك الحوار هام «سياســة األحالف» ملؤلفه جلني ه. ســنايدر، و «أصــول التحالفات» ملؤلفه 

ستيفن والت.
أما االئتالف االسرتاتيجي املتعدد الجنسيات فهو عبارة عن منظمة مكونة من دول ملتزمة فيام بينها بعمل 
معني، وموحدة ضمن هيكل قيادة واحدة ذات ســلطات محددة، ومشــكّلة عىل األغلب ألغراض عسكرية أو 
لعمليات اإلغاثة. وتتصف االئتالفات بعالقات أضعف من عالقات التحالفات التي تتطلب عادة وجود تعاون، 
بينــام تعتــرب أعامل التحالف طوعية. ومن أمثلة االئتالفات ائتالف متــت إقامته يف عام 1990 من أجل تحرير 
الكويــت، وعمليــة «إنرتفيت» بقيادة أســرتالية يف تيمور الرشقية عام 1999. ومثة مثــال لالئتالف أقرب عهداً 
هو االئتالف الذي شــكله حلف الناتو من أجل الحرب األهلية الليبية عام 2011 ضد معمر القذايف. كان لكل 
تجمع من هذه التجمعات االئتالفية عالقات مختلفة بني الدول املشــاركة. وهناك دراســة جيدة قريبة العهد 
هي «األحالف والتحالفات يف التاريخ: االســرتاتيجية الدبلوماسية وسياسة التحالفات» للمؤلفني مليسا ييجر و 

تشارلز كارتر.
قامت اململكة االعربية الســعودية حديثاً بقيادة تحالف مؤلف من تســع دول عربية يف اليمن املجاور، يف 
عملية الحزم وعملية إعادة األمل، وذلك اســتجابة لطلبات املســاعدة املقدمة من الحكومة اليمنية برئاســة 
الرئيــس هادي، وقامت طائرات من مرص واملغرب واألردن والســودان واإلمــارات العربية املتحدة والكويت 
وقطر والبحرين باملشاركة يف هاتني العمليتني. وقد أتاحت الصومال مجالها الجوي ومياهها اإلقليمية وقواعدها 
العســكرية للتحالــف، وقدمت الواليات املتحــدة األمريكية املعلومات االســتخباراتية، واألســلحة، والدعم 
اللوجســتي، مبا يف ذلك خدمــات البحث واإلنقاذ لطياري التحالف الذين يتم إســقاط طائراتهم. وعىل الرغم 
من أن باكســتان مل تدخل عضواً يف التحالف، فقد وافقت عىل تقديم سفن حربية لتساعد التحالف عىل فرض 
حظر عىل إمداد الحوثيني باألســلحة. كانت هذه الدول جميعاً مشــرتكة يف بعض األهداف املشرتكة. ويف أبريل 
أعلن مسؤولون نهاية «عاصفة الحزم»، وانتقل التحالف إىل الرتكيز عىل العمليات السياسية ومساعي االستقرار 
األولية، يف «إعادة األمل» موضحاً أن التحالفات ميكن أن تكون مفيدة يف األمن واملساعي اإلنسانية. ويف فرباير 
2016 قامت اململكة العربية السعودية أيضاً برعاية مناورات التحالف تحت اسم «رعد الشامل»، حيث ضمت 

قوات باكستانية، وكان الهدف منها إظهار التزام التحالف بالتصدي لألخطار األخرى. 
مع اســتمرار األزمة يف اليمن، واحتامل تنفيذ عمليات يف ســوريا، ســوف تواجه دولــة اإلمارات متطلبات 
متباينــة محتملة ميكن أن تتجاذب مجهودنا الوطني يف اتجاهــات مختلفة، وبالتايل فإن تركيز جهود التحالف 
مع االستمرار يف التأكيد عىل أهدافنا الوطنية سيتطلب منا اهتامماً دامئاً؛ إذ يستطيع التحالف أن يساعد عىل 
إبراز قواعد الســلوك اإلقليمية، وأن ينجح حيث يخفق العمــل األحادي يف إحداث التأثري الكامل، ولعل إدارة 
التحالفــات الدوليــة ميكن أن تحمل معها تحديات، غري أنها ميكن أيضاً أن تزيد من تأثري دولة اإلمارات عندما 
تتبادل دولتنا مصالح مشــرتكة مع الدول األخرى. وســوف تبقى إدارة التحالفات الدولية مهارة مهمة للقادة 

االسرتاتيجيني يف العقود القادمة. 



ميثــل البعــد الديني-الطائفــي أحد أدوات السياســة 

الخارجيــة اإليرانيــة، التي تســتخدمه يف التمدد وتعظيم 

النفــوذ يف املنطقــة، من خــالل رفع شــعارات فضفاضة، 

كالدفــاع عن املظلومــني واملضطهديــن يف املنطقة ودول 

العــامل أجمع. ولعل موقــف إيران املبالغ فيــه من إعدام 

السلطات الســعودية لرجل الدين الشيعي منر باقر النمر 

يف الثاين من شــهر يناير 2016، ومــا رافقه من ترصيحات 

ملســؤولني إيرانيني معادية ضد اململكة العربية السعودية 

يكشف البعد الطائفي يف سياسات طهران، وكيف أنه بات 

إحدى أدواتها الرئيسية يف تنفيذ أهدافها يف املنطقة.

توظيــف إيــران للبعد الدينــي- الطائفي يف سياســتها 

الخارجيــة ليــس مجرد شــعارات فقط، وإمنــا يتعداه إىل 

تحــركات عىل األرض، تســتهدف دعم األقليات الشــيعية 

يف الــدول العربيــة والخليجية سياســياً وثقافيــاً، وإذا ما 

وجدت الفرصة متاحة لها يف أي دولة، فإنها تحاول إنشــاء 

أحزاب سياســية أو ميليشيات عسكرية تعمل عىل تحقيق 

مصالحهــا يف هذه الدول، ســواء يف الضغط عىل حكوماتها 

كــام هي الحال يف حالة ”حزب الله“ اللبناين أو يف إفشــال 

أي تحركات سياســية ال تتواءم مــع مصالحها مثلام فعلت 

مع الحوثيني، حينام أوعزت إليهم برضورة إفشــال املبادرة 

الخليجية للحل السيايس يف اليمن، وصوالً إىل تقديم الدعم 

العســكري لهم حتى احتالل العاصمة صنعاء يف ســبتمرب 

.2014

إذاً يبدو واضحاً يف ضوء التحركات اإليرانية يف السنوات 

القليلــة املاضية أن طهران توظــف البعد الطائفي لتجعل 

من نفســها الدولة القائد للشــيعة يف دول املنطقة والعامل 

بأكملها، ولهذا تربر يف دستورها التدخل للدفاع عن الشيعة 

يف أي مكان، متجاوزة بذلك حدود الدول وســيادتها، ولعل 

هذا ما يفهم من ترصيحات الرئيس حسن روحاين يف مارس 

2016، والتي قال فيها رصاحة: إن ”إيران سوف تتدخل يف 

أي مكان توجد به مقامات للشيعة، وتتعرض إىل تهديد من 

قبل اإلرهابيني“، وهذه هي الذريعة التي تفرس من خاللها 

إيران تدخلهــا يف العراق ولبنان واليمن وســوريا ومملكة 

البحريــن. ومع رفع العقوبات األمريكيــة واألوروبية عىل 

إيران بعد تنفيذ االتفاق النووي يف شــهر يناير 2016، فإن 

طهران قد تواصل دعم أذرعها وميليشــياتها يف املنطقة، ما 

تؤكد الشواهد كافة أن إيران متتلك 
مرشوعاً إقليمياً توسعياً، ويحتل البعد 
الطائفي موقعاً خاصاً ضمن هذا املرشوع، 
حيث تعد الطائفية الدينية ركيزة من ركائز 
وأدوات نرش النفوذ اإليراين يف العديد من 
دول املنطقة، وقد خططت إيران لذلك 
منذ وقوع ثورة الخميني عام 1979، 
واستثمرت الكثري من مواردها وأموال 
الشعب اإليراين يف زرع خاليا وأذرع 
أيديولوجية تأمتر بأمر قادة الحرس الثوري 
اإليراين، وتقفز يف والءاتها عىل الحدود 
والوالءات الوطنية، ما ميثل يف حقيقته 
أحد محركات القلق واالضطراب اإلقليمي 
املتصاعد. ويف هذا العـدد، تسلط مجلة 
”           “ الضوء عىل مظاهر تجذر 
البعد الطائفي يف السياسة اإليرانية، داخلياً 
وخارجياً.

البعــــــــد الطــائــفـــــــي أحــــــد أدوات القـــــــــــ
لتحقيق الهيمنة والسيطرة وبسط النفوذ

إعداد التحرير 
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إيران الدولة الوحيدة 
& العا_ التي ينص 

دستورها على تصدير 
الثورة من خالل تصدير 

الطائفية

قد يعزز الرصاع الطائفي يف املنطقة.

الطائفيــة  تكريــس  اإليــراين..  الدســتور 
واملذهبية

حينــام قال ســمو الشــيخ عبدالله بن زايــد آل نهيان 

وزيــر الخارجية والتعاون الــدويل، خالل مؤمتر صحفي يف 

أبوظبي مع نظريه األملاين فرانك فالرت شــتاينامير يف مارس 

2016، ”إن إيــران هي الدولة الوحيدة يف العامل التي ينص 

دســتورها عىل تصدير الثورة من خالل تصدير الطائفية“، 

فإنه كان يقدم تشــخيصاً دقيقة عن طبيعــة األزمة التي 

تقــف وراء توتر العالقات بــني إيران والــدول الخليجية 

والعربية بوجه عام، واملتمثلة يف أن إيران تعطي لنفســها 

ــــــــــوة الناعمـــــــة
الحــق يف التدخــل يف الشــؤون الداخلية لــدول املنطقة، 

اســتناداً إىل مواد أصيلة يف دستورها، بل وتضفي عىل هذا 

التدخل رشعية سياسية وأخالقية.

ولهذا فإن تحليل الدســتور اإليراين قــد يكون مهامً يف 

استكشــاف هذا األمر، إذ إنه يف الوقت الذي تتظاهر فيه 

إيــران أنها مع وحدة العامل اإلســالمي، وتحارب الطائفية، 

بل وتتهــم دول املنطقة بإثارة الخالفــات املذهبية، فإنها 

تنظر باســتعالء إىل املذاهب األخــرى، وهذه حقيقة منذ 

الثورة اإليرانية يف نهاية ســبعينيات القــرن املايض، وهذا 

مــا أكده قائد الثورة آية الله الخميني يف كتابه ”األربعون 

حديثاً“ الذي يكرر فيه تكفري كل املذاهب اإلســالمية حني 

يقــول: ”ومن املعلــوم أن هذا األمر يختص بشــيعة أهل 

البيــت، ويحرم عنه الناس اآلخــرون؛ ألن اإلميان ال يحصل 

إال بواسطة والية عيل وأوصيائه من املعصومني الطاهرين 

عليهم الســالم، بل ال يقبل اإلميان بالله ورســوله من دون 

الواليــة“. وهذا يعد يف رأي كثريين مبنزلة اســتعالء إيراين 

عىل املذاهب الدينية األخرى، وتأكيد واضح عىل أن إيران 

هــي من تقف ضــد أي جهود للتقارب بــني املذاهب يف 

العامل اإلســالمي، ألنها إذا كانــت حريصة فعالً عىل وحدة 

العامل اإلســالمي، وتدعو إىل التقريب بني املذاهب، فكيف 

تجعل من مذهبها ”اإلثني عرشي“ ذا مكانة خاصة.

والواقع أن الدستور اإليراين يكرس هذه الرؤية الطائفية 

واملذهبية، فهناك العديد من املواد التي تؤكد ذلك، فاملادة 

(12) من الدستور اإليراين تنص عىل أن ”املذهب الجعفري 

اإلثني عرشي يبقى إىل األبد املذهب الرسمي إليران وغري 

قابل للتغري“. وتنص املادة (13) من الدســتور اإليراين عىل 

أن اإليرانيني الزرادشت ”املجوس“ واليهود واملسيحيني هم 

وحدهم األقليــات الدينية املعرتف بها وتتمتع بالحرية يف 

أداء شــعائرها. والواضح هنا أن الدستور اإليراين يف الوقت 

الذي اعرتف فيــه بحقوق أتباع هذه الديانات فقط، وهو 

حق واجب االعرتاف به من الناحية اإلنســانية والوطنية، 

مل يعــرتف بحقوق الطائفة املندائية (الصابئة) وهي ديانة 

ورد ذكرهــا يف القرآن الكريم، وهي من الديانات املوحدة 

لله جل جالله ويبلــغ تعداد أتباعها يف األحواز مائة ألف، 

ويتحدثون اللغة العربية.

ومن املــواد األخرى يف الدســتور ذات البعد الطائفي، 

املــادة (115) والتي توجب أن يكون رئيــس الجمهورية 

مؤمناً ومعتقداً باملذهب الشيعي الجعفري الرسمي للبالد، 

وقد قسم الدستور املواطنني اإليرانيني املسلمني إىل فئتني: 

مســلم درجة أوىل ومســلم درجة ثانية، حيث بات يحق 

لــألول بحكم مذهبه أن يكــون حاكامً عىل الثاين وال يحق 

للثاين بحكم مذهبه أن يكــون حاكامً عىل األول وإن كان 
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االثنان إيرانيني مســلمني. وهذه املادة تم توظيفها بشكل 

سيئ، وتم التوسع يف تفسريها ليتم حرمان املواطن السني 

اإليراين من تويل منصب رئاسة الربملان أو تويل منصب وزير 

يف حكومــات النظام اإليراين طوال الســنوات املاضية. كام 

يحمل نص قسم الرئيس صبغة طائفية، حيث تقول املادة 

(121) الخاصة بالقسم: ”إنني باعتباري رئيساً للجمهورية 

أقســم بالله القادر املتعايل يف حرضة القــرآن الكريم أمام 

الشــعب اإليراين أن أكون حامياً للمذهب الرســمي“. كام 

تؤكد العديد من مواد الدســتور اإليراين الصبغة الطائفية، 

وهــي املــواد املتعلقة مبجلس الشــورى أو الجيش، حيث 

تشري املادة (72) إىل أنه ”ال يحق ملجلس الشورى اإلسالمي 

أن يسن القوانني املغايرة ألصول وأحكام املذهب الرسمي 

للدولة“. أما املادة (144)، فتنص عىل أنه ”يجب أن يكون 

جيــش جمهورية إيران اإلســالمية جيشــاً إســالمياً وذلك 

بأن يكون جيشــاً عقائدياً، وأن يضــم أفراداً الئقني مؤمنني 

بأهداف الثورة اإلسالمية“. 

بل واألخطر أن الدستور اإليراين يؤكد مرشوعية التدخل 

يف الشــؤون الداخلية للدول األخرى وبشــكل رصيح، فقد 

جاء يف الفصل األول املعنــون بـ“األصول العامة“ يف املادة 

الثالثــة، الفقرة (16) ما نصه ”تنظيم السياســة الخارجية 

للبالد عىل أســاس املعايري وااللتزامات األخوية تجاه جميع 

املســلمني، والحامية الكاملة ملســتضعفي العامل“. كام أن 

املادة (154) من الدســتور اإليــراين تعطي إيران الحق يف 

دعم املســتضعفني ضد املســتكربين يف أي نقطة يف العامل. 

وعليه، فإن جمهورية إيران اإلســالمية تقوم بدعم النضال 

املرشوع للمســتضعفني ضد املســتكربين يف أي نقطة من 

العــامل، بل إن الدســتور اإليــراين جعل من مهــام الحرس 

الثــوري نرش حاكمية اللــه يف األرض، وبناء مجتمع عاملي 

موحد يقوم عــل النضال لتحرير املســتضعفني يف األرض، 

كام وضع ضمن أهداف السياســة الخارجية اإليرانية دعم 

املستضعفني يف األرض وجهادهم املرشوع. 

كــام يتبنــى الدســتور اإليــراين نظرية ”واليــة الفقيه 

املطلقــة“، وال ميكــن الفصل بــني االلتزام بواليــة الفقيه 

وااللتزام باإلســالم ووالية األمئة املعصومــني“. وإضافة إىل 

فتوى خامنئي بإلزام جميع املســلمني بطاعته، فهو يطلق 

عىل نفسه ”ويل أمر املســلمني“، ما مينحه (وفق اعتقاده) 

رشعية دينية-دســتورية لزعامة مســلمي إيران ومسلمي 

العامل اإلســالمي. مبعنــى آخر، فإن واليــة الفقيه ال ترسي 

فقــط يف الداخل اإليــراين، إمنا تفــرض وصايتها من خالل 

أذرعهــا الحركية الدينية عىل املجتمعات التي تعيش فيها، 

ومن ثم فــإن من يؤمنون بوالية الفقيه يف لبنان وســوريا 

واليمــن والبحريــن، ال ميكــن أن يخرجــوا من عبــاءة ما 

يقولــه الويل الفقيه، ألنهم من املــوّىل عليهم، فإذا ما كانوا 

مؤمنني ومعتقدين بواليتــه، ال ميكن أن يختلفوا معه، ألن 

ليس للنــاس املوّىل عليهم حق التدخل يف أعامل الوالية أو 

االعرتاض عىل أحكام وأوامر الفقيه، وإال أصبح معنى ذلك 

رفض الوالية.

هذه املواد الدســتورية تُعلن رصاحــة مبدأ التدخل يف 

الشؤون الداخلية للدول األخرى تحت غطاء دعم ما يُسمى 

املســتضعفني، وهو ُمصطلح مضلل يهدف للتأثري العاطفي 

عىل الرأي العام، كام تفرس أســباب تنامي النظرة إىل إيران 

باعتبارها العامل املشرتك يف كثري من األزمات التي تشهدها 

دول املنطقة، ســواء يف العراق أو سوريا ولبنان والبحرين 

واليمن، خاصة أن مامرسات إيران عىل األرض تشري إىل أنها 

لن تتوقف عن تدخالتها يف شئون دول املنطقة.

تكريس الطائفية يف الدســتور اإليراين، وتجاهل حقوق 

األقليات واملذاهــب املختلفة، يفرسان تزايــد االنتقادات 

األممية والدولية املوجهة ألوضاع حقوق اإلنسان يف إيران، 

وكان آخرها يف شــهر مارس 2016، حينام اتهم مقرر األمم 

املتحدة لحريــة العقيدة واألديان هايــرن بيلفيلدت إيران 

باضطهــاد وانتهاك حقوق جميع األقليــات الدينية. وقال 

خــالل ندوة عقدتها األقليــات اإليرانية عىل هامش أعامل 

الــدورة 31 ملجلس حقوق اإلنســان يف مقر األمم املتحدة 

بجنيف ”إن بعض األقليات يف إيران تعيش يف الجحور، وإال 

تعرضت ملختلف أنــواع املضايقات واألخطار، مبن يف ذلك 

املسلمون السنة واملسيحيون، كام تتعرض األقليات األخرى 

للقتــل والســجن واملحاكــامت الصورية امللفقــة، وتقوم 

السلطات اإليرانية بحمالت اعتقال جامعية ضدهم“.

البعد الطائفي يف السياسة الخارجية اإليرانية

ميثل البعد الطائفي (الديني) أحد أدوات القوة الناعمة، 

يف السياسة الخارجية اإليرانية، وخصوصاً أن النظام السيايس 

اإليراين، يسعى ليحافظ عىل سلطة الفكر الديني ورجاالته، 

كفكر مؤســس للدولة ككل، بل إن قائــد الثورة اإليرانية، 

آية الله الُخميني، دعا رصاحــة إىل تصدير الثورة اإليرانية 

إىل الخارج، وهذا ما يتضح مــن إحدى مقوالته التاريخية 

عــام 1980م، والتي تنص عىل ”نحــن يف جمهورية إيران 

اإلسالمية سوف نعمل بجهد من أجل تصدير ثورتنا للعامل. 

وإنه مبقدورنــا تحدي العــامل باأليديولوجية اإلســالمية“. 

وقــال أيضاً: ”نحن نهــدف إىل تصدير ثورتنا إىل كل الدول 

اإلســالمية، بــل إىل كل الــدول حيــث يوجد مســتكربون 

يحكمون مستضعفني“. وهذه املقوالت تقف وراء كثري من 

نصوص الدســتور التي سبقت اإلشــارة إليها، والتي تعطي 

إليران الحق يف التدخل يف شــؤون العديد من دول العامل، 

وهــي تتعارض بشــكل مطلق مع حق الســيادة الداخلية 

للــدول األخرى، لكنها يف الوقت ذاته تفرس تدخالت إيران 

املستمرة يف شؤون العديد من الدول العربية، وتقف وراء 

طموحاتهــا لبنــاء إمرباطورية إيرانية. وقد أشــار إىل ذلك 

رصاحة عيل يونيس مستشار الرئيس اإليراين حسن روحاين 

يف مارس 2015، حينام قال خالل منتدى“ الهوية اإليرانية“ 

يف طهران: إن ”إيران أصبحت إمرباطورية كام كانت سابقاً 

وعاصمتهــا بغداد، وهي مركز حضارتنــا وثقافتنا وهويتنا 

اليــوم كام كانت عرب التاريخ، فجغرافية إيران والعراق غري 

قابلــة للتجزئة، وثقافتنا غري قابلــة للتفكيك، لذا علينا أن 

نقاتــل معاً أو نتحد“. وأشــار يونــيس إىل أن طهران تنوي 

تأســيس حلف اتحادي يف املنطقة، ميتد إىل البحر املتوسط 

وباب املندب يف اليمن، لتكوين الهالل الشيعي، الذي ميثل 

أساس اإلمرباطورية اإليرانية.

وتحاول إيران استخدام الورقة الطائفية والدينية كأداة 

لتحقيــق مصالحهــا يف املنطقــة، عن طريــق ضامن ضم 

دول الجوار التي يوجد بها أقليات شــيعية، ضمن سلسلة 

عنارص تُحقق الهيمنة والسيطرة وبسط النفوذ، عرب وسيلة 

املذهب الشيعي؛ مام يوفر إليران عوامل القوة التي ترتكز 

عىل مفهوم الدفاع عن أمنها القومي خارج حدودها، وهذا 

ات دفاع مذهبي“  لن يتحقق إال ببناء ما تطلق عليه ”َمَصدَّ

خــارج حدودها الجغرافية، تنطلق عــرب املدخل العراقي، 

مروراً بالدول التي تشــكل حزاماً وحدوداً مذهبية ممتدة 

مــن إيــران إىل العراق مروراً بســوريا ولبنــان، وصوالً إىل 

أ
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اليمن، وهذه الدول التي تشــهد حضوراً ملحوظاً للشيعة، 

متثل يف املنظور اإليراين نقاط ارتكاز ميكن من خاللها دعم 

د املذهبــي الذي يعزز بدوره املجال الحيوي  عملية التمدُّ

املذهبي اإليراين. 

ويســتند البعد الطائفي يف السياسة الخارجية اإليرانية 

إىل َمصدريــن مهمــني وموثوقــني، هام: رؤيــة الخميني 

لصــورة الحكومة التي يدعو إليها، وقــد ضم تصوره هذا 

يف كتاب ”الحكومة اإلسالمية“، الذي ترجمه عملياً دستوُر 

الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة؛ أما املصــدر الثاين فقد 

جاء يف وثيقة منشــورة بالفارســية تحت عنوان: ”مقوالت 

يف االســرتاتيجية الوطنية“، وتُعرف اختصــاراً بنظرية ”أم 

القرى“، التي وضعها مهندس السياســة الخارجية اإليرانية 

الدكتــور عيل جواد الرجاين. وتكشــف هاتــان الوثيقتان 

خارطة طريق املرجعية والحكومة اإليرانية التي تسري عليها 

يف تنفيذ طموحاتها السياســية، واملرامي البعيدة والقريبة 

الساعني إىل تحقيقها عىل املستويني اإلقليمي والدويل. وقد 

ركزت معظم األدبيات الثورية اإليرانية عام 1979 عىل إبراز 

النموذج اإليراين بوصفه النموذج الثوري اإلسالمي الوحيد، 

وبالتايل فهو ملزم مبســاندة الحركات اإلسالمية الراديكالية 

يف بقية أنحاء العامل اإلســالمي، مام يجعــل تصدير الثورة 

واجباً دينيــاً، وليس مجرد هدف ســيايس يتمثل يف جعل 

عالقات إيــران الخارجية مع الشــعوب وليس مع الدول، 

ويتطلــب من إيران تقديم مســاعدات مالية وعســكرية 

باإلضافة إىل التدريب العســكري والتلقني العقائدي لهذه 

الحركات، وعدم االكتفاء بالدعاية الخارجية للثورة.

كــام وضــع النظــام اإليــراين وثيقــة تُعــرف باســم 

”االســرتاتيجية اإليرانيــة العرشينيــة“ (2025-2005)، أو 

الخطــة اإليرانية العرشينية ”إيــران: 2025“.. وهي تُعترب 

ً ً

«التوقية» تعني 
التظاهر بعكس 
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ينفصل عن رؤية إيران االســتعالئية للمذهب الشــيعي، 

واالنطالق منه إىل تحقيق أهداف سياستها الخارجية. فإذا 

كان مفهوم“ التقية“ مفهوماً رشعياً ودينياً معناه إخفاء ما 

يدور يف الصدور درءاً للمرضة ويف حاالت الرضورة، إال أنها 

يف الفكر الشــيعي تأخذ منحى مختلــف، وتعني التظاهر 

بعكــس الحقيقة وهي تبيح للشــيعي خــداع غريه، وبناء 

عىل هذه التقية ينكر الشــيعي ظاهراً مــا يعتقده باطناً. 

أي إن معنى التقية هو النفاق والكذب واملراوغة والرباعة 

يف خداع الناس، ال التقية التي أباحها الله للمضطر املكره. 

ويدرك املتابع للسياســة الخارجيــة اإليرانية كيف أنها 

توظف ”التقيــة الدينية“ مبعناها االنتهــازي والنفعي يف 

الكثــري من مواقفها وسياســاتها إزاء العديــد من القضايا 

وامللفــات، ويبــدو ذلك واضحــاً يف تناقــض أو ازدواجية 

الخطاب الســيايس ، فالنظام اإليراين نظام مزدوج، فهناك 

مــا يقوله يف العلن وهناك ما يختلف عنه ويقوله يف الرس، 

وهنــاك عمل مؤسســايت علنــّي وعمل خفــي من خالل 

دعم امليليشــيات الشــيعية املرتبطة بها، ســواء يف لبنان 

والعــراق واليمن والبحريــن، ومن الصعب جــداً يف ظل 

هــذه االزدواجية الثقة بسياســات إيــران وتوجهاتها إزاء 

دول املنطقــة. وقد برزت التقية السياســية يف العديد من 

املواقف اإليرانية، لعل أبرزها دور إيران يف تســهيل مهمة 

القوات األمريكية لغزو أفغانســتان عام 2001 ثم العراق 

عــام 2003، وإمداد الواليات املتحــدة بجميع املعلومات 

التي يرست لها ذلك، وعدم معارضة الغزو األمرييك لهذين 

البلدين، حتى تــم توريط الواليات املتحدة فيهام، وأصبح 

وجود قواتها يف البلدين تحت رحمة االســتنزاف من قبل 

إيران، والتوقف عن ذلك مرشوط بقبول الواليات املتحدة 

للنفوذ اإليراين يف املنطقة.

كام تتجىل التقية السياسة واضحة أيضاً يف موقف إيران 

تجــاه االضطرابــات اإلقليمية املعروفة إعالميــاً بـ“الربيع 

العريب“، فحينام اندلعت هذه االضطرابات، حاولت إيران 

توظيفهــا ملصلحتها، واعتربتهــا امتداداً للثورة اإلســالمية 

اإليرانيــة، أو صحوة إســالمية يف املنطقة، كام أطلق عليها 

مرشد الثورة آية الله عيل خامنئي. كام أن املوقف اإليراين 

املتناقض من هذه األحداث كشف انتهازية إيران، وأكد أن 

املصلحة هي التي تحركها، ففي حني أيدت إطاحة أنظمة 

الحكــم يف كل من تونس ومرص وليبيــا، فإنها تبنت رؤية 

مختلفة يف ســوريا، وواصلت دعمها لنظام بشــار األســد، 

”أهم وثيقــة قومية وطنية بعد الدســتور اإليراين“، تضع 

التصورات املســتقبلية للدور اإليــراين خالل عرشين عاماً، 

وتهــدف إىل تحويل إيران إىل نواة مركزية لهيمنة تعددية 

داخلية يف منطقة جنوب غرب آســيا (أي املنطقة العربية 

تحديداً التي تشــمل شــبه الجزيرة العربية وبالد الشام). 

وتنــص الوثيقة عىل أن طهران ســتحظى بخصوصية عىل 

املســتوى الدويل، وتتحــول إىل قوة دوليــة ومصدر إلهام 

للعامل اإلســالمي، عــىل أن ينعكس ذلك إقليميــاً يف العام 

2025، لتحتل إيــران املرتبة األوىل يف منطقة جنوب غرب 

آسيا اقتصادياً، وعلمياً، وتكنولوجياً، وتصبح منوذجاً ملِهامً 

والعباً فاعالً ومؤثراً يف العامل اإلســالمي اســتناداً إىل تعاليم 

”اإلمام الخميني“ وأفكاره، ومبا يعكس هويتها اإلســالمية 

الثوريــة ، وهو ما يتفق مع ما تم صياغته تحت مســمى 

نظرية ”أم القرى“، التي ترى يف إيران مركز العاملني العريب 

واإلٍســالمي، وهي أســاس الفكر التوسعي الناعم والصلب 

يف السياســة الخارجية اإليرانية، بنــاء عىل اعتبارات دينية 

وطائفية.

وترجمــة لهذه الــرؤى، فإن إيــران منذ الثــورة نهاية 

ســبعينيات القــرن املــايض وحتــى اآلن، توظــف البعد 

الطائفي ألهداف سياســية بحتة، بعيــداً عام تروجه بأنها 

هي صوت املســتضعفني، وليس أدل عىل ذلك من أنها يف 

الوقــت الذي تقف فيه مع األقليات خارج حدودها، فإنها 

تضطهــد األقليــات العرقية واملذهبيــة والدينية بالداخل 

اإليراين، كــام أن محاوالت إيران إضفــاء طابع ديني عىل 

خالفاتها مع العرب أمر يجايف الحقيقة، فالعرب خليط من 

الســنة والشيعة واملسيحيني واليهود والصابئة والزرادشت 

والوثنيــني والالدينيــني، ومل يلحــظ أن أحداً مــن العرب 

تعاطف مع إيران أو انضم إليها يف فرتات الرصاع الحديث 

مــع إيران منذ أيام الشــاه وإىل اليوم ، مبا فيهم الشــيعة 

أنفســهم، الذين يرفضون التدخالت اإليرانية يف املنطقة ، 

بل إن بعض الشــيعة العرب يرون أّن ”والية الفقيه“ متثّل 

البعد القومي الفاريس االســتعاليئ، ويعارضون أي توظيف 

للعامــل املذهبــي من جانب إيــران، ألنه مؤســس عىل 

أهداف سياسية مصلحية بحتة.

وهذا يقودنــا إىل مفهوم ديني آخر توظفه إيران جيداً 

يف سياســتها الخارجيــة، وهــو ”التقية الدينيــة“ فالنظام 

اإليراين الذي يقوده املرشــد اإليــراين األعىل عيل خامنئي 

يقوم عىل مبدأ ”التقيّة السياســية“. وهــو املبدأ الذي ال 
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بــل وادعت بــأن هناك من يحاول اســتغالل األحداث يف 

املنطقــة من أجــل زعزعة األمن يف ســوريا، واالنتقام من 

النظام الســوري ألســباب ال تتعلق مبا يحــدث يف الدول 

العربية األخرى. 

.. أداة إيــران للتوســع  األذرع الطائفيــة 
والتمدد اإلقليمي

 منذ الثورة اإليرانية يف نهاية ســبعينيات القرن املايض، 

وســقوط حكم الشــاه، وطهران تتبنى اسرتاتيجية للتمدد 

وتعظيم النفوذ االســرتاتيجي ونرش بــذور ”ثورتها“ التي 

ســببت ما يسمى اليوم ”الطائفية السياسية يف بعض دول 

العــامل العريب“، عرب العديد من الــوكالء أو األذرع، لتنفيذ 

مخططاتها ومرشوعها الطائفي للهيمنة يف املنطقة. وميكن 

توضيح ذلك عىل النحو التايل:

 1- حزب الله اإلرهايب 
كان إليــران دور رئيــيس يف تأســيس ”حــزب اللــه“، 

واستطاعت مساعدة الحزب يف الظهور كممثل للشيعة يف 

لبنان، ووفرت له الدعم املادي والعســكري بحيث متكنت 

من تكوين قوة شيعية يف املنطقة، وفق نظرة املحيط العريب 

إليران. ونتيجة لهذا فإن الحزب يدين بالوالء األيديولوجي 

والســيايس الكامل إليران، بل إنه شّكل فيام بعد منوذجا ً 

ناجحاً أغراها مبحاولة تكراره يف دول عربية أخرى كالعراق 

حيُث ”حزب الله“ العراقي والحشــد الشعبي، ويف اليمن 

حيُث ”أنصار الله“ (جامعــة الحويث). وتتميز العالقة بني 

حزب الله وإيران بتداخل البعدين السيايس والديني فيها، 

فاللبنانيون الشيعة الذين ميثلون كوادر حزب الله تربطهم 

باملرجعيات الدينية اإليرانية روابط روحية عميقة، ويعترب 

مرشــد الثورة اإليرانية آية الله عيل خامنئي أكرب مرجعية 

دينية بالنســبة لهم، ويســمى أمني عام حزب الله حسن 

نرص الله الوكيل الرشعي آلية الله خامنئي. 

وبرغــم أن حزب الله كلــف إيران الكثــري من الجهد 

واملــال، غري أنها اســتفادت منه كثرياً، ســواء لجهة خدمة 

مرشوعها اإلقليمي، وهو مرشوع شــيعي يف األساس يحلم 

باســتعادة إمرباطوريتها أو عىل األقــل الهيمنة اإلقليمية. 

كــام ميثل حزب اللــه ورقة رابحة بيد إيران تســتطيع أن 

تستخدمها وقتام شاءت يف الضغط عىل إرسائيل والواليات 

املتحدة. 

ويرى مراقبون أن رفع العقوبات الدولية املفروضة عن 

إيران يف شــهر يناير 2016 ســيعيد للحزب فاعليته وقوته 

عىل الساحة اللبنانية مرة أخرى، وال يستبعد محللون هنا 

أن يكون لبنان إحدى نقاط جذب األموال اإليرانية بهدف 

استبدال كل مشــاريع الدعم السعودي للبنان وتعويضها 

مبشــاريع إيرانيــة بإدارة مبارشة أو مــن بوابة حزب الله. 

وهو ما عرب عنه الســفري اإليراين يف لبنان محمد فتح عيل 

بوضــوح خالل مشــاركته يف ندوة جنوب لبنان يف شــهر 

ينايــر 2016، حينام أشــار إىل أن رفع العقوبات عن بالده 

ســيعزز العالقات االقتصادية والتبادل التجاري بني إيران 

 تشــكل سوريا أهمية جيوسياســية واسرتاتيجية كبرية 

إليران، فهي بالنسبة لها بوابة النفوذ والتأثري، ومن خاللها 

ميكن الوصول إىل منطقة املتوســط. وســوريا هي طريق 

مرور املال والســالح والخربات الفنية والعسكرية لحلفاء 

إيــران. وهذا االرتباط تحقق بفعــل العالقة الطويلة بني 

عائلة األسد وإيران، كام أن العالقة الوثيقة بينهام تحققت 

بفعــل املصالح السياســية ال بفعل التقــارب الفكري أو 

العقائــدي كام يحلو للبعض أن يصور. وهذا يفرس الدعم 

اإليراين املتواصل لنظام بشــار األســد منذ بداية األحداث 

يف ســوريا، ألنهــا تدرك أن مخاطر ســقوط األســد عليها 

ســتكون كبرية. وهذا صحيح، ألن هذا السقوط سيؤثر بال 

شك يف النفوذ االسرتاتيجي اإليراين عىل الصعيد اإلقليمي، 

وســيكون فاتحة لرتاجع كبري عىل هــذا الصعيد. وهذا ما 

عــرب عنه العديد من قادة الحــرس الثوري اإليراين، الذين 

أكدوا مراراً وتكراراً بأن ”ســوريا األســد“ تشــكل العمق 

االســرتاتيجي لنظامهم الــذي يعيش حلــم اإلمرباطورية 

الفارســية التي التقت مصالحها مبصالح املؤسسة الدينية 

الحاكمة، وهــذا يثبت ما يخلج ويتــوارد يف صدور قادة 

نظام والية الفقيه. 

3- تقوية األحزاب وامليليشيات الشيعية يف 
العراق 

تعتمــد إيران عىل العامل املذهبــي والديني يف تعزيز 

نفوذها يف العراق، حيث تحظى األحزاب الشــيعية بدعم 

هائل سياســياً ومالياً ولوجستياً من إيران يف مقابل هيمنة 

النفوذ اإليــراين عىل قرار هذه الحركات، ووضع العراق يف 

سياق حسابات إيران االسرتاتيجية يف التعامل مع الواليات 

املتحــدة والقوى اإلقليميــة األخرى. كام أن املؤسســات 

السياسية أو الدينية يف إيران تقدم دعامً مالياً ودينياً لقوى 

شــيعية يف العراق، يف حني تتعامل هــذه القوى مع إيران 

بصفتها حاضنة قم، ومركز التشــيع يف العامل اليوم. وسعت 

إيــران إىل إحداث اخرتاق ونفــوذ يف الجانب الديني، من 

خــالل ربط رشيحة واســعة من العراقيني تحت مســمى 

التشــيع، واســتغالل الســياحة الدينية للعبــث بالرتكيبة 

الدميوغرافية والقومية، إذ تشــري اإلحصائيات الرسمية إىل 

أن نحو 3000 زائر إيراين يدخلون العراق يومياً، وبعضهم 

يستقر بطريقة غري رشعية.

وكان التدخل اإليــراين يف العراق، وخاصة بعد اإلطاحة 

بنظام صدام حســني عــام 2003، أحد أســباب الخالفات 

اإليرانية مــع الدول العربية، خاصة مــع اململكة العربية 

الســعودية، ألن هــذا التدخل ارتبط مبامرســات دعمت 

موقع الشيعة وتغليبها عىل الســّنة، بحيث تحول العراق 

بعد ســقوط نظامه إىل ســاحة إليران مارست من خاللها 

املواجهة مــع الواليات املتحدة، وعملــت بقوة عىل دعم 

قيــام نظام موال لها، من خالل شــبكة عالقات وتحالفات 

معقدة واســعة، بحيث ال تستعيد بأي شكل من األشكال 

تجربة النظام السابق. ويكفي أن نذكر أن العراق وقع مع 

إيران أكرث من مئة وسبعني اتفاقية يف املجاالت كافة لندرك 

ما بلغته العالقة بني البلدين.

ولبنان. ويشــري محللون إىل أن هدف إيران من الســيطرة 

االقتصادية والعســكرية عىل لبنان هو إيجاد موطئ قدم 

لها عىل املتوسط كام مل يحدث من قبل، وهو ما سيمّكنها 

مــن دور إقليمي أكرب يف مفاوضة الغـــرب عىل مزيد من 

املكاســب خاصة بعد اتجاه الوضع يف سوريا لتثبيت بقاء 

الرئيس بشار األســد املوايل لها. كام أن حيازة موطئ قدم 

عىل املتوســط ســتكمن إيران من التحرك بحرية يف دعم 

املجموعات املقربة منها يف إفريقيا وتقوية الشبكات التي 

يديرها حزب الله بالوكالة عنها، فضالً عن تكثيف جهودها 

يف نرش التشيع.

 2- محاولة استنســاخ تجربة ”حزب الله“ يف 
سوريا

 منــذ اندالع االضطرابات الســورية عام 2011، وإيران 

تقف بكل قوتها وراء نظام بشــار األسد، وتعمدت إعطاء 

الحــرب الدائرة فيهــا طابعاً مذهبيــاً، خصوصاً من خالل 

إدخــال ”حزب الله“ يف املعارك واعتــامده خطاباً مذهبياً 

صافيــاً بأنه يدافع عــن نظام ينتمــي إىل األصل املذهبي 

نفســه. بل وأعلن املرشــد األعــىل للثــورة اإليرانية عىل 

خامنئي، يف ســبتمرب 2011، حكامً للجهاد لصالح الحكومة 

السورية. ومن أجل كسب النظام اإليراين معركته يف سوريا 

مل يتــوان بتاتاً عن توظيف العامل الطائفي يف ســوريا، إذ 

قام باستقطاب أكرب عدد ممكن من أبناء الطائفة الشيعية 

للقتال يف ســوريا، وذلــك عرب ترويجه املكثف ملا أســامه 

”الجامعات الســنية الجهادية التكفريية“ بوصفها تهديداً، 

ليس للنظام السوري ”العلوي“ فقط، وإمنا للهوية الشيعية 

يف بيئة الرشق األوسط. 

ومل يتوقــف هذا التوظيف للعامــل الطائفي عند هذا 

املستوى، بل سعت إيران إىل إحداث تغيريات دميوغرافية 

داخل ســوريا عىل أســاس طائفي، فاقرتحت نقل السكان 

الشــيعة من قريتي كفريا والفوعــة يف محافظة إدلب إىل 

بلــدة الزبــداين الحدوديــة، يف حني اقرتحت نقل ســكان 

الزبداين الُسنة إىل املناطق ذات الغالبية السنية مثل حامة، 

مبا أن معظمها تحت ســيطرة الجامعات اإلسالمية السنية، 

بينام تقــع الزبداين عىل الحدود مع لبنان، األمر الذي من 

شــأنه مساعدة النظام اإليراين عىل ترسيخ سيطرته عىل ما 

يعتربه معاقل النظام السوري الذي يجعل موقعه الجغرايف 

طرقاً إلمداد النظام وحلفائه، فضالً عن تحويل سكان هذه 

املناطق إىل موالني متشــددين مبا يســمح للنظام اإليراين 

مامرســة نوع من النفوذ عىل غرار تلك الذي ميارسه حالياً 

حزب الله يف جنويب لبنان.

 وبذريعــة الدفاع عــن املراقد الشــيعية املوجودة يف 

مختلف املناطق الســورية، تم استدعاء حزب الله للقتال 

داخل سوريا، بعدما فشــلت قوات الرئيس السوري بشار 

األســد يف ســحق الثــورة الســورية، مع محاولــة طهران 

تشكيل نسخه سورية منه، حيث سعت طهران إىل تنظيم 

اللجان الشــعبية وتحويلها إىل قوات الدفاع الوطني، كام 

استنسخت تجربة ”الباسيج“ اإليراين.
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وتقدم إيران دعامً كبرياً مليليشــيات الحشــد الشــعبي 

التي تم تشــكيلها العام املايض 2015 يف إطار الحرب ضد 

”داعش“، حيث يرتأس ميليشــيات الحشد الشعبي جامل 

محمد جعفر، املعروف باسمه الحريك، أبو مهدي املهندس، 

الذي يقول عنه مسؤولون عراقيون، إنه اليد اليمنى لقائد 

فيلق القدس اإليراين قاســم ســليامين، ويثني عليه البعض 

من مقاتيل الحشــد الشــعبي عىل أنه مبنزلة قائد لجميع 

القــوات التي تعترب كلمته كالســيف عليهــا. وعىل الرغم 

مــن إنــكار الحكومة العراقيــة لوجود دعم إيــراين لتلك 

املليشــيات فإن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي اضطر 

إىل االعرتاف بأن إيران تقدم دعامً كبرياً ملليشــيات الحشد 

الشــعبي املتحالفة مع القوات العراقية، بينام أكد قيادي 

يف ائتالف الوطنية برئاســة إياد عــالوي أن الحرس الثوري 

اإليراين هو من يتوىل تجهيز ميلشــيات الحشــد باألسلحة 

واملعدات القتالية والدعم املايل.

الدعم اإليراين للجامعات وامليليشيات الشيعية، يهدف 

باألساس إىل تحقيق مصالح سياســية واسرتاتيجية إليران، 

خاصة إذا ما تم األخذ يف االعتبار أن العراق كان دوماً أحد 

مصادر التهديد األمني واالســرتاتيجي إليران قبل اإلطاحة 

بنظام صدام حسني، بل إنه كان منافساً إقليمياً واسرتاتيجياً 

إليران، فالعراق ميثل أهمية اسرتاتيجية وسياسية اقتصادية 

إليران، فموقعه الجيوســيايس والحســاس من جسم األمة 

العربيــة ودوره يف خلق التوازن اإلقليمــي دفع إيران إىل 

تعزيــز نفوذها ووجودهــا فيه، يك تحيــده، باعتباره قوة 

لألمن القومي العريب.

 4- الحوثيون يف اليمن
يأيت دعم إيران للحوثيني من منطق مصلحي وســيايس 

واســرتاتيجي بحت، صحيح أن الحوثيني يدينون باملذهب 

الشــيعي، ويرتبطــون بعالقــات تاريخيــة مــع املرجعية 

الشيعية يف قم، إال أن إيران سعت إىل توظيفهم يف الرصاع 

الســيايس يف اليمن، حيث تعترب إيران الورقة الحوثية أداة 

يف يدها وتعتربها جزءاً جوهرياً لحركتها ورصاعها اإلقليمي 

والدويل، عىل أســاس أن اليمن هــي امتداد ملرشوع إيران 

اإلقليمــي. أضــف إىل ذلــك أن إيــران كانت تســعى إىل 

استنســاخ منوذج ”حزب الله“ جديــد يف اليمن من خالل 

جامعــة الحوثيــني، لكــن جــاءت عملية عاصفــة الحزم 

التي شــنتها قوات التحالف العريب ضــد الحوثيني بقيادة 

اململكة العربية الســعودية يف مارس 2015، لتحبط هذه 

املخططات اإليرانية.

وتكشــف ترصيحات عيل أكرب واليتي، مستشار املرشد 

األعــىل خامنئــي، التي قال فيهــا ”إن دم اليمنيني هو دم 

اإليرانيــني، وقلب اليمن هو قلب إيــران“ مدى االهتامم 

اإليــراين باليمن، الذي ميثل أهمية اســرتاتيجية وجغرافية 

كبرية لهــا، وهذا يفرس االهتامم اإليــراين بدعم الحوثيني، 

حتى بعد ”عاصفة الحزم“، واالقرتاب من تحرير العاصمة 

صنعــاء، حتى إن إيران أملحت يف شــهر مــارس 2015 إىل 

أنها ستستمر يف دعم الحوثيني، الذي يتزايد الحصار عليهم 

 gيراbاحلرس الثوري ا
يتو6 جتهيز مليشيات 

احلشد الشعبي 
باMسلحة واملعدات 

القتالية

مع اقرتاب القوات املؤيدة للرشعية الدستورية من تحرير 

العاصمــة صنعاء، فقــد أعلن الربيجادير جرنال مســعود 

جزايري نائب رئيس هيئة أركان القوات املسلحة اإليرانية 

يف مقابلــة مــع وكالة تســنيم لألنباء أن إيران قد ترســل 

مستشــارين عسكريني لليمن ملساعدة الحوثيني عىل قتال 

تحالف عريب خليجي تقوده اململكة العربية الســعودية، 

مشــرياً إىل إيران قد تدعم الحوثيني بنفس أسلوب دعمها 

للقوات الحكومية يف سوريا.

ميثــل اليمن يف املنظــور اإليراين أهمية كبــرية، بالنظر 

ملوقعه االســرتاتيجي املتميز الذي يتمتــع به، حيث ميثل 

البوابــة الجنوبية للوطن العــريب عموماً والجزيرة العربية 

والخليج بشــكل خاص. وتنبع أهميــة اليمن من وجوده 

عىل أهم ممرات الطاقة والتجارة العاملية مثل مضيق باب 

املنــدب، الذي مير خالله ما يقــارب من 3.2 مليون برميل 

نفط يومياً، أي تنبع األهمية االســرتاتيجية بحكم وجودها 

عــىل املدخل الجنويب للبحر األحمر؛ مام يضفي بعداً مهامً 

عىل هذا املوقع، وبالتايل فــإن وجود إيران يف هذا املكان 

االســرتاتيجي يعزز من حضورها اإلقليمي، ويساعدها عىل 

الســيطرة عىل املداخل واملخارج الرئيســية لتجارة النفط 

الدوليــة. كام أن الوجود اإليــراين يف اليمن (عرب الحوثيني) 

يضمــن لطهران إحــدى أوراق الضغط واملســاومة ، التي 

ميكن أن توظفها يف دائرة منافســتها ورصاعها املســترت مع 

دول الخليج العربية، وتحديداً اململكة العربية السعودية، 

يف توليــد مضايقات ومشــكالت لهذه الــدول، خاصة مع 

وجــود التجمعــات الحوثية والشــيعية يف شــامل اليمن 

بالقرب من الســعودية، وما ميثله ذلك من مشكالت أمنية 

عديــدة للمملكة وعرقلة أي محــاوالت أو جهود خليجية 

من أجل إعادة االســتقرار يف اليمــن، عالوة عىل أن اليمن 

ميثل العمق الدميوغرايف والجغرايف لدول ومجتمعات دول 

الخليج العربية. 

 5- الجمعيات الشيعية يف مملكة البحرين
 منذ الثورة اإليرانية، بدأت طهران تســعى إىل تصدير 

ثورتهــا إىل مملكة البحرين املجــاورة،  وكانت وراء تكوين 

الجبهــة اإلســالمية لتحرير البحرين، والتــي أصدرت بياناً 

إبــان تأسيســها تبني فيــه أهدافهــا املتمثلــة يف ”تحرير 

البحريــن“،  وإقامة نظــام موال للنظام الثــوري الخميني 

يف إيــران، وتحقيق اســتقالل البلد عن مجلــس التعاون 

الخليجي، وربطها مبــارشة بالجمهورية اإليرانية. وقامت 

الجبهة مبحاولة انقالب يف ديسمرب 1981 الذي فشل فشالً 

ذريعاً، ويف منتصف الثامنينات عقد قادة الجبهة اجتامعاً 

مع املســؤولني يف املخابرات اإليرانية،  لالتفاق عىل إنشــاء 

الجناح العسكري  للجبهة، وتم حينها تجنيد 3 آالف شخص 

لهذا الحزب، عىل أن  يكون تدريبهم يف إيران ولبنان . 

وتقدم إيران الدعم للعديد من الحركات السياســية يف 

البحرين، كجمعية الوفاق ذات الوالء للويل الفقيه اإليراين، 

إىل جانب ائتالف 14 فرباير ذي السمة السياسية اإلسالمية 

الشــيعية الذي تشــكل يف أعقاب األحداث التي شهدتها 

مملكة البحرين يف فرباير 2011، حيث يقول املتابعون إن 

له قيادة ذات رأســني، داخليــة وخارجية، تتمثل يف هادي 

املدريس أحد مؤســيس التيار الشريازي االنقاليب يف مملكة 

البحريــن، وهو من يدعم هذا االئتــالف طائفيًا، وهذا ما 

يؤكد، حســب الخرباء يف شــؤون الرشق األوسط ومنطقة 

الخليــج العــريب، أن املنطلقــات التي تأســس عليها هذا 

االئتالف طائفية ذات غطاء شــريازي. كــام يعتمد ائتالف 

14 فرباير عىل قيادات خارج البحرين وميتد نشــاطهم بني 

إيران والعراق ولبنان للحصول عىل الدعم املادي واملعنوي 

والتدريب عىل األسلحة.
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واتهمــت مملكــة البحرين مــراراً إيران يف الســنوات 

األخرية بالوقوف وراء هجامت متكررة ضد رجال الرشطة، 

وأعلنت الســلطات البحرينيــة يف 4 نوفمرب املايض 2015، 

القبــض عىل خليــة ”إرهابية“ مؤلفة مــن 47 عنرصاً عىل 

صالت بإيران. ووصلت االتهامات إىل تقديم وزير خارجية 

البحرين الشــيخ خالد بن أحمــد بن محمد آل خليفة، يف 

3 أكتوبر 2015، شــكوى لدى األمم املتحدة ضد إيران، ملا 

وصفها بانتهاكاتها الســافرة واستمرار تدخلها املرفوض يف 

الشأن الداخيل للمملكة.  

  6- محاوالت تأليب الشــيعة يف دول مجلس 
التعاون

 منذ انــدالع الثورة اإليرانية نهاية ســبعينيات املايض، 

وطهــران تســعى إىل اخــرتاق املجتمعــات الخليجية عرب 

تأليــب الشــيعة املوجودين فيها، وتوظيفهــم يف الضغط 

عىل دول الخليــج العربية، بل وتعاملت معهم باعتبارهم 

امتــداداً جغرافياً لها. وحاولت إيران التواصل مع شــيعة 

الســعودية، وتوظيفهم كأداة للضغط عــىل اململكة، ويف 

أواخــر ســنة 1979، اندلعــت االضطرابات الواســعة يف 

القطيف وسيهات وجاءت متزامنة مع أيام الحداد الديني 

لدى الشــيعة (عاشــوراء) واحتجاز الرهائن األمريكيني يف 

طهــران، وأحداث جهيامن يف مكة، والتي جاءت بتحريض 

من إيران.

وطيلــة هذه الســنوات، كانت إيــران تحاول تحريض 

شــيعة الســعودية ضد اململكة العربية الســعودية، تارة 

بإثارة مطالب اقتصادية خاصة بهم، وتارة أخرى بإرشاكهم 

يف الحكــم، بل وصل األمر إىل التدخــل مبارشة يف أحكام 

القضــاء الســعودي، احتجاجاً عــىل إعدام رجــل الدين 

الشــيعي منر باقر النمر، وحذرت إيران اململكة من مغبة 

تنفيذ حكــم اإلعدام. وبدا واضحاً يف طريقة تعامل إيران 

مع قضيــة النمر أنها تتعامل معه باعتباره مواطناً إيرانياً، 

وليس ســعودياً، متجاوزة يف ذلك أبسط مبادئ العالقات 

الدولية، والسيام عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول 

األخــری، لتعكس بذلك نظــرة النظام الســيايس اإليراين 

الضيقــة للطائفة الشــيعية يف الــدول الخليجيــة تنفيذاً 

للــامدة (154) من الدســتور اإليراين التــي تنص عىل أن 

”جمهورية إيران اإلســالمية تقوم بدعم النضال املرشوع 

للمستضعفني ضد املستكربين يف أية نقطة من العامل“، أي 

مرشوعية التدخل يف شؤون الدول األخرى بنص دستوري 

رصيح، كام ســبقت اإلشارة. وجاء الرد اإليراين عىل إعدام 

منــر النمر يف يناير 2016 مبالغاً فيه، فقد هاجم املرشــد 

األعــىل اإليراين آية الله عيل خامنئي، ساســة الســعودية 

وقال ”إن العقاب اإللهي ســيحل بالساســة الســعوديني 

إلعدامهم رجل دين شيعياً“. 

وحاولــت إيران التواصــل مع الشــيعة املوجودين يف 

الكويت خالل الســنوات املاضية، خاصة أن قرب الكويت 

جغرافياً ودميوغرافياً من إيــران وجنوب العراق واملنطقة 

الرشقيــة يف الســعودية، حيث توجــد الكثافة الشــيعية 

يف املنطقــة، يجعل الكويت عىل متــاس مبارش مع النفوذ 

اإليراين والنشاط الشيعي بجميع ألوانه السياسية وتحوالته 

التي مّر بها منذ الثورة اإليرانية يف العام 1979 إىل اليوم. 

ومل تقتــرص محاوالت إيــران فقط عىل تأليب شــيعة 

الخليج، بل سعت أيضاً إىل محاولة استنساخ تجربة ”حزب 

الله“ يف الدول الخليجية، لزعزعة األمن واالستقرار الداخيل 

يف هذه الدول، ومن ذلك ”حزب الله“ البحريني، والذي هو 

امتداد للجبهة اإلســالمية لتحرير البحرين ومقرها طهران، 

وقد قام الحزب بعدة عمليات تخريبية يف البحرين ما بني 

عام 1994م، و1996م ـ ويف منتصف الثامنيات وبالتحديد 

عــام 1987م تم إنشــاء الجناح العســكري ملنظمة الثورة 

اإلســالمية يف الجزيرة العربية، واتفق عىل تسميته بحزب 

اللــه الحجاز، وتوىل هذا الحزب تنفيذ العمليات اإلرهابية 

يف السعودية، بالتنسيق مع الحرس الثوري اإليراين إلشعال 

الفــنت ونــرش اإلرهاب يف أيــام الحج، وتم التأســيس عن 

طريــق الحرس الثوري اإليراين، بــإرشاف ضباط املخابرات 

اإليرانية، وبتجنيد الشــيعة السعوديني الذين يدرسون يف 

قم اإليرانيــة، وقام هذا الحزب بالتنســيق مع املخابرات 

اإليرانيــة بافتعال املظاهرات الحاشــدة يف مواســم الحج 

بغــرض التخريب. كــام كان إليران دور يف إنشــاء ”حزب 

اللــه“ الكويت والــذي اتخذ له أســامء منظامت وهمية 

مثل: طالئــع تغيري النظام للجمهوريــة الكويتية، وصوت 

الشــعب الكويتي الحر، ومنظمة الجهاد اإلسالمي، وقوات 

املنظمة الثورية يف الكويت، تأســس مبجموعة من شــيعة 

الكويــت كانت تدرس يف الحوزة الدينيــة يف قم، ويرتبط 

معظمهم بالحرس الثوري الجمهــوري اإليراين، ويتدربون 

لديه، وقد حاولت املخابرات اإليرانية بعد ســيطرتها عىل 

جنــوب العراق بعد الغزو األمرييك عىل إحياء هذا الحزب 

يف الكويت، وتهريب السالح له. 

ومل تكتــف إيــران بذلــك، بــل لجــأت إىل شــبكات 

التجســس الخرتاق املجتمعات الخليجيــة، ففي الكويت، 

أعلنت الســلطات الكشــف عن أكرث من شــبكة تجسس 

لطهــران، وكان آخرها مــا يعرف بـ“خليــة العبديل“ التي 

تم الكشــف عنها يف ديســمرب 2015، وهــي الخلية التي 

أدينت بالتجسس ملصلحة إيران وحزب الله، وعرث بحوزتها 

عىل ترســانة ضخمة من األسلحة واملتفجرات يف الكويت. 

ويف اململكــة العربيــة الســعودية، أعلنت الســلطات يف 

شــهر فرباير 2016 أنها بدأت يف محاكمة 32 شــخصاً من 

بينهم 30 من األقلية الشــيعية يف اململكة بتهمة التجسس 

ملصلحة إيران. وشملت الئحة االتهام تكوين خلية تجسس 

بالتعــاون واالرتبــاط والتخابر مع عنارص مــن املخابرات 

اإليرانية وتقديم معلومــات يف غاية الرسية والخطورة يف 

املجال العســكري والســعي الرتكاب أعامل تخريبية ضد 

املصالح واملنشــآت االقتصاديــة والحيوية يف الســعودية 

وتفكيك وحدة املجتمع وإثارة الفتنة الطائفية واملذهبية. 

كام شــملت االتهامات تأييد املظاهرات وأعامل الشــغب 

التي وقعت بالقطيف التي تقطنها أغلبية شيعية يف رشق 

البــالد، والعمل عىل تجنيد أشــخاص يعملــون يف أجهزة 

الدولة للتجســس والتخابــر وإعدادهم وإرســالهم عدة 

تقارير مشفرة للمخابرات اإليرانية عبر الربيد اإللكرتوين 

والخيانة العظمى لبالدهم وملكهم.

الخالصة
يشــري كل ما ســبق إىل حرص إيران الشديد عىل البعد 

الطائفي يف سياســتها الخارجية حيال دول الجوار العربية، 

حيث تــرى يف الطائفيــة ركيزة حيوية تتيــح لها الضغط 

عىل دول الخليــج العربية، وإذا أضفنــا إىل هذا املرشوع 

التوســعي األيديولوجي الطابع، سلوكيات إيران وإرصارها 

عىل التمسك بسياسات بائدة مثل احتاللها للجزر اإلماراتية 

(طنب الصغرى وطنب الكربى وأبوموىس) ورفضها جميع 

صيغ تســوية هذه القضية من خالل الحوار الجاد املبارش 

مــع دولة اإلمارات أو القبول بالتحكيم الدويل، فســندرك 

أن إيــران تســعى إىل الهيمنة اإلقليميــة، وال متتلك إرادة 

التعايش السلمي يف هذه املنطقة الحيوية من العامل• 
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د. 7مـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة اJمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسtاتيجي
تصنيـــف إيــــران

مازالــت بعض الدول الخليجية تتعامل بدبلوماســية يف عالقتها مع إيران، فهي رغــم قطع بعضها لعالقاتها 
الدبلوماسية معها وتقليل البعض اآلخر لتلك العالقة إال أنها مازالت ال تعلنها رصاحة بأن إيران الحالية هي 
تهديد وجودي لكيان الدولة يف منطقة الخليج العريب. لفرتة طويلة من الزمن كنا نقول بأن إيران متثل لدول 
الخليج العريب هاجســاً وقلقاً ولكنها ليســت عدو. إال أن هذا التقدير مل يعد اليوم يف محلة، وإن كنا نتفهم 
ســعي دول الخليج العريب للعب عىل وتر التهدئة وأخذ املنحى الدبلومايس يف التعامل مع إيران؛ لكن هذا 
التفهم ال ميكن أن يستمر عىل ما هو عليه يف الظروف الحالية التي أصبحت أنياب إيران تخدش أمن املنطقة 
العربيــة مبا فيها دول الخليج العريب. كانت دول الخليج تتعامل مع إيران زمن الشــاه كخصم وطرف ُمقلق 
لها، ولكن مل يكن خطره ميثل تهديداً وجودي لدول الخليج ألن إيران الشاه كانت تطلعاتها إسرتاتيجية فكان 
التعامل معها ســهل يف اإلطار االسرتاتيجي. إال أن إيران اليوم اختلفت عن إيران األمس. إيران اليوم محركها 
األسايس عقيدتها وأيديولوجيتها الدينية التي متثل هوية الدولة. ويف السياسة نقول أن هويات الدول تلعب 
دور كبري يف تحديد ســلوكها الداخيل والخارجي. وإيران تنطلق يف سياستها الخارجية تجاه املنطقة الخليجية 
مــن املنظور العقائدي. فام تفعله يف البحرين ويف اليمن ويف لبنان ويف العراق ويف ســوريا كله يندرج تحت 
بند تقويض الدولة العربية يف ســبيل تعزيز دور الجامعات الشــيعية يف املنطقة عرب نرش الطائفية. تصدير 
الثــورة اإليرانية موضوع مل يتم تجاوزه من قبل الدولــة اإليرانية وإمنا مازال يف صلب التفكري العقائدي لها. 
إيــران تريد عــرب الرضب عىل وتر الطائفية الحــاق الرضر بالتجانس االجتامعي والســيايس القائم يف الدول 
الخليجية. إنشــاء ميليشيات عسكرية كحزب الله إمنا ينافس مبدأ أسايس من مبادئ الدولة أال وهو رضورة 
احتكار الدولة للعنف، إال أن وجود ميليشــيات مســلحة داخل نطاق العديد من الدول العربية هو تقويض 

واضح لوجود تلك الدول.  
يف هــذا اإلطار فإن إيران دولــة مهددة لوجود الدولة الخليجية ألنها تعمل عىل تهديد هويتها الوطنية التي 
تقوم عليها ككيان ســيايس. مثل هذا الخطر ال ميكن التعامل معه باالختباء أو التجاهل وإمنا وجب التعامل 
معه بشكل مبارش كتهديد واضح لوجود الدولة يف املنطقة الخليجية. عىل الطرف املُهدد أن يعلم بأن الطرف 
اآلخر يدرك تهديده وبالتايل فإنه يتعامل معه بشكل حازم كتهديد لوجوده وليس كاختالف يف وجهات النظر 
السياسية. لذلك فإن تحرك دول الخليج العريب بقيادة اململكة العربية السعودية أعطى رسالة واضحة إليران 
بأن دول الخليج العريب لن ترىض باســتمرار تهديد إيران لوجودها عرب ما تفعله من تدخالت اســتفزازية يف 
شــؤون املنطقة، وإمنا ســتعمل عىل مواجهته بالحزم والقوة املناسبة. هذا تطور هام يُكتب للدول الخليجية 
التي تبنت هذا الخط، وهي تستحق بالفعل اإلشادة عىل ما قامت به ألنها لو مل تفعل ذلك لذهبت األمور 
اىل مجرى مخالف ألمن واســتقرار الدولة الوطنية يف منطقة الخليج العريب لصالح مرشوع إيراين يعمل عىل 
إضعاف وتفكيك الدول الخليجية من أجل فرض هيمنتها وسيطرتها عىل دول املنطقة. لذلك رمبا حان الوقت 

لدول الخليج العريب أن تُعلنها رصاحًة بأن إيران الحالية هي تهديد وجودي لها. 
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مبناسبة مرور عام على احلزم واMمل
العســ*ي: العمـل العسكــري يوفـر شــروطـI وأرضيـــــة للحـــــــ

أكد الناطق باسم التحالف العريب العميد ركن 
أحمد عسريي أن التحالف العريب يف اليمن يقوم 
بالنيابة عن املجتمع الدويل بحمل الحوثيني عىل 
تنفيذ القراراألممي 2216 إلنهاء االنقالب يف 
اليمن، الفتاً إىل أن التحالف خالل عام من انطالقه 
وبالتنسيق مع قوات الرشعية نجح يف تحرير 90 يف 
املئة من اليمن.

مساعداتنـا تصل صعدة وهــذا يؤكد أننا ننظـــــــــــ

ال مشــكلة مع احلوثيـــني كقـوة سياسية غـــــــــ

ال مسـار تفاوضيـI إال مسار اMمم املتحدة والقـــــــــر

التحــالــــف اbســــالمـــي يعتمـــــد اسuاتيجيــــــــــة
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ـــــــل السياســـي العادل

ـــــــــــر إ6 الشعب اليمني بعني واحدة

ـــــــــ* مسلحة تتناسب مع حجمهم

ــــــــرار الدوk ومساعي املبعوث اMممي

ـــــــة ملكافحة اbرهاب وجتفيف منابعه

وشــدد عســريي يف حــواره مبناســبة الذكــرى األوىل 

النطــالق عمليــات «عاصفــة الحــزم» أن مســاحة 

العمليات العســكرية تقلصت نتيجة انحسار مناطق 

ســيطرة املتمرديــن، وأن التحالف لــن يقبل بوجود 

أي ميليشــيا مســلحة داخل اليمن مع رضورة حرص 

الســالح يف يد الدولة. وانتقد املنظــور الغريب لألزمة 

اليمنيــة والــذي يركز فقط عىل املنظــامت اإلرهابية 

املتمثلــة يف «القاعــدة» و«داعش»، مؤكــداً أن هذا 

املنظور كفيل بتمكني الحوثيني من الدولة اليمنية لوال 

تدخل التحالف، معترباً أن سلطة الدولة اليمنية كفيلة 

بالقضاء عىل اإلرهاب، ويف ما ييل نص الحوار:

الحزم واألمل

بعد مرور عام عىل إطالق عمليتي «عاصفة 
الحــزم» و«إعادة األمل» كيــف تقّيمون ما 
تحقق؟ وهل كان حسب ما هو ُمخطط له؟
لــيك يكــون التقييم عــادالً يفرتض أن تقــارن الوضع 

الجاري مبا قبل انطالق العمليات، ماذا كان الوضع قبل 

العمليات، وماذا لدينا اليــوم. نجد أن الوضع إيجايب، 

الجميع يذكر انه يف مثــل هذا اليوم من العام املايض 

كان اليمــن يدخل يف نفق مظلم وتفكيك ملؤسســات 

الدولة، والرئيــس الرشعي قيد اإلقامة الجربية ورئيس 

حكومته ووزرائه يف املعتقالت. وذروة هذا االنتهاكات 

متثلت باستهداف شخص رئيس الدولة بطائرة مقاتلة 

حينام غادر صنعاء إىل عدن.

الوضــع مل يكن عىل مــا يرام حينام بدأنــا العمليات، 

كان هناك تفجري ملنــازل املعارضني للحوثيني، وطالت 

انتهاكاتهم مختلف مناحي الحياة.

إقليمياً، كانت هناك تهديدات لحدود اململكة العربية 

الســعودية. كــام أن املوقــع الجيوســرتتيجي لليمن 

وإرشافه عىل مضيق بــاب املندب، أحد أهم املمرات 

املائية.

هذه معطيات تشري بوضوح إىل خطورة الوضع يف ذلك 

الوقت. اليوم نحن تقريباً نشــارف عىل انتهاء عام من 

العمليات، والتحالف نجح يف الحفاظ عىل مؤسســات 

الدولة اليمنية ووجودها عىل األرض، وعىل املســتوى 

الدويل فإنها الطرف الرشعــي الوحيد املدعومة بقرار 

دويل. كل هذه تحتسب ضمن نجاحات التحالف.

اآلن 90 يف املئــة من اليمن يف أيدي الرشعية، وحينام 

بدأنا العمليات كانت تقريبــاً %90 من اليمن بأيدي 

الحوثيــني. فعملياتنا غريت الواقع الذي كان ســائداً، 

وستستمر إىل حني عودة الرشعية إىل صنعاء قريباً.

الجانب اآلخــر، أن حدود اململكة باتــت اليوم آمنة، 

والتهديدات من إيران وامليليشيات انتهت.

ويف الجانب اإلغايث هناك تقدم مستمر، وجهود كبرية 

ملركز امللك ســلامن لإلغاثة، حيث تصل املســاعدات 

اإلنســانية حتــى إىل صعــدة التــي تعتــرب معقــل 

امليليشــيات، وهذا يؤكد أننا ننظر إىل الشعب اليمني 

بعني واحدة طاملا كانوا مبنأى عن املتمردين.

هل كانت هنالك صعوبات يف املعارك مل 
تكن متوقعة؟

العمــل العســكري ليس عمــالً منطياً جامــداً، هناك 

معطيــات مؤثر بــدءاً مــن الطقس وحتى مســتوى 

القــوات املقاتلة للعدو عــىل أرض املعركة. لكن طاملا 

كان لدينا هــدف واضح وهو هزميــة االنقالبيني فإن 

هناك مرونة دامئة للخطط، لكن تبقى األهداف ثابتة 

كيفام تغريت الخطط وفقاً ملا تقتضيه الحاجة.

يف ضــوء الترصيحات األخرية التــي تحدثت فيها عن 

أن العمليات العسكرية الكربى يف اليمن شارفت عىل 

االنتهاء. هل يشمل هذا الكالم صنعاء التي تحيط بها 

معارك كبرية؟

يف بداية «عاصفة الحزم» كانت عملياتنا تشمل كامل 

األرايض اليمنية، كنا نســتهدف املواقع االســرتاتيجية 

املقاتلــة  والقــوات  األســلحة  للصواريــخ ومخــازن 

للمتمرديــن، فنطــاق عملياتنــا كان ميتــد يف كامــل 

اليمن. اليوم تقلصت مســاحة العمليات العســكرية 

من حيــث االمتداد، وباتت مركــزة يف نقاط محددة، 

وبات هناك جهد عســكري مخصــص لحفظ األمن يف 

عدن واملحافظات املحررة، وجزء من العمليات يكون 

إسناداً جوياً لقوات الرشعية قرب مناطق القتال.

لســنا مع الطرح الذي يحاول تصوير العمل يف صنعاء 

وكأنه ســيكون كارثياً من الناحية اإلنســانية وسيلف 

عدداً كبــرياً من الضحايــا كام يتم تصويــره يف بعض 

وسائل اإلعالم الغربية.

دخول قوات التحالف والرشعية إىل عدن كان بأســهل 

الطرق وبعمليات خاطفة مل يستوعبها التمرد، وهكذا 

يف صنعاء، ستكون عمليات خاطفة ورسيعة.

هل احتامل تسليم صنعاء للرشعية من دون قتال 
أمر وارد ؟

نؤكــد دامئــاً أن الحــل يف نهايــة املطاف حل ســيايس، 

والعمل العســكري يوفر رشوطاً وأرضية لحل ســيايس 
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عــادل ودائم. نرفــض أن يكون التفــاوض تحت ضغط 

تفّوق امليليشيات. ال ميكن القبول أن يكون للميليشيات 

الحوثية وجود يف املعادلة السياسية يف اليمن.

هل هناك أي نوع من التواصل مع الحوثيني 
لتنسيق إدخال املساعدات؟

ال، حينام تكــون هناك قوافل إغاثيــة تدخل إىل تلك 

املنطقــة، فهــو عمل محفــوف باملخاطــر ألن هناك 

ألغامــاً أرضية باآلالف عىل طريقهــا. وطبيعي أن يتم 

التواصل مع القبائل، وهذه القبائل من الطبيعي أيضاً 

أن تســتدعي الحوثيــني إلزالة األلغام التــي زرعوها 

ويعرفون أماكنها جيداً.

بالنســبة لنا ال مســار تفاوضياً إال مسار األمم املتحدة 

والقــرار 2216 عــرب الحكومة الرشعيــة. ال مجال ألي 

مســار تفــاويض آخر غــري هذا املســار، لهــذا ندعم 

خطوات املبعوث الدويل إسامعيل ولد الشيخ أحمد.

أعلن الحوثيون استعدادهم تنفيذ القرار 
٢٢١٦ وتحدثت تقاريــر أن موافقتهم 
مرتبطة برتتيبــات متعلقة بعودة الرشعية 

وضامن مصالحهم، ما صحة ذلك ؟
القرار 2216 يتكون من 24 نقطة يفيض إىل حل واضح 

مضمونه «ال دولة داخل الدولة».

التفاوض الذي يتم معني بآليات لتنفيذ القرار وتسليم 

السلطة للرشعية. ال توجد يف اليمن ميليشيات مسلحة 

إال ميليشــيات الحويث. وكون هنــاك أطراف انضمت 

للمخلوع صالح، فإن صالح ليس لديه صفة رســمية، 

وستحاسبه الدولة اليمنية كام تشاء.

بالنســبة للمفاوضــات، فشــلت الجولــة األوىل ألن 

امليليشــيات حاولت تغيري صلب القرار املتخذ بإرادة 

دولية وبتأييد 14 صوتــاً. والتحالف يقف اليوم نيابة 

عن املجتمع الدويل بتنفيذ هذا القرار.

هناك تأكيدات ســعودية بأّن التحالف لن 
يــرتك اليمن ينجر إىل النمــوذج الليبي هل 
لديكم تصور واضح ملا ميكن أن يتم ملنع 
ذلك خصوصاً يف ظل وجود عنارص إرهابية 

وتهويل اإلعالم الغريب لهذا الجانب؟
هنا أود التأكيد عىل نقطة، وهي ليست مزايدة وليس 

إطراء للتحالف.

أجزم أن الجهــة الوحيدة اليوم يف العــامل التي تدرك 

الوضع يف اليمن بجميع أبعاده هو التحالف. وبالتايل 

من يأيت لينظّر بخصوص الوضــع داخل اليمن أعتقد 

ننظر إ6 الدولة 
واملواطن اليمني 

أوالً وما عداها نتائج 
وليست أسباب
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قال عســريي إن التحالف يقوم بتحقيق يومي 

يف العمليــات، وتــم اإلعالن عن نتائــج أكرث من 

حالة، وتبني أن بعض الحــاالت كانت كاذبة مثل 

استهداف السفارة اإليرانية وحفالت زواج وغريه، 

وثبت كذبها. وأضاف الناطق باســم التحالف أن 

وســائل اإلعالم الغربية هي أكرث مــا تتناول هذا 

الجانب، واملنظامت الحقوقية لألســف تنظر من 

منظــور ضيق، وهو منظور غري واقعي. وتســاءل 

عســريي: «ملاذا تأســس التحالف العريب؟ تأسس 

ملساعدة الرشعية والشعب الستعادة دولتهم من 

االنقالبيني. التحالف الذي أنشئ لهذه الغاية ودفع 

املاليني لتحقيق هذه الغاية وخســائر يف مستوى 

الجنود إلعادة اليمن ألهلــه، ثم يتم اتهامنا بأننا 

ننظم حمالت ممنهجة لقتل املدنيني».

أنه ســتنقصه الكثري مــن املعطيات. نحــن لنا رؤية 

أعمــق من التي تنظــر لها الــدول الغربية وكثري من 

وسائل إعالمها، الغرب ينظر إىل «القاعدة» و«داعش» 

ويتجاهل املواطن اليمني. رؤيتنا معكوســة وال تغفل 

أي عنــرص اضطراب يف الوقت نفســه، نحن ننظر إىل 

الدولة واملواطن اليمني أوالً، وما عداها نتائج وليست 

أسباباً، بينام هم ينظرون إىل النتيجة وينسون السبب.

مــا الذي أفىض إىل أن تصبح اليمن دولة فاشــلة وأن 

ينتــرش فيها اإلرهاب؟ أليس ســوء إدارة عيل عبدالله 

صالح للبــالد؟ «القاعدة» عندما ُهزِمــت يف اململكة 

العربية السعودية احتضنها املخلوع يف اليمن.

يتبناهــم  كان  مــن  أن  تــدل  املــؤرشات  وجميــع 

ويستخدمهم هو املخلوع.

ومن أفرج عن قياداتهم يف السجن، ومن يدير عملياتهم 

وميولها هو املخلوع. إذن، بالنســبة لنا املوضوع واضح، 

نحن رأينا يف التحالف أن بناء دولة قوية مســتقرة ذات 

أجهــزة أمنية فاعلة وتبســط كامــل نفوذها عىل كامل 

األرايض اليمنية، هذا ســيلغي وجــود القاعدة وغريها.. 

ألن اإلرهاب ينترش يف املناطق غري املستقرة التي ال متتد 

إليها سلطة الدولة وما يسمى املساحات غري املحكومة. 

وإذا أصبح للدولة ســلطة وجيش مينــي فاعل وأجهزة 

أمنية قوية، أؤكد أن الشــعب اليمنــي وأجهزته األمنية 

ســتقيض عىل أي وجود لـ«القاعدة» كــام قضت عليها 

اململكة العربية السعودية.

ســلطة الدولة كفيلــة بإنهــاء «القاعــدة»، لكن إذا 

اســتمررنا ننظــر مــن املنظــور الغريب بــأن نحارب 

«القاعدة» فقط وليذهب املواطن اليمني ومتطلباته 

إىل ســبيل آخر، هــذا املنظور ســيمكن الحوثيني من 

الدولة اليمنية كاملة، ويبقى الوضع عىل ما هو عليه. 

نحــن نقول إن هذا املنظور ال نقبله، والوضع ال ميكن 

ملاذا تأسس التحالف العريب؟

أن يستمر هكذا.

لذلك، نقول إننا سنواكب العمل مع الحكومة اليمنية 

ملرحلة مــا بعد العمليات الكربى ونســميها عمليات 

االســتقرار، ويحتاج إىل عمل طويل وصرب وبناء أجهزة 

الدولة الســتعادة كامل عافيتها وهزميــة «القاعدة» 

وغريها من املنظامت اإلرهابية.

التحالف اإلسالمي

ما هي أهم النقاط التي خرجتم بها من 
اجتــامع رؤســاء األركان يف دول التحالف 
اإلسالمي العسكري ملحاربة اإلرهاب والذي 

تم عقده مؤخراً يف الرياض؟

الرياض قدمت مبنى 
ملركز تنسيق نشاطات 

التحالف ووفرت 
ميزانيته التشغيلية
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حوار

دول التحالف اإلسالمي ســتعمل عىل تجفيف منابع 

اإلرهــاب ومصادره، فمن خالل هــذا االجتامع الذي 

يعترب توطئة الجتامع وزراء دفاع التحالف اإلســالمي، 

تم رسم اسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب من أربعة محاور 

هــي، إضافة إىل الجانب العســكري، الجانب الفكري 

واإلعالمي ومكافحة مصادر متويله، حيث تحرص دول 

التحالف عىل العمل ضمن املواثيق الدولية، ومحاربة 

اإلرهاب بشــكل عام وليس ما يســمى تنظيم داعش 

فقط.، كام تحرص هذه الدول عىل أن تكون عمليات 

التحالــف تحت مظلة الرشعية الدولية، حيث أن آلية 

عمل مكافحة اإلرهاب تجري بالتوافق وتحرتم سيادة 

أكد الناطق باسم التحالف العريب يف اليمن 

العميد ركن أحمد عسريي أن هناك عقوبات 

دولية مفروضة عــىل الرئيس املخلوع عيل 

عبدالله صالح، وليس لديه أي صفة رسمية 

يف اليمن سوى أنه مواطن ميني قام بالعمل 

عىل إخالل ســلطة الدولة، والدولة اليمنية 

ستتعامل معه وفق القانون.

إخالل سلطة الدولة والقانون

الحزم واألمل نقالً عن صحيفة البيان

كل دولة عضو بالتحالف.

 هل متتلك اململكة العربية الســعودية 
الخربة الكافية فيام يتعلق بالعمل مبكافحة 

االرهاب بهذا املستوى؟ 
الســعودية لها باع طويل يف مكافحة اإلرهاب مالياً 

وأمنياً وعســكرياً، وستعمل عىل تســخري خربتها يف 

ذلك ملســاعدة دول التحالف، علامً بأن التحالف مل 

يتطــرق خالل هذا االجتــامع  إىل حاالت معينة بل 

وضع آلية عمل، لتنســيق الجهــود أعضاء التحالف 

الـ39 التي سيتبادلون من خاللها املعلومات األمنية 

فيــام بينهم. حيث تم من خالل هذا االجتامع وضع 

آليــات للعمل، والتي ســتكون عىل مبدأ املشــاركة 

لتنسيق الجهود وليس اإللزام.

هل ســيتم يف املرحلة املقبلة إنشــاء مقر 
أو مركز لتنسيق نشاطات دول التحالف 
اإلســالمي؟ وهل تم تحديد امليزانية 

املخصصة له؟
نحن يف مرحلة وضع األسس األوىل، مل تبحث تفاصيل 

محددة، علامً بأن الرياض قدمت مبنى ملركز تنسيق 

نشاطات التحالف ووفرت ميزانيته التشغيلية،حتى 

يكون املركز عامال منذ اليوم األول، ووضعت الهياكل 

التنظيمية واآلليات التي أقرت يف االجتامع من خالل 

رؤســاء األركان، إال أنه لن ينطلق عمل املركز رسمياً 

قبــل اجتامع لوزراء دفاع دول التحالف اإلســالمي، 

والذي من املقرر عقده يف القريب العاجل.

كــام عرضت اململكــة العربية الســعودية عىل الدول 

الحليفــة لها إنشــاء مركز متخصــص ملالحقة اإلرهاب 

فكرياً باسم «مركز الحرب الفكرية»، تحت مظلة وزارة 

الدفاع الســعودية، بهدف وضع اســرتاتيجيات فكرية 

ومالية وإعالمية، ملواجهة اإلرهاب والتصدي له•
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دبلوماسّية املدن

عىل امتداد التاريخ اإلنساين أدت مدن بعينها أدواراً حضارية وثقافية مهمة؛ كان لها األثر الكبري يف تعزيز 
التواصل والحوار بني مختلف الشعوب.. ونذكر يف هذا السياق أثينا وروما والقريوان وفاسوقرطاجنة..

لقد تزايدت أهمية املدن يف الوقت الراهن؛ مع تطور الدميقراطية املحلية؛ وتعاظم املهام والتحديات 
امللقاة عىل األجهزة والنخب املعنية بتدبري هذه املدن؛ وما يفرضه ذلك من اعتامد تدبري اسرتاتيجي قادر 

عىل خلق الرثوة وتحقيق التنمية واملساهمة يف تحقيق السلم واألمن الدوليني يف تجلياتهام املختلفة.
تؤكّد تقارير األمم املتحدة أن عدد سكان العامل يف املناطق الحرضية تضاعف ثالث مرات منذ بداية 
القرن العرشين إىل حدود سنوات التسعينيات من القرن املنرصم. كام ارتفعت نسبة املدن املليونية التي 
تحتضن أكرث من خمسة ماليني نسمة عىل امتداد مناطق مختلف من العامل؛ وأضحت إسهامات املجال 
الحرضي يف اقتصاديات الدول أكرث قوة وأهمية بالنظر لتطور الصناعات واألنشــطة الخدماتية املختلفة.. 
مقارنة مبا كان عليه األمر يف املايض.. فيام تشــري اإلحصائيات إىل أن هناك مدناً عاملية كام هو الشــأن 
بالنسبة ل“سيول“ و“ساو باولو“.. تضاهي مبقوماتها البرشية واالقتصادية.. إمكانات بعض الدول نفسها..
أضحى الخيار الالمركزي من أبرز السامت التي متيز األنظمة السياسية واإلدارية الدميقراطية املعارصة؛ 
فهو وسيلة مثىل إلرشاك الساكنة يف تدبري شؤونهم، كام أنه ميّثآللية لتخفيف أعباء الدولة املتزايدة؛ ونهج 

سياسة القرب ودعم الدميقراطية املحلية..
إن املجال الدبلومايس هو شأن سيادي متارسه الدول؛ غري أن تشابك العالقات الدولية وتعدد الفاعلني؛ 
وتعقد املصالح والقضايا واألزمات الدولية.. وتعدد القنوات املؤثرة يف توجهاتها؛ وضع السياسة الخارجية 
للدول أمام محك حقيقي فرض عقلنة أكرب ومشاركة أوسع يف صياغة القرار الخارجي بالشكل الذي يضمن 
نجاعتها وعقلنتهاودمقرطتها وتحقيقها لألهداف واملصالح املتوخاة.. وهو ما أتاح بروز الدبلوماسية 

املوازية التي تقودها مختلف الفعاليات من أحزاب ومجتمع مدين وجامعات وجامعات محلية..
إن وظيفة السياســة الخارجية للدول مل تعد مقترصة عىل نســج وتعزيز العالقات التقليدية بني الدول؛ 
بل أصبحت تحمل عىل كاهلها مســؤوليات جساماً؛ ترتبط بتدبري األزمات املختلفة وجلب االستثامرات 
وتعزيز املصالح العليا للدولة يف جوانبها ومظاهرها املتعددة؛ باإلضافة إىل املساهمة يف خدمة قضايا 

السلم واألمن الدوليني..
أدت الكثري من املدن األوروبية دوراً محورياًيف تلطيف األجواء املتوترة يف أعقاب الحرب العاملية الثانية؛ 
وتعميق ومتتني العالقات بني الشعوب األوربية ودعم أسس االتحاد األورويب وتوطيد رشعيته الشعبية؛ 

عرب إبرام اتفاقات التوأمة الرشاكةوالتعاون..
ووعياً منه بأهمية ونجاعة التعاون بــني املدن والجامعــات املحلية؛أقرّمجلس االتحاد األورويب عدة 
اتفاقيات تدعم هذا الخيار؛ حيث صادقت دول املجموعة األوربية عىل اتفاقية مدريد بتاريخ 21 مايو 
1986 التي شكلت إطاراً قانونياً يضفي طابعاً من األهمية والرشعية عىل مختلف االتفاقات املربمة يف 
هذا الصدد؛وتوالت االتفاقيات املربمة يف هذا الصدد؛ومنها اتفاقية روما بني إيطاليا وفرنسا سنة 1993 
واتفاقية بايون بني فرنســا وإيطاليا لسنة 1995؛ كامبادرت مجمل دول االتحاد إىل تأطريه (التعاون بني 

املدن) قانونياً وتفعيله ميدانياً..
مل تعد إســهامات املدن يف دعم السياسة الخارجية للدول مقترصة عىل أسلوب التوأمة الذي ينطوي عىل 
أهمية رمزيةتتجسد يف تعزيزالتضامن اإلنساين والتبادل الثقايف وترسيخ ثقافة الحوار والتواصل؛ بل تطّور 
األمر إىل إعامل اتفاقات الرشاكــة والتعاون يف عالقتها بنقل التكنولوجيا والتجارب والخربات وإحداث 

املشاريع املختلفة وتشبيك املصالح املختلفة.
وأمام الرتدي الذي أصاب النظام اإلقليمي العريب وتصاعد حجم األزمات والرصاعات يف املنطقة؛ واهتزاز 
صورة العرب واملسلمني يف الخارج؛ ميكن لدبلوماسية املدن أن تؤدي أدواراًمهمة عىل مستوى تجاوز حالة 

االحتقان التي تطبع املنطقة؛ والسعي لرتسيخ صورة مرشقة تدعم الحوار والتواصل اإلنسانيني.

drisslagrini@yahoo.fr 

بقلم:
د. إدريس لكريني

 Z أستاذ العالقات الدولية
جامعة القاضي عياض؛ 

مراكش

drisslagrgggg ini@yahoo
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يف السادس والعرشين من مارس 2015، 

انطلقت عملية «عاصفة الحزم»، التي 

نفذها التحالف العريب لدعم الرشعية 

الدستورية بقيادة اململكة العربية 

السعودية وبطلب من الحكومة اليمنية 

وبدعم أممي قوي. واآلن، وقد مىض 

عام بأكمله عىل هذه العملية، التي 

تحققت أهدافها واستكملت بعملية 

«إعادة األمل» يف الحادي والعرشين 

من ابريل العام املايض، رمبا يكون من 

األجدى ـ اسرتاتيجياً ـ التوقف عند 

دروسها وآثارها عىل الصعد كافة.

جدير بنا أن نتذكر جميعــاً أن عملية «عاصفة الحزم» 

مل تكن سوى رد فعل العتداءات جامعة الحويث وميلشيات 

املخلوع صالح عىل الشعب اليمني، وقفزها عىل الرشعية 

الدســتورية التي أقرها العامل أجمع، ومحاولتها االســتيالء 

بالقوة عىل الســلطة يف هذا البلد الشــقيق، وبالتايل فإن 

البــادئ باالعتــداء والبغي والظلم هو الطــرف الذي ظل 

طيلة عــام كامل عىل تعنته وتشــدده ورغبته الحثيثة يف 

فــرض إرادته وكرس إرادة شــعب كامل يريــد حياة آمنة 

يســتحقها، ومل يفق الحويث وصالح من  غيهام وضالالتهام 

سوى بعد أن تجرعا كأس هزائم عسكرية متوالية عىل يد 

املقاومــة اليمنية املدعومة من قوات التحالف العريب، ومل 

يعد أمامها ســوى التســليم باألمر الواقع بعد أن سيطرة 

الحكومة الرشعية اليمنية عىل نحو 90% من أرايض البالد 

وبســطت نفوذها عليها، وأدرك املهزومان أنه ال فكاك وال 

فرار من البحث عن تسويات وحلول سياسية تضمن لهام 

ولو جزءاً قليل مام كانــا يطمحان إىل تحقيقه عرب العنف 

والقوة الخشــنة ونرش الفوىض والخــراب يف ربوع اليمن. 

ويف هذه الظروف باتت األطراف اليمنية جميعها تتحدث 

عــن حلول سياســية، وتطالب مبا كانــت تطالب به دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل عام مىض!!

ال شــك أن موقف الحويث وحلفائه من ميلشيات صالح 

قراءة & عــام « احلــزم واMمل»
املقدم ركن/ يوسف جمعه احلداد .. رئيس التحرير

اد ال يف

وداعميهم ومموليهم ورعاتهــم اإلقليميني، مل يكن متجهاً 

نحو طاولة التفــاوض منذ البداية، ولكــن موازين القوى 

عــىل األرض فرضت معادلة جديــدة، حيث أجرب التدخل 

العســكري األطراف اليمنية كافة عىل الجلوس عىل طاولة 

املفاوضات للســري يف العملية السياسية، مبا يضمن تحقق 

أمن واستقرار هذا البلد الشقيق.

منــذ القدم، كان الفالســفة وعلامء السياســة يعرفون 

الحروب بأنها اســتمرار للسياســة بطريقــة أخرى، ورغم 

الجــدل القائــل بأن الحرب هي ليســت ســوى انعكاس 

إلخفاق السياســة، فإن الحروب ال تنفصل يف حقيقة األمر 

عــن العمل الســيايس، فهي قرار ســيايس بالدرجة األوىل، 

والســيام يف ضوء تعقيــدات الواقــع العاملــي واإلقليمي 

الراهن، وعلينا أن نقر متامــاً بأنه لوال «عاصفة الحزم» ملا 

قرر الحويث وحلفائه الجلوس عىل طاولة التفاوض مع بقية 

الفرقاء اليمنيني.

الحل السيايس

إذا ... السياســة هي نهاية نفــق الحرب، فهكذا يخربنا 

التاريــخ، لذا فــإن دول التحالف العــريب، بقيادة اململكة 

العربية الســعودية، تدعم أي تسوية أو حل سيايس قائم 

عــىل املبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ويراعي 

بنود القرار األممي رقم 2216، السيام أن هذه الدول تدرك 

متاماً أن عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة األمل» قد حققتا 

الكثــري من أهدافهــام االســرتاتيجية، ويف مقدمتها إحباط 

املخطط التوســعي الطائفي، الذي استهدف السيطرة عىل 

اليمن ومحاولة تطويق دول مجلس التعاون اسرتاتيجياً، مبا 

كان يعنيه ذلك من اقرتاب من تنفيذ لألجندة التوســعية 

الطائفيــة يف اإلقليم؛ فقد نجح التدخل العســكري الحازم 

للتحالف العريب يف إفســاد هذه «الطبخة» الطائفية متاماً، 

مبا تعنيه من تقويض لألمن واالســتقرار اإلقليمي، وإطالق 

موجــات اضطــراب عاتية،مل يكــن أحد يســتطيع التنبؤ 

بعواقبها الوخيمة عىل دول املنطقة وشعوبها كافة.

الفزعة الخليجية

نجحت «عاصفــة الحزم» أيضاً يف االنتصار ألهل اليمن 

وعروبتهــم وقوميتهــم، وكان لهذه «الفزعــة» الخليجية 

العربية أثر اســرتاتيجي بالغ يف إعــادة اليمن إىل حاضنته 

االسرتاتيجية الطبيعية، والتأكيد عىل عروبته، وكون شعبه 

األصيل جزء ال يتجزأ من األمة العربية، واثبات أن شعوب 

دول مجلس التعاون ال تألو جهداً وال تبخل بقطرة دماء يف 

سبيل الدفاع عن أشقائهم اليمنيني.

عيال زايد

سيســجل التاريــخ أن قيادتنا الرشــيدة، وعىل رأســها 

ســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة ـ حفظه الله ـ 

وقواتنا املسلحة الباسلة قد شاركت بفاعلية وكفاءة قتالية 

يشــهد بها الجميع منذ اللحظــات األوىل لعملية «عاصفة 

الحزم»، وكان لها دور عمليايت فاعل يف تحرير  كافة املدن 

واملناطق اليمنية املحررة، حيث أكد أبطال قواتنا املسلحة 

ـ كعادتهــم وعهدنا بهم دامئا ـ قدراتهم وكفاءتهم القتالية 

العالية يف مختلف ظروف القتال، إمياناً من هؤالء األبطال 



لوال «احلزم واMمل» ملا قرر 
احلوثي وحلفائه اجللوس على 

طاولة التفاوض

بنبل الرســالة ووطنية املهمة، التــي حملوها عىل عاتقهم 

دفاعــاً عن األمن الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

وحفاظــاً عىل أمن واســتقرار الشــعب اليمني الشــقيق؛ 

فهم «عيال زايد» الذي تربوا وترعرعوا يف مدرســة العطاء 

وترشبوا قيم العروبة األصيلة وتشــبعوا بها، فهم ميتلكون 

والءاً عميقــاً لقيادتهم وشــيوخهم، وينتمــون إىل أرضهم 

وتراب بالدهم أشــد االنتامء، متمســكني مببــادئ العدل 

ومتســلحني بقوة الحق ومقتنعني بنــرصة امللهوف واغاثة 

املستغيث، وتلك هي أسمى قيم التحرض واإلنسانية.

دماء الشهداء

مل تكن مشــاركة قواتنا املســلحة يف عمليــة «عاصفة 

الحزم» ســوى تعبري جيل عن عقيــدة قتالية تؤمن بالحق 

والعدل وتنتــرص للمظلوم، فكانت دماء شــهداؤنا األبرار 

التي ســالت عىل أرض اليمن، وامتزجت بدماء أشــقائهم 

العرب واليمنيني مبنزلة دليل ساطع عىل أن أبناء اإلمارات 

جاؤوا يحملون أرواحهم بني أيديهم ســاعني لحامية األمن 

الوطنــي لبالدهــم مدافعني نبــالء وأقوياء عــن الرشعية 

الدســتورية يف بلد عريب أصيل يستحق بحق كل نقطة دم 

إماراتية وعربية سالت عىل أرضه الطاهرة.

أبطــال قواتنا املســلحة ينطلقــون يف مهامهم اإلنســانية 

واالغاثيــة مــن خربات عريضــة تراكمت لديهــم يف مهام 

اغاثية وإنسانية يف مناطق شتى من العامل خالل العقدين 

املاضيني، حيث حازت القوات اإلماراتية عىل تقدير عاملي 

كبري نظرا لجهودها يف ترسيخ السالم واالستقرار يف العديد 

من مناطق النزاع، وكانت عامالُ رئيســياً أسهم يف تخفيف 

املعاناة اإلنسانية يف هذه املناطق.

تنفيذ الوعد

انطالقــاً مام ســبق كله، تؤمــن قيادتنا الرشــيدة بأن 

دور أبطــال قواتنا املســلحة يف تأمني مدينــة عدن وبقية 

املدن اليمنية وترســيخ اســتقرارها، ومســاعدة الحكومة 

اليمنية عىل بسط ســيطرتها عىل املناطق املحررة باليمن 

الشــقيق، هي رســالة رضورية ومهمة اسرتاتيجية يك يؤيت 

جهــد عام كامــل مثاره، ويك تســتطيع الحكومــة اليمنية 

الرشعية االضطــالع بدورها يف توفري الخدمات األساســية 

للشــعب اليمني الشــقيق وتخفيف األعباء عنه يف أرسع 

وقت ممكن، تنفيذاً لوعد صاحب الســمو الشــيخ محمد 

بن زايــد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائــب القائد األعىل 

للقوات املســلحة، حني قال يف أبريل من العام املايض «إن 

التحرك إلنقاذ اليمن ال يقترص عىل الجانب العســكري أو 

األمني فقط بل سيمتد إىل الجوانب التنموية واالقتصادية 

واإلنسانية واالجتامعية، ألهميتها يف دعم الشعب اليمني 

حتى يتمكن من التغلب عىل التحديات كافة».

املساندة واإلعامر

وألن عقيدتنا القتالية ال تنفصل عن عقيدتنا السياسية، 

ومبادئنا اإلنســانية، فقد آلت قيادتنا الرشيدة عىل نفسها 

منذ الســاعات األوىل لعمليــة «عاصفة الحــزم» أال ترتك 

الشعب اليمني مبفرده يف مواجهة االعتداء الحويث الغاشم، 

ولذا فإن دولة اإلمارات العربية املتحدة ســتواصل دورها 

يف مســاندة األشقاء اليمنيني، وتسهم جدياً يف إعادة إعامر 

عدن واملناطق املحررة، ومســاعدة الشــعب اليمني عىل 

بناء دولته ومؤسســاته، كام تعمل اإلمارات عىل اإلســهام 

يف تجهيــز وتأهيل الجيش الوطني اليمني للقيام بدوره يف 

حامية شعبه وأرضه.

دور اإلمــارات التاريخــي يف نــرصة األشــقاء يف اليمن 

وإغاثتهم، ودماء شــهداؤنا األبرار األطهار عىل أرض اليمن 

سيظالن خري شاهد عىل ما يربط اإلمارات باليمن الشقيق 

وشعبه األصيل•

بعد عام من «عاصفة الحزم» نشــعر مبزيج من الفخر 

واالعتــزاز بالقدرات القتاليــة والعملياتيــة والتخطيطية 

لرجال قواتنا املســلحة الباســلة، فقد كانوا ـ وال يزالون ـ 

عىل قدر ثقة قيادتنا الرشــيدة وشــعبنا الــويف بهم، وكان 

ملشــاركتهم يف عمليتي «عاصفة الحزم» ثم «إعادة األمل» 

دوراً رئيسياً فعاالً يف تحقيق األهداف االسرتاتيجية، وإنقاذ 

الشــعب اليمني الشــقيق من هوة كئيبة ومؤامرة خبيثة 

كانت تحاك ضده.

البعد اإلنساين

والشــك أن القدرات النوعية الفريــدة واألداء البطويل 

لقواتنا املســلحة يف األرايض اليمنية، مل تقترص عىل العمل 

العســكري بل طالــت أدواراً ال تقل أهميــة ـ إن مل تكن 

تفــوق ـ عىل الصعيد اإلنســاين واالغايث، حيث أســهمت 

قواتنا املســلحة يف تخفيف معاناة الشــعب اليمني طيلة 

األشــهر الفائتة، وكان تركيزها عىل مراعاة البعد اإلنســاين 

ال يقل مطلقاً عن تركيزها عىل إنهاء واســتئصال السيطرة 

الحوثيــة عىل املدن اليمنية واحــدة تلو األخرى. ولعل ما 

مييــز أداء القوات املســلحة اإلماراتيــة يف ميادين العمل 

اإلنســاين عن غريها مــن القوات الشــقيقة والصديقة أن 
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خوض حربني & وقت واحد ....
      اسuاتيجيات وحروب الضرورة

عىل خلفية تنامي خطر اإلرهاب وتعدد مصادر التهديد االسرتاتيجي لألمن القومي العريب، وما يرتبط بذلك من 

تزايد احتاملية حدوث تدخالت عسكرية لبعض دول مجلس التعاون يف مناطق رصاع جديدة لحامية األمن القومي 

العريب ومكافحة االنتشار الوبايئ لتنظيامت التطرف واإلرهاب، تداول الكثري من املحللني والخرباء واملتخصصني يف 

اآلونة األخرية سؤاالً مهامً مفاده: هل ميكن للجيوش العربية خوض حربني يف وقت واحد؟ تنبع أهمية اإلجابة من 

أهمية دور الجيوش يف توجيه دفة التاريخ اإلنساين، فأكرث من ثلثي التاريخ البرشي هو تاريخ الجيوش، أو باألحرى 

تاريخ الحروب التي خاضتها تلك الجيوش وبطوالت قادتها وجنودها وقصصهم، وتأثري هذه الحروب يف التوازنات 

الجيوبوليتيكية والعالقات اإلقليمية والدولية واإلنسانية أيضاً. 

إعداد: 
سامي بيومي

 

استراتيجيات

رورة

رتبط بذلك من 

األمن القومي 

واملتخصصني يف 

مية اإلجابة من 

ىىش، أو باألحرى 

ب يف التوازنات 

ًإلنسانية أيضاً. 

إعداد: 
مي بيومي
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ترتبط فكرة خوض حربني يف آن واحد، إىل حد كبري، بقدرات االنتشــار 

العســكري للجيوش، وتلك ميزة ال متتلكها ســوى جيــوش معدودة يف 

العامل، يف مقدمتها الجيش األمرييك، فعىل سبيل املثال نلحظ أن الجيش 

الربيطــاين والفرنــيس ال ميتلكان ســوى %20 من قدرة االنتشــار التي 

يتمتع بها الجيش األمرييك برغم القدرات العســكرية الكبرية للجيشني 

الربيطــاين والفرنيس. وقد ارتبطت فكرة خوض الجيش األمرييك حربني 

يف آن واحــد بتحــوالت السياســة الدولية، وتحديداً بصعــود الواليات 

املتحــدة قوة عظمى مهيمنة عىل النظــام العاملي الجديد عقب انهيار 

االتحاد السوفيتي رســمياً عام 1991، حيث برزت الحاجة إىل تدخالت 

عسكرية أمريكية عدة متزامنة سواء لبسط األمن واالستقرار أو للدفاع 

عــن املصالــح األمريكية أو ألســباب واعتبارات إنســانية، وبالفعل تم 

وضع اســرتاتيجية للجيــش األمرييك وقتذاك، بحيث يكــون قادراً عىل 

خوض وكســب حربــني إقليميتني كاملتني يف وقــت واحد، وتم تعديل 

الخطــة عام 2001، بحيث يكون أحد االنتصارين آنياً وســاحقاً واُطلق 

عــىل تلك الخطة "1-2-4-1"، وتعني أن الجيش األمرييك ميتلك قدرات 

عســكرية تؤهله للدفاع عن األرايض األمريكية وحاميتها ضد أي خطر 

خارجــي، وميتلك يف الوقت ذاته املقدرة عىل الدفع بقوة ردع يف أربعة 

مســارح عمليات، وخــوض حربني يف آن واحــد، وبحيث يحقق النرص 

الســاحق يف واحدة من هاتني الحربــني. وارتبط بهذا التطور الخططي 

تغري اســرتاتيجية "البنتاجون" من "التحليل القائم عىل التهديدات" إىل 

اســرتاتيجية "التحليل القائم عىل القدرات العملياتية"، أي الرتكيز عىل 

القدرات العســكرية التي يحتاجها الجيــش األمرييك وليس عىل أمناط 

التهديد االســرتاتيجي التي تواجه األمن القومي واملصالح االسرتاتيجية 

األمريكية. وما ســبق ال يعني أن اسرتاتيجية خوض حربني يف آن واحد 

مل تطبق سوى عقب الحرب الباردة، فمن الناحية النظرية أخذ الجيش 

األمرييك بهذه االسرتاتيجية طيلة سنوات الحرب الباردة، وعقب الحرب 

العامليــة الثانية مباشرة، لسبب بســيط هو أن التخطيط العسكري 

األمريــيك ظل طيلــة تلك الفرتة يســتهدف الجاهزية العســكرية 

لخوض رصاع شــامل مع حلف وارسو يف القارة األوروبية، ومبوازاة 

ذلــك كانت هنــاك فرضية دامئــة تتصل باحتامليــة خوض رصاع 

عسكري مواز يف القارة اآلسيوية. 

سيناريوهات الحربني

وقــد أنتجت فرضية خــوض حربني يف آن واحد تصــورات وبدائل 

اســرتاتيجية عديدة منهــا الرؤية التي صاغها مايــكل أوهانلون يف 

كتابه املشــار إليه ســالفاً، حيث اعترب أوهانلــون أن خوض حربني 

يف وقــت واحد فرضيــة ضعيفة، باعتبار أن لكل حــرب متطلباتها 

الخاصة، فعىل ســبيل املثال، قد يحتاج أي رصاع عســكري أمرييك 

محتمــل مــع الصني حول مضيــق تايوان إىل الرتكيــز عىل القوات 

الجويــة، وهــو رصاع مغاير ألي حرب محتملة قد تندلع يف شــبه 

الجزيــرة الكوريــة، بينام تركــز أي حرب محتملة مــع إيران عىل 

املمــرات املائية، وهي مســألة مختلفة عن الحالــة العراقية، التي 

كان للقوات الربية الــدور األبرز يف اجتياحها عام 2003. لذا اقرتح 

أوهانلــون خطة أمريكية أخرى، بديلة لفرضية حربني يف آن واحد، 

رمز إليها بـ"-4-1 1-1-1"، حيث تشري "1-1-1" إىل مواجهة بحرية 
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- جويــة، وحرب برية رئيســية، ومهمة حفظ اســتقرار 

كبرية مثل ما حدث يف العراق. 

ويبدو من النقاشــات أن فرضية خــوض حربني يف آن 

واحد معاً، تبدو مرهونة بطبيعة الرصاعات أكرث مام ترتبط 

بالتخطيط العســكري النظري، فعىل ســبيل املثال، يشري 

بعض الخرباء إىل أن حرب محتملة مع كوريا الشاملية قد 

تحتــاج من الجيش األمرييك إىل نصف مليون جندي عىل 

األقل استناداً إىل تقديرات للبنتاجون، مع احتاملية عالية 

لفقدان مئــات اآلالف من الجنــود األمريكيني وفق هذا 

الســيناريو املرعب. ويطرح الخرباء ســيناريوهات أخرى 

عدة تحتــاج فيها الواليات املتحــدة إىل أعداد هائلة من 

القــوات الربية مبا يجعل من الصعب الحديث عن حربني 

يف آن واحــد، ومن هذه الســيناريوهات نشــوب حرب 

بــني الصني وتايوان، بحيث يفرض عــىل الجانب األمرييك 

التدخــل لحامية الحليف التايــواين، حيث يحتاج الجيش 

األمرييك يف حالة كهذه إىل نحو مائة ألف جندي.

والشــك أن انتشــار خطر اإلرهاب قد دفع النقاشات 

حول فرضية خوض حربني يف آٍن واحد باتجاهات مغايرة، 

فالحــروب يف عرص التهديــدات اإلرهابية اتخذت منحى 

آخر، حيث فرض خطر اإلرهاب سامت جديدة للتهديدات 

االســرتاتيجية املحتملة، أبرزها املفاجأة املكانية والزمنية 

ورسعة انتشار اللهب وانتقاله جغرافيا، وبرزت تهديدات 

اســرتاتيجية محتملة ولكن مجرد طرحها يثــري قلقاً بالغاً 

وجود "داعش" & 
سوريا عامل مبنزلة 
تهديد يفوق & أثره 

الكوابح الناجمة 
عن تراجع أسعار 

النفط وما تفرزه من 
ضغوط على موازنات 
الدول املنتجة للنفط

يف العواصــم الكربى، مثل احتاملية حصــول قوى مناوئة 

للواليات املتحدة عىل الرتســانة النووية الباكســتانية، أو 

سقوطها يف يد تنظيامت إرهابية، أو سيطرة تنظيم إرهايب 

عىل الحكم يف دولة نفطية كربى، أو حدوث اضطرابات يف 

دولة ضخمة دميوغرافياً مثل نيجرييا أو إندونيسيا. 

اسرتاتيجية الدفاع األمرييك

وقــد ناقش الباحث األمرييك املعــروف مايكل أوهانلون 

يف كتابه "اســرتاتيجية الدفــاع األمريكية يف مرحلة مابعد 

 "US defense strategy after Saddam صدام حســني

الصــادر عــام 2005، وجهتــي نظر قيادتني عســكريتني 

أمريكيتــني كان لهــام دور مؤثــر يف التاريــخ األمريــيك 

الحديث وهام الجرنال كولن باول، املؤيد للقوة الساحقة 

لخوض الحــروب، والثانية وجهة نظر دونالد رامســفيلد 

القامئــة عىل اعتــامد مزيــج ذيك من املفاجــأة والرسية 

واملهارات القتالية والتشكيالت الصغرية. وخالل مناقشته 

واستعراضه الشــيق للدروس املستفادة من حريب العراق 

وأفغانســتان، ميكن الخروج من الكتــاب بدروس عديدة 

مهمــة، منها صعوبة الرهان عىل التفوق التقني وحده يف 

تحقيق نرص عســكري كامل عىل تشكيالت قتالية بدائية، 

وهــو أمر نــراه بالفعــل اآلن يف محدوديــة أثر رضبات 

التحالف الدويل ضد تنظيم "داعش" يف ســوريا والعراق، 

كام نراه بدرجة ما يف طول املدة الزمنية التي اســتغرقتها 

ـ وال تــزال ـ عمليتــي "عاصفة الحزم" و "إعــادة األمل" 

ضد ميلشــيات الحويث وصالح يف اليمن الشــقيق، وذلك 

برغم ما متتلكه الدول املشــاركة يف العمليات العســكرية 

من قــدرات قتالية وعملياتية متطورة، ولكن حرصها عىل 

تفادي املدنيني وتوجيه رضبات "مرشطية" إىل ميلشــيات 

الحويث وصالح يسهم يف تأخري الحسم العسكري.



ميتلك اجليش 
اMمريكي قدرات 
عسكرية تؤهله 

للدفاع عن اMراضي 
اMمريكية وحمايتها 

وقوة ردع & أربعة 
مسارح عمليات
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الدرس األهم عىل صعيد النتائج املحتملة ألي مواجهات 

بني قــوات نظامية متقدمة وميلشــيات، برز عىل الجبهة 

األفغانية ليــس من خالل االجتياح األمرييك ألفغانســتان 

عــام 2001، بــل ســبق ذلك بأكــرث من عقديــن كاملني، 

وتحديداً خالل الحملة الســوفيتية عىل أفغانستان، حيث 

فشــلت جحافل الجيش السوفيتي يف التصدي للجهاديني، 

الذيــن كانوا ميثلــون بدورهم تنظيــامت وجامعات غري 

مدربة يف أغلبها وال متتلك من خربات قتالية كافية ملواجهة 

جيش نظامــي إلحدى القوتــني العظميــني وقتذاك. ويف 

أفغانستان، حيث اســتخدمت للمرة األوىل األسلحة ذات 

التقنيات الحديثة مثل القنابل املوجهة عرب أنظمة تحديد 

املواقع األرضية GPS، واملركبات اآللية، مل تستطع القوات 

األمريكية االســتغناء عن وجود قوات التحالف الشــاميل 

وغريها من الوحدات األفغانية عىل األرض إللحاق الهزمية 

بطالبان و"القاعدة"، كــام أخفقت قوات "املارينز" ـ عىل 

كفاءتها ومهاراتها القتالية ـ يف تحقيق نرص عسكري كامل 

يف معركة "تورا بورا" الشــهرية بسبب االعتامد املفرط عىل 

القــوة الجوية باإلضافة إىل الحلفاء املحليني، وهو ما نكاد 

نراه يف سوريا اليوم يتكرر بشكل تام.

 ما يهمنا يف هذا النقاش هو العالقة بني حجم الجيوش 

والتطور التســليحي من ناحية واملقدرة عىل شــن حرب 

أو أكــرث من ناحية ثانية، فأحد أســباب التعرث األمرييك يف 

العــراق بعد اجتياح جيش صدام حســني يكمن يف إجهاد 

القوات الربية، الذي كان العمل الشاق من نصيبها وحدها 

كــام يقول أوهانلون، الذي اعترب أن اإلفراط يف اســتخدام 

القوة الربية وانتشــارها املكثف يف مناطق رصاع جغرافية 

متباعــدة قد أســهم نســبياً يف تراجع النفوذ والســيطرة 

األمريكية عىل النظام العاملي الجديد.

الدول الخليجية وخوض حربني يف آن واحد 

عىل خلفية إعالن كل من اململكة العربية السعودية ودولة 

اإلمارات العربية املتحدة استعدادهام للتدخل العسكري 

الربي يف ســوريا ضمن تحالف دويل موسع ملحاربة تنظيم 

"داعــش"، ومتريــن "رعــد الشــامل" الذي جــرى مؤخراً 

بصحراء حفر الباطن مبشــاركة قوات سعودية وأخرى من 

20 دولة إســالمية حليفة من بينها قــوات إماراتية، طرح 

فرانك جاردنر مراسل الشؤون األمنية يف شبكة "يب يب يس" 

سؤاالً مهامً مفاده: هل مبقدور السعودية خوض حربني يف 

آن؟ ووجه هذا السؤال إىل العميد أحمد العسريي، الناطق 

العســكري الســعودي، الذي أجاب قائال: "أعرف أنه أمر 

منهــك من ناحية املوارد والقــوة البرشية، إذ نواجه اليوم 

تحديات يف الجنوب وقواتنا متمددة يف الشــامل منذ عام 

2014، وكل ذلك ألننا نشعر بأن أمننا الوطني مهدد."

وبعد اســتعراض معطيــات الوضع اإلقليمــي الراهن، 

قال جاردنر ســؤاالً يف نهاية تقريره: الســؤال اآلن هو إذا 

ما كان لدى الســعوديني املال والصرب الكافيني للمشــاركة 

يف تحالفــني يحاربــان عىل جبهتني، فيــام تواصل حصيلة 

الضحايا يف صفوف املدنيني اليمنيني االرتفاع؟.

ويف تحليل ذلك، ميكن القول بأن املتغريات املتســارعة 

إقليميــاً وعاملياً، قد فرضــت منط تحالفات اســرتاتيجية 

بــات يعرف بتحالفات الرضورة، كام أفــرزت أيضاً حروباً 

باتــت أيضاً بحــروب الرضورة، وهي تلــك الحروب التي 

اضطــرت دول عدة يف املنطقــة لخوضها دفاعاً عن األمن 

الوطنــي والقومــي العريب، وحامية شــعوب شــقيقة يف 

مواجهة اعتداءات طائفية غاشــمة مثلام حدث يف اليمن، 

ومثــل هذه الحــروب واملشــاركات العســكرية تتجاوز 

الفكرة االختيارية التــي تنطلق منها فرضية خوض حرب 

يف آٍن واحــد، فاملســألة يف هــذه الحالة تــكاد تصل حد 

اإللــزام الوطني والقومي، وال تتوقــف عند حد القدرات 

العملياتية والقتالية للجيوش، أو صياغة عقائد قتالية بناء 

عىل طموحات اسرتاتيجية، ما يفرس قول العميد العسريي 

أن "أمننــا الوطنــي يتعــرض لتهديــدات"، أي إن القرار 

االســرتاتيجي يف حاالت كهــذه ليس انتقائيــاً، وال يخضع 

لخيارات كثــرية، بدليــل أن اململكة العربية الســعودية 

ودولة اإلمارات العربية املتحدة اعتمدتا خياراً اسرتاتيجياً 

محتمالً يقيض بإمكانية التدخل العســكري برياً يف سوريا 

يف وقت تواصل فيه أســعار النفــط تراجعها، الذي يرهق 

ميزانيــات دول النفط جميعها، ولكن املســألة يف حاالت 

كهذه تخضع لحســابات املوامئة االســرتاتيجية، التي متيل 

بأرجحيــة شــديدة إىل جانب كفة حاميــة األمن الوطني 

لهذه الدول بغض النظر عن حسابات التكلفة االقتصادية 

واملادية والبرشية املحتملة. فالسعودية واإلمارات تدركان 

أن أســعار النفط قــد تدهورت بأكرث مــن 60 باملئة مام 

كانــت عليه، وعملية "إعــادة األمل" يف اليمن الشــقيق 

التزال تتواصل، حتى تحقيق أهدافها االسرتاتيجية وبسط 

األمن واالســتقرار يف هذا البلد، ومــع ذلك يبقى التهديد 

الناجم عن وجود "داعش" يف سوريا عامل تهديد يفوق يف 

أثره الكوابح الناجمة عن تراجع أســعار النفط وما تفرزه 

من ضغوط عىل موازنات الدول املنتجة للنفط.
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هدفت مناورات "رعد الشامل" التي ضمت قوات من 

20 دولــة حليفة يف أكرب تجمع عســكري يف املنطقة منذ 

حملــة "عاصفة الصحراء" التي نجحت يف تحرير الكويت 

من الغزو العراقــي عام 1991، هدفت إىل تدريب قوات 

دول التحالف اإلســالمي الذي أسســته اململكــة العربية 

الســعودية عىل خوض الحروب غــري التقليدية، ملواجهة 

خطــر تنظيــامت اإلرهاب املنتــرشة بالعديــد من دول 

التحالف، ومتثل خطراً بالغاً عىل أمنها القومي، وهو هدف 

حيوي بالفعل، فهذا النمط من التهديدات االســرتاتيجية 

املتنامية يفرض بالفعل تبادل الخربات العسكرية بني دول 

التحالف، لذا فاملناورات ضمت دول مثل مايل التي تواجه 

خطر تنظيم "القاعدة" يف شاملها، وباكستان التي تتصدى 

لتنظيامت مســلحة عدة، ومرص التي يقاتل جيشــها ضد 

تنظيم "داعش"، الذي يســعى جاهــداً لتثبيت قدميه يف 

األرايض املرصيــة، إىل جانب اململكة العربية الســعودية 

ودولة اإلمارات العربية املتحدة اللتني أخذتا عىل عاتقهام 

استئصال شأفة اإلرهاب من املنطقة ومطاردة تنظيامته.

خالصات

بشــكل عــام، فــإن اســرتاتيجية خوض حربــني يف وقت 

واحد ليست ســهلة التنفيذ حتى من جانب جيش القوة 

العظمــى الوحيــدة يف العامل، فقد أعاقــت حرب العراق 

مقدرة الواليــات املتحدة عىل هزمية تنظيم "القاعدة" يف 

مناطــق متركزه املتناثرة جغرافياً وفروعه املتفتتة تنظيمياً 

برغم تفاقم خطر التنظيم، فضالً عن وجود عوامل واقعية 

تعرقل تحقق هذه الفرضية بنجاح تام يف مختلف حاالت 

التنفيــذ، ومن هــذه العوامل قــدرات انتشــار القوات، 

اململكة العربية 
السعودية ودولة 

اbمارات العربية 
املتحدة أخذتا على 
عاتقهما استئصال 

جذور اbرهاب من 
املنطقة ومطاردة 

تنظيماته

وحــدود هــذه القــدرات، فالواليات املتحدة اســتعانت 

بنحو نصف قواتها الربيــة وثلث املارينز تقريباً يف حربها 

عىل العــراق عام 2003، حيث وصل عــدد أفراد القوات 

األمريكية يف العراق يف مرحلة من مراحل الحرب إىل نحو 

300 ألــف جند، يف حني تطلبت الحــرب األفغانية وجود 

نحــو ثالثني ألف جنــدي أمرييك. والعامــل الثاين يتمثل 

يف القــدرات العملياتية واللوجســتية للجيوش، والســيام 

يف مــا يتعلق بالعمليات الجوية والتــزود بالوقود وتوافر 

الذخائر مع ما ينطوي عليه ذلك من احتاملية عالية لنفاد 

الذخائر يف مياديــن العمليات، كام أن تعقيدات الحروب 

الحديثة عــىل الصعيد التقني تلعب دوراً مؤثراً يف تعقيد 

فرضيــة خوض حربــني يف آٍن واحد، فالحــروب الحديثة 

تتطلب تنســيقاً معلوماتياً استخبارياً هائالً وقدرات جمع 

املعلومــات مثــل أقامر التجســس والطائــرات من دون 

طيار وفرق املرتجمــني ومحليل املعلومات املختصني بفك 

الشــفرات وغري ذلك، وهي عوامل مل تعد مســاعدة، بل 

أساســية ومحورية يف التكتيــكات القتالية، عالوة عىل أن 

تجربتي الواليات املتحدة يف العراق وأفغانســتان كشفتا 

عن دور أســايس للجيــوش يف مرحلة إعــادة بناء الدول، 

أو مرحلــة ما بعد انتهاء العمل العســكري، وهي مرحلة 

تحتــاج إىل أعــداد كبرية من الجنــود املؤهلني واملزودين 

بخربات مدنية وإغاثية مثل شق الطرق وتوصيل شبكات 

الكهرباء وبناء املدن والخدمات اإلســكانية واملســاعدات 

اإلنســانية وغري ذلك من أمور ال تتامهى مع فكرة خوض 

حروب عىل جبهات متفرقة.

كل ما ســبق من معطيات تفرس التوجه االســرتاتيجي 

األمريــيك الذي أعلن عنه الرئيس باراك أوباما يف الخامس 

مــن يناير 2012، والذي صدر يف عهــد وزير الدفاع ليون 

بانيتا تحت عنــوان "اإلبقاء عىل القيادة العاملية للواليات 

املتحــدة أولويــات الدفاع للقــرن الحــادي والعرشين"، 

وأنهى هذا التوجه فعلياً اســرتاتيجية خوض حربني يف آن 

واحد التي طبقت عىل مدى عقود مضت. ونص التعديل 

االســرتاتيجي عــىل أن "القــوات املســلحة األمريكية يف 

املستقبل ستكون لديها القدرة عىل هزمية عدوان كبري يف 

أحد مســارح العمليات، مع القيام يف اآلن ذاته بالحيلولة 

دون تحقيــق أهــداف أو فرض كلــف باهظة عىل معتد 

انتهازي يف مرسح عمليات آخر".

املخططــني  تخــيل  تفســري  االنتبــاه يف  يلفــت  مــا 

االســرتاتيجيني األمريكيني عن اسرتاتيجية خوض حربني يف 
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آن واحــد هو مــا طرحه خرباء بشــأن تراجع خطر خوض 

حربــني بريتني يف آن واحد، مع انحســار يــكاد يكون تاماً 

للحــروب الربيــة بني الــدول، وبرروا ذلــك باختفاء جيش 

صدام حســني، وصعوبة اندالع حرب مع إيران، يف حني أن 

أي تهديــد بديل لن يصل إىل حد اجتياح بري لدولة أخرى، 

وبالنســبة إىل كوريا الشــاملية التي تدور الشــكوك حول 

امتالكها أســلحة نووية، فإن قواتها التقليدية قد أُضعفت، 

بينــام زادت قوة جيش كوريا الجنوبيــة بدرجة كبرية. أما 

روســيا فإنها تبقى تحدياً اسرتاتيجياً خطراً لحلف األطليس، 

ولكنها ال ترقى إىل حد الخطر االســرتاتيجي للحلف، فيحن 

تبقى التهديدات القادمة من الصني وإيران يف إطار التهديد 

الصاروخــي والبحــري، وهو أمر ميكــن التعامل معه عىل 

جبهتني متزامنتني من دون إشكاليات أو معضالت صعبة. 

تحديات اسرتاتيجية جديدة

ويف مجمل األحوال، فإن هذه الدروس تعني بالنسبة لدول 

مجلــس التعــاون، أن التحديات االســرتاتيجية الجديدة مل 

تعد تطابق فكرة خوض حربــني يف آٍن واحد، فالتهديدات 

الناجمة عن خطر اإلرهاب تتطلب قوات مدربة عىل خوض 

الحروب غري التقليدية، وتوجيه رضبات مرشطية يف أغلبها، 

بحيث تحتاج إىل قوة جوية فعالة ومتطورة، وعنارص قوات 

خاصة مدربة ومؤهلة ملواجهة حروب العصابات وأنشــطة 

التمرد واإلرهاب، ومع ذلك فــإن التجارب التاريخية تلهم 

الجميع برضورة االستعداد العمليايت والخططي ملواجهة ما 

هو غري محتمل.

كــام يجــب أال نتجاهــل الفكــرة القائلــة بــأن بنــاء 

االسرتاتيجيات العسكرية عىل خوض حرب واحدة يف وقت 

واحــد يضعف قدرات الدول عــىل ردع خصومها وأعدائها 

االســرتاتيجيني، ويغري هؤالء مبحاولة االعتداء أثناء خوض 

الحــرب، ما يعني أن وجود االســرتاتيجية ميثــل بحد ذاته 

تقليالً للخطر االسرتاتيجي املحتمل.

كــربى أم تدخالت محــدودة، فقد لعب اســتمرار تراجع 

أســعار النفط وما نتج عنه مــن أرضار باالقتصاد الرويس 

وخفــض للروبــل، وتراجع االســتثامرات األجنبية وزيادة 

معــدالت التضخم، لعبت هــذه العوامــل دوراً مؤثراً يف 

ســحب القوات الروسية من ســوريا، حيث يصعب عىل 

الخزانة الروســية تحمل تكلفة حرب طويلة األمد، فربغم 

أن قرار التدخل العســكري الرويس يف سوريا، قد اتخذ يف 

ظل تراجع فعيل ألسعار النفط، فإن االستمرار وسط هذه 

الظروف االقتصادية الصعبة بات مجازفة حقيقية يصعب 

تحمل عواقبها.

والشك أن طبيعة الحروب يف القرن الحادي والعرشين 

ســتلعب الدور األبــرز يف صياغة اســرتاتيجيات الجيوش 

الحديثــة، فأحد الــدروس التــي ميكن الخــروج بها من 

الرصاعات التي دارت يف الســنوات األخــرية، أن الحروب 

خــالل املــدى املنظور ســتنحرص، عىل األرجــح، يف إطار 

الرصاعات غــري التقليدية، أو املواجهــات مع التنظيامت 

والجامعــات اإلرهابيــة، وهي حروب تتطلــب تخطيطاً 

اســرتاتيجياً مغايراً، يتسم بالقدرة عىل االســتمرار واتباع 

سياســة "النفس الطويل" ألنها متيل إىل تكتيكات "حروب 

االســتنزاف" أكــرث من كونهــا حروباً ميتلــك فيها الطرف 

األقوى القدرة عىل الحســم العســكري املؤكد، فالواليات 

املتحــدة التي خاضت حرب تحريــر الكويت عام 1991، 

وغزو جرينــادا عام 1983 يف عهد رونالــد ريجان، وغزو 

بنــام يف عهــد بــوش األب يصعــب عليها حاليــاً هزمية 

تنظيمــي "القاعــدة" و"داعش" هزمية ســاحقة، وبالتايل 

فــإن األمر يتطلــب تعديل مفهوم "النــرص" وبلورة صيغ 

جديــدة لحدود القوة املســتخدمة ضد هذه التنظيامت، 

وتأطــري األهداف االســرتاتيجية مبــا يوفر للقــادة فرص 

اتخاذ القرار الصائب وتحديــد توقيتات لنهاية العمليات 

العســكرية بعد تحقق أهداف اســرتاتيجية معينة وليس 

انتظــار مؤرشات تحقــق نرص كامل. أضــف إىل ذلك أن 

تعــدد جبهات الــرصاع مع تنظيامت اإلرهــاب ال يندرج 

ضمــن توصيف فكرة الحروب املتعــددة، فهي أقرب إىل 

"جبهــات" أو بؤر رصاعية صغــرية أقل من أن يطلق عىل 

ما يــدور فيها مفهوم الحرب بدالالته املعرفية الســائدة. 

ومــع ذلك ينبغي عــىل الجيوش الحديثــة التدريب عىل 

التعامل مــع هذه الواقع االســرتاتيجي الجديد، ألن أحد 

تكتيكات تنظيامت اإلرهاب يف حروبها غري التقليدية مع 

الدول يتمثل يف العمل عىل انتشــار بــؤر التوتر جغرافياً 

من أجل إرهاق الجيوش التقليدية ثقيلة الحركة بطبيعتها 

واســتنزاف قدراتها، كام حدث مع الجيش السوري، الذي 

كان ميتلك قدرات قتالية وعملياتية كبرية، ولكنه استنزف 

وأرهق متاماً بســبب اتساع نطاق العمليات مع جامعات 

املعارضة تنظيامت اإلرهاب، التي عملت وفق مخططات 

تستهدف تشتيت تركيز الجيش النظامي السوري وحلفائه 

من امليلشيات وغريها، جغرافياً وإطالة أمد الحرب•

حماية اMمن 
الوطني فوق 

حسابات التكلفة 
االقتصادية 

واملادية & ظل 
تدهور أسعار النفط

مثة معطى آخر يتعلق بالتخطيط االســرتاتيجي، يتمثل 

يف طبيعــة الحروب ذاتها، فلم تعــد الحروب يف مجملها 

تــدار يف ميادين القتــال، فهنــاك حروب الجيــل الرابع 

والخامــس، مبــا متتلك مــن اعتامدية هائلــة عىل أدوات 

غــري عســكرية يف الرصاع ليــس مع الدول فقــط، ولكن 

مع التنظيــامت والجامعات أيضاً، فهنــاك حروب مل تعد 

تعتمد عىل أدوار عســكرية مبــارشة، بل ميكن أن تعتمد 

عىل عمليات اســتخباراتية ترض بالعدو املحتمل سياســياً 

أو اقتصادياً وأمنياً.

وباإلضافــة إىل ما ســبق، ال ميكن تجاهــل أثر العامل 

االقتصــادي يف التخطيــط العســكري، فاألزمــات املالية 

الطاحنــة التي اجتاحت االقتصــادات الكربى عام 2008، 

قد أثرت ســلبياً عىل اإلنفــاق الدفاعــي، وبالتايل حدت 

من هامــش املناورة الخاص بقرارات التدخل العســكري 

ألغراض اســرتاتيجية أو حتى إنســانية، ولعل االنسحاب 

الرويس من روســيا مؤخراً يقــدم الدليل األحدث عىل أثر 

العامل االقتصــادي عىل التدخالت العســكرية وقرارات 

خوض الحــروب مهام كانت مســتويات تصنيفها، حروباً 



ازدهار تجارة السالح يف العامل

شهدت تجارة السالح (األســلحة الثقيلة)يف العامل منواً 

مســتمراً منذ العام 2004، بحســب تقرير سيربي عن 

اتجاهــات تحويالت األســلحة يف العامل لعــام 2015.

ويف الســنوات الخمس املاضية (2015-2011)، زادت 

بنســبة 14% مقارنة بالفرتة الســابقة عليها (2006- 

2010). والحــظ التقرير أّن تدفقات األســلحة زادت 

إىل آســيا وأوقيانوسيا والرشق األوســط وإفريقيا منذ 

عام 2006، بينام هناك انخفاض حاد يف التدفقات إىل 

أوروبا، وانخفاض قليل يف التدفقات إىل األمريكتني.

يعكس ازدهار تجارة السالح بجالء حال االضطراب 

يف السياســة العاملية؛ فالروس يحاّجون بأّن العامل يلج 

يف حرب باردة جديــدة، والتفاعالت الدولية يف أوروبا 

والرشقــني األوســط واألقــىص تُرجح صحــة حجتهم.

وتوضح اتجاهات تجارة الســالح يف العامل، لجهة تزعم 

الواليات املتحدة وروســيا قامئــة املصدرين، أّن مناخ 

"الحرب الباردة" بات عىل األقل يُظلل األُفق.

وعىل املســتوى اإلقليمي، يخترب الرشق األوسط كل 

أمنــاط الرصاعات، من حــروٍب وأزمات دولية، وأخرى 

محليــة، وإرهاب ومترد، واســتقطاب إقليمي حاد بني 

معســكرين متضاديــن، أحدهام بقيادة الســعودية 

واآلخر تتزعمه إيران، وســباق للتســلح بني عدٍد من 

وحداته اإلقليمية. أما منطقة آسيا وأوقيانوسيا، فتشهد 

سباقاً للتسلح بني الدول الرئيسية فيها، والسيام الصني 

والهند وباكســتان والكوريتان، وتوتراً يف شبه الجزيرة 

الهنديــة ونظريتها الكورية، وتطلعــاً من جانب بكني 

للعــب دور إقليمي ودويل أكرب يقابله زيادة املخاوف 

لــدى جريانها. وكام يُظلل منــاخ الحرب الباردة بعض 

التفاعالت الدولية يف الرشق األقىص، يُخيم هذا املناخ 

عــىل أوروبا بفعل األزمــة األوكرانية أساســاً، وزيادة 

مســتوى الحزم والرصاع يف السياســة الروســية تجاه 

الغرب. وهكذا...

الدول الخمس الكربى املصدرةللسالح

حدد تقرير سيربي املشــار إليه آنفاً 58 دولة مصدرة 

لألســلحة الثقيلة يف الفــرتة (2015-2011). وتتضمن 

الــدول الخمــس الكــربى كالً من الواليــات املتحدة، 

روسيا، الصني، فرنسا، وأملانيا، وهي مسؤولة عن 74% 

من صادرات األســلحة العاملية. وقد تغري تركيب قامئة 

هــذه الدول وترتيبهــا يف الفــرتة (2011-2015) عام 

كانــت عليه الحــال يف الفــرتة (2006-2010). فبينام 

ظلت الواليات املتحدة وروســيا أكرب املصدرين بفارق 

وفقاً ملنظري العالقات الدولية، مثة 

عالقة عكسية بني درجة االستقرار 

الدويل ومستوى تجارة السالح يف العامل. 

وعليه، تزدهر تجارة األسلحة الثقيلة 

Major Weapons، كلام زادت درجة 

االضطراب يف السياسة الدولية وأقاليم 

العامل الخمسة (أوروبا، األمريكتان، آسيا 

وأوقيانوسيا، الرشق األوسط، وإفريقيا)، 

بحسب تقسيم معهد ستوكهومل ألبحاث 

.(SIPRI سيربي) السالم

إعداد:
أمين الدسوقي

اجتاهات جتارة السالح & عاٍ_ مضطرب
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كبري عام دونهام، زادت صادرات الصني من مســتوى 

أقــل من فرنســا وأملانيا واململكة املتحــدة إىل املركز 

الثالث، فيام حلت اململكة املتحدة يف املركز السادس. 

وقــد زادت صــادرات الدول الخمس الكربى بنســبة 

15% يف املتوســط يف الفــرتة (2015-2011) مقارنــًة 

بالفرتة السابقة عليها.

وتتصــدر الواليات املتحدة قامئة مصدري الســالح 

يف العــامل؛ حيــث تســتحوذ عىل 33% مــن مبيعات 

األســلحة، التي زادت بنســبة 27%، خالل الســنوات 

الخمس املنرصمة.وتصدر الواليات املتحدة أســلحتها 

إىل نحــو 96 دولة حول العامل؛ وهــو عدد أكرب بكثري 

من أي دولة أخرى يف قامئة الخمسة.وتعد السعودية 

واإلمــارات من أكرب مســتوردي األســلحة األمريكية، 

بنســبة 9.7% و9.1%، عــىل التوايل. وعىل املســتوى 

اإلقليمي، يظهر الرشق األوسط أكرب مستقبيل األسلحة 

األمريكية (41%)، تليه منطقة آســيا واألوقيانوســيا 

(40%)، مثأوروبا (%9.9).

وتأيت روســيا يف املرتبة الثانية؛ حيث تستحوذ عىل 

ربع صــادرات العامل من األســلحة يف الفرتة (2011- 

2015). وقد زادت مبيعاتها بنسبة 28% مقارنًة بالفرتة 

(2010-2006).ومع ذلك، انخفضت صادرات السالح 

الروسيةبصورٍة كبرية خالل العامني املنرصمني، وعادت 

إىل مســتواها الســنوي املنخفض الــذي كانت تعرفه 

قبل خمس ســنوات. وتصّدر روســيا أسلحتها إىل 50 

دولة، باإلضافة إىل القوات املتمردة يف أوكرانيا. وتظهر 

الهند كأكرب مســتقبيل األسلحة الروسية (39%)، تليها 

الصني وفيتنام (11% لكٍل). وعىل املستوى اإلقليمي، 

تعد منطقة آسيا وأوقيانوسا أكرب املستوردين (%68)، 

تليها إفريقيا (11%)، فالرشق األوسط (8.2%)، وأخرياً 

أوروبا بنسبة %6.4. 

وبالنسبة إىل الصني، زادت صادرات أسلحتها بنسبة 

88% خالل الســنوات الخمس الفائتة؛ ما جعلها تتبوأ 

املرتبة الثالثة يف تصدير األســلحة (بنســبة 6%). وقد 

أمدت الصني 37 دولة حول العامل باألســلحة يف الفرتة 

(2015-2011)، تــأيت يف مقدمتهــا باكســتان (%35) 

وبنجالديــش (20%) وميامنــار (16%)، وكلهم جريان 

للهند أكرب مستوردي السالح يف العامل. وعىل املستوى 

اإلقليمي، تذهب معظم صادرات الصني من األسلحة 

الثقيلة إىل دول آسيا وأوقيانوسيا (%75).

أمــا الــدول األوروبيــة الغربيــة (فرنســا وأملانيا 

وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا)، فقد استحوذت مجتمعة 

عىل ُخمس تجارة الســالح العاملية، يف الفرتة (2011- 

2015). وفيام زادت صــادرات الدول الثالث األخرية، 

تراجعــت صادرات فرنســا بنســبة 10%، وصادرات 

أملانيا إىل النصف. والســبب هو األزمــة االقتصادية؛ 

إذ باتت بعــض الدول غري قادرة عىل رشاء األســلحة 

الثقيلــة. وهذا يجــرب بعض الدول عــىل البحث عن 

أســواق جديدة لبيع أســلحتها، وتحاول أملانيا دخول 

سوق الرشق األوسط وآسيا.

مَن األكرث استرياداً للسالح

تضم قامئة الدول الخمس املستوردة لألسلحة الثقيلة 

ازدهار جتارة السالح 
يعكس حال 

االضطراب & السياسة 
العاملية
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يف العامل، خالل الفــرتة (2015-2011)، كٌل من الهند، 

السعودية، الصني، اإلمارات، وأسرتاليا، مستحوذًة عىل 

%35 مــن الواردات. وقد كانت كٌل من الهند والصني 

واإلمارات بــني قامئة الدول الخمس يف الفرتة (2006- 

2010) أيضاً.

وعــىل املســتوى اإلقليمــي، يــأيت إقليــم آســيا 

وأوقيانوســيا يف املرتبــة األوىل؛ حيث يســتحوذ عىل 

46% مــن الــواردات العاملية، يليه الرشق األوســط 

(25%)، وأوروبــا(11%)، واألمريكتني(9.6%)، وأخرياً 

إفريقيا(%8).

وتقع ســت دول من أكرب مســتوردي الســالح يف 

العــامل، يف الفــرتة (2015-2011)، يف منطقــة آســيا 

وأوقيانوســيا، وهي: الهنــد (14%)، الصني (%4.7)، 

أسرتاليا (3.6%)، باكســتان (3.3%)، فيتنام (%3.3)، 

وكوريا الجنوبية (%2.6).

وبصفــٍة عامــة، فقــد زادت واردات دول آســيا 

وأوقيانوسيا من األســلحة بنسبة 26% خالل الخمس 

ســنوات املنرصمــة. ورمبــا يُفرس ذلــك، باإلضافة إىل 

اســتمرار التوتر بني باكســتان والهند، باستمرار متدد 

القدرات العســكرية الصينية، سواء بأسلحة مستوردة 

أو منتَجة محلياً؛ ما يدفع جريانها أيضاً، وعىل رأســهم 

الهنــد وفيتنام واليابان، إىل تدعيم قواتهم املســلحة، 

كام تتطلع أسرتاليا لتعزيز مكانتها الدولية.

ويالحظ أّن واردات الهند (أكرب مســتوردي السالح 

يف العامل) زادت بنسبة 90% يف الفرتة (2011-2015)، 

وأكرب بثالثة أضعاف من واردات منافَسيها اإلقليميني، 

الصني وباكستان. والسبب الرئييس يف ذلك أّن صناعة 

الســالح الهندية فشــلت يف توفري أســلحة محلية لها 

قدرة عىل املنافســة. وتأيت روســيا عىل قامئة مصدري 

الســالح للهند بنســبة 70%، تليهــا الواليات املتحدة 

بنســبة 14%. ويالحــظ أّن ظهور الواليــات املتحدة 

كمورد سالح رئييس للهند هو تطور حديث،وأّن روسيا 

ســوف تظل املورداألســايس للهند، وبفــارٍق كبري، يف 

املستقبل املنظور.

الرشق األوسط: الرصاع والسالح

ارتفعــت واردات دول الرشق األوســط من األســلحة 

الثقيلةبنســبة 61% يف الفرتة من 2011 و2015. ومن 

املتوقــع أنْتزداد هذه الــواردات؛ عىل ضوء الرصاعات 

واألزمات املحتدمة يف املنطقــة، وامليزانيات الضخمة 

لبعض الحكومات، وعدم تطوير صناعة سالح محلية، 

ورفــع الحظر عــن واردات إيران من األســلحة، التي 

ســجلت مســتوى منخفض جــداً يف الفــرتة (2011- 

2015).صحيــح أّن الحال قد يتغري مع هبوط أســعار 

النفــط، إال أّن كميــات ضخمة من األســلحة ســوف 

تتســلمها دول املنطقة كجزء من عقوٍد تم توقيعها يف 

الدول العشر الكhى املصدرة 
ل�سلحة الثقيلة 2015-2011

السنوات الخمس السابقة.

وقــد ظهرت عــدد مــن دول املنطقــة يف القامئة 

العرشين ألكرب مستوردي الســالح يف العامل، يف الفرتة 

ومــرص  وتركيــا  الســعودية  وهــي   ،(2011-2015)

والعراق. فقد احتلت الســعودية املرتبة الثانية عاملياً 

يف رشاء الســالح، بنســبة 7%، بزيــادة قدرها %275 

مقارنــًة بالفــرتة (2010-2006). فيام تحــل تركيا يف 

املرتبة السادســة، بنســبة 3.4%، بزيادة قدرها. وقد 

ذهبــت 27% و18% و14% من تحويالت األســلحة 

الثقيلة إىل اإلقليم إىل الدول الثالث، عىل التوايل.

وزادت الواردات املرصية بنسبة 37% بني الفرتتني 

املذكورتــني؛ بفضل الزيادة الكبرية التي شــهدها عام 

2015 أساساً.كام زادت الواردات العراقية من األسلحة 

الثقيلة بنســبة 83% خالل السنوات الخمس الفائتة. 

وتحتــل مرص والعــراق املركزين الـــ12 والـ14، عىل 

التوايل، يف اســترياد الســالح عىل املستوى العاملي. أما 

قطــر، فقد زادت وارداتها من األســلحة الثقيلة بأكرث 

مــن الضعفــني (279%). يُذكر أّن عام 2015 شــهد 

مستويات مرتفعة يف واردات السالح لعدد من الدول 

العربية؛ بســبب التدخل العسكري ملساندة الرشعية 

يف اليمن من جانب التحالف الخليجي-العريب بقيادة 

السعودية، وتزايد االستقطاب اإلقليمي، واالضطرابات 

الداخلية يف بعض هذه الدول.

وتأيت الواليات املتحــدة يف مقدمة الدول املصدرة 

كبــري  وبفــارٍق   ،(%53 للمنطقة(بنســبة  للســالح 

عــن اململكــة املتحــدة (بنســبة 9.6%)، وروســيا 

(بنســبة8.2%). وال تظهر أي من دول الرشق األوسط 

يف القامئة العرشين ملصدري الســالح، باســتثناء تركيا 

وإرسائيل، اللتان تحتالن املركز 16 و11، عىل التوايل•

الدولة من الصادرات العاملية

%33

%25

%5.9

%5.6

%4.7

%4.5

%3.5

%2.7

%2.6

%2.0

الواليات املتحدة

روسيا

الصني

فرنسا

أملانيا

اململكة املتحدة

اسبانيا

إيطاليا

أوكرانيا

هولندا

زادت صادرات أسلحة 
الصني بنسبة %88 

خالل السنوات 
اخلمس الفائتة؛ ما 

جعلها حتتل املرتبة 
الثالثة على مستوى 

العا_
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ملاذا تطورت صناعة السالح؟
 يتفق علامء االجتامع، وعلم اإلنســان والتاريخ واآلثار أيضاً، عىل أن رصاع اإلنســان ضد اإلنســان، بدأ منذ فجر 

البرشيــة، ومل تكــن القيم واألديان واملبادئ أو الرحمة والعدالة لتمنع اندالع تلك الرصاعات، وذلك ألســباب يطول 

رشحهــا، لكن من البديهي أن معظم تلك الرصاعات كانت تتم بشــكل فردي أحياناً، وجامعي يف أحياناً أخرى، خالل 

عصور ما قبل التاريخ، ويكون محورها الصيد والطعام.

اإلنسان يف تلك الحقب الغابرة طور أسلحة بدائية لتساعده عىل صيد الطرائد، وأيضاً ليحمي نفسه من الحيوانات 

املفرتسة، لكنه رسعان ما استخدم هذه األسلحة ضد اآلخر، عندما يحتاج األمر للهجوم أو للدفاع.

ويقال إن اكتشاف اإلنسان النار، هو الذي دفع بهذا اإلنسان نحو التميز والرقي، ونحو التمكني يف األرض، بل هي 

التي ســاعدته عىل التفوق الشــامل والقايض عىل جميع الحيوانات األخرى املنافسة، فالنار ارتقت باإلنسان، وكانت 

نعمة عظيمة من الله وهبها وسخرها لخدمة البرشية. وعىل الرغم من اإلنسان تعلم طهي اللحوم مصادفة كام يقول 

العلامء، وذلك عندما ذهب نحو الغابات التي احرتقت بفعل الصواعق أو شدة الحرارة ووجد حيوانات وقد شويت 

من النار، وكانت رائحة لحمها زكية، ثم وجد أن مضغ اللحم بعد شــوائه ألذ من تناوله نياً، ودون شــواء، وهكذا بدأ 

اإلنسان يصيد الحيوانات ثم يقوم بشواء لحمها، ثم أخذت عمليات الطهي يف التطور.

لكن للنار فائدة أو نقمة أخرى، وهي أنها أوجدت صناعة كبرية لألســلحة، وتبعاً لهذا متكن اإلنســان من صناعة 

سالحه من السيوف واألدوات الحادة، وبرع فيها، وصوالً للرماح والسهام، وانتقل من استخدام الخشب إىل استخراج 

الحديد ثم استخدامه يف صناعات مختلفة من أهمها وأبرزها صناعة السالح.

ومل يكن لإلنســان أن يعرف الحديد وتســخريه لوال وجود النار، ألن الحفر يف الكهوف وداخل الجبال، كان يتطلب 

الضــوء وهــو ما وفرته لــه النار، يف نهاية املطاف، متاماً كــام بدأ كل يشء بالتدريج، من الطعــام، والصيد، والطهي، 

والحاميــة والدفــاع والهجوم، وكام تطور هذا اإلنســان من ارتداء جلــود الحيوانات التي يصيدهــا وصوالً لحياكتها 

وتفصيلهــا، كانت قصة صناعة األســلحة هي األخرى متر مبراحل متعاقبة، وتأخذ دوراتهــا الزمنية التي تحتاجها من 

التطوير واالبتكار والتحديث، ألنه بعد معرفة كيف صناعة السهام والرماح والسيوف والخناجر ونحوها، بدأ اإلنسان 

يتطلــع لتطويرها، حيث وضع ســهام متعددة تطلق من نشــاب واحد، ورماح أقوى تجرهــا عربات الخيول، وصوالً 

للمجانيق والنباالت الضخمة الكبرية التي تصنع من الخشب.

ويف بداية تاريخ املجانيق كانت ترمى بعد وضع الحجارة، ولكن تطورت الفكرة وباتت توضع فيها كريات ملتهبة 

بالنــار، ويرمــى بها العدو، ومل متكث هذه الطريقة طويالً، حتى القت تطويــرات أكرث وأكرب، وبرغم أن معظم هذه 

املخرتعات جاءت من الحاجة ووفق البيئة املحيطة بإنسان ذلك الزمن، فإنها متيزت بالجودة وإمكانية التطوير عليها، 

وهو ما حدث يف نهاية املطاف، فانتقلت الرصاعات بني جامعات محدودة بسبب الصيد واملراعي، لتصبح حروباً أكرث 

عدداً وتســتخدم فيها مختلف أنواع األســلحة، وتبعاً لهذا اســتمر التطوير، ألن الحاجة للرصاع مل تخفت أو تتوقف، 

ومعها كانت كل حضارة تقوم ببناء مصانعها الخاصة وأســلحتها التي اشــتهرت بها، حتى إن الســيوف باتت تعرف 

بأسامء حوارضها ومدنها، وكأنها ماركة مسجلة تعرف الشاري بالجيد والرديء.

من خالل هذا العرض املخترص والرسيع، نصل إىل أنه ال ميكن أن نظل مكتويف اليدين من دون استعداد وتجهيز، 

ومن دون أســلحة تفيد يف حاميتنا ضد أي أخطار خارجية قد تعرتضنا، صحيح أننا مع الســلم ومع التسامح واملحبة، 

لكن هذه القيم ال قيمة لها إذا مل توجد لدينا قوات مســلحة قوية تحميها وتذود عنها، فهذا نحن نرى املســاعدات 

اإلنســانية يف اليمن الشقيق عىل سبيل املثال، والتي تضم عالجات وأدوية ال تدخل للمحتاجني إال بالقوة العسكرية 

التي تحميها وتحمي األطباء والعاملني، وهكذا فإن القوة هي خيار بديهي، نحمي به مقدراتنا وقدراتنا.

إن تاريــخ البرشية يضم بــني جنباته خري دليل، عىل أهميــة أن تكون قوياً لتحمي وجودك وانجازاتك وتســاعد 

الضعفاء واملساكني واألبرياء.

القوة الناعمة

بقلم :
فاطمة املزروعي
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تظل الدول يف حالة استعداد دائم للحرب، وتُعد اسرتاتيجيتها وتعبئ جميع مواردها لتحقق النرص، 

ألنه مفاهيم الحرب يف العرص الحديث قد تغريت لتصبح الحرب شاملة يشرتك فيها جميع املؤسسات 

يف الدولة ويكون فيها مرسح العمليات هو كافة أنحاء البالد.

بقلم:
أمين سعد الدين

إعداد الدولــة للدفاع & ظل تكنولوجيـا املعلومات
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ويعتمد نجاح اسرتاتيجية إعداد الدولة للدفاع عىل قدرات 

وإمكانيات الدولة وأســلوب توظيفها وإدارتها واســتخدامها 

لكافة نواحيها السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتامعية 

واإلعالمية لتحقيق األهداف والغايات واملصالح العليا للدولة 

التــي تقوم بتحديــد توجهاتها اإلســرتاتيجية يف إطار تعريف 

القانــون الدويل ملفهــوم الدولة عىل أنهــا الرتكيب املتجانس 

لثالثة عنارص هم: الشعب والسلطة واإلقليم. ولذا فإن جميع 

الخطط اإلسرتاتيجية يف الدولة تقوم عىل الحفاظ عىل العنارص 

الثالثــة ودعمهــا وبالتايل فإن أي إطار إلعــداد الدولة للدفاع 

يعمل عىل:

• املســاهمة يف رفــع املســتوى املعيــيش ودعــم قدرات 

الشعب.

• دعم السلطة العليا يف إدارتها للدولة.

• تهيئة البنية التحتية والنظام العام للمحافظة عىل وحدة 

الدولة وترابط عنارصها.

وتتعــدد مجاالت إعــداد الدولــة للدفاع لتشــمل إعداد 

القــوات املســلحة وإعــداد أرض الدولة كمــرسح للعمليات 

وإعــداد االقتصاد القومي. باإلضافة إىل إعــداد أجهزة الدولة 

وإعداد الشــعب وإعداد الدولة تكنولوجيا، وإدارة السياســة 

الخارجية مبا يتالءم مع الهدف السيايس العسكري للدولة.

وملا كانت الحرب يف أجيالها الثالثة القدمية، رصاعاً عسكرياً 

محدوداً وفقاً لحجم الجيوش وإمكانيات األسلحة، فقد كانت 

نتائجها محدودة ســواء يف منطقــة القتال ذاتها، أويف صفوف 

الجنود والقادة املشاركني فيها.

أما بعد دخــول تكنولوجيا املعلومات يف الحروب الحديثة 

فقــد أصبحت أرايض الدولة كلها مرسحــاً للعمليات، وأجهزة 

الدولة كلها ضمن األهــداف املطلوب مواجهتها وأصبح أفراد 

الشعب جميعاً من املتأثرين بهذه الحرب، ولذلك حدث تطور 

يف مفاهيم إعداد الدولة للدفاع وتغريت أســاليب الرصاع من 

الطرق التقليدية محدودة األثر إىل الطرق الحديثة فائقة األثر 

والقامئة عىل تكنولوجيا املعلومــات التي فرضت واقع جديد 

حيث ال حدود مليدان املعركة وال مركزية يف اتخاذ القرارات.

حيث وفر التقــدم التكنولوجي الكثري من الحلول الفورية 

للمشــاكل العســكرية املتعلقــة بالتنظيم والتســليح ونظم 

االتصاالت ونظم الحصول عىل املعلومات فأصبح من الرضوري 

تحقيــق االســتفادة الكاملة من ذلــك التقــدم التكنولوجي 

وخاصة بعد ظهور أشكال جديدة من التهديدات والعدائيات 

التي أضعفــت قبضة الحكومات عــىل املجتمعات، وتحولت 

الســلطة من يد الحكومات املركزية القوية إىل املنظامت غري 

الحكومية، والجامعات الصغرية واألفراد باإلضافة إىل املجتمع 

اإلقليمي والدويل.

وبدالً من حســم املعارك عن طريق ذات األعداد الضخمة 

والتســليح الثقيل أصبح النرص ملن له القدرة عىل اســتخدام 

تكنولوجيا املعلومات يف الخداع االســرتاتيجي واالستطالع ثم 

الهجوم املباغت واالخرتاق الرسيع.

كــام أدت التكنولوجيــات الجديدة إىل انكشــاف مرسح 

العمليات يف الدولة كلها مام يصعب من عملية إعداد مرسح 

العمليــات يف الدولة وخاصة مع وجــود التكنولوجيا الفائقة 

للمعلومات يف التصوير ثم معالجة وتحليل الصور باســتخدام 

األقــامر الصناعية، والطائرات بدون طيــار ونظم املراقبة عن 

بُعــد. مام كان له أكرب األثر يف اإلنذار املبكر واالستشــعار عن 

بعد وأعطى ملستخدميها ميزة نسبية ومساحة أكرب من الرؤية 



|  العدد 531  |  أبريل 2016  |98

دراسات وبحوث

وفرصة أرسع التخاذ القرار.

وبعد التوســع يف البنية الرقمية للــدول، فقد أصبح التأثري 

ضخامً عىل السياســة الداخلية يف الدولة بعد السهولة الكبرية 

يف بــث اإلخبــار الكاذبة من شــبكة االنرتنــت وأدى امتزاج 

وســائل االتصاالت مع الحاسبات فائقة الرسعة إىل خلق عرص 

جديد للمعرفة اإللكرتونية. أمــا عن الخطورة االقتصادية من 

تكنولوجيــا املعلومات وشــبكة االنرتنت فقــد أصبح احتامل 

التعــرض لهجــامت الكرتونية أكرب وأخطر مــن ذي قبل نظراً 

للتوسع يف استخدام التكنولوجيا الحديثة واالنرتنت يف معظم 

قطاع األعامل والحكومة عىل حد سواء.

أصبحــت اســرتاتيجيات املعلومــات جــزءاً أساســياً من 

االســرتاتيجيات القوميــة للدول نظراً التســاع نطــاق التأثري 

باملعلومات وتقنياتها، لتصبح العنرص األسايس يف إعداد الدولة 

للدفــاع ولتحقيق رفاهيــة املجتمعات وتطويــر أداء األفراد 

واملؤسسات وتحقيق التنمية املستدامة.

تأثري اســرتاتيجيات املعلومات القومية عىل 

خطط إعداد الدولة للدفاع

تؤثر اســرتاتيجيات املعلومات القوميــة عىل خطط إعداد 

الدولة للدفاع من خالل:

• دعــم خطــط التنميــة الشــاملة يف الدولة مــن خالل 

تكنولوجيا املعلومات.

• دعــم وتطوير قواعد وطنية للمعلومــات والتكنولوجيا، 

وتسهيل الحصول عليها.

• إعــداد سياســة إلدارة وتــداول املعلومــات تعمل عىل 

تشجيع إنتاج ونرش وتبادل املعلومات.

• إيجاد السياسات واآلليات الالزمة لضامن أمن املعلومات 

وحاميتها. 

الدور واملهام املقرتحة لبعض أجهزة الدولة 

يف إعــداد الدولة للدفــاع يف ظل تكنولوجيا 

املعلومات

إن إعداد الدولة للدفاع يف ظل التطورات املتسارعة املؤثرة 

عىل مجاالت األمن القومي للدولة هي عملية معقدة أو هي 

ما يطلق عليه االســرتاتيجيات التــي تؤثر يف كل املجاالت مام 

أدى إىل صعوبة التخطيط االســرتاتيجي إلعداد الدولة للدفاع 

ما مل يعتمد بشــكل كبري عىل االســتخدام الشامل لتكنولوجيا 

املعلومات عىل املستوى الوطني. 

وليك يتم ذلك بكفاءة عالية يجب أن يتم إنشــاء مجموعة 

استشــارية لرئيس الدولة، لتفعيل دور تكنولوجيا املعلومات 

يف التخطيط االســرتاتيجي إلعداد الدولــة للدفاع حيث يعترب 

تحديــد املخاطــر التي تتعــرض لهــا الدولــة وتحليلها، هو 

األســاس يف أي عملية تخطيط اسرتاتيجي بعيد املدى وتتكون 

املجموعة من:

أ - رئيس الدولة.

ب- مستشار األمن القومي.

جـ- مجلس الدفاع الوطني.

د - مراكز إدارة األزمات الوطنية.

هـ- مراكز الدراسات اإلسرتاتيجية يف الدولة.

يقوم هذا املجلس االستشاري باملهام املقرتحة األتية:

أ - وضــع الرؤية اإلســرتاتيجية للدولة عىل مدى 4-3 عقد 

(40-30 ســنة)باالعتامد عــىل البنيــة املعلوماتيــة واملعرفية 

للدولة.

ب- تحليل املتغريات املصاحبة للمسار االسرتاتيجي والتنبؤ 

بالتهديــدات والتحديــات التــي يحتمل أن تصــل إىل رصاع 

مسلح (أي استخدام القوات املسلحة لتحقيق مصلحة حيوية 

للدولة) مع تحديد العدو الرئييس.

جـــ- وضع تصــور لخطــة تنمية شــاملة تحقــق الرؤية 

اإلسرتاتيجية للدولة مبا فيها اإلسرتاتيجية القومية للمعلومات.

د - وتتشــكل هذه املجموعة االستشارية بقرار من رئيس 

الدولة.

وميثل قرار الحرب قراراً استثنائياً مرخصاً به لرئيس الدولة 

ولكن يف األحوال العادية والتي تعتمد عىل تخطيط اسرتاتيجي 

مع تحليــل املعلومات عن العدو، ميثل قراراً اســرتاتيجياً يتم 

تنفيــذه طبقاً للمصالح العليا للدولة لذا فإن وجود املجموعة 

االستشــارية املقرتحة تجعــل الدولة ال تلجــأ إىل القرارات أو 

القوانني االستثنائية.

لــذا فإن االلتــزام باملنهج العلمي يف اســتخدام تكنولوجيا 

املعلومــات كأحــد املحاور الرئيســية إلعداد الدولــة للدفاع 

يؤدى إىل استقرار الدولة وضامن منوها وانتصارها يف أي رصاع 

مستقبيل برشط تطبيق أجهزة الدولة ما ييل:

أوال: القيادة العامة للقوات املسلحة:

أ - تغيــري وتطوير بعــض املناهج يف الكليات العســكرية 

لتتناســب مع التطور يف علوم الفضاء وتكنولوجيا املعلومات 

والتكنولوجيا الحيوية.

ب- اســتخدام النظم والشــبكات االلكرتونية يف التخطيط 

لتحقيق الهدف السيايس / العسكري للدولة.

جـ- تحديد طبيعة العمليات املقبلة وأسلوب إدارة الرصاع 

طبقاً للتطور التقني.
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د - أعادة تشكيل حجم وتكوين القوات املسلحة لتتضمن 

مجموعات تعمل عىل حرب املعلومات القادمة.

هـ- اإلرشاف عىل اســتخدام تكنولوجيــا املعلومات لوضع 

أسس إعداد الدولة للدفاع.

و- تأمــني املراكز االلكرتونيــة الحيوية للدولــة والتي يتم 

بناؤها يف إطار اإلسرتاتيجية الوطنية للمعلومات.

ز- االحتفــاظ بقواعــد بيانــات للوقوف عــىل احتياجات 

القوات املسلحة كام وكيفا.

ح- دعم وتطوير ومراجعة وتقييم سياسة البحوث العلمية 

والعملية يف مجال تصميم وتطوير األسلحة االلكرتونية.

ثانياً: وزارة الخارجية:

أ - استخدام الشبكات اإللكرتونية وقواعد البيانات املؤمنة 

واملشــفرة يف جمع املعلومات الدقيقة عــن العدو وحلفاؤه. 

وكذلــك يف تنفيــذ السياســة الخارجية للدولة ودراســة كافة 

الشئون املتعلقة مبا يتفق واألهداف اإلسرتاتيجية.

ب- اتخــاذ اإلجراءات الدبلوماســية املناســبة التي تهدف 

إىل تدعيم القدرة الدفاعية للدولة من خالل دراســة عن قرب 

للقدرات التكنولوجية املتطورة يف دول العامل املختلفة.

جـــ- عقــد االتفاقيــات واملعاهــدات الدولية مبــا يتفق 

واألهــداف الوطنية يف نطاق السياســة العامة للدولة وتعزيز 

وتوثيــق العقود املربمة بني الدولــة والجهات األجنبية لضامن 

وتأمني الحصول عىل املعدات واملعونات العسكرية االلكرتونية 

والتعاون يف مجال البحوث الدفاعية األكرث تطوراً.

د - االشــرتاك الفعــال يف وضع خطة الخداع االســرتاتيجي 

واستعامل شبكات املعلومات واإلعالم الدولية فيذلك.

هـــ- التعــرف عىل الخــربات الدولــة املتميــزة يف مجايل 

تكنولوجيا املعلومات وحــرب املعلومات وبناء قواعد بيانات 

لها لالستفادة منها يف جميع أجهزة الدولة.

و- إعــداد وتوجيــه التعليــامت الدبلوماســية والقنصلية 

لبعثات التمثيل الدبلومايس باســتخدام الوســائل االلكرتونية 

املؤمنة واملشفرة.

ز- القيــام باالتصــاالت واملباحثــات واملفاوضــات لعقــد 

كافــة املعاهدات واالتفاقيات الدوليــة املتعلقة بالتكنولوجيا 

املتقدمة واإلرشاف عىل تنفيذها وتفســريها ونقضها باالشرتاك 

مع الوزارات واملصالح املختصة.

ح- بناء قاعــدة بيانات ونظم وشــبكات الكرتونية مؤمنة 

ومشفرة لالتصاالت بني وزارات ومصالح الدوائر الحكومة وبني 

الحكومات والهيئات األجنبية وبعثاتها الدبلوماسية

ط- بنــاء قواعــد بيانات للمرصيــني يف الخــارج ولرعاية 

املصالــح الوطنية يف الخــارج واتخاذ اإلجــراءات لحاميتها يف 

حدود القوانني واللوائح واملعاهدات.

ثالثاً: وزارة الداخلية:

أ - بنــاء وتشــغيل املنظومــة الوطنية لإلنــذار املبكر عن 

التحــركات املعادية للدولة ونشــاطاتها وأعاملهــا املنتظرة يف 

الجبهة الداخلية.

ب- بناء منظومة رقمية جغرافية ملتابعة وحرص الخســائر 

الناتجة عن رضبات العدو خاصة.

يف العمق.

جـ- املشــاركة يف التغطيــة والتأمني اإللكرتوين للمنشــآت 

االقتصادية واملرافق الحيوية واملنشآت الصناعية.

د -بنــاء وإدارة املنظومــة الوطنيــة للمراقبــة والتأمــني 

اإللكرتوين للتجمعات الســكانية يف املدن الكربى ضد عمليات 

التخريب.

رابعاً: وزارة التجارة والصناعة:

أ -بناء قواعد بيانات وشبكات الكرتونية لجميع الصناعات 

واملصانــع يف الدولة للتعرف عىل الطاقات اإلنتاجية وإمكانية 

استخدامها يف أوقات الطوارئ.

ب- بنــاء نظام خرائــط جغرافيــة للمتابعــة االلكرتونية 

للرتاخيص التجارية والصناعية لربطها بإعداد مرسح العمليات 

يف الدولة.

جـ- التوســع يف تطبيــق نظم التجــارة اإللكرتونية لضامن 

وجود خطوط مستمرة ومنافذ للتجارة مع جميع دول العامل.

إن وجود تقنية املعلومــات كأحد محاور العمل يف جميع 

مؤسسات الدولة ميكن أن يؤدى إىل أداء احرتايف ونتائج مؤثرة 

تســتفيد منها الدولة يف اإلعداد للدفاع  الذي  يشــمل جميع 

مكونات الدولة، ومام ال شــك فيه أن مراكــز املعرفة والدعم 

االســرتاتيجي هي أحــد الجهات الرئيســية املنــوط بها دعم 

اإلســرتاتيجية الوطنية للمعلومات التي يتم بناءاً عليها اتخاذ 

القرار باســتخدام األدوات التكنولوجية املختلفة املتوفرة لها، 

لذلك فــإن هذه املراكز الحيوية تحتــاج إىل تحديث وتطوير 

مستمر الســتيفاء الطلب املتزايد عىل التكنولوجيات املتطورة 

والعمل عىل تيســري التبادل املعريف بــني الجهات ذات الصلة. 

ولــيك تبدأ الدول يف هــذا البناء االســرتاتيجي واملعريف، فالبد 

لهــا من إطار ترشيعي وقانوين واضــح وفعال وتنتقل إىل بناء 

مؤسســة قوية لرتعى وتنفذ هذه اإلســرتاتيجية معتمدة عىل 

املوارد البرشية املؤهلة تأهيالً علمياً عىل أعىل مســتوى دويل 

وتقنيات حديثة متطورة وآليات عمل واضحة. مام سينتج عنه 

يف النهاية رؤية إســرتاتيجية وآليــات عمل قوية وموارد كافية 

ومؤهلــة علمياً لتصبح هذه املنظومــة املتكاملة هي املحرك 

لخطــط التنمية للدولة ثم بناء قدرتها العالية يف إعداد الدولة 

للدفاع •

أصبح حسم املعارك 
ملن له القدرة على 

استخدام تكنولوجيا 
املعلومات & 

اخلداع االسuاتيجي 
واالستطالع ثم 

الهجوم املباغت 
واالخuاق السريع
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تقنيات

تعد طائرة P.1HH HAMMERHEAD من تصنيع رشكة Piaggio Aerospace  طائرة جديدة 

من دون طيار، مواكبة ألحدث التقنيات املتطورة، وهي مصممة ألداء مهام االستخبارات واملراقبة 

واالستطالع، وهي تجمع بني األداء واملزايا العملياتية، وبالتايل فهي األرقى ضمن فئة الطائرات بدون 

طيار UAS MALE التي تحلّق عىل ارتفاع متوسط.

P.١HH HAMMERHEAD طائرة 
بدون طيار ترسم معا_ املستقبل

ستكون دولة اbمارات العربية املتحدة أول عميل تصدير للطائرة

وهي تتميز بالجمع بني مزايا املدى، والرسعات التشــغيلية 

التــي ال تضاهــى، ورسعــات التشــغيل الواســعة النطاق، 

والصعود املائل الرسيع، والســقف التشغييل العايل، وتنوع 

الحموالت، حيث تزود املســتخدمني النهائيني بنظام مكثف 

 MALE قــوي ولكنه مرن، ويتفــوق يف أدائه عــىل أنظمة

 P.1HH HAMMERHEAD األخــرى، األمر الــذي مييــز

كطائرة بدون طيار من نوعية MALE املتفوقة. 

تعترب P.1HH HAMMERHEAD مناســبة ملجموعة 

واســعة من مهام االستخبارات واملراقبة واالستطالع والدفاع 

واألمــن، وهــي متثل مرونــة ال مثيل لها يف دورهــا يف أداء 

 Concept of املهام، وتحدد آفاقاً جديدة ملفهوم العمليات

OPerations  للدفاع.

ســوف تكون دولــة اإلمــارات العربية املتحــدة عميل 

التصدير األول لطائرة P.1HH HAMMERHEAD بدون 

طيار مــن تصنيــع Piaggio Aerospace . وقد نص العقد 

التــي تم توقيعه يف 8 مارس مع رشكة أبوظبي االســتثامرية 

لألنظمة الذاتيــة (أدايس) ADASI عىل إنتاج مثاين طائرات 

بــدون طيار وتســليمها بتكلفة 1,327 ماليــني درهم (316 

مليون جنيه اســرتليني)، ويشــتمل عــىل التزويد بكامريات 

كهروضوئية / تعمل باألشــعة تحت الحمراء، وأنظمة رادار 

واتصاالت. ويتضمن العقد أيضاً الدعم اللوجستي املتكامل، 

مبا يف ذلك التدريب.

تم القيام بتطوير طائرة HAMMERHEAD باالشرتاك 

مــع الرشكة اإليطالية الرشيكة Finmeccanica التي وفرت 

نظام التحكم باملهام، وأنظمة االستشــعار، ورابط البيانات، 

ومحطة التحكم األرضية.

منصة فريدة

تــم اشــتقاق طائــرة P.1HH HAMMERHEAD بدون 

طيار من الطائرة التجارية P.180 Avanti II من إنتاج رشكة 

Piaggio Aerospace، وهــي أرسع طائــرة ذات محركــني 

مروحيني تربينيني يف العامل، وتتمتع بســجل خدمة يزيد عن 

20 عاماً، و800,000 ساعة طريان.

يهــدف تصميــم P.1HH HAMMERHEAD إىل أن 

تكون منصــة فريدة لالســتخبارات واملراقبة واالســتطالع، 

وهــي قادرة عىل الصعود حتى 45,000 قدم، وتحوم بهدوء 

وبرسعــة بطيئة (KTAS 135 عقــدة جوية) بطريان تحمل 

حتى 16 ساعة طريان، وتندفع برسعة عالية جداً (حتى 395 

KTAS) نحو الهدف. وتشمل قدراتها استضافة مجموعات 

متنوعــة مــن الحمــوالت، وأداء مهــام متعــددة: جويــة، 

وســاحلية، وبححرية، وأمن بحري، واســتخبارات اتصاالت 

/ واســتخبارات إلكرتونيــة  COMINT/ELINT، وحــرب 

إلكرتونية، وغري ذلك من األدوار.

أقىص مستوى من السالمة

تم تصميم طائرة P.1HH HAMMERHEAD بدون طيار 

– اعتامداً عىل تصميم بنية طائرة P.180 Avanti II املجربة 

وتقنياتهــا (مختــربة ومعتمدة لنقل الــركاب)، وعىل الخربة 

املمتازة والقــدرات لرشكة Selex ES يف أنظمة إدارة املهام، 

وذلــك من أجل مهام االســتخبارات واملراقبة واالســتطالع. 

والطائــرة P.1HH HAMMERHEAD مصممــة لتكون 

طائــرة لكافــة أحوال الطقــس، ومزودة مبحركــني تربينيني 

مروحيــني يســهامن يف تأمــني أقــىص درجة من الســالمة، 

واملوثوقية التشغيلية، وأدىن مستوى للحوادث يف فئتها.

 Selex من إنتاج SkyISTAR يشــكل نظام إدارة املهــام

ES جوهــر الطائرة بدون طيار، مقروناً بنظام إدارة التحكم 

باملركبــة VCMS الذي يقود أســطح التحكــم الديناميكة 

 Selex ES الهوائية، ويدير املعدات عىل منت الطائرة. وتقوم

 GCS أيضــاً بتوريد محطة التحكم األرضية للقيادة عن بعد

وأنظمة رابط البيانــات واالتصاالت التي ميكنها العمل فيام 

وراء خط الرؤية.

يتوىل نظام إدارة املهام MMS معالجة املهام الشــاملة، 

وإدارة أنظمــة االستشــعار، ومعالجــة البيانــات. أما أثناء 
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عمليــات الطــريان فيتم قيــادة نظــام VCMS من محطة 

GCS عــن بعــد من خالل نظــام رابط البيانــات املحمول 

جــواً، ويعتمد عىل نظام حاســوب التحكم بالطريان املتكرر 

الثــاليث، وووحدات واجهة املؤازرة املتعددة املســارات عن 

بعد للتعامل مع الطائرة.  

ميكــن أن تزيــد الحمولــة عــن 500 كلــغ، ولكن رشكة 

Piaggio تخطــط إلبقاء الحمولة ضمــن ذلك الحد، وذلك 

لتفادي قضايا التصدير فيام يتعلق بنظام مراقبة تكنولوجيا 

الصواريخ Missile Technology Control Regime الذي 

 Finmeccanica’s وقعت عليه إيطاليا. وســوف تقوم رشكة

Selex ES بتوريــد برج كهروضويئ لييل / نهاري، إىل جانب 

رادارهــا e-scan Seaspray 7300 radar ألجــل املراقبــة 

األرضية والبحرية.

تشــمل الخطــط األولية طائــرة مراقبة فقــط من دون 

طيار، ولكن يوجد حيز كاف متاماً لألســلحة إن قرر العمالء 

مثل إيطاليا أنهــم يريدون ذلك. والقيد الرئييس هو تحديد 

نظــام MTCR لحمولة 500 كلغ كحد أقىص، وليس قدرات 

الطائرة. 

 P.1HH HAMMERHEAD تصميــم  ويتطابــق 

متامــاً مــع مواصفــات STANAG USAR 4671  للطريان 

يف مناطــق الطــريان املحظــور وغري املحظور حســب إذن 

السلطات املعنية. 

متعددة االستعامالت

بشــكل   P.1HH HAMMERHEAD منصــة   تتميــز 

 P.180 Avanti دينامييك هوايئ مشــابه إىل حد بعيد لطائرة

II. وتعتــرب متعددة االســتعامالت بفضل تصميم ســطوح 

الرفــع الثالثة الفريدة LSC 3، واألجنحــة الصفائحية ذات 

نســبة االمتداد العالية، املعدلة لتصميم طائرة P.1HH  من 

خالل زيادة باع الجناح بشــكل معتــدل لدعم كتل الطائرة 

األكــرب حجامً، وتخصيــص مفصل قابل للفصــل برسعة مع 

األجنحة الخارجية من أجل االنتشار الجوي الرسيع للطائرة 

 P.1HH بــدون طيار يف املناطق النائيــة. وباعتبار أن طائرة

 Mach مبنية يف تصميمها عىل طائرة HAMMERHEAD

0.70 املعتمــدة، فهي تعتــرب أرسع طائرة تحلّق عىل ارتفاع 

.MALE متوسط

 P.1HH طائــرة  يف  الطاقــة  توليــد  وحــدة  تضــم 

HAMMERHEAD محركــني تربينيــني يتميزان مبوثوقية 

 Pratt & Whitney Canada PT6A-66B عالية من طراز

مدمجني مع مراوح محدودبة خامســية الشفرات منخفضة 

الضجيــج. ويتــم التحكــم بوحــدة توليد الطاقة بواســطة 

وحدتني لواجهة املحركني تتلقى األوامر من نظام حاســوب 

التحكــم بالطريان إلدارة أجهزة التحكــم بالرتبينة واملراوح، 

مــع إدارة بيانات املحرك واملروحة. وهناك خزان وقود كبري 

مدمــج عىل هيكل الطائــرة لتزويد الطائــرة بكمية الوقود 

الالزمة ملسافات طويلة.

وقد تم تصميــم نظام الوقود الــذيك ليتحكم ويحد من 

حركة مركز الثقل يف الطائرة، لضامن أقىص مرونة تشــغيلية 

يف مجموعة واسعة من حموالت املهام. ويعمل نظام التوليد 

والتوزيــع الكهربــايئ الثاليث 28VDC  عــىل تزويد الطائرة 

بالطاقــة ألداء وظائفهــا مع احتياطي تشــغييل كاف خالل 

ظــرف الطريان، كام يكفي متامــاً احتياجات الطاقة ملختلف 

الحموالت املستهلكة للطاقة.

الحمولة

هيكل الطائرة P.180  كبــري، ولكنه خفيف املقاومة، حيث 

يوفر القدرة عىل ترتيبــات الحمولة الفعالة، مع حجم وفري 

متــاح من مختلــف املعدات وأنظمة االستشــعار ومعدات 

االتصاالت املركبة بكل راحة داخل هيكل الطائرة. 

تضم طائــرة P.1HH HAMMERHEAD نظام تحكم 

وإدارة متطور VCMS ، وعندما يتم الجمع بينه وبني نظام 

إدارة املهام املتطورة MMS ، فإنه يدير الطائرة بدون طيار 

ومعداتها الخاصة باملهام.

ويدير نظام التحكم واإلدارة املتطورVCMS،  الذي يتم 

التحكم به من محطة التحكم األرضية GCS  من خالل وصلة 

بيانات محمولة جواً، ســطوح التحكم بالطريان الديناميكية 

الهوائيــة املتحكمة باملركبة، كام يتم إدارة املعدات عىل منت 

الطائــرة بنظام حاســوب التحكم بالطــريان املتكرر الثاليث 

FCC ، وووحــدات واجهة املؤازرة املتعددة املســارات عن 

بعد للتعامل مع الطائــرة SIU ، التي تم تطويرها لتحقيق 

املستوى املطلوب من السالمة وموثوقية املهام.

ويتــم ضامن الوضع واالتجاه والبيانات بواســطة أنظمة 

 ADS ومسابر بيانات جوية ، INS استشــعار عطالية ثالثية

، مركبــة عىل نظام التحكم واإلدارة املتطور VCMS. ويضم 

 P.1HH يف طائرة  VCMS نظام التحكم واإلدارة املتطــور

HAMMERHEAD نظام إقالع وهبوط آيل ATOL ، يتم 

خدمته بأنظمة استشــعار خارجيــة إضافية ثنائية من أجل 

املوثوقية والسالمة املطلوبني.

يتم تركيب وحدات نظــام VCMS LRU داخل الهيكل 

الكبري الحجم يف بيئة تشــغيلية محســنة وشديدة الحامية، 

يف تصميم محدد يوفر التقســيم املناطقي وتحليل درجات 

الحــرارة لتحقيــق نطــاق درجة حــرارة مواكــب ألحدث 

التقنيات املتطورة، وأعــىل موثوقية لنظام VCMS ، وأخرياً 

.P.1HH HAMMERHEAD سالمة الطائرة

حامية ذاتية

يتم تأمني ســهولة الدخول من خالل باب دخول كبري وعدد 

كبري من أبواب الدخول من أجل أفضل قابلية للصيانة داخل 

القطاع.

إن محطــة التحكــم األرضية املتقدمــة GCS هي مركز 

 P.1HH HAMMERHEAD القيادة والســيطرة لطائــرة

بدون طيــار. ويتم وضع محطة التحكــم األرضية GCS يف 

حظرية حامية مســتقلة ذاتياً تســتضيف الطاقم واملعدات 

واملقاســم الرضورية إلدارة ثالث طائرات بدون طيار (اثنتني 

شــغالتني وواحــدة يف وضعيــة االنتقــال) وحموالتها ذات 

العالقة.

يقــوم الطاقــم بتجهيز الوظائــف الالزمــة لتنفيذ مهام 

تكتيكيــة غري مأهولــة، ومهام مراقبة عن بعــد، بحث تتم 

القيادة والسيطرة عن بعد - من خالل أنظمة تحكم وإدارة 

متطــورة VCMS ، وإدارة املهــام املتطــورة MMS – عىل 

نظــام املراقبة املوجــود عىل منت الطائــرة بواجهة برشية / 

آليــة تدمج نظام عرض وتحكم. ويتم تزويد محطة التحكم 

األرضيــة مبحطات طرفية أرضية متعــددة للبيانات،  بحيث 

 ADT توفر - عند ربطهــا مبحطات طرفية للبيانات الجوية

عــىل منت الطائرات - رابط خــط الرؤية LOS وخط ما بعد 

الرؤية BLOS، من أجل التحكم بالطائرة والحمولة.

يسمح نظام الروابط بالقيادة والسيطرة الجوية عىل خط 

الرؤية وخط مــا بعد الرؤية، ونقل بيانات الحمولة الرقمية 

املشــفرة من خالل روابــط أو وصالت متعــددة الرتددات 

.Ku/Ka Band SATCOM وعالية النطاق وعن طريق

 P.1HH يرتكز نظــام إدارة مهــام الطائرة بدون طيــار

 Selex ES skyISTAR عــىل تقنيــة HAMMERHEAD

املبتكــرة التــي تعيــد تعريف مفهــوم الدوريــات ومهام 

لإلحاطــة  وذلــك  واالســتطالع،  واملراقبــة  االســتخبارات 

بالتهديــدات التي ترتاوح من الهجامت اإلرهابية إىل الهجرة 

غري الرشعية، عالوة عىل حامية املناطق االقتصادية الحرصية 

EEZ ، والبنية التحتية، واملواقع الحساسة.

يقــوم نظام إدارة املهام عىل مــنت الطائرة MMS بإدارة 

أنظمــة االستشــعار والفيديوهات والبيانــات، واالتصاالت، 

ووظائف االستخبارات واملراقبة واالستطالع، وهو قادر عىل 

تسجيل الصور وبيانات املهام•

املواصفات الفنية

األبعاد

الباع  15.600 م (51.18 قدم)

الطول 14.408 م (47.27 قدم)

االرتفاع  3.980 م (13.05 قدم)

املساحات

الجناح: 18:00 م2 (193.75 ق2)

الذيل األفقي: 3.834 م2 (41.27 ق2)

الذيل العمودي: 4.73 م2 (50.92 ق2)

الجناح األمامي (مكشوف)  1.300 م2 (13.99 ق2)

األوزان

الوزن األقىص عند اإلقالع 6,146 كلغ (13,550 رطل)

وحدة توليد الطاقة

 Pratt & Whitney Canada PT6A-66B  ×  2 

850 SHP ISA, sea level

مــراوح من طــراز Hartzell خامســية الشــفرات 

عكسية الدوران
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قطعت أجهزة الحاسوب اآليل القوية الخاصة بالتطبيقات الفضائية والدفاعية شوطا طويال منذ أيام 

الصناديق الثقيلة التي كان من املمكن إلقاؤها يف الجزء الخلفي من الشاحنة أو وضعها عىل األرض 

املبللة بالطني، ثم البدء يف تشغيلها كام لو أن شيئا مل يحدث مطلقا.

أجهــزة احلاســـوب ا�k القويــة تتطلــع إلــــــــــــ
تكنولوجيا اMجهزة االفuاضية والوصالت السريعة متنح احلوسبة 

املد�ة قوة مركز املعلومات

األمــر املؤكد هو أن األجهزة القوية القوية ال تقل أهمية 

اليــوم عن أي وقت مىض، حيث ما زالــت الجيوش تطالب 

بهــذه النوعية القوية من األجهزة، ولكن أجهزة الحاســوب 

اآليل اليــوم أصبحــت تســتفيد يوما بعد يوم من حوســبة 

الخــوادم املتطورة بعــد أن تم إدخال الوصــالت الرسيعة 

وتكنولوجيا األجهزة االفرتاضية والتصاميم الجزيئية املفتوحة 

لألجهــزة يف أجهزة الهواتف املتحركة القوية التي يتســاوى 

وضعهــا يف الجزء الخلفي من ســيارة مثــل املركبة الخفيفة 

«همفي» مع وضعها يف مركز املعلومات.

هناك بعــض املشــكالت املتعلقة بالحوســبة القوية يف 

املجال العســكري التي ال تقل أهمية اليوم عام كانت عليه 

 size, قبل سنوات، مثل قلة الحجم والوزن والقوة والتكلفة

weight, power, and cost (SWaP-C) وأجهــزة تربيــد 

اإللكرتونيــات املبتكرة. فقد أصبحت أجهزة املعالجة القوية 

 Xeon وحتى أجهزة املعالجة Intel Xeon-D الصغرية مثل

املتكاملة تســتنفد خطــط التحكم الحــراري إىل أقىص حد 

اليوم، كام أن ظهور الحوســبة املتحركة/النقالة والتطبيقات 

األخــرى املقيــدة بقيود الحجــم والوزن والقــوة والتكلفة 

يتطلبان أجهزة حاســب آيل أصغــر حجام وأكرث قوة من أي 

وقت مىض.

أهميــة الحجــم والــوزن والقــوة والتكلفــة 

(SWaP-C)

ذكــر هــريف جارتشــيت، مدير تطويــر املشــاريع برشكة 

جنيــف  يف   (Creative Electronic Systems (CES

بســويرسا، أن «كلمة الرس تكمن يف تحقيق أقىص استفادة 

ممكنــة من خواص الحجــم والوزن والقــوة والتكلفة التي 

تعني دمج املزيد واملزيد من األنظمة املتطورة والحوســبة 

الفائقة األداء واألنظمة يف رقائق وواجهات برصية «.

وغالبــا ما يأيت مصطلح خفض التكلفــة والحجم والوزن 

متالزمــا ومرتبطا ببعضه البعض. ويقول جيســون شــيلدز، 

 Curtiss-Wright 3 برشكــةU VPX مديــر إنتاج أنظمــة

Defense Solutions يف ســانتا كالريتا بوالية كاليفورنيا، إن 

«كل الــرشكات تحاول إدخال املزيــد واملزيد من الخصائص 

واملميــزات عــىل أنظمة أصغــر حجام عن طريــق تطبيق 

مفهوم الحجم والوزن والقوة والتكلفة، حيث نشــهد حاليا 

محــاوالت كثرية لدمــج الخصائــص واملميــزات، وأصبحنا 

نــرى األجهزة الحالية اليوم العديد مــن الوظائف مجتمعة 

يف جهاز واحد، وأصبحنا نشــهد اليــوم عمليات دمج كربى 

بهدف تقليل الحمل الكهريب والحجم عن طريق تقليل عدد 

الكوابل املستخدمة».

ولكن االســتغناء عــن خواص الحجــم والــوزن والقوة 

معالج Intel Xeon D-1500 يدمج مواصفات املخترب االفرتايض يف حجم mITX الصغري جداً

رشكة Aitech Defense Systems Inc أطلقت حاسباً آلياً مدمجاً صغري الحجم
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ــــــــــــــى مركز املعلومات

إن «مقاومــة الصدمــة تقفز إىل 160 وحــدة مقاومة نظرا 

لعدم مالمسة جهاز املعالجة للغطاء الخارجي مطلقا».

عدم االلتزام باملعايري القياسية

رغــم كافة مميزات هذا التصميــم إال أن هناك فاتورة البد 

من سدادها، وتتمثل أكرب فاتورة يف التكلفة. وقال شاريف إن 

«هذا التصميم مكلف للغاية وينطوي عىل مشاكل جمة». 

عالوة عىل ذلك، تعترب طريقة RuggedCool إحدى الطرق 

الشــائعة التي يشــكك الكثريون يف جدوى اســتخدامها يف 

عرص املعايري القياسية لألنظمة املفتوحة.

وال يرى شــاريف بأســا يف عدم االلتزام باملعايري القياسية 

لألنظمة املفتوحة، حيث يقول إنه «ال توجد معايري قياسية 

ألي منتج يف األسواق الحالية. وال يوجد معيار قيايس موحد 

تســتطيع أي رشكة أن تزعم إمكانية استخدامه يف األسواق 

الحاليــة, فهو ليس «وصلة عرضية للطرق االفرتاضية»، وقد 

كانت «بيئة األجهزة االفرتاضية» آخر منصة تســتخدم هذه 

الطريقة. وال توجد رشكتان تســتخدمان نفس عدد املخارج 

واملســارات يف «وصلة عرضية للطرق االفرتاضية»  ، واملعيار 

القيــايس الوحيد هو أماكن وجــود أزرار الطاقة. فكل يشء 

ميثل التعامل مع احلرارة 
والسخونة مشكلة 

تصميمية أساسية على 
 kأجهزة احلاسوب ا�

القوية احلالية

SB1102-HDVR مسجل فيديو رباعي 

القنوات متني وقابل للنرش واالستخدام

والتكلفة يعني بالرضورة ارتفاع درجة حرارة تشغيل الجهاز، 

األمر الذي يضغط عىل مصممي األجهزة ويدفعهم إىل طرح 

طــرق تربيــد أكرث ابتكارا مــن ذي قبل. وأضــف أن «الكل 

أصبحــوا يعانــون من ارتفــاع درجة الكثافــة داخل أجهزة 

الحاســوب. لقــد بذلنا كل جهد ممكــن للحصول عىل -40

50 وات للفتحــة الواحدة أيام األجهــزة االفرتاضية القدمية، 

ولكن أصبح لدينا اليوم 50 وات يف وحدة املعالجة املركزية 

الخاصــة بجهاز 3U VPX»، عىل حد قول ديفيد بيرب، مدير 

 Abaco Systems إنتاج أجهزة الحاســوب املركزية برشكــة

GE Intelligent Platforms) ســابقا) يف هنتسفيل بوالية 

أالباما.

وتابع بيــرب قائال إن «الرشكات تعمــل حاليا عىل إضافة 

املزيد واملزيد من الكثافة الحســابية داخل حيز أقل حجام 

ومســاحة. وميكننا إنتاج بوردات تقــرتب من ال 100 وات، 

ولكن التربيد يشكل تحديا كبريا، وبدأ املستخدمون يفكرون 

مــا إذا كانت الحلــول القامئة عىل تربيــد املوصالت كافية، 

وبــدأوا يتســاءلون عــام إذا كان يحتاجون حقــا إىل منتج 

أكــرث تطورا. فهل نحتــاج إىل املزيد مــن التربيد عرب تدفق 

الهــواء والســوائل من أجــل التغلب عىل ارتفــاع الحرارة؟ 

وهل تســتطيع تقنيات التربيد املســتخدمة اليوم استيعاب 

السليكون يف املستقبل؟»

قــد تبــدو اإلجابة عىل هــذه التســاؤالت مضللة، ورمبا 

انطوت، ليــس عىل ابتــكارات جديدة يف مجــال التوصيل 

والحمل الحراري وتربيد الســوائل فحســب، بل وعىل مواد 

جديدة أيضا لتحســني عملية نقل الحرارة بعيدا عن األجزاء 

واملكونات الرئيســية. وأكد هريف جارتشــيت، مدير تطوير 

 (Creative Electronic Systems (CES املشــاريع برشكة

يف جنيف بسويرسا، أن «التحكم يف الحرارة أمر مهم للغاية، 

وميكن أن ينطوي عىل اســتخدام مــواد جديدة، ولكن من 

الصعب اعتامد اسرتاتيجية عامة وشاملة تصلح للتعامل مع 

كل الحاالت».

كيفية التخلص من الحرارة

ميثــل التعامل مــع الحرارة والســخونة مشــكلة تصميمية 

أساســية عندما يــأيت الحديث عىل أجهزة الحاســوب اآليل 

القويــة الحالية. وتعتــرب الحرارة بالــرضورة نتيجة طبيعية 

لصغــر حجم جهــاز املعالجــة وحجم بطاقــة الدوائر رغم 

تحسني أداء الحاســوب. ومع تولد املزيد من الحرارة داخل 

الحيز املحدود أصبحت طرق التخلص من الحرارة والسخونة 

إحدى املكونات الرئيسية لعملية التصميم.

ويف العــادة، تســتخدم أجهــزة الحاســوب اآليل القوية 

لألغراض العســكرية طريقــة تربيد املوصــالت التي متتص 

الحــرارة بعيــدا عن األجزاء الســاخنة مثل 

أجهــزة املعالجــة املوجــودة فــوق بطاقة 

الدوائر عرب حواف البطاقــة وعرب التجاويف 

إىل الهواء الخارجي. ويستخدم املصممون عدة 

طــرق مختلفة لتربيد املوصــالت مثل أنابيب/

مواســري الحرارة التي تعمل كقنوات فعالة لنقل 

الحــرارة برسعة من البطاقة إىل حــواف البطاقة. كام 

ميكــن أن يكون تربيد املوصالت فعاال مع قيام املراوح بنقل 

الحرارة مــن البطاقات وعرب التجاويف إىل الهواء الخارجي. 

ولكن املــراوح ميكن أن تســبب مشــكلة باعتبارها إحدى 

عيوب التصميــم، ورمبا احتاج األمر مزيــدا من اإلجراءات 

الفعالة أحيانا للتخلص من هذه املشكلة.

وعندما 

يكون التوصل 

والحمل 

الحراري غري كافيني للتخلــص من الحرارة بعيدا عن اجهزة 

الحاســوب القوية الفائقة األداء، غالبا مــا يلجأ املصممون 

إىل التربيــد عن طريق ضخ الســوائل الــذي يوجه الحرارة 

عرب الســائل املتدفق عرب بطاقات الدوائر والشاسيه. ورغم 

فعاليــة التربيد عــن طريق ضخ الســوائل إال أنه يؤدي إىل 

زيادة تكلفة الجهاز ووزنه.

وأحيانــا مــا يكون اســتخدام طرق مبتكــرة للتحكم يف 

الحرارة أمرا رضوريا، مثل التربيد حيث يجري تكييف الهواء 

 General داخل الشاسيه، ولكن املصممني العاملني يف رشكة

 Rancho Cucamonga يف   (Micro Systems (GMS

بواليــة كاليفورنيا يطبقون أســلوبا مختلفا متاما عىل أجهزة 

الحاسوب املربدة القوية.

  Intel Xeonويستخدم هؤالء املهندسون جهاز املعالجة

عند إنتاج أجهزة الحاسوب املربدة القوية التي ميكن أن تولد 

حرارة ال تقل عن 135 وات، عىل حد قول بن شاريف، رئيس 

 ،General Micro Systems املديريــن التنفيذيني برشكــة

الذي قــال إن «تربيد أجهزة املعالجــة يصبح أصعب بكثري 

عندما تتعامل مع أجهزة معالجة بقوة 135 وات».

 General Micro Systems ويســتخدم مصممو رشكة

GMS)) أســلوبا للتحكم يف الحــرارة يقوم عىل وضع جهاز 

املعالجة عىل لــوح نحايس ثم تعويم اللوح وجهاز املعالجة 

يف حــوض مــن الفضة الســائلة. وقال شــاريف إن «الحرارة 

املنبعثة من جهاز املعالجة تتبدد من خالل اللوح النحايس، 

وتتحول الفضة إىل سائل لتصبح وسيلة ذات سامكة مثالية، 

وتعترب الفضة – بعد الذهب- أفضل وسيلة لنقل الحرارة».

وتكمــن إحدى مميــزات هذه الطريقــة يف قدرة جهاز 

املعالجة عىل تحمل آثار الصدمة واالهتزاز. ويقول شــاريف 
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يتم بحكم العــادة والعرف، ولذلك يعترب تصميام من وضع 

صانع واحد».

ورغــم وجود توجه ملحــوظ نحو عــدم االلتزام ببعض 

املعايري القياســية الخاصة باألنظمة املفتوحة يف تصميامت 

أجهزة الحاســوب القوية الفائقــة األداء، إال أن هذا التوجه 

ال ميثل رفضا تاما للمعايري القياســية، بل إنه أبعد ما يكون 

عن ذلك.

وتشــمل توجهات التصاميم الواجهات القياسية املوصلة 

بني حاســوبني ولكن مــع تركيز أقل عىل املعايري القياســية 

املتبادلة االســتخدام داخل صندوق الحاســوب. وقال مايك 

ســاوثوورث، مدير تســويق إنتاج األنظمة الصغرية الحجم 

برشكــة Curtiss-Wright Defense Solutions يف مدينة 

«ســولت ليك» األمريكية، إن «هناك توجها يف األسواق نحو 

اعتبار «وحــدة الخط القابل لالســتبدال» منتجا صندوقيا، 

ودون االستناد إىل معيار قيايس محدد فيام يتعلق بالداخل. 

فالتوجه الذي نشــهده حاليا هو أن العميل ال يرتبط مبعيار 

قيــايس أو تصميم معني»، بــل إن بعض العمالء يفكرون يف 

نزع الغالف الخارجي لإللكرتونيات الحاســوبية متاما بهدف 

تقليل الحجم والوزن.

ال ألي تكاليف هندسية ثابتة

ميثل إعادة تقييم تصميم الحاسوب القوي الذي يتعامل مع 

أغلفة الحاسوب باعتبارها مكونات أساسية مزودة بوصالت 

قياســية ولكن دون التزام بأي معايري داخل الصندوق، ميثل 

فرصــة بالنســبة إىل العمالء الحريصني عــىل ميزانياتهم  يف 

عامل الفضاء والدفاع والرافضني لتحمل أي تكاليف هندسية 

غري ثابتة.

وقــال ســاوثوورث إن «القيود املفروضة عــىل امليزانية 

تجعــل العمالء يحجمــون عن منح موافقتهــم عىل متويل 

املنتجات الشــائعة، وال يودون تحمل أي تكاليف هندسية 

ثابتة. وقــد عمــدت رشكــة Curtiss-Wright إىل تعديل 

COTS [commercial off-the- النموذج التجاري الجاهز

shelf] business model للحصول عىل األنظمة القياســية 

ودمــج الوحــدات القياســية الجاهــزة دون أي تكاليــف 

هندسية ثابتة».

كــام مييل هذا التوجه إىل النظــر إىل األمام ألن االعتامد 

عــىل الوصالت القياســية ميكن أن يســاهم يف اســتيعاب 

تحديثــات األنظمة وإدخال أســاليب التكنولوجيا الحديثة 

Curtiss- يف املســتقبل. وأوضح شــيلدز، املســؤول برشكة

Wright، أنــه «مل تعد هناك تكاليف هندســية ثابتة اليوم 

أو غدا، وقد عمدنا إىل اكتساب هذه املرونة حتى يستطيع 

املصممون تحديث أنظمتهم دون تكاليف هندســية ثابتة 

عند طرح منتجات جديدة يف األسواق».

ويتبنى مصممو رشكــة Aitech Defense Systems يف 

Chatsworth بوالية كاليفورنيا، أســلوب تصميم خال من 

  Redi- Built أي تكاليف هندسية ثابتة يطلقون عليه اسم

 Aitech Defense وقال دوج باترســون، نائب رئيس رشكة

Systems لقطاع املشاريع العسكرية والفضائية، إن «رشكة 

Aitech طرحت قبل عدة سنوات مفهوم RediBuilt الذي 

تم تطبيقه يف األســواق من أجل منــح العمالء منتجا دون 

إضافة أي تكاليف هندسية ثابتة».

وأوضح باترســون أن «العميــل يحصل عىل صندوق من 

الكابــالت لــكل أنظمته عــىل منصات تســتخدم Intel أو 

PowerPC، وكلهــا جاهزة ومعدة ســلفا، كام يحصل عىل 

كافة الســواقات جاهزة أيضا. وال يتبقى عىل العميل سوى 

إدخال عنوان اإليرثنت Ethernet address وبدء التشغيل».

وتــدور منتجــات رشكــة Aitech يف هــذه الفئة حول 

 RediBuilt A190 and A172 أنظمة الحاســوب القويــة

التي تنتجها الرشكة. وقال باترسون إن «هذه األنظمة تعترب 

أنظمة معقدة بدرجة كبرية، وميكن اســتخدامها كحاسوب 

مهام رئيسية داخل طائرة كبرية مأهولة أو غري مأهولة. فقد 

أنتجنا، عىل سبيل املثال، نظاما معتمدا عىل Intel وسلمناه 

إىل العميــل الذي قــام بتحميل الربنامج الذي أنشــأه عىل 

حاســوبه الخاص (الالب توب)، وسارت األمور كلها عىل ما 

يرام».

ويجــري حاليا تصميم جهاز الحاســوب القوي من نوع 

RediBuilt A172 األصغــر حجــام متهيــدا لرتكيبــه عــىل 

املركبــات الربية اآللية (غري املأهولــة)، خاصة يف املطارات، 

وهي املركبات التي تعمل كشاحنة قطر آلية (غري مأهولة) 

لقطر الطائرات من البوابة الرئيســية إىل ممر اإلقالع لتوفري 

الوقود املســتهلك يف عمليتــي الدوران البطئ وأثناء ســري 

الطائرة عىل املدرج.

وقال باترســون إن «الفكرة التي تبلورت بالفعل خرجت 

إىل حيز الوجود بعد أن تعرضنا لضغوط شديدة من جانب 

 NRE العمالء املطالبني بخفض التكاليف الهندســية الثابتة

وكان األمــر كلــه متعلقــا بامليزانيات التي جــرى تقليصها 

بالفعــل، األمر الــذي كان له تأثريه الشــديد عــىل قاعدة 

املقاولني الدفاعيني».

وميكــن مفهــوم RediBuilt املصممــني من اســتبدال 

البــوردات داخل الصنــدوق إذا أرادوا، أو ميكن للعمالء أن 

يطلبوا من مهنديس رشكة Aitech عمل التغيري الالزم. وقال 

بارتســون إن «العمالء ال يزالوا يرغبــون يف إضافة خيارات 

جديــدة ولكنهــم يريدون فعــل ذلك دون تكبــد تكاليف 

باهظــة. وقد وضعنــا مخــرج COM Express port لهذا 

الغــرض، أو قمنا بإضافة الالســليك إىل الوحدة القياســية. 

وميكــن للعمالء تشــغيل الجهاز منــذ البداية باســتخدام 

Windows أو Linux برنامجي

االفرتاضية يف الحواسيب القوية

أدت الحاجة إىل اســتيعاب الربمجيــات املوروثة يف تصاميم 

الحواسيب العسكرية، باإلضافة إىل الحاجة إىل تقليل حجم 

جهاز الحاســوب ووزنه، إىل ظهور اســتخدام تقنية األجهزة 

االفرتاضية يف الحواسيب القوية الفائقة األداء.

وتشــري األجهــزة االفرتاضية إىل القدرة عــىل تقليد نوع 

أو أكــرث مــن أنواع الحواســيب املختلفة. وتعمــل األجهزة 

االفرتاضيــة باالعتــامد عىل تصميــم الحاســوب ووظائف 

مشكلة الوصالت

تعمل الحواســيب العســكرية القوية اليوم عىل 

  I/Oتحطيم القيود الخاصة بوصالت املعلومات و

حتــى ميكن لهذه الصناعــة أن تقيم مجددا مدى 

الحاجــة إىل وصالت برصيــة تحل محل الوصالت 

النحاسية.

ومــن املتوقــع أن يطهــر الجيــل الرابــع من 

ســينقل  الــذي   ،PCI Express الحواســيب 

املعلومــات برسعة 16 جيجا بــود، يف عام 2017 

 Abaco تقريبــا. وتســاءل بيرب، املســؤول برشكة

Systems، «هل ميكننا أن نستوعب ذلك بألواحنا 

اإللكرتونية أم أن تلك هي النقطة الحاســمة التي 

ســتدفعنا إىل األلواح البرصية الكاملة؟ وعادة ما 

نجد الوسيلة املناسبة لفعل هذا األمر، وسنواصل 

محاوالتنا لتحطيم أي موانع تعرتض طريقنا، ولكن 

علينــا أن نواجه التغيــري الحتمي يف عام 2017 أو 

2018. وليكــن معلومــا أننــا قد ال نســتطيع أن 

نتجاوز األمر وصوال إىل الخطوة التالية».

الحاسوب الحقيقي أو االفرتايض، ورمبا احتاج تنفيذهام إىل 

أجهزة وبرمجيات متخصصة أو كليهام.

وقــال شــاريف إن «الجميــع يقــرون بأهميــة الجهــاز 

االفرتايض، وهناك عدد كبري من الصور والتحميالت وأنظمة 

الرؤيــة الليليــة املوجــودة يف Windows XP، وال ميكنك 

 Intel i7 نســخها عىل أحدث نســخة من أجهــزة املعالجة

أو Xeon املتعددة املحاور. فلم تعد ميكروســوفت تدعم 

Windows XP، كــام أن األجهزة الجديــدة ال تدعم هذه 

السواقات القدمية».

ولكــن تقنية االفرتاضــات متكن مصممــي األنظمة من 

تشغيل الربمجيات العســكرية املُعدة منذ مثانينيات القرن 

املايض، باإلضافة إىل الربمجيات املكتوبة حديثا داخل النظام 

نفسه. وقال شاريف إن «هذا يحل مشكلة السواقة، وميكنك 

الحصول عىل صورة نظام ما كنت متتلكه منذ ثالثني عاما».

وقال ريك ســتاديل، كبــري مســؤويل التكنولوجيا برشكة 

Themis Computer يف فرميونــت بواليــة كاليفورنيا، إن 

«تقنية األجهزة االفرتاضية متكن مصممي الحواسيب الكبرية 

واملتطورة املخصصة للمراقبة واالســتطالع العســكريني من 

التحكم يف حجم هذه الحواســيب مبا يناســب التطبيقات 

املتخصصة مثل املركبات اآللية (غري املأهولة). لقد أصبحنا 

اليوم نري عددا أكرب بكثري مــن الفرضيات، وأصبحنا نرصد 

اهتاممــا كبريا بالتوافق والتقارب الشــديدين، وأصبح األمر 

مثل الحصول عىل مركــز للمعلومات وتحويله إىل صندوق 

صغــري. وميكنك زيادة حجم مركز املعلومات بإضافة املزيد 

من الصناديق» •



خامنئي و�لس 
اخل�اء

التقى املرشــد اإليراين بأعضاء مجلس الخرباء يف دورته الرابعة املنتهية مدتها، وأثنى خالل  

اللقاء عىل أولئك األعضاء وتناول يف الوقت ذاته بعض الجوانب التي تؤسس لخطوات قادمة 

سواء عىل املستوى السيايس أو االقتصادي. بادئ ذي بدء أشاد املرشد يف بداية اللقاء بالدور 

املهم الذي لعبه كل من محمد يزدي رئيس املجلس املنتهية مدته ومصباح يزدي واعترب عدم 

وصولهم إىل املجلس يف دورته الخامسة خسارة لهذا املجلس و مشيداً بهام يف تقبل الخسارة 

ومباركتهام للفائزين عىل خالف الطريــق الغري الئقة التي انتهجها املعرتضني عىل االنتخابات 

يف عام 2009م. أشــار املرشــد أن هذه االنتخابات تثبت أنها كســائر االنتخابات السابقة يف 

إيران نزيهة مثل انتخابات الرئاســة عام 2005 التي خرس فيها رفسنجاين لصالح نجاد وكذلك 

انتخابات عام 2009م التي خرس فيها كرويب ومري حسني موسوي.

يعود املرشد اإليراين من جديد للدفاع عن مجلس صيانة الدستور يف مقابل منتقديه وقراره 

برفــض أهلية املرتشــحني، معترباً أنه مــن غري املعقول أن يتم قبول صالحية أشــخاص بدون 

حيازتهم للرشوط. ويف هذا الســياق اختزل املرشــد مهمة مجلــس الخرباء يف رضورة بقائهم 

ثوريني بفكر ثوري وعمل ثوري، ومن الرضوري بالتايل أن يكون املرشد القادم واختياره وفق 

املبادئ واملنطلقات الثورية، بعيداً عن االعتبارات واملجامالت واملصالح الفئوية.

مل يكــن لهاجــس النفوذ أن يكون بعيداً عن فكر املرشــد اإليراين فعــاد من جديد للرتكيز 

عــىل النفوذ واالخرتاق من قبل العدو. فباإلضافة إىل ترصيحاته الســابقة فيام يتعلق بالنفوذ 

يف املجال االقتصادي والثقايف والســيايس، جاء ترصيحه خالل ذلك اللقاء ليعطي بُعداً جديداً 

متمثــل يف ظهور ذلك االخرتاق عن طريق املســئولني أنفســهم وذلك بتغيــري فكر وقرارات 

مسؤويل الدولة وبالتايل اتخاذهم للقراءات التي تتواءم مع نوايا العدو.

وبالرغم من ذلك يؤكد املرشد عىل أن إيران منفتحة عىل الجميع ما عدا أمريكا وإرسائيل 

و هو بالتايل يغلق الباب يف وجه من يتحدث عن إمكانية عودة العالقات مع أمريكا. التوجه 

لالنفتــاح عىل الغرب وبالرغم من عدم معارضة املرشــد لــه إال أنه يبدو من توجهاته رفضه 

لالرتهــان لتلــك الدولة دون غريها ولذا أشــار إىل أن القوى توزعت اليــوم يف العامل، كام أن 

الرشق هو عامل يف حد ذاته و أن منطقة آســيا هي منطقة واســعة أيضاً. كام ال يزال الهاجس 

االقتصادي وما يواجهه من تحديات محط اهتامم للمرشــد. فمنظوره لهذا الجانب يتمثل يف 

عدم املامنعة من االســتفادة من العامل الخارجي يف الجانــب االقتصادي ولكن يتوجب عدم 

االرتهان له. وقد وجه لحكومة روحاين انتقاد مبطن مفاده أن إيران حتى اليوم مل تستفد من 

تلك الزيارات والوفود االقتصادية، وكأنه بذلك يربط االتفاق برفع العقوبات ونتائج ذلك عىل 

األرض الذي مل يتجىل منها يشء حتى اآلن وظلت حرباً عىل ورق كام قال.

لطاملا ظل املرشــد اإليراين يؤكد عىل مفهوم ”االقتصاد املقاوم“ الذي يأيت يف أبسط صوره 

عىل أنه االقتصاد الذي يجعل من إيران أقل اعتامداً و اتكالية عىل الخارج. ويبدو أنه وبالرغم 

من أن ”االقتصاد املقاوم“ قد جاء شــعار إلحدى الســنوات الســابقة غري أن نتائجه مل ترق 

ملســتوى قبول املرشــد. لذلك طالب برضورة إقامة مقر لالقتصاد املقاوم وأشــار إىل أنه كان 

من املقرر تشــكيل مقر لالقتصاد املقاوم وتعيني قيادة لــه وقد اتخذ هذا القرار إال أن هذه 

اإلجراءات ينبغي أن تكون محسوسة. هذا ما دفع إىل تجيل شعار اقتصاد املقاومة مرة أخرى 

يف الســنة اإليرانية الجديدة مضافاً لها شــعار املبادأة والعمل وبالتــايل االنتقال إىل الجانب 

التطبيقي بعد التوجس من الغرب والتزاماته. 

وقفات

بقلم :
د.سلطان 7مد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي
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سلطان العزري أحد املخرتعني اإلماراتيني اختارتهم وزارة االقتصاد يف أبوظبي ليمثل دولة 

اإلمارات العربية املتحدة  يف معرض تقنيات االبتكار السنوي الخامس «BIP» الذي عقد يف 

هونج كونج، وقال العزري الذي يعمل ضابط األمن والسالمة يف رشكة «الياه سات»: «إن 

مشاركتي يف الجناح اإلمارايت ألمثل بالدي يف هونج كونج أمر افتخر به». وأضاف: «كانت 

هذه فرصة ذهبية للتعرف إىل املصنعني واملمولني من مختلف دول العامل الذين يشاركون يف 

املعرض».

اMول من نوعــه & العــالـم

جهاز ذكي يكشف اMمراض & اجلو واMماكن املغلقة
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الفشل يقدمك خطوه 
نحو النجاح Mن من 

الفشل نتعلم ونتجنب 
اMخطاء

وحــول اخرتاعه قال العــزري: «إن كرثة ظهور األمراض 

واألوبئــة حول العــامل يف الفرتات املاضيــة جعلتني أفكر 

يف اخرتاع يســاهم يف كشــف األمراض يف الجو، والحد من 

انتشــارها» وأوضح «ابتــكاري عبارة عن جهــاز ذيك يتم 

وضعــه يف األماكــن والبيئات املغلقة، مثل املستشــفيات 

واملباين والطائرات، ليكشــف وجود أي فــريوس يف البيئة 

املحيطة، وتنبيه املوجودين يف املكان».

نقطة البداية

كانــت بداية اهتاممــي باالخــرتاع، عندما كنــت بدورة 

يف ديب عــن طريــق رشكة اليــاه ســات وكان أكرث حضور 

الــدورة أجانب، وكانوا يتحدثون عــن حالة مرض حاصلة 

يف بريطانيا، أن ســيدة بريطانيــا أصيبت مبرض ينتقل عن 

طريق التنفس وإنها حملت املرض من مدينة ديب، فتأثرت 

من هذا الكالم وال أريض أن يتحدث أحد عن بالدنا  بسوء، 

وبحكــم وظيفتي يف األمن والســالمة، فكرت بصنع جهاز 

يكشــف االمراض شبيه بجهاز كاشــف الحرائق والدخان 

يوضع يف األماكــن العامة والطائرات يكشــف املرض عن 

طريــق التنفس ويعمل الجهاز عىل أخــذ عينة من الهواء 

ويدخلها يف غرفة الليــزر وبعد ذلك يعمل الليزر بتفكيك 

الجزئيــات ويحللها يف مدة ثانيــة أو ثانيتني و يحدد نوع 

املرض وبعدها يقــوم الجهاز بإطالق إنذار بوجد مرض يف 

هذا املكان.

التحديات والصعوبات

واجهت بعــض الصعوبات يف االخرتاع وهــي عدم وجود 

خرباء ومتخصصني يســاعدوين يف صناعة الجهاز االن ليس 

لــدي الخلفيــة الكافية يف املجــال الفني للهندســة الذي 

يتناسب مع املرشوع، ولكن ولله الحمد قام برنامج تكامل 

بفتح أبوابهم أمامي وقاموا بتوفري الدعم مادياً ومعنوياً يف 

كل األمور، فكان هذا اليش مفرح يل، وحيث أنهم يهتمون 

باملبتكر من أول يوم حتــى يحصل عىل براءة االخرتاع، يف 

تكامل ال يعطوننا فرصة أن نسأل عن أي يشء هم يقومون 

بتوفــري كل يشء لنا أول بأول، وكام يدعوننا للمشــاركة يف 

الفعاليات سواء داخل الدولة وخارجها.

الوصول للعاملية

أعتــرب كل اخرتاع هدف ســامي وأفتخر به ألنه ســيحدث 

فارق كبــري ليس فقط يف دولة اإلمــارات وإمنا العامل ككل 

وطموحــي أن أصــل للعامليــة وأن أتباهــى باســم دولة 

اإلمــارات يف جميع املحافل، أود أن أوجه كلمة أخرية لكل 

شــخص لديه فكرة لالبتكار ومل ينجزها، أقول (إبدأ)  اآلن 

لدينا حكومة تدعم االبتكارات، وحاول الوصول إىل هدفك، 

الفشــل ليس آخر املطاف إمنا ســيقدمك خطــوة للنجاح، 

ألن من الفشــل نتعلم كل حروف األبجدية، ونتغلب عىل 

األخطاء•

يف لقاء مع مجلة درع الوطن

سلطان العزري يف معرض هونج كونج

طريقة انتشار املرض
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هي صلوات مسنونة ليست مفروضة، تكون قبل صالة الفرض 

أو بعدها وســميت سنن كونها مسنونة فقط وسميت رواتب 

لكونها مرتبة قبل الفرض أو بعده.

عــن عبد الله بن عمر ريض اللــه عنهام قال : "صليت مع 

رســول الله صىل الله عليه وسلم ركعتني قبل الظهر وركعتني 

بعــد الظهر، وركعتــني بعد الجمعة ، وركعتــني بعد املغرب، 

وركعتني بعد العشاء"، متفق عليه.

ويف رواية للبخاري : قال ابن عمر : حفظت من النبي صىل 

الله عليه وســلم عــرش ركعات ركعتني قبــل الظهر، وركعتني 

بعدها، وركعتني بعد املغرب يف بيته، وركعتني بعد العشاء يف 

بيته، وركعتني قبل صالة الصبح - كانت ســاعة ال يُدخل عىل 

النبي صىل الله عليه وسلم فيها - حدثتني حفصة أنه كان إذا 

أّذن املؤذن وطلع الفجر صىل ركعتني .

أحاديث أخرى يف السنن الرواتب:

عن عائشة ريض الله عنها أن النبي صىل الله عليه وسلم قال: 

"َمـــْن ثابر عىل اثنتي عرشة ركعة يف اليوم والليلة دخل الجنة 

: أربعــاً قبــل الظهر، وركعتني بعدهــا، وركعتني بعد املغرب، 

وركعتــني بعد العشــاء، وركعتــني قبل الفجــر"رواه الرتمذي 

والنسايئ وابن ماجه .

ومعنى ثابر : أي حافظ وداوم عليها.

ويف حديث أم حبيبة ريض الله عنها قالت : "سمعت رسول 

اللــه صىل الله عليه وســلم يقول : "من صــىل كل يوم اثنتي 

عــرشة ركعة تطوعاً غري فريضة بُنــي له بيت يف الجنة"، رواه 

مسلم . 

وكان رســول الله صىل الله عليه وسلم يُصيل أربعاً بعد أن 

تزول الشــمس قبل الظهر وقال: "أنها ساعة تفتح فيها أبواب 

السامء، وأحب أن يصعد يل فيها عمل صالح"، رواه الرتمذي .

ومــن نوافل الصالة، صالة أربع ركعات قبــل صالة العرص، قال 

صىل الله عليه وســلم : "رحم الله امرءاً صــىل قبل العرص أربعاً"، 

رواه اإلمام أحمد وأبو داود والرتمذي .

قــال أنس – ريض الله عنه – : "وكنا نصيل عىل عهد النبي صىل 

الله عليه وســلم ركعتني بعد غروب الشــمس قبل صالة املغرب"، 

متفق عليه .

وقــال – ريض الله عنــه – : "كنا باملدينة فإذا أذن املؤذن لصالة 

املغرب ابتدروا الســواري فريكعــون ركعتني ركعتني حتى إن الرجل 

الغريب ليدخل املسجد فيحسب أن الصالة قد ُصليت من كرثة من 

يصليهام"، رواه مسلم .

فضلها وفائدتها :

- تُنال بها محبة الله.

- أنها مام يُسد بها خلل ونقص الصالة املفروضة.

- أفضل السنن الرواتب وهي سنة الفجر.

- عن عائشــة ريض الله عنها قالت : "مل يكن النبي صىل الله عليه 

وســلم عىل يشء من النوافل أشــد منه تعاهداً عىل ركعتي الفجر 

متفق عليه.

- ويف لفظ ملسلم : ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها.

- وتسمى الرغيبة لعظم األجر فيها وشدة الرغبة فيه.

ما حكم الصالة باملالبس العسكرية مع ارتداء الرتب العسكرية؟

ال حرج رشعاً من الصالة باملالبس العســكرية املشــتملة عىل الرتب العسكرية 

وذلك لعدم وجود محظور رشعي يف ذلك .

ألن املقصــود باملالبــس التي تصح بها الصالة هو حصول الســرت للبدن وكونها 

طاهــرة من النجــس وكونها غــري محرمة لذاتهــا كالحرير للرجــال أو الثوب 

املرسوق أواملغصوب.

وأما كون بعض الرتب تحتوي عىل شــكل طائر الصقر فهذا ال حرج فيه لكونه 

مطموس املعامل غري واضح الصورة، وكذلك األوسمة واألنواط تأخذ نفس الحكم.

ومثل هذا الحكم ينطبق عىل الصالة بالبطاقات التعريفية التي يضعها املوظف عىل صدره وإن كانت مشتملة 

عىل صورته وذلك لكونها صغريًة ولكون ذلك رضورة لتعريفه بها، فال حرج يف ذلك.

وأما إذا كانت املالبس تحتوي عىل صور واضحة املعامل ملخلوقات حية كاإلنسان والحيوان ففي هذه الحالة تُكره 

الصالة وال تبطل. وأما إذا اشــتملت عىل صورة صنــم معبود من األوثان فإن الصالة تبطل يف هذه الحال لكونه 

قد عظم صنامً بارتداء صورته يف الصالة .

ال شك أن كل مسلم يتطلع دامئاً إىل نرص الله عز وجل، كيف ال 

يتطلع وهو يقرأ قول الله {وَكَاَن َحّقاً َعلَيَْنا نَْرصُ الُْمْؤِمننَي} كيف 

كُْم َويُثَبّْت  واْ اللََّه يَنُرصْ ال يتطلــع وهو يقرأ قول الله:{ إِن تَنــُرصُ

أَقَْداَمُكْم } كيف ال يتطلع وهو يقرأ قول ربه:{إِنَّا لََننُرصُ رُُســلََنا 

د} فنرص الله  نْيَا َويَْوَم يَُقوُم األَْشــَهـٰ َوالَِّذيَن ءاَمُنواْ ِيف الَْحيَٰوِة الدُّ

لهذه األمة نرص قريب، كام قال ربنا:{أَال إِنَّ نَْرصَ اللَِّه قَِريٌب}.

تلك مســلامت ال تقبــل الجدل وأدلتها من الكتاب والســنة 

قــد ال تحــرص، وإن كان الله قد جعل لكل يشء قــدراً، وجعل 

للنــرص والتمكني رشوطــاً ال بد من توفرها وهي ليســت رضباً 

من املســتحيل وال فوق طاقات البرش، ولكنها تحتاج إىل صدق 

وإخالص وجهاد ونية.

ومهام تالحقت الخطوب واشــتدت املكاره وتفنن األعداء يف 

أساليب العداوة والبغضاء فال يغب عن البال أن نرص الله قريب 

وأن كيد الشــيطان ضعيف وأن الغلبــة يف النهاية للحق وأهله 

اَس فَيَْمُكُث ِيف اْألَرِْض  ا َما يَْنَفُع النَّ بَُد فَيَْذَهُب ُجَفاًء َوأَمَّ ا الزَّ {فَأَمَّ

ُب اللَُّه اْألَْمثَاَل}. كََذلَِك يَْرضِ

 إنَّ الشــدة تخفي وراءها فرجاً، واملكروه يحمل الخري القادم 

بإذن الله، إّن النرص قد انعقد غاممه وقد أقبلت أيامه فأحسنوا 

الظنَّ بربكم واجمعوا مع األمل حسن العمل.

فهذا إبراهيم الخليل عليه الســالم تألب عليه األعداء {وقَالُوا 

وا آَلَِهتَُكْم}، فام جزع وال تردد بل كان عظيم الثقة  َحرِّقُوُه َوانُْرصُ

بربه ومواله، فكانت النتيجة {قُلَْنا يَا نَاُر كُويِن بَرًْدا َوَســالًَما َعَىل 

بْرَاِهيَم}.  إِ

وموىس عليه الســالم خرج ببني إرسائيل إتباعاً ألمر الله، فإذا 

فرعــون بجنوده مــن ورائهم، والبحر من أمامهــم، وإذا ببعض 

ضعــاف اإلميان يبلغ بهم الخوف والجــزع مداه ويرصخون:{إِنَّا 

لَُمْدَركُــوَن} وعــىل الفور يعلنهــا موىس كلمة تدوي يف ســمع 

الزمان، وتخاطب كل رعديد جبان {كَالَّ إِنَّ َمِعَي َريبِّ َســيَْهِديِن}  

ْب ِبَعَصاَك  وجــاء الفرج من عند الله {فَأَْوَحيَْنا إَِىل ُموَىس أَِن اْرضِ

الْبَْحَر فَانَْفلََق فََكاَن كُلُّ ِفرٍْق كَالطَّْوِد الَْعِظيِم}.

ويوســف عليه السالم خرج من غيابة الجب إىل أبهة القرص،  

ثم خرج من ظلمة الســجن إىل تويل األمر، ومن الغربة والعناء 

إىل األلفــة واللقــاء، ومل يكن ذلك بحولــه وال حيلته بل بفضل 

الله ومنته، جزاء صرب يوسف واستقامته، قال: {أَنَا يُوُسُف َوَهَذا 

أَِخــي قَْد َمنَّ اللَُّه َعلَيَْنــا إِنَُّه َمْن يَتَِّق َويَْصِربْ فَــِإنَّ اللََّه الَ يُِضيُع 

أَْجَر الُْمْحِسِننَي}.

واملصطفــى صــىل الله عليه وســلم خرج من مكــة مهاجراً 

طريداً، ثم عاد إليها فاتحاً مجيداً.

النافذة الدينية

النصر القريب
á«¶Yh áØbh
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اجلامع اAموي 

إعداد: شعبة الوعظ وا-رشاد الديني

جامــع بني أمية الكبري، ويعــرف اختصاراً بالجامع األموي، 

هو املسجد الذي أمر الخليفة الوليد بن عبد امللك بتشييده 

يف دمشــق، ويُعد رابع أشهر املساجد اإلسالمية بعد حرمي 

مكة واملدينة واملســجد األقىص، كام يُعد واحداً من أفخم 

املساجد اإلسالمية، وأحد عجائب اإلسالم السبعة يف العامل.

بدأ بناء الجامــع األموي يف عام 705م  عىل يد الخليفة 

األموي أمــري املؤمنني الوليد بن عبد امللك، وقد حشــد له 

صناعــاً من الفــرس والهنود، وأوفد إمرباطــور بيزنطة مئة 

فنــان يوناين للمشــاركة يف التزيني، ونال قســطاً وافراً من 

املدح والوصف ال ســيّام مــن الرحالة واملؤرخــني واألدباء 

الذين مّروا بدمشق عرب العصور، وأطروا بشكل خاص عىل 

زينة سقف املسجد وجدرانه الفسيفسائية امللونة، والرخام 

املســتعمل يف البناء، إال أن أغلبها طمــس بناًء عىل فتاوى 

بعــدم جوزاها حتى أعيد اكتشــافها وترميمها عام 1928، 

وقد وصفها املؤرخ فيليب حتي بأنها "متثل الصناعة األهلية 

السورية وليس الفن اليوناين أو البيزنطي".

يتميــز الجامــع األموي أيضــاً بكونه أول مســجد ظهر 

فيه املحراب والحنية، نتيجة طراز البناء الذي كان يشــكل 

كنيســة يوحنا املعمدان سابقاً، أما مئذنته الشاملية، وهي 

أقــدم مآذنــه الثالث فتعود لعهــد الوليد بــن عبد امللك، 

واســتخدمت أيضاً منارًة ملدينة دمشق، كام كانت ستعمل 

خالل القرون الوســطى للمنقطني للتأمــل والصالة، ومنه 

انترش منوذج املئذنة املربعة إىل ســائر أنحاء سوريا وشامل 

إفريقيا واألندلس. 

يحوي الجامع عىل مدفن جسد يوحنا املعمدان - النبي 

يحيى - نسيب املســيح، ومل يبق من آثاره املسيحية سوى 

جــرن العامد ونقــش باليونانية يف مدح املســيح عىل أحد 

الجدران، وألحق باملســجد مقربة تضم رفات صالح الدين 

األيويب. 

احرتقت أجزاء من الجامع ثالث مرات، األوىل عام 1069، 

والثانية عىل يــد تيمورلنك عام 1400، والثالثة عام 1893، 

ويذكــر ابــن الفقيــه أيضــاً أن العامل وجــدوا مغارة 

تعود للكنيســة البيزنطية أثناء بناء املســجد، وكانت هذه 

املغــارة تحتوي عىل صندوق يوجد به رأس القديس يوحنا 

املعمدان حســب املعتقد املســيحي، أو النبــي يحيى بن 

زكريا يف اإلسالم. فأمر الوليد برتكه عىل حاله، وجعل عموداً 

قامئاً عىل املغارة كعالمة مميزة ثم وضع فوقه تابوت عليه 

اسم النبي يحيى.

املســجد األموي هــو أحد املســاجد القليلــة يف العامل 

اإلســالمي التي حافظت عىل نفس الهيــكل العام واملعامل 

املعامرية، منذ بنائه األول يف وقت مبكر من القرن الثامن، 

وطابعه األموي مل يتغري إىل حد كبري. ومنذ إنشائه، أستعمل 

املسجد لتأدية صالة الجامعة. 

ومــن أمثلــة املســاجد التي تأثــرت باملســجد األموي 

كنموذج أويل :

• الجامع األزهر .

• مسجد بيربس يف القاهرة .

• املسجد الكبري يف قرطبة يف األندلس .

• املسجد الكبري يف مدينة بورصة .

• جامع السليمية يف تركيا .

ويف العرص الحديث كانت آخر عمليات الرتميم عام 1994.

فتحت الجيوش اإلسالمية بقيادة خالد بن الوليد مدينة 

دمشق ، ونجح خالد بضمها لألرايض اإلسالمية صلحاً.

بعد عقود من فتح دمشــق، أصبحت الخالفة اإلسالمية 

تحت حكم الخالفة األموية، الذين اختاروا دمشــق لتكون 

العاصمة اإلدارية للعامل اإلســالمي. وصالح الخليفة األموي 

اصحاب الكنيســة التي كان نصفها مسجداً ونصفها كنيسة 

عىل أن يشــرتيها منهــم ويعوضهم بها أرضــاً أخرى ليبنوا 

كنيســتهم عىل أن يبني مسجداً كبري يضم كل املكان، وقد 

كلف الخليفــة األموي  الوليد بن عبــد امللك 705–715م 

الصناع واملهندســني، ببناء املســجد يف موقــع الكاتدرائية 

البيزنطية يف عام 706 م قبل هذا، كانت الكاتدرائية ال تزال 

قيد اإلســتخدام من طرف املسيحيني املحليني، ولكن قد تم 

تشــييد غرفة صالة "املصيل" للمســلمني يف الجزء الجنويب 

الرشقي من املبنى.

وقــد أمر الوليد بهــدم معظم الكاتدرائيــة، مبا يف ذلك 

املصىل، وتم تغيري تخطيط املبنى متاماً، ليستخدم كمسجد 

كبري لصــالة الجامعة ألهل دمشــق ومعلــامً دينياً ملدينة 

دمشــق. احتج املســيحيون عىل هذه الخطــوة، ورداً عىل 

هذا احتجاج أمر الوليد بإسرتجاع جميع الكنائس املصادرة 

األخرى يف املدينة إىل املســيحيني كتعويــض. واكتمل بناء 

املســجد يف عام 715 م، بعد وقت قصــري من وفاة الوليد، 

وخلفه سليامن بن عبد امللك 715–717م يف الحكم ووفقاً 

ملــؤرخ القــرن العارش ابــن الفقيه، تم إنفــاق ما بني 600 

ألــف و 1,000,000 دينــار عىل املرشوع، وقد اشــتغل به 

حرفيون أقباط، فضالً عن عامل فارسيني وهنديني ويونانيني 

ومغاربة.
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أمناط احلياة الصحية
تشــكل األمراض غري الســارية ( املزمنة ) تحدياً صحياً 

كبــرياً يف اآلونــة الحديثــة، أذ من املتوقع أن تســاهم 

بحــوايل 60 % مــن العبء املريض وحــوايل 75 % من 

جملة األســباب الرئيسية للوفيات عىل مستوى العامل 

بحلول 2020 م.

بناء عــىل تصنيف االتحاد العاملي للســكري يف 

عــام 2014 م اعتربت دولــة اإلمارات العربية 

املتحــدة الســادس عــرش عامليــاً من حيث 

انتشار مرض السكرى.

ويقدر 

متوسط 

االنفاق 

عىل 

الرعاية 

الصحية 

ملريض 

السكري 

بدولة اإلمارات 

يف  املتحدة  العربية 

العام الواحد 1775 دوالر.

تعترب الوفيات الناجمة من أمراض القلب والرشايني 

الســبب األول للوفيــات يف دولــة اإلمــارات العربية 

املتحدة، وتشــكل 26% من عدد الوفيات تليها الحواد 

17.24% واالورام الرسطانية .%9.19 

ماذا يعنى منط حياة صحي؟

هو إتباع منط ســلويك صحي وسليم ومامرسته للوقاية 

من األمراض غري الســارية ( املزمنــة) باتباع منط حياة 

صحــي، مع العلم هــذا النمط ال يكتســب يف ليلة أو 

ضحاهــا بــل يتطلب منــا التــزود باملعرفــة الصحية 

واكتساب املهارات واالعتياد والتقبل عىل التغريات التي 

تصاحبهــا يف حياتنا دون الشــعور بالتوتــر لدى القيام 

بإحداها أو بأننا مرغمون عىل ذلك.

أهــم األعراض والعالمــات املصاحبــة لألمراض غري 

السارية ( املزمنة):

• السمنة (البدانة).

• ضعف مقاومة الجسم لألمراض.

• تغري يف سلوكيات الشخص مثل األفراط يف التدخني،

• تناول املرشوبات الكحولية وإدمان املخدرات.

• الخمول والكسل وعدم مامرسة النشاط الريايض.

• اإلحباط و الشعور بالقلق واألرق والتوتر وقلة النوم.

عوامل الخطورة :

1- العوامل الرئيسية (من الصعب التحكم فيها) :

• العامل الورايث.

• العمر.

• نوع الجنس.

2-  العوامل الثانوية ميكن تغيريها والتحكم فيها :

• تناول كميــة كبرية من الدهون التي مصدرها حيواين 

يف الطعام.

• عدم التنوع يف الوجبات الغذائية.

• الخمول والكسل لعدم مامرسة الرياضة.

• التدخني.

• رشب الكحول.

• عدم االلتزام مبتابعه الفحوصات الطبية الدورية.

الفوائد الصحية ملامرسة الرياضة والنشاط البدين :

• تخفيــض أو املحافظة عىل وزن الجســم أو الدهون 

يف الجسم.

• تقلل من خطر االصابة مبرض السكرى.

• تقليل املخاطر باإلصابة مــن أمراض القلب واالوعية 

الدموية.

• تحد من ارتفاع ضغط الدم.

• تحــد من خطــر االصابة برسطان القولــون ورسطان 

الثدي لإلناث.

• تســاعد يف البناء واملحافظة عــىل العضالت والعظام 

واملفاصل.

• تســاعد يف اتزان الجسم ومتنع السقوط خصوصاً كبار 

السن.

عواقب أمناط الحياة غري الصحي:

• زيادة وزن الجســم ونسبة الدهون يف جسم اإلنسان 

التي تؤدي إىل السمنة  (البدانة) .

• ارتفاع نسبة الكوليسرتول الضار يف الدم.

• اإلصابة مبرض السكرى.

• اإلصابة بأمراض القلب واالوعيــة الدموية والرشايني 

التي تؤدي إىل الجلطة.

• ارتفاع ضغط الدم.

• اإلصابة برسطان القولون ورسطان الثدي عند االناث.

• اإلصابة برسطان الرئة.

نصائح صحية وقائية:

• التنــوع يف تنــاول الوجبــة الغذائية وذلك 

بتناول الخــرضوات والفاكهة (%50) من الوجبة 

التي تعطي اإلحساس بالشــبع ومتنع الزيادة يف 

األكل وتقلل مــن البدانة واملضاعفــات الناتجة 

منها.

• الحفاظ عىل الوزن الصحي املثايل.

• تجنب التدخني.

• مامرسة النشاط الريايض بصفة مستمرة.

• االلتزام بالفحوصات الطبية الدورية.
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الريحــــــان

 الطــــــــــب البديــــــل

الريحــان من النباتــات العطرية 

الزكيــة … وكان  الرائحــة  ذات 

يســتخدم قدمياً كنوع من أنواع 

العطــور وهــو ال يتوقــف عند 

ذلك فقط ولكن له فوائد غذائية 

عظيمة فهــو يدخــل ىف العديد 

من املأكــوالت ليضيف لها نكهة 

خاصة .

فوائد الريحان الصحية :

 - له قدرة عىل منع عدة أنواع من البكترييا املسببة لألمراض، فهو يعمل مثل املسكنات املعروفة مثل 

اإلسربين و الربوفني والبارامول، ويستخدم الريحان بكفاءة عالية يف الروماتيزم وإلتهابات األمعاء . 

- يحتــوي الريحان عىل املواد الرضورية لصحة القلــب و األوعية الدموية حيث يحتوي عىل عنرص 

املاغنســيوم الذي يدعم عضــالت القلب واألوعية الدموية والذي ينظم معــدل رضبات القلب وأيضاً 

. C يحتوي عىل عنارص غذائية مفيدة مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم وفيتامني

كيفية انتقاء أوراق الريحان وتخزينها ؟ 

نختار األوراق الطازجة وليســت املجففة واألوراق ذات اللون األخرض الغامق ونبتعد عن األوراق التي 

تحتــوي عــىل بقع داكنة ونحفظهــا يف الثالجة كاملة أو مقطعة يف إناء مفرغ منــه الهواء وميكن أيضاً 

تجميدها يف أطباق تجميد ونغطيها باملاء حتى إذا تم إستخدمها للشوربة تكون طازجة . 

وميكــن تجفيفها ووضعها يف إناء زجاجي محكم الغلق يف مــكان بارد وجاف ومظلم وتظل صالحة 

ملدة 6 أشهر.

 

اجلرب : اAعراض و العالج

معلومات أساسية :

• يســببه نوع من السوس « الكائنات الدقيقة » متناهية 

الصغر

• تبــدأ التهابــات الجرب ببقعة صغرية تســبب الحكة و 

تتحــول إىل برثة تتمزق بعد حكهــا و يزيدها الجرب من 

احتامل تعشش البكترييا يف الجلد

• تظهــر أعراض الجرب خالل ســتة أســابيع من التعرض 

لإلصابة و تتمثل يف الحكة الشديدة و ترك خطوط رفيعة 

عىل الجلد . 

• تزداد أعراض الحكة عادة يف املساء أو بعد االستحامم

• ينتقل الجرب من خالل احتكاك  الجلد بالجلد و تبادل 

املالبس و األغراض الشخصية و االتصال الجنيس.

للوقاية من اإلصابة بالجرب لنحرص عىل التاايل:

• تجنــب احتــكاك الجلد بالجلد  مــع اآلخرين أو تبادل 

املالبس و األعراض الشخصية .

• الوقاية الشخصية من الجرب تكون بالنظافة الشخصية 

املستمرة و باالستحامم اليومي باستخدام الصابون.

يف حال الشعور بالحكة :

• ينبغي طلب املشــورة الطبية و اســتخدام األدوية وفق 

إرشادات الطبيب.

• عــىل املصــاب و املخالطني تلقي العــالج و إن مل تظهر 

عليهم األعراض بعد. 

عالج املخالطني :

• يجــب عىل جميع املخالطني املصــاب تلقي العالج مع 

املصاب كأفراد أو زمالء السكن .

يف حالة تأكيد اإلصابة بالجرب :

• ضــع العالج عىل جســمك النظيف مــن الرقبة و حتى 

أصابع القدمني . دعه عىل جســمك طــوال الليل أو ملدة 

مثان ساعات عىل األقل . ثم استحم الزالة بقية العالج من 

الجسم و البس مالبس نظيفة. 

• يجب غســل جميع الثياب و أغطية األرسة و املناشــف 

التي اســتخدمها املصاب يف اليومني السابقني لبدء العالج 

باملاء الســاخن و املعقم و تنشيفها بواسطة النشافة عىل 

حرارة عالية أو تعريضها للشمس. 

• قص األظافر ملنع انتقال السوس املسبب للجرب.  

إعداد: شعبة الشؤون الطبية والطب الوقائي
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شؤون قانونية

الشــك أن الدراسات العلمية الحديثة يف مجال مكافحة 

الجرميــة قــد أضافــت الكثري مــن النظريــات والتقنيات 

الحديثة املتطورة ذات الصلة الوثيقة بكشف الجرائم التي 

تســاهم يف إثبات وقوع الجرمية ؛ فتطبيــق العلم يف حل 

املنازعات سواء الجنائية أو املدنية منها يعني اعضاءالسلطة 

القضائية للوصول إىل الحقيقة ويعترب الدليل املادي الركيزة 

األساســية يف عملية اإلثبات ووســيلة الوصول إىل الحقيقة 

وإثبات الحقوق أمام الجهــات القضائية ، وبالتايل تحقيق 

العدالة التي هي مطلب الجميع وغايته ، وميكن استنباط 

األدلــة املادية من خالل إجراء تحاليــل لآلثار املادية محل 

البحث يف النزاع لكشــف غموض مجرى األحداث، وهو ما 

يعرف بتحليل الحامض النووي واملســئول عن تحليل األثر 

املــادي وتقدميه للمحكمة كدليل علمــي ومن اهم خرباء 

التخصصات الفنية املختلفة (الطبيب الرشعي).

وتعتمــد األدلة الطبية عىل األصــول والحقائق العلمية 

التي مل تكن معروفة يف العصور السالفة ، وقد بدأت تحتل 

مركزها املناســب يف مجال اإلثبــات الجنايئ وذلك مبا متثله 

من عنارص القوة ومبا تتميز به من أصول الثبات واالستقرار 

والثقة يف مصادرها العلمية.

وهناك أســباب عديدة تربر األخذ مببــدأ حرية اإلثبات 

الجنايئ؛ منها ظهــور األدلة العلمية الحديثة التي كشــف 

عنها العلم الحديث  يف إثبات الجرمية ونســبتها إىل املتهم 

ومثــال تلك األدلة: األدلة املســتمدة مــن الطب الرشعي 

والتحاليــل كاألدلــة البيولوجية، واملســتمدة من األجهزة 

اإللكرتونية والحاســبات اآللية كاألدلــة املعلوماتية، وهذه 

األدلة ال تقبل بطبيعتها إخضاع القايض ألي قيود بشــأنها، 

بــل ينبغي أن يــرتك األمر يف تقدير تقريــر الطب الرشعي 

لسلطة القايض وحده .

تعددت تســميات املبادئ التي تحكم سلطة القايض يف 

تقدير األدلــة ، فالبعض يطلق عليها مبــدأ االقتناع الذايت 

والبعــض يطلق عليها مبــدأ القناعــة الوجدانية للقايض ، 

والبعض اآلخــر نعتها بنظام األدلة األدبيــة وأحياناً النظام 

الحــر لألدلة ، ويقصد بكل هذه التســميات أن القايض ال 

يتقيــد بأي قيــد أو رشط يفــرض عليه ،  وإمنــا هو مقيد 

بضمريه الذايت البعيد عن األهواء واألحاســيس الشخصية ، 

فهو حر يف تقدير قيمة األدلة املقدمة له من قبل الخصوم 

، وال دخــل إلرادة املرشع يف فرض دليــل أو تحديد قيمة 

الدليل ، ومع ذلك ليســت حرية القايض يف االقتناع مطلقة 

، وإمنــا مقيدة بــرشوط صحة التســبيب وبضوابط معينة 

سلطة القاضي اجلنائي.. & تقدير تقرير الطـــــــــــــــ

تخضع لرقابة املحكمة العليا .

ومن الجدير بالذكر أن األدلة املبارشة هي التي تنصب 

عىل الواقعة مبارشة مثل شــهادة الشهود  واعرتاف املتهم 

، أما األدلة غري املبــارشة فإنها دالئل تدل بذاتها عىل تلك 

الواقعة وال تحتاج إىل أعامل االســتدالل العقيل والفحص 

العميق مثال ذلك ضبط أشــياء مــع املتهم مام تكون لها 

عالقــة بالجرمية أو تواجد املتهــم يف مكان الجرمية لحظة 

وقوعها.

وغنــي عن البيــان ، فإن نظــام األدلــة العلمية يقوم 

عىل االســتعانة باألســاليب الفنية التي كشف عنها العلم 

الحديــث يف إثبــات الجرمية ونســبتها إىل املتهم  ولذلك 

يقوم الخبري بالدور الرئييس يف عملية اإلثبات ؛ فمن خالل 

األثر (بصمة األصبع أو خلية جســدية) الذي يعرث عليه يف 

مرسح الجرمية ميكن الوصول إىل مرتكب الجرمية وكشف 

غموضها.

وإزاء مــا ســبق فإن البعــض يرى أن التطــور العلمي 

من شــأنه أن يطغى عىل نظــام االقتناع القضايئ ، فيجعل 

للخبــري القول الفصل ، وال يبقــى للقايض- بعد ذلك - إال 

الرضــوخ لرأي الخبري دون أي تقدير من جانبه ، وإن كان 

الــرأي اآلخر يرى أن التطور العلمــي ال يتعارض مع مبدأ 

حرية القايض يف تكوين اقتناعه ، وأن األمر ال يعدو اتساع 

مجال االســتفادة بالقرائن وأعامل الخربة يف إطار السلطة 

التقديرية للقايض ليسرتيح ضمريه .

وال ميــاري أحــد يف أن للطــب الرشعــي دور كبري يف 

تشــخيص الجرمية، ويف تحديد الفعــل اإلجرامي ونتائجه، 

لذلــك فإنه يؤثــر بصفة مبــارشة عىل تحريــك الدعوى 

العموميــة من طــرف النيابة وعــىل التكييــف القانوين 

للوقائــع ويظهــر ذلك جليــا يف حالة الوفــاة ويف الجروح 

مبختلف أشكالها ومسبباتها.

 وتنقسم التقارير الطبية إىل قسمني:

1- الكشــف الطبي: وهــو التقرير املوجــز يف الحاالت 

العرضية أو اإلصابات البســيطة ومثل هذه التقارير يقوم 

بها أول طبيبُ يوقع الكشف عىل املصاب بناًء عىل انتداب 

الرشطة.

2- التقريــر الطبــي الرشعي: وهو التقريــر الذي يقوم 

بعمله الطبيــب الرشعي بناء انتــداب النيابة أو املحكمة 

يف حاالت الكشــف عن املصابــني أو يف حاالت الترشيح أو 

اســتخراج الجثة بعد دفنها. ويعد التقرير الطبي الرشعي 

واحــدا من بني أهــم التقارير املوجهــة إىل القضاء الجنايئ 

واملتمثلة أساسا يف شهادة الوفاة والشهادة الطبية ؛ فالتقرير 

الطبي الرشعي هو مثرة ذلك اإلجراء القايض بالخربة والذي 

تأمر به الســلطات القضائية يف مرحلــة التحقيق أو خالل 

مرحلة املحاكمة ، ومل يتول املرشع اإلمارايت تحديد شــكل 

معني ينبغي أن يتقيد به الخبري يف صياغته لهذا التقرير.

وفيام يتعلــق بتنظيم الخــربة حول املســائل الجنائية 

بدولــة اإلمارات فقــد صدر قرار مجلس الــوزراء رقم (5) 

لســنة 1987م يف شأن إنشــاء دائرة الطب الرشعي بوزارة 

العدل، وهذه الدائرة تتبع لــوزارة العدل تنظيمياً وإدارياً 

ومالياً، أما فنيــاً فالطبيب الرشعي يعترب تحت رقابة علمه 

وضمــريه وإن كان وصفــه كطبيب مــامرس يجعله تحت 

الرقابة والتبعية الفنية لوزارة الصحة.

وقــد نصت املــادة (3) مــن القرار الســابق عىل مهام 

واختصاصات الطب الرشعي فهي تشمل، املصابني واملتوفني 

املقدم حقوقي
 احمد 7مد ابراهيم الوهابي

قاضي مبحكمة االستئناف العسكرية
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ــــــــــــــــبيب الشرعــــي
واملتهمــني وترشيــح الجثث يف مجــال القضايــا الجنائية، 

وفحص املســجونني واملحكوم عليهم ملعرفة مدى تحملهم 

للعقوبات البدنية وفحص الحالة النفسية والعقلية للتقدير 

بشأن مدى مسئولية الشخص عن ترصفاته مدنيا أم جنائيا. 

واســتناداً عــىل الســوابق القضائية فإنه يجــوز اختيار 

الطبيــب الرشعي كخبــري يف قضايا املطالبــة بالتعويض أو 

الدية ، ويف هذه الحالة تطبق عىل الطبيب الرشعي أحكام 

قانون اإلثبــات مثل غريه من الخرباء وقــد ورد هذا الرأي 

بتأييد من املحكمة العليا االتحادية حيث تم اعتبار الخربة 

طريقاً من طرق اإلثبات املبارشة ، إذ هي نوع من املعاينة 

تتم بواســطة أشــخاص تتوافر لديهم الكفاءة يف النواحي 

الفنية التي ال تتوافر لدى القضاة.

وعىل ذلك يعترب تقرير الطبيب الرشعي هو مجرد رأي 

يف شــأن دليل إثبات يتضمن بيان هــذا الدليل وتفصيل 

عنارصه ثم اقرتاحاً من وجهه نظر فنية ملا ميكن أن يكون 

له من قيمة يف اإلثبات.

ويــرى البعض أنه تطبيقاً ملبدأ االقتناع القضايئ فيتعني 

أن تكون للقايض الســلطة يف تقدير قيمــة هذا التقرير، 

فمن ناحية هو مجرد دليل، فتقدير قيمتة من شأن قايض 

املوضــوع تطبيقاً للقواعد العامة، ومــن ناحية ثانية فإن 

ما يقرتحه الطبيب الرشعي مــن إثبات الواقعة عىل نحو 

معني هو قول من وجهه نظر فنيه بحته، ويف غياب وجهه 

النظــر القانونية التي ال اختصــاص له بها، ومن ثم كانت 

مهمة القايض الرقابة القانونية للرأي الفني، وكان القايض 

هو الخبري األعىل يف الدعوى.

وتطبيقــاً لذلــك فإن للقايض أن يأخذ بــكل ما جاء يف 

تقرير الخبري "الطبيب الرشعــي" وله أن يطرحه كله وله 

أن يأخــذ بعنارصه التي  يطمنئ إليها ويطرح ما ال يطمنئ 

إليــه منها وإن تعددوا كان للقايض أن يأخذ برأي بعضهم 

دون البعض ، ومع ذلك فمهام اتســعت ســلطة القايض 

التقديرية يف رقابه تقرير الخبري واقتناعاته منه فإن لهذه 

السلطة حدود، فالقايض ال يستعمل هذه السلطة تحكامً 

وإمنــا يتحرى ويتبع القايض يف ذلك أســاليب االســتدالل 

املنطقي التــي يقرها العلم ويجري بهــا العمل القضايئ، 

ومثــة ضوابط تعني القايض عىل صواب اســتعامل القيمة 

الحقيقية للتقرير .

ورغــم أن الخبــري الطبي الرشعــي هو الجهــة الفنية 

املســئولة التي تستعني بها املحكمة الستجالء بعض األمور 

الفنيــة التي ال تدخل يف نطاق علم املحكمة أو الشــخص 

العــادي، بل ولإلدالء بالرأي واالســتنتاج القاطع حول تلك 

األمــور، إال أن البينة التي يديل بها الخبري ســواء أكانت يف 

شــكل شــهادة أمام املحكمة أم يف شــكل تقرير مكتوب، 

هذه البينــة تخضع بالكامل لســلطة املحكمة من ناحية 

التقييــم والوزن الــذي يجب أن يعطى لهــا، حيث تنص 

املادة (90) مــن قانون اإلثبات، واملــادة (26) من قانون 

تنظيــم الخربة لدولة اإلمارات عــىل أن رأي الخبري ال يقيد 

املحكمــة وإذا حكمت املحكمة خالفــا لرأي الخبري بينت 

يف حكمها األســباب التي أدت إىل عــدم األخذ بهذا الرأي 

كله أو بعضه. 

ووفقاً لنص املادة 90 من قانون اإلثبات اإلمارايت، يتبني 

لنــا أن رأي الخبــري املنتــدب يف الدعوى ال يلــزم محكمة 

املوضــوع، بل لها أن تقيض عىل أســاس مــا تطمنئ إليه ، 

فمحكمة املوضوع تستقل بسلطة فهم وتحصيل الواقع يف 

الدعوى طاملا كان اســتخالصها سائغاً، ولها أن تستنري برأي 

الخبري يف الدعوى يف إثبات الوقائع أو نفيها وتقدير قيمتها، 

ولها يف سبيل ذلك أن تعهد ببحث مستندات الطرفني مام 

يتصل باملستندات موضوع الدعوى ، وللمحكمة بعد ذلك 

مطلق الحرية يف تقدير تقرير الخبري واألخذ به من عدمه 

باعتبار أنه ال يعدو أن يكون يف هذا الشــأن دليالً مطروحاً 

عليهــا ، فإذا مــا اعتمدت املحكمة تقريــر الخربة فإن لها 

كامل الحرية يف املوازنة بني آراء الخرباء واألخذ برأي خبري 

دون آخر، وببعض ما جــاء به وتطرح البعض اآلخر، طاملا 

أقامت قضائها يف هذا الصدد عىل أسباب سائغة.

من مثرات الــزواج املقصودة رشعاً إيجاد النســل 

– أي األوالد مــن الذكــور أو اإلنــاث – ومــا كان 

مقصــوداً رشعاً كان مرغوباً فيه رشعاً، ومن حقوق 

ه يف التســمية  الطفل رشعاً وقانوناً عند والدته حقُّ

الحسنة؛ فالواجب عىل الوالدين أن يختارا للطفل 

اســاًم حســًنا يُنادى به بني النــاس، ومُيَيَّز به عن 

ائه وأقرانه، ويقول الرســول صىل الله عليه  أشــقَّ

وســلم: "إِنَّكُــْم تُْدَعْوَن يَــْوَم الِْقَياَمِة ِبأَْســاَمئِكُْم 

َوأَْساَمِء آبَائِكُْم َفأَْحِسُنوا أَْساَمءَكُْم".

ويف هذا املقام فإن السؤال الذي يفرض نفسه من 

له الحق يف تسمية املولود أو مبعنى آخر من يختار 

اســم املولود، حيث أن قانــون املعامالت املدنية 

االتحادي قرر يف املادة 71 منه بأن تبدأ شــخصية 

اإلنســان بتامم والدته حياً وتنتهي مبوته، ويكون 

لكل شــخص اســم ولقــب ويلحق لقبه بأســامء 

أوالده عمــالً باملادة 80 مــن ذات القانون، حيث 

أنــه مبجرد بشــارة الوالد بأن زوجتــه حامل وتم 

تحديد النســل ذكراً كان أو أنثى نجد بأن الزوجني 

وأقاربهــم يكونــا يف حرية يف إختيار االســم، وكل 

يسعى للظفر باالسم الذي يراه مناسباً وأقرب إىل 

قلبــه ولرمبا هذا األمر يثري خالفــاً بني الوالدين يف 

اختيار اسم املولود.

من يختار اسم املولود ..

 مــن الناحيــة الفقهية فإن والد املولــود أي أبوه 

يسمى مولوده، وهذا هو األصل، وقد يستحب له 

مشــاورة والدته يف اختيار االسم تطييباً لخاطرها 

وألن املولــود ولدهــا، ويســتحب أن يفوض أمر 

اختيار التســمية إىل واحد مــن أهل الصالح رجالً 

كان أو إمرأة، ومــن الناحية القانونية فإن هنالك 

قانــون خــاص ينظــم كيفية اكتســاب األســامء 

واأللقــاب وتغيريها - القانــون االتحادي رقم 18 

لسنة 2009 يف شأن تنظيم قيد املواليد والوفيات 

- يكون تســمية املولود والتبليغ عن والدته لوالد 

الطفــل إذا كان حــارضاً أو والدتــه أو القائم عىل 

شــئون األرسة إذا توىف األب قبل الــوالدة أو كان 

غائباً ومن حرض الوالدة من األقارب البالغني حتى 

الدرجة الرابعة أو أي أشــخاص آخرين تحـددهم 

الالئحة التنفيذية لهــذا القانون، وال يقبل التبليغ 

مــن غــري املكلفني به، وتكــون مســئولية التبليغ 

حسب الرتتيب املتقدم، وبالتايل فإن القانون وافق 

الفقــه يف أن والــد املولود هو صاحــب الحق يف 

تسمية طفله أو إختيار اسم املولود.

تسمية املولود

اخلامتة
وختامــاً فإن القايض الجنايئ يســتطيع أن يبني اقتناعه الذايت وأن يؤســس حكمه عىل أي عنرص مــن عنارص اإلثبات، فإذا كانت يف 

معنى الرباءة أصدر حكمه بها، وإذا كان اقتناعه بالعكس قد تأسس يف معنى اإلدانة أصدر حكامً بها، لكن هناك بني هذين املعنيني 

املتناقضني وضع وســط هو الشك الذي يحول بني القايض وبني تأســيس اقتناعه ويفرض املنطق البحت عىل القايض يف هذا الوضع 

أن يصدر حكمه بالرباءة ألن وجود هذا الشك معناه أنه يقتنع باإلدانة، وهذا االقتناع رشط لصحة صدورها وهو أمر قد يوحي بأن 

مبــدأ الشــك يفرس لصالح املتهم هو نتيجة من نتائج مبدأ حرية القايض الجنــايئ يف االقتناع ، فإذا كان القايض مقتنعاً متاماً بثبوت 

املســئولية عىل املتهم دون أن تكون األدلة املقامة ضده فإن حكمه يربئ املتهم يكون راجعاً إىل مبدأ أن الشــك يفرس لصالح املتهم 

ال إىل مبــدأ حريــة القايض الجنايئ يف االقتناع، وهنا تظهر أهميــه قرينة الرباءة باعتبارها ضامنة للفرد ضد صدور حكم اإلدانة دون 

دليل جازم برغم اقتناع القضاة ، وهذا معناه أن سلطه القايض يف تقدير الدليل ال تخضع فقط ملبدأ حرية القايض الجنايئ يف االقتناع 

وإمنا تخضع كذلك ملبدأ إن الشك يفرس لصالح املتهم باعتبارهام معاً العنرصان اللذان يتحكامن يف سلطه القايض يف تقدير الدليل.



من الذاكرة

اللقــاء بني صاحب الجاللة عاهل اململكة العربية الســعودية وصاحب 

الســمو رئيس دولة اإلمارات العربية املتحــدة يكرب يف قلوب العرب األمل 

فهذه األمة العربية تعلم أن مســريتها عىل طريــق التنمية وصوالً للتقدم 

تبــدأ من الخليج، وتعلم أن خالفاتهــا التي وصلت عند املحيط لحد حمل 

الســالح لها حل يبدأ من الخليج، وتعلم أيضا أن وحدتها العربية الشاملة 

نواتها تبذر يف الخليج.

نعــم، األمــة العربية ترتقب مع كل لقاء أن تولــد من جديد بيضاء من 

غري ســوء وتنتظر يف أمل ضوءا ينفذ من بني الســحب القامئة التي تغطي 

سامءها وتنري لشعوبها طريق حياتها.

إن الوحدة العربية الشاملة، أمل امتنا يف التقدم والرفاهية، تولد تلقائياً  

متي ما بذرنا يف رحم الغيب بذور الوفاق والتضامن ونكران الذات.

لقــاء خالد وزايد يف أبوظبــي جدد أمل األمة العربيــة يف الخالص من 

واقعها املرير وهو خطوة "طيبة" عىل طريق األمل.

افتتح صاحب السمو رئيس الدولة مطار رأس الخيمة 

الدويل، وكان يف استقباله سمو الشيخ صقر بن محمد 

القاسمي، وحرض الحفل سمو الشيخ راشد بن سعيد 

املكتوم نائب رئيــس دولة اإلمارات وأعضاء املجلس 

األعىل للحــكام والوزراء ومئات مــن الضيوف. وقد 

هبطت أثنــاء االحتفال – طائــرة كويتية نضم وفداً 

رسمياً برئاسة األستاذ صالح شهاب وكيل وزارة اإلعالم 

والثقافة املساعد.

1976 πjôHG

ســمو  رعايــة  تحــت 

بــن  ســلطان  الشــيخ 

زايد نائب القائد العام 

أبوظبي  دفــاع  لقوات 

احتفــل مركــز تدريب 

اإلغــرار بالعني بتخريج دورة جديدة من الجنود اإلغرار، 

وقد بدأ اإلحتفال بوصول ســمو نائب القائد العام حيث 

عزفت املوســيقى الســالم األمريي ثم قام سموه بتفقد 

طوابــري الخريجني اللذين قدموا بعد ذلك اســتعراضات 

عسكرية نالت استحسان الجميع.

استقبل سمو الشيخ خليفة بن زايد ويل العهد والقائد العام لقوات 

دفــاع أبوظبي يف مقر مكتبه بالقيادة معايل وزير البرتول والصناعة 

مانع ســعيد العتيبة حيث قدم لسموه رؤســاء الوفود املشرتكة يف 

املؤمتــر العريب الثاين للبرتوكيامويــات. وكان معايل الوزير قد افتتح 

املؤمتر املذكور يف فندق هيلتون أبوظبي والتي استمرت اجتامعاته 

مدة أســبوع أصدر بعدها قــرارات تدعم الصناعــات البرتولية يف 

الوطن العريب.

لقاء خالد وزايد

العدد 57 - ابريل 1976

أخبار ابريل 1976

االاالفتتاحــية

جدد أمل األمة العربية يف الخالص من واقعها

»YhQõŸG ájGQ :OGóYEG
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حضور الشيخ زايد بن سلطان - مسابقة النادي السياحي 

للزوارق 1976

حضور الشيخ خليفة بن زايد تخريج الكلية العسكرية 1976

تدريبات مدرسة خوله بنت االٔزور العسكرية 2006جاهزية اللواء خليفة «حرس الرئاسة» 

يف الذاكرة صور ومواقف راسخة 
وشــاهدة عــىل الزمن ومســرية 

الوطن...

من ذاكرة عدسة درع الوطن
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 7مد راشد آل مكتوم,

1. أين يقع النصب التذكاري لشهداء دولة اإلمارات العربية املتحدة؟

2. كم بلغت نسبة واردات دول الرشق األوسط من األسلحة الثقيلة؟

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

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

عىل الربيد االلكرتوين: 

quiz@nationshield.ae

 • إجابة العدد السابق (530) هي: 

 - السـؤال األول: حلت اإلمارات يف املرتبة التاسعة عاملياً يف حجم اإلستثامر السيايس لعام 2015.

 - السـؤال الثاين: يبلغ مساحة عرض الدورة الثانية ملعرض يومكس 13000 مرت مربع .

 الفائزان:

1. محفوظ خليفة فرج

 2.محمد يعقوب الحامدي

مسابقة العدد (531)

ومضــات من فكر...

طوال اليوم ينتقل اإلنســان منن مهمة إىل أخرى طول الوقت دون راحة 

مام يُتعب املخ ويقلل من قدرته عىل االســتيعاب. تشعر حينها وكأن رأسك 

قــد تنفجــر وتحتاج إىل أن تقوم بإعادة التشــغيل كام يف جهــاز الكمبيوتر 

وهذا اإلحســاس يظهر يف عــدة عالمات، يقول أحد الباحثــني يف التأمل أن 

املوظــف يقوم بتغيري النافــذة عىل جهاز الكمبيوتر الخــاص به 37 مرة يف 

الســاعة واملطلوب من املخ أن يقوم بالرتكيز والتعامل مع النافذة الجديدة 

بشــكل مختلف وتجميع أكــرب قدر من البيانات واملعلومــات إلنجاز مهمة 

معينة ومع رسعة التغريات حوله واملطالب املستمرة واملتزايدة يبدأ أداؤه يف 

التباطــؤ وعدم القدرة عىل القيام مبــا يريد مع انفالت الكثري من املعلومات 

وعدم فهمها، يف العادة ومع أي موقف مفاجئ يبدأ الجهاز العصبي بإصدار 

قرارات معينة للتعامل مع املوقف ولكن مع الضغط املتكرر واملســتمر تبدأ 

رضبــات القلــب يف االرتفاع مــع ارتفاع ضغط الدم مام يشــتت انتباه املخ 

وميكــن أن يصدر قرارات خاطئ أو ردود أفعــال انفعالية مبالغ فيها، الحل 

لكل ما ســبق هو أن تقــوم بعمل إعادة إنعاش للمخ عــن طريق فعل ”ال 

يشء“ نعــم يجــب أال تفعل يشء حيث يجب أن تأخذ بعض االســرتخاء 10 

دقائق كل ســاعة أو ســاعة ونصف من العمل الشــاق حتى تعطي الفرصة 

للمخ أن يتاملك نفسه من جديد يجب أال تفكر يف يشء وركز عىل أال تفكر 

يف يشء، ليــس من الضار أيضــاً أن تقوم ببعض متاريــن التأمل وليس تأمل 

مبعنى التأمــل ولكن أن تجلس يف هدوء مع إغــالق العينني والحصول عىل 

لعض االســرتخاء كام ميكنك أن تتحدث مع صديق قديم عرب الهاتف وتبادل 

بعــض املواقف الطريفة من الذكريات ســيكون أيضاً أمــراً ممتعاً املهم أن 

تخرج من الضغط الذي كنت تتعرض له منذ قليل.

كيف تنعش دماغك Z 10 دقائق 
فقط؟

حدث Z  مثل هذا الشهـر

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن القوات املسلحة حققت 

تطورات مهمة عىل طريق استكامل بناء قوتها الذاتية إىل جانب قوتها 

الدفاعية وذلك بتخريج دفعات متوالية من شباب الوطن .

 املؤسســات الرتبوية والتعليميــة يف قواتنا 2014-04-24

27-04- 2014  بــدء أعامل الــدورة الرابعة ملؤمتر الرشق 

األوسط للدفاع الصاروخي والجوي بأبوظبي

 قائد القوات البحريــة يلتقي رئيس أركان 2013-04-17

القوات البحرية الهندية 

املسلحة تقدم تعليام متميزا ورعاية شاملة ألبناء الوطن

بــدأت بنادي ضبــاط القوات املســلحة بأبوظبي أعــامل الدورة 

الرابعة من مؤمتر الرشق األوسط للدفاع الصاروخي والجوي تحت 

رعاية وزارة الدفاع وبدعم من القوات الجوية والدفاع الجوي .

”كل قائــد البــد أن يكون له شــغف يف 

الحياة يعطي قيادته عمقا وتفردا وأسلوبا 

مييزه عن غريه“ 

استقبل ســعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد املرشخ قائد 

القــوات البحرية يف مكتبه الفريق أول بحــري ديفندرا كومار جويش 

رئيس أركان القوات البحرية الهندية الذي يزور البالد حاليا .

إعداد: راية المزروعي
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 @Sharjahnews

حاكم_الشارقة: أقول قبل أن أوّدع، ابحثوا & مكتبتي ستجدون الرسالة 
اMخ*ة، فيها ما تبقى من فكٍر bصالح هذا اجملتمع.

شام ســهيل املزروعي وزير دولة لشــؤون الشباب يف 

حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ فرباير (شباط) 

2016، ورئيس مجلس الشباب.

حصلــت معايل شــام املزروعــي وزيرة دولة لشــؤون 

الشباب، عىل شهادة املاجســتري يف السياسات العامة مع 

مرتبــة الرشف من جامعة أكســفورد يف اململكة املتحدة، 

وكانــت أول طالبة من دولة اإلمــارات تفوز مبنحة رودز 

للقيادات الشــابة يف العمل الحكومي، وهي حاصلة أيضاً 

عــىل دبلوم متقدم يف الــرشاكات متعددة القطاعات من 

جامعة نيويــورك، يف حني نالت شــهادة البكالوريوس يف 

االقتصاد مع مرتبة الرشف العليا من جامعة نيويورك.

وعملت شــام املزروعي أيضاً يف أحــد صناديق الرثوة 

الســيادية يف أبوظبي، وكانت قد عملت قبل ذلك محلالً 

للسياســات العامة ضمن بعثة اإلمارات لألمم املتحدة يف 

نيويورك، وقد عملت محلل سياسات وزارية وشاركت يف 

مجموعة بحث مخترب االبتكار للشــباب يف مكتب رئاسة 

مجلس الوزراء.

وهــي حائــزة عىل جائزة ســمو الشــيخ منصــور بن 

زايد آل نهيــان للتميز وجائزة كوتوس لقائد املســتقبل، 

وكانت عضواً مشــاركاً يف كلية اإلنجازات املرموقة مبؤمتر 

ســان فرانسيسكو، كام أنها مســؤولة االتصال والعالقات 

الخارجية يف منتدى دراســات أوكســفورد للخليج وشبه 

الجزيــرة العربية باململكة املتحدة، وكانت كذلك مندوبة 

عالقات الخريجني يف كلية بالفتنك للدراســات الحكومية 

يف اململكة املتحدة، كام كانت رشيكاً مؤسســاً وعضواً يف 

معهد النهضة بجامعة نيويورك يف أبوظبي.

معاk شما املزروعي وزيرة دولة 
لشؤون الشباب

وجوه من اJمارات

تتحقق أمنيات النســاء يف اإلمارات فتتساوى الفرص 

بــل قد تتاميز ملصلحة املرأة تقديــراً لها تقديراً لألم  

لألخت للزوجة لالبنة تقديراً لعطائها وتفانيها الدائم 

الصامت والواضح للعيان من خالل متاســك املجتمع 

وتناميه وتطوره عىل الدوام املرأة يف اإلمارات أســعد 

امــرأة عىل وجه األرض فهي تتعلم بشــغف وتعمل 

برباعــة وتتميــز بإبداع وتنرش اإليجابية والســعادة ملن حولهــا، وتنعم بوجــود أب وأخ وزوج وابن يقدرون 

تضحياتها وإنجازاتها ويحرتمون رأيها ويأخذون مبشــورتها وفرص العلم والعمل واتخاذ القرار متاحة للجنسني 

دون متايز، وكل ذلك مل يأِت من فراغ بل من وجود دعم ووعي مجتمعي ملكانة املرأة ضارب يف القدم وتنفيذاً 

حكيامً لتعاليم الدين الســمحة التي جعلت املرأة سرتاً ألبيها عن النار ولزوجها سكناً، وجعل األبناء يلتمسون 

الجنة تحت أقدامها وأمر الجميع برعاية املرأة وإكرام منزلتها يف املجتمع، وأن يستوصوا بها خرياً، وإن وجود 

ميزة الدعم املؤســيس النابع من دعم القيادة الرشــيدة للمرأة يف جميع املجاالت ويف كل املحافل، وتقديرهم 

الدائم لها هو أساس تفرد املرأة اإلماراتية، وابنة اإلمارات محظوظة بدعم «أم اإلمارات» - حفظها الله - فهي 

القدوة لكل نساء العامل يف صربها ووقوفها جنباً إىل جنب مع زوجها يف كل املواقف لبناء دولة أصبحنا نُفاخر 

بها بني األمم، وقد كانت والتزال اليد الحانية واملشجعة والداعمة واملحفزة لكل إماراتية وعربية عىل التمكني 

واإلبداع والتفوق والتميز، واكتساب ثقة الجميع، ويف كل املجاالت العلمية والعملية.

متكيــــن املــــرأة

املرأة & اbمارات أسعد امرأة على وجه اMرض
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