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»عام زايد« وتوحيد 
القوات المسلحة

تهل علينا في السادس من مايو، 
الذكرى الثانية واألربعون لتوحيد قواتنا 
المسلحة وهي مناسبة وطنية تاريخية 
لها مكانة ومنزلة كبيرة في قلب كل 
فرد من أفراد القوات المسلحة، وأبناء 

الوطن جميعًا، ألنها كانت البداية 
الحقيقية لمسيرة التطوير والتحديث 

التي شهدتها قواتنا المسلحة على 
المستويات كافة وفي كل أفرعها 
حتى أصبحت قوة ضاربة ومسلحة 
ومدربة وفق أحدث نظم التدريب 

والعتاد العسكري في العالم لحماية 
المكتسبات وصنع السالم والمساهمة 

في حمايته وتحقيقه في المنطقة 
والعالم.

إن تزامن الذكرى الثانية واألربعني لتوحيد قواتنا املسلحة مع »عام زايد«، الذي تحتفي 
الله تعاىل الشيخ  فيه دولة اإلمارات بذكرى مرور مائة عام عىل مولد املغفور له بإذن 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترسخ لدينا مشاعر الوفاء واالعتزاز والعرفان 
والتقدير للقائد املؤسس، الذي كان ميتلك رؤية عميقة وتخطيط بعيد املدى لبناء قوات 
مسلحة عرصية موحدة، فرغم أن هذه املهمة مل تكن سهلة وميرسة وإمنا واجهت العديد 
القوية  وإرادته  الصادقة  ثراه،  الله  طيب  املؤسس،  القائد  عزمية  أن  إال  الصعاب،  من 
لقوات  الصعاب وتؤسس  تقهر  أن  استطاعت  اإلمارات  إخوانه حكام  البًناء مع  وتعاونه 
مسلحة عرصية تعزز من قوة دولة االتحاد الوليدة، وقدرتها يف مواجهة التحديات التي 

تواجهها.
 إن “عام زايد” و”توحيد القوات املسلحة” يشكالن معاً فرصة مهمة إلحياء اإلرث الطيب 
للمغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فهو القاسم املشرتك يف هاتني 
املناسبتني الوطنيتني، ألنه صاحب مدرسة فريدة من القيم واملبادئ الوطنية، التي متثل 
مصدر إلهام متجدد يتعلم منها أبناء الوطن جميعاً كيف يكون الوالء واالنتامء والتضحية 

بكل غال ونفيس هي أسمى الغايات التي ينبغي التمسك بها والعمل من أجلها.
قرار  من  عاماً  وأربعني  اثنني  بعد  املسلحة  قواتنا  إليها  التي وصلت  املرشفة  الصورة  إن 
توحيدها، وتزايد الثقة والتقدير لها من جانب العديد من دول العامل باعتبارها من أكرث 
جيوش املنطقة تدريباً واحرتافاً وتسليحاً مل تكن تتحقق لوال الدعم الالمحدود من جانب 
قيادتنا الرشيدة، التي وفرت كل مظاهر الدعم والرعاية للقوات املسلحة، سواء من خالل 
حرصها عىل إعداد العنرص البرشي املواطن وتأهيله بشكل علمي سليم، باعتباره عامد أي 
قوات مسلحة حديثة ومصدر تفوقها، أو من خالل العمل عىل تحديث وتطوير القوات 
املسلحة بشكل مستمر من خالل إمدادها بأحدث األسلحة التي يتم إنتاجها يف أكرث الدول 
تقدماً، أو من خالل االهتامم بالتدريب وفق أحدث األساليب املتبعة عىل املستوى الدويل، 

والتي أسهمت جميعها يف االرتقاء بكفاءة وقدرات وجاهزية قواتنا املسلحة. 
   يف هذه املناسبة الوطنية الغالية عىل قلوبنا جميعا، ال يسعنا إال أن نقف وقفة إجالل 
ألرواح أبطال قواتنا املسلحة الذين استشهدوا يف ميادين الحق والواجب، دفاعاً عن الحق 
بواسع  يتغمدهم  أن  وجل،  عز  املوىل  داعني  الثابتة،  اإلمارات  ملبادئ  وإعالء  والرشعية، 
رحمته ورضوانه ويسكنهم جميعا فسيح جناته، كام نوجه رسالة تقدير وعرفان إىل أبطال 
اليمن املشاركني يف عملية إعادة األمل ضمن قوات  املرابطني عىل أرض  قواتنا املسلحة 
التضحية  األمثلة يف  أورع  الذين يرضبون  األخرى،  املناطق  العريب، وغريها من  التحالف 

والفداء، يك تظل راية اإلمارات خفاقة يف ميادين الرشف والواجب. 



تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي 
في القيادة العامة

للقوات المسلحة ـ االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971

بمشاركة قوات برية وجوية وبحرية ودفاع جوي وقوات 
خاصة من 23 دولة

خادم الحرمين ومحمد بن راشد ومحمد بن 
زايـد يشهدون ختام »درع الخليج المشترك 1«
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خادم الحرمين ومحمد بن راشد ومحمد بن زايـــــــــد يشهدون ختام »درع الخليج المشترك 1«
بمشاركة قوات برية وجوية وبحرية ودفاع جوي وقوات خاصة من 23 دولة

خادم الحرمين قائد الحزم يجمع الكلمة ويوحد الصف

محمـــد بن زايـــد:

اإلمـــــارات تقـــف دائمـــًا فــي خنــدق واحــــد إلى جانــب الممــــلكة

بحضور خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد 

السعودية،  العربية  اململكة  ملك  سعود  آل  العزيز 

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

عبد  بن  سلامن  بن  محمد  األمري  وسمو  املسلحة، 

العزيز ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الدفاع السعودي ختام »مترين درع الخليج املشرتك 

باململكة  الرشقية  باملنطقة  الجبيل  منطقة  يف   »1

وزعامء  قادة  من  عدد  بحضور  السعودية،  العربية 

الدول الشقيقة والصديقة والقيادات العسكرية العليا 

دام  الذي  التمرين  فعاليات  يف  املشاركة  الدول  يف 



7

خادم الحرمين ومحمد بن راشد ومحمد بن زايـــــــــد يشهدون ختام »درع الخليج المشترك 1«

قواتنا المسلحة تعكس دائمًا الوجه المشرق لدولة اإلمارات أمام العالم

إتاحة الفرصة لقواتنا المسلحة الباسلة للتعرف إلى مدارس عسكرية مختلفة

دولة   24 من  قوات عسكرية  كامالً، مبشاركة  شهراً 

شقيقة وصديقة شملت قوات برية وبحرية وجوية 

باإلضافة إىل  الجوي وقوات خاصه،  للدفاع  وقوات 

قوات أمنية وعسكرية سعودية من وزاريت الحرس 

الوطني والداخلية.

ويعد التمرين األكرب واألضخم يف تاريخ املنطقة عىل 

اإلطالق سواء من حيث عدد القوات والدول املشاركة 

أو لجهة تنوع خرباتها واألسلحة املشاركة فيه.

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وعربرَّ 

نهيان، ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات 

لخادم  الكرمية  للرعاية  الكبري  تقديره  عن  املسلحة 

آل  عبدالعزيز  بن  سلامن  امللك  الرشيفني،  الحرمني 

لـ  سعود، ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة 
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»مترين درع الخليج املشرتك 1«، وتوجيهاته يف نجاح 

التمرين وتحقيقه ألهدافه.

درع  »مترين  ختام  حضوره  مبناسبة  سموه  وأكد 

الكثري من  أقيم مبشاركة  الذي  املشرتك 1«،  الخليج 

قادة الدول املشاركة يف التمرين، أن اململكة العربية 

السعودية متثل حصناً عربياً إسالمياً منيعاً يف مواجهة 

التدخل يف  أي محاوالت لتهديد األمن اإلقليمي، أو 

الشؤون الداخلية العربية، أو العبث مبقدرات شعوب 

داً عىل أن دولة اإلمارات  املنطقة ومكتسباتها، مشدِّ

العربية املتحدة تقف دامئاً يف خندق واحد إىل جانب 

اململكة، وأن التحالف اإلمارايت -السعودي هو تحالف 

التفاهم  من  صلبة  وقواعد  ثابتة  أسس  عىل  يقوم 

تعزيز  أجل  املشرتك، من  والعمل  املتبادَل  واالحرتام 

األمن واالستقرار اإلقليميني، وصيانة مرتكزات األمن 

القومي العريب يف مواجهة أي مخاطر أو تهديدات.

للقوات  والقوية  الفاعلة  املشاركة  أن  سموه،  وأكد 

املسلحة اإلماراتية يف هذا التمرين هي ترجمة اللتزام 

دولة اإلمارات العربية املتحدة الثابت، تحت قيادة 

نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

رئيس الدولة، حفظه الله، بالعمل مع الدول الشقيقة 

والصديقة يف كل ما من شأنه تعزيز العمل املشرتك 

الساحتني  عىل  والتحديات  األخطار  مواجهة  يف 

اإلقليمية والدولية، كام أنها امتداد للحرص عىل إتاحة 

الفرصة لقواتنا املسلحة الباسلة للتعرف إىل مدارس 

الخربات  باملنطقة والعامل، وتبادل  عسكرية مختلفة 

معها، ما يعزز من قدرتها وكفاءتها وجاهزيتها، مشرياً 

املرشق  الوجه  دامئاً  تعكس  املسلحة  قواتنا  أن  إىل 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة أمام العامل، وتحظى 

باالحرتام والتقدير يف أي مهام تقوم بها يف أي مكان.

 ،»1 املشرتك  الخليج  درع  »مترين  أن  سموه  ورأى 

والعدد الكبري من الدول الشقيقة والصديقة املشاركة 

دة  فيه، يؤكد الوعي العميق بطبيعة الظروف املعقَّ

التي متر بها املنطقة والعامل، وما تقتضيه هذه الظروف 

من رضورة التنسيق العسكري الدائم للتعامل معها، 

خاصة أن ما تفرزه من أخطار وتحديات، ويف مقدمتها 

التدخل بشؤون املنطقة والتطرف اإلرهاب، ال ميكن 

التعامل معها بفاعلية إال من خالل تحالفات قوية، 

سواء عىل املستوى السيايس، أو األمني، أو العسكري.

العسكري  التمرين  هذا  إقامة  أن  إىل  سموه  وأشار 

العربية  اململكة  أرض  عىل  املنطقة  يف  األضخم 

بصفتها  والريادي  املحوري  دورها  تؤكد  السعودية 

والثقة  والعامل،  املنطقة  يف  واالستقرار  لألمن  ركيزة 

الكبرية بها وبسياساتها وبقدرتها عىل أن تكون محوراً 

اإلقليمية  والقدرات  واإلمكانات  الجهود  لتنسيق 

ملصلحة استقرار املنطقة وتحصينها وصيانة مصالح 

دولها وشعوبها.

رفع الجاهزية
القوات  جاهزية  رفع  إىل  التمرين  ويهدف 

اململكة  رأسها  وعىل  املشاركة  للدول  العسكرية 

املتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية 

وتحديث اآلليات والتدابري املشرتكة لألجهزة األمنية 

والعسكرية وتعزيز التعاون والتكامل العسكري.

      مشاركة القوات 
اإلماراتية هي 
ترجمة اللتزام 

اإلمارات بالعمل 
مع الدول الشقيقة 

والصديقة في 
تعزيز العمل 

المشترك
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القيادات  تنفيذ  قبل  أىت  الذي  التمرين  يف  شارك 

تنفيذ  ثم  ومن  املشرتكة،  القيادة  مترين  املشاركة 

الحية،  للذخرية  للتامرين  املشاركة  القوات  جميع 

منها تصنف  أربع  نحو 24 دولة شقيقة وصديقة 

من بني أقوى عرشة جيوش يف العامل. وميثل التحرك 

الذي أجرته القوات املشاركة فور وصولها إىل أرايض 

اململكة أكرب تحرك عسكري من نوعه يف العامل.

عرض عسكري
وشاركت نخبة من القوات املسلحة من دولة اإلمارات 

العربية املتحدة يف التمرين - الذي جرت يف ختامه - 

رمايات من الطائرات القاذفة واملقاتلة عىل أهداف 

التمرين،  بها  التي جرى  الجزيرة  للعدو يف  مفرتضة 

»املدفعية  الربية  القوات  من  رمايات  جانب  إىل 

والدبابات وغريها« والتي أسكتت مصادر نريان العدو 

يف الجزيرة. وعقب هذه العملية التي استمرت نحو 

30 دقيقة، أدت القوات املشاركة عرضاً عسكرياً أمام 

شاركت  اململكة  وضيوف  الرشيفني  الحرمني  خادم 

قدمت  فيام  الربية  والقوات  املشاة  من  قوات  فيه 

الطائرات عرضاً يف سامء االحتفال حيث أبدى الجميع 

إعجابهم بأداء القوات املشاركة وتنفيذ جميع املهام 

املوكلة إليها للتصدي للعدو املفرتض يف الجزيرة. 

قدرات متطورة
الخليج  »درع  يف  املشاركة  االمارات  قوة  قائد  وقال 

املشرتك 1« ان هذا التمرين يعزز التعاون العسكري 

باإلضافة  واإلسالمية  والعربية  الخليجية  الدول  بني 

إىل تطوير الكفاءات وتدريب القوات ورفع الكفاءة 

والجاهزية القتالية.

وأكد قائد القوة ان التمرين الذي شاركت فيه 

املهنية  جسد  املسلحة  قواتنا  من  رئيسة  وحدات 

العالية ألفراد قواتنا املسلحة.

املتطورة  القدرات  إظهر  التمرين  أن هذا  إىل  وأشار 

شجاعة  من  أفرادها  به  يتمتع  وما  املسلحة  لقواتنا 

باإلضافة  ميدانية  وخربات  ومهارات  وتفاٍن  وإقدام 

إىل ما متتلكه من معدات وتقنيات حديثة ما جعل 

منها حصنا منيعا يف الحفاظ عىل أمن واستقرار الوطن 

واملنطقة يف مواجهة التحديات التي تعصف باملنطقة 

والعامل.

الخليج  املشاركة يف »درع  االمارات  قائد قوة  وأشاد 

املسلحة  قواتنا  به  الذي تحىض  بالدعم  املشرتك 1« 

يف  عظيمة  جهود  بذلت  التي  الرشيدة  القيادة  من 

تطوير القوات املسلحة وتأهيلها بأحدث ما توصلت 

إليه تقنية السالح، وعمل عىل تأهيل الكوادر البرشية 

عىل  تطورا  وأكرثها  األجهزة  أحدث  عىل  للعمل 

مستوى العامل.

يف  دوره  من  أهميته  تربز  التمرين  هذا  ان  يذكر 

الحفاظ عىل أمن واستقرار دول املنطقة، والجاهزية 

التامة للتصدي ألي مسببات لعدم االستقرار، ومصادر 

العمل  قدرات  وإبراز  باملنطقة،  تحدق  التي  الخطر 

وحدة  ملساندة  الدائم  والتأهب  املشرتك،  العسكري 

املنطقة وردع أي تهديد تتعرض له، ومساندة ودعم 

أمنها  عىل  املحافظة  يف  والصديقة  الشقيقة  الدول 

وأمن شعوبها، وصون ثرواتها ومكتسباتها.

      شارك في 
التمرين نحو 24 

دولة شقيقة 
وصديقة أربع منها 

تصنف من بين 
أقوى عشرة جيوش 

في العالم
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محمد بن زايد: اإلمارات قادرة بجاهزية قواتنا    المسلحة على التعامل مع مختلف التهديدات
شهد ختام فعاليات التمرين العسكري »حماة الوطن 2«

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ختام 
فعاليات التمرين العسكري » حماة الوطن2 « الذي نفذه اآلالف من مجندي الخدمة الوطنية واآلالف من قوات 

االحتياط إضافة الى وحدات من القوات المسلحة. وذلك في منطقة الظفرة في أبوظبي.

محمد بن زايد: » عيال زايد « صمام األمان ومستقبل بالدنا

صناعة األبطال انطلقت من خالل تربية الوالدين أما العسكر فقدموا التدريب والتأهيل
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محمد بن زايد: اإلمارات قادرة بجاهزية قواتنا    المسلحة على التعامل مع مختلف التهديدات

نفذته  الذي  العمليايت  التمرين  سموه  شهد  كام 

واستعرض  االحتياط  قوة  قيادة  من  االوىل  الفرقة 

ألوية الفرقة وشاهد مراحل التمرين التي اشتملت 

عىل عمليات الدفاع وصد اإلبرار مصحوبة برمايات 

بالذخائر الحية.

التدريب  ومنشآت  ميادين  عىل  سموه  اطلع  كام 

التشبيهي التابع لقيادة القوات الربية والذي ميكن 

 » الكامل  الطيف   « عمليات  تطبيق  من  القوات 

اثناء تدريبها.
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البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  سموه  رافق 

الفاليس وزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة الفريق 

الركن جمعة أحمد البواردي الفاليس مستشار نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة.

وكان يف استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان لدى وصوله موقع التمرين.. معايل 

رئيس  الرميثي  ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق 

الشيخ  طيار  الركن  واللواء  املسلحة  القوات  أركان 

أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة 

الخدمة الوطنية واالحتياطية وعدد من كبار قادة 

القوات املسلحة .

القتال في المناطق المبنية
واشتمل » حامة الوطن 2 « عىل عدد من التدريبات 

مجندو  قدمها  املختلفة  العسكرية  والتامرين 

للمهارات  حيا  عرضا  تضمنت  الوطنية  الخدمة 

املناطق  يف  للقتال  عمليا  وبيانا  واملعركة  امليدانية 

األسلحة  أنواع  مختلف  فيها  استخدمت  املبنية 

وصل  ما  عكست  والتي  العسكرية  والقدرات 

وقدرة  عالية  وكفاءة  استعداد  من  املجندون  إليه 

يف  القتالية  املهارات  أنواع  مختلف  استيعاب  عىل 

مختلف البيئات والظروف املناخية.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

العمليات  غرفة  يف  العسكريني  القادة  من  نهيان 

القيادة  منظومة  حول  إيجاز  إىل  امليدانية 

والسيطرة.. ثم انتقل سموه إىل موقع دفاعي حيث 

الخدمة  مجندو  نفذه  عمليا  بيانا  سموه  شاهد 

الوطنية مع وحدات من القوات الربية.

 ويف منطقة التدريب املخصصة للقتال يف املناطق 

لتدريبات  عمليا  تطبيقا  سموه  شاهد   .. املبنية 

من  مجموعة  نفذته  املبنية  املناطق  يف  القتال 

يف  العمليات  تعترب  فيام  الوطنية  الخدمة  أفراد 

املناطق املبنية من أصعب وأعقد العمليات كونها 

تخلق  متنوعة  ومخاطر  مختلفة  بتهديدات  تتسم 

تحديات كبرية للوحدات املنفذة.

الدفاع عن ساحل البحر
ساحل  عن  الدفاع  عملية   « إىل  سموه  وانتقل 

منتسبو  نفذها  الحية  الذخرية  باستخدام  البحر« 

الخدمة الوطنية مبشاركة وإسناد مختلف وحدات 

القوات املسلحة.

طابور العرض
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  تفقد  وبعدها 

فيه  شارك  الذي  العرض  طابور  نهيان  آل  زايد 

الوطنية  الخدمة  ومجندات  مجندي  من  اآلالف 

وامتد  الثقيلة  العسكرية  اآلليات  من  واملئات 

وفخر  باعتزاز  سموه  وحيا   .. كيلومرتات  عدة  إىل 

اصطفت  التي  الوطنية  الخدمة  منتسبي  جموع 

الدائم  استعدادهم  عن  لسموه..معربين  تحية 

أمتهم  ومكتسبات  وطنهم  عن  والذود  للتضحية 

دولة  مؤسسو  بناه  الذي  االتحاد  رصح  وحامية 

القائد  رأسهم  وعىل  املتحدة  العربية  االمارات 

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  املؤسس 

نهيان طيب الله ثراه.
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ثم قام سموه بجولة يف معرض األسلحة املشاركة يف 

مترين » حامة الوطن 2 « واستمع إىل رشوح حول 

األسلحة التي تدرب عليها منتسبو الخدمة الوطنية.

ثمرة غرس القائد المؤسس
وبهذه املناسبة أكد صاحب السمو الشيخ محمد 

بقيادة صاحب  اإلمارات  أن  نهيان..  آل  زايد  بن 

رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

قواتنا  بجاهزية  قادرة   » الله  حفظه   « الدولة 

مع  التعامل  عىل  منتسبيها  وكفاءة  املسلحة 

مختلف التهديدات والعدائيات.

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 

أبنائنا  من  الكوكبة  هذه  رؤية  إن   «  .. نهيان 

واطمئناننا  ثقتنا  يعزز  الوطنية  الخدمة  مجندي 

 ... ومستقبله  وحارضه  الوطن  مكتسبات  عىل 

واألمانة  املسؤولية  حجم  قدر  عىل  أنهم  مؤكدا 

التي يف أعناقهم تجاه حامية الوطن وصون أمنه 

واستقراره «.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

هو  الواجب  نداء  مع  الشباب  تفاعل  نهيان..أن 

مثرة غرس ونهج القائد املؤسس املغفور له الشيخ 

ثراه«  الله  طيب   « نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 

والعطاء  واإلخالص  للتفاين  السامية  القيم  من 

والتضحية يف سبيل الوطن.

شرف الجندية
الوطن  شباب  برؤية  »فخورون  سموه  وقال 

وحامته ..يحملون رشف الجندية وقيمها الراسخة 

.. وهم عىل أهبة االستعداد والجاهزية معتزين 

عسكرية  مبعارف  ومتسلحني  وانتامئهم  بهويتهم 

يف  كبرية  بهم  ثقتنا  عالية..  عملياتية  وقدرات 

تعزيز مكامن القوة وتشييد حصون املنعة لوطننا 

الغايل«.

القدوة والنموذج
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأعرب 

القوات  أبطال  يقدمه  مبا  فخره  عن  نهيان  آل 

يف  وتضحيات  بطوالت  من  البواسل  املسلحة 

إنهم   « سموه  والواجب..وقال  الحق  ميادين 

مبعث فخر لكل إمارايت ألن هذه التضحيات تعرب 

نرصة  يف  األصيلة  وثوابتها  اإلمارات  مبادئ  عن 

املحن  مواجهة  يف  األشقاء  مع  والتضامن  الحق 

القوات املسلحة  واألزمات«.. مضيفا أن منتسبي 

الوطن  أبناء  لجميع  والنموذج  القدوة  ميثلون 

الوطن  أجل  من  التضحية  منهم  يتعلمون  الذين 

وجعل رايته خفاقة عالية دوما.

صمام األمان
انشوف  أن  يُفرح  يوم  يوم جميل..   « وقال سموه 

الوطن  زايد..عسكر وحامية  ..عيال  اإلمارات  عيال 

الثقة..  ويعطي  يفرح  الذي  االصطفاف  هذا  يف 

هؤالء هم صامم األمان .. هم مستقبل بالدنا.. هم 

عيالكم .. عيال كل بيت .. نحن استثامرنا الحقيقي 

يف هؤالء ألنهم هم يشكلون أمن ومستقبل دولة 

االمارات«.

تربية نفخر بها
الخدمة  من  املجندين  ألرس  كلمة  سموه  ووجه 

.. وكل  أم  فيها » اىل كل عائلة.. كل  قال  الوطنية 

أب .. مشكورين وبيض الله وجهوهكم عىل هذه 

أنا  فيها..  نفتخر  نحن   .. الرأس  ترفع  اليل  الرتبية 

الذين  األبطال  خرية  وربيتوا  انجبتوا  انكم  أشهد 

إمارايت  كل  به  يفتخر  ميدان  يف  اليوم  انشوفهم 

 .. بعياله  ويفخر  بعائلته  ويفخر  بوطنه  ..يفخر 

من  انطلقت  األبطال  صناعة  ان  سموه  مؤكدا 

التدريب  العسكر قدموا  اما  الوالدين  تربية  خالل 

الرجال  وتنشأة  الرتبية  ولكن  عام  خالل  والتأهيل 

واألبطال مهمة الوالدين .. اقول لهم مشكورين من 

كل قلبي«.
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محمد بن زايد: مواقف أبطال اإلمارات 
مشرفة في ميادين الحق

قلد عددًا من أبطال القوات المسلحة أوسمة الشجاعة

قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 
في مجلس قصر البحر عددًا من أبطال القوات المسلحة »أوسمة الشجاعة«.. وذلك تقديرًا وتكريمًا لمواقفهم 

البطولية خالل أداء مهامــهم في عمــلية »إعادة األمل« في اليمن.

اإلمارات  أبطال  الوطن..  حامة  سموه  وحيا 

الذين يسطرون مواقف مرشفة يف ميادين الحق 

لوطنهم  وفخر  اعتزاز  مبعث  وهم  والواجب 

والتضحية  اإلخالص  قيم  يجسدون  وأمتهم 

آبائهم  عن  توارثوها  التي  األصيلة  والشجاعة 

كافة..  اإلمارات  أبناء  بها  ويتحىل  وأجدادهم 

داعياً الله تعاىل أن يديم عليهم العزة والنرص وأن 

يحفظهم ألهلهم ووطنهم وأن مين بالشفاء عىل 

املصابني وأن يتغمد شهداءنا األبرار بواسع رحمته 
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وأن يسكنهم فسيح جناته.

وقد قلد صاحب الســـمو الشيخ محمد بن زايد 

زايد  الشيخ  كالً من  الشجاعة«  نهيان »وسام  آل 

بن حمدان بن زايد آل نهيان وعيل راشد سيف 

الغيثي ومحمد أحمد عبد العزيز الشحي وموىس 

سعيد  راشد  وحميد  هويدن  بن  عيل  يوسف 

الحامدي  إبراهيم  محمد  وعبدالرحمن  الزعايب 

ماجد  وأحمد  الرصيدي  محمد  راشد  ومحمد 

سعيد النعيمي.

الركن  الفريق  األوسمة..  تقليد  مراسم  حرض 

القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاين  محــمد  حمد 

املسلحة، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد 

القوات  قائد  نهيان  آل  محمد  بن  حمدان  بن 

البحرية، واللواء الركن صالح محمد صالح مجرن 

قادة  من  وعدد  الربية  القوات  قائد  العامري 

القوات املسلحة.
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القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 
الـ9 من »الخدمة الوطنية«

ولي عهد الشارقة يشهد حفل مركز تدريب المستجدين بالمنامة في عجمان

احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة التاسعة من منتسبي الخدمة الوطنية بعد انتهائهم 
من فترة التدريب األساسي في مختلف مراكز التدريب على مستوى الدولة، بحضور عدد من 

كبار ضباط القوات المسلحة.

سلطان  بن  محمد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  وشهد 

القاسمي ويل عهد ونائب حاكم الشارقة، حفل تخريج 

الدفعة التاسعة من منتسبي الخدمة الوطنية والتي 

استمرت أربعة أشهر، وذلك مبركز تدريب املستجدين 

الخريجني  أهايل  بحضور  عجامن،  بإمارة  املنامة  يف 

وذويهم.

آيات  تليت  ثم  الحفل  راعي  بوصول  االحتفال  وبدأ 

من الذكر الحكيم، بعدها مر الخريجون أمام املنصة 

الرئيسة عىل هيئة استعراض عسكري عكس مهاراتهم 

العسكرية والتدريبية.

بالحضور  فيها  رحب  كلمة  املركز  قائد  وألقى 

التاسعة  الدورة  مراحل  مستعرضاً  والخريجني، 

املختلفة، وقال: إن الخريجني أنهوا األسابيع التدريبية 

املقررة بكل كفاءة واقتدار، موجهاً الشكر إىل القيادة 

العامة للقوات املسلحة عىل ما قامت به من جهد 

إىل  الخريجون  وصل  حتى  مستمرة  ومتابعة  كبري 

املستوى الكبري الذي هم عليه اآلن.

حامة  من  كوكبة  تضاف  اليوم،  هذا  »يف  وأضاف: 

الوطن ليكونوا جزءاً من منظومة القوات املسلحة.. 

درع الوطن ورمز عزته، معاهدين قيادتنا بأن يكونوا 

حامة حقيقيني لدولتنا حتى تظل رايتها خفاقة عالية«.

ومثن قائد املركز الدعم غري املحدود واالهتامم الذي 

قدمته القيادة العامة للقوات املسلحة، وعىل رأسها 

هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية عىل ما سخرته من 

إمكانات يف سبيل تأهيل وتدريب أبناء الدولة.. كام 

وجه الشكر لوزارة الداخلية التي ساهمت بشكل كبري 

يف توعية وتثقيف املجندين.

بتقوى  وأوصاهم  الخريجني،  هنأ  كلمته،  ختام  ويف 

يضعوا  وبأن  ومكان،  زمان  كل  يف  وجل  عز  الله 

يسخروا  وأن  اعتبار،  أي  فوق  الوطن  مصلحة 
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بالسمع  أوصاهم  كام  وطنهم..  لخدمة  وطاقاتهم  إمكاناتهم 

والطاعة لكل من يكون مسؤوال عنهم.

صاحب  ثم  تعاىل،  الله  معاهدين  القسم،  املجندون  أدى  ثم 

القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

جاهزين  يكونوا  بأن  الله،  حفظه  املسلحة،  للقوات  األعىل 

عن  والذود  واستقراره،  الوطن  أمن  عن  للدفاع  ومستعدين 

حياضه واستقالله ومكتسباته الوطنية.

ثم قام سمو راعي الحفل بتوزيع الجوائز عىل املتفوقني، بحضور 

عدد من ضباط القوات املسلحة وأولياء أمور الطالب.

خالل  الوطنية  للخدمة  التاسعة  الدفعة  من  الخريجون  وقدم 

بالدولة عروضاً  التدريب  التخريج يف مختلف مراكز  احتفاالت 

والذود  الوطن،  تراب  عن  للدفاع  جاهزيتهم  أكدت  عسكرية، 

عن حياضه بروح وطنية عالية.

كام قدم الخريجون استعراضات عسكرية ملا تلقوه يف ميادين 

املشاة  يف  تأهيلهم  ومستوى  مهاراتهم  عكست  التدريب 

العسكرية وبقية التخصصات، وأوضحت ما تحلوا به من روح 

ما يحملونه من والء وانتامء  ومعنوية عاليتني جسدت مقدار 

وحب لخدمة هذا الوطن والذود عنه والتضحية من أجله.

فخر وشرف
وعرب عدد من أولياء أمور مجندي الخدمة الوطنية عن سعادتهم 

بتخرج أبنائهم من الدفعة التاسعة ليكونوا جنوداً أوفياء يف خدمة 
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مجتمعهم ووطنهم والدفاع عن مكتسباته واكتساب 

وتحمل  واالنضباط  النفس  عن  الدفاع  مهارات 

املسؤولية.

رشف  الوطنية  بالخدمة  االلتحاق  أن  إىل  وأشاروا 

الغايل،  الوطن  هذا  تراب  عن  للذود  به  يعتزون 

ويعزز االنتامء والوالء لقيادتنا الرشيدة، حفظها الله، 

مؤكدين أن ما يقدمه أبناؤنا هو يشء بسيط ملا قدمته 

لنا الدولة، مشريين إىل أن هذه الخدمة تعزز الثقة 

بالنفس.

ومن جانبه، قال مطر عيل الكتبي: إنه يشعر بالفخر 

بتخرج هذه الكوكبة من أبنائنا من الدفعة التاسعة 

ليكونوا جنوداً يف خدمة الوطن والدفاع عنه واكتساب 

وتحمل  واالنضباط  النفس  عن  الدفاع  مهارات 

الوطنية  للخدمة  االنضامم  أن  إىل  مشرياً  املسؤولية، 

يعزز من االنتامء والوالء لقيادتنا الرشيدة.

وحث نارص الطلياين الخريجني عىل خدمة الوطن، وأن 

يكونوا جنوداً مسلحني بالعلم واملعرفة، مشرياً إىل أن 

تخرج ابنه رشف له ولوطنه، وأكد ويل األمر نجيب 

الكثريي أن ما نقدمه يشء بسيط ملا قدمته لنا الدولة، 

معرباً عن سعادته بتخرج ثالثة من أبنائه من الخدمة 

رشف  الوطنية  للخدمة  االنضامم  أن  وأكد  الوطنية، 

لكل أبناء الوطن.

بفرحه  إنه يشعر  النعيمي:  الرحمن  وقال عيل عبد 

كبرية برؤية أبنائه الخريجني يف ميدان العزة والكرامة 

متسلحني بالعلوم العسكرية واملهارات القتالية التي 

الخدمة  أن  إىل  وأشار  وطنهم،  عن  للدفاع  تؤهلهم 

الوطنية تعزز الثقة يف نفوس أبنائنا، وأشاد بقرار إنشاء 

هيئة الخدمة الوطنية حتى يتعلم الشباب املهارات 

العسكرية للدفاع عن الوطن.

وقال أحمد عبيد بن غباش: إنه ليس بغريب عىل أبناء 

الرشيدة  قيادتنا  لتوجيهات  االستجابة  الخري«  »زايد 

ملا  الوطنية،  الخدمة  مجندي  صفوف  يف  باالنخراط 

لها من أهمية يف تعلمهم املهارات الالزمة للذود عن 

تراب هذا الوطن الغايل، فهنيئاً لهم وللوطن وللقوات 

املسلحة هذا الجيل املقدر للمسؤولية.

بانضامم  فخرها  عن  العزيزي  يارس  فاطمة  عربت  و 

هذه  أن  إىل  مشرية  الوطنية،  للخدمة  وأخيها  ابنها 

للمسئولية  تحملهم  يف  الكبري  الفضل  لها  الدورة 

واالنضباط يف أمورهم الحياتية كافة، وعربت شقيقتها 

أحالم يارس العزيزي عن سعادتها، بحضورها تخرجهم 

من الخدمة الوطنية، مؤكدة أهمية هذه الدورة يف 

إكسابهم املهارات الحياتية والعسكرية.

تخرج  لتشهد  التي حرضت  عبدالله  حمدة  وأكدت 

خريجو  اكتسبه  الذي  االنضباط  أهمية  شقيقها، 

إىل  املدنية  الحياة  من  وتحولهم  الوطنية،  الخدمة 

يف  التحول  هذا  انعكاس  ومدى  العسكرية،  الحياة 

إكسابهم املسؤولية تجاه أهليهم ووطنهم.

إن  املجند:  والدة  السويدي  عيل  أمنة  وقالت 

رجال  بتخريج  كبرية  اليوم  ع الفرحة  و ر د و

أبنائها  تقديم  معتربة  ء للوطن،  ليش با

وعربت  الوطن،  لهذا  عن القليل 

سعادتها باستقبال ابنها األول املجند 

فيه  الوطنية  الخدمة  زرعت  الذي 

شخصيته  وعززت  املسؤولية،  حب 

احمد عبيد بن غباش فاطمة يارس العزيزيعيل عبد الرحمن النعيمينارص الطلياينمطر عيل الكتبي
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بنفسه وقدراته.

سعيد  إنه  الكثريي:  حسن  نجيب  األمر  ويل  وقال 

بالغايل  عنه  والدفاع  الوطن  ليخدم  ابنه  بتخريج 

والنفيس معترباً أن الْيَْوَم هو تتويج للمجندين بعد 

تدريب 4 أشهر، مشيداً بالعرض واملدربني وجهودهم 

يف تخريج شباب يتحمل املسؤولية متأهب للدفع عن 

أولياء  ثم  وجل  عز  الله  إىل  بالشكر  وتوجه  الوطن، 

أمورنا ملنحهم هذا الرشف، معرباً عن فخره بأداء هذا 

الواجب الوطني، سائالً الله أن يحفظ قادتنا ودولتنا 

الفتية.

شكر وعرفان
بالتحاقهم  سعادتهم  عن  الخريجني  من  عدد  وعرب   

بدورة الخدمة الوطنية والتخرج منها بعد اجتياز فرتة 

يف  واعتزاز  بفخر  الوطن  يخدمون  جنوداً  التدريب، 

امليدان والدفاع عنه يف كل مكان وزمان.

وعرب املجند الدكتور أحمد صالح املرزوقي عن شكره 

وتقديره للواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 

الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  نهيان  آل  محمد  بن 

واالحتياطية، وجميع الضباط وضباط الصف واملدربني 

عىل ما بذلوه من جهد وعمل شاق إلكسابهم العلوم 

بهذه  تخريجهم  العسكرية واملساهمة يف  واملهارات 

الصورة املرشفة.

وأشاد بتعاون إخوانه خريجي الدفعة التاسعة الذي 

ساهم يف إنجاح هذه الدورة بكفاءة عالية، مشرياً إىل 

أن هذه الدورة استطاعت تربية نفوسهم عىل تجاوز 

كل الصعوبات التي واجهتهم خالل الفرتة التي قضوها 

الذين  الوطن  يف املعسكرات، وطالب إخوانه شباب 

سيلتحقون بالدورات القادمة بأن ينضموا إليها بهمة 

عالية بهدف االستفادة من الخربات التي متتلكها قواتنا 

املسلحة.

وعرب مجند الخدمة الوطنية حميد أحمد بن غباش 

عن فخره واعتزازه كونه أحد خريجي الدفعة التاسعة، 

وقال إنه لرشف لهم أن يكونوا يف هذه الدورة والتي 

اكتسبوا من خاللها كل املهارات التي ستضفي عليهم 

الكثري من اإليجابيات يف حياتهم.

املجند محمد عمر أحمد آل غريب عن حبه  وعرب 

للوطن وقادته، ما جعله ينخرط يف الخدمة الوطنية 

أهمية  إىل  مشرياً  ومكتسباته،  الوطن  عن  للدفاع 

الخدمة الوطنية يف صقل شخصية املجند من خالل 

انتقاله من الحياة املدنية إىل العسكرية، عالوة عىل 

السمو  لصاحب  والوالء  الوطن  إىل  االنتامء  تعزيز 

رئيس الدولة، حفظه الله.

الوطن  إىل  االنتامء  الخيال  راشد  املجند سيف  وأكد 

واالتحاد الذي نعيش يف ظله، مجدداً الوالء لصاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، وصاحب 

نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه 

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله، 

القائد األعىل للقوات  نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  وإخوانه  املسلحة، 

املجلس األعىل حكام اإلمارات، وعاهدهم ببذل الغايل 

والنفيس لخدمة الوطن والدفاع عنه.

حميد احمد بن غباشاحمد صالح املرزوقينجيب حسن الكثرييحمدة عبدالله امنه عيل السويدي
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البواردي يبحث التعاون الدفاعي 
مع مسؤول برازيلي

 استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي الفاليس 
يف  الوزارة  مبقر  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير 

لجنة  رئيس  كولور  فريناندو  السيناتور  أبوظبي 

مبجلس  الوطني  والدفاع  الخارجية  العالقات 

الشيوخ الربازييل والوفد املرافق له.

ورحب معايل وزير الدولة لشؤون الدفاع بالضيف 

التي  والتعاون  الصداقة  عالقات  بعمق  مشيداً 

تربط دولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية 

الربازيل االتحادية.

وبحث الجانبان - خالل اللقاء - سبل تعزيز عالقات 

الدفاعية،  سيام  ال  املجاالت  مختلف  يف  التعاون 

ذات  املوضوعات  من  العديد  مناقشة  متت  كام 

حولها.  النظر  وجهات  وتبادل  املشرتك  االهتامم 

حرض اللقاء السيد فرناندو ليموس إيقريجا سفري 

كبار  من  وعدد  الدولة،  لدى  الربازيل  جمهورية 

ضباط ومسؤويل وزارة الدفاع.

التمرين  فعاليات  الدولة  أرض  عىل  اختتمت 

القوات  بني   »5 الصحراء  »منر  املشرتك  العسكري 

بحضور  املاليزية  الربية  والقوات  اإلماراتية  الربية 

نائب قائد  الركن سعيد راشد عيل الشحي  العميد 

بن  الكفل  رسي  داتو  أول  والفريق  الربية  القوات 

حاج قاسم قائد جيش القوات املسلحة املاليزية .

إطار  يف   »5 الصحراء  »منر  املشرتك  التمرين  ويأيت 

وخلق  دعم  عىل  الدائم  الرشيدة  القيادة  حرص 

كافة  املجاالت  يف  البلدين  بني  متميزة  رشاكات 

وتوسيع آفاق التعاون مبا يحقق الرؤية املشرتكة يف 

تبادل الخربات وتعزيز العمل العسكري بني الجانبني 

لرفع مستوى األداء والكفاءة القتالية والعمل بروح 

باملستوى  االرتقاء  اسرتاتيجية  وفق  الواحد  الفريق 

واكتساب  الربية  للقوات  القتالية  والجاهزية  العام 

االحرتافية يف التعامل مع األجهزة واألسلحة الحديثة 

يف مختلف بيئات مسارح العمليات.

وحقق التمرين املشرتك » منر الصحراء 5 « نجاحاً 

كبرياً مام يعكس اهتامماً وحرصاً من جانب القيادة 

العامة للقوات املسلحة عىل رفع مستوى القدرات 

املعامل  واضحة  اسرتاتيجية  وفق  القتالية  والكفاءة 

منتسبي  وقدرات  مهارات  تطوير  يف  وللمساهمة 

القوات الربية لدولة اإلمارات العربية املتحدة الذين 

يذودون عن حمى تراب هذا الوطن.

اختتام التمرين المشترك »نمر الصحراء 5«
بين القوات اإلماراتية والماليزية
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يتمثل التحدي األساسي للشؤون 
الدولية في إعمال االستراتيجية 

على نحو فّعال، وبعد تحديد بعض 
المبادئ األساسية التي تجعل 

الخبراء االستراتيجيين أكثر فاعلية، 
يتعين علينا أن نكون ماهرين في 

استخدام تلك القدرات. وهذه 
المبادئ تنطبق في عالم اليوم 

على معظم الجهود الوطنية 
االستراتيجية، ولذا ينبغي أن تصبح 
مصطلحاٍت مألوفًة لدى الحكومة 
الوطنية وقادة األعمال على حد 

سواء، والمفتاح لهذه المفاهيم، 
وفي رأي البعض المفتاح الجامع 

لها، هو حرية العمل.

عىل  القدرة  بأنها  العمل  حرية  تعريف  ميكن 

املصالح  لتحقيق  املنشود  النحو  عىل  العمل 

تبذلها  التي  الجهود  من  الرغم  عىل  الوطنية، 

العمل  حرية  دون  من  أنه  ذلك  األخرى؛  الدول 

ال تستطيع أيُّ دولة أو مؤسسة أعامل تطويَر أيٍّ 

من القدرات األساسية األخرى )مثل روح املبادرة 

أو املرونة( بشكل كامل؛ ألنها سوف تكون مقيدة 

عاملنا  يف  الدول  تتعرض  حيث  اآلخرين؛  بأفعال 

من  للتهديد   - رسيعة  تطورات  يشهد  الذي   -

عاملية،  أعامل  وتكتالت رشكات  دولية،  منظامت 

وجهات فاعلة غري حكومية ذات أهمية، وحتى 

معتدية.  دول  عىل  عالوة  تحالفات،  هياكل  من 

وال بد للدول - للحفاظ عىل استقاللها الحقيقي 

– من ضامن حرية العمل والترصف لنفسها ضد 

كل هذه التهديدات، دومنا قيود أو معوقات.

يحظر  أشياء  العمل  عىل  القيود  تكون  ما  عادًة 

أمور  هي  القيود  وهذه  بها،  القيام  الدول  عىل 

يتعني عىل الدول القيام بها. وبصورة عامة، يتعني 

الدولية  باالتفاقيات  خاطر  طيب  عن  القبول 

املتحدة(  األمم  ميثاق  )مثل  عاملياً  املقبولة 

عىل  جنيف  اتفاقيات  )مثل  الدويل  والقانون 

طواعية  الدول  دخلت  ما  وإذا  املثال(،  سبيل 

التحالفات  مثل  لها،  مقيِّدة  أخرى  اتفاقيات  يف 

)مجلس  التجارية  االتحادات  أو  املعاهدات  أو 

الحرة  التجارة  اتفاقية  أو  الخليجي،  التعاون 

أو  قيوًدا  تقبل  بذلك  فإنها  الشاملية(،  ألمريكا 

منافع  مقابل  عملها  أو  ترصفها  لحرية  معوقات 

أخرى.

ويتمثل السبب - وراء عدم اعتبار أن االتفاقيات 

تشكل  الدويل  والقانون  عاملياً  املقبولة  الدولية 

مثل  اتفاقيات  أن  يف   - العمل  حرية  عىل  قيوداً 

ميثاق األمم املتحدة واتفاقيات جنيف لها تأثري 

بعكس  الترصف  إن  حتى  الدول؛  بني  فيام  كبري 

فعيل،  بشكل  الوطنية  بالسمعة  يرض  مقصدها 

وبالتايل يحد ذلك من السلطة الوطنية. ومن بني 

نظام  استخدام  العهد عىل ذلك  الحديثة  األمثلة 

والهجامت  املحظورة،  الكياموية  لألسلحة  األسد 

هذه  إن  إذ  اليمن؛  يف  للحوثيني  الصاروخية 

»تنفيذ االستراتيجية: حرية العمل األساسية«

بقلم : د. جون راندال باالرد
مدير كليات أبورتيونيتي العسكرية

john.ballard@ndc.ac.ae

األعامل مدانة عاملياً، وتؤدي إىل نتائج عكسية.

ترتبط حرية العمل ارتباطاً وثيقاً مببدئني آخرين 

لالسرتاتيجية؛ هام التعاون واملرونة؛ إذ ميكن أن 

يحد التعاون بني الدول من حرية العمل، أما إذا 

التعاون بطريقة تضمن حرية العمل  اتُّخذ قرار 

املبدئني.  تعزيز كال  فإن ذلك يفيض إىل  املشرتك 

وعىل الرغم من أن املرونة تتطلب أن يكون أداء 

حرية العمل عىل نحو أفضل، وتبدو شبيهة بحرية 

طبيعتها؛  يف  تكتيكية  أكرث  املرونة  فإن  العمل، 

حيث تنطوي عىل امتالك الوسائل لتغيري املناهج 

واألساليب مبجرد تنفيذ االسرتاتيجية.

اإلقليمية  األمنية  بيئتنا  تعقيدات  ازدياد  ومع 

السلطة  هيكل  يف  املستمرة  التغريات  نتيجة 

ضامن  االسرتاتيجيني  القادة  عىل  يجب  العاملي، 

مواطنوهم  يحتاجه  مبا  للقيام  العمل  حرية 

للحفاظ عىل ثقافتهم وازدهارهم الوطني؛ حيث 

دوليني،  إجراءين  أي  بني  تام  تشابه  يوجد  ال 

مقاربات  العمل  حرية  تتطلب  فقد  وبالتايل 

إذا  ولكن  مختلفة،  مختلفة يف ظروف  وأساليب 

الدوام  تم استخدامها بحكمة فإنها ستمثل عىل 

رشطاً أساسياً لضامن النجاح عىل املدى الطويل، 

الشؤون  يف  تشارك  دولة  إىل  بالنسبة  سيام  وال 

العاملية كدولة اإلمارات العربية املتحدة.
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اإلمارات ستواصل مواقفها الثابتة والراسخة 

يف دعم ونجدة األش��قاء يف اليمن، وتقديم 

الع��ون الالزم لهم بش��تى أش��كاله وأنواعه 

ملواجهة مختلف التحديات والتهديدات.

فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ وحارض ومستقبل 

مش��رك، وإن األحداث مه��ا تعاظمت لن 

تثنين��ا عن القيام بواجبن��ا األخوي والديني 

والعرويب واإلنس��اين تجاه أشقائنا يف اليمن، 

بل ع��ى العكس س��تزيدنا عزمي��ة وإرصار 

لتحقيق                  كاملة.
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أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 

الخارجية والتعاون الدويل موقف دولة اإلمارات 

الثابت تجاه دعم اليمن وشعبه والتزامها الداعم 

لجهود  اإلمارات  دولة  ودعم  اليمن،  يف  للرشعية 

األمم املتحدة، للتوصل إىل حل سيايس يف اليمن.

واستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 

غريفيت  مارتن  الدويل  والتعاون  الخارجية  وزير 

اليمن.  إىل  املتحدة  لألمم  العام  األمني  مبعوث 

عام  ديوان  يف  عقد  الذي  اللقاء-  خالل  وجرى 

يف  األوضاع  تطورات  بحث  بأبوظبي-  الوزارة 

اليمن والجهود املبذولة يف هذا الصدد.

تجاه  الثابت  اإلمارات  دولة  موقف  سموه  وأكد 

الداعم للرشعية يف  اليمن وشعبه والتزامها  دعم 

لليمن  واالستقرار  األمن  عودة  يكفل  مبا  اليمن، 

اإلمارات: ملتزمون بدعم الشرعية والحل السياسي

السفير اليمني يشيد بمساندة 
القوات المسلحة اإلماراتية

عبدهللا بن زايد يستقبل المبعوث األممي الجديد إلى اليمن

الشقيق وصون سيادته ووحدته.

كام أكد سموه دعم دولة اإلمارات لجهود األمم 

املتحدة للتوصل إىل حل سيايس يف اليمن، وحرصها 

عىل تقديم الدعم والعون لألشقاء يف اليمن.

من جانبه أكد مبعوث األمني العام لألمم املتحدة 

الذي  الدور  أهمية  غريفيت،  مارتن  اليمن،  إىل 

تقوم به دولة اإلمارات من أجل عودة االستقرار 

إىل اليمن، مشيداً يف هذا الصدد بالدعم اإلنساين 

البارز التي تقدمه اإلمارات والحرص املستمر عىل 

إيصال املساعدات اإلنسانية للشعب اليمني.

أشاد فهد سعيد املنهايل سفري الجمهورية اليمنية 

يحققها  التي  امليدانية  باالنتصارات  الدولة  لدى 

الجيش الوطني اليمني واملقاومة الوطنية اليمنية 

مبساندة فاعلة من القوات املسلحة اإلماراتية.

وأثنى عىل الدور اإلغايث واإلنساين لدولة اإلمارات 

عىل الساحة اليمنية مثمناً حرص القيادة الرشيدة 

بتخفيف  واهتاممها  اليمني  الشعب  عىل  للدولة 

ظل  يف  الوسائل  بكافة  ومؤازرته  عنه  األعباء 

الظروف الصعبة التي مير بها اليمن. 

وقال إن االنتصارات التي يحققها الجيش الوطني 

واملقاومة مستمرة ولن تتوقف، مستذكراً االنتصار 

العسكرية  املنطقة  قوات  حققته  الذي  الكبري 

الثانية يف 24 أبريل من عام 2016 بإسناد ودعم 

العريب بقيادة اململكة  التحالف  أخوي من قوات 

امللحمة  تلك  أن  إىل  مشرياً  السعودية،  العربية 

االنتصارات  عىل  إيجابيا  انعكست  البطولية 

الالحقة ويعد منجز األمن واالستقرار الذي تعيشه 

ليوم  املثىل  النتائج  أبرز  اليوم من بني  حرضموت 

الحياة  تطبيع  عودة  وكذلك  2016م  أبريل   24

الدولة  مرافق  نشاط  وعودة  باملحافظة  العامة 

السفري  وأشار  والتنموية.  والخدمية  اإلنتاجية 

يف  مؤخراً  اإلرهاب  من  حرضموت  تطهري  أن  إىل 

الجيش  استبسال  بفضل  تحقق  املسيني  عملية 

واملساندة  واملؤازرة  الوطنية  واملقاومة  الوطني 

الفاعلة من قبل القوات املسلحة اإلماراتية. ونوه 

يف  شارك  التي  االنتصارات  بأن  املنهايل  السفري 

صناعتها أبطال القوات املسلحة اإلماراتية الباسلة 

واملقاومة الوطنية عكست حقيقة حرص اإلمارات 

للمظلوم  الدعم  تقديم  عىل  املسلحة  وقواتها 

التطرف  ومحاربة  الحق  قضايا  ونرصة  واملحتاج 

وقوى اإلرهاب.
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قادرون على اجتياح صنعاء غدًا .. لكننا 
نتحسب للمدنيين

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد  ويل  أكد 

أن  سلامن،  بن  محمد  األمري  السعودي  الدفاع 

التحالف العريب، قادر عىل اجتياح العاصمة صنعاء 

يخىش  أنه  إال  أسبوع،  خالل  الرصاع  وإنهاء  غداً، 

تحالف  أعلن  وقت،  يف  مدنيني،  ضحايا  سقوط 

الجوي  الدفاع  قوات  أن  اليمن،  يف  الرشعية  دعم 

باليستية  صواريخ  ثالثة  اعرتضت  السعودي  املليك 

للمليشيات، وأسقطت طائرة من دون طيار معادية 

حاولت استهداف مطار أبها اإلقليمي، ودمرت أيضاً 

طائرة أخرى معادية حاولت مهاجمة إحدى األعيان 

املدنية بجازان. 

وقال األمري محمد بن سلامن، خالل مؤمتر صحايف 

مشرتك مع الرئيس الفرنيس، إميانويل ماكرون قبيل 

»أي  باريس،:  الفرنسية  العاصمة  الثالثاء  مغادرته 

بها  تحدث  شك  بال  العامل  يف  عسكرية  عمليات 

ال؟  أم  متعمد  اليشء  هذا  املهم  والسؤال  أخطاء، 

مخطط أم ال؟ بقصد أو غري قصد؟ هنا تكمن جرمية 

والواليات  فرنسا  مع  »نعمل  وأضاف:  الحرب«. 

آليات  تطوير  عىل  ملساعدتنا  وبريطانيا،  املتحدة 

وقوع  عدم  لضامن  االشتباك،  وآليات  التخطيط 

ضحايا مدنيني بأي شكل من األشكال«.

حماية مدنيين
وقوات  اليمنية  الرشعية  »قوات  أنه  إىل  وأشار 

صنعاء،  عن  كيلومرتاً   20 يقل  ما  تبتعد  التحالف 

وتستطيع أن تجتاحها برياً غداً«. واستدرك بالقول: 

»ولكن نعرف أنه لو تم هذا االجتياح ستكون هناك 

ضحايا كثرية من املدنيني، ولكن سوف ينهي الرصاع 

يف أسبوع واحد، لذلك ال نقوم بهذا الترصف«. وأشار 

اليمن،  يف  للمساعدات  داعم  »أكرب  بالده  أن  إىل 

وسوف تستمر يف هذا االتجاه«.

محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

تحالف خفي بين الحوثي و»داعش« الدعم اإليراني لإلرهاب
ميليشيا  تعيشه  الذي  الشديد،  الضغط  يدفع 

الحويث، إىل التحالف مع تنظيم داعش اإلرهايب، 

وتوفري  الطرفني،  بني  مشرتكة  أهداف  لتحقيق 

التي لحقت بها خسائر  تعزيز ودعم للميليشيا 

متوالية يف مناطق مينية عديدة، فالتحالف العريب 

نجح يف تضييق الخناق عىل الطرفني، من خالل 

املناطق من مخططات  لتحرير  الحثيثة  الجهود 

تسعى إىل متزيق اليمن.

موافقة إيرانية

الخبري يف الشأن اإليراين د. نبيل العتوم يبني أن 

التنظيامت  هذه  رؤية  يعكس  التحالف  هذا 

العربية  الدول  إطاحة  إىل  الساعية  اإلرهابية 

الفئات  يف  الزج  ومحاولة  قدراتها،  واستنزاف 

وهو  طاحنة،  داخلية  أهلية  حرب  يف  الشعبية 

إليها  وصلت  التي  الضعف  حالة  إىل  مؤرش 

اسرتاتيجية  وجود  مع  خاصة  الحويث،  جامعة 

إقليمية ودولية ملحارصة وسائل االتصال والدعم 

اللوجستي املقدم لهم.

إطالة عمر الحوثيني

إىل  يشري  رمان  أبو  أمين  د.  االسرتاتيجي  الخبري 

هذا  إىل  أدت  للجامعتني  املتالحقة  الهزائم  أن 

والضعف  اإلحباط  حالة  يعكس  وهو  التحالف، 

إىل  تحتاج  فكلتاهام  لهام،  البنية  يف  الداخيل 

العالقة  هذه  خطورة  وتكمن  والتعزيز،  الدعم 

يف أن هناك أهدافاً متشابهة ومتطابقة عنوانها 

اإلرهاب واملزيد من التخطيط لتمزيق املنطقة 

البداية  يف  انطالقه  »داعش«  وإعالن  العربية. 

يُظهر  الحوثيني  لسيطرة  الخاضعة  صنعاء  من 

إيرانية لإلطالة يف عمرهم، وتوفري  أنها لعبة  يف 

نشأة  فقد جاءت  مظلة ومساندة ملخططاتهم، 

»داعش« بعد االنقالب الحويث.
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اإلمارات: الوضع اإلنساني 
في اليمن أولوية قصوى

ريم الهاشمي أمام مؤتمر المانحين في جنيف: 500 مليون دوالر لدعم الخطة األممية

العربية املتحدة 500 مليون  قدمت دولة اإلمارات 

لالستجابة  املتحدة  األمم  خطة  لدعم  أمرييك  دوالر 

خاص  مؤمتر  ضمن   2018 للعام  لليمن  اإلنسانية 

جنيف  يف  املتحدة  األمم  مقر  يف  التعهدات  إلعالن 

دولية  ومنظمة  وأجنبية  عربية  دولة   40 مبشاركة 

دعمت  كام  دوالر،  مليار   2.01 مببلغ  ساهمت 

اململكة العربية الخطة أيضاً بـ500 مليون دوالر.

حددته  الذي  اإلجاميل  املبلغ  ثلث  يغطي  ما  وهو 

األمم املتحدة لتلبية احتياجات الشعب اليمني، كام 

تربعت دولة الكويت مببلغ 250 مليون دوالر، فيام 

غوترييس  أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني  دعا 

إىل تسوية سياسية إلنهاء األزمة اإلنسانية.

وزيرة  الهاشمي  إبراهيم  بنت  ريم  معايل  وأعلنت 

اإلمارات  دعم  عن  الدويل  التعاون  لشؤون  دولة 

لليمن  اإلنسانية  لالستجابة  املتحدة  األمم  لخطة 

للعام 2018 مببلغ 500 مليون دوالر أمرييك.

إلعالن  املستوى  رفيع  املؤمتر  خالل  ذلك  جاء 

اليمن،  يف  اإلنسانية  لألزمة  املوجهة  التعهدات 

الذي عقد يف مقر األمم املتحدة يف جنيف. وقالت 

التي  الكلمة  الهاشمي يف  إبراهيم  بنت  ريم  معايل 

ألقتها بهذه املناسبة: »نعلن وضمن دول التحالف 

عن دعم دولة اإلمارات ألية جهود تبذل لتخفيف 

معاناة الشعب اليمني، وبهذا الصدد يرسين وباسم 

املتحدة  األمم  خطة  دعم  عن  أعلن  أن  بالدي 

لالستجابة اإلنسانية لليمن للعام 2018 مببلغ 500 

مليون دوالر أمرييك«.

يف  ستستمر  اإلمارات  دولة  أن  معاليها  وأكدت 

تقديم مساعداتها املبارشة للمناطق اليمنية املحررة 

التأهيلية، ومنها تخصيص  املشاريع  واآلمنة، ودعم 

مجال  يف  ملشاريع  أمرييك  دوالر  مليون   100 مبلغ 

عىل  العمل  وجاٍر  حرضموت،  يف  والطاقة  الصحة 

تأهيل وتطوير ميناء املخا.

مقتل المطلوب 
»صالح الصماد« بغارة 
للتحالف في الحديدة

»ضربة قاصمة« للمليشيات

اإليرانية  الحويث  ميليشيات  يف  البارز  القيادي  قتل 

صالح الصامد رفقة 6 من قادة املليشيا اإلرهابية يف 

ميليشيا  واعرتفت  اليمن.  يف  العريب  للتحالف  غارة 

الحويث، مبرصع الصامد رئيس ما يسمى بـ»املجلس 

السيايس األعىل« للميليشيا. وقالت امليليشيا يف بيان 

صادر عن ما يسمى »املجلس السيايس األعىل«، إن 

صالح الصامد قتل بغارة جوية للتحالف يوم الخميس 

19 أبريل املايض يف محافظة الحديدة.

الذين  وشّكل مقتل الصامد رضبة قاصمة للحوثيني 

أعلنوا الحداد لثالثة أيام وتنكيس األعالم لـ40 يوماً.

ويف السياق ذاته، قررت ميليشيات الحويث اإليرانية 

عبدامللك  مكتب  مدير  وهو  املشاط،  مهدي  تعيني 

محادثات  إىل  امليليشيا  وفد  أعضاء  وأحد  الحويث 

السالم، خلفاً للصامد يف رئاسة ما يسمى بـ»املجلس 

السيايس« بصنعاء. 
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الوضع اإلنساني
إىل  الهاشمي  إبراهيم  بنت  ريم  معايل  ونبهت 

قصوى  أولوية  يعترب  اليمن  يف  اإلنساين  الوضع  أن 

لالنعكاسات  إدراكاً  وذلك  اإلمارات،  لدولة  بالنسبة 

الخطرية عىل اليمن وعىل محيطها اإلقليمي والدويل.

 2015 أبريل  من  قدمت  اإلمارات  أن  إىل  وأشارت 

أمرييك  دوالر  مليار   2.9 مبلغ  هذا،  تاريخنا  وحتى 

وبرامج  وتنموية  إنسانية  مساعدات  شكل  عىل 

إعادة االستقرار والتأهيل واإلعامر.

عرب  إنسانية  مشاريع  اإلمارات  دولة  نفذت  كام 

الدولية  واللجنة  املختلفة  املتحدة  األمم  وكاالت 

للصليب األحمر فيام ساهمت املساعدات اإلماراتية 

املقدمة يف مجال دعم امليزانيات والدعم والتنسيق 

واإلدارة  التشغيل  نفقات  توفري  يف  اللوجيستي 

واألمن ودعم القضاء واملحاكم وبناء قدرات الرشطة 

مراكز  وتأهيل  الرشطة  أفراد  تدريب  عرب  اليمنية 

لتمكني  قصوى  رضورة  أيضاً  يعترب  الذي  الرشطة 

العاملة  الدولية واملحلية  اإلنسانية  املنظامت  عمل 

يف مجال اإلغاثة.

التنظيامت  محاربة  عىل  اإلمارات  تعمل  كام 

وخاصة  اليمنية،  املحافظات  جميع  يف  اإلرهابية 

تحت سيطرة تنظيم القاعدة كمحافظة أبني وشبوة 

باإلضافة إىل محافظة حرضموت وخاصة يف مدينة 

املكال التي أعلنت إمارة لتنظيم القاعدة.

وأشارت معايل ريم بنت إبراهيم الهاشمي يف هذا 

اململكة  بقيادة  التحالف  دول  إعالن  إىل  السياق 

العمليات  خطة  إطالق  عن  السعودية  العربية 

تحسني  تستهدف  التي  لليمن،  الشاملة  اإلنسانية 

واملعابر  الطرق  تأهيل  عرب  املساعدات  وصول 

واملدارس  للمستشفيات  الوقود  وتوفري  واملوانئ 

واملباين العامة، كذلك توفري التمويل، حيث قدمت 

مؤخراً  السعودية  العربية  واململكة  اإلمارات  دولة 

والبالغ مليار دوالر أمرييك  املتحدة  تعهدهام لألمم 

الخطة  احتياجات  ثلث  من  أكرث  يشكل  والذي 

اإلنسانية لألمم املتحدة.

»الصماد« المطلوب 
الثاني لـ »التحالف«
رئاسة  توىل  الذي  الصامد  صالح  يحتل 

 ،2016 أغسطس  يف  االنقاليب  املجلس 

املرتبة الثانية يف قامئة الـ 40 إرهابياً حوثياً 

التي أعلن التحالف العريب لدعم الرشعية 

تساعد  مبعلومات  يديل  ملن  مكافآت  عن 

التحالف  رصد  حيث  عليهم،  القبض  يف 

20 مليون دوالر ملن يديل بأي معلومات 

أو  الصامد  صالح  عىل  القبض  إىل  تُفيض 

تحديد مكان تواجده.

»المشاط« خليفة »الصماد« األكثر نبذًا داخل الميليشيات

ميليشيات  يف  املنبوذين  أكرب  أحد  املشاط،  مهدي  اإليرانية،  الحويث  ميليشيات  يف  القيادي  أصبح 

االنقالب، حاكامً عليهم بعد مقتل املطلوب صالح الصامد.

للمناطق  الحاكم  السيايس«  »املجلس  يُسمى  ملا  رئيساً  تسميته  الذي متت  املشاط  مهدي  ويُصنف 

الخاضعة لالنقالب، بأنه من جناح الصقور، الذي يعادي جميع الفصائل األخرى، وال يقبل أي رأي 

مخالف له. وعمل املشاط الذي ولد مطلع مثانينيات القرن املايض، مديراً ملكتب زعيم االنقالب يف 

صعدة لسنوات عدة، ومنذ اجتياح صنعاء قبل أكرث من 3 سنوات ونصف السنة تم الدفع به لخوض 

تجربة سياسية. ويف مايو من العام املايض 2017، تم إقحام »املشاط« عضواً يف »املجلس السيايس« 

العام،  الشعبي  املؤمتر  لحزب  الحوثية  التهديدات  يرفض  كان  الذي  الفييش  ليوسف  خلفاً  املزعوم، 

وفضل االنسحاب والعودة إىل صعدة. ووفقاً ملصادر مقربة من امليليشيات، فقد كان »املشاط« يف 

رصاعات دامئة مع جميع ممثيل املجلس من قيادات الحويث، وأحد املدبرين لعملية اغتيال الرئيس 

السابق عيل عبدالله صالح، مطلع ديسمرب املايض.
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العريب  التحالف   “ ومدفعية  مقاتالت  دمرت 

لدعم الرشعية يف اليمن “ بقيادة اململكة العربية 

اإلماراتية  املسلحة  القوات  بإسناد من  السعودية 

الحويث  مليليشيات  تابعة  وآليات عسكرية  مواقع 

غارات  لليمن يف  الغريب  الساحل  بجبهة  اإليرانية 

امليليشيات  صفوف  أربكت  نوعية  وعمليات 

بإسناد من القوات اإلماراتية ..

مقاتالت التحالف العربي تدمر مواقع وآليات عسكرية 
للحوثيين بالساحل الغربي لليمن

وفرار  مرصع  وسط  العسكرية  قدراتها  وأنهكت 

العرشات من عنارصها.

التحالف  ومدفعية  مقاتالت  استهدفت  فقد 

للميليشيات  وتجمعات  مواقع  تدمري  العريب 

وعرشات اآلليات العسكرية يف مناطق الربح غرب 

تعز والتحيتا ومصربية الواقعة رشق الجراحي عىل 

الساحل الغريب لليمن يف رضبات نوعية وقاصمة 

أسفرت عن إنهيارات متسارعة وحالة من اإلرباك 

يف صفوف امليليشيات يف ظل اإلنتصارات الكبرية 

عىل  الرشعية  وقوات  العريب  التحالف  لقوات 

اليمنية  الرشعية  قوات  وتصدت  اليمنية.  األرض 

ملحاوالت  العريب  التحالف  قوات  من  مدعومة 

الحويث  ميليشيات  عنارص  ملسلحي  بائسة  تسلل 

الساحل  بجبهة  حيس  مديرية  باتجاه  اإليرانية 

عمليات  تنفيذ  تستهدف  كانت  لليمن  الغريب 

هزائم  إثرها  عىل  تلقوا  املدنيني  ضد  إرهابية 

موجعة.

عسكرية  آليات  التحالف  مقاتالت  واستهدفت 

مليليشيات  وتجمعات  وذخائر  أسلحة  ومخازن 

الحويث اإليرانية يف مناطق مختلفة بجبهة الساحل 

امليليشيات  إثرها  عىل  تكبدت  لليمن  الغريب 

خسائر فادحة يف العتاد واألرواح . وبدأت قوات 

املسلحة  القوات  من  وبإسناد  اليمنية  الرشعية 

العريب  التحالف  قوات  ضمن  العاملة  اإلماراتية 

غارات جوية تدّمر 
مواقع الحوثيين 

في الوازعية
الساحلية  ميدي  مدينة  اليمني،  الجيش  أعلن 

محررة بشكل كامل من عنارص ميليشيات الحويث 

االنقالبية، يف وقت شنت مقاتالت التحالف العريب 

املسلحة  القوات  من  وبإسناد  الرشعية  لدعم 

اإلماراتية سلسلة غارات جوية استهدفت تدمري 

الحويث  مليليشيات  مواقع  و  عسكرية  آليات 

اإليرانية يف مفرق الوازعية غريب تعز أسفرت عن 

وإنهاك  امليليشيات  صفوف  يف  العرشات  مرصع 

قدراتها العسكرية وهروب عنارصها من جبهات 

الجيش  الوقوع يف قبضة قوات  القتال خوفاً من 

واملقاومة اليمنية.
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لدعم الرشعية يف اليمن التقدم عىل محاور عدة 

مليشيات  قبضة  من  الساحلية  املناطق  لتحرير 

كبرية  لدرجة  إضعافها  عن  فضال  اإليرانية  الحويث 

سطوة تلك املليشيات عىل مواقع بالساحل الغريب.

الحديدة وجبل راس
الرشعية  لدعم  العريب  التحالف  مقاتالت  شنت 

 - السعودية  العربية  اململكة  بقيادة  اليمن  يف 

وبإسناد من القوات املسلحة اإلماراتية - سلسلة 

عسكرية  مواقع  تدمري  استهدفت  نوعية  غارات 

ضواحي  يف  اإليرانية  الحويث  مليليشيا  تابعة 

املربز  منطقة  يف  عسكرية  وتعزيزات  الحديدة.. 

مبديرية جبل راس كانت يف طريقها إىل الجراحي 

بجبهة الساحل الغريب لليمن.. أسفرت عن وقوع 

الحوثيني.  صفوف  يف  والجرحى  القتيل  عرشات 

أسلحة  مخازن  الجوية  الغارات  استهدفت  كام 

وذخائر وتجمعات للميليشيات يف مديرية موزع 

تعز  محافظة  غريب  والربح  العمري  ومنطقتي 

امليليشيات  صفوف  يف  فادحة  خسائر  وخلفت 

مصدر  وقال  العسكرية.   قدراتهم  وأنهكت 

اليمني قامت بهجوم  الجيش  إن قوات  عسكري 

مباغت عىل تجمعات امليليشيات يف مديرية جبل 

وبيت  الجراحي  مدريات  عىل  ترشف  التي  راس 

امليليشيات  لعنارص  فرار  وسط  وزبيد  الفقيه 

وارتباك يف صفوفهم.

يف  امليليشيات  مواقع  استهداف  أن  إىل  وأشار 

مديرية جبل راس يقطع التمدد الحويث إىل أكرث 

حيث  من  اسرتاتيجيا  موقعا  باعتبارها  جهة  من 

االرتفاع وكونها مفرتقا لعدد من الطرق واملمرات 

الواصلة بني مدن محافظة تعز وإب والحديدة.

اليمني  الجيش  قوات  أن  املصدر  وأضاف   

التسلل  محاوالت  لكافة  تتصدت  واملقاومة 

املناطق  اإليرانية نحو  الحويث  البائسة مليليشيات 

والتي  الغريب  الساحل  الساحل  بجبهة  املحررة 

ضد  إرهابية  عمليات  تنفيذ  تستهدف  كانت 

املدنيني.

استمرار  ظل  يف  الجوية  الغارات  هذه  وتأيت 

العريب  التحالف  لدول  العسكرية  العمليات 

واستهدافها  ورصدها  اليمنية  الرشعية  وقوات 

يف  العسكرية  وتعزيزاتهم  الحوثيني  تجمعات 

مختلف جبهات القتال عىل الساحل الغريب.

منصة صواريخ
اململكة  بقيادة  العريب  التحالف  مقاتالت  دمرت 

تابعة  صواريخ  إطالق  منصة  السعودية  العربية 

الفازة  منطقة  يف  اإليرانية  الحويث  مليليشيات 

لليمن  الغريب  الساحل  جبهة  يف  التحيتا  مبديرية 

األحياء  لقصف  امليليشيات  تستخدمها  كانت 

واملستشفيات  لإلنقالب  الرافضة  السكنية 

واملدارس وذلك استمرارا لنهجها العدايئ ضد أبناء 

الشعب اليمني . 

واملدفعية خنادق  التحالف  واستهدفت مقاتالت 

عسكرية  وآليات  وتعزيزات  أسلحة  عىل  تحتوي 

دفعت بها مليشيات الحويث نحو مديرية الجراحي 

إضافة إىل مستودعات ذخائر و مواقع تجمعات 

التابعة ملديرية »  العمري  امليليشيات يف منطقة 

ذباب « أسفرت عن مرصع العرشات منهم.

تسلل فاشل
تصدت قوات الجيش اليمني واملقاومة ملحاوالت 

الحويث  ميليشيات  عنارص  ملسلحي  فاشلة  تسلل 

اإليرانية يف مدينة حيس ومنطقة القطابا جنوب 

لليمن  الغريب  الساحل  الساحل  بجبهة  الحديدة 

ضد  إرهابية  عمليات  تنفيذ  تستهدف  كانت 

يف  فادحة  خسائر  إثرها  عىل  وتكبدت  املدنيني 

العتاد واألرواح.

 وقال مصدر عسكري يف جبهة الساحل الغريب إن 

أكرث من 30 من مليشيات الحويث لقوا مرصعهم 

يف  صفوفهم  يف  الجرحى  عرشات  إىل  إضافة 

واملقاومة  اليمني  الجيش  قوات  مع  مواجهات 

وبائسة  فاشلة  تسلل  ملحاوالت  التصدي  خالل 

للميليشيات.

»التحالف« ينفذ خطة إنسانية عاجلة في اليمن
استحدث تحالف دعم الرشعية يف اليمن، مركز إسناد 

لينفذ خطة العمليات اإلنسانية الشاملة لليمن والتي 

اليمن عن  اإلنسانية يف  األوضاع  تحسني  إىل  تهدف 

طريق تقديم الدعم املايل وتحسني املشاريع التنموية 

واالقتصادية، فضالً عن توفري املمرات اآلمنة بالتوازي 

مع منافذ جديدة.

للشعب  اإلنسانية  االحتياجات  تلبية  وتعترب  هذا 

الشحنات  وإيصال  اليمنية،  املناطق  كل  يف  اليمني 

النفطية  واملشتقات  أنواعها،  مبختلف  التجارية 

العمليات  خطة  أولويات  من  كافة  اليمن  ملناطق 

اإلنسانية  الخطة  لليمن. وتهدف  الشاملة  اإلنسانية 

التجارية،  البضائع  تدفق  يف  مستويات  تحقيق  إىل 

وتحقيق تحسن ملموس يف مختلف جوانب الحياة 

يف اليمن. وتراعي أيضاً التهديد الخطري الذي تشكله 

يف  لألمن  إيران،  ورائها  ومن  الحويث،  ميليشيات 

السعودية، ودول املنطقة، واملمرات املائية الحيوية 

للتجارة الدولية. وتشمل العملية تقديم الدعم املايل 

املتحدة  األمم  مع  العمل  إىل  الدولية  للمنظامت 

املتجهة  للسفن  التفتيش  إجراءات  تعزيز  عىل 

البنك  إىل دعم  الخطة  تهدف  الحديدة، كام  ملوانئ 

العملية  وتتضمن  االقتصاد.  لدعم  اليمني  املركزي 

اإلنسانية الشاملة إنشاء جرس جوي يف مأرب إليصال 

املساعدات اإلنسانية األساسية.
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أشاد بدور الدولة في تلبية احتياجات المديريات المحررة

محافظ الحديدة: اإلمارات 
دعمت المظلوم ونصرت العدل

الحسن عيل طاهر،  الدكتور  الحديدة،  محافظ  أكّد 

عزم أبناء اليمن بدعم من دول التحالف العريب لدعم 

الرشعية يف اليمن بقيادة السعودية عىل تحرير كامل 

الرتاب اليمني من قبضة ميليشيات الحويث اإلرهابية، 

ودحر املخطط اإليراين االنقاليب، وبسط الرشعية يف 

ربوع املحافظات واملدن، مع مراعاة سالمة وكرامة 

املواطنني اليمنيني.

وقال طاهر، يف حوار مع وكالة أنباء اإلمارات )وام(، 

العديد  تحرير  مع  األفق  يف  تلوح  النرص  بشائر  إن 

يف  متتالية  انهيارات  وسط  االسرتاتيجية  املواقع  من 

مختلف  من  عنارصها  وفرار  امليليشيات،  صفوف 

جبهات القتال.

اليمني  الشعب  بأبناء  الحديدة  محافظ  وأهاب 

اإليرانية  الحويث  ميليشيات  من  للخالص  يهبوا  أن 

وانتهاكاتها املستمرة يف حق املواطنني اليمنيني الذين 

واستخدامها  وبطشها،  حصارها  من  كثرياً  يعانون 

موظفي  مرتبات  ونهب  والتخويف  التجويع  سالح 

اإلرهابية،  مبامرساتها  األعامل  وتعطيل  الحكومة، 

الحرية والخالص  اليمنيني إىل  املواطنني  توق  مؤكداً 

من هذه اآلفة التي تخدم أجندة إيرانية خبيثة تريد 

الغاية  وهي  قراره،  عىل  والسيطرة  اليمن  تفتيت 

اليمنيني من  مهام كلف ذلك  أبداً  تتحقق  لن  التي 

تضحيات. وحول الدور اإلمارايت ضمن قوات التحالف 

اإلماراتية  املواقف  الحديدة أن  العريب، أكد محافظ 

ودليل  يحتذى  منوذج  اليمني  الشعب  أبناء  مع 

التي يجب أن تنتهجها  ناصع عىل املواقف األصيلة 

كل الدول التي تدعم املظلوم وتنترص لقضايا الحق 

والعدل، مشدداً عىل أن شهداء اإلمارات مشاعل نور 

تقود اليمن إىل مستقبله املنشود، وأن الدماء الزكية 

اإلماراتية التي روت أرض اليمن الرافضة لألجندات 

انتصارات  تثمر  أنها كام  دليل جديد عىل  والسلب 

فهي تثمر سالماً وتعايشاً بعيداً عن الظلم واالحتالل.

ويف ما يخص دور التحالف يف تأمني سالمة املالحة 

مليليشيات  املستمرة  التهديدات  ظل  يف  البحرية 

املسلحة  القوات  إن  الحديدة  محافظ  قال  الحويث، 

اإلماراتية العاملة ضمن التحالف العريب تنفذ العديد 

السواحل  لتأمني  الرامية  العسكرية  العمليات  من 

اليمنية عىل البحر األحمر، وحامية املالحة البحرية 

بالساحل الغريب لليمن الذي يعد الرشيان التجاري 

»الشرعية« تشن هجمات واسعة على مواقع االنقالبيين في البيضاء

مصرع 3 خبراء 
من »حزب هللا« 
بغارة للتحالف 

في صعدة
»حزب  ميليشيات  من  أسلحة  خرباء  ثالثة  قتل 

الله« اللبناين و4 قادة حوثيني بغارة جوية لطائرات 

حققت  فيام  صعدة،  محافظة  يف  العريب  التحالف 

ناعم«  »ذي  مديرية  يف  كبرياً  تقدماً  الرشعية  قوات 

عىل  مفاجئاً  هجوماً  شنها  بعد  البيضاء  مبحافظة 

مواقع االنقالبيني.

وأفادت مصادر مينية، مبقتل 3 خرباء من ميليشيات 

غارة  يف  حوثيني،  قادة  و4  اللبناين  الله«  »حزب 

مديرية  عىل  العريب  التحالف  طائرات  شنتها  جوية 

»حيدان« مبحافظة صعدة. وأكدت املصادر أن الغارة 

للتحضري  اجتامعاً  عقدهم  أثناء  الخرباء  استهدفت 

السعودية،  الحدود  نحو  باليستية  صواريخ  إلطالق 

ومن  »البقع«.  منطقة  يف  الرشعية  قوات  ومواقع 

الله سعيد  عبد  الغارة  اليمنيني يف هذه  القتىل  بني 

الباليستية  الصواريخ  عن  املسؤولني  أحد  الجربي، 

السعودية.  األرايض  باتجاه  امليليشيات  تطلقها  التي 

الله«، يف  ميليشيات »حزب  أفراد من  هذا وقتل 3 

غارة جوية شنتها طائرات التحالف العريب عىل معقل 

ويف  ديسمرب 2017.  البالد، يف  غريب  الحوثيني شامل 

قوات  عليه  عرثت  فيديو،  أكد رشيط   ،2016 فرباير 

الحويث  مليليشيات  التابعة  املواقع  أحد  يف  الرشعية 

بعد تحريرها، ضلوع ميليشيات »حزب الله« اللبناين 

إرهابية  عمليات  شن  ومحاولة  االنقالبيني  بدعم 

داخل األرايض السعودية. 
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استمرار  ظل  يف  العامل،  دول  لجميع  االسرتاتيجي 

ميليشيات الحويث اإليرانية يف تهديد املالحة البحرية 

املفخخة  الزوارق  وإرسال  الدولية  التجارة  وحركة 

وزرع األلغام البحرية يف أحد أهم املمرات الدولية 

يف  اليمنية  املوانئ  استخدامها  جانب  إىل  العامل،  يف 

تهريب األسلحة املرسلة لها من إيران لتصويبها تجاه 

أبناء الشعب اليمني. وأضاف أن استهداف ميليشيات 

والتجارة  الدولية  املالحة  حركة  اإليرانية  الحويث 

العاملية يف البحر األحمر، تحدٍّ واضح للمجتمع الدويل 

الدولية،  واملواثيق  والقوانني  املتحدة  األمم  وقرارات 

ليس  العدائية  اإلرهابية  طبيعتها  يؤكد  أنه  كام 

للمجتمع اليمني فقط بل لجميع دول العامل.

وأشار إىل أن امليليشيات دأبت عىل استهداف السفن 

املندب  باب  مبضيق  الدولية  املمرات  يف  التجارية 

والبحر األحمر، ولوال وجود التحالف العريب لحامية 

إنسانية،  كوارث  لحدثت  اليمنية  اإلقليمية  املياه 

املحملة  السفن  من  كبري  لعدد  تعطيلها  إىل  إضافة 

مبواد إغاثية إىل ميناء الحديدة.

تكمن  الحديدة  محافظة  أهمية  إن  املحافظ،  وقال 

البحر  ساحل  عىل  املوانئ  أهم  أحد  تضم  أنها  يف 

األحمر، ومنذ بدء املخطط االنقاليب دأبت ميليشيات 

األسلحة  تهريب  استخدامه يف  اإليرانية عىل  الحويث 

باب  مضيق  الستهداف  قاعدة  واتخاذه  إيران،  من 

املندب وتهديد املالحة الدولية، كونه يقع يف منطقة 

تحرير  أن  إىل  وأشار  األهمية.  شديدة  اسرتاتيجية 

للميليشيات  قاضية  رضبة  سيشكل  الحديدة  ميناء 

املرشوعة،  غري  األعامل  لجميع  تستخدمه  التي 

اإليرانية  املوت  بأسلحة  إمدادها  رشيان  وسيقطع 

تعنيه  ما  اليمني، مع  الشعب  التي تستخدمها ضد 

استعادته وتحريره وتوسيع رقعة الرشعية، واستعادة 

للميليشيات  التهريب  منابع  وتجفيف  املالحة  أمن 

الدعم  وحول  إليران.  التابعة  اإلرهابية  االنقالبية 

اإلمارايت اإلنساين ألبناء الشعب اليمني، أشاد محافظ 

احتياجات  تلبية  يف  الكبري  اإلمارات  بدور  الحديدة 

تنفيذ وترميم وصيانة  املحررة من خالل  املديريات 

الدعم  أن  موضحاً  وتأهيلها،  املرافق  من  العديد 

اإلنساين اإلمارايت ألبناء اليمن مستمر وبسخاء

برعاية محمد بن زايد .. » الهالل األحمر« ينظم 
أول عرس جماعي في عدن

رعاية كرمية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة تتواصل يف العاصمة اليمنية املؤقتة »عدن« 

االستعدادات الخاصة بتنظيم أول عرس جامعي كبري 

غدا يضم 200 عريس وعروس من أبناء اليمن وذلك 

اإلمارات  دولة  من  واستجابة  زايد«  »عام  مع  تزامنا 

يف  مساندة  و  دعم  من  اليمنية  الساحة  ملتطلبات 

جميع املجاالت والوقوف إىل جانب األشقاء اليمنيني 

ودعم استقرارهم وتحسني سبل حياتهم.

أن  بعدن  االحتفالية  منظم  املحرزي  سامل  وأوضح 

تنظيم الهالل االحمر االمارايت لهذا العرس الجامعي 

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  من  مبكرمة  يأيت 

من  الشباب  معاناة  تخفيف  بهدف  نهيان  آل  زايد 

متطلبات الزواج ومساعدتهم عىل بدء حياة أرسية 

ملؤها السعادة واألمل والتفاؤل مبستقبل أفضل لهم 

ولوطنهم وأهليهم يف ظل الدعم املتواصل من قبل 

أرجاء  شمل  الذي  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

اليمن مبدنه وقراه .

وكشف املحرزي أن هذا العرس الجامعي يعد إيذانا 

املحافظات  بقية  يف  قادمة  أعراس جامعية  بتنظيم 

اليمنية تشمل زهاء 2000 عريس وعروس آخرين.. 

مشريا إىل أن “ الهالل األحمر “ كجهة منظمة لحفل 

العرس الجامعي يبذل كل جهد ممكن بهدف إنجاح 

هذه االحتفالية الكربى ألبناء اليمن.

الشيخ  السمو  لصاحب  الرشيدة  القيادة  أن  أكد  و 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” 

املجاالت  جميع  يف  اليمنيني  لألشقاء  دعمها  تواصل 

إميانا منها بالوقوف إىل جانب الشقيق والصديق يف 

أعلنت  قد   “ األحمر  الهالل  هيئة   “ كانت  محنته. 

أنها ستنظم بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ 

نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 

القائد األعىل للقوات املسلحة سلسلة من األعراس 

الجامعية لـ 2200 شاب وفتاة يف 8 محافظات مينية.

متطلبات  و  الزواج  مبستلزمات  الهيئة  وستتكفل 

العرسان والتجهيزات املنزلية كافة وكل ما من شأنه 

لهذه  واإلنسانية  االجتامعية  األهداف  يحقق  أن 

املبادرات النوعية.

لتقديم  اإلمارات  دولة  سعي  ظل  يف  ذلك  يأيت 

األرس  وتعني  تسهم  أن  شأنها  من  التي  املساعدات 

باعتبار  معيشتها  تحسني  و  االستقرار  عىل  اليمنية 

الشباب العنرص الرئيس يف عمليات اإلعامر والتنمية 

املنشودة يف بالدهم.
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مصرع قيادي حوثي 
وعدد من مرافقيه 

في غارات لمقاتالت 
التحالف العربي جنوب 

الحديدة
لقي قيادي حويث مرصعه مع عدد كبري من 

مرافقيه يف غارات ملقاتالت التحالف العريب 

عىل مفرق جبل راس ، زبيد ، حيس ، جنوب 

من  العرشات  مقتل  عن  أسفرت  الحديدة 

يف  انهيار  وسط  اإليرانية  الحويث  ميليشيات 

صفوفها ليشكل ذلك رضبة موجعة و إرباكا 

يف صفوفها عىل الساحل الغريب لليمن. 

من  العرشات  بأن  مينية  مصادر  وأفادت 

ميليشيات الحويث اإليرانية بينهم قيادي لقوا 

مرصعهم يف غارات مركزة ملقاتالت التحالف 

اليمنية  املقاومة  مع  مواجهات  و  العريب 

فرار جامعي  الحديدة وسط  تركزت جنوب 

نصب  إىل  عمدت  التي  امليليشيات  لعنارص 

نقاط للقبض عىل عنارصها الفارة من جبهات 

العريب  التحالف  مقاتالت  وقصفت  القتال. 

اململكة  بقيادة  اليمن  يف  الرشعية  لدعم 

القوات  من  بإسناد  و  السعودية  العربية 

املسلحة اإلماراتية تعزيزات وآليات عسكرية 

للحوثيني يف مزارع تتحصن فيها امليليشيات 

وتقع يف ضواحي مديرية الجراحي. 

أبناء  تجاه  الحوثيني  إلرهاب  تصعيد  ويف 

الحويث  ميليشيات  نفذت   .. اليمني  الشعب 

قصف  استهدفت  إرهابية  عملية  اإليرانية 

أطراف  عىل  الواقع  املواطنني  أحد  منزل 

جميع  إصابة  عن  وأسفرت  حيس  مديرية 

أفراد األرسة و تهدم املنزل وذلك بعد عملية 

تسلل لعنارصها إىل أحد املنازل عىل أطراف 

موجعة  هزائم  إثرها  عىل  تلقت  املديرية 

وخسائر فادحة يف العتاد و األرواح. 

شن  العريب  التحالف  مقاتالت  وتواصل 

ميليشيات  تجمعات  عىل  الجوية  الغارات 

الحويث اإليرانية و تدمري التعزيزات العسكرية 

واآلليات التابعة لها يف ظل استمرار متشيط 

جيوب الحوثيني عىل الساحل الغريب. 

خبراء سعوديون: استهداف الناقلة 
تغطية لفشل صواريخ الحوثي

واشنطن تدين هجوم

أثار تعرض ناقلة نفط سعودية إلطالق نار غرب 

ميليشيا  سيطرة  تحت  الواقع  الحديدة  ميناء 

الحويث تساؤالت عن ما إذا كانت ميليشيا إيران قد 

بدأت يف استخدام ورقتها األخرية وإحدى خياراتها 

البحر  بتحويل  اعلنوا  أن  سبق  كام  االسرتاتيجية، 

األحمر ومضيق باب املندب تحديدا إىل »مرسح 

األخري  خيارهم  املراقبون  اعتربه  ما  وهو  حرب«، 

الذي سيتم إحباطه مثلام أحبطت كل صواريخه 

الباليستية التي أطلقها باتجاه األرايض السعودية.

اللواء  والعسكري  االسرتاتيجي  الخبري  وقال 

لقوات  التابعة  الحربية  السفن  إن  عشقي  أنور 

التحالف العريب واملنترشة يف البحر األحمر وقبالة 

الحويث  التهديد  من  ستجعل  اليمنية  السواحل 

بإشعال البحر األحمر أمرا مستحيال، فضال عن أن 

أمن  ألن  بأكمله  العامل  استعداء  ميكنه  ال  الحويث 

العامل،  يهم كل دول  أمر  الدولية  املالحة  وسالمة 

غري أن محاوالتهم الستهداف احدى ناقالت النفط 

السعودية التي كانت تبحر يف املياه الدولية، يؤكد 

صحة االتهامات السعودية، ومعها دول التحالف 

بأن الحويث ميليشيا إرهابية ميكن أن تشكل خطرا 

أمن  عىل  إيرانية  بحرية  صواريخ  من  متلكه  مبا 

البحر األحمر. وأضاف عشقي  املالحة الدولية يف 

الحرس  أن  تعلم  التحالف  ودول  السعودية  إن 

امليليشيا عىل كيفية  الثوري اإليراين قام بتدريب 
تطوير قوارب متفجرة يتم التحكم  بها عن بعد، 

وكيفية وضع ألغام بحرية يف املمر املالحي الحيوي 

وذلك تنفيذا ملخططات طهران لتهديد املالحة يف 

مضيق باب املندب عرب تدريب وتزويد ذراعها يف 

اليمن بالتدريب والسالح وخاصة الصواريخ التي 

تم تهريبها عرب ميناء الحديدة وسموها صواريخ 

»باب املندب«.

األمريكية  املتحدة  الواليات  أعربت  جانبه  من 

نفذه  الذي  للهجوم  وإدانتها  الشديد  قلقها  عن 

أثناء  تجارية  نفط سعودية  ناقلة  الحوثيون عىل 

باب  يف  الدولية  الشحن  ممرات  أحد  يف  تنقلها 

املندب املضيق البحري األكرث ازدحاما أمام حركة 

الطاقة  إمدادات  ذلك  يف  مبا  العاملية  التجارة 

واملواد الغذائية األساسية. 

الهجوم  اعترب  األبيض  البيت  أصدره  بيان  ويف 

يف  الحرب  لتصعيد  للحوثيني  جديدة  محاولة 

اليمن.. مذكرا بالتهديدات العلنية التي أطلقوها 

الحركة  مبهاجمة  العام  هذا  من  سابق  وقت  يف 

مبا  األحمر  بالبحر  الدولية  التجارية  البحرية 

الحديدة  ميناء  قرب  الهجوم  هذا  شن  ذلك  يف 

الحيوي. 

مع  الحويث  الهجوم  هذا  تزامن  إىل  البيان  ولفت 

املؤمتر رفيع املستوى الذي عقد يف جنيف إلعالن 

التربعات لخطة مواجهة األزمة االنسانية يف اليمن 

بقيادة  التحالف  قوات  خالله  أسهمت  والذي 

السعودية بـ 930 مليون دوالر. 

اإليراين  النظام  البيان  يف  األبيض  البيت  واتهم 

مبواصلة إطالة أمد األزمة يف اليمن وتوفري األسلحة 

املزعزعة لالستقرار إىل الحوثيني االنقالبيني.. الذين 

طالبهم بالتقيد بوقف التصعيد يف اليمن وإظهار 

التزامهم بعملية السالم عرب الدخول يف حوار بناء. 
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وقعت وزارة الدفاع القطرية، مؤخرًا، 
اتفاقية مع شركة ريثيون األمريكية 

المختصة في الصناعات الدفاعية 
تشتري بموجبها منظومة دفاعية 

أمريكية بمبلغ 2,5 مليار دوالر ليرتفع 
رقم االتفاقيات التي وقعتها خالل 

فترة مقاطعة الدول المكافحة لإلرهاب 
لها إلى 35 مليار دوالر والتي لم تتجاوز 

العام، وهو أمر له دالالت ومعان 
بالنسبة لنظام الحمدين الذي يحكم 

دولة قطر.

فالشقيقة قطر وشعبها بهذا الوضع، تبدو أنها يف 

الحمدين  عنها  واملسئول  حقيقية  سياسية  محنة 

والغطرسة  املكابرة  النظام  هذا  يحاول  ذلك  ومع 

السلبية  واآلثار  التداعيات  تجاهل  خالل  من 

باألمان.  الشعور  وحتى  واالقتصادية  السياسية 

واملشكلة يف هذا النظام أنه يرتك من ال حق لهم يف 

هذه الدولة أن يتحكموا يف مصريها وشعبها حيث 

تكون  أن  يكفي  تاريخهم،  مراحل  أسوأ  يعيشون 

دولة معزولة جغرافيا من جريانك وهم يف األصل 

أشقاءك.

والتي  املنطقة  عىل  تهب  التي  السياسية  الرياح 

تقول بأنها يف طور إعادة التشكل، أو هكذا تبدو 

للكثريين وأنا واحد منهم، تسري يف االتجاه الذي ال 

يخدم ما يتمناه نظام “الحمدين” سواء عىل النظام 

إيران  خاصة  املنطقة  يف  الجدد  حلفاءه  عىل  أو 

وتنظيم اإلخوان املسلمني، ورمبا حمد بن جاسم، 

وزير الخارجية القطري السابق، استدرك ذلك وبدأ 

خالل  من  يوجهها  التي  السياسية  لغته  من  يغري 

الخليج والتي ال تحمل سوى  تغريداته إىل حكام 

أنه شعور بفشل مشاريع النظام الذي ينمتي إليه 

لإلرهاب،  املكافحة  دول  موقف  قوة  عىل  ودليل 

حيث يبدو واضحاً أن بن جاسم بات يراهن عىل 

الدول الخليجية لتخفيف “املحنة” التي يعيشون 

فيها هو وحمد بن خليفة.

أعتقد أن هذا الوضع هو نتيجة طبيعية لترصفات 

الحمدين عندما تنصلوا عن كل التقاليد واألعراف 

الخليجية-الخليجية  العالقات  طبيعة  تربط  التي 

الذين  من  مجموعة  مع  يتعاونوا  أن  واختاروا 

كانوا  سواء  الدول  هذه  الستقرار  تهديداً  ميثلون 

اإلخوان املسلمني أو النظام اإليراين أو حتى تركيا 

املنهج  وفق  الحمدين  نظام  تستغل  بدأت  التي 

عىل  القائم  أردوغان  الرتيك  للرئيس  السيايس 

الربغامتية السياسية بكل مساوئها، يف خلق األزمات 

يف مناطق مختلفة من العامل منها عىل سبيل املثال 

واملعاملة  الصومال  اإلماراتية يف  الطائرة  اختطاف 

الشعب  القادمني ملساعدة  لإلماراتيني  الالئقة  غري 

الصومايل املغلوب عىل أمره.

بل  والخليجي  القطري  التاريخ  أن  األكيد  النقطة 

قطر في محنة..!!

بقلم : محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com

سجلت  وقد  الحمدين  نظام  يرحم  لن  والعريب 

الكثري من املواقف أمثلة ولكنها تحتاج، ملن يعترب!!.

فبمثل ما يذكر التاريخ أبناء املنطقة الذين عملوا 

بجهد عىل خلق منظومة خليجية لخدمة أبناء هذه 

املنطقة التي هي قدرها أن تواجه منافسة من كل 

قادتها يف  فكر  وعندما  والدولية،  اإلقليمية  القوى 

إيجاد ما يجمع أبناءها يف حلف سيايس وعسكري 

وأمني “مجلس التعاون لدول الخليج العربية” جاء 

نظام الحمدين ليعمل جاهدا عىل تشتيتها وفرقتها، 

وبالتايل هم أيضاً سيذكرهم التاريخ ولكن “شتان” 

أوصياء  عملوا  وأنهم  األكرب،  الطامة  الذكرين،  بني 

ملصالح اآلخرين وعملوا لألسف بكل “أمانة” لخلق 

نتائج سيئة عىل كل القرارات الخليجية لصالح من 

هم يعتربون أعداء هذه الدول.

لقد تحولت دولة قطر من دولة تساند شقيقاتها 

وسند  اإلقليمية  التحديات  مواجهة  يف  الخليجية 

إىل  العامل  يخدم  الذي  واألمن  السلم  تحقيق  يف 

ومتويل  التخريبية  األفكار  لدعم  كبري  “وكر” 

دولة  عىل  وحتى  املنطقة  يف  والتطرف  اإلرهاب 

قطر نفسها فعىل سبيل املثال: نقل السفري الرويس 

له  لقاء  تيتورينكو يف  فالدميري  الدوحة  السابق يف 

مع قناة روسيا اليوم أن يوسف القرضاوي قال له 

القادمة  املرحلة  يف  سيطيح  القطري  الشعب  بأن 

تيتورينكو  أنفسهم كام كشف  القطريني  بالحكام 

عن مالمح الدور التحرييض الذي لعبه القرضاوي 

ومع  العريب”  بـ”الربيع  عرف  ما  أحداث  خالل 

ذلك فضل من ميسكون بالقرار القطري أن يعموا 

أعينهم عام يهدد مستقبل قطر وشعبها. 

دول  الجيوسياسية،  املنطقة  هذه  تبدو  تاريخيا 

عن  بطبيعتها  تختلف  الخليجي،  التعاون  مجلس 

أي إقليم آخر يف العامل وما زالت السياسة الدولية 

هذه  قوة  فإن  وبالتايل  األساس  هذا  عىل  تعاملها 

خارجي  تحد  أي  مواجهة  يف  متاسكها  يف  الدول 

وبالتايل فإن دخول أي طرف بني هذه الدول يعترب 

“متنكر” وغري مرغوب فيه لذا فإن استضافة من 

ينتمون لتنظيم اإلخوان املسلمني وتوقيع اتفاقيات 

مع إيران وتركيا لحامية ال يخدم دولة قطر وشعبها 

بقدر أنه يزيد من أزمة النظام ومحنته السياسية.
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شنت مقاتالت التحالف العريب لدعم الرشعية يف 

اليمن بقيادة اململكة العربية السعودية، وبإسناد 

غارات  سلسلة   - اإلماراتية  املسلحة  القوات  من 

وآليات  قيادة  مراكز  استهدفت  مركزة  جوية 

عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر وتجمعات 

والدريهمي  والتحيتا  الفازة  مناطق  يف  للحوثيني 

عىل  تكبدت  لليمن  الغريب  الساحل  بجبهة 

العتاد  فادحة يف  اإليرانية خسائر  امليليشيا  إثرها 

واألرواح.

الحوثيني  عرشات  مرصع  عن  الغارات  وأسفرت 

وتدمري عرشات اآلليات العسكرية.

ربيعاً،  الـ 12  ذات  عبدالله  أسيل محمد  الطفلة 

منعها املرض ان تعيش طفولتها وتكمل دراستها 

مثل باقي أخوانها وجريانها.

تعاين أسيل من مرض تضخم الرشايني منذ والدتها، 

مامرسة  من  وحرمت  معها،  املرض  وكرب  كربت 

حياتها الطبيعية، حيث يعاين والدها من ظروف 

اقتصادية صعبة، ال متكنه من عالجها يف الخارج. 

األمل  أعادت  اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  لكن 

لنداء  استجابت  عندما  وذويها،  أسيل  للطفلة 

التواصل مع  استغاثة، وكلفت مندوبيها يف عدن 

للوقوف عىل حالتها  البيضاء  والدها يف محافظة 

الهيئة  تواصلت  يلزم لعالجها.  ما  الصحية وعمل 

مع والد الطفلة، وتحملت نفقات السفر اىل عدن 

الهيئة  أعلنت  ثم  ومن  أولية،  فحوصات  وعمل 

التكفل مبنحة عالجية للطفلة أسيل يف الهند.

استجابة للنداء
املايض  مارس   30 املوافق  الجمعة  يوم  وصباح 

الهند،  صوب  ووالداها  أسيل  الطفلة  غادرت 

فقط  ليس  والحياة  األمل  تعيد  عملية  إلجراء 

للطفلة أسيل بل لكل عائلتها ومحبيها.

األحمر  الهالل  هيئة  إن  أكد  أسيل  الطفلة  والد 

اإلمارايت استجابت لنداء االستغاثة الذي وجه لهم 

عىل الفور، وأمروا بالوقوف عىل حالة ابنته التي 

ظلت لسنوات تعاين من مرض يف القلب افقدها 

متعة الحياة وإكامل تعليمها.

وأشار والد الطفلة إىل حالته الصعبة من الناحية 

تدمير مراكز قيادة ومستودعات ذخائر 
للحوثيين بالساحل الغربي

هيئــة الهـالل األحمـر اإلمـاراتـي تعيد األمـــــــــــل للطفلة »أسيل« وعائلتها

بإسناد من قواتنا المسلحة
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هيئــة الهـالل األحمـر اإلمـاراتـي تعيد األمـــــــــــل للطفلة »أسيل« وعائلتها
اليمن  تشهدها  التي  الظروف  ظل  يف  املادية 

عىل  الحويث  ميليشيا  تفرضه  الذي  والحصار 

اإلماراتية  املنحة  أن  مؤكداً  البيضاء،  محافظة 

جاءت مبثابة املنقذ ليس فقط البنته أسيل ولكن 

للعائلة كلها.

آالم المرض
ابنتها  بدورها قالت والدة أسيل، إن املرض حرم 

السنوات  طوال  طبيعية،  حياة  تعيش  أن  من 

املاضية، وإنها تتأمل جداً للحال الذي كانت تعاين 

اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  إن  وقالت  منه، 

ظل  يف  ابنتهم،  عالج  بتكفل  األمل  لهم  أعادت 

الظروف املادية الصعبة التي تعاين منها العائلة.

كافة  استكامل  وبعد  عدن،  يف  الهيئة  مندوبو 

إجراءات سفر الطفلة أسيل رافقوها    إىل مطار 

عدن الدويل لوداعها بهدف الرفع من معنوياتها.

االنقالبيون أطلقوا 119 صاروخًا باليستيًا على السعودية ..

التحالف : إيران تمد الحوثيين بطائرات 
من دون طيار
الرشعية  لدعم  التحالف  قوات  باسم  املتحدث  أكد 

يف اليمن، العقيد ركن تريك املاليك، أن النظام اإليراين 

امليليشيات  بإمداد  الدويل  القانون  انتهاك  يواصل 

الحوثية بالطائرات من دون طيار »مسرية«.

وقال املتحدث يف مؤمتر صحفي عقد مبدينة الخرب 

إن  السعودية،  العربية  للملكة  الرشقية  باملنطقة 

يف  صنعاء  مطار  استخدام  رصدت  التحالف  قوات 

من  الطائرات  وإطالق  وتخزين  تدريب  عمليات 

انتحارية ضد  لتنفيذ هجامت وعمليات  دون طيار 

السعودية. وحذر من أن مطار صنعاء فقد الحامية 

الدولية بتحويله إىل ثكنة عسكرية لتخزين الطائرات 

عليها،  التدريب  عمليات  وإجراء  وإطالقها،  املسرية 

تخضع  باملطار  الجارية  العمليات  أن  عن  كاشفاً 

للمراقبة الدقيقة من جانب قوات التحالف.

وأعلن املتحدث أن الدفاع الجوي للتحالف أسقطت 

طائرات حوثية مسرية استهدفت مطار أبها السعودي 

يوم 11 أبريل املايض. وعرض املتحدث صوراً لحطام 

طائرة بعد إسقاطها يف سامء جيزان وقبيل الوصول 

أعلنوا  الحوثيني  أن  وأوضح  املستهدف.  املطار  إىل 

وهي  »قاصف«،  طراز  من  مسرية  طائرات  امتالك 

التابعة  »أبابيل«  طائرة  من  األصل  طبق  نسخة 

الخرباء  فريق  تقرير  أن  إىل  وأشار  اإليراين.  للنظام 

لعام 2018 تناول تزويد إيران للحوثيني بالطائرات 

من دون طيار واألجهزة املشغلة لها.

وكشف عن أن قوات التحالف قصفت ورشة حوثية 

ميناء  قرب  املسرية  الطائرات  وتجميع  لرتكيب 

الحديدة.

دعم  تحالف  باسم  الرسمي  املتحدث  أكد  كام 

أطلقت  الحويث  ميليشيات  أن  باليمن،  الرشعية 

اليمن،  من  السعودية  عىل  باليستياً  صاروخاً   119

الباليستية  الصواريخ  إطالق  منصات  معظم  وأن 

موجودة يف صعدة. وحول الوضع امليداين يف اليمن، 

قال إن الجيش اليمني بإسناد قوات التحالف سيطر 

عىل مدينة ميدي بالكامل ويواصل تطهريها. وأملح 

إىل تقدم الجيش اليمني يف املخا، واقرتابه إىل مسافة 

70 كيلومرتاً من ميناء الحديدة، وتحدث كذلك عن 

العقيد  وقال  شبوة.  يف  اليمني  للجيش  انتصارات 

من  مستمرة  الجوف  تطهري  عمليات  إن  املاليك، 

ميليشيات الحويث.

متنوعة  وصوراً  فيديو  مقاطع  املتحدث  وعرض 

الحوثية،  للميليشيات  أسلحة  مستودع  الستهداف 

ومخازن وصواريخ مدفونة، فضالً عن تدمري أنفاق 

صاروخ  تحمل  عربة  ونسف  صعدة،  محافظة  يف 

صواريخ  إطالق  موقع  وتفجري  أرض«،  »أرض- 

وراجمة صواريخ ومنصات إطالق صواريخ باليستية 

مليليشيات  موقعاً   737 تدمري  مؤكداً  صعدة.  يف 

الحويث يف اليمن. 
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سالمة بنت حمدان تعيد 
األمل ألم شهيد في عدن

أعادت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  نهيان، ويل  آل 

للقوات املسلحة، الشيخة سالمة بنت حمدان آل 

الدكتورة  عدن  جامعة  يف  لألستاذة  األمل  نهيان، 

الذي  وابنها  منزلها  فقدت  التي  الزيدي  رضية 

الحويث  ميليشيا  شنتها  التي  الحرب  يف  استشهد 

عىل عدن يف العام 2015.

آل  حمدان  بنت  سالمة  الشيخة  واستجابت 

نهيان ملناشدة أطلقتها الدكتورة رضية الزيدي يف 

فعالية عيد األم حيث كانت إحدى املكرمات من 

أطلقت  حديثها  وخالل  املهرجان،  منظمي  قبل 

مناشدة لعلها تجد من يخفف من معاناتها حيث 

حمدان  بنت  سالمة  للشيخة  املناشدة  وصلت 

سكنية  شقة  بتوفري  الفور  عىل  استجابت  التي 

مؤثثة للدكتورة اليمنية يف العاصمة املؤقتة عدن.

تنفيذ سريع
الهالل  لفريق  سالمة  الشيخة  توجيهات  ونّفذت 

إعداد  تم  حيث  الربق،  برسعة  اإلمارايت  األحمر 

مفاجأة للدكتورة رضية من خالل رشاء شقة لها يف 

مدينة إمناء الجديدة منطقة الحسوة، مع تأثيثها 

بكل ما تحتاجه من أثاث ومستلزمات.

إىل  الدكتورة  اإلمارايت  األحمر  الهالل  فريق  ودعا 

ولكنها  هناك،  معها  اللقاء  بحجة  إمناء  مدينة 

تفاجأت بإبالغها أن الشقة الجديدة التي دخلتها 

بنت حمدان  الشيخة سالمة  من  لها  هدية  هي 

آل نهيان.

شكر
نفسها  تتاملك  مل  التي  رضية،  الدكتورة  وشكرت 

حمدان،  بنت  سالمة  الشيخة  فرحتها،  هول  من 

رسعة  عىل  اإلمارايت  األحمر  الهالل  وفريق 

تعاين  كونها  معاناتها  من  والتخفيف  االستجابة، 

من مرض القلب باإلضافة إىل فقدانها ابنها وبيتها 

يف الحرب.

وأكد مدير هيئة الهالل األحمر اإلمارايت يف عدن 

وقوف اإلمارات املستمر مع أبناء عدن واليمنيني 

للمحتاجني  الدعم  تقديم  واستمرار  عام،  بشكل 

خالل  الحياة  تطبيع  يف  تساهم  مشاريع  وتنفيذ 

خالل  تقدميه  تم  ملا  امتداداً   2018 زايد  عام 

تكفلت  كام  عدن.  تحرير  منُذ  املاضية  السنوات 

الشيخة سالمة بن حمدان مبنحة عالجية للدكتورة 

رضية الزيدي التي تعاين من أمراض يف القلب.

تكلفت بشراء شقة سكنية وتوفير منحة عالجية لها ج دفعة  عدن تخرَّ
جديدة من 

قوات مكافحة 
اإلرهاب

بقيادة  العريب  التحالف  قوات  تواصل 

إلعادة  اليمنية  الجهود  إسناد  السعودية 

اإلرهاب  مبكافحة  متخصصة  قوات  بناء 

لبناء جيش وطني  الرامية  ضمن جهودها 

يسهم يف ترسيخ األمن واالستقرار والتصدي 

للتنظيامت اإلرهابية واملتطرفة.

تخريج  عدن  يف  الشهيد  معسكر  وشهد 

 »1 »حزم  كتيبة  قوات  من  جديدة  دفعة 

عقب تلقيها تدريبات مكثفة خالل الفرتة 

املاضية. وجرى تدريب أفراد الدفعة التي 

الواحد« عىل مهارات  اسم »األمل  حملت 

قتالية متخصصة يف جانب مكافحة اإلرهاب 

وتعقب فلول التنظيامت املتطرفة.

وقدم قائد كتيبة »حزم 1« يف عدن املقدم 

والتقدير  الشكر  الردفاين  محمود  أحمد 

والسيام  العريب  التحالف  دول  لقيادة 

دعمها  عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات 

ودعمها  املحررة  للمناطق  الالمحدود 

والعربات  باملعدات  للكتيبة  السخي 

يف  كبري  بشكل  أسهم  والذي  العسكرية 

الجامعات  ضد  القتالية  مهامها  إنجاح 

اإلرهابية يف عدن وأبني. 

مشرياً إىل أن مكافحة اإلرهاب مستمرة يف 

من  بإسناد  املحررة  الجنوبية  املحافظات 

األشقاء يف التحالف خصوصاً اإلمارات التي 

تشارك بفاعلية تعزيز األمن واالستقرار. 
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الجميع يدرك مكانة الصين في النظام 
الدولي كالعب مؤثر سياسيًا واقتصاديًا 

وأمنيًا. فهي عضو دائم في مجلس 
األمن، وثاني أقوى اقتصاد عالمي، 

وثالث أقوى قوة عسكرية. ولعل 
قوتها االقتصادية تحتم عليها 

االهتمام بمراكز الثقل االقتصادي 
العالمية ومنها منطقة الخليج 

العربي، للمنطقة.  حيث يتمركز اإلنتاج 
النفطي العالمي والذي تعتمد 

من خالله الصين على أكثر من 50% 
من احتياجاتها من الطاقة من هذه 

المنطقة.

بحجم  لدولة  اإلطالق  عىل  املستغرب  من  ليس  لذلك   

الصني أال تتجاهل منطقة حيوية بالنسبة لها ولالقتصاد 

العاملي مثل منطقة الخليج العريب. ولكن علينا يف تحليل 

هذه العالقة أن نفهم التايل:

صينية  نفوذ  منطقة  ليست  العريب  الخليج  منطقة  إن 

الصني  تدرك  وبالتايل  أمرييك،  نفوذ  منطقة  هي  بل 

املتحدة  الواليات  عن  بديالً  تكون  أن  لها  ميكن  ال  بأنه 

العربية.  الخليج  لدول  بالنسبة  اسرتاتيجي  كحليف 

املتحدة  الواليات  إلزاحة  تسعى  ال  الصني  فإن  لذلك 

أمثال  املنطقة- كام يحاول اآلخرون فعل ذلك من  من 

روسيا وإيران- والسيام أن الواليات املتحدة قامئة بدور 

عىل  املحافظة  خالل  من  للصني  بالنسبة  ومهم  حيوي 

ضامن  وبالتايل  العريب  الخليج  منطقة  واستقرار  أمن 

عن  الحديث  فإن  لذلك  الصينية.  للسوق  النفط  تدفق 

سعي الصني للسيطرة عىل املنطقة وأن تكون بديالً عن 

الواليات املتحدة أمر مبالغ فيه وتحليل مغلوط لتفسري 

السياسة الصينية تجاه منطقة الخليج العريب عىل األقل 

يف املنظورين القريب واملتوسط. استمرار أمن واستقرار 

املنطقة حاجة صينية رضورية لضامن منوها االقتصادي. 

عرب  تأيت  املنطقة  يف  لها  نفوذ  خلق  الصني  محاولة 

التجاري  التبادل  تعزيز  خالل  ومن  االقتصادية  البوابة 

وربط  والخليجي  الصيني  الجانبني  بني  واالستثامري 

املنطقة مبرشوع الطريق والحزام الذي تتبناه الصني بقوة 

لتعزيز قوتها االقتصادية وربط اقتصاديات دول ومناطق 

العامل املختلفة باالقتصاد الصيني. فاالسرتاتيجية الصينية 

ليست عرب فرض نفسها بالقوة الخشنة كام تفعل قوى 

رشاكات  بإنشاء  الناعمة  القوة  طريق  عن  وإمنا  أخرى 

القوة،  هذه  مثل  من  نقلل  أال  وعلينا  قوية.  اقتصادية 

بسبب  بها  دول  ربط  عىل  قدرتها  الصني  أثبتت  حيث 

األفريقية  الدول  من  كالعديد  فيها  القوية  استثامراتها 

من  االنفكاك  عىل  قادرة  غري  أصبحت  التي  واألسيوية 

االلتزام املايل مع الصني، وهو ما أدى إىل سقوطها فيام 

أن  العريب  الخليج  دول  ولعل عىل  الديون.  بفخ  يُعرف 

عالقاتها  يف  الصينية  املامرسة  هذه  االعتبار  بعني  تأخذ 

ذات  يف  تقع  ال  حتى  الصني  مع  االقتصادية  التبادلية 

جيبويت،  سريالنكا،  من  كل  فيه  وقعت  الذي  املستنقع 

منغوليا،  املالديف،  الوس،  طاجيكستان،  قريغيزستان، 

أن  عن  عاجزة  أصبحت  والتي  ومونتينيجرو،  باكستان، 

الصني  للصني، مام جعل  عليها  املستحقة  بالديون  تفي 

تتدخل يف شؤونها الداخلية. 

الصين والخليج العربي

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

جامعة اإلمارات
binhuwaidin@hotmail.com

ليس للصني نية يف االنخراط يف شؤون املنطقة السياسية 

يف  أخرى  أطراف  ضد  أطراف  مع  تحالفات  إقامة  أو 

تحقيق  عىل  القدرة  الصني  سيفقد  ذلك  ألن  املنطقة 

املكاسب مع الجميع وبالتايل تقع يف إشكالية االلتزام 

وتحمل تكاليف مثل هذه التحالفات. الصني مستفيدة 

الخليجية،  األطراف  جميع  مع  عالقتها  من  حالياً 

العربية  الخليج  دول  مع  عالقتها  من  مستفيدة  فهي 

فهي  وبالتايل  إيران،  مع  عالقتها  من  أيضاً  ومستفيدة 

ال تريد أن تأخذ موقف طرف عىل آخر يك ال تخرس 

املصلحة املتحققة لها من عالقتها مع جميع األطراف. 

تصبح  أن  ميكن  الصني  أن  عن  الحديث  فإن  وعليه 

سبيل  عىل  العربية  الخليج  لدول  عليه  يعتمد  حليفاً 

املثال هو حديث مبالغ فيه ألن الصني مستفيدة من 

العالقة مع جميع األطراف وال تريد أن تزج بنفسها يف 

تحالفات تفقدها مثل هذه امليزة. لذلك فإن السياسة 

الخارجية الصينية تجاه منطقة الخليج العريب ستضل 

مرتبطة بالتعامل مع الجميع لعدم اإلرضار مبصالحها. 

وهذا ما تعكسه السياسة الصينية تجاه قضايا منطقة 

جميع  مع  عالقاتها  عىل  أبقت  حيث  األوسط  الرشق 

األطراف.

يف  دائم  كعضو  العاملية  السياسية  الصني  مكانة  رغم 

مبادرات  تقديم  إىل  تسعى  ال  أنها  إال  األمن  مجلس 

بشكل  الدولية  والنزاعات  الخالفات  إنهاء  شأنها  من 

فعيل. نعم قدمت الصني بعض املبادرات ولكن تظل 

تلك املبادرات محدودة وتتعدى كونها عمل دعايئ أو 

ذات  مبادرات  الصني  تقدم  ال  لكن  للصني.  دبلومايس 

من  بالفعل  موجود  هو  عام  يختلف  إبداعي  طابع 

مبادرات قامئة. ورمبا يعود ذلك إىل عدم رغبة الصني 

تحمل األعباء السياسية واالقتصادية لعملية االستمرار 

يف املبادرات والعمل عىل إنجاحها. ويف منطقة الخليج 

النوع للصني يف محاولة  من هذا  العريب مل نجد دوراً 

يف  القامئة  الخالفات  حل  أو  النظر  وجهات  تقريب 

املوضوع  بهذا  املرتبط  اآلخر  األمر  ولعل  املنطقة. 

عرب  هو  للخالفات  األمثل  الحل  بأن  الصني  قناعة  هو 

يهم  ما  والتنموي، وهو  االقتصادي  والتعاون  االنفتاح 

اقتصاديات  ربط  بهدف  املستقبيل  ومرشوعها  الصني 

الدول األخرى باالقتصاد الصيني.

  لذلك فإن أي تحليل للسياسة الخارجية الصينية تجاه 

االعتبار  عني  يف  يأخذ  أن  البد  العريب  الخليج  منطقة 

هذه النقاط لخلق فهم صحيح للتوجه الصيني
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الدورة  يف  قويا  حضورا  إيرباص  رشكة  سجلت 

بتشييل مؤخرا  الجوي   FIDAE العرشين ملعرض

وخدماتها  منتجاتها  أحدث  عرض  طريق  عن 

والدفاع  التجارية  الطائرات  أسواق  يف  وابتكاراتها 

والفضاء واملروحيات.

اول حضور   A350-900 الطائرة  سجلت  أن  بعد 

عادت   2016 عام  يف   FIDAE معرض  يف  لها 

يف  وشاركت  الثابتة،  العرض  منصة  إىل  الطائرة 

االستعراضات الجوية. ومتثل هذه الطائرة الركيزة 

األساسية لعائلة الطائرة A350 XWB التي متثل 

الجديدة  الطريان  رشكات  لكافة  الفقري  العمود 

صاروخ  أحدث  بدمج  »راينميتال«  رشكة  قامت 

للدبابات  املضادة  »ميلز«  املوجهة  الصواريخ  من 

إيه 5«. فبعد  القتالية »ماردر 1  املشاة  مع مركبة 

األملاين  الجيش  تقدم  الدراسة  مرحلة  من  االنتهاء 

الصاروخ  من  مطورة  نسخة   44 لرشاء  بطلب 

شهر  تسليمها يف  التي جرى  النسخ  وهي  »ميلز«، 

 35 تجهيز  جرى  ذلك،  عىل  عالوة   .2017 ديسمرب 

مركبة بالصاروخ املطور الجديد لتصبح مركبة املشاة 

القتالية »ماردر 1 إيه 5« املتطورة اليوم قادرة عىل 

يرمز  الذي  االسم  »ميلز«، وهو  الصاروخ  استخدام 

األدوار  املتعدد  الخفيف  الصاروخي  »النظام  إىل 

املضاد للدبابات«.

االتحادي  »املكتب  قام   2016 عام  نهاية  ويف 

املعلومات  وتقنية  واملعدات  األجهزة  لدعم  األملاين 

رشكة  مبنح  األملاين«  للجيش  الداخلية  والخدمات 

عقدا   Rheinmetall Landsysteme GmbH

مركبة  مع  »ميلز«  الصاروخ  دمج  كيفية  لدراسة 

سبق  -التي  األملاين  للجيش  التابعة  القتالية  املشاة 

عمرها  نهاية  إىل  ستصل  التي  واختبارها-  تجربتها 

إىل  الفضل  ويعود  القريب.  املستقبل  يف  االفرتايض 

القتالية  املشاة  مركبة  تزويد  يف  »ميلز«  الصاروخ 

»ماردر » بصاروخ قوي جديد مضاد للدبابات.

وقد قامت رشكة »راينميتال«، مبوجب عقد تطوير 

القتالية،  املركبات  تلك  من  منوذجني  ومبساعدة 

بدراسة إىل أي حد يجب أن تضع الرشكة املصنعة يف 

اعتبارها نسبة تأرجح املركبة بفعل الحركة وما ينتج 

عن ذلك من اهتزازات وذبذبات، وذلك عند دمج 

الدراسة  تلك  نتائج  شكلت  وقد  »ميلز«.  الصاروخ 

شركة إيرباص تعرض مجموعة كبيرة من منتجاتها 
في معرض FIDAE الجوي العشرين بتشيلي

شركة »راينميتال« تدمج الصاروخ الموجه »ميلز« المضاد 
للدبابات مع مركبة المشاة القتالية »ماردر«

الحجم  املتوسطة  الطائرات  عىل  تعتمد  التي 

العريضة الجسم الطويلة املدى. ومنذ إطالق هذه 

حصة  اقتناص  يف  إيرباص  رشكة  نجحت  الطائرة، 

من السوق العاملية تقارب ال %50 من الطائرات 

العريضة يف منطقة أمريكا الالتينية.

وسجل حضور رشكة »إيرباص ديفنس آند سبيس« 

 A400M الطائرة  مشاركة   FIDAE معرض  يف 

التابعة لسالح الطريان األسباين، وهي متثل أحدث 

العمالقة  العسكري  النقل  طائرات  من  جيل 

العمليات  مسارح  أشد  يف  كفاءتها  أثبتت  التي 

الثابتة  العرض  منصة  يف  شوهدت  كام  خطورة. 

مساحة  تخصيص  أساسه  عىل  تم  الذي  األساس 

القاذف  تخزين معدلة قادرة عىل استيعاب ونقل 

الصاروخي والصواريخ فوق مركبة املشاة القتالية. 

وقد جرى تنفيذ هذا املرشوع خالل النصف األول 

عندما  الحقيقة  لحظة  وحانت   ،2017 عام  من 

نجحت عملية إطالق الصواريخ –رغم االهتزازات- 

من عىل منت مركبة املشاة القتالية.

املتعددة   C295 العسكرية  واملهام  النقل  طائرة 

األغراض التابعة لسالح الطريان املكسييك. وتعترب 

املسلحة  للقوات  املفضل  الرشيك  إيرباص  رشكة 

طائرة   12 توجد  حيث  الثالثة  بفروعها  التشيلية 

نقل عسكري خفيفة ومتوسطة من طراز C212 و 

CN235 و C295 قيد التشغيل حاليا.

سوق  هليوكبرتز«  »إيرباص  رشكة  تصدرت  وقد 

بقدر  حصة  ببيع  املنطقة  يف  املروحية  الطائرات 

الحمس  السنوات  خالل  الطائرات  من   39% ب 

الطائرتني  أيضا  الرشكة  عرضت  كام  املاضية، 

الواحد  املحرك  ذايت   H130 و   H125 الخفيفتني 

الخفيفتني  والطائرتني   H155 املتوسطة  والطائرة 

سجلت  وقد  املحركني.  ذايت   H145 و   H135

»إيرباص  رشكة  إنتاج  من   H145 الطائرة 

 ،FIDAE هليوكبرتز« أول مشاركة لها يف معرض

وهي الطائرة التي سيتم تسليمها لرشكة الطريان 

طائرة  أول  ستكون  والتي  »إيكوكوبرت«  التشيلية 

من نوعها تدخل الخدمة يف تشييل عىل اإلطالق.
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معايري  األملانية  شوارتز«  آند  »رود  رشكة  فرضت 

قياسية جديدة بجهازها الالسليك املجوقل الجديد 

الالسليك،  جهاز  ويؤمن  الربمجيات.  عىل  املعتمد 

االتصاالت   R&S SDAR اسم  عليه  يطلق  الذي 

الطويلة  املوجة  املمعلومات عرب  وتبادل  الصوتية 

الذي  األمر  الشبكات،  عىل  املعتمدة  للعمليات 

واملرونة.  الحركة  من  كبريا  هامشا  العمالء  مينح 

جهاز  املستقلة  األملانية  الرشكة  عرضت  وقد 

معرض  يف  الجديد  املجوقل  العسكري  الالسليك 

استضافته  الذي  والطريان  للفضاء  الدويل  برلني 

أملانيا يف 25 إبريل املايض. ومن الجدير بالذكر ان 

معرض برلني الدوىل للطريان والفضاء هو واحد من 

أهم الفعاليات ىف قطاع الطريان، ويتم تنظيمه كل 

ألف  من  أكرث  العام  هذا  فعالياته  وحرض  عامني 

رشكة عارضة، فيام حرض آخر فعالية ىف عام 2016 

رشكة  من  رشاء  أمر  مؤخرا  ساب  رشكة  تلقت 

TAURUS Systems GmbH لتوريد املكونات 

الصاروخي  بالنظام  الخاصة  الكمبوتر  وأجهزة 

KEPD 350 الهجومي من إنتاج رشكة »توراس«. 

ماليني   236 حوايل  إىل  الرشاء  أمر  قيمة  وتصل 

التسليم  يتم  أن  املنتظر  ومن  سويدية،  كرونة 

خالل الفرتة من عام 2019 إىل 2020. 

 KEPD ومن الجدير بالذكر أن النظام الصاروخي

هو  »توراس«  رشكة  إنتاج  من  الهجومي   350

عبارة عن نظام صاروخي هجومي متقدم يصل 

مداه إىل أكرث من 500 كيلومرتا، ويتم استخدامه 

مالجئ  ضد  دقيقة  انتقائية  رضبات  توجيه  يف 

واألهداف  األخرى  الحصينة  واملواقع  األسلحة 

األهداف  إىل  باإلضافة  األرض،  تحت  املدفونة 

الحيوية األخرى مثل محطات الرادارات الكبرية. 

ويأيت أمر الرشاء املذكور تفعيال لبند اختياري من 

شركة »رود آند شوارتز« تعرض جهازا 
السلكيا عسكريا مجوقال جديدا

 KEPD شركة ساب تؤمن مكونات النظام الصاروخي
350 من إنتاج شركة »توراس«

أكرب  من  واحدا  يجعله  مام  زائر،  ألف   250 نحو 

منصات األعامل والوظائف والتواصل بشكل عام. 

يقام كل عامني.

ويأيت الجهاز R&S SDAR املتطور ليضيف عضوا 

 R&S املجوقلة الالسليك  أجهزة  عائلة  إىل  جديدا 

وأصبح  وكفاءتها،  نجاحها  أثبتت  التي   M3AR

املعلومايت  التفوق  تحقيق  اليوم  العمالء  بإمكان 

الشبكات عن طريق  املعتمدة عىل  العمليات  يف 

االعتامد عىل جهاز الالسليك املتطور هذا. ويسمح 

املبتكرة،  املوجات  موجات  مبساعدة  الجهاز، 

بتبادل االتصاالت الصوتية وتبادل املعلومات عرب 

املوجة الطويلة يف آن واحد، ومن ثم تقديم حلول 

تغطى كافة أنحاء دولة العميل.

املفتوح  بتصميمه   R&S SDAR الجهاز  ويتميز 

 ، SCA الذي يعتمد عىل املعايري القياسية الدولية

ومينح العمالء القدرة عىل تطوير وتعديل أشكال 

التشفري.  طريق  عن  مستقلة  بطريقة  موجاتهم 

آند شوارتز«  »رود  أن رشكة  بالذكر  الجدير  ومن 

العامل  الوحيدة عىل مستوى  الرشكة  األملانية هي 

التي نجحت أجهزة الالسليك العسكرية املجوقلة 

لديها يف تطبيق املعايري القياسية الخاصة بالطريان 

املدين والعسكري عىل حد سواء، وتلك ميزة مهمة 

الرتخيص  عىل  املدنية  الطائرات  لحصول  بالنسبة 

الالزم.

 TAURUS مع رشكة توقيعه  سبق  الذي  العقد 

توريد  حول   2014 عام  يف   Systems GmbH

رشكة  وستتوىل  الكمبيوتر.  وأجهزة  املكونات 

TAURUS Systems GmbH يف أملانيا مسؤولية 

تنفيذ عملية التجميع النهايئ للصاروخ بفضل ما 

النوع  إنتاج هذا  فنية طويلة يف  لديها من خربة 

من الصواريخ.

بالنجاري  املدير  جوهانسون،  جورجن  ورصح 

من  النوع  بهذا  »االهتامم  بأن  ساب،  برشكة 

األنظمة الصاروخية املتقدمة يتزايد يوما بعد يوم 

بفضل املتغريات املتالحقة التي تشهدها ساحات 

الرشاء  أمر  األيام، ويأيت  الحديثة يف هذه  الحرب 

املذكور متمشيا مع توقعاتنا التجارية التي تنبأت 

وأضاف جوهانسون  الجديدة«.  التوجهات  بهذه 

أن »عددا كبريا من أسلحة الطريان عىل مستوى 

قادرة  صاروخية  أنظمة  عن  اليوم  تبحث  العامل 

عىل  املنصوبة  الجوية  الدفاعات  اخرتاق  عىل 

األرض واالشتباك مع مجموعة كبرية من األهداف 

األرضية بدقة متناهية. ويعترب النظام الصاروخي 

TAURUS KEPD 350 االختيار األمثل بالنسبة 

لعدد كبري من هؤالء العمالء«.
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نجحت رشكة »شيبل« يف تقديم عرض إلحدى نسخ 

تعمل  التي  إس100-«  »كامكوبرت«  الجوية  املركبة 

بالوقود الصلب، وذلك يف إطار برنامج موافقة العمالء 

الذي تنفذه الرشكة بالتعاون مع سالح البحرية املليك 

األسرتايل.

ففي إطار التوصيات التي أوىص بها »مرشوع البحرية 

تكتيكية  آلية  جوية  مركبة  لرشاء   »1992 الصغري 

بحرية قادرة عىل اإلقالع والهبوط بطريقة عمودية 

Interim Capability )MTUAS-IC( بحث سالح 

رشكة  مع  تفاهم  مذكرة  »إليرتونيكا«  رشكة  وقعت 

»تاليس أسرتاليا« و »دارومنونت تكنولوجيز« لتمهيد 

الطريق نحو تعزيز التعاون املشرتك بينهام يف حالة 

يجري  التي  للمناقصة  إيجابية  نتائج  عىل  الحصول 

لسالح  جديدة  فرقاطات  تسع  لبناء  حاليا  بحثها 

معا  الرشكتان  وستتعاون  األسرتايل.  املليك  البحرية 

لتجهيز الفرقاطات بأنظمة دفاعية إلكرتونية.

املستقبل«  »فرقاطة    SEA 5000 برنامج  وينص 

بالدرجة  جديدة  فرقاطات  ثالث  بناء  عىل  األسرتايل 

األوىل بهدف تعزيز القدرات القتالية املتعلقة بالحرب 

شركة »شيبل« تعرض نسخة المركبة الجوية 
»كامكوبتر« إس - 100« التي تعمل بالوقود الصلب

شركة »إليترونيكا« توقع مذكرة تفاهم مع 
شركات »إليترونيكا« و »تاليس أستراليا« و 

»دارونمونت تكنولوجيز«

البحرية املليك األسرتايل عن منصة لجمع املعلومات 

االستخباراتية واملراقبة واالستطالع ISR املجوقل. وقد 

إس- »كامكوبرت«  الجوية  املركبة  عىل  االختيار  وقع 

دخلت  أن  بعد  »شيبل«  رشكة  أنتجتها  التي   »100

النضوج وأثبتت فعاليتها. وقد أمتت  املركبة مرحلة 

املركبة املذكورة بنجاح برنامج الطريان املخصص لها 

املليك  البحرية  سالح  موافقة  عل  للحصول  متهيدا 

األسرتايل وبرنامج موافقة العمالء مببنى املدرج الجوي 

»جريفيس باي« يف مقاطعة نيو ساوث ويلز األسرتالية.

أثبتت  الشاملة،  االختبارات  من  سلسلة  إطار  ويف 

املركبة الجوية »كامكوبرت« إس100-« –التي تحمل 

بالوقود  التي تعمل    -  )JP-5 )NATO F-44 اسم

الصلب واملزودة بجهاز Wescam MX-10S ويصل 

مداها التشغييل إىل أكرث من 60 ميال بحريا ويصل 

املركبة  أثبتت  قدما،   10,000 من  أكرث  إىل  ارتفاعها 

قدرتها تعىل تأمني صور عىل مستوى عال من الجودة 

والوضوه للقادة العسكريني.

ورصح كيفن بري، مدير إدارة العقود بسالح البحرية 

التي  إس100-  املركبة  »نسخة  بأن  األسرتايل،  املليك 

تعمل بالوقود الصلب أبلت بالء حسنا للغاية أثناء 

البحرية  سالح  ويأمل  والرتخيص،  االختبار  مرحلتي 

أهداف  لتحقيق  املركبة  هذه  استخدام  يف  األسرتايل 

السنوات  خالل   »1992 الصغري  البحرية  »مرشوع 

إدارة  رئيس مجلس  وقال جورج شيبل،  القادمة«.  

غامرة  بسعادة  تشعر  »الرشكة  إن  شيبل،  مجموعة 

بفضل ردود األفعال اإليجابية التي تلقتها من سالح 

البحرية املليك األسرتايل، ما يجعل الرشكة تتطلع إىل 

تعزيز التعاون املشرتك يف املستقبل«.

املضادة للغواصات. وستتعاون الرشكتان مع مقاولني 

رئيسيني من إيطاليا )فينكانتيريي( وبريطانيا )يب إيه 

ملذكرة  وسيكون  )نافانشيا(.  وإسبانيا  سيستمز(  إي 

التفاهم أهميتها يف حالة وقع االختيار عىل مرشوع 

املنتظر  ومن  الجديدة.  الفرقاطة  لبناء  فيكانتيريي 

أن يصدر القرار األخري للحكومة األسرتالية يف مطلع 

الصيف الحايل.

أحد  زيارة  أثناء  التفاهم  توقيع مذكرات  وقد جرى 

مدينة  يف  فيكانتيريي  ملوقع رشكة  األسرتالية  الوفود 

لربنامج  اإلجاملية  القيمة  وتصل  اإليطالية،  روما 

دوالر  مليار   35 حوايل  إىل  املستقبل«  »فرقاطة 

أسرتايل. ومن املنتظر أن يبدأ بناء املدمرات الجديدة 

يف جنوب أسرتاليا يف عام 2020، عىل أن تدخل أول 

مدمرة من املدمرات التسع الخدمة يف وقت الحق 

خالل السنوات العرش القادمة. ومن املقرر أن تحل 

املدمرات الجديدة محل شقيقاتها القدمية من طراز 

»أنزاك« يف أسطول البحرية األسرتايل.

»إليرتونيكا«  رشكات  من  املؤلف  التحالف  وسيتويل 

تكنولوجيز«  »دارومنونت  و  أسرتاليا«  »تاليس  و 

مسؤولية تجهيز املدمرات الجديدة بأنظمة دفاعية 

تقدمها  التي  »منريفا«  مجموعة  مثل  إلكرتونية 

ومساندة  دعم  إجراءات  تشمل  والتي  إليرتونيكا 

اإللكرتونية  واإلجراءات   ESM اإللكرتونية  الحرب 

 )EWM( وإدارة الحرب اإللكرتونية )ECM( املضادة

وجمع املعلومات االستخباراتية الخاصة باالتصاالت 

وغريها.
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طرحت رشكة »هاريس كوربوريشن« جهاز السليك 

قادر  من  ومتقدما  جديدا  محموال  القناة  مزدوج 

املعلومات  وتبادل  الصوتية  التصاالت  تحقيق  عىل 

األمرييك،  الجيش  قادة  مع  والتواصل  واحد  آن  يف 

األمر الذي يؤدي إىل تحسني االتصاالت العملياتية 

الحساسة بدرجة كبرية.

 AN/PRC-163 العسكري  الالسليك  جهاز  ويتميز 

وزنه  وخفة  استخدامه  بسهولة   Army Radio

عىل  يعتمد  الذي  تصميمه  يتميز  كام  ومتانته، 

من  املستخدم  ميكن  ما  وهو  باملرونة،  الرمجيات 

رسعة إضافة أشكال موجية waveforms  وتطبيقات 

جديدة انطالقا من ساحة العمليات.

 crossbanding العريض  التحزيم  تقنية  وتتيح 

للمستخدم  تتيح  الجديد،  الجهاز  لدى  الحيوية 

إمكانية إرسال املعلومات إىل الرتب األعىل واألدىن من 

مستويات القيادة، باإلضافة إىل الشبكات يف ساحات 

العمليات مع استمرار التواصل مع األجهزة الحسابية 

مثل أجهزة الهاتف الذيك املزودة بخاصية األندرويد. 

أمر رشاء جديد  مؤخرا  كولينز  روكويل  تلقت رشكة 

من مركز األنظمة الفضائية والصاروخية التابع لسالح 

األمرييك )USAF SMC( لرشاء 300 جهاز  الطريان 

 ،M-Code عامليا  املواقع  لتحديد  جديد  استقبال 

 770 تسليم  أعقاب  يف  يأيت  الذي  الرشاء  أمر  وهو 

جهاز استقبال مؤخرا لدعم برنامج أجهزة مستخدمي 

 Military GPS User نظام )جي يب إس( العسكري

Equipment )MGUE( programme

املالحية  األنظمة  إدارة  مدير  سكوت،  روب  وقال 

املذكور  الرشاء  »أمر  إن  كولينز،  روكويل  برشكة 

أجهزة  واستخدام  دمج  عملية  ترسيع  يف  سيساهم 

االستقبال M-Code، وسيساهم تسليم هذه األجهزة 

املالحة  أنظمة  من  بإنتاج جيل جديد  التعجيل  يف 

عليها،  االعتامد  ميكن  والتي  املأمونة  العسكرية 

السيام يف ظل حرص سالح الطريان األمرييك عىل 

األساليب  أحدث  واستخدام  أنظمته  تحديث 

ومن  الجوية«.  املالحة  مجال  يف  التكنولوجية 

املشار   M-Code االستقبال  أجهزة  أن  املعلوم 

إليها ميكن استخدامها يف التطبيقات العسكرية 

سيقترص  الوضع  كان  وإن  سواء،  حد  عىل  واملدنية 

عىل املجال العسكري يف الوقت الحايل. ومن الجدير 

بالذكر أن اإلنجاز الضخم القادم الذي تستعد رشكة 

الحصول  من  االنتهاء  هو  لتحقيقه  كولينز  روكويل 

أنظمة  »مديرية  من  الالزمة  األمنية  الرتاخيص  عىل 

يف   )GPS-D( عامليا«  املواقع  تحديد 

عام 2018. كام أن االنتهاء من الرتخيص سيساهم يف 

ترسيع عملية اختبار أجهزة االستقبال M-Code عىل 

أكرث من منصة ويف أكرث من موقع«.

جهاز الالسلكي المزدوج القناة من إنتاج شركة 
»هاريس كوربوريشن« يعزز االتصاالت بدرجة كبيرة

مركز األنظمة الفضائية والصاروخية التابع لسالح الطيران 
األمريكي يطلب شراء 300 جهاز استقبال جديد لتحديد المواقع 

عالميا من إنتاج شركة روكويل كولينز

كام يستطيع الجهاز الجديد أيضا بث املعلومات يف 

آن واحد عن طريق الجمع بني االتصاالت الالسلكية 

فيام   VHF/UHF وترددات  الصناعية(  )باألقامر 

املشرتكة  االتصاالت  وتطبيقات  الرؤية  خط  وراء 

املتحركة وأي تطبيقات مستقبلية أخرى.

AN/PRC- العسكري  الالسليك  جهاز  ويستمد 

»هاريس  أنتجته رشكة  الذي   163 Army Radio

AN/ الالسليك  جهاز  من  تصميمه  كوربوريشن« 

PRC-163 )من إنتاج الرشكة أيضا( الذي تستخدمه 

 .)SOCOM( األمريكية  الخاصة  العمليات  قيادة 

مهام  متطلبات  تلبية  عىل  بقدرته  الجهاز  ويتميز 

متعددة، مع تقليل اعتامد الطائرات الحربية عىل 

يتميز  كام  واملعدات،  األجهزة  من  املزيد  حمل 

الجهاز  بتطوير  يسمح  الذي  املفتوح  بتصميمه 

مستقبال.

ومن الجدير بالذكر أن رشكة »هاريس كوربوريشن« 

تتمتع برشاكة طويلة مع الجيش األمرييك متتد إىل 

60 عاما تقريبا، حرصت الرشكة خاللها عىل تقديم 

أحدث أساليب التكنولوجيا التي تؤمن اتصاال جيدا 

مع ساحات العمليات املختلفة. وقد وردت الرشكة 

للطائرات  تكتييك  السليك  جهاز  مليون  من  أكرث 

الرشكة  وتحرص  العامل،  أنحاء  جميع  يف  الحربية 

األمريكية  التطوير  خطط  كافة  يف  املشاركة  عىل 

خطط  مثل  التكتيكية  الالسليك  أجهزة  لتحديث 

HMS )إلنتاج أجهزة االستقبال الصغرية املحمولة( 

للجيش األمرييك، وخطط »أجهزة الالسليك الرائدة« 

)Leader Radio( لجنود البنادق.
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 105mm هو عبارة عن مدفع عيار LG1 105 و

مصمم لقوات التدخل الرسيع، يبلغ مداه األقىص 

17 كم، وميكن سحبه بواسطة مركبة خفيفة، أو 

 PUMA نقله بواسطة مروحية عادية )من طراز

من  باملظالت  إسقاطه  أو   )Bell 212 type أو 

 .)C130-Hercules )طراز  تكتيكية  نقل  طائرة 

وزنه  بفضل  الحركة  يف  البالغة  املرونة  وهذه 

الخفيف )1650 كجم( تسمح بنرشه يف أي مرسح 

والغابات  )كاألحراج  معقداً  كان  مهام  للعمليات 

من  مكون  طاقم  ويعترب  ذلك(.  إىل  وما  والجبال 

)ضبط  كبرية  برسعة  لتشغيله  كافياً  رجال   5

البطارية ملدة 30 ثانية( والرمي مبعدل 12 طلقة 

يف الدقيقة عىل األقل.

العامل  عرب  دول  ست  يف  جيوش  ستة  تجهيز  تم 

كفاءته  إثبات  تم  الذي    105LG1 مبدفع  حالياً 

الفرنيس،  الجيش  قبل  من  تأهيله  وتم  قتالياً، 

وبلجيكا  وإندونيسيا  وتايالند  سنغافورة  وهي: 

ملدفع  الجديدة  الحيازة  وهذه  وكولومبيا.  وكندا 

عىل  تؤكد  املاليزي  الجيش  قبل  من    105LG1

هذا  ومتانة  االستخدام،  وسهولة  املمتاز،  األداء 

السالح.

تعترب رشكة ADS واحدة من كبار العبي الدفاع 

الرائدة  الفرنسية   Nexter ورشكة  املاليزيني، 

خالل  التجارييني  الرشكاء  من  الدفاع،  مجال  يف 

السنوات الثامين املاضية. وسوف يتم تجميع 105 

أنظمة من مدفعية LG1 محلياً يف منشآت رشكة 

 ،Gemas ، Negeri Sembilan بالقرب من ADS

وسوف  املحلية.  املدفعية  لصناعة  دعامً  وذلك 

املدى  بعيدة   ERG3 أيضا ذخرية الحزمة  تشمل 

.Bacara Ballistic Computer ونظام

رشكة Nexter تعرض مدفع TRAJAN يف معرض 

Chennai يف تشيناي  DEFEXPO

 DEFEXPO معرض  يف   ،Nexter رشكة  قامت 

بعرض   ، الهند   ، تشيناي  يف  مؤخرا  اختتم  الذي 

لتلبية  تكييفها  تم  التي  أنظمتها  من  مجموعة 

احتياجات الجيش الهندي.

كانت مجموعة Nexter Group - وهي إحدى 

 - العامل  يف  املدفعية  تصنيع  يف  الرائدة  الرشكات 

 – Larsen & Toubro حارضة مع رشيكتها رشكة

وهي إحدى كبار الرشكات الصناعية االسرتاتيجية 

 Nexter سلطت  وقد  الدفاع.  مجال  يف  الهندية 

تم  الذي   ،TRAJAN املدفعية نظام  الضوء عىل 

برنامج  تحت  الهندي  الجيش  قبل  من  تقييمه 

يتم  وسوف   .)Towed Gun System )TGS

إنتاج مدفع TRAJAN - الذي تم تطويره بشكل 

مشرتك مع رشكة Larsen & Toubro - جزئياً يف 

الهند، كجزء من مبادرة الحكومة الهندية »صنع 

اتحاد  ويعمل   .»Make In India« الهند«  يف 

ماليزيا تختار أنظمة 
المدفعية من شركتي 

ADS و Nexter

أعلنت وزارة الدفاع الماليزية عن شراء 18 وحدة 
من أنظمة المدفعية LG1105 لقوات الجيش 

 NATSEC و DSA في معرَضي الدفاع واألمن
2018 ، وهما من أكبر معارض الخدمات 

الدفاعية في آسيا. وسوف يبدأ سريان هذا 
العقد البالغة مدته 3 سنوات بحلول نوفمبر 

2019، حيث ستتم أول عملية تسليم لستة 
مدافع خفيفة، ومن المقرر أن يتم تسليم 

الدفعة األخيرة في فبراير 2020.
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عىل توفري حل فعال الحتياجات الجيش الهندي، 

وقوياً  دقيقاً  مدفعياً  نظاماً   TRAJAN ويعترب 

من عيار 155 ملم/52، وهو قادر عىل إسناد أي 

وحدة ميكانيكية مدرعة. فهو يدمج القوة النارية 

نظام  / 52 يف  ملدفع CAESAR عيار 155 ملم 

يف  تحكم  بنظام  مزود  حديث  مقطور  مدفعي 

والذخرية  املناولة  وتجهيز  اآليل،  والتنفيذ  النريان، 

وتحميلها حتى يتمكن الطاقم من إجراء عمليات 

إطالق متواصلة بقليل من الجهد.

يصل النظام إىل مستوى عاٍل من الدقة عن طريق 

ووحدة   ،  )MVR( السبطانة  رسعة  رادار  دمج 

مالحة بالقصور الذايت )INU( وحاسوب بالستي. 

وقد تم تصميم TRAJAN لتحقيق كفاءة عالية 

يف جميع أعامل الرمي، مثل رمي اإلسناد املبارش، 

والرمي العميق، والرمي املضاد.

من الجدير بالذكر أن TRAJAN يطلق قذائف 

واملستخدمة  القتال  بالتجربة يف  املثبتة  املدفعية 

املسلحة  والقوات  الفرنيس  الجيش  قبل  من 

األخرى يف العامل.

 PEL رشكة  قررت  فقد  ذلك،  عىل  وعالوة 

والوقود  املتفجرات  مجال  يف  النشطة  الهندية، 

الربية  النظم  يف  املتخصصة   ،Nexter و  الصلب، 

أن   ،DEFEXPO 2018 معرض  أثناء  والذخائر، 

تتحدا لتصنيع أنظمة الحشوات ثنائية الوحدات 

)BMCS( من أجل تلبية احتياجات وزارة الدفاع 

الهندية.

وقد قرر الرشكاء االستجابة لطلب تقديم العروض 

 10 مدته  عقد  ألجل   BMCS بأنظمة  الخاصة 

يتم  بحيث  الهند،  يف  التصنيع  من خالل  سنوات 

ومعرفة رشكة   Nexter بني خربات رشكة  الجمع 

PR يف مجال الصواريخ النارية. 

الدخول  يف   Nexter و   PEL رشكتا  وترغب 

أوائل  من  واحدة  لبناء  األمد  طويلة  رشاكة  يف 

الذخرية.  تصنيع  يف  املتخصصة  الهندية  الرشكات 

الحكومة  لهدف  استجابة  املرشوع  هذا  وميثل 

الهندية لتطوير مصدر خاص قوي للذخرية.

متثل األغراض املتعددة، ومرونة الحركة والتنقل، 

املستمر،  الرمي  وقدرات  التنفيذ،  وسهولة 

لنظام  الرئيسية  السامت  البقاء،  عىل  واملحافظة 

النارية  القوة  تعزيز  ويتم   .CAESAR األسلحة 

تشغيله،  رسعة  خالل  من   CAESAR ملدفع 

ست  يطلق  وهو  املعززة.  والدقة  املدى،  وطول 

قذائف وينجز ذلك يف أقل من دقيقتني. ويتميز 

القتالية،  املهام  جميع  يف  بالفاعلية   CAESAR

والرمي  العميق،  والرمي   ، املبارش  الرمي  مثل 

متوافر  وهو  الساحيل.  الدفاع  وحتى  املضاد، 

بالفعل عىل هيكلني مختلفني  بدفع سدايس )6 

حامالت  عىل   CAESAR إدماج  وميكن   ،  )6  ×

أخرى، وهذا يتوقف عىل احتياجات املستخدم.
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طائرة KC – 46 من طراز بوينج تنتهي 
من اختبارات الترخيص

حققت شركة بوينج مؤخرا 
إنجازا جديدا على صعيد 

 KC –( ترخيص الطائرة طائرة
46( بعد نجاحها في عملية 

التموين الجوي بين طائرتي 
وقود عمالقتين من طراز 

كيه سي – 46، وهذا يعني 
أن برنامج طائرة التموين قد 
انتهى من اختبارات التزويد 

بالوقود الالزمة للحصول على 
الترخيص المطلوب.

و  ساعات  ثالث  ملدة  استمرت  التي  الرحلة  وخالل 

نقل  يف   46  – يس  كيه  الطائرة  نجحت  دقيقة   48

146,000 رطال من الوقود إىل طائرة أخرى من نفس 

الوقود  لتفريغ  معدل  أقىص  حققت  حيث  الطراز، 

وهو 1,200 جالونا يف الدقيقة.

االتحادية  الطريان  هيئة  ترخيص  عىل  وللحصول 

قدرتها   46  – يس  كيه  الطائرة  أثبتت   ، األمريكية 

عىل استالم الوقود من ثالث ناقالت عمالقة أخرى، 

هي كيه يس –46 و كيه يس –135 و كيه يس –10. 

طائرات  حملت  االختبارات  من  سلسلة  إطار  ويف 

الوقود  من  رطال   540,000  46– يس  كيه  التموين 

وحققت 68 متاسا مع طائرات التزويد بالوقود.

وعند دخول الطائرة كيه يس – 46 الخدمة ستقوم 

األمريكية  العسكرية  للطائرات  الوقود  بتأمني 

عن  التحالف  وطائرات  الحليفة  الدول  وطائرات 

املرساة  وأنظمة  وخرطوم  ذراع  استخدام  طريق 

drogue systems ولن عليها أيضا أن تتلقى الوقود 

الذراع  ويسمح  التسغييل.  مداها  إلطالة  الالزم 

الوقود يف  بنقل 1,200 جالونا من  التموين  لطائرة 

وأنظمة  الخرطوم  يعمل  بينام  الواحدة،  الدقيقة 

املرساة- املوجودان عىل كال الجناحني ويف منتصف 

الطائرة- عىل متكني الطائرة  كيه يس – 46 من متوين 

الطائرات األصغر حجام ب 400 جلونا من الوقود يف 

الدقيقة الواحدة.

بوينج  رشكة  من  مؤلف  مشرتك  فريق  ويتعاون 

عىل  العمل  أجل  من  حاليا  األمرييك  الجو  وسالح 

تشمل  التي  النهائية  الرتخيص  مراحل  استكامل 

الطائرة  عىل  تركيبها  يتم  التي  العسكرية  األنظمة 

التجارية 2-767 يس بغية تحويلها إىل طائرة تزويد 

اآلن  حتى  االختبار  طائرة  أكملت  وقد  بالوقود. 

2,700 ساعة طريان وحققت أكرث من 2,500 متاسا 

أثناء رحالت التموين بالوقود مع طائرات إف- 16 و 

إف/إيه- 18 وإيه يف- 8 يب ويس- 17 وإيه- 10 وكيه 

يس- 10 وكيه يس- 46.

أول صفقة خارجية
الخارجية  العسكرية  املبيعات  برنامج  إطار  ويف 

بقيمة 279  األمرييك مؤخرا عقدا  الجو  أرىس سالح 

ماليني دوالر عىل رشكة بوينج لبناء أول طائرة متوين 

للوقود من طراز كيه يس – 46 لصالح قوات الدفاع 

الدعم  وتقديم   )JASDF’s( اليابانية  الجوية  الذايت 

مبيعات  صفقة  أول  بذلك  لتكون  لها،  اللوجستي 

عسكرية خارجية لهذه الطائرة.

اليابان عىل طائرة التموين الجوي  وقد وقع اختيار 

كيه يس – 46 التي تفوقت عىل منافساتها، وتنضم 

الذي يضم  الحايل  الياباين  الطائرة إىل األسطول  تلك 

أربع طائرت متوين جوي عمالقة من طراز كيه يس 

– 767 جيه.

عىل  األمرييك  الجو  سالح  يرشف  أن  املقرر  ومن 

تشغيل وصيانة أسطوله الذي يضم 179 طائرة من 

الحايل  القرن  منتصف  – 46 حتى  كيه يس  طراز 

وما بعده. 

الطائرة كيه يس – 46 هي  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

وهي  األدوار،  متعددة  عمالقة  جزي  متوين  طائرة 

التابعة  العسكرية  الطائرات  كافة  لتموين  مصممة 

مع  واملتوافقة  التحالف  وقوات  الحليفة  للدول 

إجراءات التموين الجوي وميكنها نقل الركاب ومواد 

بوينج يف تطوير  الشحن واملرىض. وقد بدأت رشكة 

طائرة التموين كيه يس – 46 إيه “بيجاسوس” لسالح 

بتجميع  حاليا  وتقوم   ،2011 عام  يف  األمرييك  الجو 

الطائرة املشتقة من شقيقتها 767 داخل مصانعها يف 

“إيفريت” بوالية واشنطن.

الطريان  أثناء  بالوقود  الطائرات  تزويد  إىل  باإلضافة 

نجد أن الطائرة كيه يس – 46 تحتوي عىل باب الشحن 

الشحن.  ملواد  قوي  وسطح  الرئييس  السطح  عىل 

وتحتوي األرضية عىل مسارات للمقاعد ونظام ملناولة 

الشحن، األمر الذي يتيح إمكانية تعديل الطائرة تبعا 

للمهمة. ويسمح نظام الشحن للطائرة بحمل باالت 

الشحن واألفراد واألجهزة الطبية الجوية.
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»قناة سلوى” .. وتفسيرات خارج السياق

اقتصادي  يبدو للمرشوع وجه  الصحف، يحمل أكرث من رسالة، ففيام  مرشوع “قناة سلوى”، كام ذكرت بعض 

مثمر ومجز، عرب تنشيط هذه املنطقة وجعلها واحدة من الوجهات السياحية بالغة األهمية، خصوصا أن تكلفته 

لن تكون كبرية جدا نظرا لطبيعة املنطقة الخالية من العقبات الجغرافية املعيقة لشق القناة، وكام ذكرت بعض 

املصادر أن للمرشوع وجه سيايس بتحويل قطر إىل جزيرة صغرية معزولة عن محيطها الخليجي.. 

من وجهة نظرنا القارصة قد ال تكون هناك عالقة مبارشة للمرشوع بالخالف الخليجي القطري رغم أن ظاهره قد 

يوحي بذلك بإعتبار التوقيت. فبناء منتجعات ومشاريع سياحية ومنطقة “تجارة حره” .. ألخ، خالف هذا املنطق، 

واملفروض أن تنأى الدول التي بينها خالفات عن بعضها وتبتعد )هذا لو كان األمر عىل ما يعتقد البعض( ال أن 

تبني مشاريعها الحيوية عىل بُعد امتار من اعدائها.

إن العزل غري حقيقي بإعتبار أن عرض القناة حوايل 20 مرت، وميكن تجاوزه بإنشاء جرس معلق، فضالً عن أن جزء 

من األرايض السعودية ستكون متاخمة لقطر، ولعل األصح هو القول بفصل جزء من األرايض السعودية )حوايل 

كيلومرت( عن الوطن األم، وهذا أقرب مجازاً من القول بفصل أو عزل قطر عن السعودية كام يحلو للبعض وصف 

هذا املرشوع به. 

وال ينبغي حرص مسألة العزل يف الجانب الجغرايف فقط، فدولة قطر معزولة أصالً أو بتعبري أدق عزلت نفسها 

بسياساتها وتغريدها خارج الرسب الخليجي ومحيطها، ولن تعزلها قناة عرضها 200 مرت..

إن مفهوم العزلة ال وجود له يف عاملنا املعارص بعد أن أصبح العامل كله أشبه بقرية صغرية، وبناء جدار بني الجريان 

لن يخرجهم عن مفهوم الجرية، وال يدخلهم يف مفهوم العزلة.

هذا املرشوع سيوفر الوقت ويخترص املسافات أمام السفن التجارية، وغريها، لو نظرنا إليه بعني مجردة خالية من 

أفكار سلبية مسبقة. وهو يف حقيقته سيخلق بدائل سياحية لشعوب دول الخليج يف املقام األول مبا فيها قطر، 

إن أرادت إنهاء الخالفات والعوده إىل الحضن الخليجي. وهو يأيت يف سياق عرشات املشاريع املثيلة، وبعضها عىل 

البحر األحمر، فحكم تلك ومقاصدها هي ذات الحكم ومقاصده من هذه القناة ملن تدبر األمر بعيداً عن األهواء 

والغرض. فجذور هذه املشاريع تنتهي إىل رؤية اململكة العربية السعودية لعام 2030 م.

لن نَعدم أبداً وجود من يصطاد يف املياه اآلسنة، ودق اإلسفني بني األخوة، فأعدائنا باقون كام نحن، ال ينبغي 

تهويل هذا األمر، فهناك رصاع أزيل يأخذ أشكاالً متعددة سواء عىل مستوى الدول أو الشعوب او األديان، بل ويف 

البيت الواحد، وال ينبغي أن نقف طويالً عند هذا األمر لتفنيد أفكار هؤالء..

البحرين مثالً كانت قريبة إىل السعودية وبقية دول الخليج قلباً وقالباً رغم أنها كانت جزيرة معزولة جغرافياً قبل 

بناء الجرس وكذلك ستكون قطر التي نعرفها، ال قطر اليوم.

إن ترديد مسألة العزل من خالل إنشاء القناة أفكار بائسة لجأ إىل ترويجها وتضخيمها أعدائنا كشأنهم دامئاً، وهذا 

أمر غري مستغرب منهم، ولكن املستغرب ومع األسف أن يسقط يف فخهم البعض منا، ويختزل مرشوع بهذا الحجم 

وُجل ما يرتتب عليه من فوائد مبفهوم ضيق محصور بفكرة “العزل”، ولعل عقول هؤالء هي يف الحقيقة معزولة 

عن محيطها، وإن كان بعضهم محسوب عىل الطبقة املثقفة، ولكن سنة الله يف خلقة أن ال يخلو احد منا من 

عرثات، ولكل حصان كبوة ولو كان عظيام.

بقلم : فاتن حمزة
كاتبة بحرينية
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شركة إمبراير تستعرض قدرة طائرة النقل 
KC- 390 على أداء المهام المختلفة

شاركت شركة إمبراير في 
المعرض الدولي للفضاء 

والطيران FIDAE 2018 الذي 
عقد في تشيلي مؤخرا حيث 

عرضت الشركة طائرة النقل 
المتوسطة الجديدة كيه 

سي- 390 المتعددة المهام.

متثل  التي   ،390 يس-  كيه  الطائرة  أن  خرباء  ويرى 

املتقادمة،  النقل  لطائرات  واملتطور  املتقدم  الخيار 

فئتها،  من  للطائرات  جديدة  معيري  لوضع  مصممة 

األقل  هي  الحيانية  دورتها  تكاليف  أن  عن  فضال 

عىل اإلطالق يف األسواق العاملية، كام تتميز بالقدرة 

عىل أداء عدة مهام مختلفة مثل نقل وإنزال الجنود 

واإلنقاذ  البحث  عمليات  وتنفيذ  الشحن  ومواد 

)ذات  الطائرات  وتزويد  الطبي  اإلخالء  وعمليات 

الطريان  أثناء  بالوقود  واملتحركة(  الثابتة  األجنحة 

ومكافحة الحرائق وغريها من املهام الحيوية األخرى.

التشغيل  ترخيص  عىل  إمرباير  رشكة  حصلت  وقد 

شهر  يف   390 يس-  كيه  للطائرة   )IOC( املبديئ 

الرتخيص  الحصول عىل  ديسمرب عام 2017، وتتوقع 

النهايئ )FOC( خالل النصف الثاين من العام الجاري. 

ومن املقرر تسليم الدفعة األوىل من هذه الطائرة يف 

عام 2018. ومن الجدير بالذكر أن اختبارات الطريان 

الخاصة بالطائرة كيه يس- 390 تحرز تقدما مطردا 

من  أكرث  تشجيل  يف  نجحت  حيث   ، كبرية  بدرجة 

1,600 ساعة طريان مع انتهاء شهر مارس املايض.

وقد جرى تطوير الطائرة كيه يس- 390 بحيث تستويف 

املهام  متعددة  كطائرة  املحددة  الصارمة  املعايري 

تتمتع بتصميم قوي قادر عىل تلبية ظروف التشغيل 

الخاصة باستخدام ممرات جوية شبه ممهدة، ورمبا 

مدمرة، أو العمل يف ظل األحوال والظروف الصعبة 

التي تتفاوت بني غابات األمازون الحارة والرطبة وبني 

الربودة، باإلضافة  القطبية الشاملية الشديدة  القارة 

إىل الظروف الصحراوية الحارة واملثرية لألتربة.

ومتثل املدارج الجوية الصغرية والفقرية يف تجهيزاتها 

النمطية  التشغيلية  الظروف  بعض  املمهدة  وشبه 

بالنسبة لطائرات النقل الجوي العسكرية. وتتحقق 

القدرة التشغيلية للطائرة كيه يس- 390 عىل املدارج 

الجوية شبه املمهدة أو غري املمهدة بفضل هيكلها 

القوي وعجالت هبوطها املصممة للعمل وتخفيف 

املمهدة  وغري  الهشة  الجوية  املدارج  عن  األرضار 

وتنفيذ عدد محدد من االختبارات قبل انهيار الرتبة 

وتركيب املحركات بحيث تكون بعيدة عن متناول أي 
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ركام فوق أرض املدرج.

وتستطيع الطائرة كيه يس- 390 نقل مركبات قتالية 

توسيع  وجرى  مرتيا.  طنا   26 إىل  وزنها  يثل  ثقيلة 

مخزن العفش املفتوح الذي يتسع ل 169 مرتا مكعبا 

من مواد الشحن )5,970 قدما مكعبا( لخلق مساحة 

ومن  الكبرية،  األحجام  ذات  الشحن  ملواد  إضافية 

وباالت  املركبات  من  مختلطة  حمولة  استيعاب  ثم 

اإلضافية  الوقود  واملرىض وخزانات  والجنود  الشحن 

وغريها.

)اإليرودينامييك(  اإلنسيايب  الشكل  تصميم  تم  وقد 

للطائرة كيه يس- 390 بعناية فائقة من أجل تقليل 

مقاومة الهواء ومن ثم تحقيق رسعة عالية وارتفاع 

تحتاج  التي  للعمليات  كافية  رفع  قوة  وتأمني  عال 

إىل رسعات منخفضة مثل تزويد الطائرات املروحية 

بالوقود أثناء الطريان واستخدام مدارج جوية قصرية 

عند اإلقالع والهبوط. 

أي  لحمل  املخصص  الكبري  العفش  مخزن  أن  كام 

ذات  املركبات  شحن  عملية  يسهل  إضافية  أوزان 

بسلم  مزودة  الطائرة  أن  كام  الطويلة،  الشاسيهات 

طويل للشحن cargo ramp قادر عىل تقليل زاوية 

تحميل وتفريغ مواد الشحن. والطائرة مزودة أيضا 

املطلوب  التوازن  لتحقيق  هيدروليكية  بدعامات 

املهدر عىل األرض.  الوقت  ورافعة )ونش( الختصار 

كام أن الطائرة مزودة بجهاز رادار تكتييك متقدم ذي 

ومتابعة  الطقس  حالة  رصد  مثل  متعددة  وظائف 

املالحة  ورصد  الطائرات  بني  الجوية  االتصاالت 

وغريها.

الطائرة كيه يس-  الذاتية لدى  الحامية  ويضم نظام 

تحذير  مثل  الرصد  أجهزة  من  كبرية  390 مجموعة 

اقرتاب  ضد  والتحذير  الليزري  والتحذير  الرادار 

الصواريخ، عالوة عىل األساليب واإلجراءات املضادة، 

ومن ثم تعزيز أمن الطائرة يف الحاالت املنطوية عىل 

الخطورة. كام تضم الطائرة عدة أنظمة للمهام مثل 

 SAR جهاز الرادار التكتييك الخاص بالبحث واإلنقاذ

تحت  باألشعة  العامل  برصي   – اإللكرتو  واملنظار 

الحمراء EO/IR Probe وأجهزة الحاسوب الخاصة 

التعامل  عند  الالزمة  املرونة  تأمني  أجل  من  باملهام 

مع الطائرة يف ظل السيناريوهات املختلفة املحتملة.

أما بالنسبة ملهام التسليم الجوي، فنجد أن لوعاريتم 

 Continuous املتواصلة”  املحاسبية  اإلنزال  نقطة 

 Computed Drop Point )CCDP( algorithm

نقطة  لتحديد  والريح  والرسعة  االرتفاع  فتستخدم 

نقطة االنتشار املناسبة من أجل الوصول إىل نقطة 

اإلنزال، وهو ما يسمح بنرش مواد الشحن إما آليا أو 

الداخيل والخارجي للطائرة  التصميم  يدويا. كام أن 

متوافقة  القيادة  مقصورة  وأنظمة   390 يس-  كيه 

للعمل مع الرؤية الليلية متاما.

وأثناء مهام البحث واإلنقاذ تعترب كل دقيقة مصريية 

املراوح  محركات  أن  نجد  وهنا  األرواح،  إنقاذ  عند 

تؤمن رسعة  كيه يس- 390  الطائرة  لدى  التوربينية 

عالية غري مسبوقة عند مقارنتها بغريها من الطائرات 

األخرى من فئة النقل املتوسط. وميكن تجهيز الطائرة 

مبجموعة متكاملة من األجهزة واملعدات الالزم لدعم 

مهام البحث واإلنقاذ.

ترك بصمة قوية
يف  انعقد  الذي  للطريان  سنغافورة  معرض  خالل 

أول  أن  إمرباير  رشكة  أعلنت  الحايل  العام  بداية 

قد   390 كيه يس-  التكتيكية  النقل  لطائرة  عميل 

ال يكون جهة عسكرية، ولكن رشكة طريان مدنية، 

حيث وقعت الرشكة خطاب نوايا مع رشكة “سكاي 

تك” التي تقدم خدمات الطريان من أجل استكامل 

أسطولها الجوي. ونص خطاب النوايا املذكور عىل 

طلب لرشاء ست طائرات، وقرر مسؤولو الرشكتني 

ومناقشة  لبحث  االجتامعات  من  سلسلة  عقد 

أسواق  لفتح  اسرتاتيجية  رشاكة  إقامة  إمكانية 

جديدة يف مجال التدريب.

قوية  رشاكة  نتيجة  تك”  “سكاي  رشكة  وتعترب 

الخاصة(   )الطائرات  التشارتر  طائرات  رشكة  بني 

األسواق  يف  تقوم  )التي  فالي”  “هاي  الربتغالية 

املدنية بتأجري طائراتها للرشكات األخرى( والرشكة 

هذا  ويؤمن  إيفييشن”.  “أداجولد  األسرتالية  

يف  املسلحة  القوات  خدمات  املشرتك  املرشوع 

الطائرة  هنا، ميكن عرض  ومن  الجديدة.  األسواق 

يف   الراغبة  الجوية  القوات  عىل   390 يس-  كيه 

تعزيز قدرات النقل لديها. ويف شهر سبتمرب املايض 

طائرات  ست  لرشاء  خططها  عن  الربتغال  أعلنت 

من هذه الطائرة.
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تلعب القوات املسلحة دوراً رئيسياً يف عملية التنمية 

الشاملة، ليس فقط ألنها تسهم يف توفري البيئة اآلمنة 

االستثامرات  وجذب  االقتصادي  النمو  تشجع  التي 

الخارجية إىل الدولة، وإمنا أيضاً ألنها تسهم يف تكوين 

التي  املتطورة،  املهارات  وإكسابه  البرشي  العنرص 

تساعده عىل املشاركة بفاعلية يف مختلف مجاالت 

العمل الوطني، ال سيام بعد أن دخل قانون الخدمة 

أتاح  والذي  التنفيذ،  حيز  واالحتياطية  الوطنية 

وتأهيل  إعداد  يف  تسهم  أن  العسكرية  للمؤسسة 

قاعدة عريضة من أبناء الوطن وتعزيز مساهمتهم 

يف خطط التنمية الشاملة.

أواًل: رؤية القيادة الرشــــيدة لدور 
القــــوات المســــلحة فــــي عملية 

التنمية
عملية  مرتكزات  أهم  أحد  املسلحة  القوات  تعترب 

من  التنمية  هذه  حامي  باعتبارها  الشاملة  التنمية 

من  واألساسية  املهمة  روافدها  أهم  وأـحد  ناحية، 

قوية  مسلحة  قوات  بناء  كان  ولهذا  أخرى،  ناحية 

له  املغفور  فكر  يف  رئيسية  أولوية  يشكل  عرصية 

نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعاىل  الله  بإذن 

القوات  إىل  ينظر  كان  والذي  ثراه،   الله  طيب 

الصلب ألي دولة تسعى  القلب  باعتبارها  املسلحة 

مواردها،  عىل  والسيادة  والتقدم  التنمية  إىل 

هام  والقوة  الحق  »إن  مقولته  يف  ذلك  وانعكس 

لها  يكتب  وحدها  القوة  فال  واحد،  طائر  جناحا 

الحياة، وال الحق وحده دون القوة يكتب له البقاء، 

الجوار،  حق  وتحرتم  السالم،  إىل  تسعى  دولة  إننا 

القوي  الجيش  إىل  حاجتنا  لكن  الصديق،  وترعى 

ومستقرة،  قامئة  تبقى  البالد  يحمي  الذي  القادر 

ونحن نبني الجيش ال عن رغبة يف غزو أو قتال دولة 

املناسب  الوقت  للتحرك يف  استعداداً  أخرى، وليس 

أنفسنا،  الدفاع عن  إىل  نهدف  وإمنا  التوسع  بهدف 

دور القــوات المســلحـة في عمليــــة التنميــــــــــــــة الشاملــة بدولة االمـــارات
دور حيوي داعم للكفاءات المواطنة واالقتصاد الوطني وتوطين التكنولوجيا 

لم تعد مهمة القوات المسلحة الدفاع عن السيادة والمكتسبات وحماية األمن الوطني فقط، بل باتت تلعب 
أدوار في غاية األهمية في تعزيز السيادة الوطنية االقتصادية ورفد االقتصاد الوطني بعوامل القوة والجاذبية 
لالستثمار، وبناء الكفاءات والقدرات المواطنة، وتعزيز تنافسية الدولة عالميًا في مجاالت التنمية المختلفة، بما 
يؤكد مشاركة كافة مؤسسات الوطن في عملية التنمية الشاملة، وفي هذا العدد تسلط “درع الوطن” الضوء 

على أبرز معطيات ومظاهر مشاركة قواتنا المسلحة الباسلة في عملية التنمية الشاملة بالدولة.
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دور القــوات المســلحـة في عمليــــة التنميــــــــــــــة الشاملــة بدولة االمـــارات
دور حيوي داعم للكفاءات المواطنة واالقتصاد الوطني وتوطين التكنولوجيا 

       تفاعل المؤسسة العسكرية مع الخطط 
والبرامج التنموية إنما هو إثراء لمنظومة 

العمل المدني ومؤسساته المختلفة
عىل  اإلنسان  طبيعة  من  يوماً  العدوان  يكن  فلم 

أرض اإلمارات، خاصًة وأننا محاطون بأشقاء تجري 

اآلمال،  نفس  ويحملون  الدماء،  نفس  عروقهم  يف 

ويواجهون نفس التحديات«، وهو النهج الذي تعزز 

وترسخ يف ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث 

الذي  بالدور  إميانا   »: السياق  يقول سموه يف هذا 

التنمية  مسرية  عىل  كأمني  املسلحة  قواتنا  تلعبه 

العسكرية  املؤسسة  تفاعل  يف  نرى  فإننا  لها  ورافد 

مع الخطط والربامج التنموية إثراء ملنظومة العمل 

املدين ومؤسساته املختلفة ودليال عىل تكامل العمل 

الوطني من خالل توزيع األدوار واستثامر الطاقات 

فيه  التكامل ملا  يتواصل هذا  أن  وإننا ونحن نرجو 

خري املواطنني ومصلحة الوطن، فإننا عىل يقني بأن 

ومواقع  مسؤولياتهم،  اختلفت  مهام  اإلمارات  أبناء 

عطائهم هم حامة ملسرية الوطن وبناة ألركانه«.

تتبنى القيادة الرشيدة يف دولة اإلمارات رؤية عميقة 

الشاملة،  التنمية  عملية  يف  املسلحة  القوات  لدور 

وتطويرها  بتحديثها  كبرياً  اهتامماً  تويل  ولهذا 

ومنحها ما تستحقه من تقدير واحرتام كام يحدث 

يف كل الدول املتقدمة يف العامل، وقد عرب عن ذلك 

نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل   ،

أن  إىل  فيها  أشار  التي  مقوالته  إحدى  يف  املسلحة 

“قواتنا املسلحة هي العمود الفقري لصون منجزات 

أمنها  وحامية  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 

شهدتها  التي  واألحداث  التجارب  وأن  واستقرارها، 

علمتنا  بعيدة،  ليست  زمنية  فرتات  يف  املنطقة، 

االحتامالت،  لكل  واالستعداد  والحذر  الحيطة  أخذ 

العمل،  نواصل  أن  منا  تتطلب  املقبلة  واملرحلة 

لتحقيق أعىل مستويات التفوق يف الكفاءة واألداء 

ورسعة االستجابة للتعامل مع مختلف املستجدات 

والتطورات” .

ثانيــــًا: القــــوات المســــلحة ركيزة 
التنمية الشاملة والمستدامة

ركيزة  بالفعل  أنها  املسلحة  القوات  أثبتت   

للمكتسبات  والضامن  واملستدامة  الشاملة  التنمية 

االقتصادية التي حققتها دولة اإلمارات يف املجاالت 

عىل  ناجحة  تنموية  تجربة  منها  وجعلت  كافة، 

إىل  بالنظر  خاصة  والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين 

االعتبارات والعوامل التالية:

لعملية  الداعمة  البيئة  املسلحة  القوات  توفر   -  1

عرب  ما  ، وهذا  االقتصادي  النمو  ومواصلة  التنمية 

عنه بوضوح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

بقوله:«إن  الله،  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 

قواتنا  وتحديث  تطوير  يف  االستمرار  عىل  حرصنا 

وأحدث  األسلحة  بأفضل  وتجهيزها  املسلحة 

السلمية  املبادئ  مع  يتناىف  ال  الدفاع،  منظومات 

الثابتة والراسخة لدولتنا، بل هو إرصاٌر عىل حامية 

ذلك  واستقراره،  ألمنه  وصوُن  ومكتسباته،  الوطن 

تنمية  هي  مسلحة  قوة  تسندها  ال  تنمية  أي  أن 

هشة غري آمنة، فالتنمية بناء متكامل ومبثل ما لها 

وبرشية،  واجتامعية  واقتصادية  سياسية  أبعاد  من 

فلها أيضاً عمُق دفاعي عىل رأس منظومته القوات 

لتجهيز  سعينا  االتجاه،  لهذا  ودعامً  املسلحة. 

النظم،  وأفضل  األسلحة  بأحدث  املسلحة  قواتنا 

نقل  عىل  واتفاق  تعاون  يف  املصادر  مختلف  من 

وتوطني التكنولوجيا العسكرية، واإلسهام يف تطوير 

الكوادر الوطنية وتأهيلها، وإىل جانب ذلك نجحنا 

يف بناء عالقات تعاون مع األشقاء واألصدقاء شمل 
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مجاالت التدريب، وتبادل الخربات، وصقل التجربة 

وإثرائها«.

التنمية،  لعملية  رئييس  رافد  املسلحة  القوات   -  2

الصناعات  يف  الناجح  انخراطها  ظل  يف  وخاصة 

الدفاعية، وهذا ما أشار إليه بوضوح صاحب السمو 

كلمته مبناسبة  نهيان يف  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 

املسلحة،  القوات  لتوحيد  التاسعة والثالثني  الذكرى 

حينام قال سموه :”إنكم من خالل دوركم يف حامية 

الوطن والدفاع عن ترابه ووحدة أراضيه تسهمون يف 

العربية املتحدة نحو تحقيق  مسرية دولة اإلمارات 

هذه  تحمي  التي  الدرع  املستدامة..فأنتم  التنمية 

املسرية وتدافع عن مكتسباتها ومنجزاتها وتتصدى 

لكل من يفكر يف النيل منها..كام أن خطط التحديث 

املستمرة التي تنفذها قواتنا املسلحة تسهم يف دفع 

عىل  الخطط  هذه  تساعد  إذ  أيضا  املسرية  هذه 

تشجيع الصناعات الدفاعية الوطنية من أجل تصنيع 

املعدات  وأفضل  التسليحية  املنظومات  أحدث 

القتالية التي تواكب آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا 

تأكيد صاحب السمو الشيخ  يف العامل”.  وكان الفتاً 

عىل  السياق  هذا  يف  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 

بخطى  متيض  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  “أن 

نجحت  فقد  الدفاعية،  الصناعات  مجال  يف  واثقة 

يف تثبيت دعائم صناعتها الوطنية املتطورة يف هذا 

قدرات  إكسابها  ويف  العاملية  الخريطة  عىل  املجال 

تنافسية متنامية مع كربى رشكات التصنيع الدفاعي 

الوطنية  الصناعية  املنتجات  شهدت  وقد  العامل.  يف 

تطورا مشهودا أثار اهتامم العامل وإعجابه خاصة يف 

تضاهي  ألن  أهلها  كبري؛  تقدم  من  حققته  ما  ظل 

مثيالتها يف كثري من الدول العريقة املصنعة للسالح، 

متنامية  عاملية  وثقة  دولية،  شهرة  تكتسب  وأن 

وقدرة تنافسية عالية.. استطاعت من خاللها اقتحام 

األسواق العاملية إضافة إىل فتح العديد من األسواق 

الجديدة يف مختلف دول العامل أيضا”.

إحدى  باتت  العسكرية  الصناعات  أن  والواقع 

به  تقوم  ما  خالل  من  االقتصادي،  النمو  محركات 

للمنتجات  جديدة  أسواق  فتح  يف  مهم  دور  من 

الوطنية، وتوسيع األنشطة االقتصادية غري النفطية، 

وفتح أبواب جديدة للصناعات اللوجستية املساندة 

تطوير  يف  واملساهمة  العسكرية،  للصناعات 

تتكامل  أن  ميكن  ومتوسطة  صغرية  مرشوعات 

من  الكثري  تعمل  حيث  الصناعات؛  هذه  مع  رأسياً 

تزويد  يف  واملتوسطة  الصغرية  الصناعية  املؤسسات 

الرشكات الصناعية العسكرية الكبرية بأنشطة مكملة 

يف مجال قطع الغيار، واملواد املعدنية، والكيميائية. 

الصناعات  أهمية  أن  عى  الخرباء  يجمع   -  3

مظاهر  أحد  كونها  عى  تقترص  تعد  مل  العسكرية 

أيضاً  تعد  بل  فقط،  والتقني  الصناعي  التقدم 

توفري  خالل  من  الوطنية  للسيادة  حيوية  ركيزة 

توفري  مع  املسلحة،  للقوات  املطلوبة  االحتياجات 

السيايس  القرار  الستقاللية  مناسب  مناورة  هامش 

ماميكن  عن  فضالً  للدول،  اإلسرتاتيجي  والتخطيط 

من  الدول  القتصادات  نوعية  إضافة  من  متثله  أن 

خالل توسيع قاعدة التصدير وبناء شبكات التعاون 

قاعدة  تكتسب  املنظور،  لهذا  ووفقاً  الدول،  مع 

التصنيع العسكري التي تنمو وفق خطط مدروسة 

بدولة االمارات العربية املتحدة، تطوراً بالغ األهمية 

تسعى “درع الوطن” إىل تسليط الضوء عليه يف هذا 

امللف، راصدة أبرز معامل هذه املرشوع اإلسرتاتيجي 

وأهدافه وأبعاده.

       أثبتت قواتنا 
المسلحة أنها ركيزة 

التنمية الشاملة 
والمستدامة والضامن 

للمكتسبات االقتصادية 
التي حققتها الدولة 

في المجاالت كافة 
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4 - املساهمة بفاعلية يف بناء العنرص البرشي القادر 

العمل  مواقع  مختلف  يف  بفاعلية  املشاركة  عى 

للمواطنني  املسلحة  القوات  تتيح  حيث  الوطني، 

بعد دخول قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية حيز 

التدريب  يف  الهائلة  قدراتها  من  االستفادة  التنفيذ 

والعلمية  األكادميية  فاملؤسسات  الجيد،  واإلعداد 

خربات  تتيح  املسلحة  للقوات  التابعة  والتدريبية 

واإلنتاج  العمل  قيم  تدعم  وتنظيمية  تراكمية 

والنظام والوالء واالنضباط يف مختلف املواقع. كام أن 

يفتخر  العسكرية لعبت، وال تزال، دوراً  املؤسسات 

به الجميع يف رفد مؤسسات الدولة كافة بالخربات 

من  العديد  إدارة  مبهامها يف  تضطلع  التي  القيادية 

الدولة،  مستوى  الناجحة عىل  والهيئات  املؤسسات 

دول  يف  نظرياتها  تنافسية  وكفاءة  بفاعلية  وتشارك 

العامل املتقدم.  وتؤكد الدراسات أن قانون الخدمة 

نوعية  تحوالت  سيحدث  واالحتياطية  الوطنية 

مبختلف  املواطنة  الشابة  العنارص  أداء  يف  جذرية 

مؤسسات الدولة ووزاراتها وهيئاتها خالل السنوات 

تكوين  يف  اإلسهام  خالل  من  املقبلة،  القليلة 

شخصيات الشباب بعد مرورهم بخربات متنوعة من 

زمالئهم وقياداتهم وبيئة العمل املنضبطة واملتميزة 

مبهارات  وتزويدهم  املسلحة،  القوات  صفوف  يف 

تنمي  وقيادية  وإدارية  علمية  وتجارب  ومعارف 

واملسؤولية  املشاركة  قيم  فيهم  وتغرس  مداركهم 

والجدية  والنظام  واإلدارة  والقيادة  القرار  واتخاذ 

وااللتزام وحسن التخطيط وإدارة الوقت، وغري ذلك 

اإليجابية  والسلوكيات  القيم  منظومة  عنارص  من 

التي متثل لب العمل يف قواتنا املسلحة.

إضافة إىل ما سبق، فإن الخدمة الوطنية واالحتياطية 

ليست وسيلة للتدريب العسكري فقط، فهناك نسبة 

الشباب تحتاج إىل تأهيل وتدريب  ال بأس بها من 

مهني احرتايف متقدم يك تلتحق بسوق العمل املحلية 

مبرور  صعوبة  تزداد  التي  التنافسية  بقواعدها 

السنوات. وهذا التدريب يتم وفق خطط مدروسة 

الوطنية،  الخدمة  فرتة  خالل  املسلحة  القوات  يف 

فالحديث عن تأهيل الفرد مل يعد محصوراً يف نطاق 

ضمن  باتت  التي  املهام  ظل  يف  القتايل  التدريب 

أولويات الجيوش الحديثة مثل حفظ السالم واإلغاثة 

اإلنسانية، وما يتخلل هذه املهام من تنفيذ لخطط 

وشق  التحتية  البنى  تنفيذ  يف  اإلسهام  مثل  تقنية 

واإلنسانية  الطبية  واإلغاثة  املخيامت  وبناء  الطرق 

تقتيض  رضورية  ومهارات  مهام  من  ذلك  وغري 

والتواصل  االتصال  مهارات  الفرد  إكساب  رضورة 

فإن  آخر،  ومبعنى  اآلخرين.  مع  والتفاعل  البرشي 

مرشوع  هو  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  قانون 

اصطالحاً  تأطريه  مجرد  من  وأشمل  أوسع  وطني 

أهدافه  فاملرشوع  احتياط،  لقوات  تكويناً  باعتباره 

اقتصادية واجتامعية وليست عسكرية فقط، حيث 

ميكن أن يصبح نظام الخدمة وفقاً لخطط مدروسة 

وسوق  التعليم  نظام  بني  انتقالية  مرحلة  مبنـزلة 

بعدم  الخاصة  املعضلة  تجاوز  بحيث ميكن  العمل، 

توافق مخرجات نظام التعليم مع احتياجات سوق 

العمل، وهي معضلة تتطلب متويالً هائالً للتدريب 

وتحقيقها  معالجتها  ميكن  فيام  التأهيل  وإعادة 

ضمن روزنامة أهداف اسرتاتيجية مجمعة يف قانون 

الخدمة الوطنية.

الحديثة تقترص  املسلحة  القوات  - مل تعد مهام   5

إن  بل  القتالية،  واملهام  السالح  التدريب عى  عى 

منها  جعل  قد  الحديث  العرص  يف  مهامها  تطور 

       الصناعات العسكرية 
باتت إحدى محركات 

النمو االقتصادي، من 
خالل ما تقوم به من 

دور مهم في فتح 
أسواق جديدة للمنتجات 

الوطنية
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مؤسسات تربوية وتعليمية متكاملة، إذ إن القوات 

التنمية  عملية  يف  فاعالً  عنرصاً  باتت  املسلحة 

الشاملة، وغري ذلك من مهام، متتلك القوات املسلحة 

رصيداً هائالً فيها. وبالتايل فإن االنخراط يف القوات 

املسلحة يسهم يف نقل الخربات واملعارف والتجارب 

ومخزوناً  إيجابياً  رصيداً  أصبحت  التي  الرتاكمية 

إنسانياً ليس هناك شك يف أنه سيقدم الدعم القوي 

تباين  بحكم  الدولة،  يف  العمل  قطاعات  لبقية 

املؤسسات  يف  العمل  وتخصصات  مهام  واختالف 

الحكومية والخاصة، وهي جميعها مؤسسات يُتوقع 

القوات  كوادر  وخربات  تجارب  من  تستفيد  أن  لها 

نقلها  الرضوري  من  يبدو  التي  امليدانية  املسلحة 

رشائح  مختلف  يف  منها  االستفادة  دائرة  وتوسيع 

املجتمع.

ثالثًا: الصناعــــات الدفاعية .. رافد 
رئيسي لعملية التنمية الشاملة

اإلماراتية  والعسكرية  الدفاعية  الصناعات  تتمتع 

بالكفاءة العالية، وباتت تنافس بقوة يف األسواق 

العاملية، وتضع صوب أعينها أسواق أوروبا وآسيا 

ونجحت  إليها،  منتجاتها  لتصدير  أفريقيا  وشامل 

يف إبرام صفقات عديدة تدر عوائد مجزية. ولعل 

أن  مضافة،  قيمة  الدفاعية  الصناعات  مينح  ما 

عليها  تقوم  املهمة،  االسرتاتيجية  الصناعات  هذه 

والقدرة  العالية  بالكفاءة  تتمتع  وطنية،  كوادر 

عىل التطوير واالبتكار، فضالً عن ذلك، فإن قطاع 

األساسية  القواعد  من  بات  الدفاعية،  الصناعات 

املهمة  الروافد  ومن  عموماً،  الوطنية  لصناعاتنا 

القتصادنا الوطني، وأحد األدوات الحيوية لسياسة 

التنويع االقتصادي.

وتنتج الرشكات الدفاعية اإلماراتية اليوم منتجات 

متنوعة، تشمل طائرات بدون طيار وسفناً بحرية 

ورشاشات  ومسدسات  وبنادق  وتجارية،  حربية 

وآليات  )منر(،  املهام  متعددة  وآليات  وصواريخ 

ووسائل  وذخائر،  )ربدان(  برمائية  قتالية  مشاة 

وتجهيزات  ومعدات  واقية  وسرتات  تدريع 

 %100 إماراتية  املنتجات  وغالبية هذه  ومالبس، 

عرب  اإلمارات  يف  إنتاجها  يتم  صناعات  وبعضها 

الدفاعية  الرشكات  كربيات  مع  قوية  رشاكات 

العاملية. كام حققت الصناعات الدفاعية البحرية 

اإلماراتية إنجازات غري مسبوقة يف منطقة الرشق 

جزءاً  سدت  عمالقة  وطنية  رشكات  عرب  األوسط 

الحربية  السفن  من  الدولة  احتياجات  من  كبرياً 

السفن  عرشات  بناء  يف  نجحت  كام  والتجارية، 

وشبه  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  والزوارق 

القارة الهندية وافريقيا الشاملية، وصيانة وتأهيل 

عديد من األساطيل العسكرية لعدد من الدول.

اليوم  اإلماراتية  الدفاعية  الصناعات  وتستقطب 

رؤوس أموال ضخمة سواء من الحكومة أو القطاع 

املدن  إقامة  يف  التوسع  حالياً  يجري  كام  الخاص، 

التحتية املتميزة  البنية  الدفاعية وتوفري  الصناعية 

القادرة عىل دفع  املواطنة  الكوادر  فيها وتدريب 

هذه الصناعات إىل األمام، لتشكل هذه الصناعات 

من  كبرياً  جانباً  تسد  كام  لإلمارات،  أمن  صامم 

احتياجات القوات املسلحة ووزارة الداخلية. 

شهدته  الذي  الهائل  التطور  أن  يف  شك  وال 

املاضية  القليلة  السنوات  يف  الدفاعية  الصناعات 

بات يدعم عملية التنمية الشاملة واملستدامة يف 

أكرث من جانب، وذلك عىل النحو التايل:

متينة  دعامة  الدفاعية  الصناعات  أصبحت   -  1

لقاعدة اقتصادنا الوطني، ولخطط تنويع مصادر 

بعد  ما  اقتصاد  املهمة يف  األدوات  الدخل، وأحد 

يف  مهم  دور  من  به  تقوم  ما  خالل  من  النفط، 

الوطنية، وتوسيع  للمنتجات  فتح أسواق جديدة 

أبواب  وفتح  النفطية،  غري  االقتصادية  األنشطة 

جديدة للصناعات اللوجستية املساندة للصناعات 

مرشوعات  تطوير  يف  واملساهمة  العسكرية، 

صغرية ومتوسطة ميكن أن تتكامل رأسياً مع هذه 

املؤسسات  من  الكثري  تعمل  حيث  الصناعات؛ 

الرشكات  تزويد  واملتوسطة يف  الصغرية  الصناعية 
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يف  مكملة  بأنشطة  الكبرية  العسكرية  الصناعية 

مجال قطع الغيار، واملواد املعدنية، والكيميائية. 

األجنبية،  االستثارات  من  املزيد  جذب   -  2

خالل  الوطنية  الدفاعية  الرشكات  نجحت  حيث 

مع  رشاكة  اتفاقيات  إبرام  يف  املاضية  السنوات 

من  خاللها  من  تتمكن  شهرية  عاملية  رشكات 

نقل  إىل  إضافة  جديدة،  أموال  رؤوس  جذب 

الدفاعية  الصناعات  التكنولوجيا يف قطاع  أحدث 

الدفاعية  الرشكات  مجلس  واستطاع  لإلمارات. 

الوطنية  الرشكات  بني  رشاكات  إبرام  يف  الوطنية 

والرشكات العاملية الشهرية يف الصناعات الدفاعية 

وجنوب  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  وخاصة 

بهدف  وغريها،  الجنوبية  وكوريا  وتركيا  أفريقيا 

املجلس  يعمل  كام  الوطنية،  صناعتنا  دعم 

يف  الرائدة  اإلماراتية  الرشكات  استقطاب  عىل 

الصناعات الدفاعية العسكرية من خالل اطالعهم 

التوازن  برنامج  يف  مشاركتهم  ودعم  وتشجيعهم 

االقتصادي.

املتقدمة:  التكنولوجيا  توطني  يف  املساهمة   -  3

الوطنية  الدفاعية  الصناعة  نهضة  أن  شك  ال 

التقنيات  أحدث  بتوظيف  مرتبط  اإلماراتية 

مع  عالقتها  توثيق  إىل  إضافة  فيها،  الحديثة 

والعاملية،  املحلية  األبحاث  ومراكز  الجامعات، 

ولهذا كان هناك اهتامم من الجهات املعنية بهذه 

االقتصادي-مجلس  التوازن  الصناعات)برنامج 

الرشكات الدفاعية الوطنية( عىل االستثامر يف بناء 

القدرة  متتلك  التي  املواطنة  الكوادر  من  قاعدة 

والنموذج  الحديثة،  التقنيات  من  التعامل  عىل 

الواضح لذلك هو “مجمع توازن الصناعي”، الذي 

منتجاته  وتتمتع  املواصفات،  ألفضل  وفقاً  شيد 

املعايري  بأعىل  وذخائر  أسلحة  من  املتعددة 

الخاصة بالصناعات العسكرية املتطورة.

4 - دعم قطاع الصناعة )التكامل بني الصناعات 

الذي  التطور  ينفصل  ال  واملدنية(:  الدفاعية 

قطاع  الدولة عن  الدفاعية يف  الصناعات  تشهده 

لهذا  نوعية  إصافة  ميثل  بل  عام،  بوجه  الصناعة 

الدفاعية  الصناعات  أن  خاصة  الحيوي،  القطاع 

الصناعات  عىل  منها  كبري  جانب  يف  تعتمد 

واأللومنيوم  الحديد  صهر  صناعات  مثل  املدنية 

واإللكرتونيات والكابالت وتصنيع الرادات. وليس 

الصناعات  أن  السياق  هذا  يف  املبالغة  قبيل  من 

الصناعي  التقدم  مظاهر  أحد  باتت  الدفاعية 

والتقني الذي تشهده الدولة.

5 - إرشاك القطاع الخاص واالستفادة من قدراته 

حيث  الدفاعية،  الصناعات  تطوير  يف  الكبرية 

يدخل القطاع الخاص الصناعات الدفاعية بشكل 

يف  منتجاتها  عىل  كبري  طلب  وجود  بسبب  كبري 

دولة اإلمارات، لتلبية احتياجات األفرع املختلفة 

من القوات املسلحة.

مدخالً  متثل  الدفاعية  الصناعات  أصبحت   -  6

لتعزيز رشاكات اإلمارات االقتصادية مع العديد 

هذه  أتاحت  حيث  املتقدم،  العامل  دول  من 

عالقات  شبكة  تقيم  يك  للدولة  فرصة  الصناعات 

مجال  يف  الرائدة  الدول  مع  متميزة  تعاونية 

التصنيع العسكري، ويف مقدمتها الواليات املتحدة 

عن  فضالً  وروسيا،  وفرنسا  وبريطانيا  األمريكية 

عالقات التعاون القوية التي تربطها بدول أخرى 

يف  جيداً  رصيداً  أيضاً  تكنولوجياً، ومتتلك  متفوقة 

الجنوبية  كوريا  مثل  العسكري،  التصنيع  مجال 

بناء رشاكات  والهند وغريهام، وبالتايل فإن فرص 

قوية مع هذه الدول قامئة، ما يعزز فرص نجاح 

العربية  االمارات  دولة  يف  الوليد  القطاع  هذا 

السيام  النجاح،  وفرص  آفاق  له  ويوفر  املتحدة 

تشجيع  عىل  قامئة  سياسات  تتبنى  الدولة  أن 

االستثامرات يف هذا املجال الحيوي، كام توفر أيضاً 

الناشئة  العسكرية  للصناعات  قوي  دعم  غطاء 

القوات  تزويد  أولوية  منحها  خالل  من  بالدولة 

املعدات  من  باحتياجاتها  اإلماراتية  املسلحة 

العسكرية التي يتم تصنيعها يف مرشوعات داخل 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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مرآة للنهضة   .. رابعًا: “آيدكس “ 
االســــتثمارات  لجــــذب  ونافــــذة 

الخارجية
البعد اآلخر لالستفادة من  العسكري  التصنيع  ميثل 

محاور  يف  الدولة  حققتها  التي  النوعية  االنجازات 

يعد  حيث  املعارض،  صناعة  مثل  أخرى  اقتصادية 

وأهم  أضخم  أحد  “آيدكس”  الدويل  الدفاع  معرض 

الرشكات  كربيات  تتبارى  التي  العاملية  الواجهات 

وبالتايل  خالله،  من  منتجاتها  عرض  يف  الدفاعية 

الزمة  خطوة  مبنزلة  يبدو  العسكري  التصنيع  فإن 

لإلستفادة من الفرص التي توفرها الدولة آلخرين يف 

مجال التصنيع العسكري.

منذ  “آيدكس”  الدويل  الدفاع  معرض  حقق  لقد 

دورته  عام 1993، وحتى  األوىل  دورته  انطالقته يف 

متواصلة،  نجاحات   ،2017 فرباير  يف  عرش  الثالثة 

سواء من حيث الزيادة املضطردة يف حجم املساحة 

العاملية  والرشكات  الدول  أو  للعروض  املخصصة 

التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  ألحدث  العارضة 

والبحرية  الربية  األسلحة  صناعة  يف  العسكرية 

الحديثة.

الدفاع  ملعرض  عرشة  الثالثة  الدورة  وكشفت   

الدويل “آيدكس 2017” التي اقيمت يف شهر فرباير 

شهدته  الذي  الكبري  التطور  عن   2017 العام  من 

جلياً  ذلك  وظهر  اإلماراتية،  الدفاعية  الصناعات 

مبشاركة أكرث من 150 رشكة وطنية مبنتجات دفاعية 

الدعم  إىل  يعود  النجاح  وهذا  ومتميزة.  متنوعة 

الرشيدة،  القيادة  جانب  من  والالمحدود  املطلق 

حيث ينظم معرض “آيدكس” تحت رعاية صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله. ويأيت يف 

عىل  العمل  برضورة  الدامئة  سموه  توجيهات  ظل 

تعظيم االستفادة من هذه املعارض يف تطوير قواتنا 

باهتامم  املعرض  يحظى  كام  وتحديثها.  املسلحة 

مكتوم،  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

“منصة  املعرض  يف  سموه  يرى  والذي  الله،  رعاه 

الدفاع،  صناعة  يف  وتقنياً  معرفياً  جيوشنا  لتطوير 

وملتقى عاملياً للتعاون وتبادل الخربات”، كام يحظى 

متزايد ومتابعة دقيقة من جانب  باهتامم  املعرض 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل 

املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 

الذي يحرص دوماً عىل إظهار املعرض بالصورة التي 

العربية  اإلمارات  لدولة  الحضارية  النهضة  تعكس 

صناعة  مجال  يف  اكتسبتها  التي  والشهرة  املتحدة 

يكون  أن  عىل  يحرص  سموه  فإن  ولهذا  املعارض. 

حارضاً يف فعاليات املعرض عىل مدى أيام انعقاده، 

العاملية  الرشكات  ممثيل  مع  مبارشة  لقاءات  وعقد 

العارضة وممثيل الكثري من الدول املشاركة باملعرض.

 وال شك يف أن الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة 

ملعرض “آيدكس”، وتوجيهاتها املستمرة لتوفري فرص 

نجاحه عىل املستويات كافة، إمنا يؤكد حرصها عىل 

تعزيز مكانة دولة اإلمارات وتطوير قواتها املسلحة 

تعزز  التي  بالصورة  املعرض  وإظهار  ناحية،  من 

صناعة  مجال  يف  اإلمارات  اكتسبتها  التي  الشهرة 

املعارض من ناحية ثانية.

لتطور  فريدة  فرصة  “آيدكس”  معرض  ويقدم   

اإلمارات  دولة  يف  والعسكرية  الدفاعية  الصناعات 

فقط  ليس  طموحاتها،  وتحقيق  املتحدة  العربية 

من خالل توفري بيئة تنافسية قوية مع نظرياتها من 

الحيوي،  املجال  هذا  يف  املتقدمة  الدول  مختلف 

ولكن أيضاً من خالل التعرف عىل أحدث التقنيات 

لهذه  املعرض  يوفره  عام  فضالً  عاملياً،  املناظرة 

من  هائلة  تسويقية  فرص  من  الوطنية  الصناعة 

خالل منحها أولوية استثنائية يف الرتويج والتسويق 

تحرص  التي  املسلحة،  بقواتنا  الخاصة  والتعاقدات 

الوطنية.  املصانع  منتجات  احتياجاتها من  عىل سد 

بهذا املعنى، فإن املعرض ميثل نافذة مهمة لتطوير 

أنه  كام  اإلمارات،  يف  الدفاعية  الصناعات  قاعدة 

بالصناعات  للنهوض  الظروف  توفري  يف  يسهم 



55

الدفاعية، وجعلها أحد القطاعات الواعدة لالقتصاد 

االقتصادية  أبوظبي  “رؤية  يواكب  ومبا  الوطني، 

2030”، التي تعترب قطاع الدفاع من الركائز األساسية 

صناعات  فإن  معروف  هو  فكام  عليها.  تقوم  التي 

املحركات  من  تعترب  والدفاع  والفضاء  الطريان 

الرئيسة التي حددتها “رؤية أبوظبي 2030” ضمن 

12 قطاعاً ميكن أن تحقق أهداف اإلمارة يف مجال 

التنويع االقتصادي، وهي القطاعات التي متتلك فيها 

لرأس  االستخدام  وكثيفة  تنافسية  ميزات  أبوظبي 

األسواق  إىل  التصدير  نحو  موجه  ومعظمها  املال، 

اإلقليمية والعاملية.

ملعرض  النسبية  األهمية  من  يضاعف  ما  ولعل 

تفوق  عىل  دامغة  شهادة  ميثل  بات  أنه  “آيدكس” 

دولة اإلمارات العربية املتحدة، وواجهة ملا تشهده 

ومرآة  كافة،  املستويات  عىل  متواصل  تطور  من 

املجاالت.  تشهدها يف جميع  التي  الشاملة  للنهضة 

من  واسعة  ملجموعة  معروفاً  “آيدكس”  وأصبح 

رشكات الصناعة الدولية وموردي األنظمة، والوفود 

واالسرتاتيجيني  العسكريني  واملحللني  العاملية، 

من  واحداً  أصبح  أنه  يدركون  الذين  العسكريني 

وهناك  العامل.  يف  القرار  التخاذ  منصات  أهم 

التي  واإلحصاءات  واملؤرشات  الشواهد  من  العديد 

ملعرض  النجاح  منحنى  تصاعد  عىل  بوضوح  تربهن 

الدولية  باملشاركة  يتعلق  فيام  سواء  “آيدكس”، 

إبرامها،  يتم  التي  الصفقات  حجم  يف  أو  الواسعة 

اإلقبال  دفع  وقد  املعرض.  فاعليات  هامش  عىل 

آخر،  إىل  عام  من  “آيدكس”  معرض  عىل  املتزايد 

وتسابق الرشكات العاملية عىل عرض أحدث تقنيات 

املعرض  عىل  القامئني  فيه،  العسكرية  الصناعات 

دورة ألخرى حتى  من  العرض  مساحات  زيادة  إىل 

تستوعب هذا الكم الهائل من املشاركني والعارضني 

واإلعالميني والزوار، وهذا يف حد ذاته إمنا يؤكد الثقة 

الكبرية بدولة اإلمارات واقتصادها وإمكاناتها املميزة 

كمركز عاملي للمعارض.

كام يشكل معرض “آيدكس” قيمة اقتصادية مهمة، 

حيث يسهم بشكل فاعل يف تعزيز االقتصاد الوطني 

التي  الخدمات  عن  الناتجة  العائدات  خالل  من 

الحركة  بدورها  تنشط  والتي  هامشه،  عىل  تقدم 

هذا  وجود  أن  كام  الدولة،  يف  والتجارية  السياحية 

الكم الهائل من الوفود التجارية التي متثل الرشكات 

التي  الكبرية  الصفقات  من  بالعديد  يتوج  العاملية، 

يعد  كام  املهم،  واالقتصادي  التجاري  مردودها  لها 

ألنه  اإلمارات،  لدولة  مهمة  دعائية  وسيلة  املعرض 

محط أنظار وسائل اإلعالم اإلقليمية والعاملية، األمر 

ملا  املهمة،  الرتويج  قنوات  إحدى  منه  يجعل  الذي 

حققته الدولة من إنجازات عىل مختلف األصعدة، 

أو  للدولة،  االستثامرات  جذب  إىل  يؤدي  قد  وهذا 

الرتويج ملعاملها السياحية.

التــــوازن  مجلــــس  خامســــًا: 
االقتصــــادي للصناعات الدفاعية 

.. داعم لالقتصاد الوطني

التوازن االقتصادي، منذ تأسيسه عام  شكل مجلس 

مسرية  لدفع  مسبوقة  غري  شجاعة  خطوة   1992

والعمل  الوطني  لالقتصاد  جديدة  آفاق  نحو  النمو 

مع  واسعة  وتجارية  اقتصادية  رشاكات  إقامة  عىل 

بقية دول العامل، وأصبح اآلن يرشف عىل الصناعات 

الدفاعية ، كام يعد مركزاً للتميز يف التنمية والرسعة 

املتعددة  الجديدة  التجارية  املشاريع  إنجاز  يف 

يف  يلعبه  الذي  املهم  الدور  عن  فضالً   ، املجاالت 

       تتمتع الصناعات 
الدفاعية والعسكرية 

اإلماراتية بالكفاءة 
العالية وباتت تنافس 

بقوة في األسواق 
العالمية
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من  الشابة  واملواهب  الكوادر  وتطوير  استيعاب 

ومقدراتهم،  كفاءاتهم  وتعزيز  اإلمارات  مواطني 

مرشوعاً   65 من  أكرث  إقامة  يف  املجلس  ساهم  كام 

باستثامرات تتجاوز قيمتها 10 مليارات درهم.

أكتوبر  يف  االقتصادي  التوازن  مجلس  احتفل  وقد 

عاما عىل  الفيض مبناسبة مبرور 25  باليوبيل   2017

املجلس  يف  العاملني  من  نخبة  بحضور  إنشائه، 

والرشكات التي أنشأها خالل السنوات املاضية والتي 

بلغ عددها نحو 90 رشكة من بنيها 40 رشكة تعمل 

والتي  والدفاعية  العسكرية  الصناعات  مجال  يف 

خلقت عرشات اآلالف من فرص العمل ألبناء الوطن 

، وهذه الرشكات تقوم بدور حيوي ومهم يف دعم 

أداء االقتصاد الوطني لدولة اإلمارات.

االقتصادي  التوازن  مجلس  أن  القول  وميكن 

للصناعات الدفاعية بات يشكل أحد دعائم االقتصاد 

الوطني، بالنظر ملا ييل:

عى  تقوم  اسراتيجية  املجلس  هذا  ينتهج   -  1

شبكة  وإنشاء  اسراتيجية  رشاكات  بناء  يف  التوسع 

عالقات تعاونية متميزة مع الدول الرائدة واملتفوقة 

يف مجال التصنيع الدفاعي، إضافة إىل دعم تأسيس 

الدفاعية  الصناعة  لتطوير  املناسبة  التحتية  البنية 

اإلقليمي  الصعيد  عىل  املنافس  للمستوى  ورفعها 

الدفاعية  الصناعات  بدأت  وبالفعل  والدويل. 

رشاكات  إقامة  يف  املجلس  تأسيس  مع  اإلماراتية 

الوطنية واألجنبية واجتذاب  الدفاعية  مع الرشكات 

اإلمارات  لدولة  الحديثة  والتكنولوجيا  االستثامرات 

الدولة،  ملواطني  املعرفة  قامئة عىل  وظائف  وتوفري 

إضافة إىل توسيع فرص األعامل للمشاريع الصغرية 

واملتوسطة والرشكات الكربى.

للصناعات  االقتصادي  التوازن  مجلس  يركز   -  2

الدفاعية عى األنشطة التي تدعم توجهات التنويع 

االقتصادي من خالل دعم القطاعات غري النفطية، 

وبعد ما يزيد عىل ربع قرن من تأسيسه، تحول تركيز 

التصديرية  للصناعات  قطاعات  بناء  إىل  الربنامج 

عام  وكان  العاملية.  اإلمداد  سلسلة  يف  واالنخراط 

2010 حاسامً بالنسبة للصناعات الدفاعية، حيث تم 

إجراء تغيريات جذرية يف سياسات وتنظيامت مجلس 

الحقيقية  املتطلبات  لتواكب  االقتصادي،  التوازن 

الرتكيز  وبدأ  املنطقة،  وأسواق  املسلحة  للقوات 

متقدمة  وطنية  دفاعية  صناعة  إقامة  عىل  ينصب 

التكنولوجية،  والتطبيقات  النظم  أحدث  تواكب 

خاصة أن هذه الصناعة خصبة للغاية ومجال واسع 

التوازن  برنامج  واستطاع  واالبتكار،  لالخرتاعات 

االقتصادي من إنشاء صناعات دفاعية متعددة منها 

الطائرات بدون طيار والصواريخ والذخائر وصناعة 

واملدرعات  واآلليات  والقوارب  الطائرات  وصيانة 

أكرث من 67 %  بأن  اإللكرتوين وغريها علام  واألمن 

من هذه الصناعات تم بالتعاون مع القطاع الخاص.

روافد  أهم  االقتصادي  التوازن  مجلس  يعترب   -  3

االقتصاد الوطني سواء عى مستوى إمارة أبوظبي 

أو عى مستوى دولة اإلمارات، ومتكن املجلس من 

تأسيس نحو 90 رشكة وكياناً استثامرياً )مبا فيها 40 

يف  والعسكري(  الدفاعي  املجال  صناعات  يف  رشكة 

أكرث من 11 قطاع يف مختلف القطاعات االقتصادية 

والعسكرية.  الدفاعية  الصناعات  قطاع  بينها  من 

الرامية  الجهود  يف  فعال  بشكل  املجلس  ويساهم 

لتحقيق أهداف رؤية حكومة أبوظبي 2030 وتعزيز 

وتطوير  الجديدة  التكنولوجيا  نقل  نحو  التوجهات 

الكفاءات  وتأهيل  وبناء  الصناعية  التحتية  البنية 

يف  واالبتكار  البحث  وتحفيز  وتشجيع  الوطنية 

القيادة  لرؤية  تجسيدا  والتقنية  الصناعية  املجاالت 

الرشيدة نحو إعداد كوادر وطنية مؤهلة ومتسلحة 

بالعلم واملعرفة ملواجهة تحديات املستقبل.

4 - حققت الرشكات الدفاعية التي أسسها مجلس 

دورة  يف  دخلت  مجزية  عوائد  االقتصادي  التوازن 

آالف  بتوفري  ساهمت  فيام  الوطني،  االقتصاد 

يويل  املجلس  أن  يؤكد  وهذا  الدامئة،  الوظائف 

كافة  وتوفري  املواطن  متكني  لعملية  بالغاً  اهتامماً 

تطوير  يف  تسهم  أن  شأنها  من  التي  اإلمكانيات 

ليتمكن من  قدراته وصقل مواهبه وتنمية معارفه 

خدمة وطنه ويواصل مسرية البناء والعطاء . وتشري 

اإلحصائيات إىل أن  قيمة االستثامرات يف الرشكات 

مليار   36 نحو  بلغت  التوازن  مجلس  أسسها  التي 

دخلت  عوائد  الرشكات  هذه  حققت  فيام  درهم، 

مليار   70 نحو  بلغت  للدولة  االقتصادية  الدورة  يف 

درهم.

5 - دعم سياسة التنويع االقتصادي: أسس مجلس 

والفضاء  االتصاالت  قطاعات  يف  رشكات  التوازن 

والطريان باإلضافة إىل دخوله بشكل مميز يف صناعة 

الروبوتات  أنظمة  وتطوير  الربمجيات  وتطوير 

استثامرات  جانب  إىل  املعادن  وتصنيع  والخدمات 

والصناعات  والزراعة  الصحة  قطاعات  يف  نوعية 

الغذائية والطاقة والنقل والتطوير العقاري، والبنى 

العسكرية  الصناعات  قطاع  جانب  إىل  التحتية 

تنويع  سياسة  يف  دوره  بذلك  مدعامً  والدفاعية، 

الدخل إلمارة أبوظبي ودولة اإلمارات بوجه عام.

        يشكل مجلس 
التوازن االقتصادي 

للصناعات الدفاعية أحد 
دعائم االقتصاد الوطني 

ويعد مركزًا للتميز في 
التنمية والسرعة 
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الشــــركات  مجلــــس  سادســــًا: 
منصــــة  الوطنيــــة..  الدفاعيــــة 
لتســــهيل االســــتثمارات االجنبية 

وتعزيز التنمية الصناعية
مع تطور الصناعات الدفاعية الوطنية ودخول القطاع 

مجلس  إنشاء  الرضوري  من  كان  بقوة  لها  الخاص 

عام  تحقق  ما  وهو  الوطنية  الدفاعية  للرشكات 

2014. ويشكل هذا املجلس جزءاً من مجلس التوازن 

لقطاع  الرئيسية  املنصة  يعترب  حيث  االقتصادي، 

التواصل  قنوات  تعزيز  يف  ويسهم  الوطني  الدفاع 

الفاعلة ما بني متعاقدي الدفاع املحليني واملؤسسات 

الدولية من أجل خدمة املصالح الوطنية للدولة.

أبرزها  أهداف  عدة  تحقيق  إىل  املجلس  ويهدف 

العمل كقناة للتواصل مع الرشكات الوطنية العاملة 

احتياجاتها  عىل  والوقوف  الدفاعية  القطاعات  يف 

بني  املتفاعل  والحوار  الشفافية  ثقافة  وتعزيز 

االقتصادي  التوازن  ومجلس  الدفاعية  الرشكات 

ومؤسسات القطاع الخاص وتطوير القدرات املحلية 

آفاق  وفتح  التصنيع  بقطاع  والنهوض  الدولة  يف 

اإلمارات  اقتصاد  عىل  بالنفع  يعود  مام  جديدة 

الوطنية  والرشكات  املؤسسات  وعىل  عام  بشكل 

التقنية  واملعرفة  الخربات  وتبادل  خاص  بشكل 

والفنية بني األعضاء وتشجيع استثامر رؤوس األموال 

الوطنية واألجنبية يف القطاعات الدفاعية املختلفة يف 

بإقامة  الخاصة  والبحوث  الدراسات  وإعداد  الدولة 

مشاريع دفاعية جديدة يف الدولة وتبادل الدراسات 

بشأن  والتنسيق  والتعاون  املجال  والبحوث يف هذا 

تعنى  التي  العمل  وورش  العلمية  املؤمترات  إقامة 

بتطوير القطاعات الدفاعية املختلفة.

ونجح املجلس منذ تأسيسه يف بناء وتعزيز عالقاته 

مع رشكائه باملؤسسات الحكومية والرشكات األجنبية 

ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة، خاصة أن هناك 

فريق عمل باملجلس مكلف بتنمية هذه العالقات 

واألجنبية  املحلية  الرشكات  مع  وثيق  بشكل 

االقتصادي  التوازن  برنامج  الطالعهم عىل متطلبات 

مبختلف  اإليفاء  أجل  من  لهم  الالزم  الدعم  وتوفري 

مراحل الربنامج.

حالياً  الوطنية  الدفاعية  الرشكات  مجلس  ويضم 

منها 60% رشكات خاصة و%40 رشكات  46 رشكة 

مجلس  من  ممثلني  من  املجلس  ويتكون  حكومية، 

إضافة  الوطنية  الدفاع  ورشكات  االقتصادي  التوازن 

االقتصادي  التوازن  مجلس  يرى  أخرى  أطراف  ألي 

أداء  يف  الدفاعية  الرشكات  مجلس  تساعد  قد  أنها 

رسالته. ويحرص مجلس الرشكات الصناعية الدفاعية 

واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  وجود  عىل  الوطنية 

املحافل  يف  الصناعي  بالقطاع  العاملة  الوطنية 

الدعم  سبل  تقديم  عن  فضالً  الدولية،  واملعارض 

واملتطورة  الحديثة  التكنولوجيات  الستقطاب  كافة 

الدفاعية  الوطنية  الصناعات  مستوى  رفع  بهدف 

وبناء سمعة طيبة لها يف األسواق العاملية.

ويف شهر فرباير 2018، منح مجمع توازن الصناعي 

رشكات الدفاع الوطنية املنضوية تحت مظلة مجلس 

التسهيالت  من  حزمة  الدفاعية  للرشكات  اإلمارات 

الطرفان  وقعها  تفاهم  مذكرة  مبوجب  واالمتيازات 

بهدف وضع إطار عام يهدف إىل متكني تلك املشاريع 

وتطويرها بشكل يضمن مساهمتها يف تطوير قطاع 

وتضمنت  الوطني.  واألمني  العسكري  التصنيع 

تشمل  واإلعفاءات  التسهيالت  من  حزمة  املذكرة 

للرشكات  اإلمارات  مجلس  أعضاء  الرشكات  منح 

الدفاعية أسعار إيجار تفضيلية عىل جميع األصول 

الصناعية الخاصة بالرشكة، مبا يف ذلك ورش العمل 

واملستودعات والوحدات الصناعية الخفيفة وأماكن 

التوازن  مجمع  سيتحمل  كام  للموظفني،  اإلقامة 

املجلس  ألعضاء  الطاقة  توصيل  تكاليف  الصناعي 

ومن   . واط  كيلو   250 عن  احتياجاتهم  تقل  الذي 

توازن  مجمع  مع  املوقعة  التفاهم  مذكرة  شأن 

الصناعي أن تفتح آفاقاً واسعة أمام عدد من رشكات 

املجلس،  مظلة  تحت  املنضوية  الوطنية  الدفاع 

يف  املبادرة  روح  تعزيز  إىل  تهدف  املبادرة  وهذه 

القطاع  تطوير  عملية  وتسهيل  وتشجيع  الدولة، 

قطاع  تطوير  تحفيز  والعسكري  األمني  الصناعي 

اقتصادي رئييس.

الدفاعيــــة  الشــــركات  ســــابعًا: 
الوطنية، ودورها في دعم قطاع 

الصناعة واالقتصاد الوطني
هناك العديد من الرشكات الدفاعية صاحبة الخربة 

الكبرية يف إنتاج الصناعات العسكرية، وما يرتبط بها 

من صناعات مدنية تسهم يف دعم االقتصاد الوطني، 

ولعل أبرز هذه الرشكات:

)إديك(:  العسكرية  للصناعات  اإلمارات  - رشكة   1

للصناعات  متكاملة  رائدة  وطنية  منصة  وهي 

املستوى  توفر مرافق عاملية  العسكرية،  والخدمات 

من  الرشكة  وتتخذ  الدعم.  وخدمات  والتكنولوجيا 

وهي  لها،  مقراً  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

       يسهم مجلس 
الشركات الدفاعية 

الوطنية في تعزيز قنوات 
التواصل ما بين متعاقدي 

الدفاع المحليين 
والمؤسسات الدولية
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الصناعات  قطاع  وكفاءات  قدرات  مختلف  تجمع 

العسكرية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ضمن 

إطار منصة موحدة ومتكاملة، بهدف تحسني القيمة 

والرشكاء وغريهم من  واملساهمني  للعمالء  املقدمة 

الجهات املعنية.  وتسعى رشكة اإلمارات للصناعات 

إىل   أن   تكون   منصة   رائدة   “إديك”  العسكرية 

 ومتكاملة   للصناعات   العسكرية   يف   دولة   اإلمارات  

 العربية   املتحدة،   وتهدف   إىل   توفري   منتجات  

 وخدمات   ذات   املستويات   العاملية   سعياً   لضامن  

 أعىل   درجات   الجاهزية   للقوات   املسلحة   لدولة  

 اإلمارات   العربية   املتحدة،   وتعزيزاً   لدورها   الريادي  

 يف   بناء   وتنمية   الكفاءات   الوطنية،   تعمل   اإلمارات  

 للصناعات   العسكرية   مبثابرة   وعزم   عىل   تحقيق  

 تطلعاتها   يف   أن   تكون   الرشيك   األول   ملجاالت   التصنيع  

 والخدمات   ونقل   وتطوير   التكنولوجيا .                                                                                             

عىل  املنطقة  يف  نوعها  من  األوىل  “إديك”  وتعد 

متكاملة  عسكرية  خدمات  من  تقدمه  ما  صعيد 

وخدمات التصنيع الوطني، يف منشآت مصممة وفق 

دعم  وخدمات  وبتقنيات  العاملية،  املعايري  أحدث 

القدرات  مختلف  الرشكة  وتجمع  املستوى.  رفيعة 

والكفاءات يف قطاع الصناعات الدفاعية يف اإلمارات 

ضمن إطار منصة موحدة ومتكاملة، بهدف تحسني 

من  وغريهم  والرشكاء  واملساهمني  للعمالء  القيمة 

أصحاب املصلحة والجهات املعنية.

دمج  خالل  من   2014 عام  يف  “إديك”  وتأسست 

وتوازن  للتنمية،  مبادلة  رشكة  من  أصول  رشكات 

القابضة ومجموعة اإلمارات املتقدمة لالستثامرات، 

اإلنرتنت  شبكة  عىل  ملوقعها  وفقاً  الرشكة  وتضم 

االستثامرية  أبوظبي  رشكات  وهي  رشكة   16 حالياً 

لألنظمة الذاتية )أدايس( والطيف للخدمات الفنية، 

واملركز العسكري املتقدم للصيانة واإلصالح والعمرة 

و”يس”  املساحية،  للخدمات  و”بيانات”  )أمرُك(، 

وكراكال  العاملية،  و”كراكال”  املتقدمة،  للحلول 

املتقدمة،  للحلول  و”تاليس”  الخفيفة  للذخائر 

و”توازن داينامكس”، و”توازن” للصناعات الدقيقة، 

و”أكادميية هورايزن” الدولية للطريان )أفق( و”منر” 

لوجستكس”  ايرواسبيس  و”جلوبال  للسيارات، 

أدفانسد  و”نافال   ،)GAL( اللوجستية  للخدمات 

 )NAS( املتقدمة  البحرية  للحلول  سوليوشنز” 

األمنية  لالتصاالت  كومنيكيشنز  سكيور  ورشكة 

)سكيور( وبركان ميونشرن سييتمز.

متكاملة  دورة حياة  الربية  للصيانة  “إديك”  وتقدم 

وعمرة  وإصالح  صيانة  خالل  من  الدفاع  ألنظمة 

توريد  بسلسلة  مدعومة  واملكونات،  املعدات 

التنمية  العلمية،  األبحاث  وأحدث  متكاملة، 

والهندسة، والتدريب التقني.

2 - رشكة “توازن” القابضة: تأسست عام 2007 من 

قبل مجلس التوازن االقتصادي  بهدف إقامة مشاريع 

من خالل الرشاكات واالستثامرات االسرتاتيجية التي 

توفر قيمة مضافة لقطاعات التصنيع يف الدولة والتي 

تركز عىل عدد من املجاالت، والتي تشمل صناعات 

واملعادن  والذخائر  والسيارات  والطريان  الدفاع 

والتكنولوجيا، وتضم القامئة الحالية للرشكات التابعة 

التصنيع  تنشط يف مجاالت  القابضة رشكات  لتوازن 

الذاتية  واألنظمة  واآلليات  والسيارات  والتجميع 

والذخائر  والذخائر  والرياضية  العسكرية  واألسلحة 

دقيقة التوجيه وأندية الرماية والخدمات التدريبية 

الرشكات  قامئة  وتضم  الكفاءات،  ودعم  والتدريب 

التدريع  ألنظمة  والحصن  وجاهزية  ورماية  مريكل 

واملتقدمة بايروتكنيكس املخصصة يف الذخائر، كام 

رشكات  مجموعات  ضم  ربدان  أكادميية  شاركت 

القابضة  توازن  وتضم  آيدكس.  معرض  يف  توازن 
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مجمع توازن الصناعي.

وتعد “توازن”، واحدة من أهم الرشكات اإلماراتية 

العاملة يف مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، بل 

تصنف إحدى أكرث الرشكات الوطنية ذائعة الصيت 

لجهودها  نتيجة  والدويل،  اإلقليمي  املستوى  عىل 

املميزة، فيام يتعلق بالصناعات الدفاعية من أسلحة 

عالية  جودة  من  صناعاتها  به  تتمتع  وما  وذخائر، 

وتقنيات عالية.

3 - مجمع “توازن” الصناعي: يعد يف الوقت الراهن 

تم  التي  نوعها،  الفريدة من  الصناعية  املناطق  من 

يف  لإلسهام  العاملية  املعايري  ألفضل  وفقاً  إنشاؤها 

العربية  اإلمارات  لدولة  الصناعية  القدرات  تطوير 

املتحدة، بهدف توفري بيئة مناسبة لدعم احتياجات 

عمالئه من املنشآت املتخصصة يف التصنيع الدفاعي 

منوهاً  األخرى،  القطاعات  يف  الصناعات  جانب  اىل 

وتصنيع  الدفاعي،  التصنيع  يشمل  املجمع  بأن 

الدقيق،  والتصنيع  األساسية،  للصناعات  املعادن 

وصناعات الطريان، فضالً عن صناعات قطاع النفط 

والغاز والخدمات.

تصنيع  منشآت  الصناعي  توازن  مجمع  ويضم 

وتجميع وتخزين ومرافق لتجميع وتفكيك األسلحة 

عىل درجة عالية من التخصص للمنتجات الدفاعية، 

والورش  املصانع  جانب  إىل  ذلك  صناعية.  وأرايض 

واملعارض واملكاتب، ومبان سكنية للموظفني بنيت 

للتأجري يف هذا املجمع التجاري واملستدام. وإضافة 

اىل ذلك، يقوم مجمع توازن الصناعي بتوفري الدعم 

لعمالئه يف مجاالت الخدمات الحكومية والتنظيمية 

العاملة  وتوفري  اللوجستية  والخدمات  واملشرتيات 

متطورة  أعامل  ومركز  التدريب  ومرافق  املاهرة 

للزوار.

للتصنيع  منشآت  الصناعي  “توازن”  مجمع   ويوفر 

الدفاعي إىل جانب الصناعات يف القطاعات األخرى 

املعادن  وتصنيع  الدفاعي  التصنيع  تشمل  والتي 

وصناعات  الدقيق  والتصنيع  األساسية  للصناعات 

والغاز  النفط  غيار  قطع  وصناعات  الطريان 

والخدمات، ويضم املجمع منشآت تصنيع وتجميع 

وتخزين ومرافق لتفكيك األسلحة عىل درجة عالية 

صناعية  وأرايض  الدفاعية  للمنتجات  التخصص  من 

ومصانع وورشاً ومعارض، وميثل املجمع حالياً مقراً 

لجهات تصنيع عديدة أبرزها رشكات بركان للذخائر 

وتوازن  للسيارات  ونرص  الخفيفة  للذخائر  وكراكال 

الدفاعية  لألنظمة  وتوازن  الدقيقة  للصناعات 

املتقدمة وتوازن ديناميكس وكراكال العاملية.

متكاملة  منطقة  الصناعي  “توازن”  مجمع  ويشكل 

للتصنيع، تطمح ألن تكون املركز الجديد للصناعات 

ألن  املجمع  يسعى  حيث  واملتقدمة،  الدقيقة 

توفري مقر  متكامالً لألعامل، من خالل  يكون مركزاً 

االسرتاتيجي.  التصنيع  ملؤسسات  عاملية  مبواصفات 

الذي  للتدريب،  توازن  مركز  أيضاً  املجمع  ويضم 

جاء تأسيسه انطالقاً من الرؤية نحو تطوير الكوادر 

البرشية لدعم خطط توازن القابضة للنمو عىل املدى 

الطويل، حيث يقوم املركز بتنفيذ العديد من برامج 

للمواطنني  العالية  الجودة  ذات  والتطوير  التدريب 

مع  اسرتاتيجية  برشاكات  املركز  ويرتبط  واألجانب. 

دولة  وخارج  داخل  التعليمية  املؤسسات  من  عدد 

بخدمات  املتدربني  تزويد  يساهم يف  اإلمارات، مام 

وتتضمن  املستويات.  أعىل  عىل  وتدريبية  تعليمية 

جامعة  بها  ترتبط  التي  األكادميية  املؤسسات 

اإلمارات ومعهد سيمسون األكادميي يف أملانيا.
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إىل   - القابضة  توازن  رشكات  ملجموعة  واململوكة 

مسمى  تحت  تأسست  عندما   2007 العام  أوائل 

حيث  الذاتية  األنظمة  الستثامرات  أبوظبي  رشكة 

أعقب تلك املرحلة تطور الرشكة خالل عام لتشمل 

العمل عىل األنظمة البحرية واألرضية وتلك الخاصة 

باملهام الخاصة إىل جانب األنظمة الجوية. ومتت يف 

عام 2009 إعادة إطالق الرشكة تحت مسمى رشكة 

أضفى  مام  الذاتية،  لألنظمة  االستثامرية  أبوظبي 

نحو  ورؤيتها  الرشكة  توجهات  عىل  جديدة  حيوية 

الريادة يف هذا املجال.

الذاتية  األنظمة  الستثامرات  أبوظبي  رشكة  وتعد 

مجال  يف  الفريدة  الرشكات  إحدى  »أدايس« 

العربية  اإلمارات  بدولة  العسكرية  الصناعات 

أن  واملتخصصون  الخرباء  يالحظ  حيث  املتحدة، 

الرشكة تحقق قفزات نوعية يف مجال عملها بشكل 

مدروس، إذ انتقلت يف السنوات األخرية من صناعة 

الطائرات بدون طيار إىل أنظمة املناطيد عرب إنشاء 

وحدة لتزويد أنظمة املناطيد، لتلبية الطلب املتزايد 

القطاعات  قبل  من  األنظمة  من  النوع  هذا  عىل 

جنوب  منطقة  ويف  الدولة  يف  والخاصة  الحكومية 

آسيا والرشق األوسط وشامل أفريقيا، وقالت أدايس، 

اململوكة بالكامل لرشكة »توازن« اإلماراتية القابضة، 

أن هذه الخطوة قد جاءت كثمرة لتعاونها مع عدد 

من أبرز املؤسسات املتخصصة يف أنظمة املناطيد يف 

أوروبا وأمريكا الشاملية، ويف إطار توجهات الرشكة 

الذاتية  األنظمة  املكتسبة يف مجال  لتوجيه خرباتها 

لتوفري خدمات متكاملة لعمالئها.

5 - رشكة أبو ظبي لبناء السفن ADSB: تأسست 
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من  الحني  ذلك  منذ  الرشكة  ومتّكنت   ،1996 عام 

إىل  الرشكة  وتستند  متميزة،  عاملية  مكانة  تحقيق 

مكانتها  لرتسيخ  االسرتاتيجي،  وموقعها  سمعتها، 

الدعم  السفن، وتقديم  بناء  كرشكة رائدة يف مجال 

لألساطيل البحرية التجارية والعسكرية عىل مستوى 

أعىل  السفن  لبناء  أبوظبي  رشكة  وتوفر  املنطقة. 

وصيانتها  السفن  بناء  خدمات  من  جودة  مستوى 

وتجديدها، عىل امتداد دورة الحياة. ومتتلك الرشكة 

البناء  خدمات  توفري  لها  تتيح  وإمكانيات  قدرات 

ألرقى  وفقاً  التأهيل  وإعادة  واإلصالح  والصيانة 

منها  يستفيد  والتي  املجال  هذا  يف  املتبعة  املعايري 

البحرية، مبا يف  السفن والوحدات  طيف واسع من 

البحرية، وخدمات  التجارية واملنصات  ذلك السفن 

زوارق  من  وغريها  للجرافات  البحري  الدعم 

التي توفرها للسفن  الخدمات  العمل، باإلضافة إىل 

العسكرية. 

حوض  أول  تشغيل  الرشكة  بدأت   ،2016 عام  ويف 

جاف عائم يف ميناء زايد بأبوظبي. ويساهم الحوض، 

الذي بدأ العمل يف شهر يوليو 2016، يف دعم خطط 

الرشكة الرامية إىل توسيع نطاق خدماتها التجارية، 

وتعزيز قدراتها لتوفري خدماتها للسفن األكرب حجامً، 

وتوسيع قاعدة عمالئها من صناعات النفط والغاز.  

وتقدم “ أبوظبي لبناء السفن “ أعىل مستوى جودة 

دول  يف  السواحل  خفر  قوات  إىل  الدعم  لخدمات 

مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خالل املشاريع 

أكرث  مع  بها  ترتبط  التي  الخدمة  وعقود  املشرتكة 

الرشكات العاملية خربة يف هذا املجال.  وتتبوأ الرشكة 

القطع  لبناء  برنامج  أكرب  بفضل  رائدة  مكانة  حالياً 

فرقاطات  إنشاء  خالل  من  املنطقة،  يف  البحرية 

التابعة  البحرية  القوات  لصالح  “بينونة”  طراز  من 

املتحدة.  العربية  اإلمارات  لدولة  املسلحة  للقوات 

تسليم  عن  الرشكة  أعلنت   ،2017 العام  وخالل 

يف  الدفاع  وزارة  لصالح  العسكري  لإلنزال  زورقني 

لرشاء  طلبية  ضمن  وذلك  الشقيقة،  الكويت  دولة 

مثاين قطع بحرية.  

تعزيز  إىل  السفن”  لبناء  “أبوظبي  رشكة  وتسعى   

ففي  العاملية،  الرشكات  من  العديد  مع  رشاكاتها 

تعاون  اتفاقية  الرشكة  وقعت   2018 مارس  شهر 

العسكرية،  للتجهيزات  دي”  دي  “إيه  رشكتي  مع 

و”شانتييه نافال كواش” الفرنسية املتخّصصة بتزويد 

واإلنقاذ  الدفاع  سفن  وبناء  البحرية  الخدمات 

تنظيم  يف  الجديدة  االتفاقية  وستسهم  واليخوت. 

الرشكات  بني  فعال  بشكل  واملعرفة  الخربات  تبادل 

الثالث، للمساعدة يف تلبية متطلبات السوق املحلية 

االتفاقية  هذه  ومتثل  املتحدة.  العربية  اإلمارات  يف 

السفن”، ورشكتي  لبناء  “أبوظبي  بني رشكة  الثالثية 

و”شانتييه  العسكرية،  للتجهيزات  دي”  دي  “إيه 

لخدمة  األمد  طويل  تعاون  بداية  كواش”  نافال 

أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أسايس، 

وتلبية احتياجات األسواق االسرتاتيجية األخرى.

للتحول  الثالث  الرشكات  جاهزية  االتفاقية  وتؤكد 

األسواق  عىل  الواسع  واالنفتاح  العاملية  نحو 

بعد  يوماً  وتنافسية  تعقيداً  تتزايد  التي  الدولية 

السفن  لبناء  أبوظبي  تعاون رشكتي  يوم. وسيعتمد 

و”شانتييه نافال كواش عىل تبادل قدراتها الهندسية 

واإلمارات  فرنسا  بني  املوزعة  وخرباتهام  والصناعية 

العربية املتحدة، األمر الذي يفتح مجاالً واسعاً أمام 

لكّل  الفريدة  اإلمكانات  من  لالستفادة  الرشكتني 

منهام، بهدف خدمة سوق اإلمارات وتلبية متطلبات 

االقتصاد املحيل، واحتياجات التطوير فيها، والرتكيز 

الحقاً عىل التوجه نحو أسواق أخرى.

خاتمة
تعترب القوات املسلحة أهم مرتكزات عملية التنمية 

مسرية  يدعم  آمن  مناخ  من  توفره  مبا  الشاملة، 

التطور يف مختلف املجاالت، ومبا تقوم به من أدوار 

مهمة يف إعداد العنرص البرشي وتأهيله بشكل فاعل 

يف مختلف مواقع العمل الوطني، كام أن الصناعات 

سياسة  مرتكزات  أهم  باتت  والعسكرية  الدفاعية 

تنويع الدخل، من خالل ما تقوم به من بناء قاعدة 

من  بكثري  الوطني  االقتصاد  ترفد  متنامية  صناعية 

فرص التنويع يف مجاالت الدخل عرب تصدير منتجات 

والدولية  اإلقليمية  األسواق  إىل  الصناعات  هذه 

ميادين هذه  إىل  املواطنني  لدخول  الفرصة  وإتاحة 

هذه  أهمية  عن  فضالً  هذا  الدقيقة،  الصناعات 

الصناعات يف دعم عملية التقدم والتطور وتنافسية 

وتوطني  مختلفة،  تنموية  مجاالت  يف  الدولة 

من  تتيحه  ما  خالل  من  املتقدمة،  التكنولوجيا 

رشاكات مع كربى الرشكات الدولية يف هذا املجال، 

املواطنة متتلك  الكوادر  قاعدة من  إعداد  تسهم يف 

أدوات التكنولوجيا املتقدمة، وكيفية توظيفها بشكل 

فاعل يف الصناعات املدنية والعسكرية.  
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ما أعقد حياًة محصورًة بين صح 
وخطأ، كل فعل محكوم بين 

أحدهما، وكل موقف إن لم يكن 
صحيحًا فهو خاطئ، إْذ يبدو 

أن الطبيعة حين كفلت لإلنسان 
حق التجربة ليتعلم، كما كفلتها 

للحيوان، تدخل البشر بحجة 
التصحيح، واإلصالح، والتصويب، 

والغريب أن حياة الحيوان مستمرة 
كما هي.

رغم أن قوانني الطبيعة تحدد مساره، وغالباً 

يتدخل  حني  الحيوان  عامل  يف  التوازن  يهتز 

حرش  طبع  لديه  اإلنسان  أي  ألنه  اإلنسان، 

وأفكاره،  قوانينه،  ليضع  كل يشء،  يف  نفسه 

قطة  أن  صادفك  فهل  وأطامعه،  وميوله، 

لتؤنب  لها،  سابق  موقف  تراجع  سوف  ما، 

السيناريو،  إعادة  عىل  تسهر  أو  نفسها، 

لتظفر  القفزة،  حجم  قللت  أنها  وتتمنى 

بفأرة هربت منها!

إعادة  عذابات  يعيش  اإلنسان  بينام 

املوقف  املشهد، ويعيش  الحسابات، وتكرار 

يف  يومه  ويشغل  عقله،  يف  ومرات  مرات 

الوقت  استحالة رجوع  أمسه، رغم  مراجعة 

إىل الوراء، إال أنه ال يزال يحاسب نفسه، فأي 

عذاب هذا؟

من  لنبدأ  املايض  بنسيان  نُنصح  ما  كثرياً   

جديد، لكن نحن غرقنا يف كتابة قوائم سوداء 

والخاطئ،  للصحيح  قوائم  بيضاء،  وأخرى 

ليس  قوائم  عليها،  ليكملوا  لألبناء  ونورثها 

اعتقل  متى  أدري  وال  آخر،  وال  أول  لها 

اإلنسان نفسه بنفسه، وعقد محكمة رسية 

بحركاته،  به،  مرتبصة  محكمة  داخله،  يف 

وأحالمه،  بواقعه  ونياته،  بأقواله  وسكناته، 

تحتاج  وال  جداً،  بسيطة  املعادلة  أن  مع 

مساحة  يف  محصورة  إنها  تعقيد،  لهكذا 

حدود،  وبينهام  واآلخر،  أنت  اسمها  صغرية 

فقط، ال تتجاوز أنت، وال هو يتجاوزها.

وما بعدها ال ميكن أن يكون خطأ أو صح، 

هي أمور ترتاح لها، فتفعلها، وأخرى ترضيك 

وتأخذها، أو تسعدك وتعيش بها، أو تحميك 

من األمل وترتكها.

عىل  نحكم  أن  ميكن  ال  املثال،  سبيل  وعىل 

املوقف  بل  صحيح،  أو  خطأ  أنه  التصنع 

فالتظاهر  رضره،  من  نفعه  يحدد  من  هو 

يحميك،  ما،  موقف  يف  وتصنعها  بالشجاعة 

ال صح وال خطأ

بقلم : أمل بنت فهد
كاتبة سعودية

ولو كان قلبك بلغ حنجرتك من الخوف، ويف 

يرض  ألنه  نفاقاً،  التصنع  يكون  آخر  موقف 

آخر، ويجعله يشعر مبشاعر ليست حقيقية، 

لكن تصنعك هو من زيف الخارطة بأكملها، 

لذا فإن التصنع ليس سيئاً يف ذاته، وميكنك 

وطريقة  حياء،  أو  تردد  دون  استخدامه 

لؤمه،  من  نبله  تحدد  من  هي  استخدامك 

وعىل ذلك ميكن أن تقيس أموراً أعمق وأكرث.

وضعها  قوانني  والخطأ  الصح  أن  دامئاً  تذكر 

من  كانت  إن  وتأكد  تشملك،  وال  غريك، 

صنعك أنت، أم هي تركة وجدتها فاتبعتها.                               

هــــدنـــــة
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مجلس اإلمارات للشركات الدفاعية – 
همزة وصل رئيسية للشركات اإلماراتية

للرشكات  اإلمارات  مجلس  أن  السامحي  وقال 

»توازن«  مجلس  بدعم  يحظى  الذي  الدفاعية، 

االقتصادي« ميثل حلقة اتصال رئيسية بني الرشكات 

الصناعية املحلية والدولية عىل حد سواء واملساهمني 

الحكوميني الرئيسيني.

وأوضح السامحي يف مقابلة حرصية مع مجلة »درع 

الدفاعية  للرشكات  اإلمارات  مجلس   « أن  الوطن« 

يرمي إىل تسهيل عمليات التواصل الفاعلة وتطوير 

اإلماراتية يف  بالرشكات  القوية والتعريف  الرشاكات 

الخارج عن طريق »جناح الدفاع اإلمارايت«.

إىل  الدفاعية  للرشكات  اإلمارات  مجلس  ويهدف 

الصناعية  الرشكات  بني  ومتواصل  بناء  حوار  إقامة 

الدفاع  وزارة  مثل  املختلفة  املساهمة  والجهات 

والوزارات  املسلحة  للقوات  العامة  والقيادة 

األساسية  البنية  الحكومية األخرى وقطاع  والهيئات 

واملنظامت  األجنبية  والرشكات  العلمية  والهيئات 

الدولية الكربى التي تعمل يف املجال الدفاعي.

يف  األعضاء  الرشكات  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

عدة  يف  تعمل  الدفاعية  للرشكات  اإلمارات  مجلس 

الجوي  والفضاء  الطريان  مثل  مختلفة  مجاالت 

السرباين  التصفيح وأنظمة املدفعية واألمن  وأنظمة 

)اإللكرتوين( والدعم اللوجستي والذخرية والصواريخ 

والقطع البحرية والفضاء واألقامر الصناعية واملركبات 

العسكرية. وضمت قامئة الجهات املشاركة يف جناح 

 ADSB اإلمارات كال من رشكة اإلمارات لبناء السفن

الدولية  اإلمارات  ورشكة  القابضة  اعتامد  ورشكة 

املصنعة لألسلحة يف اإلمارات )إديك كاراكال( ورشكة 

صرح سلطان عبد هللا السماحي، مدير عام مجلس اإلمارات للشركات 
الدفاعية، بأن مشاركة الشركات اإلماراتية في معرض ومؤتمر األمن 
القومي وخدمات الدفاع عن آسيا  )DSA(الذي أنهى فعالياته في 

العاصمة الماليزية كوااللمبور مؤخرا تحت مظلة مجلس اإلمارات للشركات 
الدفاعية)EDCC( ، حققت نجاحا باهرا من حيث عرض القدرات واإلمكانيات 

الهائلة التي تتمتع بها الشركات اإلماراتية على المستوى الدولي.

حـوار الرائد/ جميل السعدي

مدير التحرير
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أبوظبي  ربدان  وأكادميية  السفن  لصناعة  الفطيم 

واملجموعة الذهبية الدولية ورشكة “منر” للسيارات 

لالتصاالت  الياه  ورشكة  أبوظبي  طريان  ورشكة 

الفضائية )الياه سات(، وهي رشكة ُمساهمة خاصة 

الذراع  للتنمية،  مبادلة  لرشكة  بالكامل  مملوكة 

االستثامري لحكومة أبوظبي، ومنتزة )مجمع( توازن 

واملعدات  للسيارات  املتحدة  والرشكة  الصناعي 

الثقيلة ومجلة »درع الوطن« و» أيدكس«.

قدرات وإمكانيات
ومؤمتر  معرض  يف  »املشاركة  أن  السامحي  وأوضح 

)DSA( آسيا  عن  الدفاع  وخدمات  القومي  األمن 

ساعدتنا عىل التعريف بقدرات وإمكانيات الرشكات 

للرشكات  اإلمارات  مجلس  يف  األعضاء  اإلماراتية 

الدفاعية )EDCC( ونحن نحتفل مبرور ثالثني عاما 

عىل تنظيم املعارض واملؤمترات«.

محلية  رشكة   13 من  أكرث  هنا  »لدينا  أن  وأضاف 

وأحد  املختلفة.  واألمن  الدفاع  مجاالت  يف  تعمل 

هو  الدفاعية  للرشكات  اإلمارات  مجلس  أهداف 

الفرصة املناسبة لالنطالق  تسويق أعضائه ومنحهم 

عرض  طريق  عن  الدولية  الساحة  عىل  والنمو 

قدراتهم وإمكانياتهم، عالوة عىل تحقيق االنسجام 

والتفاهم املطلوبني مع الرشكات والهيئات الدولية«.

دور هام
وأشار مدير عام مجلس اإلمارات للرشكات الدفاعية 

قائال  الذي يؤديه فعالية املجلس  الفعال  الدور  إىل 

اآلن،  حتى  63 رشكة  عضويته  يف  يضم  املجلس  إن 

مجاالت  مثانية  من  أكرث  اليوم  »لدينا  أنه  موضحا 

ميزة  إىل  بالنسبة  أما  واألمن.  الدفاع  بني  ترتاوح 

املشاركة يف معرض ومؤمتر األمن القومي وخدمات 

يف  فتتلخص  ماليزيا  يف   )DSA( آسيا  عن  الدفاع 

نجاحنا يف االستئثار باهتامم عدد كبري من الرشكات 

العاملية وبعض دول آسيا التي أعربت عن اهتاممها 

بقدراتنا التي عرضتها رشكاتنا املشاركة يف املعرض”.

دعم متواصل
قطاعي  عىل  نركز  اليوم  أصبحنا  السامحي  وقال 

الدفاع واألمن بحثا عن أفكار جديدة وخلق فرص 

مردوده  له  سيكون  الذي  األمر  جديدة،  عمل 

عن  الوطنية  الرشكات  عىل  تأكيد  بكل  اإليجايب 

طريق املساعدة يف تأسيس عدد أكرب من املشاريع 

آمال  تحقيق  ثم  ومن  العمل،  فرص  وزيادة 

محلية  رشكة  أي  أن  وأضاف  الدولة.  وطموحات 

يف دولة اإلمارات تعمل مبوجب الضوابط واللوائح 

املحلية.

ورشكة  »توازن«  رشكتي  أن  السامحي  وأكد 

اإلمارات  يف  لألسلحة  املصنعة  الدولية  اإلمارات 

)إديك كاراكال( تبذالن كل ما يف وسعهام لدعم 

للدفاع  قوي  قطاع  بناء  إىل  الرامية  الدولة  رؤية 

مجلس  وإمكانيات  قدرات  واستغالل  واألمن 

مشرتكة  كمنصة  الدفاعية  للرشكات  اإلمارات 

هذين  يف  العاملة  القطاعات  كافة  مع  للتواصل 

املجالني.
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وفرنسا  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  قيام  أن  بل 

بتوجيه رضبات قوية لسوريا يف الثالث عرش من 

باألسلحة  املزعوم  الهجوم  بدعوى   ،2018 أبريل 

روسيا،  تحذير  رغم  دوما  مدينة  يف  الكياموية 

أي  بإسقاط  األسد  بشار  لنظام  الرئييس  الحليف 

واستهداف  سوريا  عىل  تطلق  أمريكية  صواريخ 

مواقع إطالقها إمنا يشري بوضوح إىل عودة أجواء 

الحرب الباردة، التي تتصاعد فيها حروب الوكالة، 

ويحاول فيها كل طرف استعراض قوته العسكرية 

يف مناطق األزمات، وما قد يرتتب عىل ذلك من 

ىف  وذلك  الطرفني،  بني  مبارشة  رصاعات  نشوب 

مؤرش واضح عىل تصعيد التوتر الدوىل.

هل يعيـــش العالم حربـــًا باردة 
جديدة؟

األمريكية  البحوث  مراكز  من  العديد  أن  رغم 

الباردة  “الحرب  توصيف  ترفض  والغربية 

الجديدة” عىل الخالفات والتوترات املتزايدة بني 

أمر  ذلك  أن  بدعوى  وروسيا،  املتحدة  الواليات 

ويسوده  املصالح  تحكمه  عامل  ظل  يف  طبيعي 

تعظيم  أجل  من  الكربى  القوى  بني  التنافس 

مناطق نفوذها ، إال أن العامل اآلن يعيش بالفعل 

نفس أجواء الحرب الباردة السابقة، ورمبا بدرجة 

أخطر، خاصة إذا ما تم األخذ يف االعتبار العوامل 

واملعطيات التالية:

العسكري،  “التفــوق  شــعارات  ســيطرة   -  1

الهيمنة، األسلحة الخارقة، جيش املستقبل” عىل 

الواليات  من  لكل  والعسكري  السيايس  الخطابني 

املتحدة وروسيا يف اآلونة األخرية، فاألوىل يف ظل 

التأكيد  إىل  تسعى  ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة 

عىل أنها القوى العظمي الوحيدة يف العامل، بينام 

تسعى روسيا يف ظل إدارة الرئيس فالدميري بوتني 

عظمى  قوى  باعتبارها  بالده  مكانة  إحياء  إىل 

إبان  الحال  كان  كام  املتحدة،  للواليات  مناوئة 

“االتحاد السوفيتي السابق”.

2 - عودة مامرسات الحرب الباردة التي أسهمت 

يف تفاقم حالة عدم االستقرار والالسلم يف العامل، 

الرويس  الجاسوس  “تسميم  حادثة  جسدت  وقد 

املايض هذه  بريطانيا” يف شهر مارس  السابق يف 

تفاعالتها  أن  خاصة  الجديدة،  الباردة  الحرب 

وعدم  التوتر  أن  بوضوح  كشفت  املختلفة 

موسكو  بني  العالقات  يطغيان عىل  زاال  ما  الثقة 

والواليات املتحدة والعديد من العواصم الغربية، 

الحادثة  هذه  إزاء  الغريب  الفعل  رد  يقترص  فلم 

وإمنا  واالحتجاج،  الروس  السفراء  استدعاء  عىل 

املتبادل  كالطرد   ، تصعيدية  خطوات  تضمن 

للدبلوماسيني، واستعراض القوة العسكرية، وهي 

من  ملزيد  مرشحة  العالقات  بأن  تيش  تطورات 

التصعيد خالل الفرتة املقبلة.

كل  ينظر  حيث  للتهديد،  املتبادل  اإلدراك   -  3

والخصم”  “املنافس  باعتباره  اآلخر  إىل  طرف 

الجديدة  األمريكية  فاالسرتاتيجية  له،   الرئييس 

يف  ترامب  الرئيس  أعلنها  التي  القومي  لألمن 

تهديد  كمصدر  روسيا  اعتربت   ،2017 ديسمرب 

الحرب الباردة الجديدة ومستقبل 
األمن والسلم الدوليين

لم يأت التصريح الذي أطلقه األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في التاسع والعشرين من 
شهر مارس الماضي ، وحذر فيه من “أن العالقات بين روسيا والواليات المتحدة تتدهور إلى وضع  

يشبه إلى حد كبير ما شهدناه خالل الحرب الباردة”، من فراغ، وإنما كان نتيجة للتحوالت التي شهدتها 
العالقات بين الجانبين في اآلونة األخيرة، والتي لم تقتصر فقط على تباين المواقف إزاء العديد من 

القضايا اإلقليمية والدولية، وإنما أيضًا، وربما األخطر، بسبب عودة سباق التسلح المحموم بينهما 
والتنافس على النفوذ في العديد من المناطق حول العالم.

بقلم: داليا السيد أحمد
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لألمن القومي األمرييك، حيث أشارت رصاحة:”من 

خالل األشكال املعارصة من التكتيكات التخريبية، 

الداخلية  السياسية  الشؤون  يف  روسيا  تتدخل 

للدول حول العامل وملصالح واشنطن”. وكان الفتاً 

أيضاً أن هذه االسرتاتيجية اعتربت الصني وروسيا 

الواليات  سلطة  لتحدي  يسعيان  كغرميني  معاً 

يف  حرفياً  وورد  ورخائها،  أمنها  وتآكل  املتحدة 

الوثيقة أن روسيا والصني “عقدتا العزم عىل جعل 

جيشيهام،  وتنمية  وعدالً،  حرية  أقل  االقتصاد 

مجتمعيهام،  لقمع  املعلومات  عىل  والسيطرة 

ومد نطاق نفوذهام”. “، يف املقابل، اعترب مجلس 

“االسرتاتيجية  أن  االتحادية  روسيا  يف  األمن 

األمريكية تهدد العامل وأن نهج الهيمنة األمريكية 

يسبب عدم االستقرار”. 

وإحياء  الحادة  الدولية  االستقطابات  عودة   -  4

إىل  تسعى  املتحدة  فالواليات  املحاور:  سياسة 

توسيع حلف الناتو باتجاه روسيا، وتقديم مزيد 

الرويس  الجوار  من  القريبة  للدول  الدعم  من 

جسده  الذي  النحو  عىل   ، وجوروجيا  كبولندا 

مع  واشنطن  وقعته  الذي  العسكري  االتفاق 

تقتني  والذي   ،  2017 يونيو  شهر  خالل  بولندا 

خالله األخرية أسلحة أمريكية متطورة، واالتفاق 

لنرش  والجورجية  األمريكية  الدفاع  وزاريت  بني 

األرايض  يف  “ثاد”  األمريكية  الدفاع  منظومة 

الجورجية املتنازع عليها مع روسيا، 

تسعى  السبل  هذه  كل 

خاللها  من 

الواليات املتحدة أن متتلك أوراق ضغط ملساومة 

من  كل  تحذير  إىل  األخرية  دفع  ما  وهو  روسيا، 

لتهديد  أراضيهام  استخدام  من  وبولندا  جورجيا 

أمنها القومي، بل أنها أكدت يف بيان صدر عنها يف 

أكتوبر 2017 من أن التعاون بني جورجيا وحلف 

حقيقيا  تهديدا  يشكل  “الناتو”  األطليس  شامل 

لألمن اإلقليمي. 

التي تقوم  التحركات  التي تشعر بخطورة  روسيا 

من  بالقرب  الناتو  وحلف  املتحدة  الواليات  بها 

وتسعى  أيضاً  اللعبة  نفس  متارس  حدودها، 

تكن  التي  للدول  واملساندة  الدعم  تقديم  إىل 

العداء لواشنطن كإيران وكوريا الشاملية، وتدعم 

من  قدر  أقىص  مامرسة  أجل  من  مواقفهام 

الضغوط عىل الواليات املتحدة، وهذا قد يؤدي يف 

نهاية املطاف إىل العودة لحالة االستقطاب الدويل 

التي ميزت الحرب الباردة بني الجانبني يف القرن 

املايض، خاصة أن هناك قوى دولية أخرى تنظر 

بنوع من الحذر إىل مامرسات اإلدارة األمريكية يف 

ظل إدارة الرئيس ترامب، كالصني وأملانيا 

وتجارية  اقتصادية  العتبارات 

باألساس، ما يعني أن 

قد  العامل 

نتيجة  االستقرار  عدم  من  جديدة  مرحلة  يشهد 

القوى  بني  التفاعالت  الرصاع عىل  لسيطرة طابع 

الكربى.

تداعيــات الحرب الباردة الجديدة 
على األمن والسلم الدوليين

روسيا  بني  الباردة  الحرب  عودة  أن  شك  ال 

بالشكل  عام  بوجه  والغرب  املتحدة  والواليات 

السابق تنطوي عىل تهديد واضح لألمن والسلم 

من  أكرث  يف  والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين  عىل 

جانب:

1 - تصاعد سباق التسلح بصورة رمبا تفوق تلك 

التي كانت موجودة إباد الحرب الباردة السابقة، 

فاملتتبع لترصيحات املسئولني الروس واألمريكيني 

لدى  اإلرصار  من  حالة  أمام  أننا  بوضوح  يلحظ 

كل من الطرفني عىل تأكيد تفوقه العسكري عىل 

الرئيس  ألقاها  التي  الكلمة  ففي  اآلخر،  الطرف 

أكد   ،2018 مارس  شهر  يف  الربملان  أمام  الرويس 

قدراتها  لتعزيز  الزًما  اهتامًما  ستويل  بالده  أن 

األسلحة  من  مجموعة  عن  وكشف  الدفاعية، 

إىل  “يصل  أن  ميكنه  صاروخ  بينها  من  الجديدة، 

صاروخ  تطوير  إىل  مشرياً  العامل”،  يف  مكان  أي 

بأنه “ال يقهر”. كام أعلن يف  كروز جديد وصفه 

الحديثة  األسلحة  حصة  زيادة  عن  ذاته  الوقت 

وتشكيل  باملئة،   60 نحو  إىل  الرويس  الجيش  يف 

تكنولوجية،  قوة  ذي  صناعي  عسكري  مجمع 

يبني “جيش املستقبل” يف خطة السنوات العرش 

اتهامات  مع  بوتني  ترصيحات  وتزامنت  املقبلة. 

التزاماتها  بانتهاك  لروسيا  جديدة  أمريكية 

باملعاهدات املربمة بني الطرفني، مبا فيها معاهدة 

اعتربت  إذ  املدى.  وقصرية  املتوسطة  الصواريخ 

الرويس  الرئيس  ُمباهاة  أن  املتحدة  الواليات 

ترسانة  يف  الجديدة  بالصواريخ  بوتني  فالدميري 

ان  عىل  ودليل  مسؤول  غري  عمل  النووية  بالده 

موسكو تنتهك معاهدات الحد من االسلحة. 

النائب  موريل”  “مايكل  أن  بل 
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السابق لرئيس املخابرات األمريكية “يس أي إيه”، 

عىل  معلقاً  قال  حينام  ذلك  من  أبعد  إىل  ذهب 

هذا السجال بقوله:”عدنا أليام الحرب الباردة من 

التطورات  جديد”، يف إشارة واضحة إىل أن هذه 

يف الترصيحات املتبادلة بني الجانبني تدل عىل أن 

هناك نزاعا كامنا بني روسيا والواليات املتحدة ال 

يختلف كثريا عام كان عليه الوضع خالل الحرب 

الباردة.

استعادة  يف  النووي”:  عودة”الردع   -  2

عىل  يقوم  كان  الذي  الباردة  الحرب  إلرث 

املتحدة  الواليات  بني  النووي”  سياسات”الردع 

العقيدة  جاءت  السابق،  السوفيتي  واالتحاد 

وزارة  نرشتها  التي  الجديدة  األمريكية  النووية 

الدفاع األمريكية )البنتاجون( يف الثاين من فرباير 

النووي”  املوقف  “مراجعة  عنوان  تحت   2018

للواليات املتحدة، والتي كشفت بوضوح عن نية 

الرتسانة  لتطوير  ترامب”  “دونالد  الرئيس  إدارة 

لألعداء  ردعاً  أكرث  لتكون  األمريكية  النووية 

والخصوم،  ومتنح هذه العقيدة الرئيس “ترامب” 

السلطة القانونية إلصدار أوامر برضبات نووية يف 

حاالت الطوارئ.  وتنطلق مراجعة إدارة “ترامب” 

ردع  رضورة  من  األمريكية  النووية  للسياسة 

استخدام  روسيا، وخصوم ومنافيس واشنطن عن 

األسلحة النووية ضدها وحلفائها من خالل تعزيز 

املنخفضة.  التدمريية  القوة  النووية ذات  قدراتها 

النووي لروسيا  التفوق  القلق األمرييك من  وهذا 

تتجه المتالك قوة  أن األخرية  إىل  باألساس  يرجع 

تنطلق  صواريخ  عىل  تعتمد  نووية”  “غري  ردع 

برسعات أكرب من رسعة الصوت وتستطيع رضب 

وهذا  عالية،  بدقة  بعيدة  مسافات  عىل  أهداف 

ما أشارت إليه بوضوح مجلة “ناشيونال إنرتست” 

من  العرشين  يف  عنها  تقرير صدر  األمريكية، يف 

نوفمرب 2017، حينام كشفت أن روسيا بدأت يف 

امتالك صواريخ بعيدة املدى، عالية الدقة، تنطلق 

أهدافها،  نحو  الصوت  رسعة  من  أكرب  برسعات 

الصواريخ  من  النوع  هذا  أن  إىل  النظر  الفتة 

قوة  إىل  إضافة  تقليدية  ردع  قوة  متتلك  يجعلها 

الردع النووية.

3 - تعقيد األزمات الراهنة يف أكرث من منطقة حول 

العامل: رمبا يبدو تأثري الحرب الباردة الجديدة بني 

موسكو وواشنطن عىل األزمات اإلقليمية، فنتيجة 

لغياب إرادة التوافق والتعارض يف املصالح بينهام 

تفشل جهود الحل السيايس لهذه األزمات، ففيام 

يتعلق باألزمة األوكرانية يبدو واضحاً أن الواليات 

املتحدة يف ظل إدارة ترامب مل تغري من موقفها 

منذ إعالمها روسيا يف فرباير عام 2017 عن رشطني 

للحل، أولهام التخيل عن ضم القرم وثانيهام وقف 

الحرب يف رشق أوكرانيا. فيام ترفض موسكو ذلك، 

جهدها  يف  األوكرانية  الورقة  توظيفها  وتواصل 

جوارها  يف  واشنطن  طموحات  لجم  أجل  من 

االسرتاتيجي.

 بينام تظل مواقف الدولتني من األزمة السورية 

مؤرشاً عىل الرصاع املحتدم بينهام عىل النفوذ يف 

الذي  ترامب  فالرئيس  األوسط،  الرشق  منطقة 

من  األمريكية  القوات  عن سحب  أعلن  قد  كان 

سوريا عاد وتراجع عن ذلك يف شهر أبريل 2018، 

بالنفوذ  روسيا  استفراد  ملنع  محاولة  يف  وذلك 

وفرض “الحل “ يف سوريا، خاصة بعد عدم نجاح 

إدارة ترامب يف إقناع روسيا بالفصل االسرتاتيجي 

بينها وبني إيران عىل الساحة السورية. يف الوقت 

كل  وجهتها  التي  العسكرية  الرضبات  فإن  ذاته 
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إىل  وفرنسا  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  من 

سوريا يف الثالث عرش من أبريل 2018، رغم أنها 

النظام  احتفاظ  يشتبه  التي  املواقع  استهدفت 

تبعث يف  أنها  إال  كيامئية،  بأسلحة  فيها  السوري 

عليها  بأن  روسيا  إىل  حازمة  برسالة  ذاته  الوقت 

أن تعيد النظر يف سياساتها ومواقفها ليس فقط 

فيام  أيضاً  وإمنا  السورية،  باألزمة  يتعلق  فيام 

يتعلق بباقي القضايا الخالفية األخرى. واملؤكد يف 

مرحلة  إىل  تؤرش  الرضبات  هذه  أن  األحوال  كل 

جديدة من التصعيد بني الواليات املتحدة وروسيا 

األمن  عىل  الخطرية  بتداعياتها  التنبؤ  ميكن  ال 

والسلم اإلقليمي والدويل، خاصة إذا ما تم األخذ 

موسكو  يف  األوساط  من  العديد  أن  االعتبار  يف 

إهانة  متثل  باعتبارها  الرضبات  هذه  إىل  نظرت 

للرئيس الرويس، فالدميري بوتني، وأنها غري مقبولة 

ومرفوضة.

4 - تراجع دور مجلس األمن فيام يتعلق بحفظ 

املتزايد  فاالستخدام  الدوليني،  والسلم  األمن 

النقض”الفيتو” من جانب كل من موسكو  لحق 

وجعله  بـ”الشلل”،  املجلس  أصاب  وواشنطن 

يف  الحيوي  بدوره  القيام  عن  فقط  ليس  عاجزاً 

ورمبا  أيضاً،  وإمنا  الدوليني،  والسلم  األمن  حفظ 

يف  االستقرار  وعدم  الفوىض  إشاعة  يف  األخطر، 

العامل، يكفي اإلشارة هنا إىل أنه يف الوقت الذي 

السياسات  بخطورة  الدويل  اإلدراك  فيه  يتزايد 

إمداد  يف  وتورطها  املنطقة،  يف  العدائية  اإليرانية 

الباليستية،  بالصواريخ  اإلرهابية  الحويث  ميليشيا 

فإن  السياسات،  هذه  لوقف  التحرك  ورضورة 

الدعم الرويس لطهران يفشل أي محاوالت إلدانة 

من  ذلك  أدل عىل  وليس  السياق،  إيران يف هذا 

شهر  يف  )الفيتو(  النقض  لحق  موسكو  استخدام 

صاغته  األمن،  مجلس  قرار  ضد   2018 فرباير 

بريطانيا و كان سينتقد ايران بسبب عدم وقف 

امدادات الصواريخ االيرانية الصنع اىل املتمردين 

موسكو  استخدام  فإن  ذاته  الوقت  يف  الحوثيني. 

بشار  نظام  تدين  قرارات  أي  ضد  النقض  لحق 

من  بدالً  السورية  األزمة  تعقيد  يف  يسهم  األسد 

 ،2018 أبريل  شهر  من  العارش  ويف  تسويتها. 

عرقلت موسكو وواشنطن جهود بعضهام البعض 

يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة فيام يتعلق 

الكياموية  باألسلحة  الهجامت  يف  تحقيق  بإجراء 

يف سوريا.

خاتمة
عودة أجواء الحرب الباردة بني موسكو وواشنطن 

ال شك ستنعكس سلباً عىل السلم واألمن الدوليني، 

الباردة  الحرب  تداعياتها  يف  تفوق  بدرجة  ورمبا 

بغياب  يتسم  الراهن  الوضع  أن  السابقة، خاصة 

التي ميكن لها أن تحتوي أي توترات أو  اآلليات 

أزمات أو رصاعات محتملة، خالفاً لحقبة الباردة 

للتواصل  آليات  هناك  كانت  حيث  السابقة، 

عدم  لضامن  األحداث  تصعيد  لتجنب  واملراقبة 

تتصاعد حدة  عندما  السيطرة  عن  األمور  خروج 

انهيار  مع  تفككت  اآلليات  تلك  لكن  التوتر، 

مثانينيات  نهاية  يف  السابق  السوفيتي  االتحاد 

القرن املايض، األمر الذي يتطلب العمل عىل وضع 

األزمات  إدارة  يف  التحكم  ميكنها  جديدة  آليات 

حتى  الراهنة،  والدولية  اإلقليمية  والرصاعات 

أعتاب  عىل  العامل  وتضع  السيطرة  عن  تخرج  ال 

ستكون  التي  االستقرار  وعدم  الفوىض  من  حالة 

تداعياتها “كارثية”عىل الجميع.   
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وتنص االسرتاتيجية عىل تطوير قنابل نووية أصغر 

حجامً، وهي قنابل ال تتجاوز قوتها 20 »كيلوتون« 

للتغلب  وذلك  كبرية،  تدمريية  قوة  ذات  ولكنها 

األسلحة  استخدام  تواجه  التي  الصعوبات  عىل 

النووية ذات القدرات الهائلة. كام اقرتحت الوثيقة 

االستمرار يف تطوير الصواريخ الباليستية التي تطلق 

من قواعد برية، وصواريخ الغواصات، باإلضافة إىل 

الوثيقة  وأشارت  جواً.  املحمولة  النووية  األسلحة 

الدفاع  اسرتاتيجية  الركائز  أحد  أن  إىل  رصاحة 

للقوى  املتزايد  »التهديد  مواجهة  هو  األمريكية 

رشوع  مع  خاصة  وروسيا،  الصني  مثل  الرجعية« 

قواتهم  لتطوير  عسكرية  برامج  تبني  يف  الدولتني 

املسلحة، التقليدية وغري التقليدية.

التصعيد الستعادة الردع:
يالحظ عىل هذه االسرتاتيجية مالحظتني أساسيتني، 

لردع  النووية  األسلحة  توظيف  التأكيد عىل  أولهام: 

عىل  والحفاظ  النووية،  وغري  النووية  الهجامت 

الردع،  إخفاق  حالة  يف  الرئيسية  واشنطن  مصالح 

ويرجع هذا النهج إىل املخاوف األمريكية خصوصاً، 

عىل  موسكو  إقدام  إمكانية  من  عموماً  والغربية 

قوات  ملنع  التكتيكية  النووية  األسلحة  استخدام 

أو  الروسية  القوات  هزمية  من  األطليس  حلف 

للضغط عىل حلف شامل األطليس، أو إلنهاء الرصاع 

بصورة مواتية للمصالح الروسية. 

وزارة  يف  بارزين  مسؤولني  أقر   ،2015 عام  ففي 

الكونجرس  أمام  شهادتهام  يف  األمريكية  الدفاع 

»التصعيد  اسرتاتيجية  تتبني  روسيا  أن  األمرييك 

 ،)Escalate to de-escalate( التهدئة«  أجل  من 

من  تقليدي  رصاع  حدة  تخفيف  إىل  ترمي  والتي 

خالل استخدام التهديدات اإلكراهية، والتي يأيت يف 

مقدمتها استخدام األسلحة النووية التكتيكية. ومن 

ثم فإن العقيدة النووية األمريكية الجديدة تهدف 

مالمح اندالع سباق التسلح النووي 
بين القوى الكبرى

نشرت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاجون( في فبراير 2018 وثيقة »مراجعة الموقف النووي«، والتي جاءت 
متسقة مع العهود التي قطعها الرئيس األمريكي دونالد ترامب بضرورة تطوير الترسانة النووية األمريكية 

لمواجهة السرعة التي يطور بها الخصوم والمنافسون أسلحتهم النووية، ولردع أي أعمال عدائية تستهدف 
المصالح واألمن القومي األمريكي.

د. شادي عبد الوهاب
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 Strategic( االسرتاتيجي”  “االستقرار  تحقيق  إىل 

بالحرب  املرتبطة  املفاهيم  أحد  وهو   ،)Stability

القيام  عىل  القدرة  امتالك  يعني  والذي  الباردة، 

)االتحاد  خصم  قيام  حال  يف  ثانية  نووية  برضبة 

السوفييتي آنذاك( بتوجيه رضبة نووية أوىل، ومن 

ثم تعزيز مفهوم الردع.

إرسال  هو  الرئييس  الهدف  فإن  أخرى،  وبعبارة 

تحديداً”  “روسيا  إىل  ملتبس  غري  واضح  تحذير 

نووية  أسلحة  باستخدام  تهديد  أو  تصعيد  أي  بأن 

برد  يقابل  سوف  عسكرية  ميزة  لتحقيق  تكتيكية 

يهدف  الذي  األمر  وهو  حازم،  أمرييك  عسكري 

بصورة أساسية إىل الحفاظ عىل الردع.

املوقف  “مراجعة  وثيقة  فإن  أخرى،  جهة  ومن 

النابعة  املخاطر  إىل مواجهة  تهدف كذلك  النووي” 

إنفاقها  بزيادة  قيامها  مع  خاصة  الصني،  من 

العسكري، لتحديث قواتها املسلحة، والذي يتضمن 

وصواريخ  طائرات  وحامالت  شبح  مقاتالت  تطوير 

مضادة لألقامر الصناعية.

الوثيقة  أكدت  فقد  الحلفاء،  أمن  ضامن  وثانيهام: 

تحمي  سوف  األمريكية  النووية  الرتسانة  أن  عىل 

باعتداء عسكري،  تهديدات  أي  الحلفاء يف مواجهة 

للوثيقة  وفقاً  ما سيساهم،  نووي، وهو  أو  تقليدي 

يف جهود منع االنتشار النووي من خالل دفع هؤالء 

الحلفاء لالعتامد عىل املظلة النووية األمريكية بدل 

من تطوير قدراتهم النووية الخاصة. وبهذا املعني، 

فإن الوثيقة تهدف إىل الرد عىل التهديدات النووية 

إخفاق  مع  خاصة  الشاملية،  كوريا  من  النابعة 

عن  اآلن،  حتى  بذلت،  التي  الدبلوماسية  الجهود 

تطوير  يف  االستمرار  أو  جريانها،  تهديد  عن  إثنائها 

صواريخها الباليستية وأسلحتها النووية.

إذ  مبدأ مشابهاً،  الرويس  الرئيس  أعلن  املقابل،  ويف 

ضد  النووية  لألسلحة  استخدام  أي  »سنعترب  أكد 

حلفاء روسيا هجوماً نووياً عىل بالدنا. وسيكون الرد 

فورياً«. ويعني ما سبق أن كالً من واشنطن وموسكو 

قد عمدت إىل توظيف »الردع املمتد«، لضامن أمن 

حلفائهام يف مواجهة التهديدات النووية، عىل غرار 

لليابان  املتحدة  الواليات  تقدمه  الذي  املمتد  الردع 

الكورية  التهديدات  مواجهة  يف  الجنوبية  وكوريا 

الشاملية. 

تداعيات غير منظورة:
املوقف  »مراجعة  وثيقة  فإن  األخر،  الجانب  عىل 

يف  تتمثل  سلبية  جوانب  عليها  ترتب  قد  النووي« 

يف  الكربى  القوى  مع  عسكري  تسلح  رصاع  بدء 

النظام الدويل، خاصة روسيا والصني. ولعل من أبرز 

مالمح ذلك إعالن الرئيس الرويس، فالدميري بوتني أن 

النووية  األسلحة  من  منظومة  تطوير  بصدد  روسيا 

الجديدة تشمل املنظومة الصاروخية املعروفة باسم 

دفع  مبحركات  تعمل  صواريخ  وهي  »سارَمت«، 

من  أرسع  نووية  رؤوس  حمل  عىل  وقادرة  نووية، 

الصوت وعابر للقارات، وقادر عىل اخرتاق دفاعات 

تطوير  إىل  باإلضافة  األطليس،  شامل  حلف  منظمة 

حمل  عىل  القادرة  الغواصات  منها  أخرى  أسلحة 

الرؤوس النووية، ودرونز بحري قادر عىل حمل رأس 

منشآت  أي  أو  طائرات  حاملة  واستهداف  نووي، 

بحرية.

بدء  مسؤولية  إياها  مبارشة  واشنطن  بوتني  وحّمل 

التفاوض عىل  رفض  تسلح جديد، من خالل  سباق 

وتطوير  التسلح،  من  للحد  جديدة  اتفاقات  أي 

مواقف  وتبني  الجوي،  للدفاع  جديدة  منظومات 

وعىل  النووي«.  املوقف  »مراجعة  يف  تطرفاً  أكرث 

الجديدة،  األمريكية  النووية  العقيدة  أن  الرغم من 

يف  فإنها  نووياً،  سباقاً  تنشئ  الروسية  والسياسات 

التحليل األخري تدفع القوى الكربى للتفكري أكرث من 

مرة قبل الرشوع يف التصعيد الحقيقي، نظراً الدركها 

جيداً التكلفة املرتفعة املرتبطة بالتصعيد.

استعادة الردع اإلقليمي
أنها  إىل  الوثيقة  أشارت  فقد  بإيران،  يتعلق  وفيام 

وافقت عىل تقييد أنشطتها النووية، من خالل اتفاق 

 ،2015 عام  املوقع  الشامل«  االتفاق  عمل  »خطة 

التكنولوجية  القدرة  متتلك  ذلك،  ومع  أنها،  غري 

لتطوير سالح نووي خالل عام  الالزمة  واإلمكانيات 

من اتخاذ قيادتها السياسية قراراً بذلك.

بتطوير  إيران  قيام  أن  إىل  رصاحة  التقرير  ويشري 

صواريخ باليستية طويلة املدى، باإلضافة إىل قيامها 

يثري  املجاورة،  الحكومات  استقرار  لزعزعة  بأنشطة 

قنابل  إنتاج  بعدم  التزامها  مدى  حول  التساؤل 

مخاطر  زيادة  إىل  كذلك  الوثيقة  تشري  كام  نووية، 

حال  يف  نووية،  لقنابل  اإلرهابية  الجامعات  امتالك 

امتلكت دولة مارقة مثل إيران قدرات إنتاج أسلحة 

نووية.

دول  رغبة  أن  النووي«  االتفاق  »مراجعة  وتتوقع 

ما  إذا  يزيد،  سوف  نووية  أسلحة  المتالك  املنطقة 

سعت إيران إلنتاج سالح نووي. ولعل من املؤرشات 

الواضحة يف هذا اإلطار تأكيد سمو األمري محمد بن 

خالل  الدفاع،  ووزير  السعودي  العهد  ويل  سلامن، 

حواره مع برنامج 60 دقيقة عىل شبكة يس يب إس 

       السعودية ال تريد 
الحصول على األسلحة 
النووية لكن إذا طورت 

إيران قنبلة نووية 
فسوف نتبعها في 

أسرع وقت ممكن
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تريد  »ال  السعودية  إن   2018 مارس  يف  األمريكية 

الحصول عىل األسلحة النووية«، لكنه أكد يف الوقت 

فسوف  نووية،  قنبلة  إيران  طورت  »إذا  أنه  ذاته 

نتبعها يف أرسع وقت ممكن«.

عىل  التأكيد  إىل  الرياض  عمدت  ثانية،  جهة  ومن 

اليورانيوم  تخصيب  عىل  القدرة  امتالك  يف  حقها 

والذي  بإيران،  إسوة  سلمي  نووي  برنامج  إطار  يف 

أو  املشرتكة«  العمل الشاملة  خطة  »اتفاق  أضفي 

الضمنية  املرشوعية  اإليراين،  النووي  الربنامج  اتفاق 

عىل امتالكها لهذه القدرات.

إذا  الخيار  هذا  سوى  الرياض  أمام  يكون  ولن 

إيران  منع  عن  املعنية  الدولية  الدول  تقاعست 

المتالك سالح نووي، خاصة يف ظل السلوك اإليراين 

شديد التطرف يف اإلقليم، والذي يعمد إىل توظيف 

من  املسلحة  للفواعل  العسكرية  القدرات  وتطوير 

دون الدول من أجل شن حرب بالوكالة ضد الدول 

ما  نحو  عىل  التوسعية،  ألجندته  املناوئة  العربية 

وضح من إطالق الحوثيني لصواريخ باليستية لتهديد 

أمن اململكة العربية السعودية. 

مبارش  استهداف  أي  أن  جيداً  طهران  وتدرك 

فعل  برد  يواجه  سوف  باليستية  بصواريخ  للرياض 

إىل  عمدت  ولذلك  ضدها،  حاسم  ودويل  إقليمي 

الرصاع  تصعيد  أجل  من  املسلحني  وكالئها  توظيف 

التبعات  تتحمل  أن  دون  اإلقليميني  خصومها  مع 

املرتتبة عىل هذا التصعيد. وبعبارة أخرى، فإن إيران 

مع  بالردع  لإلخالل  الحوثيني  توظيف  إىل  لجأت 

اململكة العربية السعودية. ويف حال أصبحت إيران 

الجامعات  توظيفها  من  املخاوف  فإن  نووية،  دولة 

اإلرهابية لالعتداء عىل الدول املناوئة سوف تزداد، 

يف  املمتد«  »الردع  جدوى  يف  بدوره  هذا  ويشكك 

هذه الحالة.

النووي بني  التسلح  فإن تصاعد  ما سبق،  ويف ضوء 

الردع،  التأكيد عىل  الكربى سوف يساهم يف  القوى 

غري  مكلفة،  بصورة  وإن  الدويل،  االستقرار  ويحفظ 

تضمن  مل  الوثيقة  فإن  اإلقليمي،  املستوى  عىل  أنه 

هذا  ويف  الشاملية.  كوريا  لتهديدات  واضحة  حلوالً 

اإلطار، فإن هناك حاجة مؤكدة إىل استمرار الجهود 

الدولية ملنع تكرار هذ الفشل يف حاالت أخرى، مثل 

إيران، وهو ما يتطلب مراجعة االتفاق النووي لسد 

االستقرار  تحقيق  أجل  من  فيه  الواردة  الثغرات 

اإلقليمي وتجنيب املنطقة االندفاع إىل سباق تسلح 

مكلف، ولكنه رضوري لتحقيق األمن واالستقرار.

       ضرورة مراجعة 
االتفاق النووي مع 

إيران لسد الثغرات 
الواردة فيه لتحقيق 
االستقرار اإلقليمي 

وتجنيب المنطقة 
االندفاع إلى سباق 

تسليح مكلف
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ُيَعّد هذا المقال حول استراتيجية 
التأثيرات المشتركة استمرارًا للمقالين 

السابقين: »الجمع بين النظرية 
والتطبيق« و »من أساسيات التفكير 

االستراتيجي«.

عندما نجمع بني النظرية والتطبيق فإننا نفعل ذلك 

لتحقيق أهدافنا؛ إذ متثل النظرية مصدر إلهام، وكذلك 

تعترب مرشداً بشأن كيفية العمل. ومتثل املحاور الستة 

وهي:  بالفعل،  إلهام  مصدر   2021 اإلمارات  لرؤية 

مجتمع متالحم محافظ عىل هويته، واقتصاد معريف 

تنافيس، ونظام صحي مبعايري عاملية، وبيئة مستدامة 

وبنية تحتية متكاملة، ونظام تعليمي رفيع املستوى، 

ومجتمع آمن وقضاء عادل.

ميكننا من خالل تطبيق أساسيات التفكري االسرتاتيجي 

لو  املحاور.  هذه  لتحقيق  ووسائل  طرقاً  نطّور  أن 

أخذنا – عىل سبيل املثال – محور االقتصاد املعريف 

التنافيس، يستتبع ذلك الحاجة إىل اجتذاب وتطوير 

الخيارات  أحد  ويتمثل  لتحقيقه،  املناسبة  الوسيلة 

املعقولة يف قوة عمل ونظام تعليمي ينشئ املعرفة 

مبستويات تنافسية عىل الصعيد العاملي. وتتوىل دولة 

منها  مختلفة  بطرق  املتحدة هذا  العربية  اإلمارات 

مبارشة  غري  بصورة  األمد:  طويل  ومنها  األمد  قصري 

من خالل استعارة العاملة واملعرفة من أماكن أخرى، 

عمل  مهارات  تطوير  خالل  من  مبارشة  وبصورة 

ومسارات تعليمية وطنية.

يعترب هذا الوصف مقاربة تقليدية تجاه االسرتاتيجية، 

مشابهة ملا ننظمه ونطبقه يف حرب األسلحة املشرتكة؛ 

فيام  متكاملة  ووسائل  طرق  بني  الجمع  يتم  حيث 

بينها لخلق نقاط قوة تسهم يف تحقيق غايات مفيدة. 

دعونا أيضاً نذكر أن التفكري اسرتاتيجياً يعني األخذ يف 

االعتبار إمكانية أن تكون الغايات والطرق والوسائل 

متبادلة فيام بينها، وبالتايل فإننا قد نستعمل اقتصاداً 

أكرث  اقتصادي  منو  لتحقيق  كوسيلة  تنافسياً  معرفياً 

تنوعاً، وتختلف الطرق املتبعة للقيام بذلك أيضاً، من 

التشاركية املتجهة من األعىل إىل األسفل، إىل رأساملية 

السوق الحرة املتجهة من األسفل إىل األعىل.

اختيار  يف  املشرتكة  التأثريات  اسرتاتيجية  تتمثل 

األكرث  املرغوبة  التأثريات  من  متنوعة  مجموعة 

تنافسية من التأثريات املبنية كل عىل حدة. وبالعودة 

أي  عن  السؤال  ميكن   ،2021 اإلمارات  رؤية  إىل 

مجموعة مشرتكة من تلك األهداف ميكن أن تخلق 

تآزرات قوية؟ يعترب االقتصاد املعريف التنافيس والنظام 

كل  ألن  محتمالً؛  خيارًا  املستوى  الرفيع  التعليمي 

هدف ميكن أن يعزز الهدف اآلخر. ويجادل البعض 

استراتيجية التأثيرات المشتركة

د. توماس أ. دروهان
القائد المساعد للشؤون األكاديمية

عميد كلية الدفاع الوطني
اإلمارات العربية المتحدة

thomas.drohan@ndc.ac.ae

ومتعاضدة.  متوافقة  واملحاور  األهداف  جميع  بأن 

أي  املشرتكة  التأثريات  اسرتاتيجية  تحدد  وسوف 

مزايا  تخلق  أن  املرجح  من  املحتملة  املجموعات 

حاسمة ضمن طرق ووسائل مجدية. وهناك العديد 

من أنواع األنظمة التعليمية الرفيعة املستوى، ولكن 

يا تُرى أي نوع منها سيؤدي إىل نوع االقتصاد املعريف 

هي  هذه  الدولة؟  تلتزمه  أن  ميكن  الذي  التنافيس 

األسئلة االسرتاتيجية من الدرجة األوىل التي تركز عىل 

خلق تأثري مشرتك متفوق.

لننظر اآلن يف تطبيق مقاربة التأثريات املشرتكة عىل 

أي  صعباً:   سؤاالً  لنأخذ  العسكرية.  االسرتاتيجية 

محاور رؤية اإلمارات 2021 ميكن للقوات املسلحة 

اإلماراتية املساهمة فيها من خالل العمليات الجارية 

يف الخارج؟ يف غياب إضافة أهداف ومحاور جديدة 

يف  املتمثل  الهدف  أن  يبدو   ،2021 اإلمارات  لرؤية 

وجود مجتمع متالحم محافظ عىل هويته هو أفضل 

تنفيذ  يجب  الحالة،  هذه  ويف  املناسبة.  األهداف 

العمليات يف الخارج بطريقة تعزز التامسك الداخيل 

التي  التأثريات  ننتج  كيف  الوطنية.  الهوية  وتحدد 

املزيج؟ وميكن أن تستهدف  تسهم يف تحقيق هذا 

باستخدام  وذلك  والقدرات،  اإلرادة  الوسائل  هذه 

طرق نفسية وجسدية.

املشرتكة،  التأثريات  اسرتاتيجية  توظيف  خالل  من 

تتمثل الفكرة الرئيسية يف خلق نتائج متفوقة، وليس 

مجرد عمليات أو جهود متفوقة. ويتلخص التحدي 

يف تحويل خطوط العمليات وخط الجهد إىل خطوط 

انطباعي عن  النهج مع  التأثريات. ينسجم هذا  من 

التطلعات واملامرسات اإلماراتية. وسوف يتناول املقال 

التايل كيفية التخطيط إليجاد التأثريات املشرتكة.
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وقد ولدت لعبة الشطرنج يف حضن تصور فلسفي 

إذ  بعيد،  حد  إىل  عقالنية«  »السياسة  أن   يرى 

اخرتاع  أراد  بلهيث  يدعى  هنديا  ملكا  إن  يقال 

لعبة  من  بدال  الرصف  العقل  عىل  تعتمد  لعبة 

فضلها ملك هندي سابق هو باهبود تعتمد عىل 

“الرند”،  أو  “الطاولة”  وهي  معا  والعقل  الحظ 

من منطلق إميان امللك الالحق بأن العقل وحده 

عن  معربا  “الشطرنج”  فجاء  الحياة،  محرك 

ما  رمبا هو  العقالين  النزوع  وهذا  تلك.  فلسفته 

الذي   شتاينربوك،  بيري  األملانية  املالية  وزير  دفع 

متنى لو نازل نابليون بونابرت يف لعبة الشطرنج، 

أن يرى أن هناك أشياء مشرتكة تربط الشطرنج 

عالقة  له  منهام  »كل  قال:  حيث  والسياسة 

الشخص  يتحرى  حيث  االسرتاتيجي  بالتخطيط 

موقفه أوال ثم يضع نفسه محل الخصم ليعرف 

ماذا ينوي فعله يف الخطوة التالية«.

لعبة ملكية
املفضلة  امللوك  لعبة  هو  »الشطرنج«  كان  وإذا 

التي متكن خيالهم من  العموم  لعبة  فهو كذلك 

التحليق بعيدا عن القاع، لينصبوا أنفسهم، طيلة 

الجيوش  يسوسون  وملوكا  قادة  اللعب،  وقت 

او يخرسوها عىل  ليكسبوها  الحروب  ويدخلون 

رقعة واحدة، وهم يف هذا مثل امللوك الالعبني، 

يحققون النرص دون أن يروا صور القتل والتدمري 

أو  الحقيقية،  الحروب  تصاحب  التي  واألشالء 

فإن  الحديثة،  اإللكرتونية  األلعاب  بعض  حتى 

انترصوا تواضعوا بال ضوضاء، وإن ُهزموا صربوا 

بال انفعال وال احتداد وال احتقان.

داال  متكررا  مجازا  الشطرنج  »لعبة  باتت  وبذا 

الصورة  تزين  الدولية،  العالقات  شؤون  عىل 

وبيادق(  )شاهات  وفرسان  مللوك  فنيا  امللتقطة 

العديد من الكتب أو املقاالت البحثية، خصوصا 

كام  الدولية«،  العالقات  بنظرية  املتعلقة  تلك 

املفضلة لدى  كـ »لعبة ملكية« هي  أنها صارت 

الذي  بونابرات  نابليون  مثل  مشهورين  ساسة 

ولينني  شطرنج،  رقعة  عىل  ملعاركة  يخطط  كان 

كام  وأوباما،  وكاسرتو  وجيفارا  وترششل  وهتلر 

ووظفها  وماركيز،  شكسبري  مثل  أدباء  مارسها 

األول سياسيا يف مرسحيته »العاصفة« حني أضاف 

كانت  التي  إليزابيث  لألمرية  تقديرا  فيها  مشهدا 

فيام  املاهرات،  الشطرنج  العبات  من  واحدة 

زمن  »الحب يف  روايته  عنها يف  شيئا  الثاين  أورد 

الكولريا«، حني توقف الدكتور أوربينو عن لعبها 

بعد انتحار صديقه جريمايه.

السياسة  يف  الشطرنج  استعارة  تعددت  وقد 

األمن  مستشار  هو  فها  االسرتاتيجي،  والتخطيط 

القومي األمرييك السابق زبجينو بريجنسيك يرى 

الشهري  كتابه  يف  شطرنج  رقعة  أنه  عىل  العامل 

األمريكية  األولويّة  الكربى:  الشطرنج  »رقعة 

ومتطلباتها الجيوسرتاتيجية«، والذي يحوي تنظريا 

مسيطرة  بالده  استمرار  لكيفة  ونبوءة  وتحليال 

تاريخي  فرتة ممكنة، عرب رسد  أطول  العامل  عىل 

اإلمرباطورية  أن  عىل  يربهن  أن  خالله  من  أراد 

األمريكية مختلفة عن غريها من اإلمرباطوريات 

يعدد  ثم  التاريخ،  منذ فجر  العامل  التي حكمت 

كقطب  الرسيع  ظهورها  وأرسار  قوتها،  ركائز 

تحلو لكثيرين استعارة لعبة »الشطرنج« في ترتيبات السياسة، وتجهيزات الحرب والتخطيط لها، وهي في هذا 
ربما تكون أقرب األلعاب التي تؤدي دورها هذا في صمت وبراعة، وإن كانت تقوم بتصوير السياسات الدولية 

على أنها »عقالنية« و«منتظمة« و«هادئة« وتصوير الحرب على أنها ممارسة بشرية تمضي بإحكام شديد، حيث 
يتمكن القادة العسكريون من أن يحققوا في ميادين القتال كل ما دار في عقولهم، وفكروا فيه مليا، قبل 

النزال المهول، وهذا أمر فيه الكثير من الخيال.
بقلم: د. عمار علي حسن

السياسة 
والحرب 

على »رقعة 
شطرنج«
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التي  األخرى  والقوى  املعارص،  العامل  يف  أوحد 

التي  والتهديدات  والتحديات  تنافسها،  أن  ميكن 

النفوذ  فيها  سيتعزز  التي  واألماكن  ستواجهها، 

األمرييك، واألرض التي ستكون نقطة انطالقها إىل 

يف  ستساندها  التي  والقوى  العامل،  عىل  الهيمنة 

سبيل تحقيق هذا الهدف.

أدوار
الدول يف منطقة  أدوار  توزيع  وهناك من حاول 

بها  تتوزع  التي  نفسها  بالطريقة  األوسط  الرشق 

قطع الشطرنج عىل رقعتها، فدولة متثل »امللك« 

»الطابية«  متثل  وثالثة  الوزير«  متثل  وأخرى 

»الفيل«،  هي  وخامسة  »الحصان«  متثل  ورابعة 

وهناك من ليس بوسعها سوى أن تكون »بيادق«، 

ويدور التزاحم والتنافس والرصاع بينها عىل هذا 

األساس، بينام تحاول قوى أخرى أن تقحم نفسها 

عىل الرقعة باحثة عن دور بأي مثن. 

الطويلة  خربته  واقع  من  تاكري،  راى  واستعار 

بالشؤون اإليرانية وعضويته يف مجلس العالقات 

تحليل  يف  الشطرنج  لعبة  األمريكية،   الخارجية 

العراق،  حيال  خاصة  الخفية،  اإليرانية  السياسة 

التي تم تنفيذها بأيدي أحمدى نجاد الذي ميثل 

خامنئي،  وأستاذه  الحرب،  من  العائدين  جيل 

واإلصالحي  رافسنجاين،  هاشمي  والرباجاميت 

الرئيس جورج  إدارة  محمد خامتي، يف غفلة من 

العراق، فسلمه، دون قصد منه،  الذي غزا  بوش 

إىل النفوذ اإليراين.

وصور وليام جاري كار، وهو كان ضابطا بالبحرية 

الكندية وكاتب متت تصفيته وعائلته يف ظروف 

غامضة، األرض عىل أنها مجرد رقعة شطرنج، متتد 

صمت  يف  قطع  من  عليها  ما  لتحرك  خفية  أيد 

طوع  الشعوب  بل  القادة  ليصبح  ودهاء،  ومكر 

بنانها، قاصدا بهذه القوة الخفية حاخامات اليهود 

وجامعات الضغط التابعة لهم يف مختلف الدول، 

مسميا إياهم بالنورانيني امللحدين، الذين يسعون 

الشباب،  بني  والرذيلة، خصوصا  الفساد  نرش  إىل 

سدة  إىل  عمالئهم  بدفع  سواء  األمم،  وإنهاك 

الحكم، أو بنصب أفخاخ لكبار الساسة يك يقعوا 

يف الفساد والرشوة والتزوير، وبالتايل يسهل عىل 

هؤالء املخفيني ابتزازهم، ومن ثم تسيريهم كيفام 

شاءوا، أو عرب إثارة األزمات االقتصادية والسياسية 

واالضطراب  بالديون  الدول  لرتهق  واالجتامعية، 

درجة  إىل  هذا  تصوره  يف  كار  ويصل  والفوىض. 

والفرنسية  اإلنجليزية  الكربى،  الثورات  يعترب  أنه 

واحد  مسلسل  يف  حلقات  واإلسبانية  والروسية 

الرسيّة  املنظامت  ِقبَل  من  له  ومخطط  متناسق 

وستالني  ترششل  مثل  كبار  قادة  وأن  العاملية، 

شطرنج،  رقعة  عىل  أحجار  مجرد  هم  وروزفلت 

كتابه هذا،  منهم مستشهدا يف  إرادة  بال  تحركوا 

تبني  بقرائن  أربعة عقود،  إعداده  استغرق  الذي 

النخب  صفوف  يف  كربى  يهودية  عائالت  تغلغل 

طليعتها،  يف  لتصبح  عدة  بلدان  يف  الحاكمة 

وبكتب سابقة منها »برتوكوالت حكامء صهيون« 

وبعض املخطوطات املحفوظة يف مكتبات عامة. 

مسائل  الشطرنج  لعبة  استعارة  تعدت  بل 

التعبري  يف  توظيفها  تم  حيث  والحرب،  السياسة 

املجازات  حامل  بالقطع  وهي  ذاتها،  اللغة  عن 

السويرسي  اللغويات  عامل  استخدم  وقد  األول. 

اللغة  قواعد  يقرب  يك  سوسور  دي  ردينان 

اللغوي  الدرس  متجاوزا  األذهان،  إىل  ومكوناتها 

باعتبارها تطورا لألصوات،  التاريخي،  الطابع  ذي 

يتغري  شطرنج  كرقعة  أنها  عىل  اللغة  إىل  وناظرا 

وضعها باطراد يف كل نقلة يقوم بها أحد الالعبني، 

فيه  نحدد  كامل  بشكل  وصفها  ميكن  وعندها 

املاثلة  اإلجاملية  الصورة  يف  قطعة  كل  وضع 

لها، كام نغض  السابق  الشكل  أمامنا، متجاوزين 

الرقعة  الفائتة عىل  نقالتنا  عن  باستمرار  الطرف 

ونحن نتقدم يف اتجاه تحقيق الهدف وهو »موت 

النمساوي  الفليسوف  أو خنقه. وقد كرر  امللك« 

لودفج فتجنشتاين االستعارة ذاتها، رابطا املعنى 

املفرد ألي اسم بالقضية التي نعالجها يف كالمنا أو 

مامرسة  بوصفها  واللغة،  اللعب  ليشرتك  كتابتنا، 

األدوار  تبادل  عملية  الشطرنج يف  مع  اجتامعية، 

بني الالعبني، واحرتام قواعد اللعبة، وفهم السياق 

العام الذي تتم فيه.

مغامرة
لكن استعارة الشطرنج يف عامل السياسة تبدو أشبه 

اللعبة  واقع  أو مترين عقيل خيايل، ألن  مبغامرة، 

الرويس  الالعب  يخربنا  حيث  التعقيد،  يف  غاية 

جاري كاسباروف، الذي احتل عرش بطولة العامل 

البدائل  أن  سنة،   15 طوال  منازع  بال  للشطرنج 

أبعاد  لها  التي  الشطرنج،  لعبة  االحتامالت يف  أو 

ونفسية  وفكرية  وقانونية  وحربية  سياسية 

وروحية، تصل إىل 10 مرفوعة 120 من األلعاب 

املحتملة )10^120(.

وسيلة  األيام  سالف  يف  الشطرنج  كان  لقد 

يقبل  حني  العاملي  السلم  دعائم  إلرساء  مجدية 

أنه  إال  اللعبة،  هذه  يف  مباراة  بنتائج  املتحاربان 

بعد  إليها،  السياسية  املشاكل  نسبت  ما  رسعان 

النبيلة  أهدافها  وغريت  السياسة  بها  لعبت  أن 

مبارش،  غري  أو  مبارش،  استعامر  إىل  الربيئة  أو 

للعقول  استعامر  أحياناً  بل  واملجتمعات،  للدول 

ومل  هذا.  من  النقيض  إىل  تدعو  التي  واألفكار 

تلبث أن زاحمت لعبة »الدومينو«  الشطرنج يف 

السياسة الدولية، قبل أن تتحدث وزير الخارجية 

»الفوىض  أسمتها  عام  رايس  كونداليزا  األمريكية 

الخالقة«، فنظرية الدومينو ظهرت خالل الحرب 

الباردة، وتقوم عىل أنه إذا تشابهت دول يف نظم 

الحكم فإن أي تغيري يف نظام منها ستبعه تغيريات 

متتالية يف البقية، يف حالة أشبه بتتوايل أو تدحرج 

قطع  إحدى  سقوط  أن  حيث  الدومينو،  قطع 

تؤدي  تليها،  التي  األخرى  القطع  عىل  الدومينو 

اتجاه واحد. وتم استعامل  إىل توايل سقوطها يف 

هذه النظرية يف مجال النظم السياسية املقارنة، 

لتتوصل إىل نتيجة مفادها أن تقدم وتراجع درجة 

الدميوقراطية يف دولة معينة ينترش ويُعدي الدول 

املجاورة لها.

ورمبا وجد كاسباروف نفسه أن استعارة الشطرنج 

املحكم  الرتتيب  بهذا  ليست  السياسة  عامل  يف 

الذي كان يدور يف ذهنه، فقد حاول اقتحام عامل 

الرئاسة  منافسة رشسة عىل  بدخوله يف  السياسة 

ملنازلته  مستعدا  خصمه  يجد  فلم  الروسية، 

عىل  تسيطر  التي  والحكمة  والعقالنية  بالهدوء 

العبي الشطرنج، إمنا أودعه السجن، وأنهى اللعب 

قبل أن يبدأ، وبذا تبقى الحقيقة املعربة عن عدم 

تقولها  ما  هي  االستعارة  من  اللون  هذا  إحكام 

كارن روس: »يتعذر التنبؤ بالطابع املستقبيل لهذا 

استغفالنا  إىل غري رجعة زمن  لقد مىض   .. العامل 

وجعلنا نرى العامل رقعة شطرنج: مخططا ومفصال 

الواقع  لنا كام هو يف  يتبدى  بل سوف  وواضحا، 

الفعيل«.
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منتدى اإلعالم العربي يناقش تحوالت 
المستقبل ويحذر من األخبار الُمضللة

3000 آالف مشارك و45 متحدثًا في دورته السابعة عشرة

متثل عالقة املنتدى باملستقبل مثاالً ملا يجب أن تكون 

عليه املنظومة اإلعالمية يف أي مجتمع رشيد؛ إذ يُنظر 

عىل  القامئني  قبل  من  اإلعالم  صناعة  مستقبل  إىل 

التنظيم بوصفه “ميداناً قابالً للتصنيع، وساحة متاحة 

للتشكيل”، وليس باعتباره “تغريات حتمية ال ميكن 

التأثري يف مساراتها”.

لذلك، فقد اختار منظمو املنتدى، يف دورته السابعة 

عرشة، التي ُعقدت يف مدينة جمريا، عىل مدى يومي 

“تحوالت  هو:  موفقاً  عنواناً   ،2018 أبريل  و4   3

إعالمية مؤثرة”، كام صاغوا عناوين الجلسات الرئيسة 

والفرعية بشكل متسق ومتكامل، بهدف الوصول، من 

خالل الخرباء واملختصني املشاركني، إىل لوحة تجسد 

مالمح املجال اإلعالمي العاملي والعريب يف ظل ثورة 

التأثريات  يغفلوا  أن  دون  من  واالتصاالت،  التقنية 

الخطرية لتلك الثورة عىل املحتوى اإلعالمي، واملصلحة 

العامة، والجمهور.

ويف هذا اإلطار، كان مطلوباً من كاتب هذه السطور 

أن يتحدث يف الجلسة األوىل من جلسات “20 دقيقة”، 

التي أرادها املنظمون حصة تفاعلية، تلقي الضوء عىل 

جانب من جوانب تلك الثورة املندفعة، عرب املشاركة 

والعصف الذهني، يف ظل حضور نحو ثالثة آالف من 

الخرباء واملهنيني واملتخصصني يف املجال اإلعالمي، من 

دول العامل املختلفة.

قادمة”،  إعالمية  “تحوالت  الجلسة  تلك  عنوان  كان 

يكرس منتدى دبي لإلعالم 
العربي موقعه بوصفه 

أبرز فعالية إعالمية عربية 
عامًا بعد عام، من خالل 

قدرته على رصد التطورات 
والمستجدات على الصعيد 

اإلعالمي، وتوصيفها، 
وتحليلها من جانب، 

واستشراف مستقبلها من 
جانب آخر.

بقلم: ياسر عبد العزيز
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الرئيس هو توضيح أن “املستقبل  بينام كان هدفها 

وأن  فقط”،  واالتصالية  التقنية  التطورات  تصنعه  ال 

تلك التطورات ميكن أن تكون خطرية وسلبية، إذا مل 

نستخدمها بشكل رشيد، يخلط بني طاقاتها املندفعة 

الحس  وبني  جانب،  من  واملدهشة  واملتسارعة 

اإلنساين، والخربات، واملسؤولية االجتامعية من جانب 

آخر.

وقد خلصت الجلسة إىل أنه إذا كانت وسائط التواصل 

االجتامعي، مبا بلغته من نفوذ حاسم يف حياتنا، متثل 

يف  واالتصايل  التقني  التطور  نجاح  عىل  قاطعاً  دليالً 

رهناً  وإبقائنا  والخاص،  العام  مجالنا  تشكيل  إعادة 

يفتح  أن  ميكن  النجاح  هذا  فإن  ونزواتها،  لتجلياتها 

الباب ملخاطر جمة، ميكن أن تقوض استقرار عاملنا.

تحوالت مؤثرة
اإلعالم  ملنتدى  عرشة  السابعة  الدورة  عقد  تواكب 

مسارات جديدة  كرست  مؤثرة،  تحوالت  مع  العريب 

لصناعة اإلعالم العاملية واإلقليمية.

التي شهدها اإلعالم  التحوالت،  اعتبار أن تلك  ميكن 

ملشهد  تأسيس  مبنزلة   ،2017 العام  خالل  العاملي، 

إعالمي جديد بدأت مالمحه يف الظهور.

لقد حرصت جلسات املنتدى، الذي نظمه نادي ديب 

الشيخ  السمو  صاحب  من  كرمية  برعاية  للصحافة، 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 

مجلس الوزراء، حاكم ديب، عىل مقاربة تلك التحوالت 

من خالل نخبة مختارة من أبرز الخرباء واملتخصصني 

األجانب والعرب واإلماراتيني.

وميكن القول إن جلسات املنتدى توزعت عىل مناقشة 

ستة تحوالت مهمة، صبغت السنوات القليلة الفائتة 

بلونها، فيام تستعد لصياغة املشهد اإلعالمي املقبل 

والتحكم يف سامته.

يفيد التحول األول عىل صعيد املشهد اإلعالمي العاملي 

أن “منصات التواصل االجتامعي أعادت تشكيل آليات 

االتصال الحكومي”، وهو أمر يقود مبارشة إىل التحول 

الثاين، والذي يتعلق بـ “تغري حاد وجوهري يف منط 

التعرض لوسائل اإلعالم”، تعززه اإلحصاءات املوثوقة، 

البالغني  من  إىل %70  بني %50  ما  أن  أفادت  التي 

يف العامل يعتمدون عىل الشبكات االجتامعية كمصدر 

لألخبار.

يشري ذلك إىل أزمة ترضب صناعة اإلعالم التقليدية، 

عن  عاجزة  اإلحصاءات،  تلك  وفق  باتت،  التي 

التساؤالت  يطرح  أمر  اإلخباري، وهو  املشهد  تصدر 

الثالث،  التحول  يربز  وهنا  ذاته؛  دورها  جوهر  عن 

ومفاده أن “الوسائط اإلعالمية التقليدية تكافح من 

أمر  البقاء”، والربهنة عىل جدوى عملها؛ وهو  أجل 

تسع  قدمت  حينام  العام،  انقضاء  قبل  واضحاً  بدا 

ينص عىل  األورويب  لالتحاد  طلباً  كربى  أنباء  وكاالت 

و”تويرت”،  )“جوجل”،  اإلنرتنت  عاملقة  قيام  رضورة 

و”فيسبوك”، ...( بدفع تعويضات مالية مقابل األرباح 

الطائلة التي يحققونها جراء استخدام املواد اإلخبارية 

املنتجة بواسطة الوسائط التقليدية.

يف العام 2016، ربح “فيسبوك” عرشة مليارات دوالر 

من مداخيل اإلعالنات، وفيام تزيد أرباحه مبعدل نحو 

الذين  الحقيقيني،  األخبار  منتجي  فإن  سنوياً،   %20

ينفقون املليارات إلدامة عمل ماكينات جمع األخبار، 

ترتاجع مداخيلهم اإلعالنية بنسب تراوح ما بني %9 

إىل 20% سنوياً، يف ظل زيادة مطردة يف توجه املعلنني 

إىل اإلعالن عرب “اإلنرتنت”.

التمركز  خلفها  التي  التداعيات  أسوأ  هذه  ليست 

أخبار  كمزود  االجتامعي  التواصل  لوسائط  الراسخ 

عاملي رئيس؛ إذ يربز هنا التحول الرابع والذي يتعلق 

بـ “ضعف القدرة عىل إخضاع املحتوى الذي يتم بثه 

أظهر  الذي  األمر  وهو  للتقييم”،  الوسائط  تلك  عرب 

وجهاً شائناً لها، رأى النقاد أنه يرسم مالمح “منصات 

األخبار  وبث  العنف،  عىل  والتحريض  للكراهية، 

الكاذبة”.
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أخبار زائفة
وكام اتسع قاموس املصطلحات الصحافية يف 2016، 

ليشمل مصطلح “ما بعد الحقيقة”، فإن هذا القاموس 

الكاذبة”  “األخبار  مبصطلح   ،2017 للعام  يؤرخ  قد 

.Fake News

لقد منحتنا وسائط التواصل االجتامعي مزايا فريدة، 

مطاوعة،  ورمبا  الفتاً،  عجزاً  أظهرت  ذلك  مع  لكنها 

لبث األكاذيب واألخبار املحرفة، بشكل زعزع اليقني 

العاملي يف صيغة األخبار ذاتها، ودفع جهات رسمية 

األخبار جزء من  تلك  أن  اعتبار  إىل  وبحثية مرموقة 

يهدد  الهجينة” Hybrid Warfare، وخطر  “الحرب 

السلم واالستقرار العامليني.

تحول خامس  إىل  السابقة  األربعة  التحوالت  تقودنا 

يف  اإلعالم  “صناعة  أن  مؤكداً  بات  فقد  له؛  ومتهد 

طريقها إىل تبني منوذج أعامل جديد”؛ وهو منوذج 

“الديجتال”،  جانب  يف  االسرتاتيجية  تركيز  يقتيض 

التقليدي،  والخروج املحسوب واملتدرج من الجانب 

“محدود  وجود  عىل  محافظاً  األخري  هذا  ليبقى 

ورمزي”، قبل أن يأخذ طريقه إىل املقابر ببطء وحرسة 

إثارة  األكرث  السادس  التحول  أما  األفيال.  عجائز  كام 

لألمل يف كل ما جرى عىل صعيد تلك الصناعة التي متأل 

باتت عرضة  أنها  الناس، فليس سوى  الدنيا وتشغل 

لالتهام واالنتقاد من مختلف األطراف، بوصفها تواصل 

متيزها  مناط  وامتالك  صدقيتها،  تعزيز  يف  اإلخفاق 

ومربر وجودها األهم... الثقة.

حراك تطويري
وكان الفتاً خالل الجلسة االفتتاحية للمنتدى أن معايل 

وزير  خليفة،  آل  محمد  بن  أحمد  بن  خالد  الشيخ 

خارجية البحرين، املتحدث الرئيس للمنتدى، عرب عن 

قناعته بأن اإلعالم العريب بخري وأنه ال يعاين أي أزمة، 

مير  الذي  العريب  املجتمع  من  جزء  اإلعالم  إن  وقال 

مبرحلة تحول بكل ما قد تحمله من تحديات، ولكنها 

تحوالت نحو األفضل السيام يف ضوء الحراك التطويري 

القوي الذي أطلقته اململكة العربية السعودية، والذي 

وصفه بأنه سيكون له مثاره اإليجابية الكبرية وسيسهم 

 يف إطالق الطاقات املبدعة للشعب السعودي الشقيق.

 وخالل الجلسة التي حرضها سمو الشيخ حمدان بن 

محمد بن راشد آل مكتوم، ويل عهد ديب، خالل أول أيام 

املنتدى، وحملت عنوان “صناعة التحريض والتضليل”،  

تناول اإلعالمي الكويتي الدكتور فهد الشليمي، رئيس 

منتدى الخليج لألمن والسالم كيفية مواجهة اإلعالم 

وسّن  اإلعالمية  التوعية  عرب  والتحرييض  املضلل 

والعنف،  الكراهية  خطاب  لدحض  الرادعة  القوانني 

املجتمع  فئات  بني  اإلعالمي  الوعي  نرش  إىل  ودعا 

مع  التعامل  كيفية  حول  الشباب  بني  وخصوصاً 

األخبار والتمييز بني الصحيح منها والكاذب، وكذلك 

وتلك  بها  املوثوق  واملصادر  القنوات  بني  التمييز 

 الوسائل اإلعالمية ذات األهداف التحريضية واملضللة. 

مركز  رئيسة  الكتبي،  ابتسام  الدكتورة  أعربت  بينام 

“تحوالت  عنوانها  جلسة  للسياسات ضمن  اإلمارات 

بأن  قناعتها  عن  اإلعالمي”  املشهد  غريت  سياسية 

املشهد اإلعالمي العريب أصبح ضبابيا لدرجة يصعب 

معها تحديد عام إذا كان اإلعالمي يؤثر عىل السياسة 

اإلعالمي،  املشهد  عىل  نفسه  يفرض  السيايس  أن   أم 

سلطان  السعودي  اإلعالمي  حذر  أخرى  ناحية  من 

»الرياض  صحيفة  تحرير  رئيس  القحطاين،  السعد 

بوست« اإلعالم التقليدي من الهجمة القوية لإلعالم 

مع  الورقية   الصحف  أزمة  بتفاقم  دافعا  الرقمي، 

انتقال القرّاء إىل املحتوى املجاين األكرث رسعة وتطورا 

عىل شبكة االنرتنت.

جائزة ملهمة
من أبرز األحداث التي يشهدها منتدى اإلعالم العريب 

يف دوراته السنوية منح جائزة الصحافة العربية لعدد 

من الصحفيني العرب، الذين أبدعوا يف مجاالت العمل 

الصحفي، وأظهروا التزاماً واضحاً باملعايري املهنية.

األديب  الصعيدين  عىل  األضخم  الجائزة،  تلك  تُعد 

آلالف  وتحفيز  إلهام  عامل  املنطقة،  يف  واملادي 

الصحفيني الشبان العرب؛ وهو األمر الذي يظهر أثره 

واضحاً يف ترقية األداء الصحفي وتعزيزه.
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شهدت تقنيات االتصال الحديثة 
تطورا مذهال خالل العقود األخيرة، 

بصور انعكست على مختلف 
العالقات والقضايا الوطنية 

والدولية في أبعادها االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية والثقافية.. 

فقد أسهمت هذه المتغيرات 
وما رافقها من ثورة تكنولوجية 
ومعلوماتية في تعزيز التواصل 

اإلنساني، وتراجع مفهوم السيادة 
الصارم بفعل الهامش الضيق الذي 
أصبح يفصل بين ما هو وطني وما 
هو دولي. وأحدث ظهور اإلنترنت 

ثورة حقيقية في هذا الصدد، بحكم 
اإلمكانات والفرص التي يستأثر بها؛ 

على مستوى تعزيز هذا التواصل 
الذي منح للعالقات الدولية بعدا 
جديدا، مع ظهور شركات رقمية 

عالمية، وتزايد اإلقبال على 
شبكات التواصل االجتماعي والنشر 

اإللكتروني بشكل عام.

أضحت املواقع اإللكرتونية منربا للخدمات اإلعالمية 

واملالية،  واالقتصادية  التجارية  واملعامالت  اإلدارية 

تحّولت  جهتها  ومن  أصنافه،  بكل  للتّسويق  وبوابة 

للتعارف  قنوات  من  االجتامعي  التواصل  شبكات 

وتشكيل  والرتافع  للتأثري  فعالة  آليات  إىل  والتواصل 

الرأي العام الداخيل والدويل.. بصدد عدد من القضايا 

الحقوقية واالجتامعية والسياسية..

 برزت مفاهيم جديدة تعكس التأثريات الكربى التي 

خلفتها الثورة املعلوماتية والتكنولوجية، فبدأ الحديث 

توظيف  إىل  تحيل  التي  اإللكرتونية”  “الحكومة  عن 

بني  التواصل  تعزيز  يف  لإلنرتنت  العاملية  الشبكة 

املؤسسات الحكومية من جهة، وبينها وبني املواطن 

من جهة أخرى، بشكل يدعم الشفافية والولوج إىل 

املعلومات ويضمن الجودة والحوكمة يف األداء.. وعن 

“املواطن العاملي” أو “املعومل” و”العامل قرية صغرية” 

و”األمن  الواقعي،  للعامل  املوازي  االفرتايض”  و”العامل 

العالقات  يف  جديد  مصطلح  برز  كام  الرقمي”..، 

الدولية، ويتعلق األمر ب”الدبلوماسية الرّقمية”..

تطورت الدبلوماسية يف عامل اليوم، من حيث مهامها 

التمثيل  عىل  تقترص  تعد  مل  فهي  وآلياتها،  وأطرافها 

التقليدي للدول، بل أصبحت فنا يعنى أيضا بتدبري 

األزمات املختلفة وجلب االستثامرات وتعزيز املصالح 

العليا للدولة يف جوانبها املتجّددة واملتطورة؛ باإلضافة 

إىل املساهمة يف تعزيز السلم واألمن الدوليني..

أتاح تطّور العالقات الدولية وتشابكها، وتعّقد املصالح 

مزيد  نحو  الدبلوماسية  تطوير  واألزمات..؛  والقضايا 

من العقلنة واالنفتاح، مبا يضمن جودة و«دمقرطة« 

يعرف  ما  لربوز  املجال  أتاح  ما  وهو  األخرية..  هذه 

مختلف  تقودها  التي  املوازية«  ب«الدبلوماسية 

الفعاليات..

التطّور  مع  الرّقمية”  “الّدبلوماسية  معامل  برزت 

واالنتشار الكبريين الستخدام اإلنرتنت، وظهور رشكات 

رقمية ضخمة لها وزن دويل يتجاوز يف قوته وتأثرياته 

عددا من الدول، وما أتاحه ذلك من فرص للتأثري يف 

املختلفة،  والخدمات  املعلومات  وتدبري  العام،  الرأي 

واملرافعة بشأن الحقوق والحريات، وتعزيز التعاون 

االقتصادي والثقايف.. 

أسهمت ترسيبات “ويكيليكس” وما خلّفته من ارتباك 

بقلم : د. إدريس لكريني
أستاذ العالقات الدولية في جامعة 

القاضي عياض - مراكش
drisslagrini@yahoo.fr

الكربى، يف  الدول  لعدد من  الخارجية  السياسات  يف 

الدبلوماسية،  التي تتيحها هذه  الفرص  االلتفات إىل 

وهكذا انخرط الكثري من الزعامء السياسيني يف توظيف 

يف  االجتامعي  التواصل  وشبكات  اإللكرتونية  املواقع 

هو  كام  وقراراتهم،  ومشاريعهم  ألفكارهم  الرتويج 

األمر بالنسبة للرئيس األمرييك “ترامب”، فيام اتّهمت 

بعض األطراف األمريكية روسيا بالتدخل “الرقمي” يف 

االنتخابات الرئاسية األمريكية األخرية.

تطرحها  أصبحت  التي  والتحديات  الفرص  وأمام 

املنشورات واملعامالت اإللكرتونية، وما يقتضيه األمر 

الحيوية  للمصالح  خدمة  الفضاء  لهذا  توظيف  من 

بهذا  املتصلة  والربامج  التقنيات  تصدير  ودعم 

الخصوص، ومواجهة االنعكاسات السلبية التي تطرحها 

“الحروب واالخرتاقات الرقمية”، والتحكم يف التدفقات 

املسيئة ومواجهة الرتويج واإلشادة بالعنف واإلرهاب، 

الثقة  إلرساء  الفكرية  امللكية  االعتداءات عىل  وصّد 

املتحدة  الواليات  قامت  اإللكرتونية..،  املعامالت  يف 

األمريكية يف عام 2002 بإحداث مكتب متخصص يف 

شؤون الدبلوماسية اإللكرتونية، فيام عيّنت الدامنرك 

رشكات  لدى  لها  سفريا   )2017( املايض  العام  خالل 

كربى تعنى بالتكنولوجيا الحديثة والتواصل االجتامعي 

داخل الواليات املتحدة األمريكية )“غوغل” و”فايس 

بتعيني  فرنسا  وقامت  و”أمازون”..(،  وتويرت”  بوك” 

سفري لها متخّصص يف املجاالت اإللكرتونية.. فيام أولت 

السويد أهمية كربى للموضوع..

يف  كبريا  دورا  االجتامعي  التواصل  شبكات  ولعبت 

دعم ومواكبة “الحراك العريب”، بعدما كرّست احتكار 

املعلومات من قبل اإلعالم الرسمي ونقلت املعاناة، 

وساهمت يف بناء رأي عام داخيل ودويل داعم للتغيري 

باملنطقة..

مذهلة  إمكانيات  الرقمية«  »الدبلوماسية  تختزن 

وظّفت  ما  إذا  والدول،  واملؤسسات  لألفراد  بالنسبة 

بشكل جيّد، فهي تدعم »دمقرطة« وشفافية وانفتاح 

التحّفظ  من  بقدر  يدبّر  ظل  الذي  املجال  هذا 

واالنغالق، كام أنها تسهم يف إرساء قدر من التفاعل 

خدمة  الحديثة  التكنولوجيا  وتوظيف  املحيط،  مع 

للمصالح االسرتاتيجية للدول والشعوب.. وإضفاء طابع 

من اإلنسانية واإلبداع عىل املامرسات الدبلوماسية.

الّدبلوماسية الّرقمية في عالم اليوم
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عائلة المركبة المدرعة 
»سترايكر« تستعد 

لحروب الغد

وتؤمن املركبة مزيجا قويا من القدرات واإلمكانيات 

، األمر الذي ميكن الجنود من تنفيذ مهامهم بنجاح 

وتتميز  نوعيتها.  أو  طبيعتها  عن  النظر  بغض 

املركبة، التي قامت رشكة »جرنال دايناميكس الند 

سيستمز« بتصنيعها، بالقوة واملتانة وخفة الحركة 

الجنود  نقل  إىل  باإلضافة  املناورة،  عىل  والقدرة 

بأمان إىل ساحات العمليات.

تاريخ عائلة المركبة المدرعة 
»سترايكر«

من  تصميمها  »سرتايكر«  املدرعة  املركبة  تستمد 

الدفع  ذات   »3 »الف  الخفيفة  املدرعة  املركبة 

الثامين التي أنتجتها رشكة GDLS Canada، وهي 

وهي   ،2001 عام  مطلع  منذ  الخدمة  يف  موجودة 

رشكة  أنتجتها  التي   ”3 “بريانا  املركبة  من  نسخة 

GDLS– مواج” السويرسية التي تعترب جزءا من“

Europe حاليا.

من  اسمها  “سرتايكر”  املدرعة  املركبة  واستمدت 

بعد  الرشف  ميدالية  عىل  حصال  أمريكيني  بطلني 

األمريكيني  الجنود  أرواح  أنقذا  أن  بعد  وفاتهام 

فيتنام.  وأثناء حرب  الثانية  العاملية  الحرب  خالل 

تعد المركبة المدرعة »سترايكر« 
مركبة متخصصة ذات دفع رباعي 

أو ثماني حسب رغبة العميل، 
وهي تزن 10 طنا تقريبا وتصل 

سرعتها إلى 62 ميال في الساعة 
على الطرق المعبدة ويصل مداها 

إلى 312 ميال كحد أقصى. 
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وتم طرح املركبة يف عام 2001 كمركبة متوسطة 

الوزن ذات دفع مثاين، ونجحن يف إنقاذ أعداد ال 

يقوم هيكل  واليوم،  املقاتلني.  الجنود  من  تحىص 

– V الجديد عىل شكل حرف  املركبة “سرتايكر” 

الذي ميثل املعيار الذهبي للحامية- بحامية املزيد 

من املجندين واملجندات.

Stryker MSL المركبة المدرعة
متثل مركبة الدفاع الجوي القصرية املدى، املعروفة 

 SHORAD )Short-Range Air اختصارا باسم

املدرعة  املركبة  من  جديدة  نسخة   )Defense

رشكة  طرحتها  التي  الثامين  الدفع  ذات  سارايكر 

مرة  ألول  سيستمز”  الند  دايناميكس  “جرنال 

باسم Stryker MSL خالل معرض ومؤمتر رابطة 

الجيش األمرييك AUSA يف عام 2017 التي تلبي 

الجديدة  التشغيلية  األمرييك  الجيش  متطلبات 

ملواجهة األنظمة الجوية اآللية )UAS( والطائرات 

ذات األجنحة الدوارة )RW( وصواريخ كروز. 

واملركبة Stryker MSL مجهزة بربج آيل من إنتاج 

رشكة بوينج مثبت عىل الجزء الخلفي من شاسيه 

األصلية  الجنود  مقصورة  استبدال  وتم  املركبة، 

بأربعة  مسلح  والربج  للشحن.  مخصصة  مبساحة 

عىل   Longbow Hellfire نوع  من  صواريخ 

الجانب األمين من املركبة وأربعة راجامت صواريخ 

لصواريخ الدفاع الجوي “ستينجر” القصرية املدى 

التي تم وضعها عىل حامل آخر بعرض املركبة.

دايناميكس  و”جرنال  بوينج  رشكتا  أنتجت  وقد 

الند سيستمز” نظام الدفاع الجوي القصري املدى 

الجديد املثبت عىل املركبة “سرتايكر”، وهو نظام 

املتطور  الجوي  الدفاع  نظام  من  أساسا  يتكون 

“أفينجر” الذي جرى تعديله مبا يتناسب مع الربج. 

بوينج مزود مبجموعة  أنتجته رشكة  الذي  والربج 

الحساسات  مثل  العضوية  االستشعار  أنظمة  من 

باألشعة  العاملة  والحساسات  برصية   – اإللكرتو 

تحت الحمراء املجهزة بجهاز ليزري لتحديد املدى 

األهداف  تحديد  وجهاز   laser range finder

laser designator بالليزر

 Stryker ويف 16 سبتمرب عام 2017 أجرت املركبة

MSL اختبارا إلطالق دفعة من صواريخ “هيلفاير” 

داخل الواليات املتحدة، ويف شهر فرباير عام 2018 

دايناميكس  “جرنال  رشكة  عىل  عقد  ترسية  تم 

الند سيستمز” لتأمني قطع الغيار الالزمة لربنامج 

ككل.  األمرييك  للجيش  التابع  “سرتايكر”  املركبة 

وميثل هذا العقد تعديال لعقد سبق توقيعه بقيمة 

تزيد عىل 149,8 ماليني دوالر.

فريق المركبة سترايكر المقاتل
يجمع الفريق املقاتل التابع للواء املركبة سرتايكر 

)SBCT( بني االنتشار الرسيع والقدرة عىل الصمود 

وخفة الحركة التكتيكية، حيث متنح املركبة الفريق 

حرية املناورة يف املناطق غري املكشوفة واملناطق 

املناطق  يف  الالزمة  الحامية  يؤمن  ما  الحرضية، 

املكشوفة مع سرسعة نقل األفراد إىل مواقعهم يف 

ساحات العمليات الحيوية. وتعترب املركبة سرتايكر 

الثامنيأول مركبة عسكرية جديدة  العجالت  ذات 

منذ  األمرييك  الجيش  صفوف  يف  الخدمة  تدخل 

الدبابة “إبرامز” أثناء حقبة الثامنينيات.

النقل
باستخدام  األرض  عىل  سرتايكر  املركبة  نقل  ميكن 

الشاحنات أو نقلها جوا عىل منت الطائرات يس17- 

و يس5- و يس130-، وتستطيع الطائرة يس5- حمل 

سبع مركبات سرتايكر، فيام تستطيع الطائرة يس-

17 حمل أربعة فقط من تلك املركبات. وتستطيع 

 38,000 زنة  حمولة  نقل  اتش  يس130-  الطائرة 

ميل   1,000 مسافة  إىل  بأمان  أقىص  كحد  رطال 

بحري. ويدخل وزن املركبة سرتايكر البالغ 36,20 

رطال وحجمها يف إطار الحد األقىص لحمولة الطائرة 

املدارج  من  اإلقالع  تستطيع  التي  اتش  يس130- 

وميكن  النائية.  املناطق  يف  حجام  األصغر  الجوية 



تقنيات80 2018مايـــو556العدد

إنزال كافة النسخ املختلفة من املركبة سرتايكر من 

الطائرة يس130- وهي يف حالة استعداد قتايل.

الطرازت المختلفة للمركبة 
سترايكر

وتصل  سرتايكر  املركبة  من  مختلفة  فئة   11 هناك 

فيام   commonality العظمى  املشرتكة  القواسم 

ميال   60 إىل  املركبة  رسعة  وتصل   ،85% إىل  بينها 

التضاريس  طبيعة  عن  النظر  بغض  الساعة  يف 

من  مسبوق  غري  مبزيج  وتتمتع  الجغرافية، 

الصمود  عىل  والقدرة  املتعددة  االستخدامات 

وتجمع  املناورة.  عىل  والقدرة  التدمريية  والقوة 

كافة موديالت املركبة سرتايكر بني الحد األقىص من 

القواسم املشرتكة واألداء الفائق وانخفاض التكاليف 

التشغيلية وتكاليف الدورة الحياتية للمركبة.

STRYKER ATGM المركبة
أنتجت رشكتا “جرنال دايناميكس الند سيستمز” و 

“إي. فالك شميت )EFS( نظاما صاروخيا موجها 

فيه  التحكم  ميكن   )ATGM( للدبابات  مضادا 

املدولبة  املدرعة  املشاة  لتسليح مركبات  بُعد  عن 

واملجنزرة. ويزود هذا النظام الصاروخي الصاروخ 

لطاقم  ممكنة  مدرعة  حامية  بأقىص   TOW

مكون من ثالثة أفراد، مع إمكانية تشغيل خاصة 

لتحقيق  الجغرافية  التضاريس  باستخدام  التسلل 

الصاروخي  النظام  ويستخدم  والحامية.  التخفي 

ATGM تقنيات الرصد الحالية، األمر الذي يسمح 

وميكن   ،TOW الصواريخ  أنواع  كافة  باستخدام 

والصواريخ  األجهزة  قابلية  عن  العمالء  طأمنة 

للعمل مع األجهزة واألسلحة الحالية لدى الجيش 

املقاتل  الفريق  مثل  التحالف  وجيوش  األمرييك 

.)SBCT( التابع للواء املركبة سرتايكر

مركبة القيادة سترايكر
 Stryker Command تعترب مركبة القيادة سرتايكر

Vehicle )CV( مركز عمليات تكتييك مدرع رسيع 

املعارك  بإدارة  العسكريني  للقادة  يسمح  الحركة 

بكفاءة وفعالية باستخدام املعلومات االستخباراتية 

وتجمع  الحركة.  وضع  من  الفورية  واالتصاالت 

مركبة القيادة املذكورة عدة مواصفات غري مسبوقة 

باإلضافة  الحركة  وخفة  الصمود  عىل  القدرة  مثل 

إىل القوة التدمريية، ما يجعلها مركبة مثالية ألداء 

عدة أدوار مختلفة داخل أي تشكيل قتايل.

المركبة سترايكر للفرق 
الهندسية

 Stryker الهندسية  للفرق  سرتايكر  املركبة  تقوم 

بنقل   )Engineer Squad Vehicle )ESV

داخل  الحساسة  املواقع  إىل  القتاليني  املهندسني 

الالزمة  حركتها  بخفة  وتتميز  العمليات،  ساحات 

وتحتوي  الهندسية.  للوحدات  الدعم  لتقديم 

الالزمة لعبور  هذه املركبة عىل األنظمة املتقدمة 

املوانع الطبيعية والصناعية عىل حد سواء، وأنظمة 

األلغام،  عن  الكشف  وأجهزة  املسارات  تخطيط 

بنفس  مهامهم  بأداء  للمهندسني  يسمح  ما  وهو 

الصمود مع  الحركة والقدرة عىل  القدر من خفة 

االحتفاظ بالقوة التدمريية. 

مركبة نقل األفراد سترايكر
 Stryker سرتايكر  األفراد  نقل  مركبة  تقوم 

بحمل   )Infantry Carrier Vehicle )ICV

أفراد وطاقم من  جامعة مشاة مكونة من تسعة 

محطة  وجود  مع  العمليات،  ساحة  إىل  فردين 

النرياين  الدعم  لتقديم  املركبة  عىل  مثبتة  تسلح 

املركبة  الراجلة. وتعترب هذه  املشاة  املبارش ألفراد 
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ساحة  يف  املناورة  عنارص  تحركات  عن  مسؤولة 

مجموعة  حمل  عىل  قادرة  وهي  العمليات، 

واحدة  يجعلها  ما   ، النجاة  معدات  من  مختلفة 

من أرسع حامالت األفراد وأكرثها تعددا من حيث 

االستخدام يف ترسانة الجيش األمرييك.

المركبة سترايكر ذات الهيكل 
V على شكل حرف

 V متثل املركبة سرتايكر ذات الهيكل عىل شكل حرف

Stryker Double-V Hull )DVH( ثورة جديدة 

يف عامل املركبات لحامية الفرق املقاتلة. وتتميز الفئة 

الجديدة من املركبة بقدرة  غري مسبوقة عىل تجاوز 

األلغام والعبوات البدائية الناسفة. 

مركبة نقل األفراد سترايكر 
المعروفة باسم »دراجون«

سيستمز«  الند  دايناميكس  »جرنال  رشكة  أنتجت 

مدفعا عيار 30 ملليمرتا لتلبية االحتياجات التشغيلية 

املركبة  وتتميز  سرتايكر.  املركبة  لتحديث  الالزمة 

 XM مدفعها بفضل  النريانية  القوة  من  أكرب  بقدر 

813 من أجل تقديم الدعم الالزم للمشاة الراجلة. 

أغسطس  شهر  يف  إنتاج  دفعة  أول  تسليم  تم  وقد 

عام 2017، أي بعد 15 شهرا فقط من ترسية العقد.

حاملة مدفع الهاون )المورتر( 
سترايكر

سرتايكر  )املورتر(  الهاون  مدفع  حاملة  تؤمن 

Stryker Mortar Carrier )MC( الدعم النرياين 

العمليات.  ساحة  يف  والفتاك  والرسيع  الدقيق 

وتستطيع هذه املركبة نقل وإطالق مدفع الهاون 

)املورتر( عيار 60 ملليمرتا أو 81 ملليمرتا أو 120 

ملليمرتا العديم االرتداد. 

مركبة سترايكر لإلخالء الطبي
 Stryker الطبي  لإلخالء  سرتايكر  مركبة  متثل 

 )Medical Evacuation Vehicle )MEV

القتالية،  للتشكيالت  بالنسبة  أساسيا  عنرصا 

نقل  عىل  القدرة  املقاتلة  الفرق  مينح  الذي  األمر 

الطبي.  العالج  الجرحى برسعة إىل مرافق  الجنود 

األخرى  الشائعة  املواصفات  نفس  املركبة  ومتتلك 

لدى عائلة املركبة سرتايكر ولكنها تتفوق بقدرتها 

اإلضافية عىل رفع أربعة صناديق قاممة باستخدام 

إسعاف  مركبة  املركبة  هذه  وتعترب  الرفع.  نظام 

الطوارئ املفضلة لدى التشكيالت املقاتلة اليوم.

STRYKER MGS المركبة
تعترب عائلة املركبات سرتايكر املزيج األمثل للدروع 

الذي  األمر  للعمل،  والجاهزية  التدمريية  والقوة 

ميكن الفرق املقاتلة من إظهار قوة الجيش وقدرته 

عىل التحرك الرسيع كفريق واحد متكامل. ويتميز 

هذا النوع من املركبات بخفة الحركة الفائقة عىل 

النقل  طائرة  منت  عىل  جوا  نقله  وإمكانية  األرض 

عىل  القدرة  الجيش  مينح  ما  يس130-،  العمالقة 

إظهار قدرته القتالية يف أي مكان عىل ظهر األرض 

 Stryker MGS خالل 96 ساعة فقط. وتعترب الفئة

مركبة اقتحام ألفراد املشاة وتتمتع بنريان مبارشة 

بفضل مدفعها عيار 105 ملليمرتا املثبت عىل برج 

وتحمل  املركبة.  شاسيه  عىل  بدوره  مثبت  ثابت 

املركبة 18 دفعة من طلقات املدفع الرشاش عيار 

105 ملليمرتا، و 400 دفعة من الطلقات عيار 0,50 

و 3,00 دفعة من الطلقات عيار 7,62 ملليمرتا.

المركبة سترايكر لرصد 
األسلحة النووية والبيولوجية  

والكيماوية
النووية       تعترب املركبة سرتايكر لرصد األسلحة 

 Stryker NBC والكياموية  والبيولوجية 

الخيار   )Reconnaissance Vehicle )NBCRV

املفضل الستطالع ومراقبة الطرق بفضل مجموعة 

والبيولوجية  النووية  األسلحة  استشعار  أنظمة 

ميكنان  اللذين  الجوية  األرصاد  ونظام  والكياموية 

األطقم من رصد املناطق امللوثة وفتح ممر نظيف 

بالنسبة  مثالية  املركبة  هذه  تعترب  كام  للعبور. 

والبيولوجية  النووية  املواد  عينات  ونقل  لجمع 

والكياموية لتحليلها.

مركبة االستطالع سترايكر
 Stryker سرتايكر  االستطالع  مركبة  تعترب 

لجمع  منصة   )Reconnaissance Vehicle )RV

املعلومات وإدارة عمليات املراقبة. 

المواصفات الفنية 
للمركبة القتالية 

المدرعة »سترايكر«

املواصفات الفنية:

املركبة القتالية املدرعة »سرتايكر«

االرتفاع القتايل: 122,88 بوصة

ارتفاع املركبة عند الشحن: 103,65 بوصة

العرض القتايل: 116,43 بوصة

عرض املركبة عند الشحن: 112,80 بوصة

طول املركبة: 290 بوصة

املحرك: محرك بقوة 350 حصانا يعمل بالوقود 

النفاث JP-8 أو الديزل )كاتربيلر(

صندوق الرتوس: أليسون

خمس  بطول  لالنغالق  مانعة  مكابح  املكابح: 

بوصات

مواصفات أخرى: مركبة ذات دفع مثاين وعجلة 

قيادة رباعية الدفع

طاقم املركبة: فردان + ثالثة أشخاص

وسيلة شحن املركبة:

         •  الطائرة يس130-: مركبة واحدة

         •  الطائرة يس17-: ثالث مركبات

         •  الطائرة يس5-: أربع مركبات

تسليح املركبة:

         •  محطة تسليح ميكن التحكم فيها عن 

)MK 19 أو Cal 50 بُعد )مدفع رشاش

         •  الدخان

خفة الحركة:

         •  الرسعة القصوى: 60 ميال يف الساعة

         •  تسارع املحرك: 50 ثانية

         •  خلوص اإلطارات: 21 بوصة

         •  الصعود الرأيس: 23 ثانية

         •  عبور الثغرات: 78 بوصة

mi 330 :املدى  •         

         •  الونش: االنتشال الذايت
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ى       لقد سّن لنا النبي َصلَّ
َم آدابًا في  هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

الصيام ليكتمل حال الصائمين 
في طاعة وإنسجام فيكون 
صيامهم سببًا موصاًل لهم 

إلى الجنة، وبّشر الصائمين بباٍب 
مخصوص بهم وهو باب الريان 

َم : ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ فقال َصلَّ
َياِم  » َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الّصِ
اِن« متفق  يَّ ُدِعَي ِمْن َباِب الرَّ

عليه.

آداب الصيام

إعداد: د. ابراهيم آل حمد الجنابي 

النية يف الصيام تعبّداً  ومن هذه اآلداب: إخالص 

وتقرباً إىل الله تعاىل، َعْن أيَِب ُهَريْرََة قَاَل: قَاَل رَُسوُل 

ميَانًا  اللرَِّه َصىلرَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلرََّم :»َمْن َصاَم رََمَضاَن، إِ

َم ِمْن ذَنِْبِه« متفق عليه. َواْحِتَسابًا، ُغِفَر لَُه َما تََقدرَّ

اللغو  وترك  تعاىل  لله  الجوارح  خشوع  ومنها 

َعْنُه،  اللرَُّه  والرفث يف رمضان َعْن أيَِب ُهَريْرََة ريَِضَ 

يَاُم  أَنرَّ رَُسوَل اللرَِّه َصىلرَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلرََّم قَاَل: »الصِّ

ُجنرٌَّة فاَلَ يَرْفُْث َوالَ يَْجَهْل، َوإِِن اْمرٌُؤ قَاتَلَُه أَْو َشامَتَُه 

« متفق عليه. فَلْيَُقْل: إيِنِّ َصائٌِم َمررَّتنَْيِ

ومنها الحرص عىل صلة األرحام وتفطري الصامئني 

الكذب  من  اللسان  حفظ  ومنها  اإلفطار،  وقت 

وشهادة الزور َعْن أيَِب ُهَريْرََة ريَِضَ اللرَُّه َعْنُه، قَاَل: 

قَاَل رَُسوُل اللرَِّه َصىلرَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلرََّم: »َمْن لَْم يََدْع 

هو معلم حضاري عريق يعود إىل العرص العبايس، 

يفوح منه عبق التاريخ اإلسالمي ملدينة العباسيني 

هذا  ببناء  أمر   . السالم  دار  بغداد  وعاصمتهم 

إلقامة  بالله  املكتفي  العبايس  الخليفة  املسجد 

صالة الجمعة رشقي قرص الخالفة، وسمي بجامع 

القرص ثم غلب عليه اسم جامع الخليفة، وشاعت 

تسميته بجامع الخلفاء،  وهذا الجامع من معامل 

)295-289هـ  عام   بني  فقد  العريقة   بغداد 

الرحالة  جاء  وحني  908-902م(،   لسنة  املوافق 

الشهري ابن بطوطة إىل بغداد سجل يف رحلته هذا 

املسجد وبديع عامرته عام  727هـ. 1327م. 

يقع املسجد يف وسط مدينة بغداد التاريخية التي 

يعود بناءها للزمن العبايس، ويتميز هذا املسجد 

باملنارة البدعة الجامل بروعة عامرتها  فهي من 

املعامري  األثر  وهي  واملتميزة  التأريخية  املآذن 

ومساجدها،  العباسية  الخالفة  دار  من  الباقي 

حيث بنيت  قبل  سبعة قرون من الزمان ، وتم 

تجديد بناء املسجد عام 678 هـ/ 1279م، للمرة 

باشا  الوايل سليامن  بناء املسجد  األوىل ثم جدد 

/)1779م 1802-م  - 1217هـ(  )1193هـ  الكبري 

بهذا  ملحق  علمية  مدرسة  ببناء  أمر  والذي   .

املسجد ليكون منارة للعلم واإلميان.

 ولهذا املسجد تاريخ حافل زمن الدولة العباسية  

حيث  كانت تقام فيه صالة الجمعة خالل القرون 

األربعة األخرية من دولة الخالفة العباسية، ويعترب 

قَْوَل الزُّوِر َوالَعَمَل ِبِه، فَلَيَْس لِلرَِّه َحاَجٌة يِف أَْن يََدَع 

طََعاَمُه َورَشَابَُه« رواه البخاري.

الصوم   نهار  يف  الدعاء  كرثة  عىل  الحرص  ومنها 

وخاصة قبل اإلفطار. وعن َعْمرِو بِْن الَْعاِص، قَاَل: 

ائِِم  قَاَل رَُسوُل اللرَِّه َصىلرَّ اللرَُّه َعلَيِْه َوَسلرََّم: »إِنرَّ لِلصرَّ

ِعْنَد ِفطْرِِه َدْعَوًة اَل تُرَدُّ« رواه ابن شاهني.

ومنها الحرص عىل قيام الليل يف رمضان  ومنها ختم 

القرآن الكريم ومنها االعتكاف يف املساجد. ومنها 

طيب الكالم مع الناس.

 ومن اآلداب التعجيل بالفطر قَاَل رَُسوُل اللرَِّه َصىلرَّ 

لُوا  َعجرَّ َما  ِبَخرْيٍ  النرَّاُس  يَزَاُل  »اَل  َوَسلرََّم:  َعلَيِْه  اللرَُّه 

الِْفطَْر« متفق عليه وقال َصىلرَّ اللرَُّه َعلَيِْه َوَسلرََّم :

»بكروا باإلفطار وأخروا السحور«. رواه أبو يعىل.

الله  رسول  كان  متر  أو  رطب  االفطار عىل  ومنها 

اللرَُّه َعلَيِْه َوَسلرََّم يفطر عىل رطبات قبل أن  َصىلرَّ 

يصىل ، فإن مل يكن فعىل مترات ، فإن مل تكن مترات 

حسا حسوات من ماء “ رواه أبو داود والرتمذى.

العباسية ففيه تقرأ  للدولة  الرسمي  الجامع  هو 

عهود القضاة ويصىل عىل جنائز األعيان والعلامء، 

واملحدثني  للفقهاء  العلم  حلقات  فيِه  وتعقد 

مظاهر  تزدهر  كانت  رحبتِه  ويف  واملناظرين، 

الحياة األجتامعية والتجارية ألهل بغداد، وقد تم 

عام  الحديث  العرص  املسجد غي  تجديد عامرة 

1961 م.

من  طبقات  أربع  بوجود  املسجد  منارة  وتتميز 

من  املكونة  املئذنة  قاعدة  تدعم  املقرنصات 

طبقات  خمسة  تعلوها  كام  قسام،  عرش  اثني 

من املقرنصات التي تربز جاملها ،و يشتمل مبنى 

مثاين  مصىل  حرم  عىل  الحديث  الخلفاء  جامع 

الشكل يعلوه قبة مزخرفة بالخط العريب الكويف، 

ويبلغ ارتفاع القبة حوايل سبعة أمتار باإلضافة إىل 

االرتفاع األسايس للبناء والذي يبلغ حوايل 14 مرت، 

املصىل،  إىل  تؤدي  أروقة  ثالثة  هناك  يوجد  كام 

األصفر  باللون  للقبة  الخارجي  السطح  وطيل 

الحنطي ليتناسب مع لون املئذنة، باإلضافة إىل 

تغطية قاعة الحرم بتدريجات اللون األصفر أيضا 

وترتيبها يف أشكال هندسية مختلفة.

جامع الخلفاء
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مايو

درع الوطن في جنوب لبنان
العدد: 82 - مايو 19781978

درع الوطن تدخل جنوب لبنان 
وتلتقي باألهالي وتنقل بالصورة 

والكلمة تفاصيل مأساة الغزو 
الصهيوني على جنوب لبنان.

في اللحظة التي ترهل فيها 
قرار مجلس األمن رقم 425 الذي 
ينص على اإلنسحاب اإلسرائيلي 

من كافة جنوب لبنان وإعادة 
السالم واألمن الدوليين ومساعدة 

الحكومة اللبنانية على إعادة 
سلطتها الشرعية.

في تلك اللحظة التي ترهل 
فيها هذا القرار الصريح وأصبح 

كمعزوفة تقليدية وجنائزية لفرقة 
نحاسية مملة وتزايد عدد القتلى 

والجرحى، واألسرى في جنوب 
لبنان واستقرت أصابع اإلحتالل 

البشعة بكل حفارتها في إحداق 
الجنوب الدامي وتقلصت تلك 

األراضي الخضراء واختنقت تحت 
أحذية الجنود االسرائيليين الخشنة.
درع الوطن تلتقي باألهالي في 

الجنوب
في زحمة تلك الصمت الحزين 

الذي شمل قرى الجنوب، وأصبح 
معظم المنازل انقاضًا ..وفراغًا.. 

وحزنًا التقيت بتلك الوجوه الصامدة 
التي لم يزعزعها دمار العدوان..

والتي قاومت وناضلت وأدهشت 
العدو بتلك الصالبة والقوة 

والعزيمة،وما تبقي من تلك 
اإلنقاض ،وأجبر أهله للرحيل إلى 

بيروت ..ليس هربًا ولكن ليست 
هناك طوبة سليمة في منازلهم 

حتى يتوسدونها ..يرقدون عليها.  

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

من ذاكرة عدسة 
درع الوطن

مدارس الثقافة العسكرية
شهد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان رئيس الدولة المهرجان الثقافي للمدارس 
العسكرية، واشتمل الحفل على عروض عسكرية 

ورياضية أعجبت الحضور وشمل المهرجان معارض 
للصحافة المدرسية والوسائل التعليمية وأعمال 
مسرحية أداها الطالب العسكريون بجدارة فنية 

فائقة.  

احتفاالت الشرطة العسكرية
تحت رعاية سيادة اللواء الركن عواد الخالدي 
رئيس هيئة األركان إحتفلت مديرية الشرطة 
العسكرية بتخريج الدورة التأسيسية السابعة.

6 مايو
في اليوم السادس من مايو عام 1976 اجتمع 
المجلس األعلى للدفاع برئاسة صاحب السمو 
الشيخ زايد بن سلطان ووفقًا للسياسة التي 
رسمها صاحب السمو واخوانه الحكام اعضاء 

المجلس األعلى لالتحاد صدر بيان تاريخي 
يقضى بتوحيد القوات البرية والبحرية والجوية 
في دولة اإلمارات تحت قيادة مركزية واحدة 

تسمى القيادة العامة للقوات المسلحة. 




