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ببببإإإإننننتتتتصصصصاااارررااااتتتت وووووتتتتتُووووجججج اااملململململسسسسللللححححححةةةةة
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استهداف السفينة«سويفت» 
حتد سافر للمواثيق الدولية 

وتهديد حلرية املالحة العاملية

حرب الشبكات املركزية 
وتأثIها على اFمن 

الوطني
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بقلم :
املقدم ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

االفتتاحـية

القراصنة اجلدد أمام سواحل اليمـن
إنذار قوي  الحويث سفينة االغاثة اإلماراتية "سويفت" مؤخراً سوى جرس  مل يكن استهداف ميلشيات 
بظهور موجة جديدة من القرصنة البحرية قرابة واحد من أهم وأخطر املعابر البحرية الدولية العاملية؛ 
فمن املعروف أن مضيق "باب املندب" هو أحد أهم املمرات املائية يف العامل، حيث متر من خالله نحو 
7% من حجم التجارة العاملية، ويعترب رشياناً مالحياً رئيسياً ال ميكن للقوى االقليمية والدولية السامح 

للميلشيات والتنظيامت االرهابية وغريها بتهديد األمن وحرية املالحة البحرية فيه.
منذ فرتة، تسعى ميلشيات الحويث إىل السيطرة عىل "باب املندب" من خالل مدينة "املخا" اليمنية 
الواقعة عىل بعد نحو 60 كم رشق املضيق، ويعترب التصدي لهذه املحاوالت أحد أبرز مهام قوات دول 
التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية، حيث تدرك هذه الدول أن الحويث ينفذ تعليامت 
وأجندات خارجية بالسيطرة عىل هذا املضيق الحيوي، الذي عاىن طيلة األعوام املاضية جراء تفيش خطر 

القراصنة أمام سواحل الصومال وتهديدهم للمالحة البحرية الدولية يف تلك املنطقة.
وإذا كان خطر القرصنة البحرية قد انحرس نسبياً أمام سواحل الصومال تحت وطأة الرضبات والرقابة 
الحيوي  املايئ  املمر  للتحالف املكون من قوات نحو 12 دولة شاركت يف تأمني هذا  البحرية املشددة 
خالل السنوات األخرية، فإن االعتداء عىل سفينة االغاثة اإلماراتية "سويفت" ميثل إعالناً رصيحاً بتجدد 
هذا الخطر، ولكن عرب "أدوات" أخرى ووكالء يعملون ملصلحة قوى خارجية سواء يف داخل اليمن، أو 

أمام سواحله البحرية.
عرب  اليمن  سواحل  أمام  واالضطراب  الفوىض  نرش  إىل  مجدداً  تسعى  الحويث  ميلشيات  كانت  وإذا 
استهداف سفن االغاثة التابعة لدول التحالف العريب، فإن هذا األمر ال يجب السكوت عليه ويتطلب من 
املجتمع الدويل والقوى الكربى وقفة حازمة، ألن هذه املنطقة ال تتحمل مغامرات امليلشيات الحوثية، 
التي متتلك عالقات وثيقة مع تنظيم "القاعدة" االرهايب الذي يتخذ من اليمن مقراً له، كام أنها تنفذ 
مخطط خارجي للضغط عىل دول التحالف العريب عرب استهداف سفنها املدنية، وليس هناك أدل عىل 
ذلك من التقارير املتخصصة، التي كشفت زيف ادعاءات االعالم الحويث، وأكـدت استهـداف سفينـة 
الدول اإلقليمية بتصنيعه  االغاثة االماراتية بصـاروخ مـن  طراز C -802 الصيني األصل تقوم إحدى 
تحت اسم "نور"، وتستخدمه ميلشياتها املارقة بكثافة، وسبق أن قامت بتهربيه إىل حزب الله اإلرهايب 

الذي استخدمه بدوره يف هجوم عىل فرقاطة ارسائيلية خالل صيف عام 2006.
البحرية،  العسكرية  العمليات  تصعيد  يستهدف  الحويث  ميلشيات  إىل  األسلحة  تهريب  أن  املؤكد 
وإشعال مواجهات بحرية أمام واحد من أكرث املعابر البحرية الدولية حساسية، ما يعكس تفاقم مستوى 
الخطر االسرتاتيجي والتهديد الناشئ عن الدعم العسكري اإلقليمي ملشيليات الحويث، السيام أن صواريخ 
"نور" تعد من أكرث الصواريخ خطورة، بحكم قدراتها العملياتية عىل االفالت من الصواريخ االعرتاضية 
وإصابة األهداف، مبا يعني أن تهديدها يطال أيضاً القطع البحرية التابعة للدول الكربى واملتمركزة يف 

تلك املنطقة.
الحويث  ميلشيات  مع  املواجهة  دخول  عرب  العريب  التحالف  لدول  العداء  يف  الخطري  التصعيد  هذا 
باندالع  االقليمية، ويهدد  نار األزمات  للزيت عىل  إمنا ميثل سكباً  القتال،  ومساندتها بشكل مبارش يف 
مواجهات أوسع نطاقاً، ويسد أبواب الحلول، وينذر بإسدال الستار عىل الجهود التفاوضية الشاقة التي 
تبذلها دول التحالف من أجل إنهاء األزمة اليمنية واستعادة األمن واالستقرار للشعب اليمني الشقيق.
إن العامل أجمع قد خاض تجارب مريرة جراء التحالفات املشبوهة بني تنظيامت االرهاب وامليلشيات 
تلك  أخطر  وكانت  االقليمية،  واالضطرابات  الفوىض  إثارة  إىل  تسعى  دول  من  السالح  ومهريب  املارقة 
التجارب االعتداء االرهايب الذي تعرضت له املدمرة األمريكية "كول" قبالة سواحل اليمن عام 2000 من 
جانب عنارص تابعة لتنظيم "القاعدة" االرهايب، ثم استهداف التنظيم ذاته لناقلة نفط فرنسية عمالقة 

يف خليج عدن بعد ذلك بعامني.
إن املجتمع الدويل يدرك حساسية وضع اليمن يف معادلة األمن واالستقرار االقليمي والدويل، ومن ثم 
فإن من الرضورة التصدي ملظاهر التهديد االسرتاتيجي املتمثلة يف تهريب األسلحة إىل ميلشيات الحويث 
واملخلوع صالح من أجل استخدامها لتهديد السفن املدنية أمام سواحل اليمن؛ فالعامل الذي دفع فاتورة 
باهظة لخطر القرصنة البحرية أمام سواحل اليمن طيلة سنوات مضت، ال يجب أن يسمح بتجدد مصادر 
الخطر والتهديد، فلم يعد هناك من يتحمل التكلفة االقتصادية الكبرية لعبث امليلشيات وحلفائها من 

الدول الداعمة للفوىض•
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

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

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

للقوات املسلحة ـ االمارات العربية املتحدة

تأسست يف أغسطس عام 1971

�مد بن زايد:
الدور البطو$ لقواتنا 

املسلحة توج بإنتصارات 
مهمة . اليمن

18<

6
<

رادار باتريوت بتصميم جديد 
وقوة أك2

62
>

32
<

رئيس مجلس اإلدارة واملرشف العام

اللواء الركن/ سامل بن غافان الجابري

نائب رئيس مجلس اإلدارة

العميد/ سعيد محمد املزروعي

رئيس التحرير

املقدم الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير

الرائد/ جميل خميس السعدي

املرشف الفني

موزة حسن آل عيل   

هيئة التحرير 

راية سامل املزروعي

اإلخراج والتصميم

أحمد محمود أحمد 

الصف

هدى العطاس

اإلعالنات والتوزيع

نقيب/ خليل محمد الكعبي

أحمد عبدالله البلويش

أحمــد الحمـــادي

شـــاكا برامــود

ا8مارات :استهداف السفية 
«سويفت» حتدي سافر 

للمواثيق الدولية وتهديد< 
حلرية املالحة . باب املندب
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استهداف السفينة«سويفت» 
حتد سافر للمواثيق الدولية 

وتهديد حلرية املالحة العاملية

حرب الشبكات املركزية 
وتأثIها على اFمن 
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61                                                  OSHKOSH
65                                                     NEXTER

الشهداء تضحيات
الوالء لقيم جتسيد
والتضحية وا8نتماء

والتالحم والفداء
الوطني

اجلزائر . القاعدة تنظيم
واملغرب

انتاجج من Bell V- 247 ررــرة ــالطائ ــتعتــرب
مؤهول، غري جوياً ًنظاماً هليكوبرت بيل رشكة
مثل ييــياً ــرأس اإلرتفاع عىل القدرة لها ررــر ــاف تتو

العمودية. الطائرات
قدرات لتوفري ررــرة ــالطائ تصميم تم ددــد ــوق
طويلة واملراقبة ععــع ــالرسي الخارجي التدخل
القدرة عىل عالوة ااــاك، ــالفت واملدى التحمل

مدرج.  بدون بنجاح التشغيل عىل
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املسلحـــــ لقواتنـا البطو$ زايـد: الدور بن �ـمـد

يف املرشحني املايض أكتوبر ســموه لقاء خالل ذلك جاء
زايد لكلية الوحــدة يوم مبناســبة العســكرية الكليات
طحنون الشيخ ســمو بحضور العني مبدينة العســكرية
الرشقية املنطقة يف الحاكم ممثــل نهيان آل محمد بن
ممثل ديوان وكيل نهيان آل طحنون بن هزاع والشــيخ
أحمد بن محمد ومعــايل الرشقية املنطقة يف الحاكــم
الفريق وســعادة الدفاع لشــؤون دولة وزير البواردي
القوات أركان رئيــس الرميثي ثاين محمد حمــد الركن

املسلحة. القوات قادة كبار من وعدد املسلحة
عىل ترحم املرشــحني مــع ســموه حديث بدايــة ويف
للوطن فداء حياتهم قدموا الذين األبرار الوطن شهداء

 أشاد صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل 
األعىل  عهد أبوظبي نائب القائد
للقوات املسلحة بالدور املرشف 
والبطويل والتاريخي الذي 
تؤديه قواتنا املسلحة يف اليمن 
وما أظهرته من أداء رفيع يف 
الجاهزية والتخطيط والتنفيذ 
والذي توج بانتصارات مهمة 
عىل الساحة اليمنية ضمن قوات 
التحالف العريب بقيادة اململكة 
العربية السعودية.

التقى مرشحي الكليات العسكرية للقوات املسلحة

املصابني ــعــىل مين أن وجل عــز الله داعيا والواجــب
بالعز بلدنــا يحفظ وأن العاجــل بالشــفاء والجرحــى
برؤية ســعادته عن .. وأعــرب ســوء كل من ريريـري ــوالخـ
الجندية لواء بحمل ترشفت التي الطيبة الوجــوه هذه

الوطن. عن والدفاع
الشــكر أوجــه أ: « املرشــحني مخاطبــا ســموه وقــال
الخرب ردوا الذيــن العســكرية املؤسســة يف إلخوانكم
ياعيايل وهذا مرشف بدور وقامــوا والحمدالله الطيب
لكم والهام واعتزاز فخر مصدر ليكون التاريخ يف يسجل

املستقبل». يف وزيادة عليكم الرهان أن متأكد وأنا
آل زايد بــن محمد الشــيخ الســمو صاحب وتحــدث

و$ عهد أبوظبي:
عزيزةعزيزة مرفوعةمرفوعة املقبلةاملقبللة ل[جيالل[جيال الرايةالراية تسليمتسليم مسؤوليتنامسؤوليتنا

لنــــــــــــلن وا وتركـــــواوترك م وعرضهــــموعرضه م أرضهــــــمأرضه عنعن وا دافعـــــوادافع دادد اXجـــــدااXج



7 | 538 |  العدد 2016 |  نوفمرب

اليمــن . مهمــة بانتصــارات توج ـــــة

الوطن أبناء عىل تراهن املتحدة العربية اإلمارات دولة
عىل يقع الذين املسلحة القوات يف انتم خاصة األوفياء
واملحافظة وترابه الوطــن أرض وصون حامية عاتقكــم
الله وبــإذن تحققت التــي الوطنية مكتســباته ــعــىل
الغايل. وطننا سبيل يف واالجتهاد والجد العمل سنواصل
برجل الله حباها العربية اإلمارات دولة ان سموه وقال
الله طيب ســلطان بن زايد الشــيخ له املغفور حكيــم
الوطن وبناء املنطقة تاريخ من مهمة مرحلة يف استطاع
.. وعلينا واقتدار حكمــة بكل االتحاد ســفينة يقود أن
كيف تاريخنا من والعرب الدروس نتعلم أن اليــوم نحن
زايد الشيخ له املغفور أن إىل اريا ريريمش أصبحنا..  كوكيف كنا

وهدف رؤية صاحب كان ثــراه الله طيب ســلطان بن
والعز ريريالخري ريريـرية ــمسـ وقيادة ونهضها الدولة لبناء واضح

والنامء.
نهيان آل زايد بن محمد الشيخ السمو صاحب وأضاف
الوطن شــباب من أمثالكم من الكوكبة هذه وجود إن
لرتاب وإنتامء رشف مــن متثله ومــا الجندية حيــاة يف
الفخر عىل يبعث أمر الحكيمة وقيادته العزيز الوطــن

البالد. مستقبل عىل واالطمئنان والعزة
تعيش التي املنطقــة يف األوضاع عــن ســموه وتحدث
ملرحلة امتداد وهي وصعبة ومضطربة مفصلية مرحلة
اليوم يحدث الــذي أن ريريغري عاما 60 مــن أكرث امتــدت
األحداث هــذه أن إىل ريريـريا ــمشـ  .. صعوبة أشــدها هــو
تســببت العربية منطقتنا شــهدتها والتي والتطــورات
والترشد الدماء مــن باهظة تكاليف الشــعوب دفع يف
من املزيد علينــا يحتم الــذي األمر االســتقرار وعــدم
الواسع والتضامن الدامئة والجاهزية واالستعداد اليقظة

التحديات. كافة مع الحاسم للتعامل
املتحدة العربيــة اإلمارات دولــة وقوف ســموه وأكد

البناء يف اإلمارات نهج حول املرشــحني أبنائه مع نهيان
تعزيز وأهميه األجداد قدمها التي والتضحية والتقــدم
تواجه التي التحديات مجمل اىل إضافة املنجزات تلــك

املنطقة.
عن دافعوا الذيــن األجداد أحفــاد : « نحــن وأضــاف
والقيم الطيبــة الســمعة لنا وتركوا وعرضهم أرضهــم
بدأوه ما مواصلة يف ومســؤولية واجب وعلينا النبيلــة
مرفوعة وهــي املقبلة لألجيال الرايــة تســليم وعلينا
عىل بواجبكم ستقومون بأنكم شك لدينا وليس عزيزة
الرجال». ووقفة وعزم صرب من متلكونه مبا وجه أكمل

أن نهيان آل زايد بن محمد الشيخ السمو صاحب وأكد

ونهضتهاونهضتها ة الدولـةاللدول ا لبنـاءلبن ح واضـحواض دف وهـدفوه ة رؤيــةرؤي صاحبصاحب د زايــدزاي
ة ل النبيــلــــــةالنبي م والقيــــــموالقي ة الطيبــــــــةالطيب ة السمعــــــــةالسمع ـــــــــــاا
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املنطقة..  تواجه التي للتحديات دي
يف الخارجية التدخالت تجاه لحاسم
التحديات. لجميع التصدي يف بناءة
وعملياتيا ميدانيا منتسبيها إعداد ب
الجندي ريريتفكري ليصبح والتفاين خالص
يؤكد املنطقة به متر ما أن إىل منوها
من إميانا العسكرية لقدراتنا ملستمر
ال ريريومصريي حتمي أمر املســلحة تنا

و$ عهد أبوظبي:
حياة . الوطن شباب من أمثالكم وجود

والعزةوالعزة الفخرالفخرر علىعلى يبعثيبعث أمرأمر اجلنديةاجلندية
البالد مستقبل على وا8طمئنان

شهددتها التي والتطورات اXحداث
منمن املزيداملزيد عليناعليناا حتتمحتتم العربيةالعربية منطقتنامنطقتنا

الدائمة واجلاهزية وا8ستعداد اليقظة

التصد يف الســعودية العربية اململكة بجانب
وا القوي العريب التحالف موقف أن إىل اريا ريريمش
وب جديدة عمل لسياسة أرىس الشقيق اليمن
جانب إىل العسكرية املؤسسة إن سموه وقال
واإلخ الوطن حب أفرادها حياة يف ترسخ فإنها
م خطــرا يدفع أو نرصا يحقق كيف ك.. يوميــا
امل التطوير يف عليه ريرينسري الذي الســليم النهج
لقوات االحرتافية تحقيق بأن الحكيمة قيادتنــا
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بديل عنه يف ظل مرحلة زمنية ذات تحديات متعددة ومخاطر متنوعة.
و جدد ســموه يف ختام حديثه ســعادته بلقاء أبنائه املرشحني وتطلعه لرؤيتهم 
يف مواقع العمل وميادين العطاء ســريا عىل خطــى زمالئهم يف البذل والتضحية 

والتفاين واإلخالص.
كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل إىل كلية زايد الثاين 
العسكرية حيث كان يف استقباله سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 
رئيس أركان القوات املسلحة والعميد الركن سيف اليامحي قائد كلية زايد الثاين 

العسكرية وعدد من كبار قادة وضباط القوات املسلحة والكليات العسكرية.
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�مد بن زايد يستعرض التعاون مع وزير الدفاع اXمVكي

�مــــد بـن زايـــد يلتقـي وزيــر الدفــاع الفـرنســي
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبــي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، 
يف قرص الشــاطئ معايل جان ايف لــو دريان وزير الدفاع 

الفرنيس الذي يزور البالد.
ورحب ســموه بوزير الدفاع الفرنــيس والوفد املرافق 
له وبحــث معه عالقــات التعــاون والصداقة بــني دولة 
اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية فرنسا وسبل تعزيزها 
وتطويرها، واســتعرضا مجاالت التعاون والتنسيق املشرتك 

بني البلدين يف الشؤون العسكرية والدفاعية.
وتبادل الجانبــان وجهات النظر حول عدد من القضايا 
ذات االهتامم املشــرتك واملســتجدات الراهنة يف املنطقة 
وتطوراتهــا وجهــود البلديــن يف تحقيق األمن والســالم 

واالستقرار يف املنطقة
حرض اللقاء معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة 

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبــي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، 
معايل آشتون كارتر وزير الدفاع األمرييك الذي يقوم بزيارة 

للبالد ضمن جولة له يف املنطقة.
ورحب ســموه بوزير الدفاع األمــرييك والوفد املرافق، 
وبحث معه عالقات التعاون بني البلدين الصديقني وسبل 
تعزيزهــا وتطويرها وبشــكل خــاص تعــاون البلدين يف 

الشؤون العسكرية والدفاعية.
واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
خالل اللقاء الذي حرضه ســمو الشيخ طحنون بن زايد آل 
نهيان مستشار األمن الوطني من الوزير األمرييك، عىل سري 
العمليات الجاريــة حالياً يف محاربة التنظيامت اإلرهابية، 

ومستوى التنسيق والتعاون الدويل يف هذا الشأن.
وشدد سموه، خالل اللقاء، عىل أهمية تجنيب املدنيني 
الخســائر واألرضار، جــراء العمليــات العســكرية، وبذل 
الجهود كافة من أجل املحافظة عىل ســالمتهم وحياتهم، 
وتأمني املستلزمات كافة التي تعينهم عىل تجاوز أوضاعهم 

الصعبة.
كــام بحــث صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد 

آل نهيــان والوزيــر األمرييك التعاون والتنســيق املشــرتك 
بــني البلديــن يف القضايا التــي تدعم األمن واالســتقرار، 
وتعزز الســالم يف املنطقة، وتطــرق الجانبان إىل عدد من 
املوضوعات ذات االهتامم املشرتك، وتبادال الرأي ووجهات 

النظر حول آخر املستجدات يف املنطقة.
حــرض اللقاء، معــايل محمد بن أحمد البــواردي وزير 
دولــة لشــؤون الدفاع، والفريــق الركن جمعــة البواردي 
املستشار العسكري لنائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

�مد بن زايد: التحالف العربـي أهم املواقف الناجحة
نهيان خالل اللقاء إن مســالة إدراك حجم التحديات 
التــي تحيط باألمة العربية ومــدى تأثرياتها عىل أمن 
واســتقرار املنطقة يعد املنطلق األسايس لنوع وحجم 

العمل للجامعة والدول العربية عىل حد السواء.

أشــار صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات 
املسلحة، إىل أن التحالف العريب الذي تقوده اململكة 
العربيــة الســعودية كان أحــد أهم املواقــف التي 
حققت نجاحــاً يف فرتة زمنية حرجــة ووضعت حداً 

لتدخالت أجنبية يف املنطقة.
 جاء ذلك خالل اســتقبال سموه يف قرص الشاطئ،  
أكتوبر املــايض معايل أحمد أبو الغيــط األمني العام 

لجامعة الدول العربية.
وقال صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 

لشــؤون الدفــاع،  والفريق الركن جمعــة أحمد البواردي 
الفــاليس مستشــار صاحب الســمو نائب القائــد األعىل 

للقوات املسلحة، واللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد 
العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي..
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سيف بن زايـد يطلع على مهام وقدرات مركز لتدريب القوات ال2ية

قام الفريق ســمو الشــيخ ســيف بن زايد آل نهيان، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ، بزيارة إىل أحد مراكز 

تدريب القوات الربية.
وكان يف اســتقبال ســموه لدى وصوله، الفريق الركن حمد 
محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املســلحة، واللواء 
الركــن صالح محمد مجــرن العامري قائــد القوات الربية، 

وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة ووزارة الداخلية.
واســتمع ســموه خالل الزيارة لرشح عن مهــام وواجبات 
وإمكانات وقدرات املركز، ثم قام ســّموه بعد ذلك بجولة 
عىل مرافق املركز املختلفة، حيث شــاهد بعض التدريبات 

التي تجريها إحدى وحدات مجموعة لواء زايد/    3.
كام التقى ســموه عــدداً من ضباط وضبــاط صف وأفراد 
مركــز التدريــب ومجموعة لــواء زايد/    3 وتبــادل معهم 
الحديث والتقط معهم الصور التذكارية. ويف ختام الزيارة، 
تم تقديم هدايا رمزية لسموه مبناسبة زيارته املركز، حيث 

تم توديع سموه مبثل ما استقبل ِبه من حفاوة وتقدير.



12

ا�خبار

|  العدد 538  |  نوفمرب 2016  |

جاء ذلك خالل زيارة معــايل الدكتورة القبييس وعدد 
مــن أعضاء املجلس الوطني االتحــادي، مركز تدريب 
مجندي الخدمة الوطنية واالحتياطية يف سيح اللحمة 
يف مدينة العني، الذي أقيم خصيصاً للمجندين واملجهز 

وفق أحدث أنظمة التدريب والتأهيل.
وكان يف اســتقبال معاليها الفريق الركن حمد محمد 
ثاين الرميثــي، رئيس أركان القوات املســلحة، واللواء 
الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس 
هيئــة الخدمة الوطنية واالحتياطيــة، وعدد من كبار 

ضباط القوات املسلحة.
وأعربت معاليها عن مشاعر السعادة والفخر بوجودها 
بني أبناء الوطــن يف مراكز التدريب التي يتلقون فيها 
أصول العلم العسكري واالنضباط لتأهيلهم واالنضامم 
إىل رفاقهم الذين سبقوهم يف تحمل رشف املشاركة يف 
الدفــاع عن الوطن وقضاياه، ويك يقدموا للعامل منوذج 
االستبسال يف الذود عن الحمى عندما يقتيض الواجب.
وأكدت معايل الدكتورة القبييس أن هذه الوجوه التي 
تعكس العزمية واإلرصار واالســتعداد للبذل والعطاء، 

أكدت معايل الدكتورة أمل 
عبدالله القبييس رئيسة 
املجلس الوطني االتحادي، 
أن منظومة الخدمة الوطنية 
هي منظومة الرشف والفداء 
والتضحية، ألنها تحمل أسمى 
معاين الوطنية، الفتة إىل 
أن الوالء واالنتامء والهوية 
هي قيم سياسية نلتف 
حولها جميعاً، ونغرسها لدى 
أبنائنا وأخواتنا يف املناسبات 
الوطنية، وأن هذه القيم 
تتحول إىل منظومة مؤسسية 
وعمل حقيقي عىل أرض 
الواقع، من خالل رشف 
االنتساب إليها. وشددت عىل 
أن هذه املنظومة هي مصنع 
للرجال ومدرسة للشباب، 
ومنبع للقيم السامية يف 
الذود عن الوطن، والدفاع 
عن مكتسباته وإنجازاته.

تصوير : 
علـــــي اجلنيبـــــــي 
عيســــى الزعابـــــي

تغطية : 
خميس احلوسني

رئيس وأعضاء اجمللس الوطني يزورون مركز التدريب . العني

أمل القبيسي: «اخلدمـة الوطنيــة» مصنــع الرجـال واجليش القــــــــ

اخلدمة الوطنية تع_ عن وحدة شـــباب الوطـن 9 الفكــــر والعمل 
والتخطيط وا�عداد

((الوطنــــــي االحتـــادي)) يثمــــن التجهيـــــزات والتــــــدريــــب العـــا0 
املستوى
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وصلت إىل مــا هي عليه بفضل جهود ورعاية القيادة 
الحكيمة، وعىل رأســها صاحب الســمو الشيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيان، رئيس الدولــة، حفظه الله، وهي 
امتداد ملدرسة القائد الخالد املغفور له الشيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأنه بفضل قواتنا 
الباســلة، فإن الوطن ينعم باألمان، ويســري واثقاً نحو 
مستقبله املرشق، وغد أجياله املرشف، مثمنة الجهود 

املباركة كافة التي تصب يف مصلحة الوطن العليا.
وقالــت معايل الدكتــورة القبيــيس، إن دولة اإلمارات 

العربية املتحدة تســتثمر املواطن اإلمــارايت، باعتباره 
أهم ثروات الوطن، مشرية

إىل أن حــرص قيادة الدولة واهتاممهــا برفع وتطوير 
قدرات القوات املسلحة، ال يقترص عىل امتالك أحدث 
املعدات ومواكبة تكنولوجيا السالح فقط، بل يرتكز يف 
جوهره عىل إعداد العنرص البرشي القادر عىل التعامل 
مع أحــدث األســلحة وتقنيــات الدفــاع يف مختلف 

الظروف بكل جدارة وكفاءة.
وتوجهت بالتحية واالمتنان إىل صاحب السمو الشيخ 

ـــــــوي يحمـــي الوطـــن واملكتـســـبات

الوالء واالنتماء والهوية قيم سياسية نلتف حولها جميعg ونغرسها 
لدى أبنائنا

تفاعل املواطنني الواسع مع اخلدمة الوطنية برهان على أن حب 
الوطن غرس متجذر 9 نفوس أبنائه

خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة القائد األعىل 
للقوات املســلحة، حفظــه الله، عىل رؤيتــه الصائبة 
وآفــاق إدراكاتــه العميقة بــأن التغــريات اإلقليمية 
والدولية، واملوقع االســرتاتيجي لدولتنــا يفرض علينا 
االســتمرار يف بناء القوة الذاتية، وأن نكون دامئاً عىل 
أهبة االســتعداد للدفاع عن أرضنــا، واملحافظة عىل 
مكتســباتنا. وهذا ما تعكســه الخدمة الوطنية التي 
تعــرب عن وحدة شــباب الوطن، يف الفكــر، والعمل، 

والتخطيط واإلعداد.
كــام توجهت بخالص التقديــر والعرفان إىل صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، الذي 
اعتــرب أن الخدمة الوطنية رشف. وهي بحق كام قال 
ســموه ألن بناء الوطن ونهضته لــن تكون إال بهمة 

وعزمية أبنائه.
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املعاين الحقيقية للرشف
وقالت: «نحن جميعاً نفتدي دولتنا بأرواحنا، وكل نفيس 
وغاٍل منتلكه، وأرى أن الرشف يستحق الفداء والتضحية، 
فالرشف معنى ال يقدره إال الرجال وال يتبناه إال الشجعان، 
وأعتقد أن هذا ما رمى إليه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم يف أننا أبناء وبنات اإلمارات نحمل يف 

أرواحنا ونفوسنا املعاين الحقيقية للرشف الوطني».
وقالت رئيســة املجلــس الوطني االتحــادي: «كام أرى 
أننــا يف حاجة ملحة ألن نســتزيد بإرصارنا وعزامئنا عىل 
التمســك مبفهوم مسؤولية الرشف الوطني، فنحن ندرك 
جميعــاً حجم ونوعية املخاطر املتجــددة والعاتية التي 
تحيــط ببالدنا، فاإلقليم العريب يف حالة اضطراب، وتنازع 
وعدم استقرار وتهديدات تنذر مبستقبل جديد، يعاد فيه 
تقسيم ما هو قائم من دول وأوطان قد تتفتت، أو ثالثة 
قــد تكون مصدراً لنرش الرعب والفــزع واإلرهاب لدول 

مستقرة وآمنة مثل دولتنا.
ولذلك يجب أن نكون عىل أهبة االســتعداد، مســلحني 
بالتدريب عىل أحدث املستويات العاملية، والتأهيل وفق 
أرقى املراتب العسكرية، والتطوير وفق أحدث ما وصلت 

الوطنيــة واالحتياطية، إمنا هو برهان حقيقي عىل أن 
حــب الوطن غــرس عميق، وزرع متجــذر يف نفوس 
أبنائه، بل إقبال الكثري مــن املواطنات عىل االلتحاق 
بالخدمة الوطنية رغم املشــقة يف التدريبات، إمنا هي 
دليل عــىل االنتامء القوي، والحب العميق من هؤالء 

الفتيات، وغريهن لوطننا الحبيب.
وأشارت إىل أن الخدمة الوطنية هي الجانب التطبيقي، 
والنموذج العلمي للتعبري عن الهوية الوطنية، فإذا كنا 
نتمتع جميعاً بأرقى حقوق املواطنة، وبالتشــابه ذاته 
مع املواطن يف أكرث دول العامل تقدماً، فإن من واجبات 
املواطنــة الذود عن الوطن، لتظل رايته عالية خفاقة، 
وليظل شــموخه باقيــاً طاملا بقي الزمــن. وقالت إن 
املنتسبني للخدمة الوطنية هم النواة األوىل يف تشكيل 
درع الوطــن ضد املرتبصني، والطامعني يف اســتقراره 
وســالمته، مشرية إىل أن الخدمة الوطنية واالحتياطية 
بذاتهــا مدرســة لرتبية الشــباب عىل قيــم الوطنية 
والقيادة واملبادرة والتفكري االسرتاتيجي، والفهم األمني 

الوطني.
وقالت معاليها «ســنظل دومــاً فخورين بكــم وفخورين 

اخلدمة الوطنية هي 
اجلانب التطبيقي والنموذج 
العلمي للتعبI عن الهوية 

الوطنية فإذا كنا نتمتع 
جميعg بأرقى حقوق 

املواطنة فإن من واجبات 
املواطنة الذود عن الوطن 

لتظل رايته عالية خفاقة 
وليظل شموخه باقيg طاملا 

بقي الزمن

بتحية إجالل وتقدير لكل 
شهدائنا اFبرار الذين ضحوا 
بأرواحهم دفاعg عن مبادئ 

احلق والعدل وإعالء شأن 
 sالوطن قائلة: تغمدهم ا

برحمته وأسكنهم فسيح 
جناته

إليه التكنولوجيا العسكرية».
وأضافت: «هذا هو السبيل لالطمئنان عىل حارض الوطن 
ومســتقبله، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايد آل نهيان، ويل عهــد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة، من أن تفاعل الشباب اإلمارايت اإليجايب 
مع الخدمة الوطنية، يعمق االطمئنان عىل مستقبل هذا 
الوطن»، الفتة إىل حرص ســموه املتواصل والدؤوب عىل 
تطوير قدرات قواتنا املســلحة، وسعيه من دون كلل ألن 
تكون قواتنا املســلحة يف مصاف القوى العاملية املتقدمة 
للذود عن الوطن وعن أشــقائنا يف الخليج، كام أن سموه 
صاحب برنامج طموح ورؤية ديناميكية ملا يجب أن تكون 
عليه قواتنا املسلحة من أداة ردع لكل مرتبص بأمن وطننا، 
أو كل معتد عىل الرتاب الوطني، فالجيش القوي هو آلية 
الفعل الرئيسة لحامية التقدم االقتصادي واالجتامعي الذي 

أصبحنا نضاهي به أرقى دول العامل يف املؤرشات الدولية.

التفاعل اإليجايب
وأكــدت معايل الدكتــورة أمل القبيــيس أن التفاعل 
اإليجايب الواسع من جانب املواطنني مع نداء الخدمة 
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بقادتنا، وندعو الله أن يديم علينا االستقرار واألمن واألمان».

جولة يف مركز تدريب
وقامــت معايل الدكتــورة أمل القبيــيس، رئيس املجلس 
الوطني االتحــادي، وعدد من أعضــاء املجلس الوطني 
االتحــادي، بجولــة يف مركــز تدريب الخدمــة الوطنية 
واالحتياطية يف معســكر ســيح اللحمة، حيث اطلعت 
عىل فعاليات التدريبات العسكرية والتجهيزات الصحية 
والطبية والخدمات اللوجســتية، وشــاهدت مســتوى 

حامس مجندي الخدمة الوطنية من الشباب املواطنني.
واســتمعت رئيســة وأعضاء املجلس الوطني االتحادي، 
صباح أمس، إىل رشح تفصييل ألهداف الخدمة الوطنية 
واالحتياطيــة، والجوانب اإليجابية والدور الوطني الكبري 
الذي تلعبه، واســتعراض تجربة دولــة اإلمارات العربية 
املتحــدة يف الخدمــة الوطنيــة، والتي تشــكلت نتيجة 
دراسات مستفيضة لتجارب الدول، والتي تعترب من أفضل 
التجــارب العاملية يف هــذا املجال، وتعرفــوا إىل أهداف 
الربنامج، وذلك بتعزيز قدرات الدولة يف حاالت الطوارئ 
واألزمــات والكوارث، وبناء قــوة احتياطية عند الحاجة، 

أعضاء الوطني إىل مأدبة املجندين
تناولت الدكتورة أمل القبييس وأعضاء املجلس الوطني، 
طعــام الغداء مع املجنديــن يف الصالة املخصصة لذلك، 
وفــق ضوابط املعســكر التي يتبعها املجندون بشــكل 
يومــي. وبعد االنتهاء من وجبة الغــداء، ألقت القبييس 
كلمــة أمام املجنديــن، مثنت فيها الــدور العظيم الذي 
يقع عىل عاتقهم، وما وفرته القيادة الرشيدة لهم. ولقي 

خطابها استحساناً كبرياً من املجندين وتجاوباً واسعاً.

تحية إجالل للشهداء
تقدمــت معاليها بتحيــة إجالل وتقدير لكل شــهدائنا 
األبــرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعــاً عن مبادئ الحق 
والعدل، وإعالء شأن الوطن قائلة: تغمدهم الله برحمته 
وأسكنهم فسيح جناته. كام توجهت بالتحية لكل مقاتل 
يف جبهات القتــال. وأضافت: «أنتم أبنــاء زايد والوطن 
تحملون أمانة املسؤولية الوطنية بعزمية الرجال وإرادة 
األبطال وتصميم الرشفــاء. فأنتم املثل امللهم، والنموذج 
الطيب الذي يقتدي به شباب الدولة، فريفع رايات املجد 

والعزة».

 «أنتم أبناء زايد والوطن 
حتملون أمانة املسؤولية 

الوطنية بعزمية الرجال 
وإرادة اFبطال وتصميم 

الشرفاء. فأنتم املثل 
امللهم، والنموذج الطيب 

الذي يقتدي به شباب 
الدولة، فIفع رايات اجملد 

والعزة».

بإصرارنا وعزائمنا على 
التمسك مبفهوم مسؤولية 
 gالشرف الوطني ندرك جميع

حجم ونوعية اخملاطر 
املتجددة والعاتية التي 

حتيط ببالدنا

وتعزيز قيم الوالء واالنتامء وزيادة الرتابط بني الشــعب 
والقيادة، وتنمية شخصية املجند وتعزيز مفهوم الوطنية، 
واالرتقاء باملجتمع من الناحية الصحية والبدنية، وتعزيز 
الدور الوطني للمــرأة اإلماراتية، وزيادة إنتاجية وكفاءة 
املواطنــني، وخلق فرص عمل جديــدة، وذلك عرب تعلم 
مهارات واكتساب تخصصات معينة، واكتساب املجندين 
مــن فئة محــدودة التعليم، وغري العاملــني، وظائف يف 

الدولة.

التدريب اإلنعايش
يُستدعى املجندون ســنوياً للتدريب اإلنعايش ملامرسة 
املهــن التي تدربــوا عليهــا، واملحافظة عــىل لياقتهم 
البدنية يف فــرتة محدودة. وهنــاك 5 مراكز للتدريب، 
بينها أربعة مراكز للشــباب، وهي مركز املنامة وســيح 
اللحمــة ومركــز العني، ومركــز ليوا، واملركــز الخامس 
مدرســة خولة بنت األزور، مخصص لإلناث. وشــملت 
الجولــة جنــاح الجاهزيــة البدنية الــذي يحتوي عىل 
أحدث األجهزة لرفع اللياقــة البدنية والعالج الطبيعي 

والتغذية الصحية.
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وكيل وزارة الدفاع يستقبل وفد الكوجنرس اXمريكي

بحث ســعادة مطر ســامل عيل الظاهري وكيل 
وزارة الدفــاع مــع وفد مــن أعضــاء الكونجرس 
األمرييك برئاســة دايفيــد كنزيلر ودانا ســرتول.. 
عالقــات التعــاون الثنائيــة القامئة بــني البلدين 
الصديقــني وأهميــة تعزيزهــا نحو آفاق أوســع 

التقى ســعادة مطر ســامل عيل الظاهــري وكيل وزارة 
الدفــاع مبكتبه بــوزارة الدفاع الســيدة تانيــا كايدانو 
مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية 

األمريكية والوفد املرافق لها.
ناقــش الطرفــان خالل اللقاء ســبل تطويــر العالقات 

الدفاعية للشؤون االسرتاتيجية وتنميتها.
وأشــاد ســعادته بالعالقات الطيبة بني البلدين مؤكداً 
الحــرص اتلدائــم عىل أهميــة تطويرهــا وتنميتها يف 
املجــاالت كافة ومؤكداً عىل أهمية هذه الزيارات التي 
تســهم يف تعزيز التعاون بني البلدين وخاصة يف مجال 

التخطيط االسرتاتيجي وتطويره وتبادل الخربات.
كــام تناول الحديث بحث عدد مــن املوضوعات ذات 

اإلهتامم املشرتك.
من جانبه بحث سعادة مطر سامل عيل الظاهري وكيل 
وزارة الدفــاع وتــريي وولــف نائب املبعــوث الرئايس 
الخــاص للتحالف الــدويل ملحاربة "داعــش" يف وزارة 
الخارجية األمريكية والوفد املرافق له عالقات التعاون 
الثنايئ والتنسيق املشــرتك بني البلدين يف القضايا التي 
تدعم األمن واالستقرار وتعزز السالم يف املنطقة ورؤى 

البلدين حولها.
وتطرق ســعادة وكيل وزارة الدفاع وتريي وولف خالل 

وكيل وزارة الدفاع يلتقي عدد< من املسؤولني العسكريني

من التنمية والتطور وبشــكل خاص يف الشــؤون 
العسكرية والدفاعية. 

واســتعرض سعادة مطر سامل عيل الظاهري ودايفيد 
كنزيلر والوفد املرافق خالل اللقاء الذي عقد يف مكتب 

سعادته يف وزارة الدفاع يف أبوظبي .. 

عالقات التعاون والتنسيق املشرتك بني البلدين 
يف القضايــا التــي تدعم األمن واالســتقرار وتعزز 

السالم يف املنطقة ورؤى البلدين حولها. 
حــرض اللقاء .. عدد من كبار ضباط ومســؤويل 

وزارة الدفاع. 

اللقــاء الذي عقد يف مقر الوزارة يف أبوظبي إىل الجهود 
الدوليــة املبذولة ملحاربة ومكافحــة التطرف والعنف 
ومســاهمة البلديــن فيها من أجل القضــاء عىل خطر 

اإلرهاب الذي يهدد أمن واستقرار املنطقة.
حــرض اللقاء .. عــدد من كبار ضباط ومســؤويل وزارة 

الدفاع.
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شــاركت الوحدات املســاندة للرماية يف املعرض الدويل 
للصيــد والفروســية " أبوظبي 2016" بدورتــه الرابعة 
عرشة والذي أقيم تحت رعاية ســمو الشيخ حمدان بن 
زايد آل نهيان ممثــل الحاكم يف املنطقة الغربية رئيس 

نادي صقاري اإلمارات.
وجاءت مشــاركة الوحدات باملعرض لتؤكد الحرص عىل 
التواجــد والتفاعل مع األنشــطة والفعاليات التي تهم 
باملجتمــع اضافة إىل كــون املعرض األبرز واألشــهر يف 
منطقة الرشق األوســط املتخصص يف الصيد والفروسية 
والرياضات البحرية ورحالت السفاري والفنون والتحف. 

و اســتحوذ مدفع " املراسم 25 رطال " املعروض بواجهة 
جناح الوحدات املساندة عىل اهتامم كثري من الجمهور 
الذين جذبتهم هذه القطعة النادرة وهو مدفع امليدان 
األول الذي اســتخدم من قبل القوات املســلحة لدولة 
االمــارات وخدم هذا املدفــع يف الجيش الربيطاين قبيل 
الحرب العاملية ويف عدة دول وله الفضل يف احراز النرص 
يف عدة حروب منها الحرب العاملية الثانية وال يزال حتى 

اآلن تستخدمه جيوش العامل يف طوابري املراسم.
يضم جنــاح الوحدات الصــور الفوتوغرافية واللوحات 
التشكيلية للفنانة هدى الريامي وكلها تستعرض جوانب 
وملحات من تاريخ القوات املســلحة ومدى اعتزاز قادة 

الوطن بوجودهم املســتمر بني أبناء القوات املسلحة يف 
مختلف املناسبات والعروض والتدريبات. 

ووفــر الجنــاح منصة تحــايك الرماية الحقيقيــة للزوار 
الظهار قدراتهم يف التصويــب ويقدم دعوات للجمهور 
للمشــاركة يف مهرجــان الوحــدات الخامــس للرمايــة 

الــذي تنظمه يف الربع األول مــن 2017 وهو أحد أهم 
املهرجانــات الرئــدة يف دولة االمــارات ويحظى بدعم 
واهتــامم كبري من قبل القيادة الرشــيدة ويســتقطب 

اعدادا كبرية من الزوار .

الوحدات املساندة للرماية تشارك مبعرض الصيد أبوظبي

اخلدمــات الطبيــة حتتفـل بتخــريـج دورة تخصصيــــة
احتفل سالح الخدمات الطبية يف القوات املسلحة 
بتخريج «دورة الضباط التخصصية» يف مستشفى 

زايد العسكري
شــهد حفل التخريج ســعادة اللواء الركن محمد 
مراد البلويش قائد االمداد املشرتك، وعدد من كبار 
ضباط القوات املســلحة، وألقى قائد معهد اإلدارة 
واإلمداد املشــرتك كلمــة يف بدايــة الحفل رحب 
خاللهــا بالحضور وقال إن "املعهد حظي برعاية و 
متابعة قيادة اإلمداد املشــرتك مام جعل العملية 
التعليمية يف تطور مســتمر وأصبــح منارة علم و 
عامل جذب ملنتســبيه"، مشــرياً إىل "ازدياد أعداد 
املنتســبني من وحدات القوات املسلحة املختلفة 
بعــد أن تلمس القادة مــدى الفائدة التي يحصل 
عليهــا خريجو الــدورات التي تعقــد يف مدارس 

املعهد".
وقال اللواء البلويش ــ موجهــاً حديثه للخريجني: 
"أوصيكم بطاعة الله ورسوله وويل األمر ومواصلة 
مــا بدأمتــوه بالجد نفســه واالجتهــاد وأن يكون 
شــاغلكم عىل الدوام خدمة هــذا الوطن ورفعته 
بأمانــة وإخالص تحــت ظل راعي مســرية الخري 

الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة 
القائــد األعــىل للقــوات املســلحة، ونائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلــس الوزراء حاكم ديب الشــيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم".

ويف ختــام الحفــل قام اللــواء الركــن محمد مراد 
البلويش بتسليم الخريجني شهادات النجاح متمنياً 

لهم التوفيق يف حياتهم العلمية والعملية.
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أعلنت قيادة التحالف العريب يف اليمن أنها قامت، يف األول من أكتوبر املايض، بعملية إنقاذ لركاب مدنيني بعد استهداف 
املليشيات الحوثية للسفينة املدنية «سويفت» التابعة لرشكة الجرافات البحرية اإلماراتية التي كانت يف إحدى رحالتها املعتادة 
من وإىل مدينة عدن لنقل املساعدات الطبية واإلغاثية وإخالء الجرحى واملصابني املدنيني الستكامل عالجهم خارج اليمن.
وذكر بيان للتحالف أن هذا العمل مؤرش خطري، ويؤكد توجه هذه املليشيات لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف املالحة الدولية 
املدنية والسفن اإلغاثية يف باب املندب. وقد بارشت قوات التحالف الجوية والبحرية عمليات مطاردة واستهداف للزوارق 
التي نفذت الهجوم.

إنقاذ سفينة إغاثة إماراتية استهدفها االنقالبيون . باب املندب

ا8مـــارات: اسـتهـداف السفينة « سويفت » حتد سـافر للمواثيــــــــ

وأكــدت دولة اإلمارات العربية املتحدة أن الســفينة 
املدنية «ســويفت» التي استهدفتها مليشيات الحويث 
وصالــح يف اليمن قبالة ســواحل املخا، ســفينة نقل 
تساهم يف نقل املســاعدات والجرحى اليمنيني ونقل 
الــركاب وهي ســفينة غري مســلحة وال يتوافر لها أي 
نوع من الحامية العسكرية املسلحة وتستخدم املمر 
الــدويل املايئ يف بــاب املندب كباقي الســفن املدنية 
والتجارية، وتقوم برحالت اعتيادية إىل عدن منذ عام، 

وأن طاقم السفينة من املدنيني بالكامل.
وقالت الــوزارة يف بيان أصدرته إن الســفينة املدنية 
تتبع لرشكة الجرافات الوطنية اإلماراتية، وليســت لها 
أي صفة عســكرية، وهذا ما يؤكده عدم قدرتها عىل 
رد الهجــوم الــذي تعرضت له يف ممــر مالحي دويل، 

يف الدولة حيث تعرضوا إلصابات جراء الهجوم السافر 
عىل السفينة سويفت.

وأشار البيان إىل أن السفينة املدنية «سويفت» نقلت 
عىل مــدار األشــهر املاضيــة أطنانا من املســاعدات 
اإلنســانية وآالف الســالل الغذائية واكــرث من 1000 

جريح ميني ومرافقيهم للعالج يف الخارج.
وســاهمت الســفينة املدنية خالل عام مــن رحالتها 
االعتياديــة إىل عــدن بنقــل املســاعدات اإلنســانية 
والجرحى ومرافقيهم، كام قامت بنقل معدات ضخمة 
لقطاعــات الكهرباء واملياه والصحة التي كان لها األثر 
الكبري يف تخفيف معاناة أبناء اليمن عرب إعادة تأهيل 

البنية التحتية يف القطاعات الحيوية.
وأكدت الوزارة يف بيانها أن مليشــيات الحويث وصالح 

محكــوم بأعــراف ومواثيق تضمن حريــة املالحة يف 
املمرات الدولية.

وأكدت أن اســتهداف الســفينة املدنية ســيكون له 
انعكاســات خطرية عىل حرية املالحة، إذا ما استمرت 
مليشــيات الحويث وصالح بانتهاج أســاليب القرصنة 
البحرية، واســتهداف الســفن املدنية املخصصة لنقل 
املساعدات والجرحى، بهدف تعميق معاناة الشعب 
اليمنــي واســتخدامه كورقــة تتالعب بهــا لتحقيق 

مكاسب وهمية حتى ولو عىل حساب أبناء وطنها.
وكشــف البيان أن طاقم السفينة مكون من 24 مدنيا 
ينتمون إىل ســت جنسيات، موزعني عىل النحو التايل: 
10 هنود و7 أوكرانيــني، و4 مرصيني ومواطن ليتواين 
وفلبيني وأردين، ويتلقى معظم طاقم السفينة العالج 
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املنــدب باب . املالحـة حلريــة وتهديــــد< الدوليـــــة ـــــــق
ألغراض مخصصة املدنيــة الســفينة بأن متاماً تعلــم
اليمن، يف عســكرية عمليات أي تنفــذ ومل إنســانية
بعرض ترضب املليشــيات هذه أن يؤكد الــذي األمر
عليها املتفق الدولية واألعراف املواثيق كافــة الحائط
يف إنه البيان الدولية. وقــال والرصاعات الحــروب يف
عىل جاهدا الدويل املبعوث فيــه يعمل الذي الوقت
التحالف وتأكيد املفاوضات من جديدة جولة إطالق
األول الخيار هي السياسية السلمية التســوية أن عىل
إفشال عىل وصالح الحويث مليشيات تعمل له، بالنسبة
الجهود بكل االســتخفاف عىل وترص ــالســالم، جهود
خياراً ليس ــالســالم خيار أن عىل تأكيــد يف املبذولــة،
العســكري الرصاع أجندة وأن وصالح، الحوثيني لدى
املليشــيات. ويف هذه بها تؤمــن التي األجندة هــي
بكل الخارجية وزارة تنظر ريريالخطري التصعيد هذا سياق
الدولية اإلدانة وبيانات األفعــال ردود لجميع تقدير
من االنقالبيني تحــذر والتي التهديد بهــذا املتعلقــة
الدولية. وتحث ــالســالم جهود تقويض يف االســتمرار
عىل الدويل املجتمع الدويل والتعاون الخارجيــة وزارة
والخارقة ةرية ريريالخط املامرســات هذه مثل إدانة رضورة
وأن خاصــة الدوليــة، واملواثيــق ــالقوانــني لجميــع
سياســة تعتمد باتت اليمن يف االنقالبية املليشــيات
يف اليمني الشعب وتجويع وحصار املســاعدات منع
الشعب إرادة لكرس عسكرية كأداة املدن من العديد
يعيشها التي املعاناة االعتبار بعني األخذ دون اليمني،

والنساء. السن وكبار األطفال خاصة اليمنيون،

السفينة مدنية وتقوم مبهام انسانية
املالكة الوطنية الجرافات رشكة عن ممثل العامري خالد عرب

إرهايب العتداء إغاثية سفينة تعرض من صدمته عن للسفينة
يزيدهم بل يثنيهم، لن االعتداء هذا مثل أن ًمؤكداً جبــان،
منت عىل حريق بوجود تفيد رســالة تلقوا أنهم وذكر قــوة،
الحريق، مبسببات علم لديهم يكن ومل عودتها، أثناء السفينة
إلنقاذ اإلماراتية الســلطات مــع التواصل تم الفــور وعىل
كام الطاقم، أفراد جميع إنقاذ تم حيث وطاقمها، الســفينة
الدولة. وأضاف إىل اآلن اتجاهها يف وهي السفينة، قطر تم
تعرضت الســفينة أن بعد فيام إليهم اتضح أنه أ: العامــري
وجاٍر اليمن، يف ــنقالبيــني اال قبل مــن ســافر إرهايب لهجوم
من الرغم عىل أنه ًمؤكداً التحالف، قوات قبل من التحقيق
تحمل كانت حيث إنســانية، ومهمتها مدنية الســفينة أن
إال اليمني، الشــعب عىل املعاناة لتخفيف إغاثية معونات
املراقبة برج احرتق إذ ــنقالبيــني، اال بطش من تســلم مل أنها
3 أن إىل العامري ولفت االعتداء، هذا جراء الســفينة لدى

العالج وتلقوا بســيطة إلصابات تعرضوا الطاقم أعضاء من
الالزم

الطاقم يروي "لحظات املوت"
تعمل التي «سويفت»، اإلماراتية الســفينة طاقم أكد
استهدافها تم والتي اإلغاثية الخدمات تقديم مجال يف
الدولية املياه يف باليمــن، االنقالبيني قبل من مؤخــراً
إغاثة سبيل يف ماضون أنهم املندب، باب مضيق عند
عن تثنيهم لــن الفاشــلة املحاوالت وأن ــاملحتاجــني،

اإلنسانية.  جهودهم مواصلة
شــخصاً 25 عددهم بلغ والذين الطاقم أفراد ويروي
تحت عاشوها التي اللحظات مختلفة، جنســيات من
املوت»، «لحظات ــبـــ إياها واصفني االعتــداء، وطأة

اإلماراتية. للسلطات البطولية بالجهود مشيدين
ســنة) أوكراين لوكيانو (31 ألكســندر من كل ويروي

ســنة)  23) كوكــرام ودنيــس ــميكانيــيك، الجنســية،
سنة) ميكانييك، 23) لسينكو ــوفيتشســالف ميكانييك،
الحادث إن قائلني للقصف، الســفينة تعرض بدايات
واستمر أكتوبر، من األول فجر الثانية الساعة يف وقع

الساعة. ونصف ساعة ملدة
انتهاء بعد نامئــاً كان إنه لوكيانــو، ألكســندر ويقول
فوق من وسقط قوية برضبة وشــعر عمله»، «وردية
حاول ظهره ــعــىل حديدية خزانة وســقطت الرسير،
االتصال حاول ثــم لربهة، الوعي فقد لكنه تفاديهــا،
وطلب االستغاثة وحاول اآلخرين الطاقم أفراد ببعض

الدعم.
وساد الســفينة، ظهر عىل كافية تكن مل اإلضاءة ولكن
السفينة مع التعامل تم أنه إىل ارياً ريريمش املكان، الدخان

عمل  ااحلادث

yإقليمي مدعوم إرهابيإرهابي

ال أطراف قبل من

السلم حتقيق . ترغب

واXمن

ممثل شركة اجلرافات وأفراد طاقم السفينة
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تعرضها مــن ســاعتني بعد اإلنقاذ قــوات قبــل من
الرسيعة اإلنقــاذ قــوارب تجهيز وحاولنــا للقصــف،

الرضورة. حال يف الطاقم إلجالء
االحتفاظ حاولوا إنهــم اآلخرين، الطاقم أفــراد وقال
من تترضر ال حتــى بهم الخاصة املقتنيــات ببعــض
ميكن ما إلنقــاذ الطاقم أفــراد مبســاعدة الحريــق،
الطائرات مهبط إىل توجهوا أنهم ويوضحــون إنقاذه،
نتنفس نكن مل ألننــا الســفينة، منت عىل العموديــة
إىل توجههم أثنــاء ويف أنهــم إىل ريريـريين ــمشـ بســهولة،
الرصاص وطلقات القذائــف بعض شــاهدوا املهبط،

عدة. جهات من حولهم تتطاير
املحركات، بغرفة واحتموا مصدرها، يعرفون يكونوا ومل
أكســيد ثاين خزان الطلقــات إحدى أصابــت حيــث
مشكالت لهم أحدث والذي بالسفينة، السام الكربون
ليتمكنوا بالكامل الغاز نفذ حتى وانتظروا التنفس، يف

التنفس. من
إىل أدى القصــف حادث أن الطاقــم، أفراد وأوضــح
بغاز مليئة وكانت بالســفينة، الصيانة ورشــة احرتاق
قاموا لذا واالنفجــار، االشــتغال رسيع وهو الربوبان،
بأي أنفســهم حامية محاولني وتفاديه عنه باالبتعــاد
مياه لديهم يكــن مل أنــه إىل ريريـريين ــمشـ ممكــن، واق

التنفس. يف صعوبة من يعانون وكانوا للرشب،

من شــب الذي الحريق مكافحة عملية أن وأضــاف
ما صعبة كانت املحركات، قصف الذي الصاروخ جراء
وعدم الحريق، عىل السيطرة وحاولنا تعطلها إىل أدى
دامس ظالم يف نعمل أجزائها. وكنا باقي إىل امتــداده
أفراد جميع بجمــع وقمنا الكثيف، الدخان بســبب
إصابات من يعانون أشــخاص هناك يكن ومل الطاقم،
من بالقرب ةرية ريريصغ قوارب شاهد أنه إىل ارياً ريريمش بليغة،

السفينة. بقصف تقوم كانت السفينة
االتصال أو يشء أي يف يفكــر يكــن مل أنــه وأوضــح
يف الســفينة منت عىل الجميع ريريتفكري كان بل بأرستــه،
األذى، من للمزيد التعرض وعدم أنفســهم، مساعدة
ومن الحادث، موقع خارج إىل نقلهم تم أنه إىل ارياً ريريمش

الطائرة. بوساطة أبوظبي إىل بعده

هزة عنيفة تالها انفجار
ســنة) ميكانييك، 26) جوجوي ســاكل من كل وأكــد
ريريـري ــوجمشـ ســنة) ميكانييك، 26) ويســكركر وفينس

ســنة)  جكبت (27 وســنيجو كهربايئ)، مويــكل (31
ســينج وديباك ســنة) مضيف، 27) زاو وراملو طباخ،
الهندية، الجنسية من وجميعهم سنة) ميكانييك، 31)
وانفجار عنيفة لهــزة الســفينة بتعرض فوجئوا أنهم
أخرى. بسفينة االصطدام نتيجة أنه البداية يف اعتقدوا

الرضب أثناء النوم
سنة)، الجنسية (34 بولندي توباتوسيك، مياهاو وقال
الحجرة داخل موجوداً كان إنه الســفينة، أول ضابط
ذلك حوحدث الســفينة.  قصف تم حينام بــه الخاصة
مجرد الســفينة. وكانت طاقــم جميع نــوم أثنــاء يف
هجوم عن ناتجة أنهــا ذلك بعد تبني عاديــة حرائق
الرغم عىل اليمن، يف ــاالنقالبيــني قبل من بالصواريخ
مواد لنقل إنســانية مهمة ويف مدنية ســفينة أننا من

وطبية. غذائية ومساعدات

املساعدات خالل عملية أنزالها من السفينة

السفينة                    طاقم
جنسيات 6 يضيضم مد}مد}

وأوكرانيا الهند هي
والفلبني وليتوانيا

واXردن ومصر



21 | 538 |  العدد 2016 |  نوفمرب

تتصاعد الدخــان أعمدة ذلــك بعد شــاهدوا ولكــن
للقصف، السفينة تعرض اكتشــفوا وحينها الربج، من
للســفينة، املوجهة الطلقات وتفادي الهروب فحاولوا
بعض عليهم تتساقط كانت ولكن السكن، إىل فلجأوا
أفراد بعض وكان القصف، جــراء من املتناثرة القطــع

ثالثة. وعددهم وينزفون، مصابني الطاقم
عىل لالطالع الســفينة ظهر عىل خرجوا أنهم وأضافوا
وقاموا السفينة، عىل نار إطالق وشــاهدوا يحدث ما
بعيداً واالحتامء للرصــاص التعرض لتفادي بالزحــف
كانت التي ةةاالنســانية املســاعدات مواد تحــت عنه
الذي بالحريق محارصيــن وكانوا الســفينة، تحملهــا
األخرى الجهــة ومن خلفهم مــن الســفينة يف شــب
توجيه حاولوا أنهم إىل ريريـريين ــمشـ عليهم، النار ــإطــالق
القبطان وقــام الحريق خمد أن بعــد اســتغاثة نداء

النجدة. بطلب
املراقبة برج يف يعمــل ســنة) توريون (31 الفني وقال
أنه واعتقد نومه، أثنــاء يف وقع الحادث إن بالســفينة،
تتعرض أن يتخيل يكــن ومل أخرى، ســفينة مع تصادم
الغرفة إخالء وحاول عســكري، لقصف مدينة ســفينة
ســلم انهار خرج وعندما يحدث، ما الكتشــاف وتركها

املكان. يف الدخان وانترش القصف، جراء من السفينة
إنسانية مساعدات طن 5600

ويعمل الجنسية، سنة) هندي ســينج (34 أجيت وقال
5600 تحمل كانت إنها بالسفينة، الشحن عن مســؤوالً
الشعب إىل إنســانية ومســاعدات إغاثة مواد طن
علمنا الذي للقصف بتعرضنا فوجئنا ولكن اليمني،

الحوثيني. قوات قبل من أنه ذلك بعد
الســلطات جانب من إنقاذنــا عىل اللــه ونحمــد
العــون تقديــم عــن تتــوان مل التــي اإلماراتيــة
ارياً ريريمش ةرية، ريريكب برسعة اإلمارات إىل ونقلنا واملساعدة،

وأول عقد، مبوجــب الســفينة عىل يعمل أنــه إىل
مدنية ســفينة عىل االعتداء هذا ملثل يتعرض مــرة

عسكرية. وليست

مع املصابني
أحد وهو ســنة) هنــدي، ســينج (30 باكونــد قــال
وقت نامئاً وكان ًميكانيكياً، يعمل ههنه إ الثالثة، املصابني
نتيجة جبهته يف وأصيــب للقصف، الســفينة تعرض
إضافة رأســه، عىل الغرفة ســقف من جزء ســقوط

سنة)  33) كومار ســالندر القدم. وقال يف إصابته إىل
السفينة قصف بعد «مصاب»، مالح مســاعد هندي،
وتعرضت محتوياتها، بعض تتساقط بدأت بالصواريخ

إحداها. من إلصابة

اXضرار الكبVة التي حلقت بالسفينة «سويفت» 

املساعدات قبل حتميلها على السفينة

نقلت الالسفينة             
املساعدات من yأطنانyطنان

والغذائية ا8نسانية
للعالج جريح 1000 و

باخلارج
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إدانـــــات دوليــة وعربيــــة ل~عتـــداء الســافــــر علــــــــــــ

اســتنكارها عن التعاون مججلـــس دول أعربــت
«سويفت» املدنية سفينة عىلىل لالعتداء الشديد
عادية برحلة تقوم كانت بيننام لإلمارات التابعة
للمجلس العام ــاألمــني املســاعداتت. وقال لنقل
دول إن الزياين راشــد بن عبداللططيفف الدكتــور
املالحة يعرض إرهابياً عمالً االعتتدااء تعد املجلس

جسيم.  لخطر اململنددب باب يف الدولية

شنته الذي الهجوم بقوة اللدويل األمنن مجلس أدان
املساعدات سفينة عىل ووصالح الحويثيث ميليشــيات

اإلماراتية "" سسويفت ".  املدنية
إن " األعضاء أصــدره بيان يف األممن مجلس وقــال
املالحة حركة تهديدات الجد مححملل عىل يأخــذون

مهام "  إسرتاتيجيا ممرا يعد الذذي املندب باب قرب
مضيق وحول يف املالحة ححرية دعمم عىل .. مشددا

الدويل.  للققانون وفقا املندب باب

اســتهداف بشــدة العربية الدلدوول جامعة أدانــت
اإلماراتية "سسويفت"  السفينة

الدول جامعــة عام أمني االغغييــط أبو أحمــد وأكد
للقوانني مخالفا يعترب العمل ههذذا مثــل أن العربية

ذرائع. أية تحت مقبوول ريريوغري لالدولية

أقدمت الــذي االعتداء اململغربية اململكــة أدانــت
الســفينة ضد اليمن يف الححوثية امليلشــيات عليه

"سويفت". اإلمااراتتية املدنية النقل
املغربية والتعاون الخارجية الشؤؤوون وزارة واكدت
االعتداء هذا تعترب املغربية املمملككة أن لها بيان يف
مقوضا عامال البحرية املالحة قوااننيني مع املتعــارض
التي اإلنســانية األزمة ممعالجة إىلىل الرامية للجهود

الششقييق.  اليمن يعيشها

الســفينة باســتهداف الييمنية الحكومة نددت
. " املدنية " سويفتت

يعد االعتــداء هذا للهــا " أن بيــانن يف وأعــرب
واملبادئ الدولية القوانني تخخاللف إرهابية عملية
لإلنسانية رصيحا وانتهاكا واألخالالققية اإلنســانية

الحياة ".  ضضدد صارخا وعدوانا

اإلرهابية العملية اإلسالمي التتععاوون منظمة أدانت
مســتهدفة الحوثيني مميلييشــيات اقرتفتهــا التــي

اإلماراتيةة.  السفينة
هذا لها بيان يف اإلسالمي التععاون منظمة واعتربت
التنقل حرية عرقلة شأنه من إرههاابيايا عمال االعتداء
القوانني تضمنه الذي الدولية املالححيةة املمــرات يف
إرســال وقف اىل ويــؤدي الدوولييــة واملعاهــدات

اليمني. للشعب واإلغاثية اإلنسانيةة املساعدات

العربية الخليج لدول التعاوونن مجلس

اليمن

العربية الدول جامععة

الدويل األمن مجلسسس

املغربية اململممللكة

األسالمي اللتعاون منظمةة
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ـــــــــــى سفينـة املساعـــدات ا�ماراتيــــة « سويفت »

للهالل العربية للمنظمة الععامـــة األمانة عّدت
استهداف لها، ًبياًن يف األألحمر والصليبب األحمر
اإلغاثية والســفن املدنيــة الدوليـــة املالحــة
من واإلغاثية اإلنســانية املســاعدعداتت وقوافل
الدويل للقانون صارخــاً ًانتههاكاً ــالحوثيــني قبل

اإلنساين.

اســتهداف بشــدة الففرنســية الحكومة دانــت
مضيق يف اإلماراتية اللســفينة الحوثينيني ميليشيا
حرية ملبدأ انتهــاكا ذلك ةــربة ــمععتـ املندب بــاب

املضيقق. يف املالحة

الحــويث "  اسســـتهداف " ميليشــا ــمــرص أدانــت
املدنية "" سسويفت "  السفينة

الرسمي املتحدث أبوزيد أححمد املستشــار وأكد
تلك مثل املرصيــة..أن الخاخارججيــة وزارة باســم
يعد اإلنســانية اإلغاثة ققوافل ــعــىلىل االعتداءات
وانتهاكا الدولية واألعراف للقوواننيني مخالفا عمال

الدويل.  اإلإلنسساين للقانون رصيحا

اســتهداف كريكية ريرياألم اململتحدة الوالياتت أدانــت
املدنية " سويفت "  االسسفينة الحويث ميليشيا

الخارجية وزارة باسم اململتتحدث ريريكرييب جون وقال
املتحدة الواليات صصحفي " إن بيان يف كريكية ريرياألم
املربر ريريغري الحويث ميليشيا هججووم بشــدة تدين
اإلماراتية اإلنســانية املسســاـاعدات ســفينة ضد
نأخذ .. ونحن عــدن ميناء قــرربب تعمل التــي

الجد. محمل عىلعىل التهديدات هذه

رئيس الجــروان محمد بــن أحممد معــايل أدان
الحــويث ميليشــيا اسســتهداف العــريبيب الربملــان

اإلماراتية " سويفت ".  السفينةة اإلرهابية
عن يعرب الهجوم هــذا أن عىلىل الجروان وشــدد
بالتعرض العصابــات لهــذه اإلجراميــــة الــروح
وجرحى غذائية مواد متنها ععىلىل تحمل لســفينة

اليمن. خخارج عالجهمم إلستكامل

ســفينة عىل االعتداء الربربيططــاين ريريالســفري اعترب
للمالحة ريريـرياً ــخطـ «تهديــداً اإلماراتيـيــةة اإلغاثــة
واالتفاقيــات املواثيــق كل ويخالــفـفف الدوليــة

لللممالحة». املنظمة الدولية

األحمر والصليب األحمر للههالل العربية املنظمة

األمريكية املتحدة الوالياتت

فرنسا

العريب االربربملان

العربية مرص جمهووررية

املتحدة اململمملكة
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انطــــالق متـــرين "أمــن اخلليـــج العــربـــي ١ " . املنامــة مبشـــــــ

انطالق املناورات البحرية "جسر 17 " بني السعودية والبحرين

 انطلقت الشــهر املــايض فعاليات التمريــن الخليجي 
املشــرتك "أمــن الخليج العــريب 1" والذي تســتضيفه 
مملكة البحرين الشــقيقة مبشــاركة من دولة اإلمارات 
العربية املتحدة واألشقاء من اململكة العربية السعودية 

وسلطنة عامن ودولة قطر ودولة الكويت.
ووصف امللك حمد بن عيىس آل خليفة عاهل البحرين 
متريــن " أمن الخليج العريب 1" بأنه ميثل انطالقة أمنية 
طموحة تســاهم يف توحيد وتضافر الجهــود واالرتقاء 

مبستوى التنسيق والتعاون يف ضوء األهداف املشرتكة.
وقــال ملك البحريــن يف كلمة وجهها للقــوات األمنية 

 انطلقت يف ميناء الشيخ سلامن مبملكة البحرين 
16 اكتوبــر املايض مناورات "جــرس 17" التمرين 

البحري الثنايئ املختلط بني القوات البحرية امللكية 
السعودية وسالح البحرية امللكية البحريني. 

وأوضح قائد الســفينة السعودية املشاركة، املقدم 
البحــري الركن أحمد بن عبــد العزيز الصالح، أن 
التمريــن يهدف إىل رفع مســتوى القدرة القتالية 
واألداء االحرتايف يف جميع أنواع العمليات البحرية، 
وتوحيــد املفاهيم التكتيكية للقيادة والســيطرة، 

وتعزيز إجراءات إدارة املعركة البحرية. 
وبــني الصالــح أهمية هــذا التمريــن، حيث إنه 
يجســد التعاون األمني والبناء بــني البلدين لرفع 
الكفاءة والحس األمني والقتــايل لدى القوتني، يف 
ضوء ما متتلكــه البحرية امللكيــة يف الدولتني من 
كــوادر ومعــدات متطــورة، وما تحتــاج إليه من 
تبادل الخربات من ناحية التدريب واإلتقان القتايل 

والتقني واملعلومايت

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية املشاركة يف 
التمرين إن التمرين يأيت ليؤكد رســالة العزم والتصميم 
من أجل دعم االســتقرار والسالم وحامية األمن يف دول 

املجلس ضد مختلف التحديات األمنية.
و وجــه الشــكر والتقدير للقوات األمنية املشــاركة يف 
التمرين معربا عن متنياتــه لهم بالنجاح والتوفيق وأن 

يحقق التمرين أهدافه املرجوة.
وأشــاد بالجاهزية العالية واملتطورة لألجهزة األمنية يف 
دول املجلــس موضحا أن هذا التمريــن يؤكد التالحم 
الخليجي واإلجامع عىل وحــدة الهدف واملصري.. وقال 

إن هــذا التواجــد األمنــي التدريبي لقــوات األمن يف 
دول املجلس يســهم بال شــك يف رفع مستوى التنسيق 
والتعاون امليداين عند تقديم املساندة األمنية ألي دولة 

من دول املجلس عند الحاجة.
وكانــت القــوات الرشطية بــوزارة الداخليــة قد أمتت 
اســتعداداتها كافة للمشــاركة بدعــم ومتابعة الفريق 
ســمو الشــيخ ســيف بن زايد آل نهيــان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية تأكيدا لحرص الوزارة عىل 
تعزيز العمل الرشطي الخليجي املشــرتك واملشاركة مع 
أشــقائها يف مثل هذه التامرين التي من شــأنها توحيد 
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ــــــــاركة ا8مــــــارات

العمــل الخليجي واالرتقاء بــه يف املجاالت كافة تعزيزا 
ألمن املنطقة والوقوف يف مواجهة التحديات.

  ويشــارك يف التمريــن عــدد مــن القــوات الرشطية 
واألمنية بآلياتها من وزارة الداخلية إىل جانب األشــقاء 
يف دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تنسيق الجهود 
واإلبقاء عىل جاهزية القوات الرشطية وتبادل الخربات 
وتوحيــد املفاهيم األمنية فضال عــن أن التمرين ميثل 

فرصة للوقوف عىل استعدادات الفرق املشاركة.
وأكد العميد فارس خليفة الفاريس مدير عام العمليات 
املركزية بــوزارة الداخلية عضو اللجنــة العليا لتمرين 

"أمــن الخليج العــريب1  " رئيس وفــد الدولة جاهزية 
قواتنا الرشطية بشــكل يعكس االستعدادات والكفاءة 
التي يتمتع بها عنارص األجهزة الرشطية بوزارة الداخلية.
  وأضــاف: " إننا حريصون عىل تطبيــق وتنفيذ املهام 
عىل أكمل وجه يف التمرين ومشاركة خرباتنا مع أشقائنا 
يف دول مجلس التعاون الخليجي واالطالع عىل تجارب 
دول التعاون التي تتشــابه من حيث طبيعة التحديات 
التي نواجهها ومن حيث تشابه الطبيعة الجغرافية التي 

نعمل بها" .
  كان معــايل الفريق الركن الشــيخ راشــد بن عبدالله 

آل خليفــة وزير الداخلية البحرينــي قائد التمرين قد 
افتتح الفعاليات واســتعرض حرس الــرشف إضافة إىل 
االطالع عىل أبرز التجهيزات التي سيتم استخدامها من 
أجل الوصول باألداء األمني إىل مستويات متقدمة فيام 
شاركت يف االســتعراض عدد من قوات الرشطة بآلياتها 

املختلفة.
 بعــد ذلــك.. تم رفع راية مترين " أمــن الخليج العريب 
1" إيذانــا ببدء أعامله وتفقد القوات املشــاركة ومركز 
القيادة والســيطرة الخاص بالتمرين إضافة إىل املرافق 

املساندة ومن بينها املركزان اإلعالمي والصحي.

اســتعرضت اللجنــة العليا املنظمة ملعــريض ومؤمتري 
الدفــاع الــدويل " آيدكــس 2017 " والدفــاع البحري 
"نافدكــس 2017" آخــر االســتعدادات والتحضــريات 
للحدثني اللذيــن يقامان تحت رعاية صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد 
األعىل للقوات املســلحة "حفظة الله" يف الفرتة ما بني 

19 و23 فرباير املقبل.
وقــال معــايل اللواء الركــن طيار فــارس خلف خلفان 
املزروعــي رئيــس اللجنة العليا املنظمــة إن املعرضني 
يشــكالن منصة مهمــة الكتســاب الخــربات وتطوير 
الصناعــات املحليــة يف قطــاع الصناعــات الدفاعيــة 
ويســتعرضان أحدث ما توصلت له التقنيات املتطورة 

يف الدول العامل املتقدمة.

اســتعدادات مكثفــة 8نطــالق آيدكـس ونافدكس 2017 

 وأكد معاليه أن جميع فــرق العمل تعمل وفق أعىل 
معايري املهنية والحرفية يف األداء إلنجاز العمل املطلوب 

منها بشكل يليق باألهمية واملكانة الدولية التي أصبح 
ميثلها معرضا آيدكس ونافدكس.
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األوىل الرياضيــة األلعــاب دورة منافســات اختتمــت
الثــاين زايــد كليــة يف العســكرية واملعاهــد للكليــات
من كل ميثلون (300) العب عدد مبشــاركة العســكرية
زايد بن خليفة وكلية العســكرية الثاين زايد كلية قيــادة
اريان ريريالط ومعهد البحرية ســعيد بن راشــد وكلية الجوية
قائد اليامحي ســيف الركن بحضور  العميــد كـرتك، ــاملشـ
القوات ضباط كبار من وعدد العسكرية الثاين زايد كلية

املسلحة.
والسباحة الحبل شد منافسات عىل الدورة أشتملت وقد
الطائرة. وكرة والجوجيتسو الريفي والعدو القوى وألعاب
للكليات األوىل الرياضية األلعــاب دورة نتائج وأســفرت
عىل العسكرية زايد كلية حصول عن العسكرية واملعاهد
املركز ويف ذهبية، 13 منها ميدالية 34 برصيد االول املركز
ميداليات 10 برصيد البحرية سعيد بن راشــد كلية الثاين
زايد بن خليفة كليــة الثالث املركز ويف ذهبيــة، 4 منهــا

ذهبية . 3 منها ميدالية 14 برصيد الجوية

 العدو الريفي
كلية من عمدة أرشف متكن الريفي العدو مسابقة ويف
ثانيا وجاء االول، املركز احراز من العسكرية الثاين زايد
يف وجاء العســكرية، الثاين زايد كلية من الكعبي خالد
زايد بن خليفة كلية من ريرياملهريي عبدالله الثالث كاملركــز

الجوية.
االول باملركز جــاء العام الرتتيــب املســتوى عىل وأمــا

زايد بن خليفة كلية وثانيا العســكرية، زايد كلية قيادة
البحرية. سعيد بن راشد كلية وثالثا الجوية،

كرة الطائرة
الثاين زايد كليــة قيادة متكنت الطائرة كــرة مســابقة ويف
خليفة كلية ثانيا وجاء االول، املركز احراز من العســكرية
سعيد بن راشد كلية الثالث املركز وأحرز الجوية، زايد بن

. البحرية

شد الحبل
سعيد بن راشد كلية متكنت الحبل شد مســابقة ويف
املركز ذهب ــفيــام األول، املركز احراز مــن البحرية
املركز ويف العســكرية، الثاين زايد كلية لقيادة الثــاين
الجوية. زايد بن خليفة كلية نصيب من فكان الثالث

السباحة
مرت 50 ملسافة كان والذي الســباحة مســابقة ويف
من الحبيس ســلطان االول باملركز جــاء فقد حرة
الثاين املركز ويف البحريــة، ســعيد بن راشــد كلية
ويف الجوية، زايد بن خليفة كلية من يحيي محمد
بن راشــد كلية من العفيفي حمد الثالــث املركــز

البحرية.  سعيد
الله عبد الســباح نجح حرة مرت 100 مســابقة ويف
احراز من البحرية سعيد بن راشد كلية من العنزي

كلية من الغافري ســلطان ثانيا وجاء األول، املركز
سامل جاء الثالث املركز ويف الجوية، زايد بن خليفة

العسكرية.  الثاين زايد كلية من الكتبي
فهد خالد السباح متكن حرة مرت 200 مسابقة ويف
املركز احراز مــن العســكرية الثاين زايد كلية من
محمد ســعود الســباح الثاين املركز يف وجاء االول
املركز واكمل ايضا العســكرية الثاين زايد كلية من
ال محمد بن خالد الشيخ الســباح زميلهم الثالث

نهيان.

التتابع
البحرية راشــد كلية حرة مرت تتابع 50 ×4 مســابقة ويف
قيادة الثاين املركز يف وجاءت دقيقة، 2:25:84 وقدره بزمن
الجوية.  زايد بن خليفة كلية وثالثا العسكرية، زايد كلية
قيادة نجحــت حــرة ــمــرت تتابــع 100 ×4 مســابقة ويف
وقدرة بزمن االول املركز احــراز من العســكرية زايد كلية
ســعيد بن راشــد كلية الثــاين املركــز يف وجــاء 5:41:39

. الجوية زايد بن خليفة كلية وثالثا البحرية،

الجيوجتسو
احراز من متكن كجم 56 – لوزن الجيوجتسو مسابقة ويف
العســكرية، الثاين زايد كلية من هادي ــعــيل االول املركز
فيصل زميلهم واكمل الكلية، نفس من االيضا ســامل وثانيا

الثالث.  املركز باحرازه الشحي

خــتـــــام مـنافســـــــات دورة االلعــــــاب الرياضيـــــــــــ
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زايد كلية من الطنيجي عيىس متكن كجــم وزن – 64 ويف
ثانيا حمدان وجاء االول، املركز احراز من العسكرية الثاين
احرز فيام الجويــة، زايد بن خليفــة كلية من املزروعــي
املركز العســكرية الثاين زايد كلية مــن الطنيجي منصــور

الثالث.
من املســافري الالعب ســامل متكن كجــم وزن – 72 ويف
يونس عبدالله و ثانيا النقبــي ســيف و االول املركز احراز
وزن ويف العســكرية الثاين زايد كلية من وجميعهم ثالثــا
ســعد والثاين محمد، مطر االول املركــز احرز كلــج 80–
الثاين زايد كلية مــن وهم الكعبي عيل والثالث االحبــايب

العسكرية.  
املركز احراز من الجنيبي عيل كجــم: متكن وزن 80+ ويف
وهم الكتبي محمد وثالثا الكتبي، ثانيا  ثــاين وجاء االول،

العسكرية. الثاين زايد كلية من

ألعاب القوى
الالعب عــدو  متكن مرت 100 القوى العاب مســابقة ويف
احراز من العســكرية الثاين زايد كليــة من زياد مســاعد
خليفة كلية من القايدي الله عبد ثانيا وجاء االول، املركــز
كلية القايدي ددــد ــعبي محمد نــارص وثالثا الجوية، زايد بن

الجوية.  زايد بن خليفة
خليفة كلية من النعيمي سامل عدو مرت 200 مســابقة ويف
ســهيل ثانيا وجاء االول، املركز احراز من الجوية زايد بــن
محمد وثالثا العســكرية، الثاين زايد كلية مــن ممــمي ــالنعي

الجوية.  زايد بن خليفة كلية من ووــــودي ــالحم
كلية من خميس راشــد متكن عدو مرت 400 مســابقة ويف
ثانيا وجاء االول، املركــز احراز من العســكرية الثاين زايد
وثالثا البحرية، ســعيد بن راشــد كلية من ريرياملهريي محمد

العسكرية.  الثاين زايد كلية من مرزوق شاهر

من الزيودي مــروان متكن جري ــمــرت 1500 مســابقة ويف
وجاء االول، املركز احراز من الجوية زايد بن خليفة كليــة
العســكرية الثاين زايد كلية من الجارس الرحمن عبد ثانيا
يف العسكرية الثاين زايد كلية من بوشــبص محمد و الثاين

الثالث. املركز
من الكعبي عبدالله متكــن الطويل الوثب مســابقة يف و
جاء و األول املركز احــراز من العســكرية الثاين زايد كلية
العســكرية الثاين زايد كلية من النعيمي الرحمن عبد ثانيا
املركز يف الجوية زايد بن خليفة كلية من خميس ومحمــد

مسابقة ويف الثالث
من الجوية زايد بن خليفة كليــة متكن تتابع ــمــرت 100×4
العســكرية زايد كلية قيادة ثالثا وجاء االول املركز احــراز

البحرية. سعيد بن راشد كلية وثالثا

منافســات يف املشــاركون الربية القوات العبــو حصد
والتي الجوجيســتو، ــملحــرتيف لالدوليــة ــالعــني ةةبطولــة
بني ما ميدالية 13 العني مبدينة املايض أكتوبر اختتمت

برونزيات.  6 و فضيات 3 و ذهبيات 4

املركز عىل الربيــة للقوات الجوجيســتو فريق واحتــل
واحتل املسلحة، القوات تشــكيالت مستوى عىل األول
منافســات الدولة. وكانت مســتوى عىل الرابع املركــز
عقدت قد الجوجيســتو ملحرتيف الدولية ــالعــني بطولة

مبشــاركة للجوجيســتو اإلمارات اتحــاد رعاية تحــت
من وتشــكيالت والعاملية املحلية الفــرق من العديــد
قيادة الثانية للمرة فيها شــارك حيث املسلحة القوات

العباً. 73 ــبـ الربية القوات

املسلحة القوات تشكيالت على اXو� ال2ية القوات

ــــــة اXو� للكليــــات  العسكريـــــــة
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آل زايد بن خليفة الشيخ السمو صاحب لتوجيهات تنفيذاً
الشيخ السمو وصاحب الله، حفظه الدولة، رئيس نهيان،
القائد نائب أبوظبي عهد ويل نهيــان، آل زايد بن محمد
جمهورية أبناء ومساعدة وبدعم املسلحة، للقوات األعىل
ومدنهم مناطقهم تطوير يف واملساهمة اإلسالمية باكستان
لهم األساسية الخدمات ريريوتوفري الحديثة التنموية باملرافق
ســمو من ومبتابعة فيها، التعليم قطــاع وتطوير ودعــم
مجلس رئيس نائــب نهيان، آل زايد بــن منصور الشــيخ
راحيل أول الفريــق افتتح الرئاســة، شــؤون وزير الوزراء
كلية «سبينكاي»  الباكســتاين الجيش أركان رئيس رشيف
املناطق بإقليم وزيرســتان جنوب منطقة يف العســكرية
6 بلغت إجاملية بتكلفة إنشــاؤها تم والتي فتح القبلية

دوالر. ألف و350 ماليني
قيادات مــن عدد حرضها التي االفتتــاح مراســم بدأت
إقليم يف الحكوميني املســؤولني وكبار الباكســتاين الجيش
القبائل ــزعــامء من ريريغفري وجمــع فتح القبليــة املناطــق
الكلية، طالب أمور وأولياء املنطقة ووجهاء الباكســتانية
مراحل عرض ثم الكريــم القرآن من عطرة آيــات بتالوة
اإلنسانية املشــاريع عن ونبذة الكلية بناء مرشوع إنجاز
جمهورية أبناء إىل اإلمارات دولة قدمتها التي والتنمويــة

مناطقهم. مختلف يف اإلسالمية باكستان

إزاحة الستار
أركان رئيس رشيــف راحيل أول الفريــق قام ذلك بعــد
مدير الغفيل خليفة عبدالله يرافقه الباكســتاين، الجيش
عن الستار بإزاحة باكســتان، ملســاعدة اإلمارايت املرشوع
توجه حيث املناســبة، بهذه الخاصة التذكاريــة اللوحــة
زايد بن خليفة الشيخ السمو صاحب إىل بالدعاء الجميع
املبادرة هذه ــعــىل الله، حفظه الدولة، رئيــس نهيان آل

املنطقة. أبناء إىل املقدمة
ميدانية بجولة ذلــك بعد والضيوف الحفــل راعي وقــام
ومرافقها منشآتها عىل خاللها اطلعوا الكلية، مبنى داخل
واملختربات الدراســية والفصول القاعــات شــملت التي
واملرافق الرياضية املنشــآت جانب إىل والفنية، العلميــة

والطالب. واملعلمني لإلداريني السكن وأقسام التدريبية

شكر وتقدير
الجيش أركان رئيس رشيــف راحيل أول الفريق وأعــرب
شكره بالغ عن االفتتاح حفل خالل له كلمة يف الباكستاين
نهيان آل زايد بن خليفة الشيخ السمو لصاحب وتقديره
محمد الشيخ السمو وصاحب الله، حفظه الدولة، رئيس
األعىل القائد نائب أبوظبي عهــد ويل نهيان، آل زايد بــن
لجمهورية املتواصــل ــدعمهــام عىل املســلحة، للقــوات

تنفيذ< لتوجيهات رئيس الدولة و�مد بن زايد 

جنوب العسكرية ا» «سبينكاي كلية افتتاح

رحيل شـريف : ا8مـارات قدمت مساعـدات إنسانيـــة 
ومشاريع تنموية عديدة إ� أبناء الشعــب الباكسـتا}

عىل اإلمارات لدولة السياســية القيادة حرص الغفيل وأكد
املســتويات جميع يف باكســتان يف التعليمي القطاع دعم
بهدف والطالبات الطالب من الفئــات ولجميع التعليمية
مســاعدتهم يف تتمثل ســامية مســتقبلية غاية تحقيــق
حديثة عرصية ريريومعايري أسس عىل والتعلم الدراســة عىل
املجال. هذا يف تعرتضهم التي الصعوبات وتجاوز ومتطورة

ثاين كلية من نوعها
من كلية ثــاين «ســبينكاي» العســكرية كلية ــوتعتــرب
كلية «وانا» بعــد وزيرســتان جنوب منطقة يف نوعهــا
يف الكلية وتقع اإلمارات، دولة أنشأتها التي العســكرية
تقدم حيث وزيرستان، جنوب مبنطقة جاندواال مدينة
وتوفر واألوردو، اإلنجليزيــة باللغتني ييتعليميــاً منهجــاً
الثانوية املرحلة يف املتميزين للطالب التخصيص التعليم
والتأهيل الطبــي التأهيــل هي تخصصــات ثالثــة يف
ســنوات عدد ويبلــغ الحاســوب، وتأهيــل الهنــديس
الطالب بعدها يحصل ســنوات خمس فيها الدراســة
التعليمي املجلس من املعتمدة الثانوية الشــهادة عىل
االلتحاق من متكنه والتي بيشاور يف والثانوي املتوسط
البكالوريوسيفمختلف بالجامعاتللحصولعىلدرجة
التدريب منهج الكلية تقدم كام العلمية، التخصصــات
أبناء بالكلية التعليم من ويستفيد و. طالبها إىل العسكري
وديرة وجاندواال وزيرستان «تانك جنوب مناطق سكان

بانوا». ومنطقة إسامعيل

واإلنسانية التنموية مبادراتهام وعىل ــاإلســالمية باكستان
لشعبها. الكرمية

من الحفل، لحضور الباكســتاين الجيش أركان رئيس وأكد
أن الطالب، أمور وأولياء املنطقــة ووجهاء القبائل ــزعــامء
مســاعدات قدمت املتحدة العربية اإلمارات دولة قيادة
مولت حيث فتح، القبلية املناطق إقليم يف خصوصاً ةرية، ريريكث
مرشوع ضمنها ومن التنموية، املشاريع من العديد تنفيذ
الجيش مع مشرتكة بجهود العسكرية سبينكاي كلية بناء

الباكستاين.

نهج إنساين وتنموي
املرشوع مدير الغفيل خليفــة عبدالله أشــاد ناحيته، من
املناسبة، بهذه له ترصيح يف باكســتان، ملساعدة اإلمارايت
السمو لصاحب املتواصلة واملبادرات الكرمية بالتوجيهات
الله، حفظه الدولة، رئيس نهيان، آل زايد بن خليفة الشيخ
ريريبتوفري واالهتامم الباكستاين، الشعب أبناء ومساعدة لدعم

لهم. واملناسبة املالمئة التعليمية البيئة
ترجمة ميثل كلية «ســبينكاي» العسكرية افتتاح إن وقال
حفظه الدولة، رئيــس الســمو صاحب لتوجيهات عملية
للفرد الشاملة التنمية يف املســاهمة إىل تهدف التي الله،
إىل إضافة ــاإلســالمية، باكســتان جمهورية يف واملجتمــع
والتنموي اإلنســاين للنهج دامئــة مثالية صــورة تجســيد
النامية الشعوب تجاه اإلمارات لدولة السياســية للقيادة

ةرية. ريريوالفق
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نبض 
الديــــرة

حروب غI تقليدية
الحقائق من مبجموعة مؤخراً، الدفاع وزارة نظمته املستقبل" الذي لحروب مؤمتر "القادة خلص
والباحثني املحللني لدى الساعة حديث هي التي املستقبل، حروب بطبيعة عالقة لها واالستنتاجات
ولكن ملواجهتها، فقط ليس لها، اســتعداداً مفاهيمها لتفكيك جادة محاوالت هناك بأن داللــة يف
األوطان مستقبل أن تؤكد التحديات هذه مع التعامل يف الواقعية وأن املدمرة، آثارها حجم لتقليل

للصدفة. أو املجهول عىل مصريها ترهن أن ميكن ال
تحدثوا ليومني استمر - الذي والباحثني العلامء – من املؤمتر فعاليات اســتضافتها التي فالنخبة
تعد مل والجغرافيا املســافات أن واملهتميني اإلعالميني من لللحضور بينوا الحروب، تلك طبيعة عن
عليها تغلبت الحروب هذه مثل ألن الدول، عىل رشاً يخططون الذين منها يعاين أن ميكن مشــكلة
من العربية املنطقة عىل مر وما نفسها، الدولة داخل ومن االفرتايض، العامل يف أعداء خلق خالل من
حدث فام واقع، له ليس أو العلمي الخيال وحي من ليس الكالم هذا أن يؤكد "أزمــات" وكــوارث
يســمى كان مثل: ما بدايتها يف اآلن إىل لنا تبدو الحروب من النوع ذلك من جزء هــو اآلن حتــى
والجامعات امليليشــيات مثل الدولة من أصغر هم أعداء من العــامل يواجه ما أو العريب بالربيــع

اإلرهابية.
الربنامج لتعطيل محاولة يف فريوسات إرسال خالل من ًبسيطاً مثاالً لنا أعطت التاريخية الخربة
تخطي من استطاعت اإلرهابية التنظيامت اآلخر ستوكنست" واملثال "فريوس وهو اإليراين النووي
خالل من بعد عن تــدار أن ميكن للحدود عابرة فكرية ــانتــامءات لها لتكون الجغرافيــة الحــدود
اإلخوان مثل فكــري انتامءها ولكن الوطنية الدولــة من أصغر أيديولوجيات يحملــون أشــخاص

املسلمني.
فيه يشء وكل صغرية قرية عن عبارة اليوم العــامل أن املؤمتر يف طرحت التي األفكار ضمن مــن
ينبغي بل تجاهلها، أو الحــروب بتلك االعرتاف عدم مســألة عن التخيل ينبغي وبالتايل متعــومل،
غري أدوات عن البحث وبالتايل حقيقي، جديد عســكري واقع أمام ألننا نعيشها وكأننا االســتعداد
أغلب يعرف الداخيل فالعدو كارثية ســتكون الوطنية الدولة عىل األرضار ألن ملواجهتها تقليديــة

الدولة. تفاصيل
أن وأشارت الحروب هذه مثل لصد املتقدمة الدول بعص استعدادات األوراق بعض استعرضت
الروح زرع عىل العمل ذلك من واألهم الكرتونية أو فنيــة تكون أن تخرج ال االســتعدادات هذه
حتى أو تقليدية سواء كتائب أنشــاء عن الحديث أما واألقوى، األبقى ألنه املواطنني لدى الوطنية

منطي. أو تقليدي يبدو أمر األعداء أنشطة ملتابعة الكرتونية
عىل للمنظمني املدى بعيدة رؤية عن يعرب أنه والبحثي واإلعالمي العســكري الحضور يف املثري
مسؤولية األوطان عىل الحفاظ فمســئوليته وبالتايل املجتمع رشائح جميع يهم املوضوع أن اعتبار
االعتامد عهد ألن الدول اهتاممات أولويات أعىل يف وضعه إىل يحتاج فاملوضوع وبالتايل كـرتكة، ــمشـ
هذا آثار من رضراً األقل فالدول املغامرة، من نوع هو فقط عليها والرتكيز األمنية املؤسسات عىل
البعد الوطني الحس وتعزيز تهديداتها، مستقبل استرشاف يحاولون الذين هم الحروب من النوع

الحروب.  أنواع من نوع أي من نجاة طوق أنه أثبت الذي الوحيد
متهيداً مبثابة كان شهر قبل عقد الذي واملؤمتر وعميقاً واســعاً حواراً يستحق املســتقبل حروب

أوسع!!. بشكل الحروب من النوع هذا مثل يناقشوا يك البحثية واملراكز العسكريني للمحللني

الصوا9 خلفان بقلم: .مد
إماراتي كاتب
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حمدان بن زايد: ا8مارات بقيادة خليفة ماضية . مبادراتهــــا
«الهـالل» توقع اتفاقيتي تعاون مع «الصحة العاملية» بقيمــة 50,5 مليون درهـــــــــ

أكد سمو الشيخ حمدان بن 
زايد آل نهيان ممثل الحاكم 
يف املنطقة الغربية رئيس هيئة 
الهالل األحمر اإلماراتية، أن 
دولة اإلمارات بقيادة صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
الله، متيض قدما يف تنفيذ 
مبادراتها التنموية واإلنسانية 
لتخفيف املعاناة عىل الساحة 

وقال سموه، يف ترصيح، مبناســبة توقيع دولة اإلمارات 
ممثلة بهيئة الهالل األحمــر اإلماراتية اتفاقيتي تعاون مع 
منظمة الصحة العامليــة صباح امس يف مقر األمانة العامة 
لهيئة الهــالل األحمر لتطويــر القطاع الصحــي يف اليمن 
وتأهيل 20 مستشفى، إن اإلمارات وقيادتها الرشيدة آلت 
عىل نفســها الوقوف بقوة يف وجــه التحديات التي تجابه 
األشــقاء يف اليمن وتعزيز مجاالت التضامن اإلنساين معهم 
يف مختلف مجاالت الحياة الرضورية، مشــددا عىل أهمية 
الدور الذي يضطلع به صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة يف 

تعزيز مجاالت االستجابة اإلنسانية لألوضاع يف اليمن.
وقال ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــد: إن تداعيات 
األحــداث الجارية يف اليمن فاقمت مــن أوضاع املتأثرين 
وزادت من حدة االستضعاف، خاصة بني األطفال والنساء، 
الفتا إىل أن دولة اإلمارات كانت حارضة منذ البداية وسط 
املنكوبني من خالل برامجها اإلنســانية وأنشطتها اإلغاثية 
وبرامجهــا الصحية التي امتدت للمناطق األكرث ترضرا رغم 
املخاطر املاثلة للعيان وساهمت كثريا يف تخفيف املعاناة، 

وقال سموه، إن اإلمارات تستعد اآلن للمرحلة األهم وهي 
مرحلــة تأهيل البنيــة التحتية التي طالتهــا أيدي الخراب 
والدمــار خاصة يف املجــال الصحي، مشــريا إىل أن الدولة 
تعمل يف محــور آخر عىل دعم جهــود املنظامت الدولية 
يف اليمــن وتعزيــز قدرتها عــىل تنفيذ الربامــج التي تفي 
مبتطلبات الســاحة اليمنية، ويف مقدمتهــا منظمة الصحة 

العاملية.

نحن نرعاكم
وجاء توقيــع االتفاقيتني، تحت شــعار مبــادرة (نحن 
نرعاكم)، ويتم مبوجبهام تنفيذ عدد من املشاريع والربامج 
لدعــم الخدمات الصحية يف اليمــن وتوفري الرعاية الطبية 
الالزمة لألشــقاء هنــاك، وذلك عرب أربعة محاور أساســية 
تشــمل الوقاية والعالج ورعاية األمومة والطفولة وتأهيل 
الكوادر الطبية. وتأيت املشاريع امتداداً للمبادرات التنموية 
التي تضطلع بهــا اإلمارات يف اليمــن، انطالقاً من اهتامم 
قيادة الدولة الرشــيدة باألوضاع اإلنســانية الســائدة عىل 
الســاحة اليمنية وحرصها الشــديد عىل تحســينها والحد 
من تداعياتها وتأثريهــا املبارش عىل حياة املدنيني والفئات 
األشــد احتياجا، وشــدد ســموه عىل التزام اإلمارات قيادة 

وشــعبا بنهجهــا التضامني مــع أوضاع األشــقاء اليمنيني، 
تقديراً للمسؤولية اإلنســانية امللقاة عىل عاتقها، وتحقيقاً 

لتطلعاتها يف تجاوز ظروف املحنة الراهنة.
ووقع االتفاقيتني من جانب الهــالل األحمر اإلماراتية، 
الدكتور محمد عتيق الفالحي األمني العام، فيام وقعها من 
جانب منظمة الصحة العاملية الدكتور احمد فرح شــادول 

رئيس بعثة املنظمة يف اليمن. 

تأهيل املستشفيات
وتضمنــت االتفاقيــة األوىل تأهيــل 20 مستشــفى يف 
اليمن، وتحسني خدماتها ورفع كفاءتها ملقابلة االحتياجات 
الصحيــة املتزايدة يف ظروف اليمن الحاليــة، وتبلغ قيمة 
االتفاقيــة األوىل 44 مليونــا و100 ألف درهم، وتســتفيد 
منها املؤسســات الصحية يف تســع محافظات تضم، عدن 
وتعز، أبني، شبوة، مأرب، الحديدة، املكال، سيئون واملهرة، 
ومبوجــب االتفاقية يتــم أيضا تنفيذ برامج رعاية شــاملة 
للنســاء والحوامــل ومكافحة أمراض ســوء التغذية الحاد 
لــدى األطفــال، ومكافحــة الوبائيات وتدريــب الطواقم 
الطبية يف هذا الصدد، إىل جانب تقديم املســاندة والدعم 
الفنــي واإلداري لتطويــر نظــام إحالة الحــاالت الحرجة 

نحن والمجتمع
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هــــا التنموية لتخفيف املعاناة ا8نسانية على الساحة اليمنية
ــــــــــم لتطوير القطاع الصحي

للعالج والرعاية الصحية املناسبة، وتوفري األجهزة واألدوية 
الرضورية إلنقاذ الحياة.

برامج التطعيم
وتضمنــت االتفاقيــة الثانيــة تنفيذ برامــج التطعيم 
اإليصايل والتكاميل ضد شلل األطفال والحصبة، وغريها من 
إجراءات التحصني الروتينية يف 11 محافظة مينية تشــمل، 
أبني، الجوف، املهرة، تعز، املكال، أرخبيل سقطري، سيئون، 
شــبوه، عدن، لحج ومأرب، وتبلغ تكلفتها 6 ماليني و471 
ألفا و675 درهام، وتســتهدف االتفاقية توفري التطعيامت 
الالزمة لحوايل 643 ألفاً و637 من األطفال والنساء، منهم 
130 ألفــاً و148 طفالً دون الســنة الواحــدة، و357 ألفا 
و824 طفــالً دون الخامســة، و66 ألفا و143 من النســاء 
الحوامل، و89 ألفا و522 من النساء يف عمر سن اإلنجاب.
وأكــد الدكتــور محمد عتيــق الفالحي، أن مشــاريع 
وبرامج الهالل األحمر يف اليمــن تحظى باهتامم ومتابعة 
سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ما كان له أكرب األثر 
يف أن تتواجــد الهيئة بقوة حاليــا يف اليمن رغم الظروف 
االســتثنائية الســائدة هناك، وتعمل يف مختلف املجاالت 
لخلق واقع حياة أفضل لألشــقاء وإحداث الفرق املطلوب 

يف جهــود التنمية واإلعامر التي تحتاجها الســاحة اليمنية 
حاليا أكرث من ذي قبل ، 

دور حيوي
من جانبه، أكد الدكتور احمد فرح شــادول أن دولة 
اإلمــارات تضطلع بــدور محوري يف تخفيــف املعاناة 
اإلنســانية يف اليمن. وقال: ملســنا عــن قرب من خالل 
وجودهــم امليداين عىل الســاحة اليمنيــة كيف أمثرت 
جهود الدولة يف تعزيز الخدمات التي يحتاجها الشعب 
اليمنــي يف ظروفه الراهنة، مشــددا عــىل أن مبادرات 
اإلمــارات يف هذا الصــدد تجد التقدير واإلشــادة من 
املجتمع الدويل ومنظامته اإلنسانية التي تسعى لتعزيز 
رشاكتها مع الدولة يف واحدة من أهم القضايا اإلنسانية 

التي تؤرق الجميع.
وكانت اإلمارات تكفلت سابقا بعالج 1500 من مصايب 
األحــداث يف اليمن، يجري عالجهم حاليا يف مستشــفيات 
الدولــة والســودان والهنــد، وتضمنت مبــادرات الهالل 
األحمــر اإلمارايت يف املجال الصحــي يف اليمن خالل الفرتة 
املاضية تأهيل مستشــفى الجمهورية يف عدن ومستشفى 
22 مايــو، إىل جانب ترميــم وصيانة 13 مركــزا صحيا يف 

عدد من املحافظات، وتوفري 19 ســيارة إســعاف وأجهزة 
ومعــدات طبية، إضافــة إىل توفري ناقالت مــربدة لرتحيل 
األدويــة واملســتلزمات الطبية والطــرود الصحية، كام تم 
تجهيز مستشــفى متحرك للوصول إىل املرىض واملصابني يف 

املناطق النائية، وتوفري الرعاية الصحية الالزمة لهم.

700 ألف شخص مستفيد من املرشوع األول
تغطي التطعيامت أكرث من مليوين شخص وتعالج نحو 
66 ســيدة حامال و90 ســيدة يف عمر اإلنجاب تم االنتهاء 
من اختيــار مواقع املستشــفيات للبدء يف أعــامل إعادة 
التأهيل اعتباراً من الشــهر القــادم. وينفذ املرشوع خالل 
أربع جوالت متتالية، األوىل تبدأ يف نوفمرب القادم، والجولة 
الثانية يف ديســمرب والجولة الثالثة يف يناير 2017 والجولة 
الرابعــة واألخــرية يف فرباير 2017. وســيتم رشاء املعدات 
الطبيــة من خــارج الدولة ومــن املتوقع وصــول األدوية 
الالزمــة خالل 3 أشــهر القادمة. وقــدرت منظمة الصحة 
العاملية قيمــة االحتياجات اإلنســانية والصحية يف اليمن 
نحــو 184 مليون دوالر خالل العام الحايل 2016 وطالبت 
منظمــة الصحة العاملية يف نــداء عاجل توفري 124 مليون 

دوالر، توفر منها 47 مليون دوالر.
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ااااااااللللللثثثثثااااااببببتتتتةةةةةةةة ممممممممممووووووووووااااااااااقققققققققققفففففففففففهههههههههااااااا سسســــتتتتتتتتتوووااااااااااااصصصصصصصصصصصللللللللل ااااإلإلإلإلإلإلإلإلممممماااااااارررااااااااتتتتتتتتتت
اااااألألألألشششششششششششققققققققققققققققااااءءء وووووونننجججججججججدددددددةةةةة دعممممم يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف ووووووووووووواااااللللللللللررررررررررااااااااسسسسسسسســـــــخخة
اااااااااااللللللللللللالالالالالالالززمممممممممممم اااااااااللللععععععــــــــــوووووننننن وتقديــمممممممممممم اااللللللللييممــــننن، يفيف
ململململململململململململململململململوووووووووااااججججههههههههههةةةةةةةةةةةة وووووأأأأأأنننوووااعععععهههه أأأأأأأأشششششككككااالللللهههههه ببببببششششششششتىىىى للللههمم

ووووووووووواااااااااللللللللتتتتتههههههدددددددددديييييييييييييييييدددددددددددددداااااااتتتتتتتتت...... ااااااللللللللللتتتتتتتتتتتتححححححححححححددددددددييياااااتتتتتتت مممممممممممممخخخخخخخخخخختتللللفففففففففففففففف
ووححاارضرض تتتتتتتااااااارريخخ ووووومععععععهههههه فيه لنا فففففففففففااااااالللللللييممممننننننننننن
ااألألححددااثث وووووووإإإإإإإإإإإننننننن رترترترترترترترتــــرترترترترترترترترتككككككككك،،،، ــــــممممممشششششششـــ وووومممسسسسسسســــــتتتتتتتققققققققببببللللللللل
الققققققيييييياامم ععن تثثنينا لنن تعاظمتتت ممههههههههههامامامامامامامامام
والعععععرررررررووووووووويبيبيبيبيب وااللددييننيي األخــووي بوووووووواااجججججججبنا
بلل االلييممنن، يف أشقائنا تجاه وووووووووواااااااااإلإلإلإلإلإلنساين
وإرصار عزميمية ستزيدنا الععكس عععععععععىل

لتححقيق                كاملةة.
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�مد بن زايـد يستقبل موظفي ديوان و$ عهد أبوظبــــــ

 اســتقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املســلحة يف قرص البحر عددا من دفعات موظفي 
ديــوان ويل عهــد أبوظبي الذين شــاركوا يف بعض 
املهــامت والواجبــات الوطنية واإلنســانية لقواتنا 

املسلحة يف جمهورية اليمن الشقيقة. 
ورافق موظفي الديوان خالل اللقاء ســمو الشيخ 
حامــد بن زايــد آل نهيان رئيس ديــوان ويل عهد 
أبوظبــي وســعادة محمد مبــارك املزروعي وكيل 
الديوان وســعادة جرب محمد غانم السويدي مدير 

عام الديوان. 
وأشــاد صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان بالجهود التي يبذلها أبناء اإلمارات يف تقديم 
الدعم اإلنساين وتنفيذ مختلف املهام ضمن قوات 
الواجب العاملة يف اليمن معربا ســموه عن فخره 

رئيس اXركان السودا}: ل�مارات الدور اXبرز . إجنازات التحالف
 جدد رئيس هيئة األركان املشــرتكة الســوداين، الفريق 
أول مهنــدس عامد الدين مصطفى عــدوي، التزام بــالده 
بدعــم اليمـــن والعمـل مع قــــوات التحــالــف العريب 

إلعادة األمن واالستقرار يف اليمن الشقيق.
ومثــن، خالل زيارة تفقدية مع عــدد من قادة القوات 
اإلماراتيــة  للقــوات  والســودانية،  اإلماراتيــة  املســلحة 
والســودانية املشــاركة ضمن قوات التحالف العريب الذي 
تقــوده اململكــة العربية الســعودية إلعــادة الرشعية يف 
اليمــن، الجهود التــي تحققها قــوات التحالــف العريب، 
ودورهــا البــارز وامللمــوس يف تحقيق األمن واالســتقرار 
لليمن الشقيق، والجهود اإلنسانية والتنموية ومرشوعات 
إعادة اإلعامر التي تضطلع بها وتلعب فيها دولة اإلمارات 

العربية املتحدة الدور األبرز.
وقــدم الفريــق أول مهندس عــامد الديــن مصطفى 
عدوي، شكره لقيادة القوات املسلحة اإلماراتية عىل كافة 
الخدمــات والتســهيالت التي قدمتها للوفــد الزائر والتي 

ساهمت يف إنجاح هذه الزيارة.

ويف السياق نفســه، مثن رئيس األركان املشرتكة، خالل 
مخاطبتــه ضباط وضبــاط صف وأفراد القوة الســودانية 
املشــاركة يف اليمــن.. النجاحــات الكبــرية واإلنجــازات 
املتواصلــة التي حققتها القوة، واألثــر الطيب الذي تركته 

من خالل أدائها املتميز واالنضباطية واالحرتافية العاليتني، 
وحثهــم عىل امليض قدمــاً يف االتجاه ذاته، واضعني اســم 

السودان والقوات املسلحة السودانية نصب أعينهم.

الحزم وا�مل
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ــــــي املشاركني . مهام الواجب لقواتنا املسلحة . اليمن

واعتزازه بأبناء الوطن الذين يثبتون يف كل مرة ويف 
كل املواقــع كفاءتهم وقدرتهــم وتفوقهم يف كافة 

املهام والواجبات الوطنية. 
وأضاف ســموه ان دولة اإلمارات العربية املتحدة 
بقيادة صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبفضل الله تعاىل 
أوجدت منوذجا متميزا من شــباب الوطن القادر 
عىل تحمل املسؤوليات الجسام ومواجهة مختلف 
التحديــات وهــذا والحمداللــه بفضــل الركيــزة 
األساســية التي تعتمــد عليها الدولــة يف تطورها 

وتقدمها ومتيزها وهــي العنرص البرشي والكفاءة 
الوطنية املؤهلة واملدربة التي تؤمن بقيم الوطن 

والتضحية ألجله ورفع رايته يف كافة امليادين. 

ا8مارات تدين بشدة إطالق صاروخ بالستي على مكة املكرمة
أدانــت دولة اإلمارات العربية املتحدة باشــد 
العبــارات اليوم محاولة اســتهداف امليلشــيات 
الحوثية منطقة مكة املكرمة بصاروخ باليســتي 
يف تصعيد خطري غري مسبوق ويعد افالسا اخالقيا 
لهذه امليليشــيات ويؤكد ان ال حــدود دينية او 
اخالقيــة تردعهــم عــن اجرامهم واســتفزازهم 

ملشاعر املسلمني حول العامل . 
وكانت قيادة قــوات تحالف دعم الرشعية يف 
اليمن أعلنت، يف بيان مساء الخميس 27 اكتوبر، 
اعــرتاض صــاروخ باليســتي أطلقته املليشــيات 
الحوثية، من محافظة صعدة باتجاه منطقة مكة 

املكرمة.
وأضاف البيان: «متكنت وسائل الدفاع الجوي 
من اعرتاضه وتدمريه عــىل بعد 65 كم من مكة 

املكرمة من دون أي أرضار»، مشريا إىل أن «قوات 
التحالــف الجوية اســتهدفت موقــع اإلطالق يف 

صعدة» معقل امليليشيا اإلرهابية.

وقال سمو الشــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 
وزير الخارجيــة والتعاون الدويل إن اســتهداف 
مكة املكرمة بصاروخ باليستي يعد اعتداء سافرا 
عىل اطهر بقاع االرض وعىل املقدسات اإلسالمية 

ويتجاوز كل الحرمات ويتعدى كل الحدود . 
واضاف سموه ان هذا العمل االجرامي الدينء 
يعــري بصــورة قاطعة معدن هذه امليليشــيات 

واملتحالفني معها . 
وشــدد ســموه عىل أن هذا العمل اإلجرامي 
يكشــف مجددا طبيعــة التمرد الحــويث ودوره 

املتامــر عىل منطقتنا واســتقرارها ويؤكد صواب 
موقفنا ضــد التمرد واالنقالب عــىل الرشعية يف 
اليمن الشقيق ويزيدنا عزما وارصارا عىل النجاح 

يف مهمتنا . 
وطالــب ســموه العاملــني العريب واالســالمي 
بالتكاتــف والتعاضــد للتصــدي لهــذا التصعيد 
الخطــري ولكل من يســتهدف مقدســاتنا وعىل 

راسها قبلتنا االوىل مكة املكرمة. 

والقت عملية إطالق صاروخ بالســتي باتجاه 
املدينة املقدســة تنديدا عربيا وإســالميا واسعا، 
واصفني هذا الهجوم باإلرهايب الذي يعد استفزازًا 

ملشاعر املسلمني يف شتى بقاع األرض.
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تدشـني املرحـلة االو� لطريق عـدن .. ابني برعايـة الهـالل االحمر االمـاراتي

تحت رعايه ودعم الهالل االحمر اإلمارايت تم يف األول 
مــن أكتوبر املايض تدشــني املرحلــة األويل من مرشوع 
إزاله الكثبان الرملية واألتربة والعوائق من شــارع عدن 

- ابني . 
ويبلغ طول املرحلة االوىل للشارع 60 كيلومرتا ويصفه 

املارة واملستخدمون بشارع املوت لكرثة ضحاياه . 
ويايت تدشــني املرشوع يف اطار منظومة دعم شــاملة 
تتبناها دولة االمارات تجاه الســاحة االنســانية اليمنية 
ولتخفيــف معاناة الشــعب اليمني يف كافــة املجاالت 

الخدمية واالنسانية . 

ويرعــى الهالل االحمر االمارايت ويدعم سلســلة من 
املشاريع واألنشطة الخريية يف اليمن متس بشكل مبارش 
الحياة اليومية واملعيشــية لليمنيــني يف مقدمتها الطرق 
والكهرباء واملياه مرورا باملســاعدات الغذائية وااليوائية 

وانتهاء برعاية الشباب . 

ا8مــارات جتدد التزامهـا مبواصلة املســاعدات ا8نسانيــة لليمــن

جددت دولــة اإلمارات العربية املتحــدة التزامها مبواصلة 
مســاعداتها اإلنسانية إىل اليمن الشــقيق والتي بلغت إىل 
حــّد اليوم 1.20 بليــون دوالر أمرييك موزعة عىل مختلف 
القطاعات الحيوية مثل اإلغاثة اإلنســانية والطاقة وبرامج 
املســاعدات العامة والنقــل والتخزين والصحــة والتعليم 
وتطوير البنية التحتيــة والخدمات العامة واملياه والرصف 
الصحي، باإلضافــة إىل تعزيز دور املجتمع املدين ومختلف 

املؤسسات واملرافق العامة. 
واكد الســيد عبدالله فاضــل النعيمي مــن البعثة الدامئة 
لدولــة اإلمــارات لــدى األمم املتحــدة بجنيــف ىف كلمة 
الدولة أمام الدورة الثالثة والثالثني ملجلس حقوق اإلنسان 
بجنيف.. تجديد دولة اإلمــارات دعمها للحكومة الرشعية 
يف اليمن ُمثنية عــىل جهودها يف التعاون مع كافة الرشكاء 
املعنيني بإيجاد حل لألزمة ســواء عىل املســتوى األممي أو 

اإلقليمي . 
واعــرب الســيد عبدالله فاضــل النعيمــي ىف الكلمة التى 
جــاءت يف إطار الحوار التفاعيل تحــت البند العارش حول 
تقديم املســاعدة التقنية إىل اليمن .. عن ترحيب االمارات 
بالتقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية اليمنية املســتقلة يف 
نهاية الشــهر املايض حول حالة حقوق اإلنســان يف اليمن، 
مشيدة بتعاون اليمن مع مكتب املفوضية السامية لحقوق 
اإلنســان داعيا مكتب املفوضيــة إىل تكثيف دعمه لليمن 

وللجنته الوطنية املستقلة. 
ونــوه إىل أن قرارات القمم العربية الســابقة واملرجعيات 
الدوليــة ذات الصلة أكدت عىل رضورة تنفيذ قرار مجلس 
األمــن 2216 والقــرارات ذات الصلة واســتكامل املبادرة 
الخليجيــة وآلياتهــا التنفيذيــة وتنفيذ مخرجــات الحوار 
الوطني ودعــم جهود األمم املتحــدة الداعية إىل مواصلة 
املشاورات السياسية للوصول اىل حل سلمي، يضمن وحدة 
اليمن واســتقالله وسيادته وســالمته اإلقليمية، ورفض أي 

تدخل يف شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة. 
وشــدد عىل أن هذه الجهود مل تكلل بالنجاح إىل حّد اليوم 
بســبب تدهور الوضــع األمني يف اليمن جــرّاء االنتهاكات 
وأعامل العنف والتدمري التــي ترتكبها الجامعات املتمردة 
للحوثيــني وللرئيس مخلوع عيل صالــح، والتي تعترب خرقاً 
فادحاً للقوانني واألعراف الدولية وللقانون الدويل اإلنساين، 
ومن شــأنها أن تعوق اســتئناف العملية السياسية وإنهاء 

األزمة يف اليمن. 

الحزم وا�مل



37 |  نوفمرب 2016 |  العدد 538  |

ســلمت هيئة الهالل األحمر اإلمــارايت صباح اليوم 915 
جهاز كمبيوتــر ملكتب الرتبية والتعليم يف عدن يف اطار 
الدعم الذي تحرص دولة االمارات عىل تقدميه للشــعب 
اليمني الشــقيق لتعزيــز دور وأداء القطاعات الحيوية 

الهامة ومنها القطاع الرتبوي والتعليمي. 
وحرض ســعادة راشد مبارك املنصوري نائب األمني العام 
للشــؤون املحلية يف هيئة الهالل األحمر تسليم األجهزة 
ملدير مكتب تربية عدن محمد الرقيبي والتي تعد مبثابة 
دفعة ثانيــة من أجهزة الكمبيوتر التــي يقدمها الهالل 
األحمــر للمدارس يف محافظة عــدن بعد أعامل الرتميم 
والصيانــة التي قام بها لـ 154 مدرســة يف كل مديريات 

املحافظة. 
وأكد ســعادة راشــد مبــارك املنصــوري يف ترصيحات 
له بهــذه املناســبة أن دولــة اإلمارات تواصــل دعمها 
لكل املناطــق املحررة يف اليمن الشــقيق ويف مقدمتها 
محافظة عدن .. موضحا أن هذا الدعم شــمل مختلف 
املجــاالت وأهمها الرتبية والتعليم هــذا القطاع املعني 
بتخريج جيل متســلح بالعلم واملعرفة يعول عليه كثريا 

يف املستقبل. 
وقدم مدير مكتب الرتبية يف عدن محمد الرقيبي الشكر 
والعرفان لدولة اإلمــارات العربية املتحدة ممثلة بهيئة 
الهالل األحمر اإلمارايت الذي قدم الكثري للمكتب ابتداء 

من صيانــة وتأهيل املــدارس وتأثيثها واليــوم تزويده 
ب915 جهاز كمبيوتر ستغطي 89 مدرسة يف املحافظة. 
من جانبها عربت الفعاليات الرتبوية يف عدن عن شكرها 
وتقديرهــا لدولــة االمارات قيــادة و حكومة وشــعبا 
ومؤسســات خريية وإغاثية وخاصة هيئة الهالل االحمر 
االمــارايت عىل مواقفها االنســانية واألخوية النبيلة تجاه 
الشــعب اليمني يف ظل األزمة الحالية التي يعيشــها .. 
مثنيــة عىل الدور الحيوي الذي يقوم به ”الهالل األحمر 

االمارايت ”عىل الساحة اليمنية خاصة يف املناطق املحررة 
من خــالل دعــم القطاعــات الحيوية التــي تؤثر عىل 
حياة املواطنــني اليمنيني ومنها القطاع الصحي والقطاع 

الرتبوي وقطاع البنية التحتية. 
كان الهــالل األحمر اإلمارايت قــد قدم الدفعة األوىل من 
أجهزة الكمبيوتر خالل األشــهر املاضيــة و بلغ عددها 

759 جهاز كمبيوتر غطت 46 مدرسة .

الهـالل اXحمـر يوزع مساعدات غذائيـة على أها$ رأس حويـرة بحضـرمـوت
واصلت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت أعاملها اإلغاثية 
واإلنســانية يف اليمــن بتقديــم املزيد من املســاعدات 
الغذائيــة لألرس يف املناطــق والقرى النائيــة التي تعاين 

أوضاعا اقتصادية صعبة. 
ويف هذا الشــأن وزعت قافلة تابعــة للهيئة مبديرية 
رأس حويــرة إحــدى مديريــات محافظــة حرضمــوت 
مســاعدات غذائية عىل املئات من سكان املديرية التي 
يعــاين قاطنوها من انقطــاع التيار الكهربايئ ومشــاكل 
توصيل مياه الرشب لبيوتهم وذلك يف إطار جهود الهيئة 

للوصول إىل املناطق اليمنية الفقرية ودعمها. 
و ذكر املرشف عىل التوزيع أن عمليات التوزيع متت 
مبوجب آليــة عمل تتبعها هيئة الهــالل األحمر لضامن 

وصول املساعدات الغذائية إىل مستحقيها. 
و أكــد أن هذه املســاعدات اإلغاثية شــكلت دعام 
هاما بالنســبة لألرس املحتاجة يف منطقــة رأس حويرة.. 
مشــريا إىل أن قافلة املساعدات قطعت مسافات طويلة 
عرب طرق وعــرة من أجل إيصال تلك الســالل الغذائية 

ملستحقيها. 
مــن جانبهم أعرب ســكان منطقــة رأس حويرة عن 

شــكرهم وتقديرهــم لدولة اإلمارات قيــادة و حكومة 
وشــعبا ملواصلتهــا تقديم املســاعدات اإلنســانية التي 
جــاءت يف وقتها والوقــوف إىل جانبهم يف تلك الظروف 

نظرا لرتدي األوضاع االقتصادية يف البالد. 
و عرب ســكرتري محافــظ حرضموت لشــئون االغاثة 

واإلعــامر رياض بن طالب الكثريي عــن تقديره للهالل 
األحمر اإلمــارايت وفريــق عملها املتواجــد عىل األرض 
اليمنيــة والــذي يبــذل جهودا كبــرية لتقديــم العون 
واملساعدة للفئات املحتاجة يف مختلف املناطق اليمنية.

الهالل اXحمر ا8ماراتي يزود مكتب ال�بية . عدن ب ��� جهاز كمبيوتر كدفعة ثانية
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ا�مارات تدين هجوم امليليشات ضد املدمرة اFمريكية
أدانت دولــة اإلمــارات العربية املتحدة بشــدة 
هجــوم ميليشــات الحــويث وصالح ضــد املدمرة « 
ماســون» التابعة للبحرية األمريكية يف البحر األحمر 

قبالة سواحل الجمهورية اليمنية. 
وأكــدت وزارة الخارجيــة والتعــاون الــدويل يف 
بيان لها أن هــذا االعتداء يعد عمــال إرهابيا يعرض 
املالحة الدولية للخطر .. كام أنه يؤكد اســتمرار هذه 
امليليشــيات يف التصعيد تهربا من استحقاقات الحل 

السيايس لألزمة اليمنية وأن عقلية التمرد التي تسببت 
يف معاناة الشــعب اليمني الشقيق مازالت هي التي 

تحكم أعامل هذه امليلشيات. 
وشــددت الــوزارة يف ختام بيانها عــىل قلقها من 
االســتهداف املتكرر لخطوط املالحة الدولية .. داعية 
إىل رضورة تعزيز التنســيق بــني دول العامل وتكاتف 
جهــود املجتمع الــدويل لضامن اجتثــاث هذه اآلفة 

الخطرية التي تهدد األمن واالستقرار العامليني. 

هجــوم صاروخـي فاشـل على مدمـرة أمVكيـة قبالــــــــ
أعلنــت القيادة الوســطى للبحريــة األمريكية  
أن صاروخــني أطلقا مــن مناطق يســيطر عليها 
املتمردون الحوثيون وحلفاؤهم يف اليمن، ســقطا 
عىل مقربة من مدمرة تابعة لها يف البحر األحمر، 
إال أن املتمردين نفوا استهداف أية سفينة حربية. 
يف حــني أكــدت اململكــة العربية الســعودية إن 
هــذا االعتداء يُعد عمــالً ارهابياً يعــرض املالحة 
الدوليــة للخطــر، واســتهداف ممنهــج من قبل 
هذه امليلشــيات املدعومة من إيران تجاه املالحة 

التجارية يف مضيق باب املندب.
وجــاء يف بيــان للقيــادة األمريكيــة: «قرابــة 
الساعة السابعة مســاء األحد بالتوقيت املحيل، 
وبينــام كانت تنفــذ عمليات روتينيــة يف املياه 
الدولية، رصدت املدمرة (يو اس اس مايســون) 
صاروخــني قادمــني باتجاهها خالل فــرتة زمنية 
متتــد 60 دقيقــة، بينام كانــت يف البحر األحمر 
قبالة ســاحل اليمــن». وأكــدت أن الصاروخني 

التحالف يؤكد قبوله بنتائج التحقيق . حادثة القاعة الك2ى
أعلنــت قيادة قوات التحالف العــادة الرشعية يف اليمن 
أنها اطلعت عىل نتائج التحقيق يف حادثة القاعة الكربى 
بصنعــاء التــي اعلنها فريــق التحقيق املشــرتك لتقييم 
الحوادث يف اليمن ..مؤكدة قبولها ملا خلصت إليه النتائج 
والبدء الفعيل يف اتخاذ االجراءات الالزمة لتطبيق ما ورد 

من توصيات. 
وذكرت قيادة التحالف  ”إن قيادة التحالف إذ تعلن ذلك 
لتعرب عن أســفها لهــذا الحادث غري املقصــود وما نتج 
عنه من آالم ألرس الضحايا والذي ال ينسجم مع األهداف 
النبيلة للتحالف وعىل رأسها حامية املدنيني واعادة األمن 

واالستقرار لليمن الشقيق“. 

ووجه خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلامن بن عبدالعزيز 
آل ســعود ..مركز امللك ســلامن لإلغاثة واألعامل اإلنسانية 
بالتنســيق مع قيادة قــوات التحالف والحكومــة اليمنية 

الرشعية واملؤسســات التابعة لألمم املتحدة لتسهيل ونقل 
جرحــى حادثــة القاعــة الكــربى يف مدينة صنعــاء الذين 

تستدعي حاالتهم العالج خارج اليمن. 

الحزم وا�مل
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السعودية تدين الهجوم ضد املدمرة اFمريكية 
أدانت اململكة العربية السعودية بشدة هجوم 
ميليشــات الحويث وصالح ضد املدمرة « ماســون» 
التابعة للبحرية األمريكيــة يف البحر األحمر قبالة 

ساحل الجمهورية اليمنية. 
و اعتــرب مصــدر ســعودي مســؤول أن ” هذا 
االعتداء عمل إرهايب يعرض املالحة الدولية للخطر 
واســتهداف ممنهــج من قبــل هذه امليلشــيات 
املدعومــة مــن إيران تجــاه املالحــة التجارية يف 

مضيق باب املندب“. 
وأشــار إىل أن الهجــوم ضد املدمــرة األمريكية 
يؤكد استمرار ميليشيات الحويث وصالح يف نقضهم 
لالتفاقات والعهود وعــدم التزامهم مبا اتفق عليه 
الشعب اليمني يف الحوار الوطني ورفضا لالنصياع 
إلرادة املجتمــع الدويل لتنفيــذ قرار مجلس األمن 

 .2216

ـــــــة اليمــــن

التحالف يعلن االلتزام بوقف إطالق النار . اليمن ملدة 3 أيام
أعلنــت قيادة قوات التحالف التزامها بوقف إطالق النار 
يف اليمن ملدة 3 أيام وقالت : إن وقف إطالق النار سيبدأ 
اعتباراً من الســاعة 11:59 مساء بتوقيت اليمن، األربعاء  

املوافق 19 أكتوبر 2016م وملدة ثالثة أيام. 
وقــال البيان: إن االلتزام بوقف إطــالق النار يأيت إلدخال 
وتوزيــع أكرب قــدر من املســاعدات اإلنســانية والطبية 
للشعب اليمني الشقيق ، مؤكدا أن قوات التحالف ستلتزم 
بوقف إطالق النار، مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي 
والبحــري، واالســتطالع الجوي ألي تحركات مليليشــيات 

الحويث والقوات املوالية لها. 
ونوه إىل أن هذا االلتزام جاء استجابة لطلب فخامة الرئيس 

عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية يف رسالته 
التي وجهها اليوم، ألخيه خــادم الحرمني الرشيفني امللك 

سلامن بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية. 
وأورد البيان رسالة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
إىل خادم الحرمني الرشيفني، والتي أشــار فيها إىل توافق 
التحــركات الدوليــة واإلقليمية بني األمــم املتحدة وبني 
الرشعية اليمنية ودول التحالف، عىل إعالن وقف إطالق 

النار ملدة 72 ساعة وفق رشوط. 
وأوضح هادي يف رســالته أن أهم هذه الرشوط يتمثل يف 
التــزام الحوثيني وحلفائهم بوقف إطالق النار والســامح 
بدخول املســاعدات اإلنســانية للمناطق املحارصة وعىل 

رأســها مدينة تعز وفتح الحصار عنهــا ، وحضور ممثيل 
الطرف االنقاليب يف لجنة التهدئة إىل ظهران الجنوب. 

وقال الرئيس اليمني يف رسالته: إنه تقرر اإلعالن عن وقف 
إطالق النار ملدة ثالثة أيام اعتبارا من يوم األربعاء املوافق 
19 / 10 / 2016م الســاعة الحادية عرش وتسع وخمسني 
دقيقة مســاء، تتوقف فيها األعامل العســكرية من قبل 

قوات التحالف. 
لكن هادي شــدد يف رســالته عىل تصدي قوات التحالف 
ألي أعامل أو تحركات عســكرية ملليشيا الحويث والقوات 
املوالية لها يف أي منطقة ، مؤكدا استمرار الحظر والتفتيش 
الجوي والبحري واالستطالع الجوي لتحركات االنقالبيني. 

اصطدمــا باملياه قبل اقرتابهام من الســفينة، من 
دون أن يتســببا بــأي أرضار يف هيكل املدمرة أو 

وســط الطاقم.

مناطــق املتمرديــن
ورجحت البحريــة ان يكون الصاروخان أطلقا 
من مناطق يســيطر عليها الحوثيــون املتحالفني 
مع القوات املوالية للرئيس املخلوع عيل عبدالله 
صالح، والذين يسيطرون عىل صنعاء بالقوة منذ 
ســبتمرب 2014، إضافــة ملناطق أخــرى منها عىل 

الســاحل الغريب املطل عىل البحر األحمر.
وأكدت البحرية األمريكية يف بيانها، أن الواليات 
املتحدة «تبقى ملتزمة ضامن حرية املالحة أينام 
كان يف العــامل، وســنتابع اتخــاذ كل اإلجــراءات 
الرضورية لضامن سالمة سفننا وأفراد طواقمنا».



|  العدد 538  |  نوفمرب 2016  |40

واصلت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت جوالتها امليدانية بعدد 
من مدارس مديريــة املكال لتوزيع املئات من املســاعدات 
املدرسية املتنوعة عىل طالبها وذلك ضمن مشاريعها الخريية 
املســتمرة عىل األرض اليمنية وســعيا منها لدعم ومساندة 

املحتاجني واملترضرين يف حرضموت.
وأوضــح فريق الهالل األحمر بحرضموت يف هذا الشــأن أن 
الحملة - التي شــملت طالب مــدارس املكال ومنها مدارس 
الخنسة للتعليم األسايس والسيدة عائشة والحميقاين مبنطقة 
الرشج - تهــدف إىل توفري املســتلزمات األساســية للطلبة 
كالحقيبة املدرســية والقرطاسية مبا يســاهم يف دفع عجلة 
التعلم والتعليم ويشــجع ويزيد مــن رغبة الطلبة مبواصلة 
مسرية تعليمهم خصوصا الطلبة املحتاجني الذين ال يستطيع 

أولياء أمورهم توفري املستلزمات الدراسية األساسية لهم.
و أكد أهمية املرشوع عىل صعيد مساعدة ومساندة الطلبة 

املحتاجــني لالنتظام يف دراســتهم الســيام يف ظــل األوضاع 
االقتصادية واملعيشــية الصعبة التي يعاين منها أغلب أهايل 
ســاحل حرضموت بســبب األحداث التي شــهدتها مدنهم 

وأنهكت كاهل األرس و العائالت.
من جانبه أكد مدير عــام مديرية املكال الدكتور عبدالباقي 
الحوثري حاجة قطاع التعليم إىل مزيد من الدعم واملشاريع 
النوعية التي تســاهم يف تواصــل العملية التعليمية كإعادة 
تأهيل وترميم العديد من املدارس التي تعرضت لرضر كبري 
بسبب إعصار تشاباال وغريها من املشاريع التي تخدم قطاع 

الرتبية والتعليم باملحافظة.
و أشــاد بالدعــم املتواصل من قبل دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة وهيئة الهالل األحمر اإلمارايت للشــعب اليمني عىل 
الصعد كافة من أجل التخفيف من وطأة املحنة التي يعيشها 

أبناؤه وتركت آثارها عىل كل مناحي الحياة .

واعتــرب مــرشوع توفري املســاعدات املدرســية املنوعة من 
املشاريع الرضورية والهامة التي تخدم قطاع التعليم السيام 
وأن األعبــاء املالية تزيد وتكرث عىل كاهل أولياء أمور الطلبة 
مع بداية العام الدرايس الذي يتطلب دفع الرسوم الدراسية 
للطلبة وتوفري املواصالت واملرصوف الشخيص لألبناء إضافة 
إىل الزي والحقيبة والقرطاسية والكتب وغريها من املتطلبات 

واملستلزمات الدراسية.
وعرب طلبة املدارس وأولياء أمورهم من جانبهم عن سعادتهم 
الغامرة لتســلمهم املساعدات املدرسية املنوعة وأعربوا عن 
شكرهم لدولة اإلمارات التي ترسم كل يوم البسمة والفرحة 
عىل شــفاه ووجوه أبناء الشــعب اليمني إميانــا من الدولة 
والقيادة الرشــيدة لصاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان رئيس الدولة " حفظــه الله " بالوقوف إىل جانب 

الشقيق والصديق.

ســريت مؤسســة خليفة بــن زايــد آل نهيــان لألعامل 
اإلنســانية طائرة املساعدات رقم /31/ وعىل متنها طنني 
مــن األدويــة إىل مستشــفى خليفة بن زايــد آل نهيان 
يف جزيرة ســقطرى ضمــن اإلجــراءات الدورية املتبعة 
لتشــغيل املستشــفى إضافــة إىل طن من القرطاســية 
املتنوعــة لتوزيعها عىل الطلبــة يف الجزيرة يف مختلف 

املراحل الدراسية . 
تأيت هذه الدفعة من املساعدات بتوجيهات من صاحب 
السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” 
حفظــه الله ” وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ويل عهد أبوظبــي نائب القائد األعىل للقوات 

«خليفـــــة االنســـانيــــة « تســــV طائـــرة املسـاعــــــــــ

ا8مـــارات تواصــل توزيـع املسـاعـدات املدرسيـة 
املتنوعة مبدارس املكال

الحزم وا�مل
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املسلحة. 
وأكــدت املؤسســة أنهــا مــا زالــت تقــدم املزيد من 
ألبنــاء  والتنمويــة  واإلغاثيــة  اإلنســانية  املســاعدات 
الشعب اليمني الشــقيق من الطرود الغذائية واألدوية 
واملســاعدات التعليمية لصالح اآلآلف من األرس اليمنية 

يف جزيرة سقطرى. 
وقال مصدر مسؤول يف مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 
لألعامل اإلنســانية إن املؤسســة تساهم يف إعادة إعامر 
وترميم العديد من مشــاريع البنــى التحتية يف مختلف 
املجاالت مثل املنشــآت الصحيــة والتعليمية ومحطات 
املياه والكهرباء وشــبكة الرصف الصحــي وذلك بهدف 

الحد من املعاناة التي يعيشــها الشــعب اليمني والذي 
ترضر كثريا من األحداث التي تشهدها اليمن. 

وأضــاف أن املؤسســة ســتواصل إلتزامها اإلنســاين مع 
الشــعب اليمني الشــقيق تنفيــذا لتوجيهــات القيادة 
الرشــيدة من خالل تقديم عــرشات اآلالف من الطرود 
الغذائية واإلغاثية املتنوعة ومواصلة برامج إعادة األعامر 

والصيانة للمنشآت الخدمية ومشاريع البنى التحتية. 
وأشــار املصدر إىل أن هذه املســاعدات تأيت اســتمرارا 
للجــرس الجــوي والبحري الــذي ســبق وأن وجهت به 
القيادة الرشــيدة يف شــهر يونيو 2015 إلغاثة الشــعب 
اليمنــي الشــقيق انطالقا من مشــاعر األخــوة تجاهه 

وحرص القيادة عىل تخفيف معاناته الحياتية يف الظروف 
الصعبة التي مير بها حاليا وتوفري احتياجاته األساسية من 
السلع واملواد الغذائية واألدوية والطاقة الكهربائية حتى 
يتمكن من اســتكامل مرحلة البناء الجديدة مبا يؤمن له 

األمن واالستقرار. 
من جهة أخرى .. استكملت املؤسسة عالج تسعة مرىض 
مينيني يف مستشفيات الدولة وغادروا البالد مع مرافقيهم 
بعد تحسن حالتهم الصحية - وكانوا قد وصلوا إىل البالد 
يف وقــت ســابق لعالجهــم - وكان يف وداعهم عدد من 
املســؤولني يف مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل 

اإلنسانية. 

ــــــــدات رقـــم 31 إ� سـقطــــرى

االمـارات تسV قافلة مسـاعـدات غذائيـة ملديريـة لودر 
مبحافظة أبني اليمنية 

واصلت هيئة الهالل األحمر اإلمــارايت أعاملها اإلغاثية 
واإلنســانية يف اليمــن بتقديم املزيد من املســاعدات 
الغذائية لــألرس يف املناطق والقــرى النائية التي تعاين 

أوضاعا اقتصادية صعبة نتيجة لألحداث الجارية . 
فقد ســريت هيئة الهــالل األحمر اإلمــارايت قافلة من 
املساعدات الغذائية األساســية ملديرية لودر مبحافظة 
أبني مكونة من 12 شاحنة عىل متنها 4500 سلة غذائية 
تم توزيعها عىل عدد من مناطق املديرية بواقع 1000 
ســلة يف امرصة و 240 يف امحميشــة و1200 يف دثينة 
فيــام حظيت لودر العاصمــة بالنصيب االكرب من تلك 

املساعدات وبلغت 2060 سلة . 
ورفع مدير عام مديرية لودر عبدالله الواحدي أســمى 
آيات الشــكر والتقدير لدولة اإلمــارات وهيئة الهالل 
االحمر بعد ان ســارعت يف ارسال هذه املعونات التي 

شــكلت دعام مهام بالنسبة لألرس املحتاجة يف املديرية 
التــي تعرضت لحــروب ظاملة منذ عــام 2011 وحتى 
اليــوم عىل يــد العصابــات اإلجرامية التابعة ملليشــيا 
الحويث واملخلوع صالــح دمرت البنية التحتية واملرافق 

الخدمية وانهكت كاهل املواطنني اليمنيني. 
وأوضح ان املســاعدات الغذائية تم توزيعها عىل األرس 
املحتاجــة واالشــد فقرا يف مديرية لــودر التي تضم ما 
يقــارب 25 ألــف أرسة موزعني عىل مناطــق املديرية 
املتباعــدة ..مجــددا شــكره لدولة االمــارات حكومة 
وشــعبا عىل ما قدمته وتقدمه من تضحية وفداء قبل 
مســاعداتها اإلنســانية املختلفة التي شــملت جميع 

املجاالت. 
وعرب املستفيدون من املساعدات عن سعادتهم بوصول 
القافلة الغذائية التي أكدوا ان من شأنها التخفيف من 

معاناتهم نظرا لظروفهم الصعبة نتيجة انقطاع رواتبهم 
الشهرية ..واصفني يوم وصول هذه القافلة لهم بالعيد 

الذي رسمت فيه الفرحة عىل محيا الجميع. 
وبحســب املرشفني عــىل توزيع املســاعدات الغذائية 
فقد استفادت قرى عديدة مجاورة ملنطقة دثينة بهذه 
املســاعدات ومنها ” الحبيل و امخديرة و امفرش و آل 

دعوس و آل حنشل و جحني ” . 
يذكــر أن محافظــة أبــني وتحديــدا مناطــق لودر 
وموديــة والوضيع وأحور واملحفــد وجعار وزنجبار 
نالت النصيب األكرب من املســاعدات اإلنسانية التي 
تقدمها دولة اإلمارات ممثلــة بهيئة الهالل األحمر 
حيث بلغ عــدد الحاالت املســتفيدة ما يقارب 40 
ألف حالة وال زال العطاء مســتمرا حتى اســتكامل 

كل األرس املحتاجة .
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بــدات هيئة الهالل االحمر االمــارايت اليوم الخميس 
املرحلــة الثانية ملرشوع ازالة االتربــة والعوائق من 
طريــق عدن - ابني بعد انتهــاء املرحلة االوىل والتي 

انطلقت قبل 12 يوما 
ورصح مندوب الهالل االحمــر االمارايت ان املرشوع 
ينقســم اىل عــدة مراحل وسيســتمر حتــى يحقق 

الغرض املطلوب منه بالكامل.
يذكــر أن االتربة كانت تشــكل عائقا مســتمرا امام 
وســائل النقل واملواصالت قبــل تنفيذ هذا املرشوع 
الذي مهد الطريق امام وسائل املواصالت التي كانت 
تعــاين قبل اطالق املرشوع من صعوبات كثرية تؤدي 
ىف بعض االحيان اىل حوادث وخسائر ىف املمتلكات.

ويعــد هذا املرشوع ضمن مشــاريع حيوية تنفذها 
هيئة الهالل االحمــر االمارايت يف املحافظات املحررة 
بهــدف مســاعدة الســكان والتخفيــف عليهم من 
االعباء والصعاب التي يعانون منها وخاصة ىف مجال 

تسهيل تنقلهم وحمل امتعتهم وممتلكاتهم.

ســلم الهالل األحمر االمارايت مساعدات طبية عاجلة لعدد 
من املستشفيات اليمنية يف عدن للحيلولة دون انتشار مرض 
الكولــريا وتحوله إىل وباء بعد رصد بعــض الحاالت يف عدة 

مديريات ووفاة بعضها. 
فقد تسلم املخترب املركزي يف مستشفى الجمهورية محاليل 
مخربية لفحص حاالت االشتباه بالكولريا تزامنا مع ما قدمته 
هيئة الهالل األحمر ملؤسســة املياه والرصف الصحي بعدن 
لعــدد 20 / برميــال / من مادة الكلــور لوضعها يف خزانات 

املؤسسة كمساهمة عاجلة منها ملكافحة انتشار الكولريا. 
كام ســلم فريق الهالل يف عــدن محاليل مضــادة للكولريا 

بصورة عاجلة ملنسق منظمة الصحة العاملية يف اليمن.

تدشني املرحلة الثانية ملشروع ازالة االتربة والعوائق من طريق عدن - ابني

ا8مارات تقدم مساعدات طبية عاجلة ملواجهة مرض الكولVا

اليمن تعرب عن تقديرها للدور ا8نسا} لدول �لس التعاون
أعربت الدكتورة سمرية خميس عبيد وزيرة الشؤون 
االجتامعيــة والعمل نائب رئيــس اللجنة العليا لإلغاثة 
اليمنية عن شــكر وتقدير حكومة بالدها لدول مجلس 
التعــاون لــدول الخليج العربية عــىل دورها يف تقديم 

املساعدات اإلنسانية والغذائية. 
ونوهــت الدكتــورة ســمرية خالل اجتــامع ملكتب 
تنســيق املســاعدات اإلنســانية واإلغاثية املقدمة من 

دول مجلس التعاون الخليجــي لليمن مبقر مركز امللك 
ســلامن لإلغاثة واألعامل اإلنســانية يف الرياض- بحرص 
دول مجلس التعاون عىل بذل الجهود لدعم القطاعات 

التنموية يف بالدها. 
وقدمــت الوزيرة اليمنية تقريــرا مفصال عن الوضع 
اإلنســاين يف بالدها جراء الحصــار الخانق الذي تفرضه 

املليشيا االنقالبية عىل عدد من املحافظات. 



الرياممييي بقلم: سامي
وصحفي كاتب

لالمارات.. احلقيقي احلجم
والتقدم التطور بني عالقة ال أن نؤمن لكننا جيدا، نعرفها حقيقة هذه واملساحة، العدد صغرية دولة نحن
بالحجم، تقاس ال فالدول سكانها، وعدد الدول مساحة وبني عامليا، األوىل املراكز اىل والوصول والرقي
املجتمع يف ايجابا مؤثرة دولة لكنها املساحة، صغرية دولة االمارات جدا.. نعم كثرية ذلك عىل واألمثلة

كذلك.. اال تصنيفها ابدا ميكن وال جدا، ومتطورة فاعلة ودولة الدويل
واالشقاء األصدقاء من ومتميز جيد رصيد لدينا كثرية، ايضا واألخطار جدا، كثرية نواجهها التي التحديات
واستقرارنا وبأمننا بنا الرض الحاق يتمنون جدا، خطرين اعداء بل أعداء، لدينا وكذلك الدويل، املجتمع يف

والرصاخ .. بالتهديد يوما يكتفوا لن فهم لذلك، فعلية أجندات لديهم لحظة، اي يف
لحروب القادة مؤمتر"  ولعل واقعية، وحقائق مؤرشات عىل مبنية معلومات هي بل رسا، ذلك ليس
تواجه التي املستقبلية واألخطار التحديات ألهم بوضوح تطرق ابوظبي يف مؤخرا عقد املستقبل" الذي
لها.. والتصدي ومواجهتها االخطار، هذه مع التعامل كيفية متخصصة عمل ورش خالل من وبحث الدولة،
عىل تحافظ ليك  الحجم  ومتوسطة صغرية الدول  أمام خيارين وجود لنا كشف املعارص، التاريخ
الكربى الدول عىل االعتامد عىل قائم أويل خيار اعدائها، من هوجاء احتامالت أي وتردع ، وأمنها وجودها
تستقبل وبذلك املشرتك، والدفاع للحاميد اتفاقيات توقيع يتم خالله ومن االمن، مجلس يف العضوية دامئة
لكنه صعوبة أكرث ثاين وخيار اعدائها، لردع كليا اعتامدا عليها وتعتمد الدول، تلك من قوات الصغرية الدول
أبدا أحد يتجرا ولن عدو، أي أمام نهائيا الباب تغلق وبذلك نووية، قنبلة امتالك خيار وهو أيضا، ردعا اكرث

مهاجمتها.. أو منها االقرتاب عىل
الدول، تطيقها ال التي ، والسياسية املالية التبعات من الكثري يحمالن وكالهام صعب، كالهام الخياران

السيايس!! بالنتحار اشبه عملية هي اليهام اللجوء فان ولذلك
خيار  يبني وبسيط، سهل ثالث خيار اىل وسيهتدي مختلفا، مخرجا سيجد ورقي، بعقل يفكر من لذلك
مسلكا جديدا، مسلكا اختارت راقية دولة فهي االمارات، تفعله ما الشخيص رايي يف وهذا يهدم، وال به
االقتصادي العمل توثيق اختارت الدول، مختلف مع املتبادل االحرتام عىل القائم التعاون عالقات توثق  به
والرشكات واملستثمرين للتجار األعامل سهلت وكبريها، صغريها العامل دول مختلف مع املشرتك واالستثامري
ويفيدوا، ليستفيدوا الجميع فيها يعمل ومريحة، جذابة استثامرية بيئة وخلقت وللدول، للقارات العابرة
املشرتكة واملصالح االقتصاد أن والشك وسياحية، اقتصادية كجهة العامل يف ومكانتها سمعتها كرست وبذلك

األعداء.. لتقليل راقية  وفعالة وسيلة هي
األول املركز صاحبة لتصبح والتنمية االقتصاد عىل الرتكيز بفضل املاضية السنوات خالل ارتقت االمارات
االقتصادي املنتدى عن والصادر الحايل، للعام العاملية التنافسية تقرير يف عامليا وال16 واقليميا عربيا
الرابعة وللمرة العامل يف تنافسيا اقتصادا 20 أفضل ضمن االمارات صنف املنتدى هذا العاملي (دافوس)،
االبتكار عىل واملبنية العاملية االقتصادات اهم ضمن تصنيفها عىل ايضا االمارات وحافظت التوايل، عىل

التاسعة.. للسنة
االقتصادي التأثري عىل املبني الحجم لالمارات، الحقيقي الحجم هو وهذا الحقيقي، االنجاز هو هذا
تفوقت املفهوم بهذا واالمارات سكانها، وعدد الدولة مساحد عىل املبني الحجم ذلك ال التقني، والتطور
تعرف أن فقط نريدها لكننا ذكرها نريد ال أخرى ودول وايطاليا، واسبانيا فرنسا مثل اوروبية دول عىل

الراقي!! املفهوم  الحضاري هذا وفق الحقيقي حجمها
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"Sentinel " الواليات املتحدة تزود مصر برادارات

|  العدد 538  |  نوفمرب  2016  |

قــررت وزارة الخارجيــة األمريكية املوافقة 
عــىل عملية بيع عســكرية خارجيــة محتملة 
AN/) "إىل مرص بخصوص رادارات "ســينتينل

MPQ-64F1) ومعدات متعلقة بها.
كانت الحكومة املرصية قد طلبت بيعاً احتاملياً 
AN/MPQ-) "لثامنيــة رادارات "ســينتينال

64F1) وبرمجيــات وتدريــب، باإلضافــة إىل 
قطع غيار ومعــدات، وكتيبات تقنية، وأجهزة 
SINCGARS) VRC-) الســلكية من نــوع
92E) وهو نظام قناة مفردة الســلكية أرضية 
 HMMWV)) ومحمولــة جواً، وعدد 16 ألية
Ml 152 مــزودة بتجهيزات وقائية، وهي آلية 
ُمدولبــة عاليــة الحركية وُمتعــددة األغراض، 
وإســناد من الحكومــة األمريكيــة واملُقاول، 
وتدريــب، ونقاط إســناد أخــرى ذات صلة، 
ومعدات وخدمــات. تبلغ القيمــة التقديرية 
اإلجامليــة للعقد 40 مليون دوالر أمرييك بينام 
تبلــغ التكلفة اإلجامليــة التقديرية 70 مليون 

دوالر أمرييك.

سيســاهم هــذا املبيــع املقرتح يف السياســة 
الخارجيــة واألمن الوطني للواليــات املتحدة 
من خالل املســاعدة يف تحسني األمن لرشيك 
اسرتاتيجي كان وسيبقى قوة مهمة يف االستقرار 
السيايس والتقدم االقتصادي يف الرشق األوسط.
تنوي مرص توســيع هيكليّتهــا للدفاع الجوي 
ملواجهــة التهديدات التي تشــكلها الهجامت 
الجويــة. سيســاهم هــذا األمــر يف الهــدف 
العســكري للدولة املتمثل يف تحديث قدراتها 
وبنفس الوقت تحســني قابليــة العمل البيني 
ضمن مــرص، والواليــات املتحــدة، والحلفاء 
األخريــن. ولــن تواجــه مرص أيــة صعوبة يف 
استيعاب هذه املعدات ضمن قواتها املسلحة.
املقاول الرئييس املشرتك بهذا الربنامج هو رشكة 
"ثاليس رايثون سيســتمز"، مدينة "فولريتون"، 
كاليفورنيا. وســوف يتطلب تطبيق هذا البيع 
املقرتح ســفر عــرش ممثلــني عــن الحكومة 
األمريكيــة أو املقــاول إىل مرص لفــرتة مثانية 

أسابيع لفحص املعدات والتدريب عليها.

إسهامات (Safran) الرئيسية . طائرة الرافال
مؤخــراً، قام وزيــر الدفاع الفرنــيس "جان-يفيس لو 
دريان" ونظريه الهندي "مانوهــار باريكار" بالتوقيع يف 
نيودلهــي عىل عقد تحصل الهند مبوجبه عىل 36 طائرة 

رافال، وهذا هو عقد التصدير الثالث ملقاتلة رافال.
يوفر هذا الحدث فرصة مناســبة الســتعراض إسهامات 
 "Safran" يف هذه املقاتلة حيث تزود رشكات "Safran"
املقاتلــة رافال بعدد من األنظمة الرئيســية واملعدات، 
وهــي املقاتلة متعــددة األدوار، والتي يتــم تصميمها 

.(Dassault Aviation) وصناعتها بواسطة رشكة
تقــوم "Safran Aircraft" بتصميــم وتطويــر وإنتاج 
املحــركات (M88) التي متد هذه املقاتلة ثنائية املحرك 
بالقوة، واملتوفرة بنسختني واحدة للقوات الجوية وأخرى 
للبحريــة. وميثل املحرك (M88) أحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيــا، مبا فيه مكبس "بليســكس" (أي األقراص 
ذات الشــفرات املدمجة)، والشــفرات التوربينية عالية 
الضغط أحادية البلورة، واألقراص املُصنعة وفق التعدين 
وطــالءات  املســحوق، 
والقطــع  الســرياميك، 
 Safran" مــن  الرتكيبيــة 
والفوهــات   "Nacelles
باســتخدام  املصنوعــة 
مركبات بنيوية حرارية من 

."Safran Ceramics"
ويف الوقــت نفســه تقــوم 
 Safran Transmission"
بتصميــم   "Systems
وتطوير وإنتاج ناقل حركة 
املحــرك، مبــا فيــه الحامل 
عــىل  املتوضــع  اإلضــايف 

املحرك والحامل اإلضايف املتوضع عىل الطائرة، باإلضافة 
إىل عمود التوجيه املرن.

تقــوم "Safran Landing Systems" بالعمــل عــىل 
مجموعــة أجهزة الهبــوط يف الطائرة رافال (الرئيســية 
والخاصــة باملقدمة)، اإلطــارات والفرامــل الكربونية، 
وأنظمة الفرملة والتوجيــه، وملحقات مجموعة أجهزة 

الهبوط ونظام الرجوع، ونظام التوليد الهيدرولييك.
توفر "Safran Electronics & Defense" نظام املالحة 
العطايل الجريوســكويب الليــزري، ووحدة ضبط املحرك، 
وأجهزة التشــغيل والعديد مــن املكونات واملجموعات 
االلكرتونيــة الضوئية. كــام أنها تعترب املقــاول الرئييس 
 Safran" تعمــل ."AASM Hammer" لنظــام ســالح
Electrical and Power" عىل كافة أسالك التوصيل يف 

طائرة الرافال.
باإلضافــة إىل ذلــك، توفــر رشكات "Safran" معــدات 
أخــرى للمقاتلة رافال، مبا فيها وحــدة القوى اإلضافية 
(APU)، املُســامة "Rubis"، وبــاديَئْ تشــغيل هوائيني 
اثنني (Safran Power Units)، ودعائم تقوية كربونية 
لألجنحــة مــن "Structil" وهي رشكة فرعيــة تابعة لـ 
"Safran Ceramics"، وفالتــر هيدروليكية، من ضمن 

أشياء أخرى.
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شركتّي "Schiebel" و "Diehl Defence" جتددان اتفاقية الشراكة

املشروع املش�ك بني شركتّي "Tata" و "Lockheed Martin" يحقق 
إجناز< مهمy جديد<
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 Tata Lockheed Martin" ًقامــت مؤخــرا 
اختصاراً  واملعروفة   "Aerostructures Limited
بـ (TLMAL) بإرســال مجموعــة الذيل الخاصة 
بالطائــرة (C-130J Super Hercules) رقم 50. 
ويعتــرب (TLMAL) مرشوعاً مشــرتكاً بني رشكتي 
(Tata Advanced Systems Limited) املعروفة 
 Lockheed Martin) و (TASL) بـــ اختصــاراً 

.(Aeroframe Corporation

تم إنشــاء (TLMAL) يف العــام 2010، مع البدء 
 C-130J Super) بإنتاج مكونات هيــكل الطائرة
وتعمــل   .2011 العــام  أواخــر  يف   (Hercules
(TLMAL) نحو تحقيق أهداف الحكومة الهندية 
املتمثلة يف شــعار "صنع يف الهنــد"، وهي املصدر 
 (C-130J) العاملي الوحيد ملجموعات ذيل الطائرة
 Super) ًاملتضمنــة يف النســخة الجديــدة كليــا

Hercules) واملُصنعة يف الواليات املتحدة.
املجموعات  تتضمن 
التــي  الذيليــة 
 (TLMAL) تنتجها 
الطائــرة  موازِنــات 
األفقيــة والعمودية 
باإلضافة إىل الحواف 
لجنــاح  األماميــة 
الطائرة ومجموعات 
املقدمــة. كــام قام 
 (TLMAL) فريــق
 28 بتصنيــع 
مــن  مجموعــة 

قامت مؤخــراً رشكتــا "Schiebel"، املصنعة لنظام 
األملانيــة  والرشكــة   ،(CAMCOPTER® S-100)

"Diehl Defence" برتسيخ تعاونهام.
بهذا الســياق، يقول الســيد "هيلمــوت راوخ"، عضو 
مجلــس إدارة رشكــة "Diehl Defence"، "إن تجديد 
اتفاقيــة الرشاكــة هــو نتيجــة لتعــاون طويــل بني 
"Schiebel" و "Diehl Defence". ونحن نعترب رشكة 
"Schiebel" رشيــكاً عايل الكفــاءة، ونعتقد أن النظام 
(CAMCOPTER S-100) ميثــل أفضل منتج ممكن 
لكافة عمليات الطائرات املســرية عن بعد يف البحرية 

األملانية".
متثل رشكتــا "Schiebel" و "Diehl Defence" فريقاً 
متكامالً، تم تشــكيله لتلبية املتطلبات املُلحة للعميل 
األملــاين. ومتتلــك رشكــة "Diehl Defence" معرفــة 
عميقــة يف كيفيّة دمــج األنظمة الدفاعيــة املختلفة 
ومعدات املراقبة يف سفن البحرية األملانية بينام تقوم 
رشكة "Schiebel" بإنتاج األنظمة الطائرة غري املأهولة.

 (CAMCOPTER S-100) لقد تم اختبــار النظــام

وبنجــاح فوق أكرث من 30 
ســفينة يف كل محيطــات 
العــامل، ويف كافة الظروف 
الجويــة. كــام تــم نــرش 
هذا النظام مــع عدد من 
العمالء البحريني املهمني يف 
الساحيل  مهام االســتطالع 
نظام  أثبت  التقليدية. كام 
الطائرة غــري املأهولة هذا 
البحث  نجاحــه يف مهــام 

واإلنقاذ.
أكملــت   ،2008 عــام  يف 
سلسلة   "Schiebel" رشكة 

تجــارب تحليق مكثفة عىل منت الســفينتني الحربيتني 
 (K130) من فئة (Magdeburg) و (Braunschweig)
التابعتــني للبحرية األملانية يف بحر البلطيق. وقد أكمل 
النظــام (S-100) أكرث من 130 عملية إقالع وهبوط يف 
زمن طريان إجاميل ال يتجاوز العرشين ســاعة، وحقق 

نتائــج تتخطــى التوقعات ومتطلبــات التجربة. ومنذ 
ذلــك الحني تم إجراء العديد من التطويرات ملزيد من 
تحســني نظام الطائرة غري املأهــول هذا، وخاصة فيام 
يتعلّق باالستخدام البحري مع توفر محرك وقود ثقيل 

جديد.

مكونــات صنــدوق الجنــاح األوســط للطائــرة 
(C-130J) والتــي تتضمن مجموعــات العوارض 
األمامية والخلفية، والعنارص التشــكيلية، ومقاطع 

حافة النهاية.
 (C-130J Super Hercules) الطائــرة  تعتــرب 
مثاليــة ومجربة للنقــل الجــوي التكتييك، وهي 
توفر مزيجاً فريداً من تعددية االســتعامل واألداء 
إلمتــام أّي مهمة، يف أّي وقــت، يف أّي مكان. هذه 
 C-130) الطائــرة هي منــوذج  للطائرة الحاليــة
Hercules) والتي ال تزال قيد االنتاج منذ أكرث من 
 (C-130) 60 عاماً. وهناك أكرث من 2,500   طائرة
(الطرازات العادية وطرازات C-130J) تم إرسالها 
إىل 63 عميــالً وهــي تعمــل حاليــاً يف 68 دولة. 
وتشّغل القوات الجوية الهندية أسطوالً مؤلفاً من 
خمس طائرات (C-130J-30)، وقد طلبت ســت 

(Super Hercules) طائرات إضافية من طراز
تم حتــى اآلن إرســال كافــة مجموعــات الذيل 
الخمســني ومكونات صنــدوق الجناح األوســط 
الثامنية والعرشين حســب املوعــد أو حتى قبل 

املوعد.
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 Oshkosh" الجيــش األمريــيك مؤخــراً رشكــة منح 
 Oshkosh" مــن  فــرع  وهــي   ،"Defense, LLC
Corporation company"، عقــداً قيمته 409 مليون 
دوالر أمرييك إلنتاج عدد 1661 شاحنة وعدد 31 مقطورة 
 .(FMTV) (مجموعة اآللية التكتيكية املتوســطة) من
تم هذا األمر مبوجب الطلبية الســنوية الســابعة وفقاً 
لعقد (FMTV) الحايل وستستمر اإلرساليات حتى عام 

.2018
بهــذا الســياق يقول الســيد "باتريــك وليامــز"، نائب 
 Oshkosh" يف (FMTV) الرئيــس واملدير العام لربنامج
Corporation"، "إن "Oshkosh" سعيدة يف أن تستمر 
بتقديم آليــات تكتيكية متوســطة وخفيفة متوســطة 
عاليــة املوثوقيــة للجيــش األمرييك. ومنذ عــام 2009، 
حققت "Oshkosh" ســجالً من األداء املتميز يف برنامج 

(FMTV)، حيــث تجاوزت كثرياً أعــداد اآلليات خالل 
الســنوات األوىل من العقد. لقد قمنا مــع "قيادة إدارة 
دورة الحيــاة" (TACOM) يف الجيــش األمرييك بدمج 
أكــرث مــن 1,000 تغيري هنــديس (ECP) حّســنت من 
نوعية وموثوقية وتشغيلية اآلليات التكتيكية املتوسطة 
املتوســطة  الخفيفــة  التكتيكيــة  واآلليــات   (MTV)

."(LMTV)
يتألف الجيل الحايل من (FMTV A1P2) من 17 طراز 
ترتاوح حمولتها بني 2.5 طن إىل 10 طن، مام ميّكن اآللية 
من أداء طيف واســع من املهام، وإسناد املهام القتالية، 

وجهود اإلنقاذ، وعمليات اإلمداد اللوجستي والتزويد.
تدمج (FMTV) وبشــكل مثاّيل التقنيــات املطلوبة يف 
ســاحة املعركة من أجل دعم أمــن الوطن. وتعترب هذه 
اآلليات متامثلة بنســبة تزيد عــن 80 باملائة، مام يؤدي 
إىل صيانــة وتدريــب وإدامة سلســة، وتخفيض عام يف 
التكاليف للجيش األمريــيك، وجيش االحتياط، والحرس 

الوطني، والقوات الجوية األمريكية.
 (FMTV) عقد "Oshkosh Defense" كان قد تم منح
ألول مرة يف عام 2009، وقد أرســلت حتى اآلن أكرث من 

.(FMTV) 35,000 شاحنة ومقطورة من

منح الجيش األمرييك مؤخراً رشكة "لوكهيد مارتن" 
عقداً بقيمة 49.3 مليون دوالر أمرييك لتحديث نظام 
االستشعار (M-TADS/PNVS) (نظام رؤية ومتييز 
ر/ االستشــعار البرصي اللييل  وحيازة األهداف املُطَؤَّ

. AH-64E للطيار) املركُب عىل مروحية األباتيش
ومبوجب هذا العقد، ســتقوم رشكة "لوكهيد مارتن" 
بإنتــاج 42 مجموعة نظام استشــعار نهاري ُمطّور 
(M-DSA) وتحديــث تجهيزات وقطع غيار لصالح 
الجيش األمرييك وذلك كجزء من خط االنتاج رقم 1. 
وسيتم اإلنتاج يف ُمنشــآت رشكة "لوكهيد مارتن" يف 
مدينتي أورالندو وأوكاال، فلوريدا، حتى شهر مارس 

.2019
يقول الســيد "توم إيلــدردج"، ُمديــر برامج إنتاج 
(M-TADS/PNVS) يف قســم "الصواريخ والضبط 
النــاري" يف رشكة "لوكهيد مارتــن": "متنح مجموعة 
نظام االستشعار النهاري املُطّور (M-DSA) طواقم 
طريان األباتيش املَقدرة عىل تحديد األهداف برسعة 
أكرب والتنســيق مع القوات عــىل األرض، وهو األمر 
الذي يُحّســن من نجاح املهمة. كام يقلل التصميم 
القيــايس ملجموعة (M-DSA) من تكاليف العملية 

"Lockheed Martin" تفوز بعقد لتحديث نظام االستشعار . مروحية اXباتشي
واإلسناد، وسيتم دعمها بواسطة برنامجنا لالستدامة 
اللوجستية املبني عىل األداء والحاصل عىل الجوائز".

ومــن خــالل عمليــات التحديث التي ســتتم عىل 
مجموعــة (M-DSA)، مُيكــن للطياريــن تحديد 
أهداف عىل مســافات أبعد من خالل حقل رؤية 
إضايف ومجال ُموّســع من قدرات الصور الرتاكبية. 
كام ســيتمتع الطيــارون بإمكانيــة الرؤية عالية 

الوضوح، وصور ملونة، وصور قريبة من تحت 
األشــعة الحمراء عىل شاشات العرض 

يف قمرة القيــادة. وباإلضافة لذلك، 
توفــر مجموعة (M-DSA) جهاز 

وسم ليزري يُحسن من التنسيق 
مــع القــوات األرضيــة، وليزر 
يتمتع  األطوار  ُمتعدد  حديث 
آِمنة للعني  بإمكانيات ليزرية 
تدعــم الطــريان يف البيئــات 

والتدريب يف مكان  العمرانيــة 
إقامة القوات الدائم.

M-TADS/) يوفــر نظام االستشــعار
PNVS) لطياري مروحية األباتيش قدرات اشــتباك 

تحديد للطياريــن ــن
رؤية حقل خالل من
الرتاكبية.  الصور درات
عالية الرؤية مكانيــة

تحت من قريبة ور
العرض ت

لذلك، ة
 جهاز

سيق
يزر
تع
ني
ت

كان

M-TADS
اشــتباك قدرات ألباتيش

دقيقــة وبعيدة املدى باإلضافــة إىل قدرات مالحية 
لنجــاح املهمة والتحليق اآلمن خــالل النهار والليل 
ويف الظــروف الجوية القاســية. وقد ســلمت رشكة 
"لوكهيــد مارتن أكرث مــن 1,350 
 (M-TADS/PNVS) نظام 
األمريــيك  الجيــش  إىل 

و15دولة.
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أعلنت رشكة L-3 Communications مؤخرا أن رشكة 
WESCAM التابعــة لها نجحت يف إطالق أصغر وأخف 
جهــاز تصوير الكهــرو – برصي مجوقل يعمل باألشــعة 
تحــت الحمــراء، وهو الجهــاز MX-8 املصمــم لخدمة 
املركبات الجوية اآللية (غري املأهولة) التكتيكية الصغرية 

والطائرات املأهولة الصغرية.

وقــد تم طرح الجهــاز املذكور للعرض وإلجــراء البيانات 
 L-3 العمليــة عليــه يف منطقة العرض املخصصــة لرشكة
Communications خــالل االجتامع واملعرض الســنوي 
2016 لرابطــة الجيش األمرييك (AUSA) الذي انعقد يف 

شهر أكتوبر الجاري.
 L-3 رشكــة  رئيــس  ســرتيانيز،  يت.  مايــكل  ورصح 

Communications ورئيــس املديريــن التنفيذيني، بأن 
"الرشكة تحرص يف القوت الحارض عىل الرتكيز عىل تطوير 
تقنيات متقدمــة قادرة عىل تلبية الحاجــة إىل التقنيات 
الدقيقــة الصغــرية الحجم، وهو ما انعكــس عىل الجهاز 
املذكور الذي يتميز بالقوة والدقة يف آن واحد. وتســعى 
الرشكــة جاهــدة يك تواكــب خططها يف مجــال البحوث 
والتطوير املتطلبات املستجدة التي تخدم قطاعا كبريا من 

عمالئها الخارجيني عىل مستوى العامل".
ومــن الجديــر بالذكــر أن وزن الجهــاز MX-8 الرقمي 
بالكامل يصل إىل 15 رطال (أي ما يعادل 6,8 كيلوجرامات) 
عند الرتكيب، مع وجود خلوص أقل من 11 بوصة. ويتميز 
الجهاز بقدرتــه عىل تقديم الدعم الــالزم ألربعة أنظمة 
استشــعار يف آن واحد، وهو يحتوي عىل كافة اإلمكانيات 
الخاصــة بتحديد املوقع الجغرايف التــي تتمتع بها أجهزة 
التصوير األكرب حجام مــن عائلة MX التي أنتجتها رشكة 
L-3 Communications، كــام أن الجهــاز مزود بنظام 
متقدم لتحميض الصور قادر عىل تحســني الصورة الواردة 

من أنظمة االستشعار بشكل فوري..

شركة ليوناردو – فينميكانيكا حتصل عل طلب لشراء ثالث طائرات مروحية من إنتاج 
شركة "أجوستا ويستالند"
وقعت رشكة ليوناردو – فينميكانيكا مؤخرا عقدا مع 
رشكة "سنتوريوم إيفييشــن ليمتد" السويرسية لتأمني 
طائرة مروحية خفيفة مبحركني من إنتاج رشكة "أجوستا 
ويســتالند" التي من املقرر أن تدخل صفوف الخدمة 
يف ربيع عام 2017، وســتتوىل تشــغيلها رشكة "ماوننت 
فاليرز" للطــريان لتقديم خدمات االنتقــال من مطار 

برن.
وقد عزز منوذج الطائرة "جراند نيو" نجاحه يف األسواق 
العامليــة خالل معــرض اليابان للطائــرات يف العاصمة 
طوكيــو، حيث أعلنــت رشكة ليونــاردو – فينميكانيكا 
وموزعها املعتمــد "كايجاي كوربوريشــن" عن خطط 
جديدة لللتوسع أكرث فأكرث يف سوق الطائرات املروحية 
ذات املحركني يف اليابــان، وذلك بعد تلقي الرشكة أمر 
رشاء مــن إحدى الــرشكات التي مل يُفصح عن اســمها 
لــرشاء طائرة مروحيــة واحدة بهدف اســتخدامها يف 
تحــركات وانتقاالت كبــار املديرين ورجــال األعامل. 
عالوة عىل ذلك، تم تسليم طائرتني مروحيتني إضافيتني 
مــن طــراز "جراند نيــو" إىل "نيجاتا" و "كاجوشــيام" 
للخدمــات الطبية الطارئة التي تديرها "رشكة شــيزوكا 

للنتقاالت الجوية" ورشكة "كاجوشــيام للطريان الدويل" 
عىل التــوايل. وتأيت تلــك النجاحــات يف اآلونة األخرية 
لتعزز فــرص تواجد الطائــرة "جراند نيو" يف الســوق 
اليابانية حيث جرى بيــع أكرث من 80 طائرة من عائلة 
AW109 من إنتاج رشكة "أجوستا ويستالند" حتى اآلن 
لتنفيــذ عدة مهام مختلفة مــن بينها الخدمات الطبية 
العاجلة وتنفيذ القانون وانتقاالت كبار املديرين ورجال 
 Electronic News األعامل وجمع األخبار اإللكرتونية

(Gathering (ENG
 HeliService رشكــة  وقعــت  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
International GmbH يف Helitech عقــدا لــرشاء 
طائــرة واحدة مــن طــراز AW169 التي مــن املقرر 
تســليمها يف عــام 2017 لتنفيــذ العمليــات املتعلقة 
بدعم مزارع الرياح الســاحلية يف بحر الشــامل. وتأيت 
 AW169 تلــك الطائرة لتًضاف إىل أول طائرة من طراز
 HeliService International GmbH طلبت رشكــة
رشاءهــا يف نهاية عــام 2015 والتي تم تســليمها هذا 
الصيف، وهو ما يدشــن دخول منــوذج جديد كليا من 

هذا الطائرة إىل سوق الطائرات املروحية يف املانيا.
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الشركة تعرض أحدث تقنياتها . �ال املالحة البصرية واملالحة بالقصور الذاتي

خالل والبـحري اجلوي القتـال برامج على ت" تركز "سافران
"2016 معرض "يـورونافـــال

 «2016 «يورونافــال التجــاري املعــرض خــالل
عددا اســتقطب أن بعد مؤخرا فعالياته انتهــت الــذي
مجال يف املتخصصة العامليــة رشرشـرشكات ــالـ أهم من ريريـريا ــكبـ
«ســافران رشكة عرضت البحرية، واملعــدات األنظمــة
األنظمة من منتجاتها ديفنس» أحدث آند إلكرتونيكس
التي الذايت بالقصور املالحــة وأنظمة الكهــرو – برصية
والتي العاليــة املضافة القيمــة ذات الخدمــات متيــز
أنواع كافة مــع تتعامل التــي البحرية القــوات تخدم
الفائق األداء باالشتباك. ويعتمد املتعلقة السيناريوهات
أحدث «ســافران» عىل رشكة تطرحها التي للمنتجــات
البرصية املالحــة إنتاج مجــال يف املتقدمــة التقنيــات
مع األنظمة تلــك ودمــج الــذايت، بالقصــور واملالحــة
رفع بهدف املختلفة القتالية واألنظمة البحرية املنصات

والقتالية. التشغيلية كفاءتها
رشكة عرضتهــا التــي املنتجــات اســتهدفت وقــد
أشد أ» 2016 «يورونافال معرض هامش «ســافران» عىل
أو بحرية مهاما كانت ســواء إلحاحا، العســكرية املهام
يف كرشكة رشرشلل املخصصة املســاحة تقســيم ســاحلية. وتم
العمليات وهــي رئيســية، مناطق ــثــالث إىل املعــرض
املجوقلة. البحرية واملهام املاء تحت والحرب السطحية

وضع املعايري القياسية
أنظمة مجال يف طويلــة «ســافران» بخربة رشكة تتمتع
نفســها عن عربت التي الخربة وهي املتقدمة، املالحــة
الفائق. وقد األداء ذي Sigma 40XP نظــام شــكل يف
من درجة ــأعــىل لتأمني األنظمــة تلــك تصميم جــرى
ســاعة)، 96 طويلة (تتجاوز زمنيــة فرتات عىل الدقــة
املتعلقة القياســية ريرياملعايري أشــد األنظمة تلــك وتلبــي
كرشكة رشرشال منتجات تشمل املاء. كام ســطح تحت باملالحة
مستوى اســتمرار تضمن التي بالليزر العاملة التقنيات
التشغيلية. وقد املرونة تأمني إىل باإلضافة العالية، الدقة
تنتجها التي Sigma 40XP أنظمــة عىل االختيار وقــع
الفرنسية النووية الغواصات «ســافران» لتســليح رشكة
النووية الغواصة تحديث وبرنامج و» طراز «باراكودا مــن
«سكوربني»  التصدير «أميتيست» وغواصات الهجومية
تم DCNS وقد الفرنسية البحرية الرتسانة تنتجها التي
14 متثل غواصة 75 عىل الجهاز هــذا تركيب اآلن حتى

الغواصات. من مختلفا طرازا

مفتاح النجاح
األجهزة من متكاملة مجموغة م» رشكة «ســافران عرضت

مثل الســطحية البحرية القطع تناســب التي البرصية
املدى ذات واألبراج Paseo NS «باسيو» البحري النظام

 (XLR turrets (eXtra Long Range الطــول الفائق
EOMS البانورامي اريان ريريالن يف والتحكــم املراقبة وجهاز
عىل بالعمل املكلفة البحريــة القطع يخدم الــذي NG
Vigy «y «فيجــي املراقبة وجهــاز األماميــة، الخطــوط
والقطــع الدوريــات ســفن يخــدم الــذي Observer

األجهزة تلك دمج تم األخرى. وســواء الخفيفة البحرية
عن تشغيلها تم أو بالسفن الخاصة القتالية األنظمة مع
األجهزة هذه أثبتت فقد خاص، كونصول باستخدام ععبُعد
املبكر واإلنــذار املراقبة متطلبــات تلبيــة يف كفاءتهــا
الســفينة نوعية عن النظر بغض العدو مع واالشــتباك

طرازها. أو
الرصد أنظمة عائلة Paseo «o «باســيو الجهاز ويتبــع
«سافران» نسختي رشكة عرضت كام البرصية، واملراقبة
الفائق املدى ذات واألبراج Paseo NS البحــري النظام
الوضوح عالية استشــعار أنظم عن عبارة وهي الطــول
مســافات عىل من ومتييزها األهداف لرصــد مخصصة
اإلنذار جرس دق أجل من نهارا، أو ــليــال للغاية، طويلة

املناسب. الوقت يف خارجي تهديد أي ضد
الذايت بالقصور املالحة أنظمة تركيب بالفعل تم وقد

عســكرية.  وبارجة مدمرة 500 من أكرث عىل ع» «ســيجام
12 من أكرث اآلن 40» حتى «سيجام أنظمة سجلت وقد
ويعكس الفعلية، الخدمة صفوف يف عمل ساعة مليون
التي االستثنائية املصداقية مدى الرتاكمي الســجل هذا
التفاؤل حالة رسرسـرس ــيفـ ما وهو األنظمة، تلــك بها تتمتــع
إمكانية إزاء كرشكــة رشرشال مســؤويل تنتــاب التي الشــديد
عىل للحصول جديدة ةرية ريريكب رشاء طلبــات عىل الحصول

األنظمة• هذه
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الشريك الرئيسي بـالـتـعــاون مـعيقام فيمن تنظيمالشريك االستراتيجي

idexuae.ae

يعــود معــرض ومؤتمــر الدفــاع الدولــي، الــذي يعــد أكبــر معــرض متخصــص بالصناعــات الدفاعيــة وا�منيــة فــي منطقــة 
الشــرق ا�وســط وشــمال أفريقيــا، إلــى العاصمــة أبوظبــي فــي شــهر فبرايــر 2017. ويســتقطب الحــدث مــا يزيــد عــن 1,200 
عــارض ومشــاركة مــا يزيــد عــن 101 ألــف زائــر، با<ضافــة إلــى الخبــراء والمتخصصيــن وصنــاع القــرار مــن المؤسســات ا�منية 

والدفاعيــة والحكوميــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم.

www.idexuae.ae للمزيد من المعلومات حول أيدكس 2017، الرجاء زيارة الموقع ا<لكتروني

 shahla.karim@adnec.ae :لحجز منصات العرض أو مساحات العروض الخارجية، الرجاء التواصل مع 
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شــكلت رشكــة "AAR"، وهي إحــدى الرشكات 
الرائــدة عىل مســتوى العامل يف خدمات ســوق الطريان 
 Beechcraft" الثانويــة، فريقــاً حرصيــاً مــع رشكتــّي
Defense Company" و "Textron Systems"، وهــي 
فرع األعامل لرشكة "Textron Inc."، لالســتجابة لطلب 
القــوات الجويــة األمريكيــة بخصوص عــروض لتوفري 
إســناد لطائــرة التدريــب العســكري (T-6) من رشكة 
"Beechcraft" يف اســطول "نظــام تدريــب الطائرات 
الرئيــيس املشــرتك" (JPATS) مبوجب مــا يُعرف بعقد 
.(COMBS) "إمداد املقاول املُدار واملُستدام يف القاعدة"

سوف تســهم خربة رشكة "AAR" يف إدامة الطائرات 
وإدارة سلســلة اإلمــداد يف توفري اإلســناد وذلك عندما 
تشــرتك يف فريــق واحد مع عقود مــن الخربة من رشكة 
 Beechcraft Defense" ورشكــة "Textron Systems"
 (OEM) باعتبارها ُمصّنع املعدات األصيل "Company
 Beechcraft Defense" وستعمل رشكتا .(T-6) للطائرة
Company" و "Textron Systems" معــاً مــع رشكــة 
"AAR" للمنافســة عىل هذا العقد الذي ســيوفر قطعاً 
وإســناداً مخزنياً للقــوات الجوية األمريكيــة، والبحرية 
األمريكية، وأسطول (JPATS) الخاص بالجيش األمرييك. 
وســوف تقدم رشكة "Beechcraft" خربة املُنتَج وقطعاً 
 Textron" مــن املعمل مبــارشة، بينام ســتقدم رشكــة
Systems" العاملــة املخزنية يف 10 مواقع حول الواليات 

املتحدة األمريكية.
تســاعد رشكة "AAR" الحكومة األمريكية وحلفاءها 
يف زيادة الكفاءة والتقليل من التكاليف من خالل حلول 
اإلمداد املُدمجة لديها مبا فيها إســناد اإلمداد اللوجستي 
التعاقــدي (CLS)، واإلمدادات اللوجســتية الحكومية 
املبنيــة عــىل األداء (PBL)، وإدامــة وإســناد أنظمــة 
(ITAR). كام يتم بناء فرق أسطول إسناد الرشكة برسعة 
فائقــة، ووضعهــم يف مواقــع العميل حســب الحاجة، 
واستخدام شبكة املخازن العاملية وإمداد القطع التابعة 
لهــم. وقد تم بســهولة دمج أنظمة ضبــط املخزون يف 
رشكة "AAR" يف العديد من أنظمة املشــرتيات الخاصة 
بالحكومات األمريكية واألجنبية، مع إدامة أشــد معايري 

سالمة البيانات.

 T-6C Texan – إتاحة الصورة الكاملة
 The Beechcraft  تعتــرب طائــرة التدريب العســكرية
T-6C Texan II طائــرة تدريــب عســكرية من الجيل 

القادم مصممة خصيصاً ملستويات التدريب جميعاً.

وقد تم تصميم النموذج T-6C خصيصاً لتأمني طائفة 
واسعة من القدرات، حيث يسهم هذا النموذج يف إعداد 
الطيارين ملهام العامل الحقيقي، وقد تم تصميم كل قدرة 
من قدرات التدريب –ابتداء من شاشــات الطيار األولية 
وصــوالً إىل التدريب العمليايت املتقدم – إلعطاء خربة يف 
مهام الطائرات العسكرية، بحيث يحصل الطيارون عىل 

الخربة والثقة يف القدرة عىل تحقيق النجاح.
تتميز طائــرة T-6C Texan II بقمرة قيادة زجاجية 
رقميــة بالكامــل، ذات بنية مفتوحــة، ومواكبة ألحدث 
التطــورات، بحيث متنح الرؤية الواضحــة متاماً والالزمة 
إلنجــاز املهــام املعقدة. كذلــك تتميز دفــة الطريان يف 
الطائــرة بتوافر التقنية الالزمة لضامن ســالمة الطيارين 

وتعزيز قدرتهم عىل التدريب.
وتشمل املالمح الرئيسية الشاشات املتعددة الوظائف 
والثالثيــة األلــوان املتبادلــة، بتقنية األنســجة الخلوية 
النشطة والبلور الســائل، حيث يتم توجيهها بحاسوبني 

إللكرتونيات الطريان.
وتشتمل الطائرة أيضاً عىل شاشة طريان أولية، وأنظة 
مالحة مع مؤرشات للمحــرك ومنبهة للطاقم، ووظائف 
املهام القابلة للربمجة، مثل شاشــات األوضاع التكتيكية 
والشاشــات العلوية  من طــراز MIL-STD 1787 مع 

•F-16 or F/A-18 قدرات العرض االنتقائية

متثل The Beechcraft-T-6C Texan II طائرة تدريب عسكرية من اجليل القادم

 "AAR" و "Textron Businesses" تتعاونان بخصوص عقد 
(T-6) التدريب العسكري
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كيف ينظر ترامب وهيالري ملنطقة 

اخلليج العربي ؟

بقلم:
هويـدن بن د. .مـد

املشارك الدولية العالقات أستاذ

السياسية العلوم قسم ورئيس

ا�مارات جامعة

                  binhuwaidin@hotmail.com

الجمهوري ححــح ــاملرش بني األبواب عىل ييــية ــالرئاس فاإلنتخابات الثانية، أوباما باراك الرئيس والية نهاية عىل كثرياً يتبقى مل
يدرك الجميع أن حيث اإلنتخابات ككــك ــتل نحو تتجه العامل كلنتون. وعني الالهيالري الدميقراطي ححــح ــواملرش ترامب ددــد ــدونال
أنظار محط املتحدة الواليات رئيس فإن وبالتايل العاملية، السياسة عىل تأثري له سيكون األبيض البيت إىل يأيت من بأن
األمني.  املجال يف السيام املتحدة الواليات مع القوي إلرتباطنا نظراً الخليج، منطقة يف نحن يهمنا ذلك الجميع. ولعل

الخليج؟ ملنطقة املرشحني الالكال ينظر ياترى فكيف
من أما املنطقة، يف له تتــتثامرات ــاس وجود حول ااــاً ــأساس تتمحور العريب الخليج مبنطقة الجمهوري ححــح ــاملرش معرفة إن
مع األمرييك بالتحالف مرتبطة ييــية: األوىل ــرئيس قضايا الالثالث الالخالل من املنطقة عن ددــدث ــيتح فالرجل ةةــة ــالسياس الناحية
العراق.  يف داعش عىل ررــرب ــبالح صلة ذات والثالثة إيران، مع النووي ااــاق ــباإلتف متعلقة والثانية ررــريب، ــالع ججــج ــالخلي دول
للمنطقة. فيام نظرته تحديد لنا ميكن الالخاللها من والتي ترامب، خطاب يف ووــور ــالحض أبرز لها كان الالالثالث امللفات ذذــذه ــه
عن الدفاع يف األكرب العبء تتحمل املتحدة الواليات أن يعترب ترامب فإن الخليج دول مع األمرييك ففــف ــبالتحال ققــق ــيتعل
مردود أمر بالطبع وهذا املقابل، يف يش يقدموا أن دون من تتــتفيدون ــمس أي باملجان راكبون الخليج دول وأن املنطقة
أصبح ما إذا ترامب بأن القول نستطيع الفهم هذا للسياسه. ومن وفهمه ترامب فكر ضحالة حجم يعكس ولكنه عليه،
عىل امريكا رؤوساء كل يفهام ألمريكا حيوية مصلحة باعتبارها الخليج بأمن األمرييك اإللتزام من يقلل لن فإنه رئيساً
عزل إىل الغالب يف ييــيميل ــس حيث الخليج، لدول الدعم تقديم يف وحزماً اندفاعاً أقل ييــيكون ــس ولكن مذاهبهم مختلف
مل ولكنه فاشل اإلتفاق أن يعترب ترامب فإن اإليراين النووي امللف عن أما أ. العامل شؤون يف املبادرة زمام أخذ عن أمريكا
وانتقاده الخليج، أمن عن الدفاع عن واضح ككــكل ــبش حديثه عدم إيران. ولعل مع التعامل كيفية يف نظره وجهة يعطي
يف حزماً أكرث ييــيكون ــس بأنه ععاإلنطباع يعطي ال إرسائيل بأمن الرصيح التزامه ددــدم ــوع باملجان اراكبة بأنها ةةــة ــاملنطق ددــدول ــل
أكرب عدد سريسل يقول أنه سوى واضحة غري خطته أن إال عليها بالقضاء وعيده فرغم داعش عن أما أ. إيران مع التعامل

العراقي. الوضع تعقيدات حجم بعد يدرك مل العراق. ولعله يف ملحاربتهم األمريكان الجنود من
تعتمد ااــايس ــأس مرتكز حلفائها وحامية املنطقة جيداً. أمن املنطقة هذه تعرف فهي الدميقراطية ححــحة ــاملرش عن أما
أن املتطرف. وتدرك الفكر انتشار بسبب املنطقة يف الحادثة الغليان حالة جيداً وتعلم للمنطقة، نظرتها يف كلنتون عليه
وانتقادهم عنهم اإلبتعاد وليس معهم التحالف وتعزيز املنطقة دول مع الالعالقتها عىل يعتمد الوضع هذا ىلىلـىل ـــ ــع ااــاء ــالقض
ولكن النووي، االتفاق تؤيد التي كلنتون نظر وجهة يف ييــياً ــدبلوماس يتم احتواءها ولكن خطر ترامب. إيران يفعل كام
السيام األخطار مواجهة يف التشدد من درجة ستعتمد بل أوباما خط عىل تسري لن السابقة تجربتها وبسبب بأنها نعتقد
مثل املنطقة يف األمن قضايا حول أأوباما مع مراراً اختلفت أنها يعلم فكلنا اإلرهابية، والجامعات إيران مع التعامل يف
قوات وضد وباكستان، أفغانستان يف وطالبان القاعدة ضد ككــكري ــالعس للعمل املؤيدين أكرث وكانت ووــوريا، ــس يف املوقف

أوكرانيا. حول روسيا مواجهة يف وكذلك سوريا، يف األسد بشار وضد ليبيا، يف القذايف معمر
طريقة ولكن العاملي، تتــتقرار ــواإلس لألمن حيوية منطقة الخليج منطقة اعتبار عن الخروج ميكنهام ال ححــحان ــاملرش الالكال
يف الحارضة كلنتون وسياسات اإلنعزالية تترامب ااــات ــسياس بني واضحاً الالاختالفاً اعتقادنا يف ههــهد ــستش املنطقة مع التعامل

العامل•             شؤون

حتليل إس�اتيجي
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تُعد الطائرة «يف-22 أوسربي» ذات املروحة املائلة أول 
إنتاج عاملي من الطائرات ذات املراوح املائلة، وهي الطائرة 
التي نجحت يف الجمع بني قدرات التحرك الرأيس كام تفعل 
الطائرات املروحية والرسعة وطول املدى واالرتفاع والقدرة 
عىل التحليق يف الجو لســاعات طويلة كام تفعل الطائرات 
النفاثة، األمر الذي مينح الطائرات العســكرية املقاتلة تفوقا 

غري مسبوق.
وقــد خضعت الطائرة «يف-22 أوســربي» لسلســلة من 
االختبارات الشاملة، ودخلت مرحلة اإلنتاج الكامل بالفعل 
بعــد أن أثبتــت قدرتها كمنصة جوية قــادرة عىل التحليق 
لســاعات طويلة وقابلة ألي عمليات تطوير يف املســتقبل، 
الســيام يف ظل ظروف هي األشد صعوبة وتحديا عىل سطح 

هذا الكوكب.
وتُعد الطائرة «يف-22 أوســربي» طائــرة قتالية متعددة 
األدوار مؤهلة للخدمة يف صفوف األســلحة املختلفة، وهي 
تســتخدم تقنية املروحــة املائلة بهدف الجمــع بني األداء 
العمــودي للطائرة املروحيــة ورسعة ومــدى الطائرة ذات 
الجنــاح الثابت. وتعتمــد الطائرة عىل مراوحهــا املائلة يف 
الوضع الــرأيس، ما يجعلها قادرة عىل اإلقــالع والتحليق يف 

الجو كأي طائرة مروحية.
ومبجرد إقالع الطائرة يف الجو ميكن للطائرة أن تتحول إىل 
طائرة ذات مراوح توربينية قادرة عىل الطريان برسعة عالية 
وعىل ارتفاعات عالية. ومينــح هذا املزيج الوظيفي الطائرة 
القدرة عىل الوصول إىل أي مكان يف العامل، ما يجعلها بالتايل 
قادرة عىل ســد الفــراغ العمليايت بعكــس أي طائرة أخرى. 
وتشكل الطائرة «يف-22 أوسربي» بالفعل انقالبا حقيقيا من 

عدة وجوه.

وتتواجــد الطائرة «يف-22 أوســربي» يف صفوف الخدمة 
لدى ســالح مشــاة البحريــة (املارينــز) األمريــيك وقيادة 
العمليــات الخاصة التابعة لســالح الجو األمرييك يف الوقت 
الحــايل. وقــد أعلن ســالح البحرية األمريكية خــالل العام 
الجاري عن قراره برشاء 44 طائرة من طراز «يف-22 أوسربي»

أول صفقـــــة مبيعات خارجيــــة للطائــــرة 
«يف22- أوسربي»

حصلــت رشكــة «بــل بوينــج»، وهي عبــارة عــن رشاكة 
اســرتاتيجية بني رشكتي «بل هليوكبــرت» – إحدى الرشكات 
التابعة لرشكة «تكســرتون»- ورشكة بوينــج عىل عقد تابع 
لســالح البحريــة األمريــيك يف العام املــايض لتأمني خمس 
طائــرات من طراز «يف-22 أوســربي» ذات املــرواح املائلة 
وتسليمها لليابان، لتكون بذلك أول صفقة مبيعات خارجية 
تتــم يف إطار برنامــج املبيعات العســكرية الخارجية الذي 

تديره الحكومة األمريكية.
وينــص عقــد تأمني طائــرات «يف-22 أوســربي» «بلوك 
يس» أيضا عىل تقديم خدمات الدعم والتدريب واملعدات. 
ومــن املنتظر أن تــؤدي الطائرة «يف-22 أوســربي» القوية 
ذات املروحــة املائلة إىل زيادة القدرات العســكرية لقوات 
الدفاع الذايت األرضية اليابانية بدرجة كبرية، باإلضافة إىل أن 
الطائــرة تعترب منصة مثالية لجهود اإلغاثة يف حالة الكوارث 

الطبيعية.
ورصح شــييل الفندر، رئيس مجلــس إدارة رشكة «بوينج 
للطائرات العســكرية»، بــأن «هذا اليوم يعتــرب يوما مهام 
لفريــق رشكة «بل بوينج» يف اليابــان والتحالف األمرييك – 
الياباين، حيث ستســاهم الطائرة «يف-22 أوسربي» يف طرح 

شركة "بل بوينج" تطرح طائرتها الفريدة من نوعها

الطائرة ".-22 أوس2ي" ذات املروحة 
املائلة تسد الفراغ العملياتي

نظريــات ومفاهيم جديدة حول أفضل الطائرات املناســبة 
للتشــغيل، ونحن نتطلع إىل تســليم تلك الطائرة لليابان يف 

إطار جهودنا املتواصلة لتعزيز رشاكتنا القوية».
وقال ميتش سنايدر، نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي 
للعمليات العســكرية برشكة «بــل هليوكبرت»، إن «الفريق 
التابــع لرشكة «بل بوينج» يفخر بأن تكون اليابان هي أول 
عميل خارجي يتعاقد عىل رشاء الطائرة «يف-22 أوســربي» 
ذات املروحة املائلة. ومن الجدير بالذكر أن الطائرة «يف-22 
أوســربي» تتمتع بأداء فائق ميكن اليابان من الحصول عىل 
طائرة مثالية عنــد الرضورة. فعندما تربز الحاجة إىل طائرة 
يف موقــع مــا ال يحتوي عىل مــدرج جوي تكــون الطائرة 
«يف-22 أوسربي» الخفيفة الحركة هي الحل األمثل بالنسبة 
إىل العمالء الباحثني عــن طائرة تتمتع بقدرات وإمكانيات 
فريدة تجمع بني الرسعة وطول املدى والقدرة عىل الحمولة 

الثقيلة من أجل تنفيذ املهام املختلفة».
وتشــمل نوعية املهام التي تســتطيع الطائــرة «يف-22 
أوسربي» تنفيذها نقل الجنود ونقل مواد اإلغاثة يف حاالت 
الكوارث وانتشــال األفراد وتنفيذ عمليــات اإلخالء الطبي 

وتقديم الدعم اللوجستي ونقل كبار الشخصيات.

ســالح مشــاة البحرية (املارينــز) األمريـــيك 
يخترب وضــع الصواريخ عىل مـــــنت الطـــائرة 

«يف22- أوسربي»
ذكــر املســؤولون أن هناك عــدة أماكن عىل مــنت الطائرة 
«يف-22 أوســربي» ذات املروحة املائلــة حيث ميكن وضع 
األسلحة، ولكن هذا يتوقف عىل نوع السالح والهدف منه.

ويبحث املقاولون العسكريون عن بدائل وخيارات سواء 
عن طريق البحوث الداخليــة أو تطوير مفاهيم ونظريات 
جديدة، ومن ثم ال يوجد موعد محدد لوضع هذه األسلحة 

عىل منت الطائرة «يف-22 أوسربي».
وتبني خطة الطــريان أن قوات املهــام الجوية واألرضية 
الخاصة التابعة لســالح مشــاة البحريــة (املارينز) املكلفة 
بالتعامل مع األزمات يف أفريقيا والرشق األوسط سيستخدم 
طائــرات «يف-22 أوســربي» املســلحة. وقــد نجحت تلك 
الوحــدات يف تأمــني الدعم األمني واملســاعدة يف عمليات 
اإلخالء الطبي داخل السفارات األمريكية يف العراق وجنوب 

السودان وليبيا.
إن تســليح طائرات «يف-22 أوسربي» من شأنه أن يحل 
مشــكلة أساســية تتمثل يف الحاجة إىل حراســة مســلحة 
للطائــرات ذات املــراوح املائلة. إن طول املــدى والرسعة 
اللذان مييزان الطائرة «يف-22 أوسربي» ذات املروحة املائلة 
تصعــب مهمة الطائرتــني املروحيتني من طــراز AH-1 أو 
AH-64 يف تأمــني هذه الحراســة. وقد يكــون صحيحا أن 
الطائــرات ذات األجنحة الثابتة قادرة عىل تأمني الحراســة 
الالزمــة ولكنها قد ال تكون متاحة أو جاهزة لشــن غارات 
جويــة بعيــدة املــدى أو تنفيذ مهــام اإلنقاذ كــام يؤكد 

املسؤولون•

تقاريرتقارير
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إقالع أول طائرة A400M   إسبانية من مطار إشبيلية

الطائرة A400M  أفضل صورة لتنوع املهام

أنجزت طائرة إيرباص Airbus A400M – طائرة 
النقــل العســكرية املتعددة الجنســيات واملجهــزة بـ 4 
محركات دفع توربيني – مرحلة رئيســية نحو تســليمها. 
وكانــت الطائرة املعروفة بـ MSN44، واملطلوبة من قبل 
القوات الجوية اإلســبانية – قد قامت برحلتها األوىل يف 5 
ســبتمرب، حينام أقلعت من إشبيلية بإسبانيا، حيث يوجد 

خط التجميع النهايئ.
تــم إطالق  طائــرة A400M يف مايو 2003 اســتجابة 
لالحتياجات املشرتكة لسبع دول أوربية أعادت تجمعها يف 
منظمة التعاون إلنتاج األسلحة OCCAR، والتي ضمت 
بلجيكا وفرنســا  وأملانيا واللكســمبورج وإســبانيا وتركيا 

واململكة املتحدة، وانضمت ماليزيا إليهم عام 2005.
وهذه الطائرة هي طائرة النقل املجربة والحاصلة عىل 
االعتامد الرسمي واألكرث تطوراً يف العمليات، وهي مزودة 

بأحدث تقنيات القرن الحادي والعرشين.
قامت الطائرة A400M برحلتها األوىل يف 11 ديســمرب 
2009، وتم تســليم أول طائرة من هذا النوع إىل القوات 
الجويــة الفرنســية يف أغســطس 2013 ودخلت الخدمة 
بعد ذلك بعام، كام شــهدت اســتخداماً لها يف العمليات 
لدى القــوات الجوية الفرنســية والرتكية يف أفغانســتان 
وجمهورية أفريقيا الوســطى ومنطقة الساحل األفريقي 
ومايل ويف منطقة الرشق األوسط إلسناد العمليات الجوية 

فوق العراق وسوريا.

فلسفة التصميم
تعــد A400M  طائــرة متنوعة املهام، أكــرب حجامً وأكرث 
حداثة، وهــي مصممة خصيصاً ملتطلبــات هذه الحقبة 
والحتياجات املستقبل، وبالنظر إىل جودة أدائها التكتييك 
وقدرتها عــىل حمل الحمــوالت الضخمة عرب مســافات 
بعيدة، فهي تجرس الهوة اللوجستية والتكتيكية الراهنة.

سعة الحمولة
بإمكان الطائــرة A400M حمل العديــد من الحموالت 
الضخمة، مبا يف ذلك املركبات واملروحيات الضخمة الحجم 
أو الثقيلة الوزن بالنسبة إىل طائرات النقل التكتيكية من 
الجيل السابق. وتتسع منطقة الحمولة لحمل 116 جندياً 
أو مظلياً كامل التجهيز يجلسون يف أربعة صفوف طولية.

األداء االسرتاتيجي – الرسعة العالية / االرتفاع 
الشاهق

بالنظــر إىل تقنياتهــا الحديثــة املتطــورة متلــك الطائرة 
A400M القــدرة عىل الطريان مســافات تصل إىل 8900 
كم وعىل ارتفاعات شــاهقة تصل إىل 11,300 م، وبرسعة 

تصــل إىل 0.72 ماك، حيث تشــبه كثرياً رسعة طائرة نقل 
مــزودة مبحركات توربينية مروحية، كــام ميكنها أن تطري 
حتى ارتفاع 12,200 م يف العمليات الخاصة. وهذا مينحها 
إمكانيــة تنفيذ مهام اســرتاتيجية / لوجســتية؛ فالطريان 
برسعة أكرب يسمح باالستجابة برسعة أكرب يف حال حدوث 
األزمــات؛ ألنه ميكن الطــريان عرب مســافات أكرب يف يوم 
واحــد ألداء الواجب بوجود طاقم واحــد. كذلك مبا أنها 
تطري عىل ارتفاعات شــاهقة، فيمكنها الطريان عالياً فوق 
مستويات الطقس الســيئ واالضطرابات الجوية السائدة 
يف االرتفاعــات املتوســطة، مــام يقلل مــن املتاعب عىل 
الطواقم والــركاب أو الجنود عىل حد ســواء. وعليه فإن 

الطائرة A400M تعترب أكرث كفاءة من سابقاتها.

األداء التكتيــيك – األداء عىل املدارج القصرية 
غري املعبدة

تعترب A400M طائرة النقل الكبرية الوحيدة التي تستطيع 
حمل املعــدات الثقيلة وفــوق العاديــة. وهي مصممة 
للتشــغيل بكفاءة من مطارات غــري ممهدة ذات ممرات 
غري معبدة ومدارج قصرية ومســاحة محــدودة للتوقف 
أو املناورة، بدون تســهيالت أرضية، وأحوال تنطوي عىل 

عوائق صعبة بالنسبة إىل طائرة نقل تكتيكية.
وبفضــل تصميم مجموعة أجهــزة الهبوط الرئييس ىف 
الطائرة التي تتضمــن 12 عجلة، ومتانة بنيتها وأنظمتها، 

فإنها توفر قدرات تكتيكية غري مسبوقة.

عمليات أرضية مستقلة
يسهم اختصار الوقت عىل األرض يف متكني أنظمة الطائرة 
A400M من التقليل من نقاط ضعف الطائرة وانكشافها 
أمــام القوات املعادية. فمحطة العمل الرئيســية الرقمية 
للحمولة بأحدث التقنيات LMWS  تســاعد عىل اإلدارة 

الكاملــة لنظام مناولة الشــحنات ومراقبة عمليات النقل 
الجوي.

وميكن تغيري أرضية الشــحن برسعة كبرية حيث ميكن 
قلب أسطوانات الدحرجة يدوياً وبسهولة من قبل مشغل 
واحد، بحيث تكون االسطوانات إما لألسفل بحيث تصبح 
األرضية منبسطة، أو تكون بارزة لألعىل عىل شكل منصة 

نقالة.
وميكــن طي جهــاز الهبوط الرئييس مــن أجل خفض 
مؤخــرة الطائــرة لتعديل االرتفــاع من أرضية الشــحن 
إىل األرض وإنقــاص زاويــة الذروة املتشــكلة بني منحدر 
التحميــل والتنزيل وأرضية الحمولــة عند تنزيل املنحدر 

إىل األرض.

إعادة التزود بالوقود جواً
تم تصميــم الطائرة A400M أصالً كطائرة نقل وصهريج 
مزدوجة الوظائف، حيث تــزود القوات الجوية بقدرات 
التزويــد بالوقود جــواً بتكلفة معقولة، فضــالً عن كونها 

طائرة نقل لوجستية وتكتيكية متنوعة األدوار.
ميكــن تنفيذ عملية التزود جــواً بالوقود إما من خالل 
خرطوم مثبــت عىل الجناحني وحاضــن تحت الجناح أو 

من خالل خط الوسط. 
ميكن تجهيز الطائرة A400M بحيث تســتقبل الوقود 
من مســبار أمامي اختيــاري مثبت فوق قمــرة القيادة، 
حيــث ميكن الطائــرة من تنفيــذ مهام النقــل والتزويد 
بالوقود عىل نطاق عاملي. ويسمح املسبار األمامي بتزويد 
الطائرة  A400M بالوقود من طائرات صهريجية مجهزة 
مبعدات التزويد بالوقود يف منتصف مقصورة الشحن مثل 
 A400M أو حتى طائرة  A330 MRTT طائــرة إيرباص

أخرى.
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املرونة التشغيلية
اإلنزال الجوي

تتميز الطائــرة A400M بقدرات اإلنــزال الجوي، حيث 
ميكنهــا اإلنزال من ارتفاعات عالية ومنخفضة، كام ميكنها 
حمل أعداد من املظليني أكرب من طائرات النقل العسكرية 
 Airbus Defence and  الغربيــة، وبذلك تضــع رشكــة

Space معايري جديدة يف عمليات هبوط املظليني.
وتتسع الطائرة A400M لنحو 116 مظلياً بتجهيزاتهم 
الكاملــة، وتنقلهم إىل منطقة اإلنــزال برسعات تصل إىل 
300 عقــدة، ولكنها تنزلهم برسعــة منخفضة تبلغ 110 
عقدة حرصاً عىل أن يكون التشتت يف حده األدىن. وميكن 
أن يقــوم مظليان بالقفز يف آن واحد من املنحدر الخلفي 
أو البابني الجانبيني اختصاراً لوقت القفز وتقليالً للبعرثة. 
والطائرة مزودة أيضاً برافعة تســاعد عىل اسرتجاع من 
يعلق من املظليني بأمان، كام تسهم خاصية إبطاء الرسعة 
 A400M يف هــذا النوع مــن الطائرات يف جعل طائــرة
مثالية إلســقاط إمدادات من ارتفــاع منخفض، وتضمن 
أيضــاً االســتجابة الرسيعــة واملبارشة ألية حــوادث، مام 

يجعلها طائرة النقل التكتيكية املثىل.
اإلخالء الطبي

طائــرة A400M مجهزة بثامين نقاالت مخزنة باســتمرار 
عىل متنها، ولكنها تتسع لنحو 60 نقالة نظامية من طراز 
نقــاالت حلف الناتــو، و25 عمالً يف الطاقــم الطبي عىل 
مقاعد الجنــود، وهي تتمتع باملــدى والرسعة واالرتفاع 

التشــغييل والراحة الالزمة لتوفــري خدمة مثىل يف حاالت 
اإلخالء الطبي.

القدرة عىل البقاء
صممــت طائــرة A400M خصيصــاً لتكون قــادرة عىل 
التخفــي وقلة االنكشــاف والقــدرة العالية عــىل البقاء 
والسالمة؛ إذ من الصعب اكتشافها  أو إصابتها أو تدمريها، 
نظراً المتــالك الطائرة محركات دفــع توربيني من طراز 
EPI TP 400  مصممة للتقليل من االنبعاثات الحرارية، 
وأنظمة تحكم بالطريان عرب األســالك، وأربعة حواســيب 
للتحكم املســتقل، ووسائل دفاعية شاملة، وأنظمة تحكم 

لتحمل األرضار.

تكنولوجيا متطورة وحديثة
محركات دفع توربينية قوية

 A400M من بني العنارص الرئيسية يف تنوع وظائف طائرة
محركاتها التوربينية املصمم كل منها خصيصاً بثالث أذراع 
دوران ومراوح مثانية الشــفرات. ويولد كل من املحركات 
مــن طراز TP400 قوة قدرهــا 11 ألف حصان، وهو من 
إنتاج EuroProp International EPI ، وهي عبارة عن 
اتحــاد رشكات يضم رشكات Rolls Royce و Snecma و 
MTU و ITP، وهــذا املحرك يعد أقــوى املحركات التي 
تم إنتاجها؛ إذ ميكن الطائرة من الطريان برسعات متنوعة 
ومســتويات طريان مختلفة، مع اســتهالك للوقود يتميز 

بكفاءة عالية.

قمرة طيار مواكبة ألحدث التقنيات
تحتــوي طائرة A400M عىل شاشــتني للعــرض علويتني 
تــزودان الطياريــن بجميع معلومات الطريان األساســية، 
إىل جانــب نظــم إدارة حركــة الطريان وتوجيــه الطريان 
أثناء مراحــل املهام الحرجــة، مثل الهبــوط يف مطارات 
غري مجهزة، والتــزود بالوقود اثناء الطريان، والطريان عىل 

ارتفاعات منخفضة.
وتحتوي قمرة القيادة أيضاً عىل مثاين شاشات كريستال 
ســائل متعددة املهام ضخمة، ســت منها  - مبعدل ثالث 
لــكل طيار – تضم شاشــات طريان أساســية، وشاشــات 
مالحــة، بينام هنــاك شاشــتــان ملراقبة األنظمــة. ويتم 
التحكم بهذه الشاشـــات الخاصــة بنظــام إدارة الطريان 
خــالل  مــن    Flight Management System FMS
لوحــات مفاتيح أبجديــة رقمية لتســهيل عملية إدخال 

البيانات.
وهناك ميزة رئيسية أخرى يف طائرة A400M هي نظم 
التحكم بالطريان عرب األســالك مبساعدة أجهزة الحاسوب 
املســتخدمة بالفعل عىل نطاق واســع عىل طائرات نقل 
مدنية متطورة تقنياً. ومن خالل إمكانية استبدال الكبالت 
والبكرات التقليدية لتحل محلها أسالك كهربائية موصولة 
بأربعة حواســيب تحكم بالطريان مستقلة ترسل إشارات 
إىل املحركات، ال يسهم ذلك يف التقليل من الوزن فحسب، 
بل ووقت الصيانة أيضــاً، كام يوفر ذلك مزيداً من الدقة 

للقيادات.
أضــف إىل ذلــك أن نظام الطريان االعتيــادي وأنظمة 
التحكــم عــرب األســالك يســمح بتطبيــق «حامية ظرف 
الطــريان» التي تســمح للطيار - من خــالل منع الطائرة 
مــن التوقف املفاجئ – باألداء األمثــل يف املناورة للنجاة 
يف األحــوال الحرجة، وذلك ببســاطة بجذب عصا القيادة 
للخلــف متاماً، وبعد ذلــك يدير نظام الطريان بواســطة 
األســالك طريان الطائرة عىل هذا األســاس. وتعترب حامية 
ظرف الطريان بواســطة األســالك من األســباب الرئيسية 
لحامية الطائرة والحفاظ عىل سالمتها يف البيئات املعادية، 

حيث متكن الطائرة من القيام مبناورات شديدة للنجاة.
تصميم البنية

ثالثون باملئة من بنية الطائرة A400M مصنوع من مواد 
مركبة مــن أجل تخفيف الوزن، وتشــمل هــذه األجزاء 
معظــم الجناح، وكذلــك أضالع الجناح الرئيســية املركبة 

ألول مرة يف التاريخ.
املوثوقية وفاعلية التكلفة

تحقيقاً ألعىل مســتوى من التوافر وأقــل تكاليف لدورة 
الحياة، تم الرتكيز عىل دعم طائرة A400M أثناء الخدمة 
منــذ بدايــة الربنامج، وبالتــايل فإن هذه الطائــرة تتميز 
بارتفاع نســبة توافرها وانخفاض تكاليــف دورة الحياة، 
مقارنة بوسائل النقل التكتيكية وطائرات النقل التكتيكية 

األخرى•
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للسيارات منر شركة
قـــــوي Xداء مشتـركـــة مالمـــح

من ساخنة بؤراً نشاهد 2016 عام يف زلنا ما 
منطقة يف سيام وال العامل، عرب والرصاعات االضطرابات
املؤرشات بعض من بالرغم أفريقيا، وشامل األوسط الرشق
عام يف حدتها ستخف الرصاعات هذه أن عىل تدل التي
ومجهول متقلباً بطبيعته يعد أمر هو فالرصاع  .2017
التهديدات لهذه االستجابة ويف متامثل، وغري العواقب
العربات أساطيل متثل أن العامل عرب الجيوش تتوقع
حيث الربية.  القتالية لقدراتهم الفقري العمود املدرعة
يف واملرنة املهام املتعددة  – املدرعة  العربات توفر
نرش عمليات يف الحركة وسهولة الحامية  – االستعامل
فهي األسلحة؛ ومنظومات االستشعار وأنظمة القوات
حيثام امليدان أرض عىل والجنود العسكرية القدرات تنقل

الحاجة. إليهم دعت
من مختلفة أنواعــاً الحديث املعركــة ميــدان يعكس
كالحركة مرونة من عالية مستويات يتطلب مام التحديات،
وأنظمة للطاقم الحامية جانب إىل والتكتيكية، العملياتية
ميكن بأنه راســخ إميان لدينا رشكة "منر" يف املهــام. ونحن
اآلليات مــن مجموعة بواســطة املتطلبات هــذه ــتوفــري
املنصات هذه نرش ميكن حيث املهــام، املتعددة املدولبة
لالستجابة شاســعة مســافات عرب برسعة األدوار املتنوعة
مرونة توفري فيه يتم الذي الوقت يف الجديدة، للتهديدات
العايل األداء عن فضالً صعبة، تضاريس يف والتنقل الحركــة

قتالية. كمنصة
والقوة، التعاظم يف التهديدات هذه استمرار ظل ففي
جي يب اآلر أسلحة وانتشار الناسفة العبوات من ســيام وال
يف تنوع إىل الحاجة تدعــو املامثلة، األســلحة من وغريها
دامئاً تبقى حيث الحامية، هذه تأمني أجل من االستجابات
أن لدينا. غري والتوجهــات األولويات أهم جنودنا حاميــة
والبقاء، السالمة لضامن تكفي ال وحدها املادية اإلجراءات
الخصائص من مجموعة بتطويــر منر قامت فقد وبالتــايل
فنحن البقاء، عىل القدرة فرص ــلتحســني األخرى وامليزات

الدكتور فهد سيف هرهرة
الرئيس التنفيذي لشركة منر للسيارات
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العسكرية لآلليات مصنعاً للســيارات منر رشكة تعد
املختلفة املنتجات من مجموعة توفري عىل تعمل التــي
األمنية واألجهزة ححاملســلّحة القــوات احتياجات لتلبيــة
رشكة يف عضو العامل. وهــي أنحاء جميع يف الداخليــة
العســكرية (EDIC) اململوكة للصناعــات االمــارات

املتحدة. العربية اإلمارات لحكومة
ذات املدولبة العســكرية اآلليــات منر رشكة تنتــج
تتالءم بحيث والتصنيع التصميــم يف العالية القــدرات
املهام ومتطلبات املختلفة البيئات وطبيعة ظروف مــع
كافة وتجميع وتصنيع تصميم املتنوعة. يتم العسكرية

املتحدة. العربيةربي ر اإلماراتإل دولةو يفيف بالكاملب منرر آلياتي
4x4 الرباعي الدفــع ذات آليات منــر رشكة ــتصّمــم ّ
والتي املدرعة، ــوغــري املدرعة 6x6 الســدايس والدفــع
للحموالت إضافية وسعة للطاقم استيعابية قدرة توفر
تتبع وإمكانية اآلليات بتصميم التحكم ومرونة الكبرية
منر منشأة مساحة تبلغ والتعديالت. التحسينات جميع

أبوظبي -  إمــارة يف وتقع مربع مرت 37500 الجديــدة
املتحدة. العربية اإلمارات

تقارير

ذاتذات ا�لياتا�ليات ( (منرمنر)) تنتجتنتج
والتي العالية القدرات

�تلف مع تتالءم
والبيئات الظروف

العسكرية واملتطلبات

أنواع جميع عرب التكتيكية الحركة مرونــة بأن بقوة نؤمن
تم فقد وعليه ، حاســمة ميزة توفر أن ميكن التضاريــس
الحركة يف املرونة مستويات أعىل لتوفر منر آليات تصميم

والتنقل.
عىل القدرة وهــي القتالية – القــدرة ــتعتــرب وكذلــك
حيث قصوى، قتاليــة – أولوية كمنصة العربة اســتخدام
العربة يف األســلحة ومنظومات للمهمة التام اإلدماج ميثل

حاسم. نجاح عامل
النفط، أسعار وانخفاض العاملي االقتصادي التباطؤ مع
للامل، وقيمًة للتكلفة حساســيًة أكرث الدفاع ســوق أصبح
وهذا العامة، التكاليــف أو االســتحواذ حيث من ســواء
خالل من الســوق ريادة إىل منر فيــه تهدف آخر مجــال
ذات املهام، املتعددة املدرعة اآلليات من مجموعة تقديم
التكاليف انخفاض هو واألهم املنخفضة، األوليــة التكلفة
وموثوقية املشرتكة املنصات مزايا بني بالجمع يتحقق الذي
البصمة خفــض يف أيضاً هــذا يســهم العــايل. كام األداء
إىل الحاجة من التقليــل يف تتمثل منافع مع اللوجســتية

والدعم• التدريب وبساطة والتجهيز اإلمداد إعادة



Bell شركة انتاج من
الطائرة ������غV املأهولة مفهوم �تلف ويقظة دائمة 

،Bell Helicopter هليكوبرت بيل رشكة قامت
Textron لرشكة التابعة الرشكات إحدى وهي
طيار بدون الطائرة عن اللثام بإماطة خمؤخراً ،.Inc
تعترب التي ،Bell V-247 Vigilant tiltrotor
عىل القدرة له تتوافر مأهول، غري جوياً ًنظاماً
ةةعة عبرس العمودية، الطائرات مثل ًأسياً أر االرتفاع
تم وقد ومداها. التقليدية الثابت الجناح طائرات
التدخل قدرات لتوفري طيار بدون الطائرة تصميم
واملدى التحمل طويلة واملراقبة الرسيع الخارجي
بنجاح التشغيل عىل القدرة عىل عالوة الفتاك،
ال التي واملواقع البحرية البيئات يف مدرج بدون

آمنة. مدارج فيها تتوافر
ييطيفــاً Bell V-247 Vigilant ةطائــرة وتوفــر
جاهزة تكــون أن وميكــن القــدرات، من شــامالً
مصمامً ــحــالً تعترب وهي ،2023 عــام يف لإلنتــاج
إىل والنقل العســكري القطاعني احتياجات لتلبية

السفن. عىل املحمولة طيار بدون الطائرات
بدون تشغيلها قدرة املميزة مواصفاتها بني ومن
تتميز وهي البحرية، البيئات حالــة يف كام مدرج،
فيها يتوافر ال التــي املواقــع يف املســتمر بــاألداء
مناطق يف الصغرية الربية القواعد مثل آمنة، مدارج

النزاعات.

يف بانخفاض الطائرة تتميز أن سبق ما إىل إضافة
العمليات باألداء االحتفاظ مع اللوجستية، بصمتها
الصعود عىل القدرة بني الجمع خالل من املتفــوق
الطائرات ومدى برسعة العمودية، املروحيات مثل

األجنحة. الثابتة التقليدية
الطائــرة ،Bell V-247 Vigilant تصميــم تــم
بني تجمع بحيث الخامس، النــوع من طيار بدون
يف مســبوقة غري مرونة مــع لها، نظري ال قــدرات
الحرب تشمل املهام، من واســعة مجموعة تنفيذ
واالســتطالع، واملراقبة واالســتخبارات اإللكرتونية،
واالتصاالت والسيطرة والقيادة للحراسة، واملرافقة
يف اســتمرارية تتطلب التي واملهام والحواســيب،
أن املتوقع يكيكـيك. ومــن ــالتكتيـ والتوزيــع القصــف،
مع املهام هــذه كل طيار بــدون الطائرة تحقــق
"التوصيل مهام ــخــالل من الطويل التحمل فوائــد

والتشغيل".
والرئيس الرئيس ســنايدر، ميتش قال جانبه من
ــتعتــرب "  :Bell Helicopter لرشكــة التنفيــذي
جعل يف التاليــة الخطــوة Bell V-247 Vigilant
شاهد فهي اآلن؛ واقعية حقيقة الطريان مســتقبل
أدواره. ونحن وتنــوع Tiltrotor طريان قوة ــعــىل
تحــدي باســتمرار منــارس Bell Helicopter يف

آفاق سرب يف باالســتمرار للطريان التقليدية الفكرة
طائرة التقني. وتعد والتطويــر الطريان يف التطــور
ســعينا عىل مثال أحدث املأهولة ــغــري Tiltrotor
يف بعمالئنا بالولوج العامل، يف الطريان مفهوم لتغيري

القادم". الجيل طائرات من يكيكدينامييك عامل
بعدد Bell V-247 Vigilant تصميــم يتميــز
مناســبة منصة كونها مثل: واملزايا، القــدرات من
مبا حجمها تصميم ميكن حيــث البحرية، للقواعد
الصواريخ مدمرات منت عىل استخدامها مع يتوافق
املأهول غري Tiltrotor ونظــام ،DDG املوجهــة
واملراقبة االســتخبارات ومهام واحد، مبحرك املزود

طائرتني. خالل من املتواصل واالستطالع
مبقدار ثابتة رسعة تحقق أن الطائــرة ميكن كام
و300 عقــدة، 180 مســتمرة عقــدة: رسعة 250
حمولتها سعة وتبلغ مستمرة. طاقة أقىص يف عقدة
29,500 اإلجاميل وزنها يبلغ بحيث رطل، 16,000
30 املروحة وقطر قدماً 65 الجناح باع ويبلغ رطل،
ميكنها الســفينة ظهر عىل اســتقرارها قدماً. وحني
يصل مبا واملستشعرات، واألســلحة الوقود تحميل
مع أجنحتها تصميم يتالءم كام رطــل، 13,000 إىل

•DDG املدمرة عنابر
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طرحت رشكة "أوتــوكار"، أكرب رشكة خاصة مملوكة 
للصناعــات العســكرية الرتكية، مركبتهــا املدرعة املدولبة 
الرباعيــة الدفــع "كوبــرا 2" يف معرض أزربيجــان الدويل 

للصناعات العسكرية يف العاصمة األزيرية باكو.
وتتمتــع رشكة "أوتوكار" مبجموعة كبــرية ومتنوعة من 
املركبات املدرعة من مختلف الطــرازات واألنواع التي قد 
يصل وزن البعض منها إىل 60 طنا يف فئة املركبات املدولبة 
واملجنــزرة. وتعتــرب رشكــة "أوتــوكار" من أكــرث الرشكات 
املتخصصــة تطورا يف مجال األســلحة الربية عىل مســتوى 
العــامل، وتفخر بتزويد الجيــوش الحديثة بأحدث املركبات 

التكتيكية وأكرثها تطورا من كل الفئات والطرازات.
وتتميــز املركبات التكتيكية املدرعــة التي تنتجها رشكة 
"أوتــوكار" بقدرتهــا الفائقة عىل العمــل يف عدد كبري من 
املواقع الجغرافية ويف ظل أشــد الظروف واألحوال الجوية 
قســوة عىل مستوى العامل، ونجحت تلك الكركبات بالفعل 
يف تقديم أوراق اعتامدها وإثبات نفسها يف السيناريوهات 
القتاليــة الحقيقية يف مناطق العمليات املحفوفة باملخاطر 

الشديدة.
واليوم، تتواجد املركبات العســكرية التي تنتجها رشكة 
"أوتوكار" يف مســارح العمليات املختلفة يف إطار العمليات 
التي تــرشف عليها األمم املتحدة وحلف شــامل األطليس 

(الناتو).
وقد أعرب املدير العام لرشكة "أوتوكار"، الســيد/ رسدار 
جورجوك، عن ســعادته مبناســبة عرض مركبات الرشكة يف 
معرض أزربيجان الدويل للصناعات العسكرية يف العاصمة 
األزيرية باكــو قائال "تتــرشف رشكة "أوتــوكار"، باإلضافة 
إىل كونهــا املورد الرئييس للصناعــات الرتكية وقوات األمن 
يف مجــال املركبات التكتيكية املدولبــة، بخدمة حوايل 50 

مستخدما نهائيا مختلفا يف أكرث من 30 دولة".

 وأضــاف جورجــوك " يتواجد اليوم أكــرث من 29,000 
مركبة عســكرية مــن إنتاج رشكــة "أوتــوكار" يف صفوف 
الخدمــة يف مناطــق كثرية من العامل، وتتمتــع بأداء فائق. 
وتعتــرب إمكانيــات الرشكة يف مجــال التصميــم واالختبار 
والتطوير واإلنتــاج تحت مظلة واحدة أكرث ما مييز الرشكة 
عن غريها من الرشكات املنافســة األخرى، ونشعر بسعادة 
غامــرة عندمــا نرى تركيزنا الشــديد يف مجــال الصناعات 
العسكرية محل احرتام وتقدير كبريين من جانب عمالئنا".

املركبة "كوبرا 2"
تتميــز املركبــة "كوبرا 2" بقدرتهــا الفائقة عــىل الحركة، 
وقدرتهــا عىل حمــل 9 أفراد وقدرتهــا العالية عىل حامية 
األفراد، فضــال عن قوة نريانهــا وتجهيزاتهــا الالزمة للامم 
املختلفــة. وقــد اســتمدت املركبــة "كوبــرا 2" تصميمها 
من املركبــة "كوبرا" الحالية، وتعترب منصة قياســية تتمتع 

بخصائص فنية وتكتيكية فائقة.
وتؤمــن املركبة "كوبــرا 2" أداءا فائقا حتى فوق أشــد 
الطــرق وعورة ويف ظل أشــد الظروف واألحــوال الجوية 
قسوة. وتتواجد املركبة يف صفوف القوات املسلحة الرتكية 

حاليا.
وقــد حصلت رشكــة "اوتوكار" عىل طلــب رشاء جديد 
بقيمــة 106,1 ماليني يــورو لرشاء هذه املركبــة املدرعة، 
وزيادة عدد املركبات "كوبرا 2" يف ترسانة القوات املسلحة 
الرتكية. ويشمل طلب الرشاء املركبات "كوبرا 2" التمدرعة 
التكتيكيــة املدولبــة الرباعية الدفــع ومجموعة كبري من 
األنظمــة واملعدات الخاصة بالصيانة والدعم. ومن املتوقع 
أن يبــدأ تســليم تلــك املركبات اعتبــارا من نهايــة العام 
الجــاري، عىل أن تنتهي عملية التســليم خالل الربع األول 

من عام 2017.

وتتمتــع املركبة "كوبرا 2" بتصميم هنديس قيايس يالئم 
املهام العســكرية املختلفة، كام توجد منها نسخة برمائية 
جرت تطويرها خصيصــا لتلبية متطلبات التصدير. وخالل 
التجارب التي أجريت يف إحدى دول الخليج مؤخرا الختبار 
مدى قــدرة املركبــة عىل تحمــل األجواء الحــارة وتنفيذ 
العمليــات الربمائية، قطعت املركبة "كوبرا 2" آالف األميال 
ونجحــت يف اجتياز االختبارات الخاصــة بالبحار املفتوحة 

واختبارات الخوض يف الربك املوحلة.
وتحدج جورجوك عن طلب الرشاء املذكور قائال "تلقت 
الرشكة يف العام املــايض أول طلب من طلبي الرشاء لرشاء 
املركبــة "كوبــرا 2" التي صممتهــا رشكة "أوتــوكار" التي 
تحتفظ بحقــوق ملكيتها الفكرية ، وتتميز املركبة بقدرتها 
العالية عــىل مواجهة التهديدات املتزايدة. وتراهن الرشكة 
عىل إمكانياتها الهندســية وقــوة إدارتها يف مجال البحوث 
والتطوير ملواصلة جهودها لطرح أحدث الحلول واملنتجات 

التي تخدم عمالءها".

دبابات القتال الرئييس "ألطاي"
طرحت رشكة "أوتوكار" عرضها النهايئ إلنتاج دبابات القتال 
الرئيــيس "ألطاي" بنــاء عىل طلب نائب وزيــر الصناعات 
العســكرية. ويشــمل هذا العرض النهايئ إنتاج 250 دبابة 
قتــال رئييس من طراز "ألطاي"، باإلضافة إىل تقديم الدعم 
اللوجستي الكامل لها. وتهدف الرشكة من وراء هذا العرض 
إىل البــدء يف عملية اإلنتاج الــكيل لدبابات القتال الرئييس 
"ألطــاي" املجهــزة بأحدث مــا وصلت إليــه التكنولوجيا 
الحديثة يف مجال األنظمة الثانوية، ومن ثم إلحاق دبابات 
القتــال الرئييس تلك برتســانة القوات املســلحة الرتكية يف 

أرسع وقت ممكن.
ورصح جورجوك قائال "عقب قيامنا بطرح عرضنا املبديئ 

تقدم العروض النهائية للمدرعة املدولبة "كوبرا 2" ودبابات القتال الرئيسي "ألطاي"

شركة "أوتوكار" ال�كية
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يف شــهر يناير املايض، قمنا بطرح عرضنــا النهايئ بناء عىل 
طلب نائب وزير الصناعات العســكرية، ونحن مستعدون 
لإلنتاج دبابات قتال رئييس تركية الصنع مبا لدينا من موارد 

برشية وفنية وخربات هائلة يف هذا املجال".
وأضــاف جورجــوك أنه "مبجــرد تنفيذ هــذا املرشوع 
ســيكون لدى تركيا دبابــات القتال الرئيــيس الخاصة بها، 
وســتكون قادرة عىل تشغيلها. وأوضح أنه "بوجود دبابات 
القتــال الرئييس "ألطاي" يف صفــوف الخدمة لدى القوات 
املســلحة الرتكية، وهــي الدبابات التي ســتضيف بدورها 
تقنيات وإمكانيات جديدة للصناعات العســكرية الرتكية، 
ســيقل اعتامد تركيا الخارجي عىل الصناعات العســكرية 

بدرجة كبرية".
وقال جورجوك إن "كافــة التصميامت وحقوق امللكية 
الفكرية الخاصة بدبابات القتال الرئييس "ألطاي" ســتكون 
مملوكة للجمهورية الرتكية. ونحن عىل اســتعداد تام لبذل 
أقىص الجهود الالزمة إلنتاج دبابة قتال رئييس تركية الصنع 
مبــا لدينا من من مــوارد برشية وفنية وخــربات هائلة يف 
هذا املجال. وقد انهينا بنجــاح مرحلتي إعداد الصميامت 
الفنيــة وإنتاج النمــوذج الخاصني مبركبــة القتال الرئييس 
"ألطاي"، ويجري اختبار النامذج النهائية يف الوقت الحايل. 
كام عمليت الرشكة يف الوقت نفســها عىل اســتيفاء كافة 
الرشوط واملتطلبات الخاصة بعملية اإلنتاج الكيل وتجهيز 

خطوط اإلنتاج الالزمة ".
وأردف جورجــوك قائــال "نجحت الرشكــة يف الحصول 
عىل "شــهادة التصنيع" الالزمة إلنتاج دبابة القتال الرئييس 
"ألطــاي" مــن وزارة الدفع الرتكية، وقامــت بوضع خطط 
اإلنتــاج الالزمة مبا ميكنهــا من بدء عمليــة اإلنتاج مبجرد 
توقيــع العقد، وتســليم أول دبابة قتــال رئييس من خط 

اإلنتاج".
وتابــع جورجــوك "باإلضافة إىل إنتــاج 250 دبابة قتال 
رئيــيس من طراز "ألطاي" التي تحتاجها القوات املســلحة 
الرتكية خالل الســنوات الخمس القادمة، قمنا أيضا بوضع 

خطــط اإلنتاج الســنوي لتلبية متطلبــات التصدير وطرح 
نســخ معدلة ومشــتقة مثل كاســحات األلغام ومركبات 
اإلنتشــال واملركبات الهندســية، وذلك بهدف وضع جدول 
إنتــاج مرن وقادر عــىل تلبية أي متطلبات قــد تتقدم لها 
وزارة الصناعــات العســكرية الرتكيــة والــدول الصديقة 

والحليفة األخرى".
كام رصح جورجــوك بأن املركبات املدرعــة التي تتوىل 
رشكة "أوتوكار" تصميمها وتصنيعها يجري استخدامها عىل 
نطاق واسع من قبل القوات التابعة لحلف شامل األطليس 
(الناتو) ومنظمة األمم املتحــدة، وأن الدبابة "ألطاي" من 
شــأنها أن تخلق فرص جديدة رللتصديــر أمام تركيا. وقال 
"نحــن عىل ثقة من أنــه مبجرد بدء عمليــة اإلنتاج الكيل 
ستتلقى الرشكة طلبات رشاء من دول عديدة لرشاء الدبابة 
"ألطاي"، مع إمكانية انضامم الدول الصديقة والحليفة إىل 
املــرشوع وفتح مجاالت إنتاج جديدة يف مناطق أخرى من 

العامل".

املواصفــات الفنية لدبابــات القىتال الرئييس 
"ألطاي"

يتكون طاقم دبابة القتال الرئييس "ألطاي" من أربعة أفراد 
هــم قائد املهمة وفرد مدفع وســائق وفرد تلقيم وتذخري، 
وتم تزويد الدبابة مبحرك ديزل بقوة 1,500 حصان ونظام 
تعليق من أجل متكني الدبابــة من تحقيق األداء املطلوب 

فوق الطرق والدروب الوعرة.
وتتوىل رشكة MTU األملانية عملية توريد مصدر الطاقة 
األورويب الــذي يتكــون من محــرك يعمل بالديــزل بقوة 
V-12 MTU MT 883 Ka 501 قــادر عىل توليد 1,500 
حصان يف 2,700 لفة يف الدقيقة، وهو موصول بنظام نقل 
أتوماتيــيك مــن نــوع RENK HSWL 295TM بخمس 
رسعــات لألمام وثالث رسعات للخلــف، عالوة عىل وحدة 
قيــادة هيدروســتاتيكية/هيدروديناميكية ونظــام مكابح 

هيدروديناميكية لالحتكاك.

ويوجــد لدى مجموعة الطاقة هــذه نظام تربيد ميكنها 
من العمل يف ظل درجات الحرارة املرتفعة، فيام يقوم نظام 
التعليــق بتأمني خفة الحركة فوق كافة الطرق والتضاريس 
ويف ظــل كافة الظروف واألحوال املناخية مثل القدرة عىل 
التسخني املســبق للمحرك عند تنفيذ العمليات العسكرية 

يف األجواء الشديدة الربودة.
كام تقــوم وحدة الطاقــة املذكورة مبنــح دبابة القتال 
الرئيــيس "ألطــاي" رسعة قصــوى عىل الطريــق تصل إىل 
65 ميال يف الســاعة، ورسعة 45 كيلومرتا يف الســاعة فوق 
الدروب الوعرة، ورسعة 30 كيلومرتا يف الساعة عند الرجوع 

إىل الخلف. ويصل مدى الدبابة إىل 450 كيلومرتا.
عالوة عىل ذلك، تتيح وحدة الطاقة املشار إليها إمكانية 
تزويــد "املعدات القياســية" داخل دبابــة القتال الرئييس 
بالطاقة، وهذا يشــمل جهاز اإلنذار العامل بالليزر، وحدة 
حاميــة األفراد ضــد التهديــدات الكيامويــة والبيولوجية 
واإلشعاعية والنووية، وتكييف الهواء، ونظام متييز األهداف 
يف موقع العمليات، ونظام إدارة املعركة واالتصاالت، ونظام 
الكشــف عن النريان/املتفجرات وإخــامد الحرائق، ونظام 

الوعي امليداين الذي يعمل بزاوية 360 درجة.
ياليالضافــة إىل ذلــك، تم تجهيز دبابــة القتال الرئييس 
"ألطاي" بوحدة طاقة مســاعدة بقــوة 17 كيلو وات التي 
تسمح لألنظمة الرئييس بالعمل عند إطفاء املحرك الرئييس 
للدبابــة. كــام تم وضــع نظــام تعليق هيــدرو- مطاطي 
لتحسني خفة الحركة فوق الدروب الوعرة، ويوجد عىل كال 

جانبي الدبابة سبع محطات مطاطية مزدوجة.
ويســمح نظام التحميل بوصول الوزن اإلجاميل للدبابة 
إىل 68 طنا، ويعتمــد نظام التحميل عىل إطارات مزدوجة 
اإلبر. وتتميز الدبابة بقدرتها عىل الخوض يف الربك املوحلة 
حتى عمق أربعة أمتار، وترتاوح قدرتها عىل التســارع بني 
صفر و 32 كيلومرتا يف الساعة خالل ست ثوان، وقدرة عىل 
صعود املطالع بنســبة 60 % كحد أقىص وقدرة عىل تجاوز 

املنحدرات الجانبية بنسبة 30 % كحد أقىص.
وتحمل هذه الدبابة تصميــام تقليديا، خاصة وأنها قد 
اقتبســت بعض التكنولوجيا الكوريه الجنوبية املوجودة يف 
الدبابة K2 PANTHER لكــن تصميمها عموما مختلف 

عن الدبابة الكورية.
ومــن املتوقع أن تحمل دبابة القتــال الرئييس "ألطاي" 
مدفعا من نوع L55 أملس الســبطانة عيار 120 ملليمرتا، 
وهــو من صنع رشكــة "راينميتال". ومــن املتوقع أيضا أن 
الدبابة تحمل أيضا رشاشا محوريا من عيار 7.62 ملليمرتا، 
باالضافة إىل رشــاش آخر من عيــار 12.7 ملليمرتا موضوع 

عىل سقف الدبابة.
وقد تم تزويد الدبابــة "ألطاي" بنظام حديث جدا من 
نــوع "فولــكان" للتحكم يف النــريان ونظــام ادارة املعركة 
مصنوع مــن قبل رشكة ASELSAN الرتكيــة وهو النظام 

الذي تم تزويده لتحديث الدبابه"ليوبارد 1"•
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ألــِق نظرة مســتقبلية بعد ثالث ســنوات عىل 
سيناريو تشغيل مامثل. 

نهاية يف صناعيــة منشــأة عىل املتمردون يســتويل عندمــا
ّعاملدّرعة العربات تتجنــب نائية، صحراوية مبنطقة الطريــق
األنهار ععقيعــان وتعرب الحقول وتجتــاز املتمرديــن، حواجــز
املتمردون يهرع اتجاهات. عدة من هدفها لتالقــى ةرية ريريالصغ
املثبتة املدافع تفتح حني يف أنفســهم عن للدفاع املتفاجئون
مم 30 عيار املدافــع اريان ريرين ّعاملدّرعــة العربات أســقف عىل
ّلشّن الجبل إىل رسرسالرسيع الرد مشــاة قوة اندفاع قبل املدمرة
هزمية املتمردون لقي ســاعات، غضون ويف و. النهايئ الهجــوم

ساحقة. 

هذا ما ميكن أن تفعله الرسعة وإمكانية املناورة 
والحامية املختلفة. 

أي يف أو مايل أو اليمن أو أفغانستان يف عملياتها كانت سواء
املايض العقد من املســتفادة الهامة الدروس فإن آخر، مكان
عندما الحديثة الجيوش تفوق تكشف املتناظرة ريريغري للحرب
الواقية، والدروع الوعرة، الطرق عىل الحركة خفة بني تجمع
الذين خصومهم مواجهة يف املتقدمة االتصاالت وتكنولوجيا

متزايد.  نحو عىل املعدات بأفضل ويتجهزون يتطورون
حمل طراز ،M-ATV Assault الهجوميــة العربة توفر
واملضادة واملحمية املدرعــة العربات مجموعة من القــوات
رشكة من التضاريس لجميــع والصالحة والكامئــن لأللغــام
العربة إنها إ. ااجميًعا الثالثة األمور هذه ،Oshkosh Defense

تخيل هذا السيناريو التشغييل. استوىل املتمردون عىل مصفاة النفط، وأقاموا الحواجز وزرعوا األلغام يف جميع طرق 
الوصول الرئيسية املؤدية إىل املنشأة؛ وجاء رد الجيش رسيًعا. ولكن األمور بدأت تسوء بنفس الرسعة تقريًبا. عطلت قنبلة 
زرعــت عــىل جانب الطريق العربة األوىل يف القافلة التي تم إرســالها إىل املوقع. ثم انقلبت العربة الثانية يف خط الســري 
عندمــا انهــار الرشيط الجانبي غري املمهد للطريق. وأخــريًا، وعندما أطبقت القافلة عىل الهــدف، هاجمها املتمردون من 
جانب الجبل، حيث أمطروها بوابل من النريان يف حني هرعت القوات ملغادرة ناقالت الجنود املكشوفة يف وسط القافلة. 

العربة طراز يشتمل ي. فئتها يف املناورة عىل وقدرة متانة األكرث
عىل األولني الصفني يف خمســة ًمقعًدا، 11 ــعــىل الهجوميــة
،M-ATV لعربة القياســية االنفجار مــن املحمية املقاعــد
املثبتة للطي، القابلة املقاعد عىل إضافية ســتة إىل باإلضافة

الخلفي.  بالجزء العربة جانب عىل
فتحتني مــع فتحات، عدة الخلفيــة املقصــورة تتضمــن
جانبيني. توفر وبابني علوية، ثنائية سقف وفتحات خلفيتني،
يف اإلنقاذ وصول األبواب جميع ــعــىل املضمنة القتال أقفال

الطوارئ.  حالة
Oshkosh Defense لدى M-ATV مهنديس ريريكبري يوضح
أنها يف بالخلــف املزدوجة الفتحــة وراء النظريــة "تتمثــل
ترغب مهامهم". "لن ألداء عرسعة رسرسب النزول عىل الجنود تساعد
لك تســمح – حيث بأكمله الخلفي الجزء فتح يف بالرضورة
فقط، واحدة فتح طريق عن االنكشــاف بتخفيف الفتحتني

النار".  إلطالق التعرض حالة يف االثنتني، من بدالً
من بــدالً بلوالب، ومضغوطــة متوازنــة الفتحــات كل
تكلفة أقل يجعلها الهيدروليكية - مام بالكباســات تشغيلها
تشغيل يتم أنه إال ودروعها، وزنها من بالرغم ب. موثوقية وأكرث
نيوتن 155 تبلغ قوة تتطلب حيث بسهولة، اايدويااًا الفتحات
إغالقه أو البــاب فتح يقــول "ميكنك ي. فحســب ــرطــًال) 35)
فريد".  ألمر املوقف". "إنه يتطلبه الذي البطء أو عرسعة رسرسبال

تبقى حتى ومعايرتها واألبواب الفتحــات كل تصميم تم
تصميمنا تعطل. "يستخدم الدورات" دون من اآلالف "مئات
األنظمة مثل تتحطم أو ببرسب رسرست لن التي امليكانيكية، األجــزاء

تعطل ومبجرد الهيدروليكيــة، األنظمة الهيدروليكيــة. مــع
األمر اامتاًما، ً التقــدم أو الحركة عن املشــغلني يعجز النظام،
ريريخطري".  بشكل النار إلطالق معرضني يرتكهم أن ميكن الذي

قطع الغيار الشائعة 
اشرتتها التي األصلية M-ATV عربات تصميم إىل ًاســتناًدا
ّطورت أفغانســتان، يف العمليات ألداء املتحــدة الواليــات
الهجومية العربة بطــراز أطول عجالت قاعــدة Oshkosh
إىل الحاجة من الرغم ريريبكثري. عىل أكرب داخلية مساحة ريريلتوفري
مل أنه إال اإلضايف، الوزن يدعم الشــاقة للخدمة خلفي محور
6 ذات املســتمر الرباعي الدفع إدارة مبجوعة املســاس يتم

املهام.  ألداء اامتاًما ً ةجاهزة فهي وبالتايل ااًاافعلياًا رسعات
عىل الحفاظ حظي M-ATV "لقد مهنــديس ريريكبري يقول
األصيل M-ATV بطراز الخاص واألداء التنقل إمكانية نفس
إىل أدى ما تركيزنا". "وهــذا من ريريـري ــبالكثـ املتحدة للواليــات
أو املحرك ريريتغيري إىل نضطــر الخلفي. مل املحور ســعة زيادة
نظام يف إضافية ســعة بتصميم لقيامنا ًانظــرا الحركة ناقــل

البداية". من الدفع
تزن التي العربــة معايرة األداء: متــت ريريـري ــمعايـ ريريـري ــتتغـ مل
واجتياز باملائة 60 بنســبة املنحدرات لصعود كجم 16,700

باملائة.  30 نسبته تبلغ الذي الجانبي امليالن
الهجومية العربــة تدعــم ــأيًضــا، ً مثيالتها غــرار ــوعــىل
Oshkosh املســتقل التعليــق نظــام M-ATV Assault
مبقصورة ،Core1080™ الطاقــم حاميــة ونظــام TAK-4®
والهيكل الواحدة، الكابينــة ذات بالكامل املدرعــة الطاقم
الركاب، عن بعيــًدا االنفجار طاقة لتشــتيت V شــكل عىل
التي واإلطارات اإلضافية، الحرائق إخامد أنظمة من والعديد

معينة.  ملسافة الهواء من ّغمفّرغة ريريتسري
من العديد لدعم M-ATV عربات طرز كل تصميم تــم
أو ن نناملحصَّ َّ املدفع برج عن فضالً والهوايئ، الالسليك تكوينات

.(RWS) سسباألسلحة ععبُعد عن التحكم محطة
املهام من ةرية ريريكب مجموعــة لدعم النمطية يقول "نقــدم
حاضنات معدات". موقــع مــن يحتاجونه ما كل ولحمــل
األســلحة ونظام ومواقعها، االتصاالت معدات ونوع الهوايئ،
كلها ك- مم 30 عيار إىل يصل مدفع اســتيعاب للعربة - ميكن
اايًضا، أ املســتخدم. وهكذا متطلبات حســب للتكيف قابلة
يف يرغب عميلنا كان الخلفية. يضيــف "إذا الفتحة تكويــن
فيمكننا واحدة، فتحة عىل والحصول الخلفــي الجدار إزالة

بذلك".  القيام
الوعرة، الطــرق عىل املناورة ــعــىل قدرتها إىل باإلضافــة
االتصاالت بشــبكات وتوصيلها االنفجارات، مــن وحاميتها
ألي الهامة العنارص قامئة رأس ــعــىل النمطية تأيت الحديثــة،

بري. قتال عربة
أن يف القتالية للمهام ريرياألخري العقد من درس أهم "يتمثل
قادرة العربات تكون أن ويجب ريريستتغري، والبيئة التهديدات

اريات"• ريريالتغ دعم مع التكيف عىل
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Raytheon  برنامجها رايثيــون ــإطــالق من عامني بعد
أول عن اللثام أماطت الرائدة، منتجاتها أحد لتطوير الثوروي
يف األمرييك، الجيش لرابطة الشتائية الندوة يف لرادارها منوذج

أالباما. بوالية هنتسفيل
رايثيون برنامج مدير ججريجيس، ريريب دوغ ليقول الســياق هذا يف
املسح مصفوفة بتقنية تعمل التي Patriot باتريوت لرادارات
وصلت الذي املدى تثبت أن كرشكة رشرشال وتريد النشط. االلكرتوين
يتميز الذي الوقــت يف وكفاءة، قــوة أكرث رادار بناء يف إليــه

والصيانة. التشغيل تكلفة بانخفاض
باســتمرار ةرية ريرياملتغ التهديدات يدحر رادار فهو وباختصار،
ارشات رشرشع خالل وحلفاؤها املتحــدة الواليات ســتواجهها والتي
اآلن، جاهز وهو هنا ًأيضاً: «إنه ججريجيس ريريب املقبلة. وقال السنني
التكنولوجيا حيث سنوات، رشرشعرش إىل تطويره يحتاج شيئاً وليس

اآلن». جاهز األوىل. إنه مراحلها يف

تقنيتني  من  قوته  باتريوت  تحديث  يستمد 
رئيسيتني:

 Active تقنيــة مصفوفــة املســح االلكــرتوين النشــط
ريريتغيري يف هــذا يســهم –  Electronically Scanned Array
إرســال من فبدالً األجواء؛ باتريوت فيها يبحث التي الطريقة
العدسات، من العديد خالل من واحد قوي مرسل من إشعاع

اإلرســال أجهزة من ارياً ريريكب عدداً الجديدة املصفوفة تســتخدم
به، الخاص التحكم جهاز له منها واحــد ولكل حجامً، األصغر
ومزود املرونة من مبزيد يتصف نظام مجرد ليســت والنتيجة
فحسب، املختلفة املهام من العديد مع للتكييف قابلة بحزمة
حتى العمل يف يستمر فهو املوثوقية؛ من مبزيد أيضاً يتميز بل

العمل. عن اإلرسال أجهزة بعض توقفت إن
املــادة هــو –  Gallium Nitride الغاليــوم   نيرتيــد 
املادة وهذه للــرادار، جديدة قوية دارات لبناء املســتخدمة
اترددات لتضخيم بكفاءة الطاقة يســتخدم قوي، موصل شبه
من أكرث رايثيون أمضت للرادار. وقد الطاقة العالية الالسلكية
الرائدة، الغاليوم نيرتيد تقنية عىل دوالر مليون و200 15عاماً
من املنتجات من لعدد الغاليــوم نيرتيد دارات ببناء وقامــت

أخرى. ورادارات التشويش أجهزة بينها

العيون يف كل مكان
نحو الطريق عىل جديدة خطوة الحجم الكامل الرادار ــيعتــرب
وقت يف املعركة ســاحة يكشــف أن ميكنه باتريوت نظام بناء

االتجاهات. جميع يف أي درجة، 360 بسعة واحد
درجة، 360 بإمكانيات رادار نظــام رايثيون رشكة صممت
وهو الباتريوت، لنظــام الحــايل التصميم شــكل مع يتوافــق
كل ومصفوفتني لألمــام املتجهة الرئيســية املصفوفة يتضمن

للخلف. وقد األلواح» ومتجهة حجامً و»مربعة أصغر ــمنهــام
رادار مدى يف النجــاح للتصميم األوىل االختبــارات حققــت

نيوهامشاير.  يف رايثيون
الغاليوم. نيرتيد كفاءة هو ًممكناً التصميم يجعل والذي

قلرقاقات ا ملســبك البدائية الجدران وداخل ،1999 عــام يف
بواليــة أندوفــر، يف رايثيــون كرشكــة رشرشل التابــع اإللكرتونيــة
مفرق من أنفسهم غطوا مهندسون هناك كان ماساشوستس،
بدؤوا بيضــاء، واقية ببــذالت أقدامهم أخمــص إىل رأســهم

الغاليوم. واعدة: نيرتيد جديدة تكتولوجيا يف أبحاثهم
برمزها ببساطة إليها يشار التي املادة، هذه استخدام ميكن
وأجهزة للرادارات الالسلكية الطاقة لتضخيم ، GaN الكيميايئ
لربامج الرئيس نائب اريارو، ريريف بول ليقول ي. أخرى وأجهزة التشويش
Raytheon›s Integrated رشكــة يف املتقدمــة التكنولوجيــا
رايثيون بدأت الســياق: «عندما هذا Defense Systems. يف
إمكانياته من واثقني نكن مل عاماً، 15 منذ GaN يف االســتثامر
مدى عىل الدراســات من عدداً األمر ققاســتغرق وقد الكاملــة،
فرقاً وأحدث املادة هذه اســتخدام نضج أن إىل عديدة أعوام

اليوم». الحال هو كام ةةاملتقدمة التكنولوجيا يف
مراحل يف املتقدمة التكنولوجيــا برامــج أصبحت واليــوم
تقنية 100 من ــأكــرث لدينا أصبح حيث البحث، مــن مختلفة
إمداد خط بابتــكار مكلفون ريريـريارو: «نحن ــفـ ييضيف ي. واعــدة

دقيقة ممرحلة جتتاز درجة 360 بإمكانياتت باتريوت منصة قدرات

رادار باتريوت بتصميم جديد وقوة أك2
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GaN ويعترب قادمة، لسنوات األعامل منو نغذي ليك للتقنيات
اآلن». حتى ّااكونّاه الذي األكرب الرابح

لرتاث وفياً يبقى فإنه الجديد، الــرادار قوة من الرغم عىل
مســتخدماً ًنظاماً 220 مــن أي يف دمجه وميكــن باتريــوت،

العامل. حول دولة 13 لدى امليدان يف بالفعل

منبه راداري قمي جديد ومولد للموجات
والصاروخي الجــوي للدفاع العامل يف رادار أحــدث اســتكمل
مرحلة من خطوة ببـرتب ــليقـ دقيقة، ةةمرحلة املســتوى منخفض

العمليات. بيئة يف االختبار
راداري منبه دمــج يف نجحوا قد رايثيــون مهندســو وكان
منظومة كرشكة رشرشال تطوير أجل من للموجات ومولد جديد رقمي
الدفاع لرادار الغاليوم، بنيرتيد العاملة النشطة الكهريب املسح
برتكيب رايثيــون قامت باتريــوت. كام والصاروخي الجــوي
الحايل. باتريوت رادار يف املوجات ومولد الرقمي املنبه واختبار
ومولد منبه هام عنرصين ــعــىل الرادارات جميع وتحتــوي
يرســلها التي والرتددات الطاقة لتوليد معاً يعمالن للموجات،
لتشــغيل ًأساســياً ً عنرصا يعد املحرك أن الرادار. وكام هــوايئ
ومولد منبه بوجود إال يعمل أن ميكنه ال الرادار فإن الســيارة،
ومولد الجديد الرقمــي املنبه بني الجمع تم للموجــات. وقد
بحجم تقريباً هــو واحد، صندوق يف رايثيــون من املوجــات

ريريكبري. مايكروويف فرن وشكل
ترددات بإحــداث ــللمهندســني العنرصان هــذان يســمح

بســيطة.  برمجية تحديثات طريق عن جديدة رادار وموجات
تحديثات خالل من اريات ريريالتغي هذه إحداث عىل القدرة وتعترب
من ســيارة محرك تحويل عىل قادراً لكونك مســاوياً برمجية
باثنتي محرك إىل املدينة يف للقيــادة أســطوانات بأربع محرك

رسرسالرسيعة. الطرق عىل للقيادة أسطوانة رشرشعرش
للداع الرئيس نائــب أكابا، رالف يقول الســياق، هذا ويف
املدمجة الدفاع أنظمة قســم يف املتكامل والصاروخي الجوي
الجيوش تواجهها التي التهديــدات تكون رايثيون: «ســوف يف
التهديدات عن جداً مختلفة املقبلة عاماً 20 ــالـ أو 10 ــالـ خالل
متكني يف الجديدة التقنية ستســهم كام ك. اليوم تواجهها التــي
«مصفوفة تقنية رادار وتعديــل تطوير رسعة من ــاملهندســني
فضالً الغاليــوم»، بنتيرتيد العاملــة النشــطة الكهريب املســح
الجديدة التهديدات ــعــىل للتغلب الحايل باتريوت رادار عــن
والطائرات، وكــروز، البالســتية الصواريــخ مثــل والناشــئة،

طيار. بدون والطائرات
واملتوقعة الحالية رشرشالرشيكة الدول من مجموعة أبدت وقد
أوربا من باتريوت، والصاروخي الجوي الدفاع لنظام مستقبالً
GaN- الجديدة بالتقنية املزود الرادار ارشاء رشرشب اهتاممها آوآسيا،
األملانية االحتياجات التقنية هذه تلبي based AESA. كذلك

التكتييك. والصاروخي الجوي الدفاع لنظام
رايثيون من املوجات ومولد الجديد الرقمي املنبه ســيحل
رادار يف املوجــودة املكونات مــن مكوناً 15 مــن أكرث محــل
بصورة يسهم أن الجديد املولد هذا شأن ومن الحايل، باتريوت
من نفسه الوقت يف ويزيد الباتريوت، تكاليف خفض يف فعالة
باســتخدامه الجديد املولد يتميز كام حالياً. العالية موثوقيته

يف الدارة بطاقات ريريتغيري من امليدان يف الجنود سيمكن تصميامً
معدودة. دقائق غضون

املســح منظومة أن الرئيســية رايثيون مجموعــة ــوتعتــرب
،GaN الغاليوم بنيرتيد تعمل التي ،AESA النشط اإللكرتوين
اإللكرتوين املســح مصفوفة رادار طريق عىل حاســمة خطوة
تصل كاملة طاقــة مع الغاليوم، بنيرتيد تعمــل التي النشــط
ملصفوفة منوذجهــا كرشكــة رشرشال أطلقــت درجــة. وقــد 360 إىل
شهر يف الغاليوم بنيرتيد تعمل التي النشــط اإللكرتوين املسح
للجيش التجاري للعرض الشــتوي التجمع أثناء ،2016 مارس
الكاملة اإلمكانية تقنية أظهرت قد رايثيــون وكانت األمرييك،
املســح ملنظومة االســتطالعية املصفوفة يف درجة 360 مبقدار

الغاليوم. بنيرتيد تعمل التي النشط اإللكرتوين
اإللكرتوين املســح ملنظومة باتريــوت رادار يعمل ســوف
الجوي الدفاع نظام مع الغاليوم، بنيرتيد تعمل التي النشــط،
سيحافظ كام أخرى. مفتوحة وهندسة املتكامل، والصاروخي
األقدم اإلصدارات ــبــني التوافقية خاصية عىل باتريــوت رادار
سيحافظ كام الحالية، الباتريوت اشــتباك مراقبة محطة وبني
يسيساألطليس شامل حلف مع الشامل والتكامل البيني العمل عىل

«الناتو»•
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يشتمل املدفع على نظام مناولة وحتميل آ$ للذخVة

ــنكســرت ححـالح ــسـ بني الجمع أن املعــروف مــن
من متكاملــة مجموعــة يوفــر تريتــه ريريوذخ Nexter
ًابتداًء املدفعيــة، كتائب لتجهيز الالزمــة املنتجــات
BACARA ةةالبالستية بالحواســيب مروراً باملدافع،
الصوالً وو ،FINDART النار بإطالق التحكم وأنظمة

ةرية. ريريالذخ إىل
الشامل واإلنتاج التصنيع وراء نكسرت رشكة كانت
CAmion Equipé مدولــب مدفعيــة نظــام ألول
بنظام مجهزة d’un Système d’ARtillerie (شاحنة
العربة CAESAR. وتعترب ســيزر وهــو مدفعيــة)،
املدولبة. فقد املدفعية أنظمة ضمن نوعها يف رائدة
الحالية الحروب ملتطلبــات تلبية ســيزر تصميم تم
تصميم يف التعديل سهلة املدفعية أنظة تكون حيث
األثر تحقيق مع املتوقع الناري اإلسناد ريريلتوفري شكلها

املتوقع. النهايئ
شاحنات، عىل املثبتة للمدافع الطريق سيزر ددمّهد
العمليات. وكانت من العديد يف املفهوم هذا وأثبت
ليحسب املفهوم تطوير هي التالية املنطقية الخطوة
زيادة مثــل للعمالء، جديــدة متطلبــات حســاب
ظهور متاماً. ومع اآليل التلقيــم أو املتفجرة الشــحنة
6×6 سيزر عن فضالً ،8×8 لســيزر البديل النموذج

وتتطور. سيزر مجموعة تنمو ريريالشهري،
Tatra طراز مــن ديزل مبحرك مجهز 8×8 ســيزر
سيزر منوذج وبإمكان حصان، 410 بقوة بالهواء مربد
النموذج أما مقذوفاً، 18 حتى يحمل أن الحايل 6×6
30 إىل يصل مــا حمل فيمكنه 8×8 ســيزر الجديــد
وهو معيارية، شــحن وأنظمة مم 155 عيار قذيفــة

متنه، ــعــىل محوســب اريان ريريبالن تحكم بنظام مــزود
إس) / نظام يب (جي العاملــي املواقع تحديد ونظــام

الذايت. بالقصور يعمل مالحة
تم حيث ســيزر، بنظام اآلن دول أربع تجهيز تم
يف سيام وال قتالياً، مجرب وهو منه، نسخة 270 بيع
يسيسالفرنيس. ويتكون الجيش لدى مايل ويف أفغانســتان
من طلقــة) اليوم 18 / طن 18) 6×6 ســيزر نظــام
الهياكل من مختلفة أنواع ثالثة عىل نفسها املدفعية

.Ashok Leyland و Unimog و RTD هي
هذا يوروساتوري معرض يف 8×8 ســيزر عرض تم
الدؤوب ــنكســرت مجموعة ســعي ميثل العــام. وهو
للتهديدات. ومبا تتصــدى بحيث أنظمتها لتكييــف
األســايس، ســيزر مفهوم عىل اعتامداً تطويره تم ههنه أ
املتفجرة زيادةالشــحنة املمكن من يجعل ذلك فإن
وآيل جديد بنظام مزود وهو طلقة)، طــن / 30 30)
ســيزر مجموعة ريريـرية. ومتتلك ــالذخـ لتلقيم بالكامــل
مبتكرة مدفعية عــرض من ّننميّكنها ســعة أكرث مدى
القوة تبقى بحيث االنتشــار وســهولة الحركة ومرنة

ريرينظري. بال اريانية ريريالن
عرب واالنتشار الحركة بســهولة سيزر نظام يتميز
الحركة يف املتميــزة مرونته بفضل عمليــات ححرسح رسرسم
عىل اـرتاتيجية (قدرة ــواالسـ ششوالتشــغيلية التكتيكيــة
الطرق اســتخدام وعىل الوعرة، املناطق يف الحركــة
بواســطة نقله ميكن كام امللتوية، والطــرق العامــة
و C-130 النقــل وطائريت اإلنــزال، وســفن القطار

.(A400M
تشغيله ميكن حيث النظام، استخدام السهل ومن

يضمن مام رجال، 5 أو 4 من مؤلف طاقم بواســطة
قدرته خالل من البقاء عىل القدرة مــن عالية درجة
و40 الناربدقيقة فتــح واالنطالق (بعد الرمــي عىل
ريريغرّي ثم طلقات 6 بالفعــل ســيزر مدفع أطلق ثانية

موقعه).
اريان:  ريريالن (رسعة ودقيقة عاتية نارية قوة ســيزر يوفر
كم 42 املــدى: حتــى الدقيقــة، يف طلقــات ســت
حال يف كم 55 و ERFB قذائــف مــع قذائف مــع
من ةرية ريريكب مجموعة مع ،(VLAP قذائف اســتخدام
الحلول هــذه وتســهم والذكية، التقليدية ريريـرية ــالذخـ
دورة تكلفة من التقليــل يف الحركة لســهولة الذكية

سيزر. نظام حياة
القصور بنظام تعمل مالحة بوحدة مجهز والنظام
وميكن بالســتي، وحاســوب مالحية ووحدة الــذايت
واالتصاالت والسيطرة C4I (القيادة نظام بأي ربطه

املعركة). وإدارة واالستخبارات والحواسيب

مدى أنظمة مدفعية الكتيبة
واملجرب شاحنة عىل املثبت املدفعية نظام تجهيز تم
/ 52. ويتميز مــم 155 عيار قتالياً «ســيزر»  مبدفع
لدى حالياً واســتخدامه إنتاجه يتــم ســيزر – الذي
ومرونة متفوقة اريانية ريرين – بقوة الجيوش مــن العديد

والتحرك. الرمي عىل قدرة مع فائقة، حركية
دمج يف TRAJAN املقطور املدفعية نظام ويسهم
ككيككُكسبه الذي األمر مقطور، مدفع بهيكل سيزر مدفع
الهجومية املدفعية املقطورة. وتتالءم األنظمة مرونة
الجوية الهجومية العمليات مع مم 105 عيــار LG1

سيــزر����: رائــد بني أنظمــة املــــدفعية املدولبـــة

تقارير



أنها كام الوعرة، املناطــق يف واملناورة الربمائيــة، أو
استخدامها. سهولة يحقق مام متاماً رقمية

تصنيع رشكات ــبــني من Nexter ــنكســرت ــتعتــرب
ةرية ريريوالذخ األسلحة تطوير يف البارعة القالئل املدفعية
املدفعية قذائف من مجموعة تنتج وهي وإنتاجها،
مثل الذكية، ريريـرية ــوالذخـ الدفع الذاتيــة والحشــوات

.SPACIDO و BONUS
عمالئها احتياجــات تلبيــة ــعــىل ــنكســرت وتركز
لهذا نتاجاً CAESAR-CTS نظام ويعترب املحددة،
عمليات يحايك للطاقم التدريبي النظام النهج. فهذا
يسهم مام ومترينهم، املدفع طواقم لتدريب ســيزر

العملياتية.  األنظمــة وإمكانات الذخائــر ريريـري ــتوفـ يف
كافة نكسرت تستخدم التدريب أغراض إىل وبالنسبة
تقدم بحيث والصيانة واللوجستيات التوثيق عنارص
للتحديث وقابلة الطلب حسب مصممة دعم خدمة
النهايئ املستخدم احتياجات مع وتنســجم والرتقية،
الدعم كرشكــة رشرشال تقدم واملتوقعة. كذلــك املنظــورة
الزمني عمرها طوال منتجاتها لجميع الخدمــة أثناء
بالشكل واستخدامها مالئم نحو عىل توافرها لضامن

التكلفة• عىل السيطرة مع األمثل،

CAESAR®

             8x8

WWW.NEXTER-GROUP.COM
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احلروب غI املتناظرة.. تهدد استقرار 
دول و�تمعات النظام العربي!!

امللفت يف حروب الرشق األوســط منذ شــن الواليات املتحدة األمريكية ما أطلقت عليه "الحرب العاملية عىل 
اإلرهاب" والحقا الحرب عىل أفغانستان والتي تجاوزت يف طولها حرب فيتنام مل يكن يدور يف خلد الرئيس بوش 
األبن عندما شــن حرب "حرية أفغانســتان" لالنتقام من طالبان لرفض قيادتها تسليم أسامة بن الدن الذي أعلن 
مســؤولية تنظيم القاعدة الذي يرأسه مسؤولية التنظيم عن "غزوة مانهاتن" التي دشنت حرب مفتوحة أطلقها 
الرئيس بوش االبن وورثها الرئيس أوباما ضمن الرتكة الثقيلة التي ورثها من حروب ومغامرات وتدخالت الرئيس 

بوش عىل أفغانستان والعراق يف إطار الحرب عىل اإلرهاب .
يف عهــد الرئيس بيل كلينتون ظهرت القاعدة وِيف عهــد الرئيس بوش األبن رضبت القاعدة أقوى رضبة لها يف 
مهاجمة رمزّي قوة الواليات املتحدة األمريكية الناعمة (برجي التجارة العاملي يف نيويورك)  وقوة الواليات املتحدة 
األمريكية العســكرية الصلبة (مبنى وزارة الدفاع خارج العاصمة واشــنطن). وِيف عهد إدارة الرئيس أوباما ظهرت 
ومتددت وقوى وتراجع وضمر تنظيم داعش الذي يبقى النسخة األكرث تشددا وتطرفا من التنظيم األم القاعدة.

واليــوم كــام هو واضح تحولــت املنطقة العربية، يف أعقــاب موجات الربيع العريب، ملنطقــة تعمها املوروث 
والفــوىض والــرصاع واالحرتاب الداخيل عىل خطــوط الصدع الطائفــي واملذهبي والديني، وهــذه أخطر أنواع 

الحروب، ألنها حروب داخلية ال منترص فيها بل الجميع شعوبا ومجتمعات ودّول خارسون.
لكن أخطر ظاهرة تشهدها املنطقة العربية، هي الحروب غري املتناظرة بني جيوش نظامية غري مدربة ومهيأة 
يف عقيدتها العسكرية لخوض حروب غري متناظرة ضد مليشيات وجامعات مسلحة بعقيدة دينية، بعضها بعقيدة 
دينيــة، أو تدعي املقاومة ومواجهة الصهيونية واإلحتالل اإلرسائييل، أو تأليب الرأي العام بشــعارات مثل املوت 

ألمريكا، املوت إلرسائيل (حزب الله وأنصار الله- الحوثيني) أو الصليبيني كتنظيم داعش.
 أما أخطر تلك املليشيات العسكرية فهي املرتكزة عىل تركيبة مذهبية ومدربة ومؤهلة عسكريا وإيديولوجيا 
لخدمــة مرشوع إقليمي وتُســتخدم ضمــن أجندة إقليمية ملــرشوع دولة إقليمية أو عظمى تُســتخدم كبيادق 
عىل رقعة شــطرنج املنطقة. وهذا ما نشــهده اليوم ضمن مرشوع إيران يف استعادة دور االمرباطورية الفارسية 
بتمديدهــا من حدود العراق الغربية، إىل املتوســط، وتفاخرها بالســيطرة عىل أربع عواصــم عربية، دعم تلك 
املليشيات املسلحة عقائديا وعسكريا وماليا من أنظمة خارجية وبأحندة طائفية لتحقيق أهداف سياسية، يشكل 
أخطر أنواع التهديد ألمن واستقرار املنطقة، ألنه يقسمها طائفيا ومذهبيا ويضعفها عىل خطوط صدع يجعل من 
الصعب عودتها متامسكة قبل التقسيم الفعيل والواقعي، وهذا ما نشهده اليوم يف العراق وسوريا حيث انكفأت 

مكونات البلدين عىل مكوناتها الطائفية واملذهبية والعرقية واألثنية.
فتحول العراق لثالث دول، طائفية وعرقية، ســنية- شــيعية، وكردية. وِيف ســوريا نرى التقســيم  واضحا بني 
مكونات ســوريا، السنية والعلوية والكردية والدرزية. وهكذا تقسم هذه الجامعات التي نطلق عليها يف العلوم 
السياســية مســمى "الفاعلون من غري الدول" (Non-State Actors)، وتخوض حروبا مفتوحة يف دولها وتقسم 
مجتمعاتها، وتدين بالوالء ألجندات خارجية، أو ملرشوع توســعي تحت شــعارات دينية تحتكر الحقيقة والفرقة 

الناجية، كام يسوق له تنظيم القاعدة وتنظيم داعش.
وهــذا هو واقع الحروب املتقاطعة واملتداخلة اليوم التي خاضتهــا وتخوضها الواليات املتحدة األمريكية، ضد 
تنظيم القاعدة منذ عام 2001، يف أفغانستان وباكستان واليمن والصومال  وغريها. وضد تنظيم داعش منذ عام 
2014 يف ســوريا والعراق، وقد حول الرئيس أوباما الحرب عىل اإلرهاب، إىل اســرتاتيجية مقاتالت -F16وطائرات 
بدون طيار، وهذه ليســت اســرتاتيجية، وال تضمن هزمية تلك املليشــيات، ألنها ال تهزم العقيدة التي ُزرعت يف 

العقول، ويجب مواجهتها بالفكر والتنسيق األمني واالستخباري أيضا مبزج املواجهة ببعديها الصلب والناعم.
الواقع اليوم ال يشري إىل أن هناك يف األفق ما يساعد عىل هبوطا ناعام للدول التي تعاين من رصاعات الحروب 
غري املتناظرة، التي تقسم املجتمعات وتضعف الدول، بل تفككها وتُضعف األنظمة والدول املركزية، بل أصبحت 
تلــك التنظيامت واملليشــيات أقوي من الحكومــات واألنظمة، وهذا واقع الحال كام نرى حــزب الله أقوى من 
الدولة اللبنانية ويقرر مصريها حربا أو ســلام ويغلق مؤسســاتها ومينع انتخاب رئيسها، وهذا حال جامعة أنصار 
الله الحوثيني الذي أنقبلوا عىل الرشعية يف اليمن وأحتلوا الدولة ويخوضون حربا تجاوزت عامني، وهذا هو حال 
الحشــد الشــعبي يف العراق الذي يفاخر بأنه أقوى من الجيش العراقي ويشن حربا طائفية تحت يافطة الحرب 

عىل داعش.
هذه املليشيات تعمق الرشخ وتضعف النظام وتدين لدول ومشاريع خارجية، وبالتايل تضعف النظام العريب 
ككل، ومتنع قيام مرشوع عريب جامع يوازن ومينع ويردع املشــاريع والقوى اإلقليمية املتحفزة لتســتغل ضعف 

النظام العريب، وهذا أكرب تهديد الستقرار دولنا وشعوبنا.

أ.د. عبد اs خليفة الشايجي
أستاذ العلوم السياسية

جامعة الكويت
أستاذ زائر جامعة جورج 

واشنطن
الواليات املتحدة اFمIكية

(جيولبوتيك)



نعيش خالل شهر نوفمرب من كل عام مناسبتني وطنيتني غاليتني هام يومي العلم والشهيد، اللذان يجعالن من 
هذا الشهر محطة زمنية سنوية نتوقف عندها ملياً لشحن الهمم والطاقات واستخالص الدروس الوطنية املهمة 
من سري وبطوالت شهدائنا األبرار،  وتجسيد مفهوم ”البيت متوحد“ خلف العلم اإلمارايت، باعتباره رمز العزة 
والفخر، وإذا كان ”يوم العلم“ مناسبة يتنافس فيها مواطني الدولة جميعاً عىل رفع العلم اإلمارايت فوق بيوتهم 
واالحتفاء به يف رمزية عميقة تعكس عمق الرتابط بني أبناء هذا الشعب الويف ودولتنا وقيادتنا الرشيدة، فإن 
”يوم الشهيد“ هو تقدير لتضحيات شهداء الوطن الذين رفعوا العلم اإلمارايت يف ساحات الحق والواجب، وهو 
يوم الوفاء لهؤالء األبطال واالحتفاء بذكراهم وبطوالتهم التي ال تنىس. ويف هذا امللف تحتفي ”             “ 
بهاتني املناسبتني الغاليتني عىل قلوبنا جميعاً.

تضحـيــات الشهــداء جتســيد ملشـاعــر الفخــــــ
نوفم2 شهر البطوالت
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تضحيات شهداء 
الوطن اXبرار ترسم 

صفحة مضيئة . تاريخ 
ا8مارات تتجسد . 

قصص Xبطال قدموا 
أرواحهم فداء للوطن

ســيظل شــهداء الوطن األبرار منــاذج مضيئة يف ذاكرة 
الوطن الخالدة، ليس فقط ألنهم قدموا أرواحهم ودمائهم 
فــداء ودفاعاً عن وطننا الغــايل، وإمنا ألنهم يرضبون املثل 
والقدوة يف التضحية واالنتامء والوالء  والدفاع عن الوطن، 

وإعالء مبادئه يف ميادين الحق والواجب. 
 تضحيات شهداء الوطن األبرار ترسم صفحة مضيئة يف 
تاريخ اإلمارات، تتجســد يف قصص ألبطال قدموا أرواحهم 
فداء للوطن، ستظل مصدر إلهام لألجيال الحالية ، تعلمهم 
كيف يكــون حب الوطــن والدفاع عنــه رشف وفريضة، 
واالنتامء إليــه والدفاع عــن مبادئه وقيمــه النبيلة فخر 

واعتزاز للجميع. 
ولهــذا فــإن هــذه التضحيــات تحظى بتقديــر دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، باعتبارها 

ـــــــر واالعتزاز والوالء وا8نتماء والتالحم الوطني
دليالً عىل أصالة هذا الشــعب الويف، وتجسيداً لقوة الروح 
الوطنيــة التي ترسي يف رشايني أبنائه، حبــاً وانتامء ووفاء 

لوطننا الغايل.

أوالً:  تضحيات شــهداء الوطــن األبرار .. مع 
تأسيس الدولة حتى عاصفة الحزم

يقدم شــهداء الوطن األبرار بتضحياتهم ملحمة فريدة 
مــن البطوالت بــدأت منذ وقــت مبكر مع إنشــاء دولة 
اإلمارات العربية املتحدة مطلع ســبعينيات القرن املايض، 
حني ســطر الشهيد سامل سهيل بن خميس اسمه يف طليعة 
الشهداء املدافعني عن أرض الوطن، فبات تاريخ استشهاده 
”يوماً للشــهيد“، بأوامر من صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليقف الجميع 
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عىل ذكرى املدافعني عن الحق واألرض واألمان، ولنتذكرهم 
ونتعلم من وفائهم ووالئهم.  

وكان الشهيد سامل سهيل بن خميس برتبة عسكري أول 
رقم 190 يف رشطة رأس الخيمة، وكان يبلغ 16 عاماً عندما 
التحق مبديرية رشطــة رأس الخيمة، وتحقق له حلمه بأن 
يحمل ســالحاً ليدافع به عن وطنه، ومتيز ســامل سهيل عن 
بقيــة زمالئه بأنــه كان األكرث انضباطــاً وجاذبية يف العمل 
العســكري، ملتزمــاً بكافة األوامــر العســكرية التي كان 
يتلقاها من رؤسائه، وذلك أثناء عمله يف حصن الرشطة يف 
مدينة رأس الخيمة، ويف 30 نوفمرب 1971 اســتيقظ سكان 
جزيــرة طنب الكربى الذين مل يتجــاوز عددهم 120 فرداً، 
فجــر ذلك اليوم عىل أصــوات أزيز الطائرات العســكرية 
املرعبــة وأصــوات الســفن والــزوارق الربمائيــة الحربية 
اإليرانية املدججة بأحدث األســلحة، تستعد ملواجهة ستة 

عسكريني إماراتيني فقط منهم سامل بن خميس. 
وبعــد لحظات رســت الســفن اإليرانيــة، بينام كانت 
طائراتهــم تحوم حول الجزيرة إلخافة ســكانها البســطاء، 
وحينها أدرك العسكريون اإلماراتيون أنهم يتعرضون لغزو 
إيراين، وأبلغوا رشطة رأس الخيمة عرب جهاز الالسليك، وقبل 
بــدء املعركة ألقى الغزاة منشــورات عىل أهــايل الجزيرة 
تأمرهم باالستسالم فوراً وعدم املقاومة، وتبلغهم أنهم منذ 

اليوم أصبحوا من رعايا الدولة اإليرانية.
ومبجرد اقــرتاب الغزاة من مركز رشطــة الجزيرة، بادر 
العســكريون الســتة بإطالق النار عىل الغــزاة الذين ردوا 
بوابــل من الرصاص كان يخرتق مبنى املركز، ثم أمر ســامل 
ســهيل زمالءه بالتجمع حول ســارية علــم رأس الخيمة، 
للدفاع والذود عنه والحرص عىل عدم إنزاله من الســارية، 
واســتمروا يف إطــالق النار عىل كل من يحــاول من الغزاة 

اخرتاق مركز الرشطة. 
وبعد أن هــدأت املعركة قليالً، طلــب الغزاة التفاوض 
عىل استسالم الجنود اإلماراتيني، لكن سامل سهيل رّد عليهم 
بــأن علم بالده لن ينزل عن ســاريته، فكان الــرّد اإليراين 
بوابــل كثيف من الرصــاص عىل مبنى الرشطــة، والجنود 
اإلماراتيون يرّدون عليهم، وكل واحد من الستة اختار جانباً 
من جوانب املبنى إلطالق النار، واســتمر الحال هكذا ملدة 
مثاين ســاعات، فاســتعان حينها الغزاة بجنود «كوماندوز» 
ومظليــني القتحام املبنى، قُقتــل أربعة من املهاجمني عىل 
يد الجنــود اإلماراتيــني، وكذلك قائد إيــراين برتبة جرنال، 
فرّد اإليرانيون بإطالق قذائــف زوارقهم الحربية، وأصيب 
الجنــود اإلماراتيون باإلنهاك، وجرح اثنــان منهم، وعندما 

أدرك ســامل ســهيل أنهم خرسوا املعركة، وقف عند سارية 
العلــم رافضاً إنزالــه، فأطلقت عليه النريان التي نهشــت 

جسده، واستسلم الخمسة الباقون.
وبعد ســت ســنوات، وتحديــدا يف 25 أكتوبــر 1977، 
استشهد ســيف غباش الذي كان يشغل منصب أول وزير 
دولة للشــؤون الخارجية يف دولــة اإلمارات، برصاص غادر 

يف مطار أبوظبي.

تضحيات شهداء الوطن األبرار يف اليمن
 كان ســقوط شــهداءنا االبرار عىل ارض اليمن، مناسبة 
فارقــة للتأكيد عىل أن تضحيات أبنــاء اإلمارات ال تتوقف 
ســواء للدفاع عن وطننا الغايل أو لنجدة األشقاء والوقوف 
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بجانبهم يف أوقات املحن واألزمات. 
ولعــل ما يبعــث عــىل الفخر هــو مشــهد التضامن 
واالصطفاف من جانب قيادتنا الرشيدة والشعب اإلمارايت 
الــويف خلف أرس وذوي الشــهداء، تقديــراً لتضحياتهم يف 

سبيل إعالء راية اإلمارات يف ميادين الحق والواجب.
 لقد قدم الشــعب اإلمــارايت أروع األمثلة يف التضحية 
والفــداء، بداية من شــهداء الوطن األبــرار الذين قدموا 
أرواحهم فــداء للوطن، ومــروراً بأبطال قواتنا املســلحة 
الذيــن يدافعــون اآلن عن الحق والواجــب، وعىل الرغم 
مــن جروحهم، فإنهم يؤكدون عىل أنهم مســتعدون دامئا 
للتضحية من أجل الوطن والقيادة، وانهم ينتظرون الشفاء 
للعــودة مرة اخــرى اىل ميادين القتــال، مؤكدين عىل أن 

فــداء للوطن ولكم، نفديكم بأرواحنــا وقلوبنا وبكل غال 
ونفيس. وكانت كلامت والد احد الشــهداء مبثابة رســالة 
للعامل كله بأن يف دولة اإلمارات العربية املتحدة شعبا وفياَ 
لقيادته ووطنه ومســتعد دامئا للتضحية دون تردد، حيث 
قال: كلنا فداء للوطن.. وال نبخل أبداً عىل وطننا اإلمارات 
وقيادته الرشــيدة بكل ما هو غاٍل ونفيس، ولو طلبوا مني 
جميــع أبنايئ وأنا يف صدارتهم مــا تأخرت أبدأ، نحن أوالد 
زايد وعيالنا عيال زايد دون شــك، وأرواحنا للوطن نهديها 

رخيصة“ . 
ويف شهادة أخرى ألخ أحد الشهداء، تقدم منوذجاً ألرسة 
تربــت عىل حب الوطن، واالســتعداد للتضحية من أجله، 
حيث يقول :“نحن أربعة أخوة مستعدون جميعاً للذهاب 
إىل اليمــن وبذل الغــايل والنفيس فداء للوطــن“، مؤكداً 
شــعوره بالفخر لهــذه الدرجة العالية التي نالها شــقيقه 

دفاعاً عن وطنه ودينه وإعالءاً لقيمة الحق.
ولعلنا نستذكر هنا بكل فخر املواطنة آمنة سامل املراشدة 
التي ينتسب أبنائها الســبعة بالقوات املسلحة ويخدمون 
يف الخارج (6 يف اليمن والسابع يف الصومال)، وأرصت عىل 
أن يلتحــق ابنها الثامن بالقوات املســلحة اإلماراتية، التي 
آثرت أن يبقى االبــن بجوار أمه لريعاها، فام كان من األم 
إال أن أبلغت القوات املسلحة أنها سرتفع األمر إىل صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان، الذي بادر إىل 
زيارة الوالدة يف منزلها، تقديراً لوطنيتها. وأكد سموه فخر 
واعتزاز قيادة اإلمارات بأمهات أبناء اإلمارات الاليت يؤكدن 
كل يوم أصالتهن وعطاءهن ووفاءهن لهذا الوطن الغايل، 
مضيفا ســموه: ” يف كل مرة تقدم فيها أمهاتنا يف اإلمارات 
دروســا عظيمة يف الرتبيــة والتضحية واإليثــار واإلخالص 
واالنتامء تعجز تجاهها الكلامت عن وصف هذه املواقف 

أرواحهم وأرواح أبنائهم فداء للوطن، وأنهم رهن اإلشــارة 
لتلبيــة نداء الواجب، ويقفون صفاً واحــداً خلف القيادة 
الرشــيدة، النهــم مهام فعلــوا ”من أجل وطننــا وقيادتنا 
الرشيدة لن نرّد الدين لهم“، وان جنود اإلمارات يستمدون 
القــوة والعزمية من القيادة الرشــيدة التي بدورها تراعي 
مصالح أبناء الوطن، وترعاهم وتقدم لهم الغايل والنفيس .

بل أن أرس الشــهداء قدمــت مناذج مضيئــة يف الوالء 
وحب الوطن، فلم يجزع ذوو الشــهداء بســبب فقدانهم 
لفلــزات اكبداهم، بل عــربوا عن فخرهم بهــم ودعمهم 
للقيادة التي ارســلتهم للدفاع عن الحــق والرشعية، وان 
هذه الشهادة وسام عىل صدورهم وعىل صدر كل امارايت، 
وكانت رسالتهم الواضحة لقيادتنا الرشيدة هي: أننا جميعا 
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أو التعبري عنها لعلو شأنها ومقامها“ . 
كام أكد سموه أن دولة اإلمارات تكرب كل يوم بعطاءات 
أبنائهــا الذيــن آمنوا برســالتها ومبادئها وعشــقوا ترابها، 
فبذلوا يف ســبيل إعالء اســمها ومكانتها الغــايل والنفيس، 
فحــق علينا أن تكون أســامؤهم محفــورة يف وجدان كل 
من يعيش عىل هذه األرض الطيبة، وعىل أجيالنا أن تفخر 

بعطاءاتهم .
وقد رضبت أرس وأمهات الشــهداء عىل وجه التحديد 
أروع املثــل يف الصرب واالميــان والوفاء للقيــادة والوطن، 
حيــث اكدن عــىل انهن جزًء مــن درع الوطن املســتعد 

لتقديم الغايل حفاظاً عليه. 
وقالت أم أحد شــهداء الواجب األبرار ”نشــعر بالفخر 
واالعتــزاز بأن املرأة اإلماراتيــة كانت بفضل الله تعاىل ثم 
بفضــل دعم القيادة الحكيمة يف مختلف مراحل مســرية 
تقدمها، ســباقة يف الــوالء للوطن واالنضــامم إىل القوات 
املســلحة واالســتعداد للتضحية فداًء للوطــن، مام جعل 
منها منوذجاً ريادياً يف املنطقة يف استحقاق هذا الرشف“.، 
واضافت ”أمتنى لو رجع يب الزمن إىل الوراء، ليك أنخرط يف 
صفوف القوات املسلحة، استعداداً للتضحية من أجل هذا 
الوطــن العظيم، الذي تدعم فيــه القيادة املرأة يف منوذج 

مرشف يدعو للفخر“. 

ثانيــاً: تقديــر القيــادة الرشــيدة لتضحيات 
شهداء الوطن األبرار 

ســتظل تضحيات شــهداء الوطن األبرار مــن القوات 
املسلحة، صفحة مضيئة يف ذاكرة الوطن الخالدة، ومصدر 
فخــر واعتزاز لكل إمارايت، ألنها تجســد بطوالت حقيقية 
سوف يسجلها تاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة مبداد 
من الفخر واالعتزاز، كام تعرب عن قدرة االنســان اإلمارايت 
عــىل الصمود يف وجه الصعــاب والثبات يف أوقات املحن، 

القوة واملجد والفخــر لألجيال الحارضة والقادمة..فتمتلئ 
أنفســهم عــزة وكربياء وكرامة بــني األمــم فيباهون بهم 
اآلخرين ويسجلون يف صفحات من نور أعاملهم البطولية 

ومبادراتهم القتالية يف ساحات الوغى. 
وســيظل الثالثون من نوفمرب من كل عام نرباسا هاديا 
لتضحيــات أبنائنــا .. يجعلنــا نحفظ حق أرس الشــهداء 
وذويهــم يف الرعاية واالهتامم وتلبية كل ما يحتاجونه من 
تعليم وصحة ورعاية يف مســكن عرصي تراعى فيه أسباب 
الحداثــة ومعطيات العرص مؤكدين أنهم ســيبقون جزءا 
غاليا من أهلنا وســيبقى توفري الحيــاة الكرمية لهم مطلبا 

عزيزا من مطالب حكومتنا..أسوة بالجميع“. 
بينام أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 
- رعــاه الله - أن يوم الشــهيد بداية عهــد جديد يف دولة 
اإلمارات..عهــد عنوانه التضحية من أجــل الوطن و بذل 
الغايل والنفيس من أجل مســتقبله و ترســيخ التالحم مع 
قادته و توحد البيت من أجل الحفاظ عىل أمنه واستقراره 
ومصالحه. وقال ســموه يف كلمته مبناســبة يوم الشــهيد  
األول:“ يف هــذا اليوم أيها اإلخوة املواطنون تطاول أعناقنا 
السامء فخرا وعزا ورشفا بهذه الثلة الطاهرة ويقف شعبنا 
إجــالال واحرتاما وتقديرا لهذه الكوكبــة املباركة..وتتقارص 
كل أعاملنــا وتضحياتنا عن بلوغ ما بذلوه من بذل للدماء 
وإرخاص للروح من أجل تراب هذا الوطن. نشــهد لهم يف 
هذا اليوم ويف كل يوم أنهم وإخوانهم يف قواتنا املســلحة 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه .. وأبطال سطروا تاريخا 
جديدا.. وعهدا عظيام .. نشــهد لهم بأنهم رجال يقذفون 
الرعب يف نفوس أعدائنا ، وينرصون أمتنا ، ويدافعون عن 
الحق ويدفعون الظلم ويجيبون دعوة املستغيث ويلبون 

نداء قادتهم أينام وكيفام كان“.
فيام أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 

ستظل تضحيات 
شهداء الوطن 

اXبرار من القوات 
املسلحة صفحة 

مضيئة . ذاكرة 
الوطن اخلالدة 

ومصدر فخر واعتزاز 
لكل إماراتي

وتجســد مبادئ اإلمارات الوفية يف التضامن مع األشــقاء 
والــذود عن االمــن القومي العــريب والكرامة والســيادة 
العربية، وهذا ما تؤكده دوماً قيادتنا الرشــيدة يف مختلف 

املناسبات. 
فقد أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة - حفظه الله – يف كلمته مبناسبة يوم الشهيد 
األول يف الثالثــني مــن شــهر نوفمرب من العــام املايض أن 
ذكرى يوم الشــهيد هي مناسبة لالحتفال بالعطاء والبذل 
يف ســبيل املحافظة عىل مقدرات الوطن وأرضه، وأن يوم 
الشهيد حافز لالنخراط يف الخدمة الوطنية للمحافظة عىل 
كرامــة الوطن وعزته وكيفية مواجهــة األحداث والتعامل 

مع األزمات. 
وأضاف ســموه:“ إن األمم إمنــا تكرب ببطوالت أبنائها و 
تخلد يف التاريــخ بتضحياتهم فبتضحيات شــهدائها تبني 
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نهيــان ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعــىل للقوات 
املســلحة أن ذكرى يوم الشــهيد هي مناسبة مجيدة من 
أيامنــا الوطنية نحتفي بتضحيات شــهدائنا األبرار . وقال 
ســموه - يف كلمته مبناسبة يوم الشــهيد  األول :“ إن قرار 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولــة حفظه الله بتخصيص يوما للشــهيد هو تأكيد أن 
الوطــن ال ينىس أبدا أبناؤه الذين يضحــون دفاعا عنه يف 
ساحات العز والفخر“، وأضاف سموه :“ إن أبناء اإلمارات 
ويف وقفتهم الخالدة أكدوا قوة املجتمع اإلمارايت ومتاسكه 
ووحدته وتضامن أبنائه واســتعدادهم الدائم لتلبية نداء 
الوطن والقيــادة دون تــردد وأظهرت الصــورة الحقيقة 
ملعدن اإلمارات األصيل وصورة األرسة الواحدة املتامســكة 
يلتف شعبها حول قيادته يف أحلك الظروف واألوقات كافة 
وهذا كان وال يزال محط إعجاب العامل كله وتقديره ودليال 
عىل قوة التأســيس ومتانة البنيان لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة واستعصائها عىل أي محاولة للنيل منها أو املساس 

بنسيجها الوطني أو تهديده“.
   هذه الكلامت لقيادتنا الرشيدة التي تعرب عن التقدير 
املتزايد لتضحيات شهداء الوطن األبرار ترجمت إىل أفعال 
ومبادرات ملموســة، أشعرت ذوي الشــهداء بأنهم ليسوا 
وحدهــم وان دولة اإلمارات العربيــة املتحدة كلها معهم 
وان القيادة الرشــيدة تضعهم يف قلبها وعقلها، ولعل أبرز 
هذه املبادرات األمر الذي أصدره صاحب الســمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيــان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن 
يكون الثالثون من نوفمرب من كل عام يوماً للشــهيد، يأيت 
تخليــداً ووفاًء وعرفانــاً بتضحيات وعطاء وبذل شــهداء 
الوطن وأبنائــه الربرة، الذين وهبــوا أرواحهم لتظل راية 

اإلمارات خفاقة عالية. 
وأمر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبــي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، 

. هذا اليوم أيها 
ا8خوة املواطنون 

تطاول أعناقنا السماء 
فخرا وعزا وشرفا بهذه 

الثلة الطاهرة ويقف 
شعبنا إجالال واح�اما 
وتقديرا لهذه الكوكبة 

املباركة
حفظــه الله، بإنشــاء مكتب يف ديــوان ويل عهد أبوظبي 
يعنى بشؤون أرس شهداء الوطن. ويختص املكتب مبتابعة 
احتياجات أرس الشــهداء، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية 
األخــرى يف الدولــة، وتقديــم الدعم الــالزم ألرسة وأبناء 

الشهيد، وتأمني كافة أوجه الرعاية واالهتامم لهم. 
ويجســد هذا النهج معاين التالحم بني شعب اإلمارات 
وقيادتــه ليظــل العرفان بدور أرس الشــهداء عنوان وفاء، 
وواجباً وطنياً تقديراً لدورهم وما قدموه من عطاء وبذل، 
ولتمكــني أبناء الوطــن وأجيال الغد من مواصلة مســرية 
العطــاء واملحبة والخري وترســيخ قيم التكاتــف والرتابط 
والتعاضد التي يتسم بها مجتمع دولة اإلمارات منذ القدم. 
ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
بإنشــاء نصب تذكاري للشــهداء يف مدينة أبوظبي لتظل 
ذكرى شهداء الوطن االبرار وبذلهم وتضحياتهم بأرواحهم 

الغاليــة محفورة يف صفحات وذاكرة الوطن ووجدان أبناء 
اإلمارات وحتى تستلهم األجيال الحارضة واملقبلة عطاءهم 
وبذلهم وأعاملهم الجليلة لتبقــى راية وطننا الغايل عالية 

خفاقة يف سامء العز واملجد والرفعة والرقي.
وتنفيــذا لتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ الدكتور 
ســلطان بن محمد القاســمي عضو املجلس األعىل حاكم 
الشارقة رشعت دائرة التخطيط واملساحة الشارقة بتسمية 
بعض شــوارع مدن ومناطق االمارة بأسامء شهداء الوطن 
البواســل .. وذلك تخليدا لبطوالتهم وتضحياتهم بدمائهم 
الغاليــة يف ســبيل الذود عن حياض الوطــن ورشف األمة 
العربية أثناء تأدية واجبهم املقدس ضمن قوات التحالف 

العريب يف اليمن الشقيق. 
كــام وجــه صاحب الســمو الشــيخ حميد بن راشــد 
النعيمي عضو املجلس األعىل حاكم عجامن باطالق اســم 
” شارع الشــهداء ” عىل أحد الشوارع الرئيسية يف منطقة 
املنامــة النافذ إىل عدد من طرق اإلمــارة .. وذلك تخليدا 

لذكرى بطولة شهداء الوطن البواسل. 
وتنفيــذا لتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ حمد بن 
محمــد الرشقــي عضــو املجلس األعــىل حاكــم الفجرية 
وصاحب الســمو الشيخ ســعود بن صقر القاسمي عضو 
املجلــس األعىل حاكــم رأس الخيمة .. تم اطالق اســم ” 
شارع الشــهداء ” عىل الطريق الواصل بني إماريت الفجرية 
ورأس الخيمة .. والذي يبدأ من دوار مصنع اإلســمنت يف 
دبا الفجرية إىل دوار الطويني يف اإلمارة ومن دوار الطويني 
إىل شــارع الشــيخ محمد بن زايد مرورا مبستشفى الشيخ 
خليفــة التخصيص يف إمارة رأس الخيمــة .. وذلك تخليًدا 
لذكرى شــهداء الوطن الذين ارتقوا إىل العــال أثناء تأدية 
واجبهم الوطني ضمن قوات التحالف العريب الذي تقوده 
اململكة العربية الســعودية يف عمليــة ” إعادة األمل ” يف 
اليمــن وتحية ملعاين الشــجاعة والتضحيــة والعطاء التي 
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جسدوها.
   وتؤكــد هــذه املبــادرات املختلفة  عــىل أن قيادتنا 
الرشــيدة تنظر إىل الشــهداء باعتبارهم القدوة والنموذج 
ألبناء الوطن جميعاً يف الحارض واملستقبل، مبا رسخوه من 
قيم التضحيــة والفداء واالنتامء، يك يظــل العلم اإلمارايت 
خفاقــاً يف ميادين الحق والواجب. كــام تؤكد عىل اعتزاز 
القيادة بالــدور الذي تؤديه القوات املســلحة يف ميادين 
الحــق والواجب، والثقــة بقدرتها عىل إنجــاز املهام التي 

توكل إليها بكل كفاءة واحرتافية .

ثالثاً: تضحيات شــهداء الوطن األبرار.. وأثرها 
يف ترسيخ قيم االنتامء والتضحية والفداء

 تضحيات شــهداء الوطن األبــرار، وإن كانت تعرب عن 
عمق الــروح الوطنية التي ترسي يف رشايــني أبناء الوطن 

جميعاً، إال أنها تجســد ايضاً منظومة القيم اإليجابية التي 
متيز الشعب اإلمارايت،  قيادة وشعباً، وهي التضحيات التي 
ســتظل تعلم األجيال الحالية واملقبلة قيم الوالء واالنتامء 
والتضحيــة والفــداء والدفاع عــن الوطن الغــايل، حيث 
جسدت هذه التضحيات مجموعة من القيم النبيلة، لعل 

أبرزها: 
1- قوة التالحم الوطني بني القيادة والشــعب، والتي 
تجســدت بشــكل واضح يف متاهي القيــادة مع املواطنني 
وأرس الشهداء بحيث بدت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
كلها كأرسة واحدة متامســكة متالحمة مل يذدها استشهاد 
جنودنــا اال قوة ومتاســكا وارصارا عىل اكــامل املهمة عىل 

االرض اليمنية والعودة بالنرص املؤزر. 
وقد عرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة 

خــالل تقدميه واجب العــزاء يف شــهداء الوطن عن هذا 
املعنــى بقوله :“إننا لن ننىس تضحيات شــهدائنا ما حيينا 
بل ســرنفع هاماتنا عاليا بوقفاتهــم البطولية وما تحلوا به 
من اقدام وشــهامة وبســالة ستبقى دروســا وعربا خالدة 
يف الثبــات والتضحية تفتخر بها األجيال عىل مر الســنني 

واالزمان“. 
وأضاف ســموه إن هذا التالحم والرتابط الوطني الذي 
يســود مجتمع دولــة االمارات هــو قيم وغرائــز عريقة 
نشــأ عليها أبناء الوطن خلفها لنــا األباء واألجداد وتتجىل 
معانيها وصورها يف أوقات الشدائد وامللامت والتي واجهها 
االنســان االمارايت بكل عزمية وصرب وتحد وجلد .. مشــريا 
ســموه إىل أن هــذه املواقف الوطنية هــي صامم األمان 

ملستقبل زاهر ومرشق لدولتنا.
2- وحــدة البيــت اإلمارايت ومتاســكه:  تجســد صور 
قيادتنا الرشيدة وشــيوخنا الكرام يف جميع إمارات الدولة 
وهم يتقدمون صفــوف العزاء يف شــهداء الوطن األبرار، 
ويتضامنــون مع أرس وذوي الشــهداء، بوضوح مقولة ”أن 
البيت متوحد ومتامســك“، وأن روح األخوة واملحبة التي 
تجمع اإلماراتيني سواء عىل مستوى القيادة أو الشعب هي 
سمة أصيلة من سامت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ 
إنشــائها عام 1971 وتعرب عن نفسها عىل الدوام وتؤكدها 
الشواهد اليومية واملناســبات الوطنية. وهناك الكثري من 
موروث الخــربات والقرارات والتوجيهات التي تربهن عىل 
رسوخ هذه القناعة يف ضمري السياسة اإلماراتية منذ بداية 

دولة االتحاد . 
ووضــع املغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
- طيــب الله ثراه - أساســا راســخا للعالقة بــني الحاكم 
وشــعبه ومبرور الســنوات تحولت هــذه العالقة يف ظل 
قيادة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
إىل منهــج ثابت يف الحكم وهــذا يفرس خصوصية العالقة 
التي تربط القيادة بالشــعب ففي الوقت الذي تقدر فيه 
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القيــادة تضحيات أبناء الوطن وعطاءهم يف امليادين كافة 
فــإن املواطنني وكام هو واضح من تفاعلهم مع هذا القرار 
يلتفون حول قيادتهم الرشيدة عرفانا مبا تقوم به من أجل 

رفعة الوطن وضامن مستقبلهم واألجيال القادمة.
3- قــوة الهوية الوطنية: يقدم شــهداء اإلمارات دليالً 
دامغاً عىل وحدة وصالبة الهويــة اإلماراتية، فقد توزعت 
دماؤهــم الواحدة عىل مختلف اإلمارات من شــاملها إىل 
جنوبهــا، كانت لوناً واحــداً وروحاً واحدة قضت من أجل 
أن يحيا هذا الوطــن ويقع ثأره عىل كل أبناء الوطن، كام 

أكد شيوخ اإلمارات وحكامها جميعاً. 
بل أن أبناء الوطن يف تنافســهم عىل االلتحاق بصفوف 
القوات املســلحة واالنضامم إىل أبطال القوات املســلحة 
الذين يشــاركون يف مهام خارجية لخري تأكيد عىل ترسيخ 
الهوية الوطنية لدى هؤالء، الذين يتزايد إدراكهم يوماً بعد 
اآلخر بأن الدفاع عن الوطن رشف وفريضة، ثأراً لشــهداء 
الوطــن األبرار مــن كل من خولــت أو تخول له نفســه 

االعتداء يوماً ما. 
4- عمــق الــروح الوطنيــة، فقــد قــدم املواطنــون 
اإلماراتيــون، يف كل إمــارات الدولة، ملحمــة حقيقية يف 
االنتامء الوطني العميق والوالء املطلق للقيادة واالستعداد 
للتضحيــة بــكل غال ونفيس يف ســبيل الدفــاع عن دولة 
اإلمارات العربية املتحدة وجعــل علمها خفاقا يف اآلفاق؛ 
حيث ابهروا العامل كله بالرد عىل استشهاد ابطالنا يف اليمن 
بالتأكيــد عىل االســتعداد للمزيد مــن التضحية من أجل 
الدفــاع عن الوطن، والدعم املطلق ملهمة قواتنا يف اليمن، 
وطوقوا اهايل الشــهداء بالحب والتقدير والرعاية بحيث 

بدا وكأن كل اهل اإلمارات هم اهل لكل شهيد. 
كام أعرب عدد من شباب اإلمارات عن فخرهم بجنود 
الوطن وما يقدمونه مــن تضحيات فداء للوطن ومضيهم 
بعــزم وصالبة وإميان مهــام بلغت التضحيــات من دماء 
وأنفس، مؤكدين أنهــم كلهم فداء للوطن وحان وقت رد 

والدليل عىل أصالة هذا الشــعب األيب. وال شــك يف أن ما 
متلكــه الدولة من ســجل حافل بالبطــوالت والتضحيات 
وسطور عريقة يف كتاب املجد والفداء وكوكبة من األبطال 
الذين ســموا بأرواحهم إىل مرتبة الشهادة ورجال أشاوس 
يفتــدون وطنهــم بدمائهم وأرواحهم جعــل منها منوذجاً 
فريــداً يف العطاء والتضحية وحصناً منيعاً ضد كل األطامع 
التــي تحيق باملنطقة العربية وواحة أمن واســتقرار وبلد 
محبة للعامل واإلنسانية وساعياً إىل إحالل األمن واالستقرار 

يف جميع أنحاء العامل.
6- قيمة العمل الوطني: ال شــك أن تضحيات شــهداء 
الوطن األبرار تربز قيمــة العمل النضايل يف دولة اإلمارات 
واحرتام مــن يقدم روحه فــداء للعمل اإلنســاين ، ولعل 
االهتــامم مــن جانب القيــادة الرشــيدة بأرس الشــهداء 
وذويهم يشــري بوضوح إىل تقدير اإلمــارات لقيمة العمل 
البطويل الذي قام به شهداء الوطن األبرار يف سبيل الدفاع 

عن الوطن.   
7- قيــم الوفاء والعرفــان:  فتقدير تضحيات شــهداء 
الوطن األبرار من جانب القيادة الرشيدة يشري بوضوح إىل 
أن الوطــن ال ينس أبداً أبنائه الربرة الذين وهبوا أرواحهم 
لتظــل راية دولة اإلمارات العربيــة املتحدة خفاقة عالية، 
وهم يــؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنيــة داخل الوطن 
وخارجه يف امليادين املدنية والعسكرية واإلنسانية كافة .

 8- قيــم الوالء واالنتامء إىل الوطن؛ فإذا كانت القيادة 
ــد تضحيــات أبنائهــا الربرة، الذيــن وهبوا  الرشــيدة تخلِّ
أرواحهــم لتظل راية دولة اإلمارات العربية املتحدة عالية 
خفاقــة، وهم يؤدون مهامهم وواجباتهــم الوطنية داخل 
الوطن وخارجه يف امليادين املدنية والعسكرية واإلنسانية 
كافــة، وتضعهم يف أنصع صفحات تاريخها؛ فإن املواطنني، 
س  يف املقابل، عىل اســتعداد دائم لتلبية نداء الوطن املقدَّ
يف أي وقت، وفــاًء ملا قدمه ويقدمه إليهــم وإىل األجيال 
م، وهذا إمنا يعزز من  القادمة من تنمية واســتقرار وتقــدُّ
قيــم الوالء واالنتامء إىل الوطن وقيادته الرشــيدة. كام أن 
تضحيات شــهداء الوطــن األبرار تظل نرباســاً تتعلم منه 
األجيال الحالية واملقبلة قيم االنتامء وحب الوطن، وتعزيز 

املعاين والقيم الجميلة يف األجيال القادمة. 
وال شــك يف أن اختيار الثالثني مــن نوفمرب من كل عام 
ليكــون يومــاً لالحتفال بالشــهيد هو لتذكري هــذا الجيل 
واألجيال القادمة بتضحيــات اآلباء واألجداد ألجل الوطن 
الغــايل، وتخليداً لتضحيات شــهداء الوطن األبرار يك تظل 
حــارضة يف ذاكرة الوطــن، ومصدر إلهــام للجيل الجديد، 

وتنشئته عىل قيم الوالء واالنتامء وحب الوطن.  
9- اإلميــان بقيــم العروبة والتضامن مع األشــقاء: ال 
شك أن تضحيات شــهداء الوطن األبرار تجسد يف دالالتها 
العميقــة إميان دولــة اإلمــارات العربية بقيــم التضامن 
العريب، والوقوف مع األشــقاء يف مواجهة التحديات، فقد 
دفعــت الكثري من دماء شــبابها عــىل أرض اليمن رضيبة 
التزامها بسياســة قومية رشــيدة، تجــد واجبها األكمل ىف 
الحرب عىل االرهاب ىف أى من بقاع العامل العرىب وحصاره 

الجميل، مشــريين اىل أن أرض اإلمارات والّدة بالشــباب، 
الذين هم عىل اســتعداد تام للتضحيــة من أجل وطنهم 
وعزته وكرامته واســتقالله، وأن سقوط شــهدائنا لن ينال 
من عزميتهم عن أداء الواجب تجاه الوطن واألشــقاء ولن 
يزيدهم إال إرصاراً، وأنهم عىل استعداد تام للتضحية فداء 
للوطــن، مؤكدين أن استشــهادهم هو وســام يرصع عىل 
صدر ذويهم مدى الحياة وتاج يضعونه عىل رؤوسهم، وأن 
أبنــاء اإلمارات جميعاً يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن 
الغــايل وميضون بعزم ال يلني، وإرادة صلبة وإميان راســخ 

ويقني ال يتزعزع وراء قيادة الدولة الرشيدة.
5- التضحية واالستشهاد يف ســبيل الدفاع عن الوطن 
وإعــالء مبادئــه : ال شــك أن تقديــر القيادة الرشــيدة 
لتضحيات شــهداء الوطــن األبرار، واعتزاز الشــعب بأرس 
وذوي الشهداء، وتنافس أبناء الوطن جميعاً عىل االلتحاق 
بصفوف القوات املســلحة، واملشــاركة فيــام تقوم به من 
مهام خارجية ، يؤكد أن هناك استعداد فطري متجذر لدى 
الشعب اإلمارايت بالتضحية من أجل الوطن، واالستشهاد يف 

سبيل إعالء رايته يف ميادين الحق والواجب . 
وهــذا إمنا يرتجــم يف املشــاهد البطوليــة ألبناء وأرس 
القوات املســلحة، من رغبة املصابني من الجنود يف العودة 
إىل أرض املعركة قبــل أن تلتئم جراحهم، ومطالبة أمهات 
الشــهداء ألبنائهم (فلذات أكبادها) لنيل رشف الشــهادة،  
وهذا ليس أمراً عابراً عىل السياســة اإلماراتية، فاملغفور له 
بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب 
اللــه ثــراه، كان يقدر الشــهداء العرب يف معــارك العزة 
والرشف وما زالــت مقولته املأثــورة ”النفط العريب ليس 
أغــىل من الدم العريب“ خالدة إىل يومنا هذا. وال شــك أن 
مبادرة صاحب الســمو رئيس الدولــة، حفظه الله، بجعل 
الثالثــني من نوفمرب من كل عام يوماً للشــهيد، هو تأكيد 
عــىل هذا النهج، الــذي يخلد تضحيات شــهداء اإلمارات 
األبطال، واالحتفال بهم ســنوياً، ليكونوا القدوة والنموذج 
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وتصفيته والعمل عىل اجتثاث جذوره، إلن اإلرهاب نقيض 
االستقرار والتقدم. 

وال شــك يف أن دماء شــهداء الوطن األبرار التي سالت 
عــىل تراب اليمن الشــقيق تظــل خري شــاهد عىل وفاء 
االمــارات وشــعبها وإخالصهــا، وليكتب هؤالء الشــهداء 
األبرار أســامئهم بحروف من نور يف تاريخ دولتنا وســجل 
تضحيــات قواتنــا املســلحة، فقــد ضحى هــؤالء بأغىل 
ماميلكــون، وهي أرواحهــم، من أجل انقاذ أبناء شــعب 
شــقيق من براثــن ميلشــيات انقالبية، وتقديــم العون 
لألشــقاء يف اململكــة العربية الســعودية وبقية األشــقاء 
العــرب من أعضــاء تحالف دعــم الرشعية الدســتورية 
يف اليمــن، وذلــك دفاعاً عــن األرض واألوطــان ومصالح 
الشــعوب، وهو هدف ال جدال فيه وال حياد عنه كام أكد 
ذلك صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، بقوله 
”إن ابناؤنا جادوا بأغىل ما ميلكون، رجال نشــأوا من معني 
األصالــة ورووا وطنهم وأمتهم حبا ووفاء.. نتوجه باإلكبار 
والعرفان لشهدائنا الربرة لتضحياتهم الخالدة التي ستكلل 
بعون الله باالنتصار الذي تلوح بشائره يف األفق.“ مشددا 
ســموه عىل أن ”تطهري اليمن من امليليشــيات االنقالبية 
والعدوانية التي عاثت فســادا وتخريبــا هدف لن نحيد 
عنه“ وأن ”أبناء اإلمــارات ثابتون يف امليض بطريق إزاحة 

الظلم والضيم عن إخواننا اليمنيني“.
وعــىل الرغم مــن التضحيات الغالية لدولــة اإلمارات 
العربيــة املتحدة يف اليمن، فإنها ســتظل وفيــة ملبادئها، 
وماضية يف التزامها بالدفاع عن الحق ومســاندة األشقاء، 
ولــن ترتاجع عــن أداء واجبهــا الوطني يف إرســاء دعائم 
األمن واالســتقرار، ومواجهة دعــاة الفوىض والتخريب يف 
املنطقة، ألنهــا تنطلق يف أداء هــذا الواجب املقدس من 
مبــدأ ثابت منذ عهد املغفور له، بإذن الله تعاىل، الشــيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو العمل عىل 
تعزيز السالم واالســتقرار واألمن عىل الساحتني اإلقليمية 
والدوليــة، واملشــاركة يف أي جهــد يعزز األمــن القومي 
العــريب، ويحفظ للــدول العربية وحدتها واســتقرارها يف 

مواجهة أية تحديات مهام كان مصدرها. 
وقد ترجمت ذلك باألفعال واملبادرات البناءة، التي كان 
لها عظيم األثر يف الحفاظ عىل مصالح الشعوب العربية يف 
األمن واالســتقرار والتقدم، سواء عرب مشاركتها الفاعلة يف 
عمليتي ”عاصفة الحــزم“ و“إعادة األمل“ من أجل عودة 
األمن واالســتقرار لليمن الشــقيق، والحفاظ عىل سيادته 
ووحدتــه وعروبتــه، أو من خالل املشــاركة ضمن الجهد 
الدويل الذي يســتهدف التصدي لخطــر تنظيم ”داعش“ 
اإلرهايب يف العراق وســوريا، وذلك يف تجسيد حي ملواقف 
دولة اإلمــارات العربية املتحدة الثابتة تجاه أشــقائها يف 
دول مجلــس التعاون لدول الخليج العريب، والعامل العريب، 
وإعــالء لقيم التضامن يف مواجهــة التحديات التي تواجه 

األمن القومي الخليجي والعريب.
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رابعــاً: يومــا (العلم – الشــهيد)  مناســبتان 
مرتابطتــان تعززان الوحدة واالنتامء والتالحم 

الوطني
تحتفل دولة اإلمارت يف شــهر نوفمرب 2016 مبناسبتني 
وطنيتــني عزيزتني عىل قلب كل إمــارايت، تعدان من أيام 
الفخــر واالعتزاز ،  ففي الثالــث من نوفمرب 2016 نحتفل 
بـ“يوم العلم“ تزامناً مع 12 عاماً عىل تويل صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة، 
ومبا يجســد أسمى معاين الوحدة والتالحم ، وهذا التزامن 
له مغزاه وداللته العميقة،  فالعلم الوطني جزء من الهوية 
وعنــوان االنتــامء إىل الوطن والتضحية من أجل ســيادته 
ورفعتــه وتقدمه، وهذه هي الفلســفة التي قامت عليها 
مبادرة ”يوم العلم“، التي أطلقها صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيــس الدولة، رئيس 
مجلس الوزراء، حاكم ديب، رعاه الله، بأن يكون الثالث من 
نوفمرب، اليوم الذي توىل فيه صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- رئاسة دولة 

اإلمارات العربية املتحدة يف عام 2004 .
وال شــك يف أن الثالث من نوفمرب، ميثــل رمزاً للوحدة 
والوفــاق عىل الســاحة اإلماراتيــة، مبا ينطــوى عليه من 
التفــاف اإلماراتيني مبختلف فئاتهم حــول قيادتهم،  وهو 
ما عرب عنه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم، نائب رئيــس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم 
ديب، بقولــه: ”إننا يف هذا اليوم نســتذكر األيادي الطاهرة 
للمؤسســني التــي رفعــت العلــم أول مرة ، ونســتحرض 
التضحيات التي أبقته مرفوعــاً خفاقاً عالياً عىل مر أربعة 
عقود ماضية، ونتذكر املنجزات واملكتســبات التي رسخت 
مكانته بني دول العامل وحجزت له مكاناً متقدماً بني األمم 
والشــعوب“. لقد رفع املغفور له -بإذن الله تعاىل- الشيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- الَعلَم الوطني 
يف الثــاين من ديســمرب 1971، معلناً ميــالد دولة االتحاد، 
واآلن بعد مرور ما يقرب من 45 عاماً عىل تأســيس دولة 
االتحــاد تحتفل دولة اإلمــارات العربية املتحــدة، قيادة 
وشــعباً، يف الثالث من نوفمــرب 2016 بيوم الَعلَم الوطني، 
بعد ما وصلت إليه من تقّدم ونهضة شــاملة، أصبح العلم 
الوطنــي معها رمزاً وعنواناً لتجربة اتحادية ناجحة وقوية، 
اســتطاعت ترســيخ أركانها، بفضل األســس التي وضعتها 
قيادتهــا التاريخية، وتواصــل اآلن بخطــًى واثقة مرحلة 
التمكني الســيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف، التي 
أطلقها صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة -حفظه الله- التي تستهدف إعالء شأن دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، ومنحها موقعها الذي تســتحقه 

بني األمم والشعوب عىل املستويني اإلقليمي والدويل.
إن العلم الوطني هو الرمز الشــامخ الذي كافح يف ظله 
اآلباء واألجداد من أجل رفع شــأن دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة، وهو الراية التي يجــب أن يعمل كل إمارايت يف 
كل مكان عىل جعلها خفاقة عالية يف كل املحافل الدولية، 
ويحــرص عىل أن تحظى بالتقدير الذي تســتحقه بصفتها 

إن العلم الوطني                    
هو الرمز الشامخ الذي كافح 

. ظله ا�باء واXجداد من 
أجل رفع شأن دولة ا8مارات 

العربية املتحدة

رمزاً لدولــة رائدة تحت قيادة عظيمــة جعلت من دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة دولة عرصية متلك كل مقومات 
التطور والنمو. ويوم العلم مناســبة لها مكانتها ورمزيتها 
يف دولة اإلمارات التي تســتمد قوتهــا من اللحمة الوثيقة 
بني القيادة والشــعب.. هــذه اللحمة التــي يحتل العلم 
فيهــا مكانة رفيعة باعتباره رمزاً من رموز الوحدة ومصدراً 
مــن مصادر الفخر والعزة واالحــرتام لذا كان االرتباط بني 
العلم والقيــادة وثيقاً إىل درجة أنه يصعب الفصل بينهام 
ألن شــموخ العلم من شــموخ الدولة التي يلتف أبناؤها 
ممحــول قيادتهــا وعلمها. كام يجســد علم دولــة اإلمارات 
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طموحــات وآمال شــعب اإلمــارات خاصة وأنــه الرفيق 
اليومــي لهم ولجميع املقيمني عــىل أرض اإلمارات خاصة 
الطالب الذين يحيون العلم صباح كل يوم احرتاماً وتقديراً 
للدولة ودورها البناء يف خلق أجيال قادرة عن رفد الوطن 

باإلنجازات واإلبداعات.

يوم الشهيد  .. يوم الوفاء والعطاء
 إذا كان ”يوم العلم“ يعرب عن الوفاء للقيادة الرشــيدة 
برئاســة صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيــس الدولــة حفظه الله، قائــد مرحلــة التمكني، التي 
شهدت العديد من اإلنجازات والنجاحات عىل املستويات 
كافــة، ليــس عىل املســتوى الســيايس فقــط، ولكن عىل 
املســتوى االقتصادي واإلنســاين أيضــاً، ويف الوقت ذاته، 
يهــدف إىل ربط الحس الوطني واالنتــامء للدولة بالعمل 
الجاد للحفاظ عىل مكتسباتها، فإن  يوم الشهيد الذي جاء 
مببادرة ســامية من  جانب صاحب الســمو رئيس الدولة 
-حفظه الله- بأن يكــون الثالثون من نوفمرب من كل عام 
يوماً للشهيد، جاء تخليداً ووفاًء وعرفاناً بتضحيات وعطاء 
وبذل شــهداء الوطن وأبنائه الربرة، الذين وهبوا أرواحهم 
لتظل رايــة اإلمارات خفاقة عالية، وهــم يؤدون مهامهم 
وواجباتهــم الوطنيــة داخل الوطن وخارجــه يف امليادين 

املدنية والعسكرية واإلنسانية كافة. 
حيــث تقام يف هــذا اليوم مراســم وفعاليــات وطنية 
خاصة، تشــرتك فيها مؤسســات الدولة كافــة، وكل أبناء 
شــعب اإلمارات واملقيمني فيها، اســتذكاراً وافتخاراً بقيم 
التفــاين واإلخالص والــوالء واالنتامء املتجــّذرة يف نفوس 
أبنــاء اإلمارات، التي تحلّوا بها وهم يجودون بأرواحهم يف 

ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب. 
لهذا فإن يوم الثالثني من نوفمرب من كل عام من األيام 
الخالــدة  يف ذاكرة كل إمارايت، يســتذكر فيه أبناء الوطن 

إن يومي العلم 
والشهيد يجعالن 
من شهر نوفم2 
كل عام مناسبة 

مهمة ل�سيخ 
قيم الوفاء والوالء 

واالنتماء والتضحية

جميعاً شــهداء القوات املســلحة البواسل، وما قدموه من 
تضحيات من أجل أن يظل العلم اإلمارايت خفاقاً يف ميادين 

الحق والواجب والرشف. 
ولعــل حالة التجاوب الكبرية من جانب أفراد املجتمع، 
ومختلــف املؤسســات والجهــات الوطنيــة، الحكوميــة 
والخاصة، مع مبادرة ”يوم الشهيد“، إمنا تؤكد يف جوهرها 
قوة البيت اإلمارايت، وتوحده خلف قيادته الرشيدة وقواته 
املســلحة، يف وقت تشــهد فيه دولــة اإلمــارات العربية 
املتحدة لحظات فارقة يف تاريخها، تســطرها دماء شهداء 
أبطال القوات املســلحة املشــاركني ضمن قوات التحالف 
العريب؛ للوقــوف إىل جانب الحكومــة الرشعية يف اليمن 
ودعمهــا، وتؤكدها حالة التضامن غري املســبوقة مع ذوي 
الشــهداء وأرسهم، وتنافس أبناء الوطــن فيام بينهم لنيل 

رشف االنضامم إىل القوات املسلحة.
إن يومي العلم والشــهيد يجعالن من شهر نوفمرب كل 

عام مناســبة مهمة لرتســيخ قيم الوفاء والــوالء واالنتامء 
والتضحية، إذ يعربان عن عدة دالالت مهمة، 

أولها التوحــد خلف العلم اإلمارايت، باعتباره رمز العزة 
والفخر، وإذا كان ”يوم العلم“ مناســبة يتنافس فيها أبناء 
الدولــة عىل رفع العلم اإلمارايت فــوق بيوتهم ، فإن ”يوم 
الشــهيد“ هو تقدير لتضحيات شهداء الوطن الذين رفعوا 

العلم اإلمارايت يف ساحات الحق والواجب. 
ثانيهــا اإلميان بقيمة الوحدة، فــإذا كان العلم اإلمارايت 
يوحد خلفه أبناء الوطن جميعاً، فإن يوم الشــهيد يجسد 
يف أســمى معانيه روح الوحدة التي وضــع بذرتها الطيبة 
املغفور له -بإذن الله تعاىل- الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيان -طيب الله ثراه- وإخوانه من مؤسيس دولة االتحاد، 
وحققــت دولــة اإلمــارات العربية املتحــدة يف ظلها كل 
اإلنجازات العظيمة يف مرحلة التأسيس عىل الرغم من كل 
التحديات واملصاعــب التي واجهتها، وتعززت هذه الروح 
وتعمقت بفضل سياســة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- وإخوانه حكام 
اإلمارات. ويف كل يوم تكتسب هذه الروح زخامً جديداً يف 
قلوب املواطنني وعقولهم، وتحرص القيادة الرشــيدة عىل 

تعزيزها، ألنها الرافد الرئييس لقوة الدولة ومنعتها. 
ثالثها أن يومي (العلم- الشــهيد) يشــريان بوضوح إىل 
أن مقولــة ”البيت متوحد“، أصبحت واقع معاش، يتفاعل 
معه أبناء الوطن جميعاً يف مختلف املناسبات الوطنية، بل 
أن هذه املقولة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبــي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة، يف االحتفالية الوطنية مبناسبة مرور 250 
عاما عىل إنشاء قرص الحصن يف عام 2013، أصبحت شعارا 
لــكل مواطن إمارايت يف كل إمــارات الدولة ، وهي مقولة 
تجســد يف مضامينهــا قيم الــوالء واالنتــامء والتالحم بني 

األفراد من أجل خدمة وتنمية املجتمع وتطوره وتقدمه.
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إيران 9 سوريا..وحقيقة 
التواجد

الدفاع ذريعة ويقدم السورية األزمة يف التدخل يف مربراته يسوق اإليراين النظام ظل أن بعد
قاسم القدس فيلق قائد جاء السورية، الساحة يف املقاتلني من باملزيد ليدفع الشيعية املراقد عن

النظام.  مسئويل ترصيحات عن بعيداً دامئاً ظل جديداً مربراً ليعطي سليامين
يف للتواجد الرئيس السب سليامين اعتربه الذي املربر ذلك لنستطلع الكريم القارئ مع نسري

سوريا.
السبب أن إىل سليامين قاسم أشار سوريا، يف همداين حسني ملقتل السنوية الذكرى خالل
سائر وقفت الذي الوقت يف إليران الدولة هذه دعم هو لسوريا اإليراين الدعم وراء الرئيس
ليس سوريا يف تواجدهم أن كذلك أشار اإليرانية. كام العراقية الحرب يف ضدها العربية الدول
نفسها، اإليرانية اإلسالمية الجمهورية وعن اإلسالم عن دفاعاً بل فحسب، سوريا عن دفاعاً
اجل من بل سوريا، مواجهة اجل من تشكيلها يتم مل التكفريية والتنظيامت داعش أن مضيفاً

إيران. مواجهة
أحمدي السابق الرئيس ترصيحات من وبالرغم العريب الربيع عليه يطلق ما أحداث بداية مع
العميقة الدولة أن إال الشعب، ملطالب بااللتفاف األسد ومطالبة السورية األزمة حيال نجاد
عىل املحافظة وبالتايل األسد نظام بقاء استمرار لها يضمن آخر مسار باتجاه تحركت إيران يف

الدولة. هذه يف مكتسباتها
اللوجستي الدعم إىل باإلضافة اإليراين النظام انتقل السوري، النظام عىل الضغوط تزايد مع
الشيعية املراقد السورية. فجاءت املعارضة ضد مقاتلة بعنارص الدفع رضورة إىل له، والتسليحي

السورية. الساحة يف للقتال شيعية عنارص الستقطاب املربر بوصفها
التي الحامسية الخطب يف الرئيس العنرص زينب السيدة مرقد أصبح املنطلق، ذلك من
من عدد توجه يف ساهم األمر هذا للقتال. عنارص بتجنيد للدفع "قم" مدينة من تنطلق كانت
حني يف فاطميون. بلواء ررُعرف ما تحت جميعاً لينضموا وغريهم والباكستانيني األفغان املقاتلني

اللبناين. الله حزب عنارص عن ناهيك العباس لواء تحت انضوى من العراق من جاء
منطلق من سوريا يف القتال مربر عىل الرتكيز وإعالمه اإليراين النظام استمرار من وبالرغم
يتجىل كان أخرياً سليامين قاسم أعلنه الذي الرئيس املكمن أن إال الشيعية املراقد عن الدفاع
يف يأيت سوريا عن الدفاع أن إىل أشاروا الذين املسئولني من عدد ترصيحات يف وأخرى فرتة بني

إيران.  عن للدفاع األول املقام
الشيعية املراقد عن الدفاع أن تؤكد اإليراين املنظور من لسوريا الجيوسرتاتيجية األهمية إن
العنارص بتلك للزج اإليراين النظام قبل من ومربر وسيلة كونها عن تعدو تكن مل سوريا يف

سوريا. يف للقتال
يف املتواجدون اإليرانيني الضباط أن اإليراين النظام ببِقبل من املتكرر اإلعالن من وبالرغم
القتال أن يظهر بينهم القتىل عدد ارتفاع أن إال االستشاري، الجانب عن دورهم يعدو ال سوريا
ذلك يتعدى وإمنا زينب السيدة مبرقد مرتبطة ليست العنارص تلك وانتشار السورية الساحة يف

سليامين. قاسم قاله ما وهو سوريا يف التواجد من الرئيس الهدف إىل ليصل
وتوسعاته طموحاته لتحقيق الشيعي املذهب توظيف يف سيستمر اإليراين النظام أن الشك
األفغان الالجئني صفوف بني خاصة والحاجة الفقر من أخرى جوانب بذلك مستغالً املنطقة، يف
تجنيد يستطيع مبوجبها والتي دول عدد يف املتواجدة والثقافية الدينية مراكزه عن ناهيك

املناطق. تلك إىل بهم والدفع العنارص
وحضارته بتاريخه العريق اإليراين الشعب من كل لألسف ضحيته يقع ملذهب استغالل
شؤون يف التدخل يف النظام هذا استمرار مع وغريها االقتصادية العقوبات ضحية ليصبح
من الخارسين أول أنهم يدركون ال وهم بهم ررُغِرر الذين أوأولئك لإلرهاب، ورعايته املنطقة

التوظيف• ذلك

وقفات

بقلم :
النعيمي .مد د.سلطان

إماراتي وأكادميي كاتب
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تنظيـــم القـاعــدة . اجلــزائـر واملغــرب العربــــــــ
أوشك على نهايته بعد فشله على كل املستويات

أعلنت الجامعة السلفية للدعوة 
والقتال بالجزائر يوم الجمعة 
26 يناير 2007، أنها بايعة «أسد 
اإلسالم» يف إشارة إىل زعيم تنظيم 
القاعدة أسامة بن الدن، وأصبح 
اسمها «قاعدة الجهاد ىف بالد املغرب 
اإلسالمى». ويف رشيط مصور، قام 
الرجل الثاىن ىف تنظيم القاعدة وقتها 
أمين الظواهرى مبباركة تلك الخطوة 
وقد استطاعت الجامعة السلفية من 
خالل هذه العملية استقطاب عدد 
كبري من أتباع السلفية الجهادية 
والقاعدة يف أقطار مختلفة كانت 
تعمل بشكل منفرد تحت مسميات 
واهداف واسرتاتيجيات مختلفة 
تزامنت مع تطورات الساحة الدولية 
والرصاع القائم. 

ويف واقــع األمر ان تضييق حكومات دول شــامل افريقيا 
عــىل التنظيــامت الفرعيــة املرتبطة بشــكل غري مبارش 
بالتنظيم املركزي بافغانستان هو الذي دفع القاعدة  نحو 
الجامعة السلفية للدعوة والقتال. كام انه مل يكن بإمكان 
التيار السلفي  باملغرب العريب العمل تحت لواء الجامعة 
الســلفية للدعوة والقتال إال إذا أعلنت الجامعة السلفية 

عن ارتباطها التنظيمي بالقاعدة، وهذا ما فعلته.
اعتــرب البعض هــذه الخطوة مفاجأة  لكــن رآها آخرون 

خطوة جاءت ىف ســياقها الطبيعــى، عىل ضوء الكثري من 
الشواهد التى حكمت مسار الجامعة السلفية الجزائرية 
منذ لحظة انطالقها ىف عام 1998 والتي تاسست من رحم 

الجامعة االسالمية املسلحة. 
ويبــدو أن الثقة التي حظيت بها الجامعة الســلفية 
للدعوة والقتال من تنظيم القاعدة لتشكيل التحالف 
اإلرهــايب املغــاريب قامئــة عــىل القــدرة التنظيمية 
والعســكرية لهــذه الجامعة التي ال تزال ناشــطة يف 

بقلم د. 
فيصل عبيد العيان 
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ـــــــي

الســامة بن الدن واملــال عمر زعيم طالبــان وقال «نحن 
ندعم بشدة ونؤيد تأييداً كامالً جهاد أسامة بن الدن ضد 

أمريكا الكافرة».  
بقــي نبيل صحــراوي أمريا عىل الجامعة الســلفية حتّى 
قُتــل يف يونيــو 2004 وذلك يف كمني للجيــش الجزائري 
وأوىص قبل موته بأن تكون اإلمارة من بعده لعبد املالك 
درودكال، املدعــو ابومصعب عبدالودود، عىل الرغم من 

اعرتاض االمري السابق للجامعة حسان حطاب. 
حينام أعلــن الرئيس عبدالعزيــز بوتفليقة عن برنامج 
العفو الشــامل واملصالحة الوطنيــة، اجج ذلك الخالف 
داخــل صفــوف الجامعة الســلفية وخلــق رشخا بني 
القيادات خصوصا مســاعدي امري الجامعة ابومصعب 
عبدالودود وترك العرشات العمل املســلح عائدا للحياة 
املدنية كام قامت السلطات الجزائرية باالفراج عن اكرث 

من 2000 سجني. 

رصاع بني قطبي اإلرهاب (القاعدة – داعش) 
عىل مرسح الجزائر

يتنافــس تنظيام القاعدة وداعش منــذ ظهور الثاين عىل 
خارطــة التنظيامت الجهادية ، ولعــل الثاين ُوفق بصورة 
كبرية يف ذلــك، ولكن هل نجح داعش فعليا يف تغري والء 

أتباع القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي لصالحه؟
فعليا مل تســلم قاعدة بالد املغرب اإلســالمي كغريها من 
فروع تنظيــم القاعدة األم والتنظيامت الجهادية األخرى 
من تصادم مع تنظيم داعش، هذا التصادم يظهر بصورة 
أساسية يف االنشــقاقات التي تحدث داخل صفوف تلك 

التنظيامت وإعالن البيعة لداعش.
ففي الجزائر ســبتمرب من عام 2014 انشــق أمري منطقة 
الوســط بقاعدة املغرب اإلســالمي آنــذاك « قوري عبد 
املالك» امللقب بـ خالد أبو سليامن وأعلن هو ومجموعة 
من أتباعه مبايعة أبو بكر البغدادي، وبعدها بأيام بدأت 
تلــك الجامعة يف تنظيــم أوىل عملياتهــا بالجزائر حيث 
قامــت يف 22 ســبتمرب من العــام 2014 بخطف مواطن 

فرنيس بالجزائر.
كــام مل يســلم فرع قاعــدة املغرب اإلســالمي يف تونس 
«أنصار الرشيعة» من تنافس داعش، حيث أعلنت كتيبة 
عقبة بــن نافع يف مايو من العام 2015 مبايعتها أبو بكر 
البغدادي، ومل تتوقف عند ذلك بل دعت كافة مجاهدي 

تونس إىل توحيد الصف عىل مبايعة البغدادي.
عــىل صعيــد آخــر، ويف موريتانيا وتحديــدا يف مايو من 
العــام 2015 أعلن تنظيم املرابطون تســمية أمري جديد 
له «عدنان أبو الوليد الصحــراوي»، وتبعه إعالن مبايعة 

الجزائر إضافة إىل نفوذها يف مناطق الصحراء الكربى 
باملنطقــة التي تقع جنــوب الجزائر وشــامل النيجر 
ومايل وموريتانيا، والتي تحولت يف الســنوات األخرية 

إىل مركز تهريب دويل وممر للهجرة الرسية.  

رصاعات  الجامعة الداخلية:
منــذ بدأت فكرة االرتباط بني الجامعة الســلفية وتنظيم 
القاعــدة، بدأت معها بوادر خــالف يف صفوف القيادات 

البــارزة للجامعة الســلفية. فهنــاك تيار متشــدد يؤيد 
االرتباط الكيل بني الجامعة والتنظيم، وتيار اخر متحفظ 
ال يريــد العــودة اىل تيار العنف املســلح ونهج الجامعة 

االسالمية املسلحة. 
ويف عــام 2003، خلــف صحرواي حســان خطاب كأمري 
للجامعة الســلفية للدعوة والقتال بعــد ان ترك حطاب 
منصبه بســب آرائه التي تدعو اىل املصالحة مع حكومة 
عبدالعزيــز بوتفليقــة. وأعلــن صحرواي والئــه املطلق 
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تنظيما يتنافس
وداعش القاعدة

على الثا} ظهور منذ
التنظيمات خارطة

ولعل ، اجلهادية
بصورة ُوفق الثا}

ذلك . كبVة

القيادي رريُرِض مل هذا ولكن البغدادي، ررــر ــك ككب ألبو التنظيم
أن وأعلن ةةــة ــع ععاملباي ككــك ــل للت نفى ذذــذي ــال ااــار ــت تتبلمخ ااــار ــمخت
القاعدة تنظيم ــألمــري والوالء العهد ىلىلعىل ةةباقية ةةــة ــع اماملجام ا
ربربنوفمرب 20 ةةــة ــع ععالجم يوم قاموا ههــه ــي ييوعل الظواهري ننــن ــمي أ
عن أسفر اماممام مبايل باماكو ــبـ بلو ووــون ــراديس فندق بتفجري

قتيال. 27 سقوط
التي املوجعة ااــات ــالرضب ددــد ــبع القاعدة تنظيم للــل ــويعم
ددــّددت ــش التي الجزائرية األمن ززــزة ــجه أ قبل ننــن ــم تلقاها
تتــتقطاب ــاس ىلىلعىل قادته، كبار ىلىلعىل تتــت ــض ضضوق عليه ااــاق ــن ننالخ
الذين الخالفة جند كتيبة مقاتيل وخاصة عنه ققــقني ــاملنش

الطاعة. عصا وووشّقوا داعش تنظيم بايعوا
ههــه ــن ننع ققــقني ــش ششاملن تتــتقطاب ــباس ددــدة ــلقاع ا ممــم ــي ييتنظ ووــوم ــق ققوي
ممــمى ــس سسيُ ما ضمن ممنهجة ةةــة ــي ييوعمل ديني ااــاء ــط ططغ تحت
صفوف توحيد ىلىلــىل ــع ااــا ــساس أ تقوم والتي ةةــة“، ــصح ــبـ“املنا
اماموالتنظيامت امامالجامعات كل ععــع ــم والعمل ننــن»، ــاملجاهدي »
وتنتهج اماموالجامعة السنة أهل إىل تنتمي التي ــســالمية سساإل
الجهادية األطروحات اختالفات عن النظر بغض منهجهم

امامالجامعات. هذه بني
رّص أجل ةةــة“ من ــصح ”املنا بباتّباع إىل القاعدة ررــرت ــاضطّ و
ومقاتليها ااــا ــقادته من العديد ددــدت ــفق أن بعد ااــا ــفه صفو

امليدانيني.
يقل ال ما أن جزائرية، لصحيفة رفيع أمني مصدر وكشف
لتنظيم املوايل ةةــة ــالخالف جند تنظيم مقاتيل ننــن ــم 10 عن
انشقوا الذي القاعدة تنظيم إىل عادوا ــســالمية، سساإل الدولة
يف الخالفة جند نهاية يعني ما وهو عامني، نحو قبل عنه
يزيد ال مقاتليه عدد أن إىل تقديرات تشري حيث الجزائر،

والرشق. الوسط بني موزعني إرهابيا 30 عن حاليا
يف القاعدة ممــم ــتنظي أن أمنية ااــادر ــمص أكدت أن ببــبق ــوس
أمراء من عدد يقودها مترد حالة يشهد اإلسالمي املغرب

امامكام إزاحته، أجل من درودكال املالك عبد ضد التنظيم،
داخيل. اقتتال إىل تؤدي قد واسعة انشقاقات يشهد

مسار القاعدة يف املغرب العريب
للقاعدة والفكري ييــي ــالتنظيم التطور خالل من ححــح ــض ضضيت
يف التنظيم ااــار ــمس ممــم ــترس قد ييــيناريوهات ــس ثالثة بروز

كالتايل: وهي العريب واملغرب الجزائر

أوال: سيناريو البقاء ومن أهم مؤرشاته: 
الغري• ددــدي ــالتقلي التنظيم ججــج ــمنه ىلىلــىل ــع ــــامد ــت تتاالع

والعبوات ةةــة ــث ثثالحدي ااــاة ــش ششامل للــلحة ــكاس للــل ــث اماممتام
الغري واملواجهة االنتحارية والتفجريات ففــفة ــالناس

. مبارشة
الجزائرية،• الحدود ووــوب ــجن يف التهريب عمليات

رفع يف التنظيم ددــد ــتفي طائلة مبالغ ددــدر ــماي وهو

القتايل.  مستواه جاهزية
يف• التنظيم يتلقاه والذي اللوجستي الدعم استمرار

األم.  نظريه من املغرب بالد
الرصاع• مبتابعة املنطقة يف األمنية القوات انشغلت

التنظيم ةةــة ــق ققمالح عن اغفلها ااــا ــم الداخيل ييــي ــب بباللي
يف وجدت ان ــــامت ــالهج ىلىلعىل دبالرد اكتقت ثثــث ــي ييح
عملية يف يدخل املسلح التنظيم جعل اماممام الصحراء

الداخيل.  تنظيمه العادة للوقت كسب

ثانياً: سيناريو االندثار ومن اهم مؤرشاته: 
لقانون• استجابة التنظيم صفوف يف النزيف تواصل

وجه ىلىلعىل ررــر ــئ بالجزا ةةــة ــي ييالوطن ةةــة ــاملصالح و ووــو ــف ففالع
التنظيم ررــراد ــأف من العديد قام ثثــث ــحي الخصوص،
عنارص إىل ووــوا ــوتحول ةةــة، ــاملدني ااــاة ــللحي ووــوع ــلرج با

الجزائر.  يف االمني للنظام مساعدة
ططــطية• ــاوس رشق ودول كامريكا عديدة دول تتــت ــم قا

الغري ررــرب ــالح ىلىلعىل ككــكرية ــالعس ااــا ــاته اقدر ررــر ــي بتطو
ببــبت ــاكتس امامكام بفاعلية االرهاب ومكافحة اماممتامثله
مواجهة يف ةةــة ــي ييعمليات ربربــربة ــخ ةةــة ــي ييالنظام ووــوش ــالجي

املسلحة.  امامالتنظيامت
ال• كحلول الحديثة والتكنولوجيا التقنيات ااــار ــانتش

تتــتخدام ــكاس ك)   القاعدة ىلىلعىل اماممتامثل غري اماممتامثلة (رد
من بالطائرات اليها يشار بعد عن موجهة مركبات

طيار.   دون
الوطنية• القوة عنارص جميع بني الفعال ييــيق ــالتنس

الدولية الجهات من الكثري مع عمل عالقة وتحقيق
والدعم تتــتخباريت ــاالس بالتعاون يتعلق يف ووــوص ــخص
به قامت ما للــل ــمث لزم، إن والعمليايت تتــتي ــاللوجس
ععــعودية ــالس العربية اململكة بقيادة التحالف قوات

| 2016 538 |  نوفمرب |  العدد



83

تنظيم يقوم
باستقطاب القاعدة

عنه املنشقني
ديني غطاء حتت

ممنهجة وعملية
سسيُسمى ما ضمن

“بـ“املناصحة“

اليمن.  رشعية بدعم
اماموالتنظيامت• ممــم ــالتنظي ععــعبية ــش تتــتوى ــس سسم ععــع ــاج اتر

الجانب تتــتهداف ــاس بعد خصوصا االخرى االرهابية
املجتمعات لدى اكرث ييــي ــوطن وعي ووجود املدين،

العربية. 
تنظيم أن السيناريو هذا ربربيعترب ااملؤرشات، هذه خالل من
نهايته ىلىلعىل أوشك قد اإلسالمي» املغرب يف «بالد القاعدة
متثل وال تتــتويات، ــاملس ععــع ــجمي ىلىلعىل ههله للــ ــش ششف تبني أن ددــد ــع ععب
تتــتعراضا ــاس إال آلخر حني من ااــا ــبه يقوم التي ااــات ــي ييالعمل
تتــتمر ــتس الذي الوقت يف يشء، أي طياته يف يجر ال امامعقيام

والجنوب. امامالشامل يف الشاملة املطاردة عمليات فيه

ثالثــاً: ســيناريو االنتعــاش والتطــور واهم 
مؤرشاته: 

غري• االفريقي ااــاحل ــالس ةةــة ــق ققمنط سســس ــتضاري للــل ــث ثثمت
باستمرار الرئيسية املقومات احد بالسكان املأهول
تعجز تدريب معسكرات اقامة طريق عن التنظيم
ككــكل ــتش وقد اليها الوصول يف والجيش االمن قوات

للقاعدة.  االخرى الفرعية امامللتنظيامت دعامه
القاعدة• عنارص من تجعل الشاسعة الصحراء عامل

الجيش ككــكرات ــمعس بني ددــد ــالبع نتيجية ننــن ــمام يف
تزيد قد ااــافة ــمبس التنظيم ككــكرات ــس سسومع الجزائري
تكون قد الجزائرية القوات ان امامكام كلم، 200 ىلىلــىل ــع

بري.  تحرك اي يف مكشوفة
ببــبكات• ــوش التنظيم ااــارص ــعن بني ااــايت ــعملي ييــيق ــتنس

التنظيم يؤمن حيث واملخدرات، بالسالح املتاجرة
عن ددــدة ــبعي املنطقة يف ةةــة ــخاص ررــرق ــط و ررــرات ــمم

الجزائرية.  القوات تحركات
القبلية• ككــكنية ــالس التجمعات مع التعامل ةةــة ــصعوب

باعتبارها ددــدوي ــالب الطابع إىل ااــا ــأغلبه للــل ــميي التي
وال جهة، من لالخرتاق قابلة ــغــري مغلقة امامجامعات

أخرى. جهة من عنها األجنبي مع تتعامل
ااــاريع• ــمش وغياب املنطقة، يف املنترش املدقع الفقر

التعامل إىل الشباب يدفع املنطقة لتنمية حقيقية
حيث املادة، للــل ــمقاب بآخر أو ككــكل ــبش التنظيم مع
اإلفريقي الساحل يف الحدودية املناطق ببــباب ــش إن
واملواد ططــط، ــالنف ددــدرات، ــاملخ تهريب ىلىلــىل ــع يعتمد
دعم ميثلون قد وبالتايل آخر إىل ددــد ــبل من الغذائية

املسلح. للتنظيم لوجيستي
اإلفريقي• ااــاحل ــالس منطقة يف الدولة ةةــة ــي ييبن ضعف

إىل إضافة الحدود يف ممــم ــالتحك ىلىلعىل تقدرتها ددــدم ــع و
مع واالمنية ككــكرية ــالعس ااــارص ــالعن ضضــض ــبع ؤؤــؤ ــتواط
أخرى جهة من التنظيم وعنارص جهة من املهربني

مالية. مبالغ مقابل
صحراء• يف التنظيم عنارص قضاها التي ددــدة ــامل لطول

وقدرة باملنطقة، ةربة ربربخ ببــبهم ــأكس اإلفريقي الساحل
القايس. واملناخ الوعرة املسالك تحمل ىلىلعىل

قضية• غرار ىلىلعىل باملنطقة مزمنة نزاعات تتــتمرار ــاس

لصالحه. توظيفه
ما• نوعا كبرية اسلحة ااــانة ــترس ىلىلعىل التنظيم حصول

الليبي النزاع ددــدة ــم طول ىلىلعىل ةةالليبية ااــازن ــاملخ من
الداخيل.

ىلىلعىل كبريا انتعاشا ههــهد ــش ششي قد التنظيم أن إليه نذهب وما
الداخلية الرصاعات من تتــتفادته ــاس نتيجة القريب املدى
ال ططــط ــاملتوس املدى ىلىلعىل أنه إال ااــا ــكليبي املجاورة ددــدول ــبال
ىلىلعىل قدرته لعدم ككــك ــذل من أكرث املوجة ركوب تتــتطيع ــس سسي
يدفعه ما املنطقة يف اإلقليمية التوازنات إدارة يف التحكم
انحالله إىل يؤدي قد والذي الرتاجع إىل معينة ةةــة ــل للمرح يف
االندثار ؤؤــؤرشات ــم تتغلب قد لذا البعيد، تتــتوى ــاملس ىلىلعىل
محدد كأهم الفكري الخلل لظهور التقدم مؤرشات ىلىلــىل ــع
املستوى ىلىلعىل اقليمية تحالفات ووجود التنظيم ملستقبل
الجهو، دمج ىلىلعىل قامئة والتكتييك، والعمليايت االسرتاتيجي
تتــتى ــش ىلىلعىل  للقضاء ززــزم ــوع ودقة اــريا ــث تأ اكرث تتــت ــصبح وا

وايدلوجيتها.   اماموانتامئتها اشكالها مبختلف امامالتنظيامت
املغرب بني الحدودية ااــاكل ــواملش الغربية، الصحراء
ميكنه للتظيم ووــوة ــق عامل للــل ــمتث والتي ررــر، ــوالجزائ
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السيطــــرة البحريــــة فــي احلـــروب احلديثــــــة
البحار، يف املالحة حرية هي السلم يف ااــائدة ــالس الحالة إن
ععــعى ــتس بحرية بقوة مهددة الحرية هذه تصبح ااــا ــوعندم
القوة ىلىلعىل يصبح ااــا، ــعليه ييــيطرة ــالس من درجة تحقيق إىل
القوة حرمان املتأثرة) واجب أو (املهددة األخرى البحرية
تحقيق عمليات ييــيطرة. إن ــالس تلك تحقيق من املهاجمة
التعرضية للعمليات الرئيس الشكل هي البحرية السيطرة
يكون ما عادة ذذــذي ــوال األقوى الطرف ااــاطة ــبوس البحر يف
للجوء األضعف ررــرف ــالط يضطر ــــام ــبين املهاجم، ررــرف ــالط
ييــيطرة ــالس تحقيق من األول حرمان خالل من ااــاع ــالدف إىل
هذه تقليص للــل ــاألق ىلىلعىل البحري) أو ااــان ــالحرم ) البحرية

واملكان. الزمان حيث من السيطرة
العمليات يف البحر يف ررــرب ــالح من الرئيس ددــدف ــاله إن

البحرية“  من ”السيطرة مناسبة درجة تحقيق هو الحديثة
تحقيق ميكن وال مهمتها، تحقيق من املشرتكة القوة متكن
فإنها لذا تعرضية، عمليات خالل من إال البحرية السيطرة
البحرية القوات واجبات من واجباً ليست السلم وقت يف
البحري الوجود تحقيق ــوبــني بينها الخلط عدم ييــي ــوينبغ

السلم. أوقات يف

تحقيق األهداف
البحرية للقوات ًتوظيفاً البحرية ييــيطرة ــالس عمليات ربربتعترب

ما (حسب األخرى املسلحة القوات أفرع بكافة مسنودة
مناطق يف ككــكرية ــالعس األهداف ل) لتحقيق املوقف يقتضيه
قوات ااــات: تدمري ــالعملي ذذــذه ــه ممــمل ــوتش حيوية، بحرية
اماموحامية البحرية، العدو ااــارة ــتج وتعطيل البحرية، ددــدو ــالع
مناطق يف محيل بحري تفوق وتحقيق املواصالت، خطوط

البحرية. العمليات
تحقيق ممــم ــيت ال ةةــة، ــي ربربالرب الحرب ننــن ــم ضضــض ــالنقي ىلىلــىل ــوع
ىلىلعىل تتــتيالء ــاالس أو احتالل طريق ننــن ــع البحرية ةيطرة ييــ ــالس
تحقيقها ممــم ــيت وال البحر، أو ططــط ــاملحي من معينة ةةــة ــمنطق
فليس املنطقة، تلك يف لألسطول الدائم الوجود ااــاطة ــبوس
محصنة مواقع هناك وليس البحر يف جبهة خطوط هناك
ىلىلعىل السيطرة تحقيق األطراف أحد خاللها من تتــتطيع ــيس
خالل من البحرية ييــيطرة ــالس تحقيق يتم ققــق. ولكن ــاملناط
املنترص تتــتطيع ــيس بحيث العدو ططــطول ــأس تدمري أو تحييد
العدو، من مؤثرة أو ةــرية ــكب مقاومة دون واجباته ذذــذ ــتنفي
املرغوبة النهاية هي ليست البحرية ييــيطرة ــالس فإن لذلك
تحقيقها خالل من األقوى الطرف يقوم ولكن ذاتها، بحد
البحر يف املشرتكة قواته مهام لتنفيذ مواتية ظروف بخلق

األرض. ىلىلعىل أو
البحرية القوات ستتمكن البحرية، ييــيطرة ــالس بتحقيق
والخلجان املضائق يف املقابل الشاطئ ىلىلعىل القوة عرض من

ننــناد ــإلس املتنوعة املهام وتنفيذ الوطن، أرض عن بعيدا أو
العمليات بتنفيذ ووــوم ــتق التي الصديقة للــلحة ــاملس القوات
تعرضية بعمليات والقيام التهديد وتشكيل ااــاحل ــالس ىلىلعىل
العسكرية إمكاناته وإضعاف العدو ااــاطئ ــش ىلىلعىل برمائية
عن والدفاع ةةــة ــالبحري ههــه ــتجارت ىلىلــىل ــع الهجوم ــخــالل من

الصديقة. البحرية التجارة اماموحامية
ىلىلعىل تعتمد مختلفة بدرجات البحرية السيطرة تتحقق
درجة حسب الدرجات هذه تصنيف وميكن عدة، عوامل
العوامل ببــب ــحس أو القوات، لها تتعرض قد التي الخطورة
أن وميكن الوقت)، املرسح، ةةــة (القوات، ــالرئيس ةةالعملياتية
تعبوية، أو عملياتية، اسرتاتيجية، البحرية السيطرة تكون
ممــمل ــتش أن ميكن امامكام ححــرسح.  ــوامل ةةــة ــاملهم ببــب ــحس وذلك
تحت أو ، السطح ىلىلعىل فقط ييــيطرة ــالس البحرية السيطرة
املجاالت هذه من مزيج أي أو الجوي املجال أو ططــطح، ــالس
قويني طرفني بني الحرب خالل أنه التجربة الثالثة. وتظهر
ىلىلعىل ييــيطرة ــالس إدامة أو تحقيق املمكن غري من البحر، يف

الجوي)  املجال السطح، تحت ططــطح، ــالس الثالثة ( املجاالت
طويل.  لوقت أو الدرجة بنفس

املفتوحة املحيطات يف ةةــة ــالبحري ييــيطرة ــالس تحقيق إن
السيطرة ترتبط حيث املغلقة شبه البحار يف عنه يختلف
املثال ببــبيل ــس ىلىلعىل  – العريب كالخليج الخلجان يف البحرية

لقد سعت بحريات الدول ومنذ القدم للعمل 
عىل بسط نفوذها عىل أجزاء كبرية من البحار 
واملحيطات من خالل تدمري قوات العدو البحرية 
متاما وبالتايل تحقيق هيمنة بحرية متنحها حرية 
استخدام خطوط املواصالت البحرية وحرمان 
عدوها ذلك الحق. وبتطور األسلحة والوحدات 
البحرية وأساليب القتال يف البحر أصبح من 
الصعب جدا تحقيق الهيمنة البحرية مبفهومها 
السابق ولذلك تأثر هذا املفهوم وأصبحت ” 
السيطرة البحرية ” هي املصطلح األكرث قبوال 
وتطبيقا.

بقلـــــم: عقيد ركن بحري 
حميــــــــــــــــد الرميثـــــــــــي 

املشتــركــــة القــــوى مهــــام حتقــق
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السيادة البحرية

القوات

التفوق البحري

ةةـــة ــالدرج
حيث من
ووــورة ــالخط
ىىــــــى ــعل
ووـــوات ــالق

الوقتاملرسح

سيطرة بحرية
مطلقة

سيطرة بحرية
شاملة

سيطرة بحرية
دامئة

سيطرة بحرية
متنازعة

الدرجة من حيث
السيطرة

سيطرة بحرية
محلية

سيطرة بحرية
مؤقتة

العوامل العملياتية

واجبات أحد ربربيعترب والذي الجوي بالتفوق وثيقا ًارتباطاً  -
املقاتلة الطائرات ككــك ــمتل التي الدول يف ةةــة ــالبحري القوات
الكبرية للمديات نظرا وذلك ططــطولها، ــأس من كجزء البحرية
من انطالقا طويلة لفرتات الطريان ىلىلعىل والقدرة للــلحة ــلألس
الطائرات حامالت ننــن ــم أو ااــاحل ــالس من القريبة القواعد
البحرية القوة ىلىلعىل مبارش بشكل بها التأثري تستطيع والتي
فإنه لذا طويلة، ولفرتات االتجاهات جميع ويف الخليج يف
األحوال من حال بأي البحرية ييــيطرة ــالس تحقيق ميكن ال
البحرية للسيطرة مرافق جوي تفوق دون الحالة هذه يف

واملكان.  الزمان حيث من

السياسة البحرية
الخطورة عامل ثثــث ــحي من البحرية ييــيطرة ــالس وبتصنيف
هي ”السيادة السيطرة درجات ىلىلأعىل أن نجد القوات، ىلىلعىل
من البحرية ووــوة ــالق ّننمتّكن التي ةةــة ــالدرج ةةــة“ وهي ــالبحري
القوة فيها تكون جدا قليلة ووــورة ــخط درجة ضمن العمل
ذلك ”التفوق ــيــيل الفاعل.  التدخل عن ززــزة ــعاج املقابلة
من البحرية ووــوة ــالق متكن التي ةةــة ــالدرج ررــري“ وهي ــالبح
دون محددين ككــكان ــوم زمان يف البحرية عملياتها ذذــذ ــتنفي
وتكون األخرى القوة قبل ننــن ــم العمل من يحرمها تدخل

متوسطة. أو قليلة خطورة درجة ضمن القوات

العوامل العملياتية
وتحديدا ةةــة ــالرئيس العملياتية للــل ــالعوام ثثــث ــحي ننــن ــم أما
القدرة وتحليل القوات مقارنة خالل ومن القوات، للــل ــعام
ييــيطرة ــس إما ” ــدرجتــني، إىل ييــيطرة ــالس ممــم ــتقس ببــبية، ــالنس
بتهديد تعمل البحرية القوات إحدى أن ةةــة“ وتعني ــمطلق
أو بتاتا، العمل من العدو أسطول تتــتطيع ــيس ال امامبينام قليل
قدرات الطرفني كال ميتلك عندما متنازعة“ وذلك ”سيطرة

املرسح يف بحرية سيطرة لتحقيق تقريبا متساوية وفرص
منه. أجزاء يف أو

ااــاحة ــاملس حيث من املرسح للــل ــعام ةةــة ــدراس الالخالل من
إما السيطرة، درجات من درجتني وجود يتضح والطبيعة،
ىلىلعىل قادر غري األضعف الطرف أن شاملة“ وتعني ”سيطرة
تنفيذ من األقوى الطرف يتمكن وبذلك الفاعلة ةةــة ــاملقاوم
أحد ميتلك عندما محلية“ وتتحقق ييــيطرة ــس ” أو واجباته،
املحيط أو البحر من الجزء ذلك يف ااــا ــبحري تفوقا الطرفني

به. خاصة محددة مهمة لتنفيذ أهمية له الذي
القوات تطبيق خالل ومن الوقت، عامل يخص امامفيام ااأما َّ
ىلىلعىل تكون البحرية ييــيطرة ــالس أن تتــتنتج ــفنس املرسح، ىلىلعىل
يتمكن عندما دامئة“ وتتحقق إما ”سيطرة درجتني، إحدى
بحري مرسح ىلىلعىل ااــاملة ــالش ةيطرة ييــ ــالس من األقوى الطرف
ااــائل ــللوس اآلخر الطرف الفتقار إما ذلك ويحدث ددــدد، ــمح
قد البحرية قواته ألن أو ييــيطرة ــالس من لحرمانه ههــه ــالالزم
نتيجة تكون ما مؤقتة“ وغالبا ”سيطرة أو بالكامل، دمرت
ححــحب ــينس العادة ويف ممــم، ــالحس تحقيق من الطرفني لعجز
معركة لتجنب ددــد ــالقواع إىل ططــطوله ــبأس األضعف ررــرف ــالط
السيطرة درجات يوضح التايل ممــم ــالرس البحر.  يف ممــمة ــحاس

املختلفة.
الدرجات خالل من أأــأيت ــي البحرية ييــيطرة ــالس وصف إن
البحرية ييــيادة ــالس تحقيق عند فمثال تحقيقها، ميكن التي
الدامئة ااــاملة ــالش البحرية ييــيطرة ــالس مبارشة معها تتحقق
ظل يف إال البحرية ييــيادة ــالس تحقيق ولصعوبة ةةــة، ــاملطلق
الحالة فإن جوية، سيادة إىل باإلضافة وعددي نوعي تفوق
العامل دول بحريات ببــب ــألغل البحرية للعمليات ببــبة ــاملناس

املتنازعة“.  املؤقتة املحلية البحرية هي ”السيطرة الحديثة
تحقيقها املراد البحرية السيطرة مستوى تحديد ميكن امامكام
املجاالت تحديد تعبوية) وكذلك عملياتية، اــرتاتيجية، ــاس )

املمكن من الجوي) والتي املجال السطح، تحت (السطح،
إغفال عدم يجب ــــام ــك عليها.  البحرية ييــيطرة ــالس تحقيق
يعد والذي الكهرومغناطييس املجال ىلىلعىل السيطرة تحقيق

والجوي.  البحري التفوق تحقيق يف امامهامً ههُم ااــاعدا ــمس عامال
املمكن ةةــة ــالبحري ييــيطرة ــالس ةةدرجة ررــر ــتقدي ننــن ــاملمك ننــن ــم
خطوات خالل من ااــات ــللعملي التخطيط أثناء ااــا ــتحققيقه
ةةــة ــدراس تتطلب والتي تتــتخباري ــاالس والتحضري القرار صنع
القدرة مقارنة وكذلك البحرية العمليات ةةــة ــملنطق مفصلة

النسبية. 

الحرمان البحري
األضعف للجانب الرئيس البحري“ الهدف ربربيعترب ”الحرمان
حرمان من ررــراف ــاألط أحد قدرة ىلىلعىل ددــد ــويعتم ررــر، ــالبح يف
املصاحب الجوي ااــال ــاملج أو البحر تتــتخدام ــاس من ددــدو ــالع
والتجارية، العسكرية لألغراض كامل أو جزيئ ككــكل ــبش له
الطرف وإعاقة منع يف األطراف أحد يرغب عندما ويطبق
له تكون أن دون البحرية املنطقة ىلىلعىل السيطرة من اآلخر

امليزة. هذه من لالستفادة النية
ييــيطرة ــالس العظمى الدول بحريات أولت ككــك ــلذل نظرا
قدراتها ددــدى ــإح جعلتها ىىــى ــحت قصوى ةةــة ــأهمي ةةــة ــالبحري
ما غالبا الحديثة العمليات إن وحيث الرئيسة، وواجباتها
أفرع معظم تشمل مشرتكة واجب قوات خالل من تنفذ
سيطرة و جوي تفوق بتحقيق تبدأ فإنها املسلحة القوات
مراكز تتــتهدف ــتس ممــمة ــحاس عمليات لتنفيذ متهيدا بحرية
السيطرة يف الحاسم العامل أن نجد ذلك ومن العدو، ثقل
للعمليات التخطيط عند القادة ههــه ــب يهتم والذي البحرية
املناسبني والزمان املكان يف للقوات األمثل تتــتخدام ــاالس هو
محدد • ووقت محددة منطقة يف بحري تفوق لتحقيق
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خطر متنامي للفضاء ا8لك�و}
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حتديــات الفضــاء ا8رهابــــي فــي زمــن التطـــرف وا8رهـــاب

إن ما يشــهده العامل، يف اآلونــة األخرية، من تصاعد يف 
العمليــات اإلرهابية، التي باتت تعمــل وتتحرّك يف أطر 
غري تقليدية، ومختلفة عن التنظيامت اإلرهابية السابقة، 
و يؤكــد مبا ال يدع مجاالً للشــك، الخطر املتنامي للفضاء 
اإللكــرتوين، ودوره الــذي بات حاســاًم يف آلــة اإلرهاب 
والديناميكيات التي تتحرّك من خاللها الكيانات اإلرهابية.

وهذا الخطر يتمّثل يف جانبني رئيسيني:

الجانب األول
 التجنيــد واالســتقطاب، حيث رأينا خــالل العمليات 
اإلرهابيــة األخــرية يف باريــس، و بروكســل، و تركيا - بل 
منــذ صعود تنظيم داعش اإلرهايب- أن املشــاركني يف تلك 
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غريها أم أوروبا يف مقيمني أكانوا سواء اإلرهابية، العمليات
كبري، حّد إىل وتجنيدهم استقطابهم يتّم العامل، مناطق من
التواصل ااــابات ــحس من بداية اإللكرتوين، الفضاء خالل من
منصات ربربعرب ةةــة ــباملحادث وانتهاء ااــات، ــاملدون او ييــي، ــع اماماالجتام

األلعاباإللكرتونية. 
داعش-  اماميام ييــ ــوالس و- اليوم اإلرهابية امامالتنظيامت للــل ــوتعم

اإللكرتوين، ربربعربالفضاء ددالدعائية، وموادها ىلىلعىلنرشأفكارها،
أحدث وتستخدم اماماالجتامعي، التواصل منصات وخصوصاً
شعبية ببــبها ــأكس ما وهو املجال، هذا يف املتوفرة التقنيات
أو «املستعدة»، بالفئة ممــميتها ــتس نستطيع التي الفئة بني
الذين والشباب املراهقني من الخطاب، ذلك لتلقي القابلة
ما األفكار، وتلك ةةــة، ــاللغ وتلك الخطاب، ذلك يف ددــدون ــيج
ورسعان والعاطفي، الفكري فراغهم ميأل ما أو عنه، يبحثون
هؤالء تحويل يف داعش ممــم ــلتنظي الدعائية اآللة تنجح ااــا ــم
متعصبون لكنهم الدين، يف شيئاً يفقهون ال تكفرييني، إىل

الحدود.  أقىص إىل ومتزمتون

الجانب الثاين
اإللكرتوين، ااــاء ــالفض بات حيث تتــتي، ــاللوجس الجانب
اإلرهابية-  امامللتنظيامت ووــون ــومحلل كرث مراقبون يرى امامكام -
أيضاً بل فحسب، والتجنيد لالستقطاب ليس حقيقية، أداة
وتحديد أنفسهم، اإلرهابية العنارص بني التواصل لتسهيل
من املعلومات ييــي ــوتلق عملياتهم، ــســري وخّط ممــم ــحركته
اإلرهابية.  األنشطة تدير التي العلميات وغرف القيادات،
تتــتخبارية، ــواالس األمنية األجهزة ىلىلــىل ــع يطرح ذذــذا ــه كل
يف غغــغلة ــمنش حالياً أنها ريب ال التي التحديات من الكثري
بتضييق الكفيلة اآلليات ووضع لها، املناسبة الحلول إيجاد
الفضاءات هذه من اإلرهابية اماملتنظيامت ا استفادة هامش

املفتوحة.
تحديات التطورات ككــك ــتل تطرح اآلخر، الجانب ىلىلوعىل
دولة أن ريب وال والترشيعي، القانوين الجانب يف جديدة

تعععععممممللللللل االتنظيممممااتتتت 
ا8888رررههههااااابيييةة علىى نننشششششرررر 
أففففككككاارررررهههاا وموادددههههها 
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أأــألة، ــاملس تلك إىل باكراً ّههتنّبهت املتحدة العربية اإلمارات
ومواد قوانني بوضع حتى أو ااــا، ــقوانينه بتحديث فقامت
منها إدراكاً وذلك الجديدة، التحديات مع تتناسب جديدة
هو اماماالجتامعي، التواصل ربربعرب املنترش الكراهية، خطاب أن
فإن وبالتايل واالستقطاب، للتجنيد األساسية املداخل أحد
خطاب بتفلت ممــمح ــتس ال واضحة بقوانني تكون مواجهته

والطائفية.  والكراهية التحريض
العربية ااــارات ــاإلم دولة للــل ــتعم ذلك، إىل ةةــة ــوباإلضاف
ووسائل واملراكز ااــات ــاملؤسس ننمن عدد خالل من املتحدة،
ببــباب، ــالش لدى خاصة العام، الوعي ااــادة ــزي ىلىلعىل ممــالم، ــاإلع
الشباب يقع ال حتى وذلك التكفريية، االتجاهات بخطورة
االتجاهات تلك مثل ضحية والعريب، والخليجي ااــارايت ــاإلم

الشباب. اماموحامس والعاطفي الديني البعد تستغّل التي
وأنواعه، أشكاله مبختلف اإلعالم، ىلىلعىل ذلك، خضم ويف
ــــاًم ــحاس دوراً مىض، وقت ّأي من وأكرث اليوم، ببــب ــيلع أن
الفكري األمن اماموحامية املنفتحة، الوطنية الهوية امامحامية يف
بني الصدارة للــل ــيحت اماماالجتامعي التواصل ووــوع. ولعل ــوالتن
أأــأن ــوش أهمية من التقليل دون اإلعالم، منصات مختلف
التواصل أن ااــا. إال ــوغريه واإلذاعة والصحيفة ووــون ــالتلفزي
ىلىلعىل وقدرة اــرياً ــوتأث ااــاراً ــانتش األكرث اليوم بات اماماالجتامعي

وتشكيله. العام الرأي صوغ
أن أ- دوماً هو امامكام ك - الوطني اإلعالم ىلىلعىل فإن هنا ننــن ــوم
اماماالجتامعي، التواصل ىلىلــىل ــع وحضوره ااــاته ــرس اماممام يف يرتقي
فئة بها يخاطب ةةــة ــوذكي وجذابة كــرتكة ــمش لغة يجد وأن
عن متاماً ففــف ــتختل لغة ــــاًم ــحك هوهي ددــداً، ــتحدي ببــباب ــالش
أن آخر، يشء كل قبل عليه امامكام السابقة.  التقليدية اللغة
وكيف وديناميكياته، اماماالجتامعي التواصل عامل جيداً يفهم
صوغ من يتمكن لن وإال هربه، ربربع أالرأي اتجاهات للّكل ككــ ــتتش
الفئات إىل ووــول ــالوص ىلىلعىل القادر ووــو ــاملرج الخطاب ككــك ــذل

املجتمع. من األوسع
قّدر وإذا وبارزاً، ااــاً ــهام دوراً يؤدي الوطني ممــالم ــاإلع إن
فاعلية أكرث بصورة سيتمكن فإنه أكرث ههــه ــنفس يطور أن له
إيصال يف املرحلة، هذه يف الكبري الوطني دوره أداء ننــن ــم
ببــباب ــالش امامحامية ويف وجه، أكمل ىلىلعىل ةةــة ــالوطني ااــائل ــالرس
واإلقصايئ التكفريي الخطاب براثن يف الوقوع من خصوصاً
تعزيز امامأولهام مسارين؛ يف السري ربربعرب يكون وهذا واإلرهايب،
البارزة القيمية والعنارص مكوناتها، ورشح الوطنية الهوية
الصحيحة، إيصالالقيمواملعلوماتالدينية اماموثانيهام، فيها.
الستغالل واملتشدد املتطرف الفكر ىلىلعىل الطريق يقطع مبا

فيها• ررويؤّثر الشباب عقول إىل منها يدخل ثغرة ّةةأية
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ما الذي يجعل دولة تُصّنف 
بأنها دولة قوية وما الذي 
ميكّن دولة عىل فرض إرادتها 
عىل دولة أخرى؟ هل هي 
القوة العسكرية، أم القدرة 
االقتصادية، أم الكتلة الحيوية 
للدولة أو خليط منهم؟ سؤال 
تداوله السياسيون واملفكرون 
االسرتاتيجيون منذ انتهاء 
الحرب العاملية الثانية وقيام 
النظام العاملي الحايل. 

بقلـــــم: املقدم / بــدر النعيمــي

انتهى االستعامرية الدول و اإلمرباطوريات انهيار فمنذ
العســكرية القوة عىل املبنيــة الكالســيكية القوة رصرصـرص ــعـ

الطبيعية.  واملــوارد الجغرافيــة واملســاحة واالقتصاديــة
تحت عديدة دوٍل إىل اإلمرباطوريــات تلك تقســيم ومع
والتكنولوجيا العلم وانتشــار املتحدة األمم منظمة مظلة
القوة رصاع الجديد،  تحــول الرقمي ــواإلعــالم نواإلنرتنت

دويل. نفوذ رصاع إىل السابق مبفهومه
املعارصين السياســيني املفكرين مــن العديد ســارع
ستشــكل التي القوة مصادر عن عديدة نظريات بتقديم
الســوفييتي.  االتحاد انهيار بعد الجديد العاملــي النظــام
”رصاع نظرية هانتينجتون صاموين قدم املثال سبيل عىل
القادم العاملــي النظام بــأن أشــار الذي الحضــارات“ و
مبادئ و قيم حرب الحضارات، بني جديدة حرب ستحدده
مقياس ســتحدد التي هي ةرصة رصرصاملنت الحضارة إن و دين، و
نظرية فوكويامــا فرانســيس طرح كام ك. الجديــد القــوى
االتحاد انهيار بعد أن فكــرة طرح التاريخ“ الذي ”نهايــة
الواليات وهــو واحد قطب العامل ســيحكم الســوفييتي
هناك تكون لن ههنّه بأ لالستنتاج وذهب األمريكية، املتحدة
ّههوشــبّه التاريخ، نهاية حتى اســتعامر أو دولية حروب أية
رسعان البرشيــة. ولكن عرفته كام التاريــخ بنهاية ذلــك
التجارة مركز ججبرجّي انهيــار مع النظريات تلك تهاوت مــا

اإلرهابية.  2001 ربربسبتمرب 11 هجامت يف العاملي

ســــــــالح اجلـاذبيــــــــــة والتـأثيــــــــــــــر
الناعمــــــة القــــوة

القوة الصلبة
الســيايس املفكر قام 2004 عــام ويف األثناء، تلــك يف
شغل والذي ناي، جوزيف الشهري األمرييك اـرتاتيجي ــواالسـ
بيل رئاســة أبان األمرييك الدفــاع وزير مســاعد منصب
السياســة يف القوة مصادر توضح نظرية بتقديم كلينتون،
الســيايس التعريف أخذ جديدة. حيث بطريقة الدوليــة
عىل إرادتها فرض عىل دولة هي ”مقــدرة و القوة ملعنى
الحافز بتقديم أو رسرسـرساً ــقـ بإرغامها إمــا أخرى دولــة إرادة
الصلبة بالقوة ذلك الجزرة) وســمي و لها“ (العصا املادي
منظور من للقــوة جديد ــتفســري .وطرح Hard Power
اآلخرين خيارات صياغة ــعــىل وهو: ”القدرة أال مختلــف
Charming والسحر الجاذبية عرب تريد ما عىل والحصول
تجعل أن أي أ“. ييرسي رسرسالق الدفع أو اإلكراه أو القهر من بدالً
تؤمن جعلها طريق عــن ترغبه مبا القيام األخرى الدولــة
دون مقتنعة وهي بــه تقوم وبالتايل وغاياتك بأهدافــك

  .Soft Power   الناعمة بالقوة هذا وسمي إكراه،
جديداً مفهوماً للقوة الجديد ناي جوزيف طرح شكلَّ
القوة ةةمفارقة ” كتابــه يف أشــار كام الدولية، العالقات يف
من واحدة هــي الناعمة أمريــكا قــوة األمريكيــة“ بأن
العامل يف املاليني تجتذب التي و حضاريا، البارزة ــالنــامذج
وحرية كالدميوقراطية والسياسية والفنية الثقافية بقيمها
الواليات بأن ذهب الدبلوماســية.  كام وسياستها التعبري



مع املعركة كســب عىل قادرة كانت األمريكية املتحــدة
حذر و تذكر، تكلفــة دون فقط الناعمة بقوتهــا العراق
فعل مثلام العســكري، التوســع يف األمرييك اإلفراط مــن
القوى وانهيار الشــهري ”صعود كتابه يف كينيدي بول قبله

العظمى“. 
اهتامم، أي الطرح ذلك األمريكيون السياسيون يعر مل
الدفاع وزير ــقلّــل املثال ســبيل مبهاجمته. عىل قاموا بل
الطرح هذا شأن من رامســفيلد دونالد األســبق األمرييك
ال وإنه للضعفاء هي الناعمة القوة نظرية بأن أشار حيث
حديد من يد عن عبارة وهي الصلبة القوة إال قوة توجــد
العامل يشــهده ما لكن تريده. و مبا بالقيام اآلخرين ترغم
ما توابع نتيجــة منطقتنا يف باألخــص و اضطرابات مــن
شؤون يف اإليراين والتدخل العريب، الربيع بثورات يســمى
الناعمة القوة بــأن ــيشــري الخليجي التعاون مجلس دول

األحداث. ويصنع يحرك من هي

مصادر القوة الناعمة
الحديث كرث التي الناعمــة القوة تلك هــي ما ولكن،
الناعمة: الناعمة ”القــوة القــوة حول ففمؤلَّفــه يف عنهــا؟
ناي جوزيف يذكر الدولية“، السياســة يف النجاح وســيلة

وهي: الناعمة، للقوة مصادر ثالثة
جذابة• فيهــا تكون التــي األماكــن (يف الثقافــة

لآلخرين). 
يف• بإخالص تطبيقها يتم السياسية (عندما القيم

والخارج). الداخل
أنها• اآلخرون يــرى (عندما الخارجية السياســة

أخالقية). معنوية سلطة لها وأن رشعية
تنشأ الدولية، السياســة يف ههنّه ناي: إ جوزيف ويضيف
التي القيم من كبري حد إىل الناعمة للقوة املنتجة املــوارد
التي األمثلة ويف ثقافتــه، يف ما بلد أو منظمة عنها ــتعــّرب
التي الطريقة ويف والسياسية، الداخلية مامرساتها ترضبها
هوليوود أفالم بأن أشار اآلخرين. و مع عالقتها بها تعالج
الواليات يف سنوياً للدراسة األجانب الطلبة ماليني ووجود
الناعمة القوة مصــادر أهم من هام األمريكية املتحــدة
منتقدي متقدمي من كان األمريكية. و املتحدة للواليات
بعد األجانب الطلبــة أعــداد تقليص يف ــبــالده سياســة
الجديدة القوة مصادر فإن بالتايل سبتمرب. و 11 هجامت
والســياحة واملعرفة العلم هي: ناي جوزيف قدمها ــكــام
الدولية املؤسسات و والرياضة والدراما والسينام والفنون
الســيام واإلعالم، الدولية الصــورة الدويل) و (االندمــاج
عن عبارة الناعمــة القوة الجديــد. إذاً، الرقمــي اإلعالم
اآلخرين يف ًوتأثرياً وجاذبيًة قوًة متبنيها متنح رشعية سلطة

عسكرية.  رصاعات أو حروب يف التورط دون
مرة ألول الناعمــة القوة مصطلــح اســتخدام منــذ و
العلوم,  و اآلداب، متارســه الــذي النفــوذ عــن ــكتعبــري
يف الرشــيقة والدبلوماســية والرياضة، واإلعالم، والفنون،
متداوالً الحايل وقتنا يف املصطلح أصبح الدولية، السياســة
ويبالغ يضخمه ما منها وتعليقات مقاالت ويف اإلعالم عرب

اســتخدامه. ولكن، وييسء شــأنه من يقلل ما ومنها فيه،
بطريقة تســتخدم ليك الناعمة القوة فإن الحال، بطبيعة
نطاق خارج أو الطلق الهواء يف تعيش ال أن يجب اافّعالــة ّ
رعاية إىل تحتاج العسكرية، كالقوة ألنها، الدولة، ســيطرة
وتوجيه تصدير كيفية فهم إىل وبالتايل وتوجيه، ومتابعــة
للدولة. وهناك الوطنيــة الغايات يحقق مبــا القوة هذه
والهيمنة ححـالح ــوالسـ املال مبقياس العامل يف األقوى تعّد دول
متلك ال لكنها حدودهــا، خــارج التوســع عىل القدرة أو
القوة مثل تعبأ ال الناعمة القوة ألن موازيــة، ناعمة قوة
قوائم يف مدرجة غري ألنها بهــا تعرتف ال وأحياناً ببلصلبــة، ا

األسلحة. من االسرتاتيجي واملخزون والثكنات األساطيل
معارصتني حالتني عرض ميكن واقعنا، عىل ذلك لتوضيح

باختصار. الناعمة القوة تطبيق عن
فال املســلمني: لإلخوان الناعمة القوة حالــة األوىل -
بتعزيز لســنوات الحركة قيــام الســيايس للمتابع يخفي
يف ارساً تغلغلها طريــق عن لديها الناعمة القــوة مصادر
يف الالواإلعالمية واالقتصادية والتعليمية السياســية األنظمة
و مبادئها لزرع والدولية اإلقليمية املؤسسات وبعض رصرصمرص
ل“ ليصبح العريب أحداث ”الربيع ججاءت حتى أفكارها، نرش
املنطقة خريطــة قلب الــذي األهم االســتثنايئ الحــدث
كأداة للحركة الناعمة القوة وبرزت السياســية وتحالفاتها
فرتة أثناء ييرصي رصرصامل الســيايس للمشهد تصدرها يف رئيســة
القبول بعض عىل الحصول استطاعت كام السيايس، الفراغ

الدويل.
اليمن: يف االيراين التأثري صعود تربز الثانية الحالة أما أ-
الطلبة مئات إرسال لسنوات طهران يف النظام اعتاد حيث
العلمية الحوزات يف للدراسة اليمن يف الزيدية الطائفة من

الثورة مببادئ تأثرهم اىل أدى بالتايل و قم يف عرشية اإلثنا
إىل الثورة تصدير عليهم سهل مام الفقيه، ووالية االيرانية
صالح.   عبدالله عيل نظام سقوط من واالستفادة اليمن

القوة مصادر من الكثري لديها إيران أن بالذكر والجدير
لخدمة اتجاهات عدة يف تسخرها أن واستطاعت الناعمة

الخبيث.  مرشوعها

القوة الناعمة لدول مجلس التعاون
التعاون مجلس دول يف مشــهدنا من قليالً اقرتب وهنا
ولله منلك الناعمة. فنحن للقوة امتالكنا ومدى الخليجي،
أهمها بل الناعمة. أحدها القوة مصادر من الكثري الحمد
الســعودية العربية اململكة يف الرشيفني الحرمني وجــود
انحاء كل يف املســلمني كل تعلــق ومدى روحيــة كقــوة
أجنبي ٩ماليني من أكرث وجود ذلك اىل أضف أ.  بهام العامل
ميكن والذي الخليجــي، التعاون مجلس دول يف يعيــش
املجلس لدول الناعمة القوة مصادر أحد ليكــون توجيهه
مصادر املتحدة العربية اإلمــارات لدولة الخارج.  كام يف
للثقل اكتســابها يف تتمثل الناعمة القوة من بهــا بأس ال
استثامراتها و السياحة مجال يف ومتيزها الدويل االقتصادي
إلكســبو اســتضافتها اومؤخراً املتجددة، الطاقة مجال يف
اإلعالم وهو الحــايل وقتنا يف مصدر أهــم ويبقــى و. 2020
أدواته من الكثري الخليج دول متتلك الذي الجديد الرقمي
بها تصل أن ميكن التي الناعمة القوة للثّل ثثمُي فإنه ومصادره،
يف مهامً دوراً يلعب معلــوم، هو كام العــامل.  فاإلعالم إىل
يف يتسبب وقد بل العام، الرأي وتوجيه وتشــكيل صياغة
خطورة الجمهور. تلك وخداع تضليل يف األحيان من كثري
وحطم املفاهيم كل ــغــري الذي الجديد وخاصــة ــاإلعــالم
عىل تقريباً وســيطر الضوابط كل من وتحرر القيــود كل
كتويرت املختلفة أدواته طريق عــن العاملية التفاصيل كل

آب.  والواتس بوك والفيس
خالل بــأرسه والعامل بــل العريب، للعــامل حــدث ومــا
أكرب كربى وتحوالت تغريات من املاضية القليلة الســنوات
للمنطقة، جديدة خريطة تشكيل يف مساهمتها عىل دليل
كأهم الجديد الرقمي ــاإلعــالم وهيمنة ســيطرة يؤكد مام

الناعمة. للقوة مصادر
خطورتها رغم الفتاكــة، األســلحة تعد مل النهايــة، ويف
والنفوذ، والهيمنــة للقوة األهــم املصدر هي وتأثريهــا،
والفنون، العلوم، و كاآلداب، األخــرى املصادر وأصبحــت
ععيُعرب والتي الرشــيقة والدبلوماســية الرياضة، و اإلعالم، و
وهي لألهداف، وتحقيقاً ًتأثرياً أكرث الناعمــة، بالقوة عنها
دول إن شــك واألذىك. وبال واألخطر األهــم ححـالح ــالسـ ناآلن
القوة مصادر من الكثري متتلك الخليجــي التعاون مجلس
التي الكيفية وتجيد تتعلم أن عليها يجب ولكن الناعمــة
والغايات املصالح لتحقيــق وتوجهها تســخرها أن ميكن
السؤال: متى يبقى الدول. ولكن لهذه كـرتكة ــاملشـ الوطنية

بفاعلية؟! باستخدامها تبدأ
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اXمــــــــن الفكـــــــري وأثــــــــره علــــــــــــــــــــــــــــــ

إن األمن الوطني يف مفهومه 
الشامل يعني تأمني الدولة 
والحفاظ عىل مصادر قوتها 
السياسية والعسكرية 
واالقتصادية واالجتامعية، 
وإيجاد االسرتاتيجيات والخطط 
الشاملة التي تكفل تحقيق ذلك، 
فالبعد الفكري لألمن الوطني 
الذي يهدف إىل حفظ الفكر 
السليم واملعتقدات والقيم 
والتقاليد، هذا البعد ميثل بعدا 
اسرتاتيجيا لألمن الوطني ألنه 
مرتبط بهوية األمة واستقرار 
قيمها التي تدعو إىل أمن األفراد 
وأمن الوطن والرتابط والتواصل 
االجتامعي، ومواجهة كل ما 
يهدد تلك الهوية من تبني 
أفكار هدامة تنعكس سلبا عىل 
جميع مناحي الحياة السياسية 
واالقتصادية واالجتامعية، ألن 
الهوية متثل ثوابت األمة من قيم 
ومعتقدات وعادات.

 إن األمن الفكري مســألة معقدة ومتشــعبة يف مقابل 
األبعــاد األمنية األخرى، فالفكــر املتطرف ال يكون واضحا 
، إذ ال ميلك الحكم عــىل ذلك إال املؤهلون القادرون عىل 
ذلك، لذا فإن الوقوف بقوة يف وجه مصادر الغزو الفكري 
املنحــرف واملتطرف ميثــل ركيزة أساســية لتحقيق األمن 
الفكري، مبا يحمله من أفكار متطرفة وهدامة والتي ميكن 
أن يحملها أفــراد أو جامعات تروج لألكاذيب واالدعاءات 
الباطلة للنيل من ثوابت الوطن، وزعزعة األمن واالستقرار، 

واإلرضار باالقتصاد واملؤسسات االجتامعية. 

تعريف األمن الفكري
األمــن الفكــري هو إحســاس املجتمع بــأن منظومته 
الفكرية ونظامه األخالقي الذي يرتب العالقات بني أفراده 
داخل املجتمع ليســت يف موضع تهديد من فكر متطرف 
وافــد، أي مبعنــى أن األمــن الفكري يعنــي الحفاظ عىل 
املكونــات الثقافية األصيلة يف مواجهــة التيارات الثقافية 

الوافدة أو األجنبية املشبوهة بهدف تقوية األمن الوطني، 
وبذلك يتم حامية وصيانة الهويــة الثقافية من االخرتاق 
أو االحتــواء مــن الخارج وصيانة املؤسســات الثقافية يف 
الداخل من االنحراف، لذا فإن األمن الفكري مسألة يجب 
أن تحظــى باهتامم املجتمع مثلــام وبنفس قدر اهتامم 

الدولة. 

كيف ميكن تحقيق األمن الفكري
إن السؤال الذي قد يطرح يتمثل يف كيف ميكن تحقيق 
األمــن الفكري دون الحجر عىل حق النــاس يف التفكري ، 
ومناقشة األفكار والرؤى والعقائد ومتحيصها ؟ كيف ميكن 
تحقيــق التفاعل الفكري واالســتفادة مام عند اآلخرين ، 
دون الوقــوع يف مــأزق التبعية ، واالســتالب الحضاري ؟ 
كيف ميكن املحافظة عىل الخصوصية الثقافية والفكرية ، 
دون الوقوع يف فخ التقوقع واالنعزالية ؟ وبالتايل البد من 
اإلقرار أن الهوية الفكرية ، والخصوصية الثقافية ، مسألة 

 بقلـــــم: العقيد الركن
خلفان الصريدي

الوقــوف . وجــه مصــادر الغـــــــــــ
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ــــــــــــــــــــى اXمـــــــــن الوطنــــــــــــي 
فيها النظر إعادة أو ، مناقشتها ميكن ال ومســلمة ، حتمية
حول الدائر والجــدل ، الطويل الكالم عــن النظر بغــض ،
الثقافات أن يعني وهذا الكونية، القرية ومفهوم ، العوملة
األمم لسياسات الرئيس املحرك هي ســتبقي والحضارات
ليس الفكري األمن بأن التذكري من بد ال والشــعوب. وهنا
أيضا إمنا الوطني باألمن املعنية السلطات مســؤولية فقط
او التعليمية ســواء أنواعها، بكل االجتامعية املؤسســات
فعال دور تأكيد بكل لها سيكون والتي الدينية او الثقافية
األمن مســتويات أعىل تحقيق يف املســاهمة يف وحيــوي
واملدرسة األرسة دور إىل هنا ــأشــري أدق وبشــكل الفكري،
بكل اإلعالم وســائل ذلك إىل يضاف واملســجد، والجامعة
الدور هذا املجتمع. ويتمثــل من تنطلــق والتي أنواعهــا
وتنمية الفكــري، األمني الوعي ــنــرش يف األوىل بالدرجــة
الشــعور يعمق مام واملواطنني، األمن رجال بني العالقات
الوخيمة بالنتائج الجميــع وتبصري الوطن، لهذا ــباالنتــامء
الحديث املجتمــع.   وعند عىل الفكري االنحراف لخطــر

االقتصاد قطاع يف املستخدمة والتصاميم والصور واألسامء
امللكية حقــوق مســمى تحت يندرج والــذي ــواألعــامل
مردود له الفكرية امللكية حقوق وحامية فتنظيم الفكرية،
اإلبداعية القدرات وتشــجيع الباحثني تحفيز عىل إيجــايب
االقتصاد ودعم تطوير عىل إيجابا ينعكس مام األفراد لدى
والذي الحديثة التقنيــات بركب للحاق والدفــع الوطني

للدولة الوطني األمن عىل إيجاباً بالتايل ينعكس
املجال هذا يف واسعة خطوات الدول بعض خطت وقد
التجارة منظمــة إىل النضاممها اســتحقاقا جــاءت والتي
حقوق قانون تتضمن الفكرية امللكية فترشيعات الدولية،
االخرتاع براءات وقانون التجارية العالمات وقانون املؤلف
وقانون الصناعيــة ــوالنــامذج الصناعية الرســوم وقانــون
أسس مام املرشوعة، غري املنافسة وقانون التجارية األرسار
بأن العلم مــع الفكرية امللكية لحقــوق كاملة منظومــة
لتطبيق التنفيذية والتعليامت األنظمة لبعض حاجة هناك
بشــكل القوانني هذه تفعيل إىل إضافة الترشيعات، هذه

يعني الفكري اXمن
املكونات على احلفاظ

. اXصيلة الثقافية
التيارات مواجهة

أو الوافدة الثقافية
هةوهةاملشبوهة اXجنبية

تحقيق أأهمية بيــان من أيضــا بد ال املوضوع هــذا عــن
والفنانون واملبدعون املخرتعــون ينتجه ملا الفكري األمــن
شــأنها من التي القانونية املواد ترشيع طريق عن واألدباء
التجارية والعالمات األدبية املؤلفات مثل إنتاجهم حاميــة

واملتطــرف املنحــرف الفكــري ـــــــــــزو
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الفكرية. امللكية حامية ثقافة ونرش أكرب

مصادر تهديد األمن الفكري
ً ًأحيانا وتأيت متعددة الفكــري األمن تهديد مصــادر إن
الفنت ومثريي الفكري، والتشدد التطرف جامعات من كثرية
ضوابط أو أمنية رقابة وجود عدم مستغلني الفرقة ودعاة
من الجامعات تلــك وبثه بعرضــه تقوم مــا عىل وقيــود
بكثافة املعلومات وتدفق واإلنرتنت اإلعالمي البث ــخــالل
اـرتاتيجية ــاسـ إىل اللجوء أصبح لذا الوســائل، من وغريهام
عىل الحفاظ يف للمســاهمة ملحا أمرا متكاملة اجتامعية
ثقافيا وتحصينهم الفكري الغزو من وغريهم الشباب عقول
األمني الوعي تزيد التي الصحيحــة املعلومات خالل من
والخروج الجرمية يف الوقوع عن إلبعادهم وذلك والثقايف
السليمة.  الدينية والتعاليم والعادات والقيم األنظمة عىل
األمن ودعم لتنمية وقوية واضحة اـرتاتيجية ــاسـ رســم إن
األمن، توفري يف الدولة طموحات ســبيل لتحقيق الفكري
املتغريات ومتابعة الوقائية، اإلجــراءات وضع يف عرسعة رسرسوال
مصحوبة والعاملي اإلقليمــي الصعيدين عىل ارصاعــات رصرصوال
قد التي واألزمات املشاكالت لعالج واالستعداد بالجاهزية
الفكري األمن خطورة عىل وللتدليل الوطني، األمن تهــدد
أهداف وتحقيق للقهر يأيت العسكري الغزو أن نعلم فإننا
الغزو أما املســتعمرة، الشــعوب رغبة دون اســتعامرية
لتكون واألفكار العقــول لتصفية فهو الثقايف أو الفكــري
وأقىس أشــد الفكري الغزو يكون فقد لذا للغازي، تابعــة
وعن طواعية غازيها إىل ــتســري ًفكرياً املهزومة األمــة ألن
فالغازي لذا الخالص، أو التمــرد تحاول وال ، واقتناع رضــا
إىل بدورة يلجأ العســكري الغزو إىل ســبيالً يجد ال عندما

الفكري. الغزو
يرجع التي الفاســدة الفكري الغزو مصــادر أهــم أ   
فرصفاتهم رصرصت أحــكام منها ويأخــذون الشــباب بعض إليهــا
اإلعالم وســائل هي للتلقي األساســية املصادر ويعتربونها
الفضائيات، ومنها واملرئية، واملســموعة املقروءة املختلفة
تشــوش أخذت التي العنكبوتية الشــبكات إىل باإلضافــة
أقىص إىل إما التطــرف إىل وتدعوهم شــبابنا، أفكار ــعــىل
حاقد اي يروج أن السهل فمن اليسار، أقىص إىل أو اليمني
أن بسبب ذلك وكل الشــبكات، هذه خالل من يريده ملا
يف التاليش عىل أوشكت والثقافية اإلعالمية األمنية القيود
اإلعالمي االنفتاح عنهــا بدال وحل الكونية، العوملــة ظل
املشــكلة هذه من للحد األفضل الحل وأصبــح والثقــايف،
تحصني يف تساهم التي املجتمعية املؤسســات باستخدام
خالل من الفكري أمنهم بتقويــة الغزو هذا من الشــباب
يف تزرع التي والســليمة الصحيحة باملعلومات تزويدهم
الوقوع دون للحيلولــة واألمني، الثقايف الوعي نفوســهم
مســتخدمني الجرمية، إىل الدافع الفكري الغزو مخاطر يف
والرتبوية، النظامية والتدابري اإلجــراءات مجموع ذلك يف
األمن واســتتباب لصيانة الســلطة تتخذها التي والثقافية
الدولة بها تدين التي املبادئ من انطالقاً وخارجياً داخليــاً
بهدف وذلك العليا مصالحها مــع تتناقض أو تتعارض وال

يزرع مام والجامعة، للفــرد واالســتقرار الطأمنينة تحقيق
الخوف. من والتحرر بالثقة اإلحساس

يف تســاهم التي املجتمعية املؤسســات هــذه وأهــم
التعليم ووسائل األرسة، هي مســتقيم صالح جيل إنشــاء
اإلعالم ووسائل والجامعة) واملســجد، املعهد و (املدرســة
من كبرية نســبة عىل التأثري يف الكربى ألهميتها املختلفة،
القنوات انتشــار بعد خاصة الحارض الوقــت يف الشــباب
اللغات بجميع تتحدث التــي والعاملية العربية الفضائيــة
املمنوعة ــوغــري املمنوعــة املواضيــع لجميــع وتتطــرق
أفضل عىل للتعرف محاولة ذلــك ويف واملحرمة، واملباحــة
تسهم وبالتايل الشــباب، لدى الفكري األمن تحصني طرق
الفكري األمن تحقيق يف االجتامعية التنشــئة مؤسســات
األمن حامية يف املعنية املؤسسات من غريها مع بالتعاون

مقوماته.  بكل الوطني
األمنية، الثقافــة عىل الرتكيــز من بــد ال أنــه ــكــام      
أو لألمة الفكــري األمــن من يتجزأ ال جــزء هــي والتــي
التوعية خالل من الفكرية الحصانة تعني والتي املجتمع،
عقول يف األمنية املفاهيم وغــرس املجتمع، ألفراد األمنية

وتدعيم جســورها ومد الثقافة هذه نرش بهدف الناشــئة
أخبار نرش إىل باإلضافة واملواطن، األمن رجال بني العالقــة
وتنمية وأرضارها، بأخطارهــا الجامهري ــوتبصــري الجرميــة
وتصحيح للشــائعات والتصدي الناس لدى األمني الحــس
عوامل لتجنب الكاذبــة، واألخبــار الخاطئــة املعلومــات
يحدث. مبا شفافية بكل الناس وإعالم واالضطراب البلبلة

امللكية الفكرية
األمن من آلية التطــرق يجب مهم أخر جانــب هناك
للملكية سياسات فوضع الفكرية، امللكية وهو أال الفكري
لخلق والبحثيــة العلميــة باملؤسســات خــاص الفكريــة
االخرتاع وتشجيع اإلبداع حفز عىل تســاعد مناســبة بيئة
لخلق بالنتيجة تؤدي التي اإلبداعيــة الجهود كافة ودعم
االخرتاعات كافة أن من التأكد مــع فكرية، ملكية حقوق
املؤسســات نشــاطات عن الناجمة اإلبداعيــة ــواألعــامل
متتني إىل إضافة الالزمة، بالحامية تحظى والبحثية العلمية
الصناعي والقطاع والبحثية العلمية املؤسسات بني العالقة
الجامعات مــع كـرتكة ــمشـ ييبحثيــة مشــاريع يف والدخــول
أسس عىل والدولية اإلقليمية العلمي البحث ومؤسســات
زيادة عىل واملخرتعني ــالباحثــني وبالتــايل تحفز واضحة،
األفراد عىل إيجابا ينعكس مام عوائدهم وزيادة إنتاجهــم

عام. بشكل الوطني االقتصاد وعىل خاص بشكل

كيف نواجه االرهاب الفكري
من  تعزيز البد الفكري اإلرهاب مواجهة مــن لنتمكن
تعزيز مع الشباب فئة لدى املعتدل الوسطي الفكر مفهوم
والتذكري األمن بأهمية وتوعيتهم الصحيح األمني الســلوك
أهمية عىل مشــددين وطننا بها يتميز التي األمن بأهمية
املنحرفة  والحفاظ التيارات إلفشــال واحداً صفاً الوقوف
اإلعالمية املصــادر من الوطنيــة.   التحذير الوحدة ــعــىل
العنكبوتية الشبكات أم الفضائية القنوات سواء املشبوهة
ال التي وامللصقــات واملطبوعات املنشــورات إىل إضافــة

تهديد مصادر تأتي
yأحيان الفكري اXمن

التطرف جماعات من
الفكري والتشدد

ودعاة الفنت ومثVي
الفرقة
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أو نرشها يف املشــاركة وعدم رســمية جهات عــن تصدر
ععتُعنى الفكري األمن لتعزيز مستقلة هيئة إنشــاء إ. تداولها
خاصة الوزارات مســتوى عىل الفكري األمن تعزيز بربامج
والتعليم الرتبيــة وزارات مثل الشــأن بهذا العالقــة ذات
والشــؤون وهيئةاألوقاف والعمل االجتامعية والشــؤون
ورعاية والجامعات العايل التعليم ومؤسســات ــاإلســالمية
عىل املحافظة جهود الرياضية. مضاعفة واألندية الشــباب
به يقوم الذي األمنــي الجهد توازي حتــى الفكري األمــن
ملا الحوار مبــدأ تفعيل أهمية ــعــىل ًمؤكداً األمــن ججرجال
للتغرير عرضة يكونــون قد ممن خاصة الناشــئة يطرحه
املنحرفة. تحديد لألفــكار ضحيــة وقوعهم وبالتايل بهــم
الرأي تشــغل التي بالقضايا يتعلــق فيام واضحة رســالة
القضايا وكل والجهاد والتكفري اإلرهــاب قضايا مثل العام
قبل من لالســتغالل امصدراً تكــون أن املمكن مــن التــي
املفصلية القضايــا معالجة يف الشــبهات. اإلرساع ــمثــريي
والفراغ والبطالة كالفقــر املجتمعي النســيج توهن التي
ليس أنه وضوح بكل وبيان والظلم، باالضطهاد واإلحساس
قبل من فقط يتــم الفكرية الجرائم مقاومة أن صحيحــا
تدخل من بــد ال وإمنا منفرد بشــكل األمنية املؤسســات

املجتمع.   يف الفكري االنحراف لتصحيح األخرى املؤسسات
متكاملة اسرتاتيجية وضع خالل من املســتقبل استرشاف
العلمي التطــور مع وتتعامل الفكريــة امللكيــة لحقــوق
التعدي عن الناجم الرضر لتقويــم معايري وتضع والتقني

الوطني.  االقتصاد عىل وأثرها الفكرية امللكية حقوق عيل
قوانني تفاصيل مــع تتعامل متخصصــة مؤمترات تنظيــم
تشــجيع يتوجب كام املختلفة، وجوانبها الفكرية امللكيــة
الفكرية امللكية مســاقات إلدخال والتعليم الرتبيــة وزارة
إلدخال العايل التعليم وزارة وحفز الثانوية، املرحلة لطالب
إجبارية بصــورة الجامعات يف الفكرية امللكية مســاقات
وبهذا الحقوق، كليات لطالب فقط وليس الطالب لجميع
وبالتايل الحقــوق، بهذه الوعــي مســتوى زيادة يتســنى

الفكري. األمن مفهوم ترسيخ

دور املساجد يف مواجهة الفكر املتطرف
األمن تحقيق يف املسجد به يقوم الذي الهام الدور إبراز

حيث: من الفكري
املجتمع، يف مبادئه واعتدال ــاإلســالم وســطية ترســيخ
فيها، الوقوع مــن للتحذير املنحرفة باألفــكار والتعريف
الداعية ّفاملتطرفة لألفكار ًمنطلقاً املساجد تكون أال ومراعاة
املواطنة وتحقيق ــواالنتــامء الوالء وتأصيل ، اإلرهــاب إىل
الشــاملة، املســجد رســالة تحقيق عىل والعمل الصالحة،
االجتامعيــة األدوار إىل الدينــي دوره يتجــاوز بحيــث
وفق والخطباء األمئة واألمنية.  واختيار والرتبوية والثقافية
وتقويم املتابعة اســتمرارية مع وتأهيلهم، دقيقة ــمعايــري
األمئة ثقافة مســتوى لرفع املناســبة الربامج ووضع األداء،
يف ممســِهموا ُسسليُ واالجتامعية والسياســية الدينية والخطبــاء

الفكري.  األمن تحقيق
يجتهد قــد التي والبيانات الفتــاوى تجنــب وأهميــة
بعض لتناول بإصدارها الفتوى أهل من ليسوا ممن البعض
لوقوع ودرءا حــرج يف البعض يوقع مام الدينية القضايــا
ضحيتها ويكون الفتاوى تلك تسببها وازدواجية إشكاليات

الشباب. من الناشئة

دور االرسة  يف مواجهة الفكر املتطرف
األمن تحقيق يف األرسة به تقوم الذي الهام الدور إبــراز

حيث: من الفكري
معتقداتهم يف واالعتــدال الوســطية مبــادئ ترســيخ
واملواطنــة ــاالنتــامء روح وتنميــة وأقوالهــم، وأفعالهــم
ضد األبناء ــوتحصــني املختلفة,  منوهــم مراحل يف لديهــم
من ببيُبث ما مواجهة ويف الفكــري، االنحراف بدعاة ـر ُّــالتأثـُّ
للتعرف ومراقبتهم ــاإلعــالم، وســائل عرب فكرية انحرافات
مرحلة يف تهذيبهــا أجــل من الفكريــة توجهاتهــم ــعــىل
اســتتباب أهمية ليدركوا ًأمنياً األبنــاء مبكــرة   وتثقيف
مع أولية. التعاون إنســانية وحاجة ًمطلباً باعتباره ماألمــن
ماألمن لتحقيق واألمنيــة، والتعليمية الدينيــة املؤسســات
الدينية الثوابت مع تنســجم التي األهداف وفق الفكري

والوطنية. 

دور املؤسســات التعليميــة يف مواجهة الفكر 
املتطرف

يف التعليمية املؤسسات به تقوم الذي الهام الدور إبراز
حيث: من الفكري األمن تحقيق

الطالب لدى واالعتدال والتسامح الوســطية قيم تعزيز
والعمل والتعليمية، الرتبوية والنشاطات املناهج خالل من
املؤسسات يف اآلخر الرأي ل للتقبللُّ للُّ و الحوار ثقافة إشــاعة عىل
الفكري االنحراف أعراض اكتشاف عىل العمل و التعليمية
ودراسة بداياتها، يف معالجتها أجل من الطالب لدى اًمبكراً
أو التعليم عن الطالب انقطاع إىل تؤدي قد التي املشكالت
بالجامعات اللتحاقهم الفرصة يتيح مام فية، انتظامهم عدم
التدريس هيئة عضو اختيار بحســن واالهتامم ، املنحرفة
تضمن دقيقة معايري خالل من التعليمية املراحل جميع يف
رفع عىل والحرص ومامرسة، اًفكراً واالعتدال الوسطية ييتبّنيه
واالجتامعية والسياسية والعلمية الدينية ثقافته مســتوى
ورضورة الناشــئة، لدى الفكري األمن تحقيق عىل ليعمل
املجال. هذا يف األداء وتقويم للمتابعة فاعلة برامج وضع

واملرشدين الرتبويني املرشفني الختيار دقيقة ضوابط وضع
تحقيق مجال يف املعلمني أداء وتقويــم املدارس، ومديري
وجد. قيام إن الخلل ومعالجة فاعلة بصورة الفكري األمن
مبناقشــة تهتم التي العلمية اللقاءات بتنظيم الجامعــات
العلمي البحث دور وتفعيل الفكري، األمن تحقيق ــُســبل
وضعه خالل مــن اإلرهاب من والوقايــة املجال هــذا يف
مرحلتي يف الجامعــات ــلطــالب االدراســية الخطط ــعــىل
مراكز العليا. إيجــاد الدراســات وبرامــج البكالوريــوس
وتطوعية واجتامعية وثقافية علمية أندية وإنشاء ترفيهية
إرشاف تحت الشــباب الحتــواء الدولة مــدن جميــع يف
من وغريها والتعليم، الرتبية ووزارة العايل، التعليم وزاريت
لعمل املنظمة القوانني الفاعلة. وضع املجتمع مؤسســات
لضامن الفكري باألمن وثيــق ارتباط لها التي املؤسســات

أجلها من أنشئت التي األهداف استغالل عدم

مواجهة من لنتمكن
البد الفكري ا8رهاب
مفهوم تتعزيز من

الوسطي الفكر
فئة لدى املعتدل
تعزيز مع الشباب

ياXمني السلوك
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وتأثVهـا على اXمـن الوطني
 Network Centric Warfare)) حرب الشبكة املركزية
NCW)) هي عقيدة عسكرية (Military Doctrine) أو 
نظريــة حــرب (Theory Of War) ابتكرتها وزارة الدفاع 
للواليات املتحدة األمريكية، وتسمى أيضاً عمليات الشبكة 
 .(Network Centric Operations) (NCO) املركزيــة
والغرض منها ترجمة أو تحويــل األفضلية املعلوماتية إىل 
أفضلية تنافسية، من خالل شبكة حواسيب آلية قوية بها 
معلومات جيدة عن مواقع القوات العسكرية. وقد ظهرت 
فكرة «شبكة الحرب املركزية» عام 1996 عن طريق «وليام 
أونــز» القائد األمرييك الذي وضع نظرية «نظام األنظمة» 
( (System – Of – The Systems. وقــد وصــف «أونز» 
تطور أنظمة مستشــعرات االســتخبارات وأنظمة القيادة 
والســيطرة واألســلحة دقيقة التصويب بــأن متتلك قدرة 
 ،(Situational Awareness) التحذير الجيد عن الحالــة

والتقييم الرسيع لألهداف، والتوزيع املثايل لألسلحة.
و يف عام 2010 وضع مفهوم عسكري يعرف بـ «السيطرة 

 (Full Spectrum Dominance) «الشــاملة عىل الطيف
والذي يعني قدرة القوة العسكرية عىل السيطرة الشاملة 
عىل سامء املعركة (Battle Space) ، والذي يبدأ من مجرد 
عمليات سلمية (Peace Operations) إىل عمليات قتالية 
 Advantages Of) مرتكــزة عىل ميزة التفوق املعلومــايت
Information Superiority).لذلك تســتخدم املعلومات 
لتحقيق اقىص مســتوى تنافيس، كام أن القوات املشــرتكة 
يف شــبكة واحدة متتلــك طريقة جديــدة للتفكري تعرف 
 Network – Centric) «بـــ «شــبكة التفكــري املركزيــة

Thinking)، تطبقها عىل العمليات القتالية.
وتســاعد شــبكة التفكري املركزية يف رسعة اتخاذ القرار 
من خالل اســتثامر ميــزة الســيادة املعلوماتية وتحويلها 
إىل إجراءات وأعامل قتالية. و تعد صورة شــفافة للمهمة 
وحجــم القوة و الجغرافية. لكن املشــكلة الرئيســة التي 
تواجه أي نظام توجيه أســلحة صد الطائرات أو الصواريخ 
البالســتية أو قذائــف املدفعيــة هي اإلنــذار املبكر عن 

بقلم : 
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 (RCS) تلك األهداف وليس تتبعها. فاملقطــع الراداري
للصواريخ البالســتية وقذائف املدفعية ال يزيد عن (0.5 
مرت مربع) لذلك يصعب كشفها إال عىل مسافات قصرية، 
وبالتايل ال يتوافر للســالح زمن رد فعل كايف للتعامل مع 
تلك األهداف ،إال إذا تم ربط تلك لألسلحة (طويلة املدى، 
و متوســطة املــدى، وقصرية املدى) ببعضهــا وتوصيلها 
باألنظمة القــادرة عىل توفري اإلنذار املبكر عن األهداف 
املعادية كاألقامر الصناعية الخاصة باملراقبة واالستطالع، 
 AWACS) ًوأنظمة اإلنــذار، والتحكــم املحمول جــوا
بهــدف   ،(  Airborne Warning And Command
توفري ميزة لتلك األنظمة الصاروخية املوجهة وهي توفري 
صورة واســعة وواضحة لألهداف ، مع فرتة زمنية كافية 
للتعامــل معها، وهذا ما دفع الجيوش املتقدمة إىل تبني 
مفهــوم حرب الشــبكات املركزيــة (NCW) . وتعتمد 
الشــبكات عىل املعلومات والتي تصل إىل درجة التفوق 
املعلومــايت (Information Superiority) وعىل النحو 

اآليت :
أ. نطاق املعلومات ملرسح الحرب:

 العمليات العسكرية تجري يف البعد األريض والبحري 
والجوي ملرسح العمليات، أما حرب الشــبكات املركزية 
 (Information Domain) فتتــم يف نطاق املعلومــات
الذي يشــمل أنظمة الحواســيب اآللية ، وأجهزة جمع 

ومعالجــة املعلومــات، ومعــدات حفظ ونقــل وعرض 
واستخدام املعلومات وتوزيعها يف مرسح الحرب الحديثة، 

ويتكون هذا النطاق من اآليت:
.(Sensors) (1) أنظمة االستشعار 

 وتشمل جميع الكوادر البرشية، واألجهزة التي تعمل 
عىل توفــري املعلومات عن األهــداف املعادية، واملوقف 
القتايل يف ميدان املعركة كالــرادارات، واألجهزة الحرارية 
ومعدات االستطالع اإللكرتوين املحمولة جواً / بحراً / براً. 
و هــذه األنظمة تنتج كاًم هائالً من املعلومات املتنوعة، 
واملتباينة وذلك تبعاً لعمل النظام ونوع البيئة التي يعمل 

فيها النظام.
(2) أنظمة القيادة والسيطرة واالتصاالت.

  وتشــمل كافة الوســائل البرشية واآللية التي متكن 
القادة من مامرســة القيادة والســيطرة عــىل وحداتهم، 
وغالباً ما يكون لكل قوة من القوات املسلحة نظام قيادة 
وســيطرة واتصاالت خاصة بها إلدارة أنظمة االستشــعار 

واألسلحة التابعة لها .
(3) أنظمة الرماية والرضب والتنسيق .

وتشمل الرماية، وأجهزة التصويب، و التتبع، و الرصد 
و املراقبة التي تســتخدم للتعامل مع األهداف املعادية 
(معــدات القصف والتنســيق املحمولة جــواً / بحراً، و 

أنظمة السيطرة عىل النريان).

مفهوم حرب الشبكات املركزية
.(Network Centric Warfare (NCW

تتمكــن الوحدة من موقعها -اعتامداً عىل إمكانياتها- 
من الحصــول عىل معلومات جيــدة تحتاجها الوحدات 
األخرى إلنجاز مهامها بنجاح، ولكن ال يوجد وسيلة لتمرير 
تلــك املعلومات بني الوحدات. بينام أثبتت نتائج العديد 
من املناورات عىل املشبهات و املناورات امليدانية أن أداء 
الوحدة التي تحصل عىل املعلومات من مصادر متعددة 
ومتنوعة (شبكة معلومات) أفضل من أداء الوحدة التي 
تحصل عىل املعلومــات من إمكانياتها الذاتية. لذلك زاد 
االهتامم بتطوير اإلمكانيات واإلجراءات لتكون العمليات 
العســكرية مرتكــزة عــىل (CENTRIC) املعلومــات 
املســتقاة من الشبكات (NETWORKS) برصف النظر 
عن نوع الجهات املســتفيدة من املعلومات، وذلك بدالً 

من االكتفاء باملعلومات املتوفرة من اإلمكانيات الذاتية.
من هذا املفهوم جاء اصطالح حرب الشبكات املركزية، 
وبالتــايل فإن الهــدف منها زيادة املعلومــات للعمليات 
العسكرية عىل املستوى االسرتاتيجي و العمليايت والتعبوي 
 Combat) وذلك للمساهمة يف تحسني الفعالية القتالية
Effectiveness)، وأيضا دقة ورسعة تنفيذ منظومة صنع 
القــرار التي تشــمل: املراقبة والتوجيه، واتخــاذ القرار ، 
والتنفيــذ، وهذا ما يعرف حديثاً بـــ «نظام األنظمة» أو 
«منظومة األنظمــة» «System Of The Systems» ، أو 
نظام «القيادة والســيطرة واالتصاالت والحواسيب اآللية 
 (C4I2SR) واملشاركة العملياتية واالستخبارات واملراقبة،

.
• من وجهة النظر النظريــة فإن تطبيق مبادئ عرص 
املعلومات بغرض زيادة رسعــة االتصاالت وزيادة توفري 
اإلنــذار عن حالــة (Situation Awareness) وذلك من 
خالل الشبكات سيؤدي إىل تحسني كفاءة وتأثري العمليات 

القتالية .
• ومــن هنــا فإن ذلك يســمح بأن تكــون الوحدات 
القتالية صغرية يف الحجم وتعمل بطريقة أكرث استقاللية 
وأكــرث تأثرياً، كام ميكن تخصيص عــدة مهام لها أكرث من 

الوحدات الغري مرتابطة يف شبكات.
• تعد املستشعرات املوجودة يف شبكة واحدة مصدراً 
جيداً ومســتمراً للبيانــات ويتم معالجة تلــك البيانات 

لتتحول إىل عمليات.
• كام يزيــد الـ NCO من درجة املشــاركة والتعاون 
من خالل تدفق الكثري من املعلومات خالل جميع أبعاد 
ميدان القتال، حيث تتشــارك البيانات املطلوبة، وتعالج 
وتحــول إىل معلومــات، وبالتايل يتم إرســالها برسعة إىل 

الجهة أو النظام املحتاج لها .
• وتحقق الشــبكة املرنة القوية التي تربط الوحدات 
املقاتلة إىل الرسعة يف «إيقاع املعركة» ومنع وتقليل تأثري 
النريان الصديقة، وخطورة بعض العمليات الصديقة ضد 
الوحــدات الصديقة، كام أنها تحقــق وتوفري قدرة قتال 

عالية للوحدات الصغرية الحجم.
• تشمل أهداف القيادة والسيطرة لـ شبكة العمليات 

املركزية (NCO) عىل:
تقصري (تقليص) دورة اتخاذ القرار
تقصري (تقليص) دورة اتخاذ القرار

 ب. تحسني املعرفة والفهم لنوايا القيادة.
جـ. زيادة القدرة يف إمكانية الدخول عىل «املعلومات 
املجمعة» لجميع القوات وذلــك لتقليل «عدم الوضوح 

واالختالفات». 

إجراءات إضعاف الشبكات املركزية 
1. التدمري. وذلك بتدمري مراكز قيادة وســيطرة العدو 
بسوائل النريان املختلفة (الطريان – الصواريخ – املدفعية).

. (Deception) 2. الخداع
 أ. متثيل نشاط الكرتوين وهمي.

 ب. اخرتاق شبكات العدو إليهامه بأنه حقيقية.
 جـ. إذاعة معلومات و أوامر كاذبة لتضليل العدو عن 

حقيقة املوقف.
. (Destroy) 3. التدمري

أ. تنفيذ اإلعاقة الالســلكية عىل شــبكات واتجاهات 
 UHF – VHF –) العدو الالسلكية يف مجاالت الرتددات

HF) برية / بحرية / جوية .
ب. اســتخدام أنظمة الطاقة املوجهــة لقتل العنارص 
البرشيــة، و تدمــري مراكز القيــادة والســيطرة، وتدمري 

وتخريب األنظمة اإللكرتونية للعدو.
4. التأخــري (Delay) . وذلك بتحميــل كم هائل من 
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اإللكرتونية العــدو شــبكات عىل الخداعية املعلومــات
معالجة عىل القــدرة وعدم التشــبع درجة إىل للوصول

البياناتاملستقبلة.
. (Defend) 5. الحامية

ضد لقواتنا والسيطرة القيادة ملراكز الحامية أ. توفري
 – – صواريخ اـريان ــطـ املعادي ( املــادي التدمري وســائل

مدفعية....) .
املضادة الصواريــخ مــن املستشــعرات ب. حاميــة

 (Anti-Radiation Missile (ARM (M لإلشعاع (رادارات
.

: باآليت االتصاالت أنظمة ــجـ. تجهيز
واإلعاقة). ضد (التنصت الكرتونية حامية (1) دوائر

والشيفرة. الكود  (2) استخدام
اإلرســاالت ذات االتصــاالت أنظمــة (3) اســتخدام

الحديثة. 
لجذب الركنية العواكــس اســتخدام يف (4) التوســع
والســيطرة القيادة مراكز عــن خداعه و العدد انتبــاه

معاملها. وتغيري الحقيقية لقواتنا
الرقمية االتصاالت أنظمة اســتخدام يف ــهـ. التوســع
تطبيق (FDMA) التقســيم وســهولة لكفاءتها، نظــراً
والتقســيم ،(TDMA) الزمنــي والتقســيم دـرتددي، ــالـ

ل) للمستخدمني . CDMA) التشفريي
ضد لالتصاالت اإللكرتونية لألجهــزة حامية و. توفري

املوجهة) . للطاقة املضادة التوجيه (األغطية أنظمة

اإلجراءات املضادة ملراكز القيادة والسيطرة 
واالتصــاالت والحواســيب اآللية إلضعاف 

شبكات العدو.
يف تســتخدم صناعية أقامر شــبكة عن عبارة هــو •
والسيطرة القيادة مراكز بواسطة االسرتاتيجية االتصاالت
تتوفر حيث ةـرية ــكبـ ومســاحات نطاق عىل العســكرية

إن تطبيق مبادئ 
عصر املعلومات 

بغرض زيادة سرعة 
االتصاالت وزيادة 
توفI ا�نذار من 

خالل الشبكات 
سيؤدي إ� حتسني 

 Iكفاءة وتأث
العمليات القتالية

بغرض للبيانات بث إعادة عملية املحطات هذه وتحقق
. األزمات وإدارة الدبلوماسية، واالتصاالت املبكر، اإلنذار
عىل املتزامن املدار يف صناعية أقامر أ) 8) عدد هناك •
ــالـ الحيز خالل األرض ســطح ع) عن قدم ارتفــاع (36000
يســتخدم Extra High Frequency (EHF))) حيــث
kk(Uplink) والرتدد العلويــة GHz) للوصلة دـرتدد (44 ــالـ
kk(Downlink) وبالتــايل الســفلية GHz) للوصلــة 20)
االتصال . وصالت عىل اإلعاقة وتجنب تحييد باستطاعتها
عبارة هو املشرتك املعلومات لتوزيع التكتييك النظام •
واملحادثات البيانات لنقل يستخدم اتصاالت شــبكة عن
التقسيم تسمى إرسال تقنية باســتخدام وذلك الصوتية
TDMA) time Division)] كـرتكني ــمشـ لعــدة الزمنــي

(Multiple Access
لجميع جيدة مقاومة لــه التقنيات من النوع وهــذا

اإللكرتونية. اإلعاقة أنواع
بحيث كبرية التقنية (TDMA) بســعة هذه تتميــز
Command) والسيطرة القيادة عمليات بتنفيذ تسمح
املســتخدمني من ــكبــري Control Operation) لعــدد
عىل منترشة تكون والتي والربيــة البحرية عىل تشــتمل
الكيلومرتات . من مئات بحوايل تقدر جداً ةكبرية مساحات

: «JTIDS» من ــالـ نظام ويتكون
. أ. عدد (128) شبكة

بعملية يقوم أن املســتخدم يستطيع شــبكة كل ك. ب
والبيانات. الرسائل واستقبال إرسال

 (Repeater) «كمعيــد» النظام اســتخدام ..ـ. ميكن ــج
املستخدمني. بني لالتصاالت

عمل حالة يف ــالـ (JTIDS) يظل نظام فإن د. وبالتايل
م) مستخدم . عدد (2 األقل عىل هناك كان ط) طاملا Active)
الشــبكات يف ــالـ (JTIDS) املســتخدم نظــام ينظم
الشــكل kk (Centric Network) كالتايل (انظر املركزيــة

املرفق) :
إىل (112) دورة (112 اليوم ســاعات عدد أ. تقســم
دقيقة) . مدتها (12،8 زمنية فرتة لها دورة وكل ،(Cycle
Frame) وكل إىل (64 تقســيمها «دورة» يتم كل ك. ب
يتكون ي» Frame» كل وأيضاً ثانية»، ههدته «12 ددم م»  Frame»

زمنية). خانة Time Slot (1536 من
مدتها (7،8 زمنية (Time Slot) تكون خانة ..ـ. وكل ــج

ثانية) . مليل
يتوفر مستخدم كل فإن العمليات نوع عىل اواعتامداً
إرســال من ميكنها حيث زمنية أو (2) خانة أ) عدد (1 له
«الخانات جميع فإن االســتقبال عملية وأثناء ، الرسائل

لالستقبال. وجاهزة متوفرة تكون الزمنية» األخرى
يرغبها التــي املعلومات اختيــار للمســتخدم ميكن

إليها . ويحتاج
إىل (98304)  Cycle» مقســمة «الــدورة أن وحيث
الحــاالت يف أنــه زمنيــة (Time Slot) وحيــث خانــة
مستخدم «خانة لكل يخصص فيها التي للغاية املحدودة
تكون بالتايل فإنه ، فقــط و) واحدة Time Slot) «زمنيــة
بواســطة تســتخدم أن عىل ــالـ (JTIDS) قادرة شــبكة

. أكرث أو (98000( مستخدم
باآليت: تختص بيانات عىل رسالة كل تشتمل أن ويجب

. Identity الهوية تحديد •
. Location واملوقع •

. (Statue Of The  User) املستخدم وحالة •
• الشبكة إىل املشتمالت تلك جميع تقديم يجب
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قضايا اس�اتيجية:
 ا�ثار املرغوبة للقوة الوطنية

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إس�اتيجية

تتطلــب حاميــة املصالح الوطنية ألي دولة تطويــر القدرات ليك تواجه أنواعاً عديــدة من التحديات. وعىل 
الرغم من أن اســتخدام أدوات القوة الوطنية بصورة فعالة قد يكون أمراً معقداً متاماً، فإن اآلثار املرغوبة التي 
تســعى الدول إىل تحقيقها تكون بســيطة متاماً يف العادة؛ فإما أن تســتخدم الدول القوة (عادة يف الحرب) أو 
التهديــد بالقــوة لتجرب دوالً أخرى عىل الخضــوع إلرادتها (اإلكراه)، أو تتصالح مع الــدول األخرى عىل تحقيق 
أهداف مناســبة للطرفني (الرتايض واملصالحة)، أو تســتخدم الدول حوافز إلقناع الدول األخرى بتنفيذ ما تريده 

منها طوعاً (اإلقناع).
فعندما تســعى الدول الســتخدام اإلكراه، فهي إما أن تردع خصومها عن إحداث أذى لها، أو أنها تجرب هؤالء 
الخصوم عىل الترصف بالطريقة التي تريدها، ســواء باســتخدام القوة، أو التهديد باســتخدام القوة. ويف حالة 
الردع يتمثل الهدف يف الحفاظ عىل الوضع الراهن، وإقناع الدولة املعادية باالستمرار يف سلوكها الحايل. وعندما 
تســعى الدول للردع، تقوم أوالً بتهديد الخصوم بعقاب ممكن إن غريوا ســلوكهم الســلمي، فإذا مل تغري الدولة 
املعادية من سلوكها السلمي وحافظت عليه، كان الردع عند ذلك ناجحاً وال يتم إيقاع العقاب بها، أما إن زادت 
الدولــة املعادية من عدوانيتها فيتم عندها إنزال العقاب الذي جرى تهديدها به (من خالل القوة العســكرية، 
أو العقوبــات االقتصاديــة، أو إجراءات عقابية أخرى). وعندما تســعى دولة إلكراه دولــة أخرى، يكون الهدف 
هو تغيري الوضع الراهن إلقناع العدو بتغيري ســلوكه العدواين. ويف العادة توجه دولة ما تهديداً للدولة املعادية 
بعقوبة ممكنة إن ثابرت الدولة املستهدفة عىل سلوكها العدواين، فإذا أصبحت تلك الدولة املعادية أقل عدوانية 
فال حاجة عندئذ إىل إنزال العقوبة بها، أما إذا مل تغري الدولة األخرى ســلوكها فيتم تنفيذ التهديد. وميكن تنفيذ 
اإلكراه من خالل إجراءات اقتصادية أو دبلوماســية، أو ميكن حتى إلجاء الدول إىل الشعور بالعار بواسطة الرأي 

العاملي.
ليس الرتايض واملصالحة بالســهولة التي يبدو عليها حينام يكون األمن الوطني يف خطر؛ إذ مثة رشوط معينة 
مطلوبة عادة ألي مصالحة دامئة، وأهم هذه الرشوط: مراعاة القانون الدويل عموماً، ونظام أو توازن قوى مينع 
إحدى الدول من تجاهل القانون الدويل أو انتهاكه دون أن تنال جزاءها، وخري مثال عىل هذا نظام الوفاق األوريب 
يف القرن التاســع عرش، كام هو حال األمم املتحدة يف وقتنا الحايل. فمعظم الدول تســعى للمصالحة والتســوية 
حفاظاً عىل الســلم عندما تكون القضايا غري مهمة نســبياً، وميكن وصف املصالحة مبقولة الربح والخسارة التي 

يحصل فيها كال الطرفني عىل بعض - وليس كل - ما يريدانه، وبالتايل فإن املصالحة ال متثل دوماً الحل األمثل.
أما اإلقناع فهو يُعرف عىل نحو أكرث شــيوعاً بالقوة الناعمة، وهو مصطلح وضعه "جوزيف ناي" من جامعة 
هارفــارد ليصف قدرة دولة ما عىل جذب دول أخرى واســتاملتها بدالً من اســتعامل القــوة، ولذلك فإن القوة 
الناعمة تشــري إىل القدرة عىل تكوين أفضليات لدى دول أخرى من خالل االســتاملة واالستقطاب، وتشمل أكرث 
األدوات شــيوعاً للقوة الناعمة: الثقافة، والقيم، والرأي العام، ومامرســة الضغط من خالل املنظامت املتعددة 
الجنسيات، وتقوم بعض الدول باإلقناع بشكل غري مبارش وبعضها اآلخر بشكل مبارش، ولكن جميع الدول تنجح 

يف هذا اإلقناع إىل حد ما، وذلك حسب مواردها وصورتها عىل الصعيد الدويل.
ولــيك ينجح أي من هــذه الخيارات ال بد أن تكون االتصاالت بني الدول واضحــة ومعروفة املصدر؛ إذ ال بد 
أن تدلــل مصداقية الرســائل الصادرة من أي دولة عىل أنها تتمتع بــاإلرادة والقدرة عىل تنفيذ اإلجراءات التي 
تتوعد بها. ويجب أن ترســل إشارات ورسائل بتهديدها إىل الدولة املستهدفة، وأن توضح أنها لن تنفذ التهديد 
إن أذعنت الدولة املســتهدفة وامتثلت. كام يتعني عىل الدولة املســتهدفة أيضاً أن ترسل إشارات بأنها ستمتثل 
(أو ترفض). ولهذا تعترب عملية إرســال الرسائل واإلشــارات الوطنية فناً يتمتع بأهمية حاسمة يف ضامن جميع 

آثار األمن الوطني.
عىل الرغم من أن دولة اإلمارات العربية املتحدة برهنت عىل قدرتها عىل استخدام القوة بشكل واضح متاماً، 
فإن ثقافتنا الوطنية تويل أهمية للمصالحة واإلقناع من خالل املحفزات، وبالتايل نجد أن التأثري اإلنساين والثقايف 
لدولة اإلمارات معروف جيداً حول العامل. وحينام نواجه التحديات يف املستقبل، فإن استخدام اإلمارات العربية 
املتحدة لتأثريها ونفوذها مبهارة لتحقيق اإلكراه واملصالحة واإلقناع لن يؤدي إىل خدمة شــعبها بشــكل مستمر 

فحسب، بل سيسهم أيضاً يف ضامن استقرار املنطقة•
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ويقول الخرباء أن استخدام 
الدخان ميثل تعزيزاً هاماً 
لقدرات االسرتاتيجيات الحالية 
للدفاع الصاروخي والسيام وأنها 
قليلة التكلفة وبالتايل فإنها 
تغري معادلة تكلفة الهجوم 
مقابل تكلفة الدفاع بحيث متيل 
الكفة مرة أخرى لالسرتاتيجيات 
الدفاعية .

أن الكمبيوتر، بواســطة جرت التي الحرب ألعــاب وأظهرت
،٪25 بنسبة وتقليلها إنقاصها ميكن الصديقة القوات خســائر
معدل من تبطئ أن ضضأيضــاً وميكنها الدخــان، اســتعامل عند

. ٪50 بنسبة العدو تقدم رسعة
الدور عــن التغايض يعني ال ذلــك فإن الحــال وطبيعــة
الهجومية، للعمليات ريريـري ــالتحضـ يف الدخان يلعبه الذي الهــام
األفكار صحيفة يف ريريروميستريوف بافيل املارشــال كتبه ملا وفقاً

. Voyennaya) (Misl الروسية العسكرية
األصول إخفاء ىلىلـىل ــعـ الحروب يف الدخــان دور رصرصـرص ــيقتـ وال
الوقاية يف أيضا مهم دور يلعب وإمنا فقط، الثمينة العسكرية

واإلشعاعية. والبيولوجية الكيامئية الهجامت من
تكون أن البد وفاعلة، مؤثرة الدخان ســحابة تكون وحتى
وموضوعة الكفاءة، مــن عالية درجة ىلىلعىل توليدها منظومــة
إغراق ىلىلعىل تعمل بحيث رسيع، انتشــار وذات جيدة بصورة

بالدخان. املحيطة املنطقة
مجموعــة ىلىلـىل ــعـ للدخــان املؤثــر االســتخدام ويتوقــف
والظروف األرض طبيعــة معرفة مقدمتهــا يف العوامــل من

الجوية. األنواء وحالة الريح واتجاه الجغرافية
املهمة األسئلة من عدداً الحروب يف الدخان استخدام ريريويثري
واملدة بالدخان، تغطيها ميكن التي املساحة قطر مقدمتها يف

الرياح. تبدده أن قبل الدخان فيها يستمر أن ميكن التي
األجيال أن الدخان ىلىلعىل أجريت التي التجارب نتائج ريريوتشري
تولد أن ميكن الصناعــي الدخان توليد أجهــزة من الجديدة
إىل ثالثة بني ترتاوح مســاحة لتغطية الدخان من كافية كمية

األقل. ىلىلعىل أيام ثالثة ملدة كيلومرت عرشين

ستار رسية
الروسية القوات اســتخدمت املايض أغسطس شهر مطلع يف
وحدات إلخفــاء الدخان لتوليــد وثابتة متحركــة مضخــات
مريمورســك،وإضفاء ريريسف مدينة يف املوجود ــالشــاميل لاألســطول
ضد الحامية قــدرات اختبار عمليــة ىلىلعىل الرسية من ســتار

واإلشعاعية.  والكيامئية البيولوجية األسلحة
الســوفيتية القوات قبلها ومن الروســية للقوات وســبق
يف العســكرية العمليات من عدداً ع  إلخفاء الدخان اســتخدام

وأفغانستان.  والشيشان أوكرانيا
جديد ليس الحروب يف الدخان اســتخدام فان الواقع ويف
إلخفاء الدخــان الجيوش اســتخدمت الســنني آالف فمنــذ
ولكن االســتطالع، ىلىلعىل العدو قــدرة وشــل القوات تحركات
العاملية الحرب يف إال يبدأ مل نظامية بصورة الدخان اســتخدام
تنقالت وحامية وخداع حجب إىل الحاجة قضت عندما األوىل،

العدو .  رصد من املشاة احتياطي
األوىل العاملية الحــروب يف األبيض الفســفور اســتخدم و

واسع. نطاق ىلىلعىل الدخان لتوليد
لحجب ،1917 سنة يف الدخان سحابات اإلنجليز واستخدم
التي الدخان أنواع وكانت ســكارب، معركة يف الدبابات تقدم
وقد األسود، النوع من األوىل العاملية الحرب يف استعاملها بدأ

مستقرة.  ريريغري ألنها عليها االعتامد ميكن ال أنها أثبتت
أســاليب وتبدل تطور ومع الثانيــة، العاملية الحــرب ويف
استخدامه ميكن قوة ومصدر نافعاً شيئاً الدخان أصبح التعبئة،

التعرض. يف
غطاء ريريلتوفري مولداً 40 األمريكية املتحدة الواليات نرشت و
املحور طائرات ــهجــامت ضد الجوية للقواعــد الحامية مــن

للطائرات. املضادة األرضية الدفاع أنظمة عن وحجبها
ساحل طرف ىلىلعىل دخان بسحابة األمريكية القوات وخلقت
شــهرين ملدة كلم، 25 بطول منطقة يف 1944 عــام يف انزيــو
امليناء . يف االستعداد عمليات مراقبة من األملان ملنع كاملني،

عام يف دخان ستارة السوفييتي األحمر الجيش واســتخدام
كلم. 30 امتدادها جبهة ىلىلعىل ريريدينبيري نهر 1943  لعبور

العســكرية األصول إلخفاء كذلــك الدخان اســتخدم كام
اســتخدم كام الكوري، الحرب خالل يوســان ميناء يف البحرية
الخليج. يف الصحراء درع عملية خالل املطارات لحامية الدخان

فهمـــــي إعـداد: جــورج

تقنيات
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تعطيل قدرات العدو
الرؤيــة حجــب أدوات مــن فئــة إىل الدخــان ينتمــي
عازلة طبقة خلــق عرب العملية مســارح يف (Obscurants)

األهداف.  رؤية يف املعادلة القوات متنع
عرب القتالية الكفاءة زيادة يف الحجب أدوات دور ويتمثل
ســبيل ىلىلوعىل وخداعه، االســتطالع ىلىلعىل العدو قدرات تعطيل
التي النســبية امليزة لتحييد الدخــان اســتخدام ميكن املثال

املدن.  داخل قتاله عند العدو بها تتمتع
أنها ىلىلعىل الحجب أدوات العســكريون الخرباء يصنــف وال
تصنف وإمنا سامة خواص له بعضها أن رغم كيميائية أسلحة

كيميائية. مركبات أنها ىلىلعىل
التي املــواد من هريها ريريوغ للدمــوع املســيلة فئة وتتضمــن
التي رصرصاإلليكرتوبرصية األجهــزة عمل وإعاقــة تعطيل ميكنهــا

واالمريئ. املريئ املوجي النطاق من تصل
مولدات استخدام أبرزها الدخان لتوليد طرق عدة وهناك
لتوليد اللزوجة قليلــة البرتويل ريريـري ــالتقطـ نواتج ريريبتبخري تقــوم
استخدام ميكن الحاالت بعض ويف الدخان، من كثيفة ســحابة

الهدف. نفس لتحقيق الصناعي الجرافيت رقائق
يف املنثورة الرقيقة الهبــاء حبيبات فإن الحالتني كلتــا ويف
عمل تعرقل وبالتايل الضوء، أشــعة انكسار إىل تؤدي األجواء
التي االســتهداف وأجهزة االلكرتومغناطيســية التتبع أجهزة

والطويلة.  واملتوسطة القريبة املوجات ىلىلعىل تعمل
الدخان مولــدات تعديل يجري األحيــان من ريريـري ــالكثـ ويف
ريريلتوفري خاصة وبصفة البحرية، القوات اســتخدامات لتناسب
األقامر عمل لتعطيل للســفن املضادة الصواريخ من حاميــة

الحالة هذه يف الناتــج الهباء حبات تكــون حيث الصناعيــة،
يف القوية الرياح ريريـريات ــتأثـ تقاوم بحيث ولزوجــة كثافة رثرثـرث ــأكـ

البحرية. البيئة
الكربون أليــاف من ســحب تخلق التي املولدات وتعــد

البحرية. العمليات مع مالمئة رثرثاألكرث

صد الهجامت
من هاماً دور يلعــب أن ميكن الدخان أن إىل اـرباء ــالخـ ريريـري ــيشـ
العمليات بيئــات يف العاليــة الحراريــة الطاقــة امتصــاص
اريات ريريتأث من يحد أن ميكن أنه كام أنشطة النووية العســكرية

الليزر. أشعة من مكثفة خدمة بإطالق تعمل التي األسلحة
للهجامت التصدي من خاصة الدخان استخدام ويكتسب
الفعالة املواد أغلــب ألن والكيميائية البيولوجيــة باألســلحة
الجو يف ينترش بخار أو ســائل صورة ىلىلعىل تكون املســتخدمة

القتالية. قدراتهم تعطيل أو الجوي الهباء من كنوع
أن ميكن الدخان ســتائر اســتخدام أن إىل الخرباء ريريـري ــويشـ
ذات الحيوية املدنية األهداف إخفاء يف مهم دور أيضا تلعب

الطبيعة.

حامية املدرعات
Smoke Grenade) الدخــان قنابــل قــذف أنظمــة توفــر
النجاة إمكانية لزيادة إضافية وسيلة الحديثة، (Launchers
يقلل جيدة، بصــورة الدخان انتشــار ألن املدرعة، للعربــات
إخفاء عرب منها، الضعيفة األماكن يف العربات إصابة احتامالت

العدو. ونظر رصد عن األهداف هذه حركة
حاجبة ســحابات إنشــاء أن العســكريون الخرباء ويؤكد

حامية يف وأهمية بــروزاً رثرثأكرث دوراً يلعــب الدخان بواســطة
الرصد ويجعل القتــال جبهات يف املتحركة املدرعــة القوات
كام صعبة، التعبوية الوحدات ىلىلعىل والســيطرة املصوبة والنار
التلفزيون الحمراء، تحت األشــعة من االســتفادة من يقلص

الليزر. 
ذات حديثة معدات والروسية األمريكية القوات وتستخدم
الطيف من املريئ القسم وراء فيام العمل ميكنها عالية، تقنية

.(Electromagnetic Spectrum) الكهرو- مغناطييس
قذائف إطالق املعدات هذه من الثاين الجيل ويســتطيع
،(Anti-Infrared) الحمراء تحت األشعة لرصد مضادة دخان،
بأنظمة االستطالع تعيق وتغطية، تعمية ستارة عمل وميكنها
ىلىلعىل العدو قدرة عرقلة ميكنهــا كام والنهارية، الليلية الرؤيــة
األشــعة عن الباحثة باملقذوفات الصديقة األهداف اقتنــاص

. Heat (seeking) للحرارة الالقطة أو الحمراء تحت
من يقلل أو مؤثرة، بصــورة يحبط أن الدخان ويســتطيع
فيها ويحدد يعني والتي بالليــزر، التوجيه منظومات فعاليــة

الليزر.  نقطة بواسطة تقليدية بصورة الهدف
عدة، بوسائل املنظومات من النوع هذا ىلىلعىل الدخان ويؤثر
يقوم الذي املشغل لدى الهدف صورة اعرتاض طريق عن إما
طاقة إضعاف طريق عن أو الليزري، األهداف محدد بتشغيل
فيه يتمكن ال الذي املستوى إىل املنعكسة أو األساسية الليزر
وجعلها الليزر نقطة عكس طريق عن أو كشفها، من الباحث
إىل املقذوف ينســاق وعندئذ الهدف، وكأنها للباحث تظهــر

الحقيقي• للهدف التوجه من بدالً الدخان غيمة حافة

مهم دور الدخان يلعب
العمليات من الوقاية .
والبيولوجية الكيميائية

وا8شعاعية
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.2017 عام منتصف يف التسليم يتم أن
125" التابعة "اف الجديــدة الفرقاطــة تكليف وميكــن
يف عامني ىلىلعىل تزيــد قد بعمليات األملانية البحريــة ححـالح ــلسـ
تشغيلها وميكن األم، القاعدة إىل تعود أن قبل الواحدة املرة

االســتوائية.  األجواء ظل يف حتى ســنويا ســاعة 5000 حتى
هندسيا وتصميام جديدا انسيابيا جسام الفرقاطة وتستخدم
twoisland'' "ــالجزيرتــني نظريــة " ىلىلعىل وتعتمد مفتوحــا،
عملياتها مواصلة إمكانيــة للفرقاطة يتيح الــذي concept
بفضل وذلك جســيمة ألرضار تعرضها بعــد حتى القتاليــة

املنفصلني.  الفرقاطة جــزيئ بني األساســية الوظائف توزيــع
كام املروحية، للطائــرات مهبط الفرقاطة لــدى يوجد ــكــام
القاسية األجســام ذات للنفخ القابلة الزوارق تحميل ميكنها

األخرى. الشحن حاويات ىلىلعىل عالوة RHIBs
املشاركة 125" يف "اف للفرقاطة الرئيسية املهمة وتتمثل
يف الجنسيات املتعددة املهام مثل كـرتكة ــاملشـ املهام تنفيذ يف
بشكل الفرقاطة الشبكات. وتعتمد ىلىلعىل املعتمدة العمليات
يف يســاهم الذي األمر اآللية، واملعدات األجهــزة ىلىلعىل ريريكبري
وجود مع فقــط، فردا 120 إىل الطاقــم أفراد عــدد خفص
القوات عنــارصا من ارصا رصرصعن 70 ل تتســع إضافيــة مســاحة

الفرقــاطــــــة البحـريــــــة اXملــانيــــــة "إف 125" 

يجرى حاليا تطوير الفرقاطة األملانية "إف 125" التي تنتمي إىل عائلة 
الفرقاطات "125 بادن – فورمتربج" لخدمة سالح البحرية األملانية، 
وذلك يف إطار املرشوع ARGE F125، وهو عبارة عن مرشوع مشرتك 
بني رشكتي "تيسني كروب" و "لورسن".

التابعة   "125 "إف  الفرقاطة  من  نوع  أول  بدأ 
البحرية األملانية، والتي متثل الفرقاطة "  لسالح 
يف   (222 اف  الرقم  (وتحمل  فورمتربج"   – بادن 
املستقبل ، تجاربه البحرية يف السادس من إبريل 
العالمات  إحدى  الفرقاطة  هذه  ومتثل  املايض، 

البارزة للمرشوع.
التي  والتشغيل  التصميم  نظريات  وتطرح 
الفرقاطة مفهوما جديدا  تلك  تصنيع  طبقت يف 
يف  املستخدمة  النظريات  عن  للغاية  ومختلفا 
إنتاج الفرقاطات السابقة التابعة لسالح البحرية. 
فعىل مستوى التصميم، تستخدم الفرقاطة نظام 
الكهرباء  بالديزل-  يعمل  مزدوج  توربيني  دفع 
والغاز (CODLAG)، أما عىل مستوى التشغيل 
فمن املقرر أن تركز الفرقاطة عىل دعم عمليات 
أعاىل  يف  عمليات  وتنفيذ  والتوازن،  الثبات 
الواحدة،  املرة  يف  عامني  إىل  تصل  قد  البحار 
الخاصة  املعروفة  املناوبة  جداول  استخدام  مع 

بأطقم التشغيل.

ىلىلعىل 125" رســميا البارجــة "اف تصنيــف تم وقــد
حيث املدمرة، حجم مــن يقرتب حجمها كان وإن فرقاطــة
أضخم بذلك لتكــون طنا، 7,200 ىلىلعىل اإلزاحــة نســبة تزيد
تحل أن املقــرر العامل. ومن مســتوى ىلىلعىل بحرية فرقاطــة

نوع "برمين". من الفرقاطة محل الفرقاطة
عام من اعتبارا الحــايل بشــكله املرشوع تنفيذ بدأ وقد
الرشكات مــن اتحاد ىلىلعىل البنــاء عقد ــترســية 2004. وتــم
رشكة يضم ،ARGE F125 باســم ععيُعــرف (كونســورتيوم)
سيســتمز" ورشكة "لورســن" ورشكة مارين كروب "تيســن
"لورســن" فيام رشكة من جزءا أصبحت "بينيفرفت"(التــي
يتم أن املفرتض مــن 2007. وكان عام يونيو شــهر يف بعد)
2017. وقد وعــام 2014 عام نهايــة بني الفرقاطة تســليم
مليار 2,69 حــوايل 2008 لعام األملانية امليزانيــة خصصــت

املرشوع. لتمويل دوالر) مليار 3,08) يورو
شــهر الفرقاطــة "بادن – فورمتربج" يف ــتدشــني تم وقد
شهر يف مرة ألول املاء إىل إنزالها وجرى ،2013 عام ديســمرب
يف البحرية االختبارات إجراء املقرر 2014. ومــن عام مارس
سيتم حيث البلطيق وبحر الشامل بحر من القريبة املناطق
املتوقع الجديدة. ومن الفرقاطة وأنظمة الدفع نظام تجربة

«تيسني كروب» و «لورسن»
مشروع مش�ك بني شركتي
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الخاصة. ويتم تغيري أفراد الطاقم كل أربعة شهور، فيام تظل 
الفرقاطة ثابتة يف منطقة العمليات.

الفرقاطة "اف 125" – من الفكرة إىل التنفيذ
بــدأت البحرية األملانيــة تخطط للحصول عــىل فرقاطة 
بديلــة للفرقاطة "اف 122" من طراز "برمين" يف عام 1997، 
ويستخدم سالح البحرية مثاين فرقاطات من طراز "اف 122" 

التي دخلت صفوف الخدمة بني عامي 1982 و 1990.
اعتمدت نظرية الفرقاطة البديلة أساسا عىل بناء فرقاطة 
حربيــة متعــددة األدوار ولكــن مع حلول عــام 2005 تغري 
املفهوم ليصبح بنــاء فرقاطة قادرة عىل التصدي للتهديدات 
غري املتكافئة وتنفيذ عمليات الثبات والتوازن مع القدرة عىل 
استخدام أسلحة فتاكة وغري فتاكة. وأعلنت البحرية األملانية 
أنه سيتم تسليح الفرقاطة "اف 125" بأنظمة هجومية برية 
وأجهزة دفاعية للحرب الجويــة ولكن دون تزويد الفرقاطة 

بأي أجهزة "سونار".
ومن املنتظر أن يتم تسليم الفرقاطة بحلول عام 2019.

أفراد الطاقم
لــدى كل فرقاطة طاقامن يرتاوح عددهــام بني 105 أفراد و 

120 فردا يتم تبديلهم كل أربعة شــهور. وميثل عدد الطاقم 
خفضــا بنســبة %50 تقريبا يف عــدد أفراد الطاقــم مقارنة 
بالطــرازات القدميــة، وذلك بفضــل االعتامد الشــديد عىل 

األجهزة واملعدات اآللية.
كام تستوعب الفرقاطة أيضا 50 عنرصا من عنارص القوات 
الخاصة بكامل تجهيزاتها., ويتم استخدام طائرتني مروحيتني 

أو أربعة زوارق مسلحة لنقل هذه القوات.

القيادة والسيطرة
يف شهر مارس عام 2006 تم التعاقد مع رشكة EADS لتأمني 
نظــام املراقبة والســيطرة والتســلح للفرقاطــة "اف 125"، 
 FuWES (Fuhrungs-und وهو النظام املعــروف باســم
Waffeneinsatzsystem) ونص العقد عىل تطوير وتســليم 
النظــام، باإلضافة إىل الربمجيات والحواســيب اآللية الكاملة 
له، عالوة عىل إجراء كافة االختبارات والتأكد من أداء النظام 

بالنسبة إىل الفرقاطات األربع ككل.

الربج املتكامل ونظام املالحة
تــم التعاقــد مع رشكــة Anschutz & Co (ســابقا)، وهي 

إحدى الرشكات التابعة لرشكة "كارل زايس" يف "كيل" باملانيا 
يف شــهر أغســطس عام 2008 لتأمني الــربح املتكامل ونظام 

املالحة الخاصني بالفرقاطة "اف 125".
أسلحة الفرقاطة "اف 125"

تم تســليح الفرقاطة بحيث تكون قادرة عىل الدفاع عن 
نفســها ضد الهجوم الجوي والربي عىل حد سواء. وتم تزويد 
الفرقاطة بأســلحة غــري فتاكة مثل املدافــع املائية واألضواء 
الكاشــفة لــردع أي عمليات غــري اســتفزازية والدفاع عن 

الفرقاطة.

املدافع الرشاشة عىل منت الفرقاطة "اف 125"
تم تســليح الفرقاطة بعرشة مدافع رشاشة ترتاوح أعريتها بني 
12,7 ملليمرتا و 155 ملليمرتا، وهو ما يتيح إمكانية االشتباك 

الرسيع مع العدو باستخدام األسلحة اآللية. 
وقد منح ســالح البحرية األملاين رشكة "اوتو ميالرا" عقودا 
 LW Alleggerito 127/64 لتوريد خمســة مدافع رشاشــة
بحرية خفيفة الوزن لرتكيــب أربعة منها عىل منت الفرقاطة 

"اف 125" وتخصيص الخامس منها ألغراض التدريب.
ويتم تركيب املدفع عىل سطح الفرقاطة األمامي، ويتميز 
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برج املدفع الرشــاش Alleggerito 127/64 بصعوبة رصده 
من قبل أجهزة الرادار املعادية.

ويوجد لدى املدفع جهازان للتذخري اآليل (AFDs): واحد 
للعبوات الناســفة وآخر للقذائف، ويتــم تجميع الطلقات 
أتوماتيكيــا قبل دخــول الــربج، وميكنها إطــالق الطلقات 
"فولكانو" البعيدة املدى. ويتمتع املدفع مبعدل 35 طلقة يف 
الدقيقــة، ويصل مدى الطلقة إىل 23 كيلومرتا ضد األهداف 
البارزة (السطحية) و 8,6 كيلومرتات ضد األهداف املجوقلة.

كــام وقع اختيار البحرية األملانيــة أيضا عىل رشكة "اوتو 
ميــالرا" لتأمني املدفع الرشــاش البحــري HITROLE عيار 
12,7 ملليمــرتا الذي ميكن التحكم فيه عن بُعد لالســتفادة 
مــن خاصيــة الوضــع املائــل tilting (NT) option لدى 
الفرقاطة "اف 125". ويشمل العقد تأمني 25 مدفعا: خمسة 
لتســليح كل فرقاطة من الفرقاطات األربع، وخمسة لنصبها 

عىل اليابسة ألغراض التدريب.

الصواريخ
تــم تركيــب القاذفــني الصاروخيــني الخاصــني بالصاروخ 
"هاربون" RGM-84 املضاد للســفن (وهو من إنتاج رشكة 
بوينج) عىل الســطح األمامي، وهذا الصــاروخ مزود برأس 
جريب زنــة 227 كيلوجرامــا ويعتمد عىل خاصيــة التوجيه 
بالرادار. وتصل رسعة الصواريخ األدىن من رسعة الصوت إىل 

0,9 ماخ، ويصل مداها إىل أكرث من 130 كيلوجراما.
ويوجــد لــدى الفرقاطــة "اف 125" قاذفــان مــن نوع 
MK49 بسعة 21 خلية مســلحان بصاروخ RIM-116 من 
إنتاج رشكة "ريثون"، وهو صاروخ أرض – جو خفيف الوزن 
يعمل بالتوجيه باألشــعة تحت الحمــراء ضد صواريخ كروز 

املعادية املضادة للسفن.

أنظمة االستشعار
ال يوجــد لدى الفرقاطات اي جهاز ســونار تقليدي محمول 
بل جهاز سونار للكشــف عن الغواصني والسباحني ملواجهة 

أي تهديــدات إرهابيــة. والفرقاطات مــزودة بنظام مراقبة 
يعمل باألشــعة تحت الحمراء ويتحــرك بزاوية 360 درجة، 
وهــو مثبــت عىل الســطح األمامي للربج، وهــو وضع أقل 
بقليل من جهاز الرادار الخاص بالبحث عن األهداف الجوية 

والسطحية.
  TRS-3D  وستشــمل أنظمة الرادار جهاز رادار من نوع
للبحــث الجوي والبحث فوق املســطحات وهــو من إنتاج 
رشكة EADS وأجهزة الــرادار الخاصة باملالحة والتحكم يف 

النريان..

األنظمة املضادة
مل يتم اإلعالن عن معظــم أنظمة الحرب اإللكرتونية، ولكن 
مــن املنتظر أن تشــمل أربعــة أنظمة للذخــرية املتعددة 

(MASS) من إنتاج رشكة "راينميتال".

الطائرات
يوجــد لــدى الفرقاطة مهبط خلفــي للطائــرات املروحية 
مبســاحة 490 مرتا مربعا باإلضافة إىل عنرب يتســع لطائرتني 
مروحيتني من طراز NH-90، ويصل مدى الطائرتني إىل 790 

كيلومرتا.

نظام الدفع
تــم تزويد الفرقاطــات بنظام دفــع جديد مــزدوج يعمل 
 LM وتوربني غازي (CODLAG) بالديزل/الكهرباء والغاز
2500  بقوة 20 ميجا وات من إنتاج رشكة "جرنال إلكرتيك" 
وأربع محــركات MTU 20V 4000 M53B تعمل بالديزل 
يؤمــن كل واحد منها طاقة بقــوة 3,015 كيلو وات (ليصل 
إجــاميل الطاقــة املولــدة إىل 12,06 ميجــا وات) ومحركني 
كهربيني من إنتاج رشكة "سيمنز" يؤمن كل واحد منها طاقة 
بقــوة 4,5 ميجا وات ) ليصل إجــاميل الطاقة املولدة إىل 9 

ميجا وات).
فرقاطة معدة للخدمة يف املحيطات املفتوحة

تتميز فرقاطات رشكة لورسن بقدؤتها عىل العمل بصورة 
مســتقلة وتنفيذ عدة أنواع من املهام املختلفة مثل املراقبة 
البحريــة والحــرب املضــادة للغواصات والحــرب املضادة 
لألهــداف الســطحية والدفــاع الجوي. وفوق هــذا وذاك، 
ميكــن لهذه الفرقاطــات أن تعمل كمنصــة وأداة وصل يف 
املهام املشــرتكة والعمليات املتعددة الجنسيات.وتســتطيع 
الفرقاطات، بالتعاون مع ســفن الدعم البحري واإلمدادات 
اللوجســتية الالزمــة، أن تعمل يف جميع أنحــاء العامل عند 

الرضورة•

املراجع (النص والصور):
www.wikipedia.org
www.luerssen-defence.com
www.navyrecognition.com
www.thyssenkrupp-marinesystems.com

تقنيات

املواصفات الفنية

األبعاد األساسية:
الطول: 149 مرتا

الحد األقىص للعتبة: 18.8 مرتا
خط الغاطس: 5 أمتار

اإلزاحة: 7.100 طنا تقريبا
الرسعة: 26 عقدة

املدى: 4000 ميال بحريا/ 18 عقدة
أفراد الطاقم: 120

الفائض: 70
(املروحيات/القوات الخاصة)

املروحيات:
MH 90 طائرتان من طراز

الزوارق:
4 زوارق قابلة للنفج بطول 11 مرتا



قانون "جاستا" و"عدالة" اXقوى
رعاة ضد ب "القانون ىىسّمى ما قانون "جاستا" أو عىل باملوافقة األمرييك الكونغرس قام خطرية؛ خطوة ضمن
عام األمريكية املتحدة الواليات شهدتها التي سبتمرب 11 أحداث ضحايا ألقارب يحّق مبوجبه اوالذي اإلرهاب"؛
يف النقض حق استعامل إىل األبيض البيت لجوء رغم السعودية؛ العربية اململكة ضد قضائية دعاوى رفع 2001؛
بأي ضلوعها تؤكد قرائن وجود وعدم األحداث؛ عن مسؤوليتها بعدم السعودية اإلجراء.. ومتسك هذا مواجهة
إىل ينتمون سعوديون ضمنهم من األشخاص من مجموعة فيها تورط التي العمليات هذه يف األشكال من شكل

القاعدة. تنظيم
القانون أقرها التي والضوابط املبادئ من ملجموعة مخالفتها إىل بالنظر مخاطر؛ من املبادرة هذه تخلو ال
الدول بني الودية بالعالقات الصلة ذات الدولية واملعاهدات القرارات وملجمل املتحدة األمم وميثاق الدويل
السيادة يف املساواة ومبدأ للدول؛ الداخلية الشؤون يف التدخل عدم مببدأ ذلك ارتباط يف اإلنسان..  وحقوق

العقوبات.. وشخصية
مقاربات حساب عىل األزمات إلدارة القانونية الدولية اآلليات تهميش ّسسستكرس دولية بسابقة األمر يتعلق

القانون. قوة األقوى" بدل و"عدالة الغاب قانون تطبيق تعكس منحرفة
تأزيم مع األخرية العقود يف تعززت والتي باملنطقة التعسفية األمريكية للسياسة امتدادا اإلجراء هذا يشكل
اليومية والجرائم االنحرافات عن النظر سوريا.. وغّض يف األزمة تصعيد يف واملساهمة وليبيا العراق يف األوضاع

ةةاملحتلّة.. الفلسطينية ااألرايض يف اإلرسائييل االحتالل ميارسها التي
تمرتكبي مبالحقة لها يسمحان و1986 1984 سنة يف أمريكيني قانونني أصدرت أن املتحدة للواليات سبق لقد
أواخر يف قامت كام ك.. األمرييك القضاء أمام ومحاكمتهم الخارج يف ومصالحهم األمريكيني "اإلرهابية" ضد األعامل
أراضيها فوق نورييغا" وحاكمته "مانوييل آنذاك البالد رئيس واعتقال بنام بغزو املايض القرن من الثامنينيات
سابقة سجنا.. ضمن سنة بعرشين حكم حقه يف صدر حيث األموال؛ وغسيل واالبتزاز املخدرات يف االتجار بتهم
خارج معتقل يف ويسجن أخرى؛ دولة قوانني خرق وبتهم أجنبية؛ محاكم أمام دولة رئيس فيها يحاكم دولية

بالده..
أعقاب يف وأملانيا اليابان يف الحرب مجرمي محاكمة متت األقوى"؛ "عدالة منطق تعكس غريبة مفارقة وضمن
الذي النووي السالح استعامل جرمية عن األمريكيني املسؤولني محاكمة استبعاد تم فيام الثانية، العاملية الحرب

الحرب.. نفس "ناكازايك" و"هريوشيام" خالل مدينتي رردّمر
اإلرهاب لظاهرة األمريكية املقاربة يف ذريع وفشل ارتباك وجود عىل واضح مؤرش هو أخريا؛ األمرييك التوجه إن
دشنت والتي السياق؛ هذا اإلبن" يف بوش "جورج األسبق األمرييك الرئيس حملة ضمن 2001 منذ انطلقت والتي
أكرث إرهابية جامعات وظهور مخاطره؛ وتنامي اإلرهاب متّدد يؤكده ما و"غزو" العراق.. وهو أفغانستان بقصف

العامل.. من مختلفة مناطق امتداد عىل ودموية عنفا
تغري سبقها فقد املنطقة؛ تجاه األمريكية السياسة يف األخرية الفجائية التحوالت عن التدبري هذا عزل ميكن ال
الوجه يكشف مبا العريب –اإلرسائييل..؛ والرصاع السورية األزمة ومن اإليراين النووي الربنامج من املوقف يف واضح

مصالحها.. مع إال تتحالف ال التي الدولة لهذه الحقيقي
هذه بارشتها التي التعسفية التدخالت استحرضنا ما إذا األمريكية؛ املامرسات يف استثناء التوجه هذا يبدو ال
والقوانني للمواثيق الفاضح تنكرها وكذا الخصوص؛ وجه عىل العربية املنطقة ويف العامل؛ دول من عدد يف الدولة
سجن داخل حدثت التي الخطرية واالنحرافات والتعسفات كاذبة؛ بذرائع العراق احتالل يعكسه ما وهو الدولية؛
التي الجرائم بحجم املسبق لعلمها الدولية الجنائية املحكمة إحداث ورفض غوانتانامو..  ومعتقل غريب أبو

الدول.. من عدد يف العسكرية قواتها ارتكبتها
الدوليني؛ والتعاون التنسيق من إطار يف تتم أن ويفرتض جامعية دولية مسؤولية هي اإلرهاب مكافحة إن
السعودية عىل تقترص لن القانون هذا تداعيات أن شك الضيقة.. وال واألحادية االنتقامية املقاربات عن بعيدا
وتسوية األزمات إلدارة املرشوعة الدولية للسبل وتهميشا الدول لسيادة تهديدا مجملها يف تشكل إنها بل فقط؛

جامعي• بشكل ملواجهته الكفيلة والجهود التنسيقات تكثيف يستدعى الذي املنازعات.. األمر

drisslagrini@yahoo.fr 

بقلم:
د. إدريس لكريني

أستاذ العالقات الدولية 9 
جامعة القاضي عياض؛ 

مراكش

drisslagggggrini@yahoo
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االخرتاعات أهمها ومن الرياضية)، و واألدبية املواهب (العلمية من الكثري لديه ثانوي، الثاين الصف يف طالب الحامدي، حسن حمدان
حياته من جزء ذلك بعد أصبحت والتي اإللكرتونية واملعدات باألدوات وشغفه الشديد لحبه وذلك به، لقاءنا محور هي والتي العلمية
اخرتاعاته يف تركيزه يصب ليك ومهاراته قدراته تنمية من يتمكن حتى نفسه املجال يف الجامعية دراسته يكمل أن وحلمه اليومية،
اللقاء: هذا معه الوطن» وكان مجلة «درع معه التقت لالحرتافية، وجلبها وتطويرها وابتكاراته

ا( من مبتكر

ô``μàÑe
أمامي للتحدي حدود وال Vكب طموحي

حمدان حسن احلمادي
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هل لك أن تحدثنا عن  اخرتاعك؟
لــدي الكثري من االخرتاعات و االبتــكارات فمنذ صغري كنت 
احب أن افكك األجهزة اإللكرتونيات و دامئا كنت احاول صنع 
يش جديد يفيد املجتمع و يجعل منه مكان أفضل، لكن هناك 
ثالثة اخرتاعات الذي أعتربهم األهم وذو قيمة كبريه بالنســبة 
يل وســأتحدث عنهــم كاآليت، أول اخرتاع هــو النافذة الذكية 
للبلكونات، فوائد هذه النافذة انها اذا كانت مفتوحه و اقرتب 
منها أحد األطفال ستستشــعر النافذة الطفل من بعيد وتغلق 
أوتوماتيكيا قبل وصولــه، وامليزة الثانية هو اذا كانت النافذة 
مفتوحــه و أمطر الجو ســتغلق تلقائيا ويقوم جهاز التنظيف 
بتنظيــف النافذة تلقائيــاً، واالخرتاع الثاين هــو دراجه تعمل 
بالطاقة الشمســية، فدامئا ما كنت أفكر عن كيفية اســتغالل 
طقس دولة االمارات العربية املتحدة املشمس، فهذه الدراجة 
لها فوائد كثريه للمجتمع وللبيئة، أتت هذه الفكرة مع العدد 
امللحوظ يف ازدياد اعداد السيارات، وما تبثه من عوادم بشكل 
يتســبب يف تلوث البيئة واألرضار بها وبصحة االنســان، ففي 
البدايــة قمنا بتجربة فكرة االخرتاع عــىل صندوق للتأكد من 
فعاليتــه ومعرفة ايل اي مدي قد تصــل فوائده، و بعد التأكد 
قمنا بنقــل الفكرة عىل دراجــة من ابتكارنا، فهــذه الدراجة 
تعمــل اكرث من 6 ســاعات يومياً من دون اســتهالك اي نوع 
من الوقود فقط بالطاقة الشمســية و تعيد شــحن نفسها يف 
طيلة وقت ظهور أشــعة الشمس، و تساهم الدراجة يف انتاج 
طاقة نظيفة ميكن من خاللها تشــغيل كل األجهزة الكهربائية 
املنزليــة، كام تســهم يف تزويــد بطاريات الســيارات الفارغة 
بالشــحن، ايل جانب تزويد االطارات بالهواء، فضالً عن شحن 
اجهزة املحمــول و الهواتف الذكية، واالخــرتاع الثالث والذي 

اعتربه احد أصعب االخرتاعات لعدم توفر الدعم الكايف، وهي 
سيارة حامية السائق التي تساعد األهايل عند نسيان أطفالهم 
يف السيارة، تقوم السيارة بإصدار إنذار مسموع لتنبيه االهايل 
بوجود الطفل يف الســيارة، وأيضاً تفتح النوافذ ليك يســتطيع 
الطفل التنفس ويوجد نظام اذا أصدمت الســيارة باي حاجز 
وعملت حادث، ترسل رسالة تلقائيا ايل الرشطة باملوقع، وأيضاً 
يف الضباب تظهر أشــاره ليزر من السيارة إىل السامء، لتسهيل 
عىل الرشطة و جود مكان الســيارة و عدم اصطدام السيارات 

األخرى بها.
ما هــي الصعوبــات التــي واجهتــك يف خالل مشــوارك 

االخرتاعي ؟
املشــاكل التي واجهتني عادًة ال احب تســميتها بالصعوبات 
فهــي تحديات أكرث من انها صعوبــات، فكل تحدي يواجهني 
احاول ان ابســط أمره أليَنِّ اعلم أين عندما انتهي منه ســأفرح 
و ابتهج بنسبة أكرث من صعوبتها، فكانت أحد التحديات هي 
صعوبــة التنقل ووجــود املواد الالزمة احيانــاً، وايضاً صعوبة 

بعض األمور اإللكرتونية .
يف ماذا تخدم اخرتاعاتك الجهات العسكرية واملدنية؟

عندمــا اخرتعت هذه املشــاريع كان هديف إفــادة كل من يف 
املجتمع، لكن هناك بعض االشــياء التي ســتفيد العســكرين 
و املدنيني، منها نظام التشــغيل عىل الطاقة الشمســية، التي 
من املمكن ان تســتعمل للســيارات ودراجات العسكريني و 
املدنيني، وايضاً نظام التنظيــف التلقايئ للنوافذ يك ال يعيقهم 
يف مهامتهــم، ونظام معرفة مواقع الحوادث من خالل اشــارة 

.GPS الليزر يف السامء، وال
هل حصلت اخرتاعاتك عىل براءة االخرتاع؟

ال، مل احصل بعد، السبب االول إنَه يف دولة االمارات ال يسمح 
ملــن هم بعمر اقل من18ســنة بالحصول عىل بــراءة اخرتاع، 
والســبب الثاين أىن اريد تطوير مشاريعي اىل ان تصل ملرحلة 
االحرتافيــة، ولكني أطمــح يف أن أحصل عىل براءة االخرتاع يف 

أقرب وقت ممكن.
ما هو هدفك املستقبيل اتجاه اخرتاعاتك؟

هديف املســتقبيل هو ان أعمل يف مجــال االخرتاعات والطاقة 
لشــدة ميويل الكبري لالخرتاع وابتكار االشــياء الجديدة، وايضا 

لتعزيز مفهوم الطاقة النظيفة.

ما هو الدعم الذي يوفره برنامج تكامل للمخرتعني؟
برنامــج تكامل مل يدعمني حتــى اآلن، ألين مل أكن اعرف عن 
برنامــج تكامل عندما كنت اعمل عىل هذه االخرتاعات ، لكن 
إن شاء الله سيكون لدي دعم منهم وسأحاول الحصول الدعم 

من عندهم لتطور مشاريعي.
ماذا عن الجوائز وشهادات التقدير التي حصلت عليها؟

مل احصل عــىل جوائز لكن حصلت عىل الكثري من شــهادات 
التقديــر من معــارض ومراكز مختلفة، فبمشــاركتي يف هذه 
املعارض زادت خربيت، واستفدت ممن هم حويل من املخرتعني 
واملبتكريــن، فالتعلــم من املجتمــع والحصول عــىل الخربة 

اعتربهم اكرب جائزتني.
متى بدأت لديك فكرة اخرتاعــك؟ وكم املدة التي أخذتها 

منك االنتهاء منها؟
اول مــرشوع بني هذه الثــالث مشــاريع كان النافذة الذكية، 
ال اعلــم متــى اخرتعتها بالضبط لكن اذكر انه اســتغرق مني 
بحــدود االســبوعني، وثاين اخرتاع هــو الدراجــة التي تعمل 
بالطاقة الشمســية، اخرتعتها عام 2014 واستغرق مني حوايل 
12-10 يوم، أما االخرتاع الثالث وهو ســيارة حامية الســائق 
فقد اســتغرق مني الكثري من الوقت لعدم توفر الدعم الكايف 

استغرق منا حوايل 3 اىل 4 أشهر. 
ما هو دور األهل معك؟

كان دور األهــل كبري معي فكنت احصل عــىل الدعم املادي 
منهــم يف بعض االخرتاعات، وايضا مــن ناحية الدعم املعنوي 
فقد كان للدعم املعنوي منهــم دور كبري يف جميع اخرتاعايت، 
وال أنــىس دعم اخي فقد كان له دور كبري يف أغلبية اخرتاعايت 
كان يساعدين فيها واحيانا يخربين عن معلومات مل أكن اعرفها 

أساسا و يعلمني اشياء ايضا.
وما هي املقومات التي كانت وراء هذا االبتكار؟

حــب االطالع ، فأنا شــخص يحب االطــالع فعندما كنت أرى 
يف األخبار عن ســقوط أطفال من النوافذ واختناقهم بســبب 
نســيانهم يف الســيارات، وايضــاً عندما أقــرأ يف االنرتنت عن 
التلوث البيئي ومدى رضره، فبمحاولتي لتحسني هذه املشاكل 

اخرتعت هذه االخرتاعات.
هل وجدت الدعم املادي و املعنوي يف اخرتاعك ؟ وهل ما 

زال هذا الدعم مستمر ؟
احب ان اشكر مركز شــباب الشارقة ومركز ناشئة واسط أليَنِّ 
حصلــت من عندهم عىل الدعم املادي كامال والدعم املعنوي 
العــايل يف مرشوع النافذة الذكيــة، والدراجة التي تعمل عىل 
الطاقة الشمسية مام مكنني من إنهائها بشكل احرتايف، اما يف 
مرشوع سيارة حامية الســائق فقد كان الدعم املادي نوع ما 
ضعيف ، لكن ما مكننــي من إنجاحه هو الدعم املعنوي من 

األهل ومن حويل و تبسيط األمور. 
ما هو الهدف والطموح الذي تريد ان تحققه مستقبالً ؟

طموحي كبري وال حدود للتحدي أمامي، إذ إنني أفكر دامئاً يف 
املرشوعــات التي أريد تطويرها، وأخطط لها، إضافة إىل قياس 
املرشوعات التي أنجزتها سابقاً، وكيف ميكن تطويرها، وهديف 
هــو إفادة املجتمع والتطوير منه، وطموحي ان اجعل دولتي 

و العامل مكان متطور أكرث وأفضل•

حمدان الحامدي يف لقاء مع مجلة درع الوطن
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منذ اللعبة مع مشواره وبدأ الجوجيتسو يف العامل بطل وهو املسلحة قواتنا افراد أحد هو و سنة 43 العمر من يبلغ .. املازمي ابراهيم
الرسعـــــة أحب و االلعاب» « ام بلعبة بدأ املختلفة، الرياضات من عدد مارس الريايض الشارقة لنادي ينتمي العام نصف و عامني
محمد ابنيه من بتشجيع الرياضة هذه عشق و مارسها و الجيوجتسو رياضة اىل وجهته من غري انه اال نشئته من الرسيع والجري
ناديه و املسلحة القوات دعم و االرسة من بتشجيع و بحبهم و البطوالت مختلف يف شاركا و الجيوجتسو يف متيزا هام الذي واحمد
عىل حافظ أنه له ويحسب األوىل معشوقته باتت التي الجوجيتسو لعبة يف نفسه فوجد االلعاب ام عىل ومترد آخر عاملاً لنفسه صنع
وظل للالبطل مالمح شخصيته يف يستكشف بدأ الذي الربازييل ملدربه البداية من نفسه سلم وقد عائقا العمر عامل يكن مل و فيها متيزه
الدولة. يف اللعبة محبي طموحات معه يحمل بطال صار حتى وفنونه بخربته يدعمه

اجلوجتسو ...  . ذهب من بطال املازمي
العمر . تقدمه رغم اجنازه لتكرار يسعى
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«درع الوطن» مجلــة مع مطوال حــوارا لــه كان و
املواهب... هذه دعم يف منها حرصا

وحارضها اللعبة واقع عن تحدث حديثة بداية يف و
بدعم محظوظون كانوا ابناءه ومعه أنه املازمي قال و
ويل نهيان آل زايد بن محمد الشــيخ الســمو صاحب
املســلحة للقوات األعىل القائد نائــب أبوظبي عهــد
أصبحت ملا الكبري الدعــم هذا لوال وأنه اللعبة لهــذه
العاملي املســتوى عىل األساســية اللعبة قبلة اإلمارات
املختلفة الســنية املراحل يف األبطال كل أنتجــت وملا
أبوظبي يف اآلســيوي االتحاد مقر وجود أن إىل اـرياً ــمشـ

اللعبة. لتلك الكبري الدعم عىل دليل أكرب هو

• ما الذي جذب املازمي ملامرســة هذه الرياضة و 
خاصة و انه يف عمر تجاوز االربعني قال:

تعلم أنها الجوجيتســو للعبة جذبنــي يشء أول -
وعقله جسمه يبني وكيف نفسه يف يثق كيف اإلنسان
باحرتامهم ويحظى النــاس ويحرتم صحيحاً قويــاً بناء
شــد أو لكامت رضب بها ليس رياضة وأنهــا جميعــاً
النبيل» «الفن رياضة معنى تعكس فهي قضم أو شعر
يف اللعبة هذه بتبني الهدف أصابوا شيوخنا أن وأظن
جميعاً ونحن وشــجاعة جميلة قيم من بها ملا الدولة

ذلك. عىل نشكرهم
واالنتباه الرتكيز تتطلب الجوجتسو رياضة وتابع: ان

يبلغ الذي املازمي اشــار و املدرب ... تعليامت اتباع و
قبل الجوجيتسو مامرســة بدأ أنه ســنة 43 العمر من
العمل بني التنســيق يف صعوبة يجــد مل وأنه ــعامــني
مبامرســة األعامر جميع وينصــح والرياضة والبيــت

اللعبة.

• وعن نقطة التحول ملامرسة الجوجتسو قال
البيت و االرسة من كبريا اهتامما وجدت - صحيــح
زوجته و ابنائه إن حيــث املســلحة القوات كذلــك و
وتتابع اللعبة هذه يف التفوق عىل باســتمرار تشجعه
ومباريات تدريبــات مــن فيها حياتــه تفاصيــل كل
مقــر اىل تصتحبهــم انهــا الدرجــة إىل ومشــاركات
تبناه من فهو ادواردو الربازييل املدرب أما التدريبــات

شجعه. و اليوم وحتى البداية من

الحدث األبرز
قال: حصوله كالعــب تـريته ــمسـ يف األبرز الحدث وعن
ملحرتيف العامل بطولــة يف االبيض الحــزام ذهبية ــعــىل
اىل ارتقى الــذي و كلغ 62 وزن ضمــن الجيوجتســو
فيها قابلت االنجــاز هذا خالل من و االزرق الحــزام
ويل نهيان ال زايد بن محمد الشــيخ الســمو صاحب
املســلحة للقوات االعىل القائد نائــب ابوظبي عهــد
أجتهد أن نفيس عاهــدت اللحظة تلك ويف مــرة ألول
الدولة العبي أفضل من واحداً أكون يك التدريبــات يف
كل يف الدولــة اســم ألرفع العاملي املســتوى ــوعــىل
تلك يف الذهبية امليداليــة عىل حصلت وقد املحافــل
سمو سيدي صافحت وعندما املايض العام ويف البطولة
نفيس أصدق أكن مل مرة ألول زايد بن محمد الشــيخ
شعوري عن تعرب بالقاموس كلامت أجد ال اآلن وحتى

والفخر. بالسعادة
بطولة يف ملشــاركة جديد من للعودة اســعى قال
احمد و محمد ابنايئ مع التدريبات ســأواصل و العامل
هذه ملامرســة االمكانيات كل يوفر النادي ان قــال و
و النادي بني كـرتك ــاملشـ التنســيق خالل من و الرياضة
للوصول التدريبات يف اوفق ان جاهــدا احاول العمل

أنا وأبنائي 
�ظوظني بدعم 

الشيخ �مد بن زايد 
لرياضة اجلوجيتسو
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للحالة القصوى للدخول يف منافسات قوية يف مختلف 
البطوالت .. و قال انا ســعيد مبا اكتســب من خربات 
واالســتفادة قدر االمكان من املشاركات يف البطوالت 

سواء يف ابوظبي و ديب .
- وعــن مثله األعىل من الالعبــني العظامء يف العامل 
قــال: انا اســتفيد من جميــع الالعبــني و اخذ منهم 
الجديــد وأنا أتابع كل املباريــات وأتعلم من مختلف 
االســاليب  الفنية و محليا اســتفذت كثريا من ابطالنا 
املحليني فيصل الكتبي و يحي الحامدي و ايضا ابراهيم 
الحوســني من املهتمني و املميزين يف الجيوجتسو وأنا 
أظــن أننا كجيل كامل تتوافر لنا كل عنارص التميز من 
مواصالت ووجبات وأفضل مدربني فالدولة قدمت كل 

ما عليها وأكرث وسبقت طموحاتنا جميعاً مبراحل.
وعن طموحه الشخيص وأمنيته يف اللعبة قال: أمتنى 
أن أكون العباً يف منتخبنــا الوطني للرجال وأن أرشف 
بالدي يف كل ســاحة عاملية بتحقيق املركز األول يف كل 

منافسة أشارك فيها.

الجوجيتسو لصناعة الرجال
أكــد أن أهم دافع لتطويــر اللعبة يجب أن يكون من 
الطالب والالعب نفســه بأن يحبها ومينحها بعضاً من 

وقته وأن يضحي بجزء من راحته ويتدرب باجتهاد ثم 
يأيت الدور بعد ذلك عىل أولياء األمور وخاطبهم قائالً: 
ال تخافــوا عىل أبنائكم من الجوجيتســو فمن أراد أن 
يصنــع رجًال من ابنه عليه أن يوفر له ســبل مامرســة 
الجوجيتســو ألنه ال توجد رياضة بدون إصابات مبا يف 
ذلك الســباحة التــي متارس يف املاء وأنــا أقول لهم ال 
تخافوا عىل أبنائكم وال ترتددوا يف دعمهم وإذا أصيب 

العب مرة فسوف يتجنب اإلصابة يف املرات األخرى.
أضــاف: بالنســبة للطلبــة الصغــار أقــول لهم ال 
تتوقفوا أمام الثوابــت والتقاليد وأظن أنهم لو منحوا 
الجوجيتســو ربع ما مينحوه لكرة القــدم من اهتامم 

فسوف يربزون ويحققون املراكز األوىل.
وقال: بأن رياضة الجيوجيتســو ميارســها ما يقارب 
الـــ40 ألف بكل نشــاط وأن مامريس هــذه الرياضة 
ينمــون مــن خاللهــا مواهبهــم وقدراتهــم الفكرية 
والبدنيــة وأصبــح لديهــم فكــر ثقايف منــوع نتيجة 
االحتكاك الخارجي مع مــامريس اللعبة والثقة العالية 
التي يتحىل بها املشــاركني خلقت بينهم روح املنافسة 
عىل مســتوى العامل مام أجدت مثارهــا يف امليداليات 

الذهبية.
و اضــاف ميداليــات الجوجيتســو تعكــس نجاح 

مسرية واســرتاتيجية اتحاد الجوجيتســو ونحن نقدر 
تعب ومسرية االدارة يف االتحاد تطوير اللعبة فنحن ال 
ينقصنا يشء حيــث أن كل االمكانات متوفرة لنا حتى 

نكون أبطال العامل وهدفنا دامئا هو الرقم واحد.
وحول ازدياد عدد املشاركني يف رياضة الجوجيتسو 
قال "العدد الذي وصل إليه املشــاركني ما هو إال دليل 
عىل إنها الرياضة األمثل واألكرث شــعبية  وبالرغم من 
اإلنجــازات التي تحققت ما زلنا نطمح إىل األفضل من 
خالل التطوير فهناك كفاءات عالية من شأنها أن تطور 

دامئاً يف هذه اللعبة".
و أشار املازمي " بأن االمتداد يف رياضة الجوجيتسو 
دليل عــىل النجاحات وأن الجميع تبنى هذه الرياضة 
وينظــرون إليها بكل فخــر ملا يوليه صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن زايد ال نهيان من اهتامم متواصل".

و اشــار املازمي "مهام قدمنا من تضحيات فلن نرد 
الجميل للوطن والبد أن أعرتف بأن املنافســات لهذه 
الرياضــة و يف مختلف بطوالتها دامئا ما تكون قوية و 

يشارك فيها العبون يعتربون االقوى يف اسيا"•
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الكنز لهذا أبنائكم وجهوا
الحديثة التقنيات بأن خافيا يعد ومل ووــور، ــوالتط التغري هو الحياة، طبيعة بأن القول، جديدا ددــد ــيع مل
غري التطور من جديدة حقبة يف تدخل البرشية وأن املعمورة، أرجاء كافة يف كبري وعنف بقوة رضبت
ستتضاءل ومعها اآللية، الذاتية والخدمات الربوت حقبة وهي قبل، من ااــان ــاإلنس يعدها ومل ببــبوقة ــمس
عنها التام تتــتغناء ــواالس إلغائها يتم وقد اليوم، ةةــة ــواملعروف املعتادة الوظائف ننــن ــم الكثري أعداد للــل ــوتق
معايريها ستزيد الناس، من كبري ووــواد ــس فيها يعمل والتي الوظائف من اآلخر والبعض ــمســامها، وعن
حكرا ستصبح بها، يلتحق أن الثانوية الشهادة يحمل ممن املمكن من كان التي فالوظيفة واشرتاطاتها،
االقتصاد يف البكالوريوس شهادة رشوطها أهم من كانت التي وتلك الجامعية، الشهادة يحمل من عىل
والشهادة والخربة، الدارسة فرتة خالل التدريب متطلباتها أهم من سيصبح ونحوها، العامة اإلدارة أو

وحسب. الذهبي املفتاح تكون لن العلمية
أنه نعرف فنحن الزمان، من عقد ننــن ــم أكرث منذ ططــطح ــللس تطفح بدأت التعقيدات هذه مثل مالمح
أداء متابعة عىل ترتكز وظيفتهم الالزمة، بالخربة يتمتعون اللذين العاملني من كامل قسم يتواجد كان
ومهام والغيابات، ااــازات ــواإلج واالنرصاف الحضور ثثــث ــحي من املختلفة، العمل ااــات ــقطاع يف ــاملوظفــني
ججــجل ــس عىل الدرجات هذه توزيع ثم ومن ددــدراء، ــامل تقييم ومراجعة ففــف، ــللموظ أوكلت التي للــل ــالعم
لكل اإلنتاج ومراقبة األداء ــتحســني ويف األعامل مجال يف القصوى أهميته رغم ممــم ــالقس وهذا املوظف،
القسم، هذا أهمية من الرغم عىل أنه أقول ونحوها، وترقيات عالوات عليه يرتتب ألنه بعدالة، موظف
عن عاطلني وضحاها ليلة بني أنفسهم ووجدوا قلم، بجرة القسم هذا موظفي جميع عن االستغناء تم
ججــجيل ــبتس يقوم الكمبيوتر عرب متكاملة برنامج نظام برتكيب قاموا العمل أرباب فألن ملاذا؟ أما العمل،
جميعا وطلباته إجازاته تسجيل موظف كل وعىل موظف، كل بسجل ومربوط آليا واالنرصاف الحضور
املدراء حتى كامال، املوظف سجل حفظ يف القسم، ذلكم بوظيفة يقوم الذي للخادم وتذهب الكرتونيا،
وبضغطة املعني، املوظف مللف ااــا ــوتوجيه املعلومات جمع الكمبيوتر يتوىل املوظف، يقيمون ااــا ــعندم
مراجعة العام املدير يرغب التي الفرتة طوال املوظف، عن ااــامل ــوش كامل ججــجل ــس مراجعة ميكن واحدة
املالية، اإلدارة نحو ااــالة ــرس يوجه مبارشة الكمبيوتر فإن املوظف، تأخر أو تغيب خاللها.. إذا ججــجل ــالس
واليوم بأكمله، القسم ذلك ألغى معروف هو وكام الكمبيوتر، فإن وهكذا علية، آليا الخصم يتم التي
والرشكات، القطاعات من كثري يف به معمول هو بل فريد، أو مستغرب ليس النظام هذا مثل أن أعتقد
تتــتمرة ــمس والتطوير التحديث عملية أن املؤكد ومن الوظائف، من جدا الكثري ييــي ــالغ انه ننىس ااــا ــولكنن
كيف التساؤل، يجب نعيشه، والذي املاثل الواقع هذا مثل الوظائف.. مع من املزيد إلغاء سيتم ومعها
أكرث، ستزيد الصعوبات أن املؤكد من اآلن، من عاما عرشين أو أعوام، عرشة بعد الحال عليه ييــيكون ــس
التي الضبابية هذه لتجاوز ألبنائنا الطريق منهد أن ميكن وكيف الواقع؟ هذا مواجهة يف العمل ما إذن

تهدده؟ أو مستقبلهم متس قد
العمل نحو نوجههم وأن للــل، ــالعم أهمية ااــا ــأطفالن أفئدة يف ررــرس ــلنغ حان الوقت أن أرى ااــا ــهن ننــن ــم
تتــتقبلها ــومس بالدنا، يف جدا خصبة وأرضيتها ععــعة، ــومتس واعدة فرص وهي التجارة، نحو التوجه يف الحر،
تقلبات من نحميهم التوجه هذا ومبثل الخاص، أعاملهم إقامة عىل أطفالنا ددــدرب ــن أن يجب ووــون، ــمضم
ااــاحة ــمس وهو حياتهم، يف يجدوه أن ميكن ما أجمل لهم نقدم هذا عن فضال ةةــة، ــاملتوقع العمل ووــوق ــس

مبارشة• عليهم يرتد وثري مثمر وإلنتاج بهم، خاصة مهام يف لإلبداع واسعة

القوة الناعمة

بقلم :
املزروعي فاطمة
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لقــد جعل الله تعاىل عىل املســلم واجب مقابلة 
اإلحســان باإلحسان قال تعاىل(َهْل َجزَاُء اْإلِْحَساِن إِالَّ 

اْإلِْحَساُن) (60) 
    ومبا أن الشــهيد هو أكرم الناس فالواجب علينا 
إكــرام أهله مــن بعده وفاًء بحقــه ومجازاة له عىل 
جميل صنعه، ومن هــذا الباب فقد كان النبي صىل 
الله عليه وسلم يحسن إىل عوائل الشهداء  ويرعاهم 

وأمر بذلك.
فثبت يف الســنة أنه لاَمَّ أىََت رَُســوَل اللَِّه َصىلَّ اللُه 
َعلَيِْه َوَســلََّم قَتُْل َجْعَفٍر َوأَْصَحاِبــِه، أَْمَهَل آَل َجْعَفٍر 
ثـََالثًا، ثُمَّ أَتَاُهْم فََقــاَل: «أَْخرُِجوا إَِيلَّ َولََد أَِخي» قَاَل: 
فَأُْخــِرَج ثـََالثٌَة كَأَنَُّهْم أَفُْرٌخ، فَأُْخــِرَج َعبُْد اللَِّه َوَعْوٌن، 
ا  َق فََحلََق رُُءوَســُهْم، َوقَاَل: «أَمَّ ــٌد، فََدَعا الَْحالَّ َوُمَحمَّ
َنا  ٌد فَأَْشبََه َعمَّ ا ُمَحمَّ َعْوٌن، فَأَْشــبََه َخلِْقي َوُخلُِقي، َوأَمَّ
أَبَا طَالٍِب» ، َوأََخَذ ِبيَِد َعبِْد اللَِّه فَأََشالََها َوقَاَل: «اللَُّهمَّ 
اْخلُــْف َجْعَفــرًا ِيف أَْهلِِه، َوبَارِْك لَِعبْــِد اللَِّه ِيف َصْفَقِة 
ُهْم تُْفَرُح لَُهْم، فََقاَل رَُســوُل  مَيِيِنِه» قَــاَل: َوَجَعلَْت أُمُّ
ـِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَســلََّم: «آلَْعيْلََة َوأَنَــا َولِيُُّهْم ِيف  اللـَّ

نْيَا َواْآلِخرَِة؟» َرَواُه أَبُو َداُوَد الدُّ
   وملا جاء خرب استشــهاد جعفر َخَرَج رَُســوُل اللِه 
َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَســلََّم إَِىل أَْهلِِه فََقاَل: " َال تُْغِفلُوا آَل 
َجْعَفــٍر ِمْن أَْن تَْصَنُعوا لَُهْم طََعاًما فَِإنَُّهْم قَْد ُشــِغلُوا 

ِبأَْمِر َصاِحِبِهْم "رواه أحمد.
ومن السنة الدعاء للشهداء بالرحمة واالستغفار لهم 
.فإن النبي َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَســلََّم َخَرَج فََصىلَّ َعَىل قَتَْىل 
أُُحٍد".  وهذا الُْمْصطََفى َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَســلََّم َخَرَج إَِىل 

أُُحٍد فََدَعا لُِشَهَداِء أُُحٍد كَاَم كَاَن يَْدُعو لِلَْمْوىَت.
والذكــر الطيــب لصنائعهم وجميــل أفعالهم واجب 
مــن بعدهم عىل مــر الزمان. فقد كان صــىل الله عليه 
وســلم يذكر الشــهداء من أصحابه ويثني عليهم .وصّح  
أَنَّ رَُســوَل اللِه صىل الله عليه وســلم قَاَل لُِشَهَداِء أُُحٍد: 

«هؤُالَِء أَْشَهُد َعلَيِْهْم».
أي يشهد عليهم بالجنة .

ما هو أجر الشهيد عند الله تعاىل؟

 للشهيد عند الله تعاىل أجر عظيم وثواب كريم ذلك أنه جاد بنفسه لله تعاىل 
ُسوَل َفأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيِهْم ِمَن  . قال تعاىل (َوَمْن يُِطعِ اللََّه َوالرَّ
  (69) النساء  َرِفيًقا)  أُولَِئَك  َوَحُسَن  الِِحنَي  َوالصَّ َهَداِء  َوالشُّ يِقنَي  دِّ َوالصِّ النَِّبيِّنَي 

َهَداُء ِعْنَد َربِِّهْم لَُهْم أَْجرُُهْم َونُوُرُهْم) الحديد 19 وقال تعاىل (َوالشُّ
ِستُّ  اللَِّه  ِعْنَد  ِهيِد  لِلشَّ  " قوله:  َوَسلََّم  َعلَْيِه  اللُه  َصىلَّ  اللَِّه  َرُسوِل  َعْن  صح 

ِل ُدْفَعٍة ِمْن َدِمِه، َويَُرى َمْقَعَدُه ِمَن الَْجنَِّة، َويَُجاُر ِمْن َعَذاِب الَْقْربِ، َويَأَْمُن ِمَن الَْفَزعِ اْألَكَْربِ، َويَُحىلَّ ُحلََّة  ِخَصاٍل: يَْغِفُر لَُه ِيف أَوَّ
ُع ِيف َسْبِعنَي إِنَْسانًا ِمْن أََقاِرِبِه " رواه أحمد وابن ماجه وغريهام بسند صحيح. ُج ِمَن الُْحوِر الِْعنِي، َويَُشفَّ اْإلِميَاِن، َويَُزوَّ

وال يشعر الشهيد بأمل املوت بل يكون خفيفا عليه جداً .  َعْن أيَِب ُهَريْرََة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم: «َما يَِجُد 
ِهيُد ِمْن أَلَِم الَْقْتِل، إِالَّ كَاَم يَِجُد أََحُدكُْم ِمْن أَلَِم الَْقرَْصِة» رواه أحمد وابن ماجه والرتمذي بسند صحيح. الشَّ

 إنهــا لحظــات الحيــاة األبديــة، والســعادة 
الرسمدية، قال تعاىل:(َوَال تَْحَســنَبَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِيف 
َســِبيِل اللَِّه أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعْنــَد َربِِّهْم يُْرزَقُوَن * 
فَرِِحــنَي مِبَا َءاتَاُهــُم اللَُّه ِمْن فَْضلِِه َويَْســتَبِْرشُوَن 
ِبالَِّذيــَن لَــْم يَلَْحُقوا ِبِهــْم ِمْن َخلِْفِهــْم أَالَّ َخْوٌف 

َعلَيِْهْم َوَال ُهْم يَْحزَنُوَن) آل عمران: 169ـ170. 
         ســبحان الله: لحظات عجيبة يف قاموس 
اإلنسان، عجيب أمر الشــهادة، يتمناها سيد ولد 
آدم الــذي ُغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ال 
يتمناها مرّة ، بل مرات، والذي نفس محمد بيده 
لــوددت أن أغزو يف ســبيل اللَّه فأقتــل، ثم أغزو 
فأقتل، ثــم أغزو فأقتل" َرَواُه ُمســلٌِم. ِعظيم أمر 
الشــهادة عند الله، وما أعد الله للشهداء أعجب 
مــن العجب، إنها لحظات ال ميتطــي صهوتها إال 
أهــل اإلميان، يحجــم األبطال عن ســاحة النزال 
ملا توهمــوه من اآلالم واألوجاع إذا اســتقرت يف 
أجســادهم النصــال، ولكن املؤمن يُقــدم لعلمه 
ــِهيُد ِمــَن الَقتِْل إِال  بحقيقــة الحال "ما يَِجُد الشَّ
كَاَم يَِجــُد أََحُدكُْم ِمْن َمــسِّ الَْقرَْصِة" رواه أحمد 

والرتمذي والنسايئ وسنده حسن. 
       لحظــات يعجــز عــن وصفهــا البيان، ما 
أعظمها من مّنة، ثم ماذا يا شــهيد !! أتخاف من 
ــِهيِد ِعْنَد الله ِخَصــاالً أَْن يُْغَفَر  الذنــوب "إِنَّ لِلشَّ
ِل َدفَْعــٍة ِمْن َدِمِه" رواه أحمد وصححه  لَُه ِمْن أَوَّ
الرتمذي. ما أعظم الشهادة ، يُفنت الناس يف القبور، 
والشــهيد يف القرب مرسور، فعند النسايئ وغريه أن 
رجالً قال: يا رســول الله ما بــال املؤمنني يفتنون 
يف قبورهم إال الشهيد، قال "كفى ببارقة السيوف 

عىل رأسه فتنة". 
     كل هــذا يف لحظات قليلــة، يرى مكانه يف 
الجنة قبل موته، ال يجد من أمل املوت شيئا، متحى 
خطايــاه من أول دفعة من دمــه، يأمن من فتنة 

القرب. 

النافذة الدينية

 حلظات الشهيد 
á«¶Yh áØbh

 كم أنواع الشــهداء عند الله تعاىل؟
لقد من الله تعاىل عىل املسلمني بتعديد أسباب الشهادة وأن من مات بسبب منها فهو عند الله شهيد.  

َهاَدُة َسْبٌع ِسَوى الَْقْتِل ِيف َسِبيِل اللَِّه الَْمْبطُوُن َشِهيٌد َوالَْغِريُق َشِهيٌد  فصح عن ُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أنه قال : "الشَّ
َوَصاِحُب َذاِت الَْجْنِب َشِهيٌد َوالَْمطُْعوُن َشِهيٌد َوالَْحِريُق َشِهيٌد َوالَِّذي مَيُوُت تَْحَت الهدم شهيد واملرأة متوت بجمع شهيد" 

رواه ابن حبان وغريه. والقتل يف سبيل الله هو القتل يف املعركة ضد الكفار أو ضد البغاة الخارجني عن طاعة ويل األمر.
واملبطون : هو من مات مبرض غالب يف بطنه. والغريق: من مات غرقا، وصاحب ذات الجنب : هو داء قاهر يصيب االنسان 
فيهلكه. واملطعون : هو من أصيب بالطاعون. والحريق: من مات حرقا. والذي ميوت تحت الهدم: الذي ينهدم عليه البناء 

فيقتله. واملرأة متوت بجمع: أي متوت وهي حامل أو متوت أثناء الوالدة أو بسببها.
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إعداد: شعبة الوعظ وا(رشاد الديني

جامع قرطبة

قرطبة مــد قنوات املياه إىل الســقايات. وامليضآت 
التي أحدثها، وقد أوصل املاء إىل املســجد عرب قناة 
تم مدها من ســفح جبل العروس قرب قرطبة كام 
أنشــا الحكم عدداً من املقاصري، منها مقصورة "دار 
الصدفة" غــريب الجامع، وقد جعلهــا مركزاً لتوزيع 
الصدقات، ومقصــورة أخرى أمام الباب الغريب كان 

الفقراء يتخذونها مسكناً لهم.
األندليس عبــد  األمــوي  األمــري  عهــد  ويف 
الرحمــن األوســط متت توســعته أكــرث، وأضــاف 
الرحمــن  أنشــأ عبد  ثــم  والقنطــرة  املحــراب 
النارص مئذنة جديــدة يف أقــىص صحــن الجامــع 
جهة الشامل، وهي عىل هيئة برج ضخم له رشفتان 
لألذان يصعد إليها بســلم داخــيل، وهذه املئذنة ال 
تزال قامئة، و يف عهد محمد بن أيب عامر املنصور يف 
عرص األمري هشام املؤيد عام 987م زيد يف الجامع 

فأصبحت مساحته خمسة أفدنة.
وال يزال هذا املســجد شــامخا شــاهدا يف سامء 
األندلــس بعظمة االســالم الذي حكــم تلك األرض 
قرونــا متطاولة من الزمان .ولســان حاله يقول إن 
رحل أهيل فأنا شــاهد من بعدهــم عىل عظمتهم 

وحضارتهم عىل مر الزمان•

(كتدرائية)، وبالرغــم من أن الهياكل قد أقيمت يف 
سائر عقوده الجانبية، وأقيم يف وسطه مصىل عظيم 
عىل شــكل صليــب، فإنه ما زال يحمل باإلســبانية 
اســمه اإلســالمي القديم " املســجد الجامع "  وقد 
أزيلــت قبابــه ومعظــم زخارفه اإلســالمية، لتحل 
مكانها الزخارف النرصانية. ولكن محاريبه الفخمة، 
مازالت تحتفظ بنقوشها اإلسالمية، وآياتها القرآنية.

ويقــع جامع قرطبــة يف طرف املدينــة الجنويب 
وســط شبكة من الدروب األندلســية القدمية، عىل 
مقربــة من القنطرة الرومانيــة العربية القامئة عىل 

نهر الوادي الكبري.
ويبلــغ طوله 185 مــرتاً وعرضه 135 مــرتاً. وله 
عــدة أبواب كبرية فخمة، مازالت تحتفظ بكثري من 

نقوشها اإلسالمية.
كان الشــكل األصيل ملسجد عبد الرحمن الداخل 
عــام 170 هـ، يتألــف مــن حرم عرضه 73.5 مرت، 
وعمقه 36.8 مرت، والصحــن مل يكن محاطاً بأروقة، 
والكتابات التي تزين واجهة املحراب يصعب فهمها، 
ــَهاَدِة  ومــام كتــب عليه:  َذلَِك َعالِــُم الَْغيِْب َوالشَّ
الَْعِزيــُز الرَِّحيُم   (ســورة الســجدة،اآلية 6)، ومام 
كتب أيضا : موقف اإلمام املســتنرص بالله عبد الله 
الحكم. كام كتبت عليه آية  ُهَو اللَُّه الَِّذي َال إِلََه إِالَّ 
َالُم الُْمْؤِمُن الُْمَهيِْمُن الَْعِزيُز  وُس السَّ ُهَو الَْملُِك الُْقدُّ
ُ ُســبَْحاَن اللَِّه َعامَّ يُْرشِكُوَن   (ســورة  اُر الُْمتََكربِّ الَْجبَّ
الحرش، اآليــة 23)، ومــن أعامل الحكــم يف جامع 

  هــو تحفة معامرية تاريخية شــاهدة عىل عظمة 
تاريــخ اإلســالم يف األندلس الــذي حكمها أكرث من 
مثامنائة سنة ، وسمقت فيها حضارة اإلسالم وبزغت 
شمســه فأنارت العقــول والقلوب ونــرشت الرقي 

والتطور والجامل اإلنساين .
بُنــي هــذا الجامــع مــع دخــول اإلســالم إىل 
افتتــح  هـ عندمــا  ســنة 92  وذلــك  األندلــس، 
املســلمون األندلــس زمــن الخالفــة األمويــة، ثم 
صارت قرطبة حارضة الخالفــة األموية يف األندلس، 
حيث شاطر املسلمون املسيحيني قرطبة كنيستهم 

العظمى، فبنوا يف شــطرهم مســجداً وبقي الشطر 
اآلخر للــروم، وحينام ازدحمت املدينة باملســلمني 
وجيوشــهم اشــرتى عبد الرحمــن الداخل(صقــر 
قريش) شطر الكنيسة العائد للروم مقابل أن يُعيد 
بناء ما تّم هدمه من كنائســهم وقــت الغزو، وقد 
أمر عبد الرحمن الداخل بإنشائه سنة 785م وكانت 
مساحته آنذاك 4875 مرتاً مربعاً وكان املسجد قدمياً 

يُسمى بجامع الحرضة أي جامع الخليفة . 
أهــم مــا مييــز هــذا الجامــع ويجعلــه فريدا 
اإلضافــات  كل  أن  املعــامري  يف تاريخ الفــن 
والتعديــالت وأعامل الزينة، كانت تســري يف اتجاه 
واحد وعىل وترية واحدة، بحيث يتســق مع شكله 

األسايس.
وما زال هذا الجامع الشهري قامئاً إىل اليوم بسائر 
عقوده اإلســالمية، وأروقته ومحاريبه. ولكنه حول 
منذ القرن السادس عرش إىل كنيسة قرطبة العظمى 
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السمنـــــة عنـــد اXطفـــال

 متاشــيا مع تزايد االهتامم العاملــي بظاهرة الوزن 
الزائد والســمنة عند األطفال واملراهقني وســعياً نحو 
رصد ومتابعة أسباب وتداعيات إرتفاع معدل السمنة 
عند األطفــال واملقاييس وعوامل الخطــورة املرتبطة 
بهــا يف الدولة، تعاونت أربع جهــات حكومية ممثلة 
مبستشفى زايد العسكري، كلية الطب والعلوم الصحية 
يف جامعة اإلمارات، مجلس أبوظبي للتعليم والخدمات 
العالجية الخارجية يف رشكة أبوظبي للخدمات الصحية 
"صحة" يف دراسة نسبة وعوامل انتشار ظاهرة السمنة 
بني األطفال واملراهقني يف مدارس إمارة أبوظبي، وذلك 

وفقا ملنهج بحثي وعلمي.
لقد شــملت الدراســة عىل عينة عشــوائية مكونة 
مــن 1531 طالب وطالبة (مواطنني وغري مواطنني) يف 
جميع املراحل والحلقات الدراســية عدا فئات رياض 
االطفال، وبلغ عدد املدارس املستهدفة 23 مدرسة تم 
إختيارها من أصل عينة عشــوائية شملت 246مدرسة 
حكومية، وشــملت الدراســة  وســائل بحثيــة عاملية 
لتصنيــف األوزان عند األطفال بناًء عىل مؤرشات كتاة 
الجســم و كذلك عن طريق استبيانات موجهه الولياء 

امور الطلبة.
باألجامل, تم اســكتامل القياسات و االستبانات من 
قبل 1440 طالب و طالبة التي شملتهم الدراسة حيث 

بلغ عدد املواطنني منهم 1035.

لقد أتت نتائج الدراســة التــي تم نرشها 
يف الدورية العاملية للســمنة يف 2012 عىل 

النحو التايل:
• يعاين واحد من ثالثة من االطفال من الوزن الزائد 
او السمنة. حيث بلغت النسبة العامة للبدانة 33.4% 
(الوزن الزائد %14.2 والســمنة %18.9 معادلة بذلك 

النسبة نفسها يف الواليات املتحدة األمريكية.
• شــملت معدالت البدانة  جميع الفئات العمرية 

دون إستثناء.
• ال يوجد تباين يف معدل شيوع السمنة يف مناطق 

اإلمارة الثالث (أبوظبي، العني واملنطقة الغربية)
•تشــابه نســبة البدانــه عنــد الطلبــة والطالبات 

املواطنني والغري مواطنني.
• وجــود زيــادة ملحوظة مبعدالت الســمنة لدى 
الفئات العمرية خالل مقارنة النتائج بنتائج أخرى تم 

الحصول عليها منذ عرش سنوات يف الدولة

اعداد : الدكتور عبدا� اجلنيبي 
استشاري أطفال أمراض السكري والغدد الصماء

مستشفى زايد العسكري

• هناك نسبة %61 من رشيحة الطالب يزيد مؤرش 
كتلة الجســم لديهم عن معدالت أقرانهم يف الواليات 
املتحدة األمريكية، و رغــم ان معدالت اوزانهم تقف 
عنــد الحد االعىل للطبيعي , اال انهم يف عرضة لالصابة 
بالسمنة يف حالة اســتمرارية تعرضهم للبيئة املحفزة 

للسمنة.
• يعاين %8 مــن االطفال من انخفاض و ضعف يف 

الوزن و ذلك رغم تطور النمط املعييش يف الدولة.
و مــن جهة اخرى أشــارت الدراســة إىل إن 33% 
من اآلبــاء لديهم تصــور خاطئ عن وضــع أطفالهم 
الجســامين، حيث لوحظ ان  النسبة االكرب منهم قللت 
مــن حجم املشــكلة, فعندمــا يكون الطفــل مصاب 
بالبدانة  يعتقد األهل بإن الطفل يف وزن طبيعي وهنا 
تكمن املشــكلة باســتمرارية  تعرض الطفل اىل البيئة 

املحفزة للســمنة  الكائنة يف املامرسات الغذائية الغري 
صحية و يف قلة النشــاط البدين وبالتايل التأثري بشكل 

أكرب عىل زيادة وزنه.
باالضافة اىل قلة مامرســة الرياضة والنشاط البدين 
وعــدم تناول كميات كافية من الخــرضوات والفواكة 
والحليب ومشــتقاته , فان وزن الوالدين يعد من أحد 
األسباب الواضحة للسمنة عند األطفال، حيث أشارت 
الدراسات الســابقة ان احتاملية حدوث السمنة تزيد 
بنســبة %50-30 يف حال وجود الســمنة عند احدى 
الوالدين و تزيد بنســبٍة أكرب عند وجودها عند كلهام 
معــاً. مشــرياً إىل ان الدراســات وضحت  اســتمرارية 
وثبــات معدالت البدانة مبعــدل %80-50 من مرحلة 

الطفولة إىل سن الرشد.
إن األمــراض املزمنة تودي كل عام بحياة 38 مليون 
نسمة وذلك ووفقاً لتقارير الجمعية العمومية ملنظمة 
الصحة العاملية، حيث تقف األمراض القلبية والوعائية 
وراء حــدوث معظــم الوفيات الناجمــة عن األمراض 
املزمنة، إذ تتســبب يف وقــوع 17.5 مليون حالة وفاة 
سنوياً، تليها الرسطانات ب 8.2 مليون حالة وفاة ومن 
ثم األمراض التنفســية ب 4 مليون حالة وفاة وامراض 
الســكري ب 1.5 حالــة وفاة. و يعــد  الخمول البدين 
والُنظــم الغذائيــة الغري صحية باإلضافــة إىل تعاطي 
التبغ كلها تزيد من االســباب الريسية  لخطورة الوفاة  

من األمراض املزمنة.
ونظراً لكرب حجم املشــكلة وتعدد أسبابها وصعوبة 
التعامــل معها،فان هــذا املوضوع يتطلــب االهتامم 
املســتمر و توحيد الجهــود للقيام بدراســات مكثفة 

|  العدد 538  |  نوفمرب 2016  |

الطب العسكري

112



يييةيةيةيةيييةيةيةيةيةيةةةيةيةيةةةةة الالالاللالللططبطبطبطبطبطبطبطبطبطبط االخلخدماتات الالعاامةة//سالحال حةة االصل بةة : شعش إإعدادا

الفوائد الصحية للخيار

النبايت تصنيفه يف ينتمي وهو جدا، بعيد زمن منذ املوجودة القدمية األصيلة النباتات من يعترب الخيــار إن
جدا مرطب نبات وهو وغريهام، والكوســة كالقرع األخرى النباتات بعض تضم والتي القرعية العائلــة إىل
انترش ولكنه اســيا رشق االســايس موطنه الحرارة، درجات ارتفاع أيام يف تناوله عند جدا مفيد لذلك وهو
الخيار و ، الياباىن الخيار ، االنجليزي الخيار ، اليمني الخيار هو انواعه اشــهر ، العامل انحاء من العديد اىل
بالفيتامينات جدا غنى فهو املاء من كبرية نسبة عىل تحتوى التى الخرضوات اكرث من الخيار يعد ، االمرييك
، الفســفور ، الصوديوم مثل الهامة املعدنية االمالح من العديد عىل يحتوى كام ، C ،A ،B نينيـني ــفيتامـ مثــل

والكالسيوم. ، املاغنسيوم

الفوائد الصحية املذهلة للخيار

ســعر 15 عىل منه جرام 100 كل يحتوي حيث الحرارية، الســعرات منخفضة النباتات من الخيار يعترب -1
لأللياف جدا جيدا مصــدر يعترب الخيار وقرش كولســتريول، أو مشــبعة دهون به يوجد وال فقط، حــراري
الســامة املواد عىل القضاء خالل من القولون برسطــان اإلصابة من وتحمي اإلمســاك متنع التــي النباتيــة

باألمعاء. املوجودة
من ملليجرام 147 عىل الخيار مــن جرام 100 يحتوي حيث للبوتاســيوم جدا هام مصدر الخيار ــيعتــرب -2
عن القلب ونبض الدم ضغــط معدالت خفض عىل يعمل وهو الصوديوم، مــن ملليجرام و3 البوتاســيوم

الصوديوم. آثار مكافحة طريق
ج نينيوفيتامني نينيكاروتني والجاما نينيكاروتني البيتا مثل لألكســدة املضادة املواد من نســبة عىل الخيار يحتوي -3
نينيواألكسجني الضارة الحرة الشقائق من الجسم تخليض عىل جدا كبري بشكل تساعد املواد وهذه أ، نينيوفيتامني

األخرى. األمراض من والعديد الجلد وأمراض الشيخوخة حدوث يف تتسبب التي النشط،
يف جدا هام دور نينيالفيتامني ولهذا K نينيفيتامني من ميكروجــرام 17 عىل الخيار من جرام 100 كل يحتــوي -4

املخ. يف العصبية األرضار من الحد طريق عن الزهامير العظاموعالج بناء
والكربيت. السليكون عىل الحتواءه يرجع وهذا الشعر وتقوية منو عىل الخيار يساعد -5

ملدة وتركها نينيالعينني أسفل الخيار من نينيرشيحتني وضع طريق عن ذلك وميكن العيون انتفاخ من التخلص -6
دقائق. 10

يعمل ألنه به وتدليكها املصابــة املناطق عىل الخيار من كمية وضع طريق عــن الشــمس حروق عالج -7
الجلد. ترطيب عىل

الخيار عصري من كوب اســتخدام عند جليا هذا ويكون الجســم، حرارة درجة تنظيم عىل الخيار يعمل -8
البقدونس.. عصري من بعض مع مع

الصداع. عالج عىل يساعد كام املثانة شوائب وإزالة الدم، وتنقية البول إدرار عىل الخيار يساعد -9
مرىض ينصح ولذلك السكري البول مرىض خصوصا الســموم من الجســم تخليص عىل الخيار يســاعد -10

نينياألنسولني. كعمل يعمل عنرصا بالخيار يوجد حيث الخيار بتناول السكري

قوانني وسن لوائح وإعداد رترتـرتاتيجية ــاسـ خطط ووضع
من والوقاية الحــد عىل ستســاعد التي وترشيعــات
إمارة خطة و الدولــة خطة مــع يتامىش ميا الســمنة
املشــاريع هذه نجاح بأن املســتقبلية, إميانا أبوظبي
ســنية مراحل يف تطبيقها ــخــالل من يأيت وفعاليتهــا
طويلة ارتاتيجية رترتاس رشاكات خالل ومن مبكرة وعمرية

األمد.
ابوظبي مجلس اواله الذي محدود اال الدعم بعد و
ابوظبي مدراس يف السمنة من الوقاية لربنامج للتعليم
امارة يف التنفيــذي للمجلس العامه االمانــة , قــررت
الصحة هيئة برئاسة عمل فريق تشــكيل عىل ابوظبي
الصحية املســألة هذه دراســة أجل مــن أبوظبــي أ–
التي الالزمة الخطوات ووضع الصائبة الحلول وإيجاد
إمارة أطفال لدى الســمنة نسبة تقليل يف ستســاهم

أبوظبي. 
املبذولة الجهود توحيد هي الفريق هــذا مهام ان
يف األطفال لدى السمنة من للحد املبادرات ومراجعة

التالية: الرئيسية املجاالت يف ظبي أبو إمارة
والرياضة الصحة مجال يف التعليمية • املناهج

اإلمارة مدارس يف طلبة الصحية الغذائية • املنظومة
األفراد بني الوعي ونرش املجتمعية الصحية • الربامج

أبوظبي إمارة يف السليمة الصحية املامرسات لتبني
والعالجيــة والتأهيليــة التعليميــة الخدمــات  •
ميادين يف الخاصة اإلحتياجات ذوي لفئات املســاندة

والتأهيل الرعاية
والذي والحركة للنشاط الداعم العمراين • التخطيط

اإلمارة. يف املجتمع صحة تعزيز يضمن
لخطورة القلق ــتثــري الحالية املــؤرشات جميــع ان
تحديات املوضوع  مــن هــذا عيل ترتتب رترتي ســوف مــا
جميع عىل عديدة ونفسية صحية ومشاكل مستقبلية
هم الذين أطفالنــا فيه مبــا اإلمارايت املجتمع فئــات
مجتمع اإلمارايت ومستقبله,  فمجتمعنا املجتمع أساس
الفئة هــي الشــباب و االطفال فئــة ان حيث فتــي
واألمراض للسمنة لوجود ســيكون لالســف و الغالبة،
يف الكبري الســلبي الصغراالثر منذ لها املصاحبة املزمنة
عدد زيادة ويف لها املصاحبة الصحية املشــاكل ظهور
سيكون انه االنتاجية , اال قلة و مبكر وقت يف الوفيات
من للحد الكبري و االيجايب الدور الحثيثة الجهود لهذه

انتشارها.
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شؤون قانونية

أثــر اختصاصـــات احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليــة عــــــــــ
الفرتة خالل الدويل املجتمع أن بالذكر الجدير من
القضائية الوظيفة متــارس أجهزة يعرف مل الســابقة
الخطرية الجرائم تزايــد أن إال الدويل، الصعيد ىلىلـىل ــعـ
تكاتف إىل أدى الدويل املجتمع ومتس ترتكب التــي
قضائية أجهزة إنشــاء ذلك عن وتولــد املجتمعات
الحد أو الدول بني النزاعــات حل يف تســاهم دولية
اإلنســانية، ضد ترتكب التي الخطرية الجرائــم من
جنائية محكمة إنشــاء فكرة تولدت فقد هنا ومــن
أشــد إزاء األشــخاص ىلىلعىل اختصاصها لتامرس دولية

الدويل. اإلهتامم موضع خطورة الجرائم
جنائية محكمة إلنشاء الدافع كان ذلك ىلىلعىل وبناءاً
مبنظومة تعــاون عالقة ذات مســتقلة دامئة دولية
األشــد الجرائم ىلىلعىل اختصاص وذات املتحدة األمــم
من بأرسه الــدويل املجتمع قلق ــتثــري التي خطــورة
للمحكمة األسايس روما نظام تضمنت اتفاقية خالل

.1998 لعام الدولية الجنائية
الدولية الجنائية املحكمــة أن البيان عــن وغني
الهاي يف الرئييس مقرها ويقع 2002 عام تأسســت
مكان، أي يف إجراءاتها تنفيــذ إمكانية مع بهولنــدا،
محكمة أول الدولية الجنائية املحكمــة تعترب حيث
بإرتكاب املتهمني األفــراد محاكمة ىلىلعىل قادرة دامئة
الدويل املجتمع إهتامم موضع خطورة الجرائم أشد

وهي: بأرسه
1. جرائم اإلبادة الجامعية

2. الجرائم ضد اإلنسانية
3. جرائم الحرب

4. جرائم العدوان 
املتعلقة القضايــا نظــر يف املحكمــة دور ويــأيت
رغبتها الوطنية املحاكم أبدت إذا املذكورة، بالجرائم
االدعاء أو التحقيق باســتطاعتها يكن مل أو ذلــك يف
الدول إىل تتجه األولية فاملســؤولية القضايا، تلك يف
الدولية الجنائية املحكمة دور يأيت ذلك وبعد نفسها،
بعد املرتكبة الجرائم نظر ىلىلعىل مقترصاً يكون والذي

.2002 يوليو 1
صادقت التي الدول عدد أن بالذكر الجدير ومن
124 إىل وصل الدولية الجنائية املحكمة قانون ىلىلعىل
االتفاقية هذه ىلىلعىل املصدقة الدول بني من وأن دولة،

– فلسطني )   القمر- تونس ززُجزر – جيبوىت – ( األردن
الدويل األمن مبجلس العضوية دامئة الدول من وأنه
الدولية الجنائية املحكمة إنشاء إتفاقية إىل املنضمة
تنضم مل إيران أن البيان عن وغني وبريطانيا، فرنسا

االتفاقية. تلك إىل
املحكمة نظــام من األوىل املادة تضمنــت ولقد

الرائد حقوقي

خليفـة عبيـد السويــــــــــدي
     

قاضي مبحكمة ا�ستئناف العسكرية

املحكمة بأن رصاحًة يفيد ما الدولية الجنائيــة
ويخضع الوطنية الجنائية القضائية للواليات مكملة
هذا ألحــكام عملها وأســلوب املحكمة إختصــاص

األسايس. النظام
ذات للامدة (17) من ووفقــاً ســبق ما ىلىلعىل وبناء
أمام الدعوى مبقبوليــة املتعلقة املســائل يف النظام
النقاط التكامل مبدأ ىلىلعىل يرتتب فإنه املحكمــة تلك

التالية : 
1. واليــة املحكمــة الجنائية الدوليــة هي والية 

مكملة للواليات القضائية الجنائية الوطنية.
2. املحكمة الجنائية الدولية ال تحل محل القضاء 
الوطنــي، إمنا تتدخل حــرصاً حينــام ال تتوافر لدى 
الــدول الرغبة يف االضطالع بالتحقيــق واملقاضاة أو 

القدرة عىل ذلك. 
أن ميكن أنه إىل املقــام هذا يف يفوتنــا وال

محكمة أمام حوكم شخص الدولية الجنائية املحكمة
: فقط حالتني يف وطنية

أ. إذا كانــت اإلجراءات قد اتخذت بغرض حامية 
الشخص من اختصاص هذه املحكمة .

ب.  إذا متــت تلــك اإلجــراءات بغــري اســتقالل 
وحيادية، ومبا يكذب نية تقدميه للعدالة . 

الجنائية املحكمة نظــام للامدة (13) من ًوطبقــاً
أمام للمحاكمة اإلحالة سلطة تكون أن ميكن الدولية
أياً من اختصاصها ملامرسة الدولية الجنائية املحكمة

بعد :  اآلتيني من
املدعي إىل الشخص فلطرف ا الدولة أحالت 1.  إذا

. املحكمة لهذه العام
الفصل مبوجب فمترصفاً األمن مجلس أحال 2. إذا

املدعي إىل ةةلة حا املتحدة األمم ميثاق من الســابع
. العام

. الدولية الجنائية للمحكمة العام 3. املدعي

املحكمة نظــام املــادة (28) من نصــت ًأيضاً
القادة مســؤولية اوضحت والتي الدولية الجنائية

أن: ىلىلعىل الدولية الجنائية املحكمة أمام والرؤساء
القائم الشــخص أو العســكري القائد يكون .1
مســئولية مســئوالً العســكري القائد بأعامل فعالً
اختصاص يف تدخــل التــي الجرائم عــن جنائيــة
إلمرته تخضع قوات جانب من واملرتكبة املحكمــة
وسيطرته لســلطته تخضع أو الفعليتني وســيطرته
مامرســة لعدم الحالة - نتيجة حســب ح - الفعليتني
هذه ىلىلعىل ســيطرته الشخص أو العســكري القائد

وذلك :  سليمة مامرسة القوات
قد الشخص أو العســكري القائد ذلك كان إذا إ. أ
الظروف علم  بســبب قد يكون أن يفرتض أو أ  علم
تكون أو ترتكب القوات الحني  بأن ذلك يف السائدة

الجرائم. هذه ارتكاب وشك ىلىلعىل
الشخص أو العسكري القائد ذلك يتخذ مل إذا إ. ب
ســلطته حدود يف واملعقولة الالزمة التدابري جميع
املسألة لعرض أو الجرائم هذه ارتكاب قمع أو ملنع

واملقاضاة. للتحقيق املختصة السلطات ىلىلعىل
غري واملــرؤوس الرئيس بعالقــة يتصل ــفيــام  .2
جنائياً الرئيس ) يســأل 1 ) البند يف وصفها الــوارد
املحكمة اختصــاص يف تدخل التــي الجرائم عــن
لسلطته يخضعون ــمرؤوســني جانب من واملرتكبة
سيطرته مامرسة لعدم نتيجة الفعليتني وســيطرته
يف وذلك ســليمة مامرســة ــاملرؤوســني هؤالء ىلىلعىل

: التالية الحاالت
وعي عن تجاهل أو علم قــد الرئيس كان أ. إذا
أو يرتكبون مرؤوسيه أن بوضوح تبني معلومات أي

الجرائم. هذه يرتكبو أن وشك ىلىلعىل
إطار يف تندرج بأنشطة الجرائم تعلقت إذا ب.

للرئيس. الفعليتني والسيطرة املسئولية
الالزمة التدابري جميــع الرئيس يتخــذ مل إذا ج.
ارتكاب قمع أو ملنــع ســلطته حدود يف واملعقولة
الســلطات ىلىلعىل املســألة لعرض أو الجرائم هــذه

واملقاضاة. للتحقيق املختصة
الجنائية املحكمة نظام (29) من املادة نصت و
يف تدخل التي الجرائم تســقط أن : ال ىلىلعىل الدولية

أحكامه. كانت ًأياً بالتقادم املحكمة اختصاص
الجنائية املحكمة نظام م) من املادة (33 نصت كام
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ـــــــــلى التشريعــــات الوطنيــــة

الرؤســاء أوامــر بينت والتــي الدوليــة
: أنه ىلىلعىل الدولية الجنائية املحكمة أمام القانون

الجرائم من لجرمية شخص أي ارتكاب حالة يف  .1
الشــخص يعفى ال املحكمة اختصاص يف تدخل التي
الجرمية لتلك ارتكابه كان إذا الجنائية املسئولية من
أو كان ًعسكرياً رئيس,  أو حكومة ألمر امتثاالً تم قد

: التالية الحاالت يف مدنياً, عدا
أ.  إذا كان عــىل الشــخص التزام قانــوين بإطاعة 

أوامر الحكومة أو الرئيس املعني.
ب.  إذا مل يكن الشــخص عــىل علم بأن األمر غري 

مرشوع.
ج.   إذا مل تكن عدم مرشوعية األمر ظاهرة.

املرشوعية عــدم تكون املادة هــذه ألغــراض  .2
الجامعية اإلبادة جرمية ارتكاب أوامر حالة يف ظاهرة

اإلنسانية. ضد الجرائم أو
الجنائية للمحكمة العام املدعي استطاعة ظل ويف
االختصاص ذات الجرائــم يف تحقيــق فتح الدوليــة
أشــخاص ضد اعتقال قــرارات وإصدار للمحكمــة
يف عليها املنصــوص اإلجراءات اتخــاذ بعد ــمتهمــني
إمكانية ظل يف أنه كام املحكمة، لهذه األسايس النظام
جرائم تتضمن دعوى ملف بإحالة األمن مجلس قيام
أن إىل استنادا املحكمة هذه نظام يف عليها منصوص

. واألمن الدوليني السلم تهدد الجرائم هذه
القادة محاكمة إمكانية نطاق ويف آخر جانب ومن
بالصفة االعتداد وعدم املحكمة هذه أمام والرؤساء
السابقة املواد يف أسلفناه ما نحو ىلىلعىل أمامها سالرسمية
تسقط ال النظام هذا يف عليها املنصوص الجرائم وأن
املنضمة الغري الدول من يتطلب األمر فإن ، بالتقادم

أن الدولية الجنائية للمحكمة األسايس روما نظام إىل
عليها املنصوص الجرائم الوطنيــة ترشيعاتها ضضتُضمن
ما يوماً األمن مجلس يتذرع ال حتــى النظام هذا يف
منضمة غري لدولة يف ترتكب جرائم هناك بأن بالقول
ملف إحالة ويطلب الدوليني والســلم األمن وتهدد
أن إذ ، املحكمة هــذه إىل متهمني بأشــخاص دعوى
ميكن ال ثم ومن ، تكمييل قضاء املحكمة تلك قضــاء
القضاء محل تحــل أن الدولية الجنائيــة للمحكمة
لدى تتوافر ال ــحينــام حرصاً تتدخل وإمنا ، الوطنــي
أو واملقاضاة بالتحقيــق االضطالع يف الرغبة الــدول

ذلك . ىلىلعىل القدرة
املنصوص الجرائــم طبيعة إطــار ويف هنــا ومن
، الدولية الجنائية للمحكمة األسايس النظام يف عليها
أثناء ترتكب ما غالباً الجرائم تلك أن الواقع يف فإنــه
ومن ، ةةالدولية وغري منها الدولية املســلحة النزاعات
أنه يتضح العامل يف املســلحة النزاعات بؤر اســتقراء
منضمة غري دولــة ألي املســلحة القوات تضطر قد
، أراضيها ىلىلعىل النزاعات وتدور األســايس روما لنظام
املنصوص الجرائم من جرائم ترتكب وقد تتدخل أن
تتضمن أن األمر يتطلب فهنا ، النظام هذا يف عليهــا
والعقوبات الجرائم تلك الجزائية الوطنية الترشيعات
أفرادها مســاءلة منضمة الغري الدولة وتتوىل عليهــا
مجلس تدخل مخاطر لدرء الوطني قضائها بوساطة
الجنائية املحكمة إىل دعوى ملف إحالة بقرار األمن
انتهاك من نوع يعد التدخل هذا أن باعتبار ، الدولية

الدولة • سيادة

أهمية القانون الدو0 
ا�نسا� 9 احلروب

عدة مبراحل اإلنســاين الدويل القانــون مــر
: قواعده خاللها تبلورت

لحامية دولية اتفاقية أول 1864 عــام • يف
الحروب. ضحايا

يف للتوســع الهاي اتفاقية 1899 عــام • يف
الحروب. ضحايا حامية

جرحى لحامية الهاي 1906اتفاقية عام • يف
العسكريني. من الحروب

بشــأن جنيف يف اتفاقيتني 1929 عــام • يف
أرسى ومعاملة العســكريني املرىض و الجرحى

الحرب.
األربع : جنيف اتفاقيــات 1949 عــام • يف
أثناء واملــرىض الجرحى حاميــة بشــأن األوىل
الجرحى حامية بشــأن الثانية ، الربية الحروب
بشــأن والثالثة ، البحار يف الغرقى و املــرىض و
حامية بشــأن والرابعة ، الحرب أرسى معاملة

املدنيني.
لتنفيذ إضافية بروتوكوالت 1977 عــام • يف

جنيف. اتفاقيات
كثرية معــارصة مامرســات هنــاك كانــت
اإلنساين الدويل بالقانون وثيقا ارتباطا ارتبطت
بتطبيق املحاكــم أثرهــا ىلىلـىل ــعـ قامت والتــي
أثناء حدثــت التــي الوقائــع ىلىلـىل ــعـ أحكامــه

: منها املسلحة النزاعات
 (79) املادة لنص طبقا ــالصحفيــني • حامية
جنيف باتفاقية امللحــق األول الربوتوكول من

.(24) رقم القضية يف 1977 عام
تقرير ، املتحدة رقم (45) األمم القضية • يف
النزاع يف ــاملدنيــني حامية بشــأن العام ــاألمــني

. املسلح
القانــون ، بلجيــكا ، (، رقــم (52 القضيــة •

. العاملي باالختصاص الخاص
، املتحدة الواليــات ، (، رقــم (54 القضيــة •

. الحرب جرائم قانون
املعتقلون ، كوبــا رقــم (216) ، القضيــة •

 . البحرية غوانتانامو قاعدة إىل نقلوا الذين
أقرتها التي القضائية املامرسات بعض هذه
والتي اإلنســاين الدويل للقانون العامة املبادئ
الحامية ــتوفــري القانون بإمــكان كيف توضح
للمدنيني الحاميــة يوفر مــا منها الحــرب، يف
أو األجانب أو الحــرب أرسى أو ــللصحفيــني أو

. املدنية األعيان



من الذاكرة

ةلة..  للدو العامة املصلحة ةمة لخد لالخخاررجية السياســةةـة ستتســخر لالالعرشعرشعرشينينين االقلققررنرن يفيفيف
أنها بحسب ااالعربية لللدلدلدولولولول ااعاممةمةمة ال حلح ببباملاملاملصصصا بابتدتداء بتبتبطة رمرممرمر اااإلإلمإلماارات دوددودودولةلةلةلة وومومصلصلصلحةحةحةحة

هيه... ف ؤتؤثثر و ببببه تتتتأتأتأتأثثرثرثر ككلكلكل منمنمنمن ججججزءزءززء
تكون ننأن اها ل يهيهيهيهييييء لللالالــــذيذيذييذي رففرفرفريديددد الالال ععضعضعههاهاها للو للالالنسنسنسنســبةبةبة بب خخاصة أأأأهههمهمهميةية للهلهله جججززءزء يـيـيـي ـههـهـ وووو

ًًًتأتأتأتأثريثثريثرياًًً... ا رثككرثكرثكرث أأأأ
أمام ودولة لال سسسســـــــلطلطلطللطلطان رئيس بنبنبنبن ازازايديديدديد االلشــيخ سلســمومو ا صاصاصااحب لالال قق تلتوواضعضع ا لكلكلكل ببب

ملاملايضيضيضايض: ععلعامامامام اا من الشهر هذا مثثل يف الالووطوطنيني ممجمجلسنانا
والتاريخ اللغة الديــن روابط هبهبه تربطها املتحــدة اللعربيية اإلمــارات ةـة دولـلـ ""إإنإنإن
العربية قلقضايا ا ةةرصةةةةةة ن عىل قاقاقااتهــا طط بكل وكوكومة الحلح تعمل وووولذلك رترتـرترترترتك،،ك،ك، ــملململاملشـ ووواملاملاملاملصريصريصريصريري

تالتالت". ااملجا لكلكل يف ااالعلعلعريب ااالتلتلتلتضاضاضاضاضامنمنمنمن زييزيزيز وتوتوتعزعزعز
لول الد جامعة دودورة العربية ااإلإلمارات ةلة ودو : : "تراســت لمل ببالع االلقلقول عبعبعبع ييتيتيت وووزازازايديديديد
إىل التوصل يف يبايب إيجــ بدور وســاهمتمت وجهه، كأكممل ىلعىل ووواواججججبجبهـهــاـا تتدتدتدت ووأوأأوأ بربربربييـيـيــةـةـةـة علعلع اا

ممفيفيدةدةدةدة..... رقرقرقراراراراراتتاتتت
تات ـــاطاط ننش جمجميعيع يفيف فعالة مســاهمة مهم ستســـ الحكومة فففــــإإن ذذذلكلكلكلكلك عننعنععنعن الالـالالالًالً ــفوفوفضضضضضـض
يف العلعريبريب اعاون ااالللت ططإطــاار يف العربية الدول لجامعة التابعــة ااملململتملتملتخخصخصخصصصة امامامامامامــامتامتامتامتامت ـظـظـظـ ــــااااملنملنململن

والفنية" االقتصادية يسيسياساسيييية الااال املاملجاجاالتالتالتالت شششتىتىتى
ملاملاملتحتحتحدددة ااالعلعربربيةيةية اإلمإلمإلماراراراتات ودددولةلة تبت املعلنة"تنتن الرصيحة السياسة هههههذهذهذه نمنمنمنمن الالالالالالاانطنطنطنطالالالقاقاقاقاًًً
سمسمسمسااعاعاعدةدةدة ووو لتلتددعدعدعيميميميم ممرشوورشورشورشوعاعاعاًً مممببابارشةرشةرشةرشةرشة 191 73 ربر كاكااكتو حربرب بععد ببابابالجلجزائر ااااالقلقلقلقلقمةمةمةمةمة ؤمؤمؤمؤمؤمترمترمترمترمتر يفيفيفيفيف
االدللدلدلدولولول هههههذهذهذهذه نننأن كـكـكـك ةةيةية".".".... ذذذذللـلـلـ عيع الالطبطبطب ثرواتها الالاســتغالل يف الصديقة ةـةـةةةـة ققيقيقيقيقيـي األاألاألففرفف ددـدـدولولولولول اااللـلـ

اارسائيل. ممع الدبلوماساسيية الالعالقاتها قطعت أن يوم اااللللعرب مع تتفتفتتت ووق
ببربربييةية الع الــدولل عىل بالفائدة سســيعيععيعوودودود أفريقيا يفيفيفيف ييســتثمر مــا كل بأن امامـامامامً ــوعلـ

سواء. حد عىل واألفرفرفريقيققيةية

ععععبد بن نانانايييف ااألمريمري ااملليكليكليكليك السلسموو صاصاحبحب رردردر يغاغغا
عائداً الالالالــالدالدالدالد ــالبـ السللســعودي ةةية الداخل وزيير لالعزعزيـيــز
اإلإلماماراتتتتت، للدودولــة هته زيار انتهــاء بعد الالـالالالالالده ــبـب ىلىلإىلإىلإىلىل

املسؤوؤووؤولنيلني. معمع اراارارااراهههاهاههاهاها أججأجأجأجأج التي االههامممة ثحثحثحثااتاتات وووواملاملاملاملبابابابا

1976 Èªaƒf

بنبن زازايديد خيخ الششلشــ ومو سسســـ ورعايته هله ال بحفظ الالالالبالالدددد غــادر
املاملتتحدةة بربيةية الع راراتات اإلم دولة رئيس نننهيهيهيهيهيان آل ســلطلططلطططاناناانان
املوســع، العريب القمة مؤمتر ضحضحضور ل قلقاهرة ا إإإىلإىل متمتووجوجوجها

اللبنانية. ااألألزمة شقشقش ينانا للللالذذذذيذي

دولة إىل رسيعة بزيارة كاكسستاين ااالللب شيشيششش االجلج أأركركانن ررئيسيس سسعاعادةدة قققاماماام
أرض عىل ووداعه ااســتقباله يفيف ككان املتحــدة، ببربييةية الع اإلمــاراراتات
قاقاقائدئدئد ممساعد مباركركرك بن سيف املقدم ةدة سعاعا وودودويليل،يل، االال ظوظببيبي أب مطار

للععمليات. االغلغربربربية ةية العسككر املنطقةقة

العدد: 64 -نوفمرب 1976
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خليفة بن زايد ومحمد بن راشد يشهدان تخريج دفعة 
جديدة من الطيارين نوفمرب 1990

اإلمارات تشهد اول مترين جوي ثاليث مشرتك بني القوات الجوية السعودية 
والكويتية واإلماراتية 15 نوفمرب 1985

محمد بن زايد يشهد االحتفال باليوبيل الذهبي لتشكيل لواء زايد االٔول نوفمرب 
2002

تخريج أول دفعة من الكلية البحرية 25 نوفمرب 2001

يف الذاكرة صور ومواقف راسخة 
وشــاهدة عــىل الزمن ومســرية 

الوطن...

من ذاكرة عدسة درع الوطن

انضامم قوة االمارات اىل قوات الردع العربية بلبنان 17 نوفمرب 1976
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وقعت القيادة العامة للقوات املسلحة ورشكة منر للسيارات - إحدى 
رشكات مجموعــة توازن - عىل عقــد تفوق قيمته 3 مليارات درهم 

يتم مبوجبه تزويد القوات املسلحة بآليات منر املدرعة سداسية ورباعية الدفع.

لحظــات إماراتية تاريخية وحدويــة ارتفع فيها العلم يف 
وقت واحد محمد بن راشــد أثناء رفع العلم مع وحدات من القوات املســلحة : هذا 

العلم رفعه قبلكم زايد وراشد وأخلصوا له وبذلوا حياتهم من أجله. 

"احلكومة ليست سلطة على الناس، ولكنها 
سلطة خلدمة الناس، لذلك فإن مقياس 

جناح احلكومة هو رضا املتعاملني معها".
.مد بن راشد آل مكتوم

1. متى استشهد أول شهيد لدولة االمارات العربية املتحدة، ومن هو؟

2. جسدت تضحيات شهداء الوطن األبرار مجموعة من القيم النبيلة، اذكر 3 من ابرزها.

مالحظة: إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.
ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف. 

عىل الربيد االلكرتوين: 
quiz@nationshield.ae

 • إجابة العدد السابق (537) هي: 
 - الســـؤال األول: الحامية االلكرتونية هي اتخاذ كافة االجراءات لحامية االفراد واملعدات  
واملرافق الحيوية من اي تأثري ناشــئ من جراء اســتخدام االسلحة االلكرتونية سواءا كانت 

من قبل القوات الصديقة أو املعادية.
 - الســـؤال الثاين: مبادئ الدعم االمارايت االنســاين لليمن: مبادئ االمارات الثابتة يف نرصة 
الحق- دعم الرشعية السياســية والدســتورية - دعم امن اليمن واســتقراره - دعم املسار 
الســيايس لحل األزمة وفق املرجعيات االساسية - رضورة التحرك لتخفيف معاناة الشعب 

اليمني الشقيق من خالل ايصال املساعدات االنسانية.
 الفائزان:

1. محمد أحمد راشد الظنحاين. 
2. سامل مبارك عبيد السدراين.

مسابقة العدد (538)

ومضــات...

العالج بالطاقة الحيوية هو علم فرعوين استخدمه الفراعنة لشحن أجسامهم طاقة 
بوسائل  الجسم  ونشاط  حيوية  الستعادة  السلبية؛  الطاقة  من  وتنظيفها  إيجابية 
مختلفة، مثل العبادات والطعام الصحي واملاء الحي والهواء النقي (بأساليب التنفس 
املختلفة) واألفكار اإليجابية والكريستال واألحجار الكرمية وجلسات التأمل واألشكال 
الهندسية، كاألهرامات واملسالت وغريها من أساليب التنظيف والشحن، وهذا يتضح 
لنا بسهولة لو دققنا النظر يف صور ورسومات الفراعنة، لقد خلق الله اإلنسان وجعل 

لجسده القدرة الهائلة عىل استعادة نشاطه وتجديد ذاته باستمرار.
كيف ينظر علم الطاقة إىل األمراض؟

 ينظر إليها عىل أنها طاقة سلبية يتم الشفاء منها بسحبها من جسد املريض، سواء 
بالكريستال أو بالضغط عىل أماكن محددة يف الجسم أو مبجموعة تدريبات تنظف 
مسارات الطاقة بالجسم فتحفز حيوية الجسم ونشاطه، أو بالنقر عىل أماكن معينة 
الجسم املرض فيشفى منه  السلبية، وبذلك يفقد  السلبية والقناعات  إلزالة األفكار 

بإذن الله.
كيف تستطيع أن تثبت وجود علم الطاقة؟

 لو نظرنا بعني املتأمل إىل عاملنا، إىل كوكبنا، إىل أنفسنا، إىل أعضائنا، وحالتنا املادية 
والصحية، لعرفنا بيقني أن كل هؤالء عبارة عن طاقة، سواء إيجابية أم سلبية، لعرفنا 
أن السعادة طاقة، أن وفرة الرزق طاقة، أن االكتئاب طاقة، أن مرض السكر والضغط 
نواة وإلكرتونات،  تتكون من  والذرة  كله مكون من ذرات،  والكون  طاقة، كيف ال 
واإللكرتونات تدور حول النواة يف مسارات محددة تتولد عنها طاقة كهرومغناطيسية، 

والنواة تحتوي عىل جزيئات يف حالة حركة مستمرة تنتج طاقة كهرومغناطيسية.
هل حقق العالج بالطاقة نتائج يف عالج األمراض؟

 لقد حقق العالج بالطاقة الحيوية نتائج باهرة ىف عالج العديد من األمراض النفسية 
الرسطان  وعالج  والخوف،  والقلق  القهري،  والوسواس  االكتئاب  كعالج  والعضوية، 
وأمل  الفقري،  العمود  واعوجاج  والضغط،  السكر  مرض  وعالج  املختلفة،  بأنواعه 
ومشاكل  الزوجية،  العالقة  ومشاكل  العظام،  مشاكل  من  وغريها  والظهر،  املفاصل 

القولون، وعالج السمنة الفعال.

ما علم العالج بـ"الطاقة احليوية"؟

حدث 9  مثل هذا الشهـر

أكد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ان دولة االمارات 

ماضية بعزم وثبات نحو مزيد من االنجازات الحضارية وبناء 
مستقبل واعد ومرشق بعون الله عز وجل وبفضل سواعد وهمة ابنائها وطموحهم غري 

املحدود لبلوغ املراتب املتقدمة والعالية لوطننا الغايل يف مختلف املجاالت.

القوات املســلحة تتزود بســيارات منر بقيمة 
تفوق 3 مليارات درهم

محمــد بن زايد يزور مركــز تدريب املنامة 
ويلتقي مبجندي الخدمة الوطنية

2013-11-14

2014-11-02

محمد بن راشــد يرفع العلــم يف مدينة زايد 2014-11-03
العسكرية
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التضحية يخلد رصحاً زايــد بن محمد أراده وارتفعت، ألواحه أول ثبتــت الذي الشــهداء، نصب
القلوب». يف املخلدين بالشهداء ويشمخ واملجد،

@HamdanMohammed

املستقبل يبدأ اليوم وال �ال لل�دد . االستجابة 
الستحقاقات التغيV ا8يجابي 

تشغل الدكتورة مريم مطر منصب املدير العام لهيئة تنمية املجتمع 
وهي هيئة أطلقتها حكومة ديب مؤخرا لتويل مسؤولية تنظيم وتطوير 
وتقديم الخدمات يف قطاع التنمية االجتامعية مبا يتامىش مع أهداف 
بن  الشيخ محمد  السمو  أعلن عنها صاحب  التي  االجتامعية  التنمية 
الوزراء حاكم ديب  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس  راشد آل مكتوم 

ضمن خطة ديب اإلسرتاتيجية 2007-2015.
إماراتية  أول  الدكتورة مريم مطر  أصبحت  الهيئة،  إىل  انضاممها  قبل 
يف  ساهمت  حيث  والرعاية  العامة  الصحة  وزارة  وكيل  مهام  تتوىل 
إطالق عدد من برامج الرعاية الصحية واملجتمعية األولية يف اإلمارات 
الشاملية ويف زيادة عدد مراكز الرعاية الصحية األولية من 52 إىل 97. 
كام شغلت الدكتورة مريم مطر يف العام 2005 منصب قائد الفريق 
التنفيذي الخاص بدراسة محور املجتمع ضمن إسرتاتيجية ديب (2008 

.(2015 -
غري  أهليتان  جمعيتان  مطر  الدكتورة  أسست  ذلك،  إىل  باإلضافة 
اإلمارات  و"جمعية  داون"  ملتالزمة  اإلمارات  "جمعية  هام  ربحيتان 
كبرية من  والخدمات ملجموعة  الرعاية  تقدم  التي  الجينية"  لألمراض 
العائالت من أكرث من 17 جنسية، واهتمت بإطالق عدد من الربامج 
االجتامعية وحمالت التوعية مثل حملة "إماراتنا خالية من الثالسيميا 

"(2012)
وقد حازت الدكتورة مريم مطر عىل العديد من الجوائز بشكل سنوي 
منذ العام 1990 وحتى العام 2006 أبرزها جائزة الشيخ راشد للتفوق 
عىل  صحي  مرشوع  أفضل  وجائزة   (1999) الطب  كلية  يف  العلمي 
مستوى كليات التقنية العليا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة (2002) 
املتميز  املوظف  فئة  املتميز عن  الحكومي  لألداء  برنامج ديب  وجائزة 
محمد  برنامج  وجائزة   (2003) الطبية  والخدمات  الصحة  دائرة  يف 
القادة عن فئة "أفضل مرشوع مجتمعي" (2004)،  بن راشد إلعداد 
وجائزة اإلمارات لسيدات األعامل فئة التميز املهني (2004)، كام أنها 

خريجة برنامج محمد بن راشد إلعداد القادة - ُدفعة 2005.
يف  متخصصة  شهادة  وتحمل  عائلة  طبيبة  هي  مطر  مريم  الدكتورة 
باإلطالع  يهتم  تخصص  وهو  الطبية  ديب  كلية  من  املجتمعي  الطب 
الرعاية  لتوفري  الجانب الصحي والنفيس واملايل  عىل حالة املرىض من 

الشاملة التي تضمن نجاح العالج.

الدكتورة مرمي مطر
شخصية ملهمة

وجوه من ا�مارات متكيــــن املــــرأة

نصب الشهداء

املرأة ا8ماراتية تواكب العصر
رئيس القاســم حنيف الدكتــور معايل ــمثّــن
الربملان تكريم اإلنسان لحقوق جنيف مركز
فاطمة الشيخة اإلمارات» سمو ــلـ«أم العريب
العام النســايئ االتحاد رئيســة مبارك بنــت
األرسية التنميــة ملؤسســة األعىل الرئيــس
والطفولة، لألمومــة األعىل املجلس رئيســة
عىل الريادية اإلماراتية املرأة مكانة إىل امشرياً
يف الفاعل ودورها والدويل، املحيل املستويني
واالقتصادية والثقافية االجتامعيــة املجاالت

القرار. صناعة يف ومساهمتها
اإلماراتية املــرأة حــرص معاليــه وأكــد
هويتها عىل وحفاظها ــالعــرص، مواكبة ــعــىل
أرىس الذي املتميز النمــوذج وهو الوطنية،
سلطان بن زايد الشــيخ له املغفور مقوماته

صور من ا�مارات

تعزيز مسرية واســتكمل ثراه»، الله «طيب نهيان آل
نهيان آل زايد بن خليفة الشيخ السمو صاحب أدائه
الشــيخ الســمو وصاحب الله، حفظه الدولة، رئيس
رئيس الدولة رئيس نائب مكتوم آل راشــد بن محمد
السمو وصاحب الله، رعاه ديب، حاكم الوزراء مجلس
أبوظبي عهد ويل نهيــان آل زايد بــن محمد الشــيخ

املسلحة. للقوات األعىل القائد نائب
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