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االفتتاحـية

يـوم الشهـــيد
يف هذا اليوم نحتفي بيوم تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهو ”يوم 
األهمية  بالغة  األول، يف خطوة  للعام  الدولة رسمياً  به  تحتفل  الذي  الشهيد» 
تعكس تقدير قيادتنا الرشيدة وعىل رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 
ـ  الله  ـ حفظه  للقوات املسلحة  القائد األعىل  الدولة  بن زايد آل نهيان رئيس 
لشهدائنا األبرار، وحرصها عىل تكرميهم عىل أعىل املستويات الرسمية، واالحتفاء 
والوطنية  والوفاء  والبطولة  للمجد  يوماً  اليوم،  يكون هذا  سنوياً، يك  بذكراهم 

والوالء واالنتامء لألرض والقيادة.
يف هذا اليوم التاريخي أقول لروح شهدائنا األبرار بكل فخر واعتزاز، أنتم من 
رضبتم لنا املثل والقدوة يف حب الوطن والدفاع عن مصالحه وصون مكتسباته 
والدفاع عن األمن القومي العريب ترجمة لقيم دولة اإلمارات العربية املتحدة 
أعظم  لنا  فقدمتم  املظلومني،  ونرصة  والعدل  الحق  لرايات  وإعالء  ومبادئها 
الدروس يف الثبات والوطنية واإلخالص والفداء واالنتامء العميق للوطن الغايل 

والقيادة الرشيدة.
يف يوم الشهيد األول.. يوم العزة والفخر والكرامة، أؤكد أن شهدائنا األبرار قد 
فقيادتنا  بداخلنا،  تزال تعيش  الطاهرة ال  أرواحهم  بأجسادهم، ولكن  غادرونا 
الرشيدة وقواتنا املسلحة الباسلة وشعب اإلمارات بأكمله لن ينىس تضحياتهم، 
التي جادوا فيها بالغايل والنفيس من أجل رفعة شأن هذا الوطن، فهم «عظم 
ومبا  تضحيات  من  قدموا  مبا  وعروبتنا  لعزتنا  رمزاً  األبد  إىل  وسيظلون  رقبة»، 
نادرة، ستظل عالمات مضيئة يف  أظهروا من شجاعة  ومبا  بطوالت  من  سجلوا 

تاريخ  اليمن الشقيق والعامل العريب بأكمله.
بشهداء  االعتزاز  جوهرها  يف  تجسد  إمنا  الشهيد  يوم  مبادرة  أن  يف  شك  ال 
الوطن األبرار من أبناء القوات املسلحة، والتقدير من جانب القيادة الرشيدة 
والشعب للدور الرائد الذي قاموا به يف الدفاع عن مكتسبات الشعب وحامية 
مصالح دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الداخل والخارج، وتوفري املناخ املالئم 
النطالق مسرية التنمية والتطور يف املجاالت كافة، فالقوات املسلحة أثبتت أنها 
مدرسة الوطنية العريقة، مبا تبثه من قيم التضحية واالنتامء والوالء يف صفوف 
النشء والشباب، وأكدت أنها أهم ركائز القوة الشاملة لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، وأنها الدرع الذي يحمي منجزاتها ومكتسباتها االقتصادية والسياسية 

واالجتامعية ومسريتها التنموية الرائدة.
لقد رأى العامل جيداً، ذلك التسابق إىل بذل األرواح، وإىل نيل رشف الشهادة، 
ورشف الخدمة العسكرية يف مسارح العمليات امللتهبة، وتعجل الجرحى للشفاء 
أبناؤهم  ناله  مبا  وأهلهم  الشهداء  ذوي  وفرحة  املعركة،  أرض  إىل  يعودوا  ليك 
الحق يف  كلمة  ليعلوا من  أرواحهم  بذلوا  إمنا  أبنائهم  بأن  ويقينهم  من رشف، 
الدنيا، ولينالوا رضا الله ورضوانه يف اآلخرة، وليعيش أبناء دولة اإلمارات العربية 

املتحدة عىل أرضها آمنني.
لقد قدم املواطنون اإلماراتيون، يف كل إمارات الدولة، ملحمة حقيقية يف االنتامء 
الوطني العميق والوالء املطلق للقيادة واالستعداد للتضحية بكل غال ونفيس يف 
سبيل الدفاع عن دولة اإلمارات العربية املتحدة، وجعل علمها خفاقاً يف اآلفاق؛ 
حيث أبهروا العامل كله بالرد عىل استشهاد أبطالنا يف اليمن بتأكيدهم االستعداد 
للمزيد من التضحية من أجل الدفاع عن الوطن، والدعم املطلق ملهمة قواتنا 
أهل  وكأن  فبدا  والرعاية،  والتقدير  بالحب  الشهداء  أهايل  وطوقوا  اليمن،  يف 

اإلمارات جميعاً أهل لكل شهيد. 
إىل  رائدنا  الشهادة هذه هي  تكون روح  أن  الرشيدة عىل  القيادة  نعاهد  إننا 
الروح  بهذه  أداء مهامنا وواجباتنا  عىل  نقبل جميعاً  التطور، وأن  التقدم وإىل 
الجديدة التي رست مع ارتقاء شهداء الوطن إىل جنة الخلد، ليسطروا بدمائهم 

أبلغ املعاين يف حب الوطن، والوالء له، واالنتامء إليه•
رحم الله شهداؤنا األبرار ... وحفظ الله جنودنا البواسل يف ساحات الرشف والنضال
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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.
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وكيل وزارة الدفاع يبحث التعاون العسكري مع ضيوف معرض دبي للطUان

استقبل معايل محمد أحمد البواردي الفاليس وكيل وزارة الدفاع خالل معرض 

ديب للطــريان «2015» - كال عــىل حدة معايل ديبــورا يل جيمس وزير الدولة 

لشؤون سالح الجو األمرييك ومعايل عبداللطيف الوديدي الوزير املنتدب لدى 

رئيــس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني املغريب و اكســيو زهننب نائب 

وزير الوزارة الصناعية والدفاعية لجمهورية الصني الشعبية-. 

وجرى خــالل اللقــاءات اســتعراض عالقات التعــاون وجوانــب تفعيلها 

وتطويرها مبا يخدم املصلحة املشرتكة إضافة إىل الشؤون ذات الصلة باملجاالت 

العسكرية والدفاعية. 

كام جــرى تبادل األحاديــث حول أهميــة انعقاد «ديب للطــريان 2015 « 

باعتباره حدثاً عســكرياً عاملياً يســتقطب كربيات الــرشكات العاملية املصنعة 

ألنظمة الطريان ويؤمه كبار املسؤولني وصناع القرار بدول املنطقة.

منح صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة ..الفريق أول تان رسي داتو ذو الكفل بن محمد 

زين رئيس قوات الدفاع املاليزية وســام االمارات العسكري من الطبقة األوىل 

تقديرا لخدماته يف تعزيز التعاون املشرتك بني القوات املسلحة لدولة االمارات 

العربية املتحدة والقوات املسلحة املاليزية.

وقام معايل محمد احمد البواردي الفاليس وكيل وزارة الدفاع بتقليد الوسام 

لرئيــس قوات الدفاع املاليزية بحضور ســعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املســلحة وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة 

للبلدين.

_مد بن زايد مينح رئيس قوات الدفاع املاليزية وسام االمارات العسكري
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رئيس ا(ركان يبحث التعاون العسكري مع عددا من القادة العسكريني 

اســتقبل ســعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة 

خالل معرض ديب للطريان «2015» عددا من ضيوف املعرض، فقد اســتقبل سعادته يف 

مكتبه باملعرض كال عىل حده الفريق الركن فياض بن حامد الروييل نائب رئيس األركان 

العامة السعودي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات املسلحة املرصية 

و الفريــق أول تــان رسي داتو رسي ذو الكفيل بن محمد زين رئيس القوات املســلحة 

املاليزية والفريق أول إيفا نجلوس أبو سطو الكيس رئيس أركان الدفاع الوطني اليوناين 

و اللواء أوليغ بيلوكونيف رئيس أركان القوات املســلحة لجمهورية بيالروســيا والعميد 

آرتورو الفونسو مريينو نائب مدير التسليح الوطني ممثل وزارة الدفاع األسبانية. 

 تــم خالل اللقاءات اســتعراض مجاالت التعاون والتنســيق يف عــدد من املجاالت 

العســكرية والدفاعية يف ظل الحرص املشرتك لرفع مستوى التعاون إىل آفاق أوسع ومبا 

يحقــق املصالح املشــرتكة. وتناولت اللقاءات آخر التطورات واملســتجدات يف املنطقة 

والقضايا ذات اإلهتامم املشرتك.

اســتقبل ســعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثــي رئيس أركان القوات 

املسلحة يف مكتبه مبعسكر املقطع نوفمرب املايض  الفريق أول كالوديو غراتزيانو 

رئيس أركان الدفاع يف الجمهورية االيطالية  الذي يزور االمارات حاليا.

تناول اللقاء الئي حرضه سعادة اللواء الركن عيىس سيف بن عبالن املزروعي 

نائب رئيس أركان القوات املســلحة و الوفد املرافق للضيف استعراض مجاالت 

التنســيق والتعاون يف عدد من املجاالت العســكرية والدفاعية، ومســتوى ما 

وصل إليه العمل املشــرتك يف تبادل الخربات بني دولة اإلمارات العربية املتحدة 

وجمهوريــة إيطاليــا يف ظل مــا يربط البلدين مــن عالقات صداقــة وتعاون 

متناميتني.

 aه ا�يطـــاUرئيس ا(ركــان يستعرض التعــاون العسكــري مع نظـــ
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قائد القوات اجلوية يلتقي عدد من كبار الضباط

اســتقبل ســعادة اللواء الركن طيار ابراهيم نارص محمد العلوي  قائد القوات الجوية 

والدفــاع الجوي يف معــرض ديب للطريان 2015 عــدد من كبار قــادة القوات الجوية 

والدفاع الجوي عىل مستوى العامل.

وتم خالل اللقــاءات تبادل االحاديث حول فعاليات املعرض وإســتعراض عالقات 

التعاون املشرتك وسبل تعزيزها وتنميتها خاصة يف مجال صناعة الطريان والتكنولوجيا 

املتقدمة.

 fقائد القوات البحرية  يلتقي رئيس أركان الدفاع الوطني اليونا

اســتقبل سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم ســامل املرشخ قائد القوات البحرية خالل 

معرض ديب للطريان 2015 معايل تشونشــان نائب وزير الصناعات العسكرية الفريق 

أول ايفا نجلوس أبو سطو الكيس رئيس أركان الدفاع الوطني اليوناين.

وجــرى خالل اللقاء الــذي حرضه عدد من كبــار ضباط القــوات البحرية والوفد 

املرافــق للضيف.. تبادل األحاديث واملوضوعات ذات اإلهتامم املشــرتك بني الجانبني 

وسبل تطويرها من خالل انعقاد معرض ديب للطريان.

رئيس هيئة ا�مداد يلتقي عدد من املسؤولني خالل معرض دبي للطUان 

اســتقبل ســعادة اللواء الركن طيار إســحاق صالح محمد البلويش  خالل 

معــرض ديب للطــريان 2015  كال عــىل حــده اللواء كيم هون ســو مدير 

السياســه الخارجية والتســليح الكوري والجرنال كريستوفر مدير التعاون 

األفريقي اآلسيوي.

وتم خالل اللقاءات التي حرضها عدد من كبار ضباط القوات املســلحة 

وأعضاء الوفد املرافق للضيوف استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من 

املواضيع العسكرية ذات االهتامم املشرتك.
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القيادة العامة للقوات املسلحة حتتفل بـ " يوم العلم "

احتفلــت القيادة العامة للقوات املســلحة يف الثالث 

من فومرب املايض  بـ " يوم العلم " وذلك تلبية لدعوة 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 

نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب " 

رعاه الله " لرفع علم الدولة عىل املؤسسات الحكومية 

االتحاديــة يف الثالث من نوفمرب تزامنا مع ذكرى تويل 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة " حفظه الله " مقاليد الحكم يف الدولة .

وقــام ســعادة اللــواء الركن ســامل ســعيد غافان 

الجابــري رئيس هيئة االدارة والقــوى البرشية بهذه 

املناســبة برفع علم الدولة يف مقر معســكر املقطع 

بأبوظبي بالتزامن مع كافة تشكيالت القيادة العامة 

ووحداتهــا وذلــك بحضور عدد من ضبــاط وضباط 

صف وأفراد ومجندات القوات املسلحة.

وميثل احتفال القيادة العامة للقوات املســلحة بـ 

" يــوم العلم " تجديدا للوالء للقيادة واالنتامء للوطن 

الغايل وتجسيدا لصورة إماراتية مرشقة تخفق الرايات 

فيها فوق كل مؤسســة عســكرية تأكيدا عىل الحب 

والوالء وخدمة العلم ورفعتــه وبذل الروح من أجله 

ليبقى شامخا خفاقا قويا.

اختتام بطولة القوات املسلحة الثانية للجوجيتسو 2015
ختتمت منافســات بطولــة القوات املســلحة الثانية 

لرياضة الجوجيتسو التي اقيمت مبركز الرتبية الرياضية 

العســكري مبشــاركة 300 العب من الفئات املختلفة 

وبحضور ضباط وصف ضباط القوات املسلحة وعدد 

كبري من الجمهور.

وشــهد منافســات البطولة ســعادة عبــد املنعم 

االمــارايت واالســيوي  االتحاديــن  رئيــس  الهاشــمي 

للجوجيتســو الذي اشــاد باملســتوى الفني للبطولة 

وأهمية البطولة كرافد للمنتخب الوطني.

وشارك يف منافســات اليوم األول للمدارس الثانوية 

العســكرية 48 طالبا ويف منافسات اليوم الثاين ملدريب 

الجوجيتســو 130 مدربا .. وفاز بكأس البطولة مدربو 

أبوظبي.

ويف اليوم الثالث أقيمت البطولة الرئيســية لضباط 

وأفراد ضباط القوات املسلحة مبشاركة 121 العبا.

وأسفرت املنافســات عن فوز قيادة حرس الرئاسة 

باملركــز األول وقيادة القــوات الجوية والدفاع الجوي 

باملركز الثاين وقيادة القوات البحرية باملركز الثالث.

وبدأ برنامج اليــوم الختامي لبطولة الجوجيتســو 

الثانية للقوات املســلحة بالســالم الوطني وبعد ذلك 

بدأت فعاليات نهائيات الكبار تحت 34 ســنة / حزام 

أبيــض / وفعاليــات نهائيات الكبار تحت 34 ســنة / 

حزام أزرق/ وفعاليات نهائيات األساتذة فوق 35 سنة 

/ حــزام ابيض/ وفعاليات نهائيات األســاتذة فوق 35 

سنة /حزام أزرق/.

كام تم عــرض بعض الفنون لرياضة الجوجيتســو 

وعــروض خارقة /شمشــون العرب / ثــم أصطفاف 

الفائزين واالعداد ملراسم التتويج وتوزيع امليداليات.

ويف نهايــة الحفــل تم أهــداء درع مركــز الرتبية 

الرياضيــة العســكري لــكل مــن االتحــاد االمارات 

للجوجيتسو حيث تسلم الدرع يوسف البلويش املدير 

التنفيذي لالتحاد ولرشكة باملز الرياضية وتسلم الدرع 

فؤاد فهمي درويش مدير عام الرشكة.
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القوات املسلحة ا�ماراتية تأهل دفعة جديدة من املقاومة اليمنية

أنهــت قواتنا املســلحة يف نوفمرب املــايض دورة تأهيل 

وتدريــب دفعــة جديدة من أفــراد املقاومــة اليمنية 

لالنضامم إىل القوات املسلحة يف اليمن - التابعة للرشعية 

- بعد أن خضعوا لتدريبات مكثفة من قبل مدربني من 

القوات املسلحة اإلماراتية يف مختلف التخصصات.

وتلقى أفــراد املقاومة تدريبــات يف مهارات امليدان 

واملعركة واســتخدام مختلف األســلحة واألمن الداخيل 

والطبوغرافيا..إضافــة إىل تنفيذ رمايــة حية يف ميادين 

الرمايــة والتي أعدت خصيصا عــالوة عىل تدريبات يف 

اإلسعافات األولية.

حرض حفل التخريج اللواء ركن أحمد سيف اليافعي 

قائــد املنطقة الرابعة يف القــوات اليمنية والعميد ركن 

نارص مشبب العتيبي قائد قوة الواجب لقوات التحالف 

وعدد من الضباط يف القوات املسلحة من البلدين.

وقدم الخريجون عرضا عســكريا أظهــر جاهزيتهم 

للذود عن تــراب اليمن وحياضه ومقدرات الدولة فيام 

عكس مهاراتهم ومستوى تأهيلهم يف التخصصات كافة 

بجانب الروح املعنوية العالية التي جسدت مدى والئهم 

وانتامئهم وحبهم لخدمة بلدهم والتضحية من أجله.

وقال اللواء أحمد ســيف اليافعي إنها خطوة عظيمة 

لتأســيس قوات مســلحة مينية قادرة عــىل الدفاع عن 

الوطن وتسهم يف حفظ النظام يف محافظة عدن.

وأضاف أنه ســيتم إرسال دفعات من الخريجني بعد 

ترقيتهــم اىل ضبــاط لإلنضامم اىل الكليات العســكرية 

وكليات القيادة واألركان لقوات التحالف العريب.

مــن جانبــه أكد العميد نــارص مشــبب العتيبي أن 

منتســبي الــدورة اجتازوا الــرشوط والتحقــوا بربنامج 

مكثف أظهروا خالله مســتوى التدريب والحرفية لهذه 

الكتيبــة التي تعد أوىل كتيبــة مينية تم تخريجها للقيام 

بواجبها وحامية وطنها.

وقــال املرشف عــىل تدريــب الــدورة إن معنويات 

منتســبي الدورة كانت عالية جدا وحامســية مام سهل 

رسعة اســتجابتهم للتدريبــات التــي خاضوها..مؤكدا 

جاهزيتهم لاللتحــاق بإخوانهم يف الصفوف األمامية يف 

القوات الرشعية.

وأوضــح أنه تم إجراء الفحوصــات كافة قبل الدورة 

مثل الفحــص الطبي عىل أفراد املقاومــة الذين ترتاوح 

أعامرهــم بني  18  إىل 20  ســنة معظمهــم من حملة 

الثانوية العامة.

وبــني أن قــوات التحالف ســتقوم باختيار مجموعة 

ممــن اجتــازوا الدورة بامتيــاز وإرســالهم اىل الكليات 

العسكرية يف مختلف دول التحالف العريب الذي تقوده 

اململكة العربية السعودية إلعادة األمل يف اليمن.

من جانبهــم أوضح عدد مــن املدربــني أن القوات 

اليمنية تدربت عىل مختلف األسلحة والرماية ومهارات 

املعارك واإلســعافات األولية مبعنويــات عالية وانضباط 

كبري.

وأكــد عدد من املتدربني اســتعداهم التام لاللتحاق 

بقوات الرشعية لطرد املتمردين و بسط األمن واالستقرار 

يف بالدهم.

ويف نهاية حفل التخرج قــام اللواء اليافعي والعميد 

العتيبي بتوزيع الجوائز التقديرية عىل أوائل الدورة.



11 |  ديسمرب 2015 |  العدد 527  |

اختتام فعاليات التمرين العسكري املشqك حميمات 2015 مبشاركة وحدات من 
القوات الSية االماراتية والقوات الفرنسي

اختتمــت فعاليات التمرين العســكري املشــرتك يف نوفمرب 

املــايض  " حميــامت 2015 " الذي أقيم عــىل أرايض الدولة 

مبشــاركة وحدات من القوات الربية لدولة اإلمارات والقوات 

الفرنسية .

بــدأ البيان الختامي بوصــول الضيوف ثم تالوة عطرة من 

آيات الذكر الحكيم وعزف بعدها السالم الوطني للبلدين ثم 

جاء تنفيذ البيان الختامي الذي أظهرت فيه العنارص املشاركة 

القــدرة والكفاءة العالية يف عمليات القتال يف مراحل الحرب 

املختلفة من خالل اســتخدام أحدث املعــدات وإبراز أفضل 

األساليب القتالية.

وأظهــر الجانبــان اإلمــارايت والفرنيس مســتوى عاليا من 

االحرتافيــة يف كل وحداتهــا املشــاركة يعكس مــا وصل إليه 

التعاون العســكري بني القوات املسلحة االماراتية والفرنسية 

الــذي بنــي منذ عدة عقود عىل أســس راســخة تنطلق من 

الروابط الوثيقة بني الجانبني .

ونفذت القوات املشــاركة خالل مراحل التمرين سلســلة 

من التدريبات اشــتملت عىل عدد مــن العمليات التي متت 

بدقــة متناهية وأظهرت القدرات القتالية للقوات وعكســت 

مســتوى التنســيق واالندماج بني القوات املشاركة ومقدرتها 

عىل العمل يف مختلف ظروف بيئة العمليات املشرتكة .

و دأبــت القــوات املســلحة للدولة عىل تنفيــذ مختلف 

التامرين املشرتكة مع الدول الشقيقة والصديقة وذلك انطالقا 

من حرص القيادة العامة للقوات املســلحة عىل رفع مستوى 

القدرات والكفاءة القتالية وفق اسرتاتيجية واضحة املعامل .

وفد من الSملان العربي يزور عدن ويشيد بدعم قوات التحالف للمقاومة اليمنية

أكــد الربملان العــريب دعمه ومســاندته للشــعب اليمني يف 

اســتعادة الرشعية وإنهاء مترد االنقالبيني الحوثيني وحليفهم 

املخلوع.

وقال معايل رئيس الربملان العريب أحمد بن محمد الجروان 

يف ترصيح له عىل هامش زيارته مدينة عدن ضمن وفد رفيع 

مــن الربملان العــريب نوفمرب املايض  إن هــذه الزيارة تأيت يف 

ظروف االنتصارات املتتالية عىل امليدان لنقدم التهاين للشعب 

اليمني وللســلطة املحلية واملقاومــة يف عدن عىل اإلنجازات 

التي حققتها بدعم ومســاندة قوات التحالف العريب بقيادة 

اململكة العربية السعودية مؤكدا أن الربملان العريب يدعم كل 

التوجهات اإليجابية التي تحقق مصلحة اليمن.

وأضاف إن ما قدمته القوات املســلحة اإلماراتية والقوات 

الســعودية وقوات التحالف يف سبيل نرصة األشقاء يف اليمن 

ليس بغريب عىل دولة اإلمــارات وعىل الدول العربية فأمن 

اليمــن جزء ال يتجزأ من األمن القومي العريب ويســتحق منا 

أن نضحــي باألنفس واملال وأعز ما منلك دفاعا عن الشــعب 

اليمنــي وحامية إلخواننا وأطفالنا وأرحامنا من أبناء عمومتنا 

يف اليمن.

وأثنــى عىل الــدور املتميز الــذي تلعبه قــوات التحالف 

والتضحيــات الكبرية ألبنــاء اإلمارات يف اليمــن.. وقال ان ما 

قدمتــه دولة اإلمارات العربية املتحدة من دعم ألشــقائنا يف 

اليمــن ويف عدن عــىل وجه الخصوص يعــد محل تقدير كل 

الشعوب العربية.

ودعــا يف هذا الصدد الدول العربيــة كافة أن تحذو حذو 

دولة اإلمارات العربية املتحدة يف دعم اليمن واملســاهمة يف 

إعادة األمن واالســتقرار لربوع اليمن وإعادة إعامر ما دمرته 

الحــرب.. مؤكدا أن الربملان العــريب كان وال يزال حريصا عىل 

متابعــة الوضع يف اليمن منــذ 2011م وأيد وبارك مخرجات 

الحــوار الوطنــي وجهود املســرية الســلمية ولكــن تطورت 

األحداث بانقــالب الحوثيني واملخلوع عىل الرشعية يف اليمن 

جعلــت الربملان العــريب يقر دعم الرشعيــة يف اليمن وإدانة 

االنقالب.

وضم وفــد الربملان العــريب إضافة إىل الجــروان اصحاب 

السعادة نواب رئيس الربملان العريب سامية حسن - السودان - 

ونور الدين السد - الجزائر - ومحمد نارص الجربي - الكويت 

- وعبدالرحمــن لبدك - املغــرب - إىل جانب عدد من أعضاء 

الربملان وهم ســامل بن هويدن ومصبح الكتبي وشيخة العري 

- اإلمارات.
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ناصــــر البلوشــي .. مغـــوار من أبنــــاء الوطــــــن يلحــــــــــــــــ
القــــوات املسلحـة تعـلن استشـهاد أحـد عناصـرها مـــــــــــــــــ

وتقدمــت القيــادة العامــة للقوات املســلحة بتعازيها 
ومواســاتها إىل ذوي الشــهيد، ســائلة الله عز وجل أن 

يسكنه فسيح جناته، وأن يتغمده بواسع رحمته.

املراسم العسكرية للجثامن
أقيمت املراســم العســكرية الخاصة للشهيد نارص عيل 
حســن محمد البلويش عىل أرض مطــار البطني الخاص 
يف أبوظبي، حيث شــارك عدد من كبــار ضباط القوات 
املسلحة يف املراســم. وبعد انتهاء املراســم أقلت طائرة 
مروحيــة تابعــة للطريان املشــرتك يف القوات املســلحة 

جثامن الشهيد الطاهر إىل ذويه يف الفجرية..

تشييع 
شــيعت دولة اإلمارات شــهيد الوطن نارص عيل حســن 
البلــويش الذي قدم روحه فــداء للواجب الوطني، وأدى 
الشيخ الدكتور راشد بن حمد الرشقي رئيس هيئة الفجرية 
للثقافــة واإلعالم وعدد من الشــيوخ واملســؤولني وكبار 
ضبــاط وأفراد القوات املســلحة والرشطة وجموع غفرية 
من املواطنني واملقيمني يف جامع شــهداء القوات املسلحة 

يف الفجرية صالة الجنازة عىل جثامن شهيد الوطن.
ودعا الجميع الله العيل القدير أن يتغمد شهيد الوطن 

بواســع رحمته وأن يســكنه فســيح جناته مع الشهداء 
والصديقني واألبرار وأن يلهم ذويه الصرب والسلوان.

أم الشهيد
وعــربت أم محمد والدة الشــهيد عن فخرهــا واعتزازها 
باستشــهاد ابنها فور تلقيها الخرب، وأكدت أنها متامسكة 
وفخورة بتضحية ابنها املرشفــة لجميع أفراد األرسة، كام 
أكدت أنها فخورة بانضاممها لقامئة أمهات الشهداء الاليت 
قدمن دماء أبنائهن يف ســبيل الدفــاع عن وطنهن الغايل 

ومكتسباته.

حاكم الفجرية يقدم واجب العزاء
قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي عضو 
املجلــس األعىل حاكــم الفجرية واجب العــزاء إىل أرسة 
شــهيد الوطن نارص عيل البلويش، وأعرب ســموه خالل 
زيارتــه ملجلس العزاء يف منطقة مريشــيد بالفجرية عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته ألرسة الشهيد، داعيا الله 
العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل 
الصديقني والشــهداء واألبرار وأن يســكنه فسيح جناته 

وأن يلهم ذويه الصرب والسلوان•

انتقل إىل جوار ربه، يف الرابع والعرشين 
من نوفمرب املايض، يف أملانيا، الشهيد 
نارص عيل حسن محمد البلويش، متأثراً 
بجراحه، إثر حادثة مأرب يف سبتمرب 
املايض، وضمن مشاركته مع قوات 
التحالف العريب الذي تقوده اململكة 
العربية السعودية للوقوف مع الرشعية 
يف اليمن، وكان الشهيد يتلقى العالج 
بأحد املستشفيات يف أملانيا. 
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احتفلت القيادة العامة للقوات املســلحة، نوفمرب 

املايض، بتخريج الدفعة الرابعة من منتسبي الخدمة 

الوطنيــة بعد انتهاء فــرتة التدريب األســايس، التي 

استمرت ملدة ثالثة أشهر يف مختلف مراكز التدريب.

وسينتقل املجندون بعد ذلك للمرحلة الثانية من 

الخدمة الوطنية، وهي مرحلــة التدريب التخصيص 

التــي يتــم فيهــا توزيــع املجندين عــىل الوحدات 

املختلفة للقوات املسلحة.

وقــدم آالف الخريجــني عروضاً عســكرية أبرزت 

جاهزيتهــم للدفاع عــن تراب الوطــن، والذود عن 

حياضــه بــروح وطنية عاليــة، حيث قــدم خريجو 

الدفعــة الرابعة اســتعراضات عســكرية ملــا تلقوه 

القــــوات املسلحــــة حتتفـل بتخـــريـج الدفعة الرابعـــــــــــــــ
قــدم اخلريجــون عروضw عسكريــة أبرزت جاهزيتهــم للدفـــــــــــ

تصوير: عيســـــــى عبـــــيد
زايــد الشـامسـي
حسني اليافعـي
عبد الرحمن القبيلي

يف مياديــن التدريب عكســت مهاراتهم ومســتوى 

تأهيلهم يف التخصصات كافة.

وأبــرزت تلــك العروض مــا تحلوا بــه من روح 

معنويــة عالية جســدت مقدار مــن يحملونه من 

والء وانتامء وحب لخدمة وطننا الغايل والذود عنه 

والتضحية من أجله.

مركز تدريب ليوا
وشــهد معايل الشــيخ حمدان بن مبــارك آل نهيان 

وزيــر التعليم العــايل والبحث العلمــي حفل تخريج 

الدفعة الرابعة يف مركز تدريب ليوا باملنطقة الغربية، 

الذين ميثلون كوكبة من أبنــاء الوطن الذين لبوا نداء 

الوطن للتدريب األسايس من دوارات الخدمة الوطنية.

وعقــب وصول راعي الحفل معايل الشــيخ حمدان 

بن مبــارك آل نهيان ملقر املركز، بدأ االحتفال بســالم 

الرشف، ثم تالوة آيات عطرة من القرآن الكريم، وقدم 

الخريجون اســتعراضات عســكرية ملختلف املهارات، 

مؤدين القســم والهتاف بحياة صاحب الســمو الشيخ 

خليفة بــن زايد آل نهيان رئيس الدولــة القائد األعىل 

للقوات املسلحة، حفظه الله.

وشهد حفل التخرج عدد من ضباط القوات املسلحة، 

وجموع أولياء أمور الطالب، كام تم خالل الحفل تكريم 

أوائل دورة الخدمة الوطنية التأسيسية الدفعة الرابعة، 

الذيــن أخذت لهم الصــور مع راعي الحفــل، وأهدى 

مركــز ليوا لتدريب مجندي الخدمــة الوطنية درعاً إىل 

إدارة مستشفيات الغربية تسلمه سامل عيىس املزروعي 

مدير إدارة املستشفيات، وذلك للتعاون القائم والدعم 

اللوجستي الذي قدمته مستشفيات «الغربية» للمركز.

مدرسة خولة بنت األزور العسكرية
كام احتفلت مدرسة خولة بنت األزور العسكرية 

الثالثــة ودورة  الوطنيــة  الخدمــة  دورة  بتخريــج 
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ــــــــــــــــة مـــن منتسبـــــــي اخلدمــــــــــة الوطنيـــــــــــة
ـــــــــــاع عن تراب الوطن 

املســتجدات رقــم 48، برعايــة من العميــد الركن 

محمد ســهيل النيادي، مدير التخطيط االسرتاتيجي 

بهيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية، وبحضور العقيد 

عفراء ســعيد الفاليس قائد مدرسة خولة بنت األزور 

العســكرية، التي أكــدت، يف كلمة لهــا، أن القوات 

املســلحة اليوم تخرج كوكبة من املجنــدات اللوايت 

عملــن بــإرصار للوصول إىل هــذا اليــوم متحليات 

بالتدريب العسكري وبالضبط والربط الذي اكتسبنه 

خــالل فــرتة التدريب، ويقفــن أمامكم بــكل فخر 

واعتزاز ميألهن الحامس وحب الوطن.

من جانبها، قالت املجندة أســامء الســويدي، وهي 

خريجــة الدفعــة الثالثة مــن الخدمــة الوطنية وتبلغ 

من العمر 28 ســنة، وقد تخرجت بدرجة املاجستري يف 

جامعة الشارقة وحصلت عىل البكالوريوس من جامعة 

اإلمــارات يف إدارة األعــامل، إنهــا لبت النــداء مبارشة 

تخريج الدفعة الرابعة من مجندي الخدمة الوطنية (ليوا)عندما أُتيحــت لها فرصــة االلتحاق بالدفعــة الثالثة، 

حمدان بن مبارك خالل حفل التخريج
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تخريج الدفعة الرابعة من منتسبي الخدمة الوطنية.

وألقــى قائد مركــز تدريب املســتجدين باملنامة 

كلمة، رحــب فيها بالحضور والخريجني، مســتعرضاً 

مراحل الدورة الرابعة املختلفة، موضحاً أن الخريجني 

أنهوا األسابيع التدريبية املقررة، حيث اشتمل منهاج 

الدورة عىل التدريب األســايس واملشــاة واألســلحة 

والرمايــة ومهــارة امليدان والجيو جيســتو والرياضة 

البدنيــة والدفاع الكيميــايئ ومجموعة من املواضيع 

الوطنية واألمنية.

وتوجه قائــد مركز التدريب بالشــكر إىل القيادة 

العامة للقوات املســلحة عىل مــا قامت به من جهد 

كبري ومتابعة مســتمرة، حتى وصــل الخريجون إىل 

املســتوى الكبري الذي هم عليه اآلن، كام قدم الشكر 

إىل كل القيادات والجهات األخرى املشاركة يف تدريب 

وتأهيل الخريجني، وإىل جميع املحارضين من خارج 

نطاق القوات املســلحة الذين قامــوا بواجبهم عىل 

أكمل وجه.

وأشــاد بتلبية الخريجــني نداء الوطــن والقيادة، 

وحرصهم عــىل االلتحاق بــدورات الخدمة الوطنية 

بــإرادة ال تلــني وعزمية قويــة، مؤكــداً الحرص عىل 

مواصلــة العمــل عــىل صقــل إمكانــات الخريجني 

الجســدية والعقليــة، وتعزيــز مهارتهــم لتأهيلهم 

للمرحلــة املقبلــة من التدريب يف وحــدات القوات 

املســلحة، ليكونوا العني الساهرة عىل الوطن يف ظل 

قائد املسرية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة، 

وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

وىف الختام، جدد الوالء لقيادتنا الرشــيدة، معاهداً 

لهم بــأن يكون اإلخالص للوطــن والقيادة عىل رأس 

األولويات، وأن يفتدوا هذا الوطن باألرواح، منفذين 

توجيهــات القيــادة الحكيمــة التي يقود مســريتها 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولــة القائد األعىل للقوات املســلحة، حفظه الله 

وأدام عليه نعمة الصحة والعافية، وصاحب الســمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

الخدمة الوطنية

وكانت تتمنى من البداية االلتحاق بالدفعة األوىل.

أمــا بدور بدر البلويش، فهــي تبلغ من العمر 29 

عامــاً وخريجة بكالوريــوس علــوم اإلدارة بجامعة 

عجــامن للعلــوم والتكنولوجيــا، والتحقــت بدورة 

املستجدات ملدة 3 أشهر، وســيتم بعد هذه الدورة 

التحاقها بالوحدات، ثم تبدأ الدوام الرسمي، وقالت 

إنها أم لطفلة تبلغ من العمر ســنتني، وستعلم ابنتها 

قيمة الصرب وحب خوض الحياة العسكرية وااللتحاق 

بالقــوات املســلحة، مؤكــدة أن أجمل مــا تعلمته 

من تجربتها العســكرية هو املرونــة يف التعامل مع 

زميالتها املجندات.

مراكز تدريب املستجدين العني
ويف مدينــة العني، أقامت القوات املســلحة ثالثة 

احتفاالت يف ميادين ســيح اللحمة وميداين تدريب 

املســتجدين رقم 1 ورقم 2 يف معسكر العني، وذلك 

بحضور عدد من كبار ضباط القوات املسلحة.

وبــدأت االحتفــاالت بعزف الســالم الوطني، ثم 

تليت آيات من الذكر الحكيم، تال ذلك االستعراضات 

العســكرية من أمام املنصات، حيث قدم الخريجون 

عروضــاً نالت إعجــاب الحضور، بعــد ذلك ألقيت 

كلــامت قــادة مراكز التدريــب الذين رحبــوا فيها 

بالحضــور وأولياء أمــور الخريجني، واســتعرضوا يف 

كلامتهم ما تلقاه الخريجون من تدريبات عســكرية 

ورياضية ومحارضات حول قانون الخدمة الوطنية.

مركز تدريب املنامة
من جانبها، أقامت القوات املســلحة احتفاالً مامثالً يف 

مركز تدريب املستجدين يف املنامة بإمارة عجامن مبناسبة 

اخلريجون 
ميثلون كوكبة 

من أبناء الوطن 
الذين لبوا نداء 

الوطن للتدريب 
ا(ساسي من 

دوارات اخلدمة 
الوطنية

مركز تدريب املستجدين ( العني )
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رئيس مجلــس الوزراء حاكم ديب، وصاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املســلحة. تجدر اإلشارة 

إىل أن الدفعة الرابعة من خريجي «الثانوية العامة» 

ســتبدأ الحقاً مرحلتهــا القادمــة، وتتهيــأ الخدمة 

الوطنية بأجهزتها اإلدارية والتدريبية كافة الستقبال 

األفواج الجديدة من أبناء الوطن وحامة مستقبله.

أوليــاء أمــور: فخورون بإعــداد أبنائنــا للدفاع عن 

الوطن 

قــال ويل األمــر ســامل النعيمي إنه ســعيد بأن 

يشهد تخريج ابنه عبدالله من الدفعة الرابعة من 

مجندي الخدمة الوطنية ليكــون جندياً يف خدمة 

وطنه والدفاع عنه واكتســاب مهارات الدفاع عن 

النفس واالنضباط وتحمل املسؤولية، مشرياً إىل أن 

االنضامم للخدمة الوطنية رشف نعتز به للذود عن 

الوطن وتعزيــز االنتامء والوالء لقيادتنا الرشــيدة 

حفظها اللــه. وقال ويل األمر أحمد إســامعيل إن 

تخرج ابنــه رشف له ولوطنه وحــث الجميع عىل 

خدمة الوطن، فيام أكد ويل األمر محضار السعدي 

أن العســكرية مصنع الرجال وما نقدمه هو يشء 

بســيط ملا قدمته لنا الدولة..مشرياً إىل أن الخدمة 

الوطنيــة تعزز الثقــة بالنفس وهــذا أفضل قرار 

تتخــذه حكومتنا الرشــيدة حتى يتعلم الشــباب 

مهــارات عســكرية للدفاع عن الوطــن، وعرب ويل 

األمر عــارف املرزوقي عــن الفخر بانضــامم ابنه 

للخدمــة الوطنية..وقال «هذا ليــس بغريب عىل 

شــعب اإلمارات يف االســتجابة لتوجيهات قيادتنا 

الرشيدة».

بناء الشخصية القوية للمجندات
أكدت العقيد عفراء ســعيد الفاليس قائد مدرسة 

خولــة بنت األزور العســكرية أن مناهــج الدورات 

العســكرية تحقق أهدافاً ســامية تعود بالنفع عىل 

املتدربــني والتي تســاهم يف بناء الشــخصية القوية 

الفعالــة له والتي من أهدافها تعميق الوعي وتنمية 

الوالء والتضحية لدى املتدربني وصقل قدراتهم عىل 

تحمــل املســؤولية واالعتامد عىل النفــس واالعتزاز 

بالــذات وتعزيــز روح االنتــامء وكذلــك خلق روح 

التنافس والتعاون والعمل ضمن روح الفريق.

وقالــت الفــاليس إن ما اكتســبته الخريجات من 

حب ووالء وعلم ومعرفة وتدريب يجب أن يرســخ 

يف عقولهــن وقلوبهن ألنها األمانة التي تحملنا إياها 

الدولة والقوات املسلحة لخدمة الوطن الغايل.

أولياء ا(مور 
فخورون بإعداد 

أبنائنا للدفاع عن 
الوطن

تخريج الدفعة الثالثة من مجندات الخدمة الوطنية ( معسكر خولة بنت األزور العسكرية )  

تخريج الدفعة الرابعة من مجندي الخدمة الوطنية (سيح اللحمة)
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2015/11/07

احتفلت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الســابع من 
نوفمــرب املايض باســتقبال أبطالها البواســل من الدفعة 
األوىل من قواتنا املسلحة املشاركة ضمن التحالف العريب 
بقيــادة اململكة العربية الســعودية بعد أن اســتبدلت 
بالدفعة الثانية التي بارشت املهام املوكولة لها يف اليمن.

حرض االحتفال صاحـب الســمـو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء 
حاكم ديب «رعاه الله» وصاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة.

إعداد الرائد/ جميل خميس السعدي
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احتفلــت دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة يف 

الســابع من نوفمرب املــايض باســتقبال أبطالها 

البواســل من الدفعة األوىل من قواتنا املســلحة 

املشــاركة ضمن التحالف العريب بقيادة اململكة 

العربية الســعودية بعد أن اســتبدلت بالدفعة 

الثانية التي بارشت املهام املوكولة لها يف اليمن.

حرض االحتفال صاحب الســمو الشيخ محمد 

بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس 

مجلس الــوزراء حاكم ديب رعــاه الله وصاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

كام شــهد الحفل أوليــاء العهــود وأصحاب 

املعايل الوزراء وقادة القوات املســلحة وحشــد 

كبري من املواطنني وذوي الجنود، وأعضاء السلك 

الدبلومــايس املعتمديــن لدى الدولــة لكل من 

اململكــة العربية الســعودية وقطــر والبحرين 

والكويــت ومــرص واألردن والســودان واليمن 

وماليزيا وباكستان.

فعاليات الحفل
وقد اصطف أعداد كبــرية من املواطنني واملقيمني 

يف احتفــال مهيب عىل طول خط ســري قافلة الجنود 

واآلليــات العســكرية مــن املنطقــة الغربية وحتى 

وصولها إىل مقر االحتفاالت.

وكان الحفــل قــد بدأ بآيــات من القــرآن الكريم 

ولوحات شعبية تعرب عن تراث االمارات وتاريخ قواتنا 

املسلحة بعد ذلك بدأ مرور قافلة الجنود االبطال من 

أمام املنصة الرئيسية .

وألقــى عدد من الشــعراء قصائــد وطنية حيوا 

فيهــا العطــاء والتضحية التــي بذلها أفــراد قواتنا 

املســلحة يف اليمن والتي ســاهمت بشكل أسايس 

يف تحرير مأرب مع قوات التحالف العريب وأشــادوا 

بالقــوة والشــجاعة واالرصار التي تحــىل بها أفراد 

القوة معربين عن فخرهــم واعتزازهم باإلنجازات 

واالنتصــارات التــي حققها االبطال كــام عربوا عن 

فخرهم باالنتامء والــوالء للوطن وقيادته مؤكدين 

استعداد أبناء االمارات لتقديم الغايل يف سبيل رفعة 

الوطن وعزته.

وقد قام صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 

آل مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب رعاه الله وصاحب الســمو الشيخ محمد 

بــن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبــي نائب القائد 

األعىل للقوات املســلحة بالســالم عىل أفــراد القوة 

حيث أكد سموهام للجنود فخرهام وشعب اإلمارات 

باإلنجازات واالنتصــارات التي حققوها والتضحيات 

التي قدموها.

مــن جانبهــم، أكــد أبطــال قواتنــا املســلحة 

اســتعدادهم لتقديم أرواحهــم والتضحية ملواجهة 

كل ما من شــأنه تهديد أمن الوطــن وتنفيذ املهام 

املوكولــة لهم يف مختلف املجاالت والظروف وتأكيد 

جاهزية القوات املسلحة.

ا�مارات J ترفع 
السالح يومK إال 

� وجهه الظلم 
والطغيان وقوى 

الشر اخلبيثة

_مد بن زايد : أديتم املهام التي أنيطت بكم بكل كفـاءة وإقتــدار وضـــــــــ
_مد بن راشد : كنتم عند حسن ظن شعبكم بكم وببطوالتكم أثبتم للعالـــــــــ
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قائد قوة تحرير مأرب

ســنقف بالمرصــاد لــكل مــن تســول لــه 
نفسه أن يهدد أمننا وأمن أشقاءنا

ألقى العميد الركن مســلم الراشــدي قائد قوة تحرير 

مــأرب كلمــة القوات املســلحة قــدم فيها تحيــة إجالل 

وإكبار لآلبــاء وأمهات وذوي شــهداء الواجب الذين كان 

لتضحياتهم الدور الكبري يف متهيد االنتصارات التي حققتها 

قواتنا املســلحة ضمن التحالف العريب نــرصة اخوانهم يف 

اليمن الشــقيق، وأعرب عن سعادته مبا تحقق 

عــىل  إنجــازات  مــن 

األرض ومــا حققتها 

التحالــف  قــوات 

انتصــارات  مــن 

املليشيات  ودحر 

االنقالبية 

وتعزيز قوات الرشعية.

وأكــد يف كلمتــه بأن هــذه األجــواء املفعمة 

بالوطنية والعزة والفخر تشعرنا بأن قلوب شعب 

اإلمارات الكريم جميعا تحيــط بنا وتكاد تعانقنا 

وتشــد عىل أيادينــا وننتهز هذه املناســبة الكبرية 

لنوجه تحية إكبار وإجالل آلباء وأمهات شــهداء ومصايب 

الوطــن األبطال الذين ســطروا بدمائهــم الزكية صفحات 

مضيئة من نور يف تاريخ وطنهم املرشف ويف نرصة إخوانهم 

يف اليمن الشــقيق والذود عن حمى الوطن.. ونقول لهم " 

نحن كلنــا أبناؤكم ولتكونوا عىل يقني بأن شــهداءنا أحياء 

بيننا ســعداء بتحقيق ما كانوا يصبــون إليه من انتصارات 

ودحر لألعــداء".. قال تعاىل "وال تحســنب الذيــن قتلوا يف 

ســبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهــم يرزقون".. دماؤهم 

مل تذهب سدى بل رســمت معامل الطريق لتحقيق ما كان 

مســتحيال باألمس والذي أصبح واقعا ملموســا بفضل الله 

أوال ثم قوات التحالف ولنعرب عن ســعادتنا مبا تحقق من 

انتصارات عىل أرض اليمن حيث كان لرجالكم البواسل أبرز 

األدوار يف تحقيــق هذا النرص املؤزر يف عدن ويف مأرب ويف 

كل املناطق التي عادت إىل الرشعية يف اليمن الشقيق وفاء 

بوعد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة.. 

فقد صدقتم النية وأخلصتم الوعد وأنفذتم العهد فالشــكر 

ليمن الشــقيق، وأعرب عن سعادته مبا تحقق 

عــىل إنجــازات  ــمــن 

ألرض ومــا حققتها 

التحالــف  قــوات 

انتصــارات  مــن 

املليشيات  ودحر 

الالنقالبية  ال

وتعزيز قوات الرشعية.

وأكــد يف كلمتــه بأن هــذه األجــواء املفعمة

بالوطنية والعزة والفخر تشعرنا بأن قلوب شعب

اإلمارات الكريم جميعا تحيــط بنا وتكاد تعانقنا

وتشــد عىل أيادينــا وننتهز هذه املناســبة الكبرية

الالجالل آلباء وأمهات شــهداء ومصايب  لنوجه تحية إكبار وإ

الوطــن األبطال الذين ســطروا بدمائهــم الزكية صفحات 

ةرصة إخوانهم  من نور يف تاريخ وطنهم املرشف ويف ن رصرصمضيئة

يف اليمن الشــقيق والذود عن حمى الوطن.. ونقول لهم " 

نحن كلنــا أبناؤكم ولتكونوا عىل يقني بأن شــهداءنا أحياء 

بيننا ســعداء بتحقيق ما كانوا يصبــون إليه من انتصارات 

نبنبـنب الذيــن قتلوا يف  ــودحر لألعــداء".. قال تعاىل "وال تحسـ

ســبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهــم يرزقون".. دماؤهم 

مل تذهب سدى بل رســمت معامل الطريق لتحقيق ما كان 

الالمســتحيال باألمس والذي أصبح واقعا ملموســا بفضل الله 

أوال ثم قوات التحالف ولنعرب عن ســعادتنا مبا تحقق من 

انتصارات عىل أرض اليمن حيث كان لرجالكم البواسل أبرز 

املؤزر يف عدن ويف مأرب ويف  رصرصاألدوار يف تحقيــق هذا النرص

إىل الرشعية يف اليمن الشقيق وفاء  تتتتتتتتت عادت كل املناطق التي

لسلللسلسلسلسلسللسلسلسلسب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  بوعد سيدي صاح

القائد األعىل للقوات املســلحة..  ـبــبــبـــبـبـائــب ويل عهــد أبوظبي ن

صصصلللصلصلصلصلصلصلصأخلصتم الوعد وأنفذتم العهد فالشــكر  فقد صدقتم النية و

ـــــــــربتم أروع املثل � الشجاعة والبطولة وكسبتم أحqام العاP كله
ـــــــــم أن ا�مارات ال ميكن أن تتأخر يومw عن أداء واجبها نحو ا(شقاء

مسلم الراشدي
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والتحية لكل من شــاركوا يف صنــع ملحمة البطولة والفداء 

والشــكر موصول لكم جميعا أيضا أيهــا األبطال لتحملكم 

مشــقة البعد عن األهــل واألبناء والعمــل يف أجواء صعبة 

لكنهــا تهــون أمام إميانكــم وعزميتكم من أجــل أن تبقى 

رايــات الوطن عالية خفاقة الحضور الكريم.. إننا اليوم ويف 

هــذه اللحظات منــر مبرحلة من املراحــل املهمة يف تاريخ 

قواتنا املســلحة الباسلة حيث نســتقبل أبطاال قادمني من 

أرض العزة والكرامة ومن ســاحات الرشف والبطولة لنودع 

بــكل تقدير وإعزاز أبطــاال يتطلعون بكل همة وعزمية إىل 

استكامل املهمة وتأدية الواجب الوطني.

القائد امليداين
مــن جانبه أكد العميــد الركن عيل ســيف الكعبي القائد 

امليــداين لقوة تحرير مأرب بان شــعب اإلمارات مشــهور 

تاريخياً بالشــجاعة، واإلقدام، ومساعدة اآلخرين، يف املحن، 

وهي طبيعة أهل هذه الدولــة، والهمة والعزمية والصدق 

يف القتــال يف ســد مأرب شــاهدة عىل ذلــك، وغريها من 

مواقــع القتــال، وقواتنــا وجنودنا رضبــوا أروع األمثلة يف 

القوة والصرب والقتال، وهم ملتزمون بإعادة الرشعية ضمن 

قوات التحالف، وكانت الجندية اإلماراتية عند حســن ظن 

قيادتهــا بها، وأن هــذا الوطن املعطاء ترخــص له النفوس 

واألرواح، فنحن فداؤه، وخلف قيادتنا الرشــيدة حتى تتم 

إعادة الرشعية لليمن الشــقيق، ونؤكــد للجميع أن أبطال 

اإلمارات ودول الخليج حصن منيع ضد من تسول له نفسه 

العبــث يف املنطقة. وتابــع: لقد انترصنا يف مــأرب وغريها 

وأنجزنا مهمتنا، وتم استبدال القوات بآخرين، ضمن سياسة 

االستبدال حسب الخطة املوضوعة مسبقاً من جانب قوات 

التحالــف، ونحــن عىل ثقة بــأن القوة التــي تولت مكان 

القوة املســتبدلة ســتنجز املهام املوكلة إليهــا، بعد إنجازنا 

ملهامنــا، وتؤكد أن عيال زايد أســود يف املعارك، اســتطاعوا 

يف فرتة قليلة تحرير مأرب بالكامل وهي موقع اســرتاتيجي 

وتاريخي، والروح املعنوية عالية بني الجنود األبطال، ســواء 

هذه القوات أو القوات املســتبدلة املتواجدة حالياً باليمن. 

ولفــت إىل أن حفاوة االســتقبال الشــعبي مــن الغويفات 

وحتى ســويحان من كل أفراد املجتمع مواطنني ومقيمني، 

وفوق ذلك احتفاء قيادتنا الرشــيدة بأبنائها، وأثلج صدورنا 

مصافحة صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه 

الله، وصاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، كل ذلك 

أدى إىل رفع الروح املعنوية للجنود األبطال، والتي يف األصل 

عالية، ولكنها زادت. فخر باإلنجاز.

املتحدث العسكري
أكد العميد الركن أحمد عســريي مستشــار وزيــر الدفاع 

السعودي الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العريب  أن 

عملية تبديل القوات اإلماراتية يدل عىل احرتافيتها للحفاظ 

عىل اســتمرارية واســتدامة العمليات العسكرية.. وقال يف 

الوقت نفســه إن أكرث من 70 % من األرايض اليمنية عادت 

إىل سيطرة الحكومة الرشعية. 

وأضــاف: أن أفراد القوات املســلحة اإلماراتيــة أظهروا إىل 

جانب إخوتهــم يف قوات التحالف احرتافيــة عالية يف أداء 

املهــام القتالية املوكلة إليهم، مضيفــاً نفتخر بكافة األفراد 

املشــاركني ضمــن الدفعة األوىل مــن القــوات اإلماراتية، 

ونرحــب بأفــراد ووحدات الدفعــة الثانية التــي التحقت 

بقوات التحالف واســتلمت مواقعها، وقال: قوات اإلمارات 

أثبتت أنها قوات محرتفة ومؤهلة بشكل كامل للتعامل مع 

مختلف متطلبات العمليات العسكرية.

وأنجزنــا  وغيرهــا  مــأرب  فــي  انتصرنــا 
مهمتنــا وتــم اســتبدال القوة حســب 

الخطة الموضوعة مسبقًا 

سيف الكعبي
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وأكــد أن إنجازات القــوات املســلحة اإلماراتية واضحة 

جلية عىل املرسح العســكري يف اليمــن، مؤكداً ثقته يف 

قــدرة الوحــدات الجديدة عــىل اســتكامل عمل قوات 

التحالف العريب الذي تقوده اململكة العربية الســعودية 

لتحرير اليمن والوصول إىل تحرير كامل لألرايض اليمنية 

من امليليشــيات الحوثيــة وأتباع الرئيــس املخلوع عيل 

عبدالله صالح.

دفاعاً عن رشعية اليمن 
أعــرب أبطــال القوات املســلحة من الدفعــة األوىل عن 

اعتزازهم وافتخارهم بكونهم جنود هذا الوطن، مؤكدين 

رغبتهم يف العودة إىل أرض املعركة، ملواصلة تطهري اليمن، 

وإعادة الرشعية. 

وشــدد األبطال عىل أن جنود الوطن قــادرون عىل كرس 

شوكة أي معتٍد، وأن األرواح والنفوس ترخص أمام الوطن، 

وأنهــم رهن إشــارة القيــادة، مؤكديــن امتالكهم الخربة 

القتاليــة الالزمة، وأن اإلمارات وقــوات التحالف أعادت 

كتابة تاريخ جديد للمنطقة، واألمة العربية، وقالوا يف إننا 

نشعر بالفخر واالعتزاز عىل الدعم الالمحدود من قيادتنا 

الرشــيدة ودعمها الالمحدود ألبنائهــا املواطنني والوقوف 

إىل جانبهم، مؤكدين أنهم يتمنون العودة ثانية إىل اليمن 

ملشــاركة الجنود البواســل من أفراد الدفعــة الثانية من 

قواتنــا األبطال لتحقيق مزيد من اإلنجازات والســتكامل 

تحريــر جميــع األرايض اليمنيــة مــن القــوات الحوثية 

اإلرهابية وإعادة الحق ألهله .

سعادة ال توصف
قال عبدالعزيز محمد الشحي: حقيقة إننا نشعر بسعادة 

ال توصــف ونحن عائدون إىل أرض الوطن وبعد أن حققت 

قواتنا الباســلة انتصارات كبرية يف اليمن ومنها تحرير مأرب 

وســد مأرب وبــاب املندب من ايدي الجامعــات الحوثية.

وأضــاف عندمــا وصلنا الســلع وغيــايث واملرافــأ وطريف 

وشاهدنا جموع املواطنني يف اســتقبالنا دمعت عيوننا من 

شــدة الفرحة، فرحــة االنتصار ودحر الحوثيني ومســاعدة 

الشــعب اليمني الشقيق، مشرياً إىل أن أفراد الدفعة الثانية 

من قواتنا الباسلة سيواصلون مسرية النجاحات واالنتصارات 

التــي تحققــت. وأضــاف يف هــذه اللحظــات نرتحم عىل 

شــهدائنا األبرار، ونؤكد لهم أننا انترصنــا لهم برد املعتدي 

وإعادة الحق له والحفاظ عىل عروبة اليمن.

تحت أمر القيادة
وقال يوسف عبد الله فكري نشكر قيادتنا الرشيدة وشيوخنا 

عىل مؤازرتهم لنا ودعمهم املتواصل ومتابعتنا يف كل لحظة، 

وقد شــعرنا بســعادة ال توصف عندما وصلنــا مدينة زايد 

العسكرية وكان أصحاب السمو الشيوخ وجموع املواطنني 

يف استقبالنا، حقا إنها فرحة ال توصف بعد االنتصارات التي 

حققتها قواتنا الباسلة يف إعادة الحق ألهله وتحرير مناطق 

شاسعة يف اليمن من الجامعات الحوثية. وأضاف يوسف إن 

جميع أفراد الدفعة األوىل عىل أهبة االســتعداد وتحت أمر 

قيادتنا الرشيدة للعودة ثانية إىل اليمن إلرصارنا جميعاً عىل 

تحقيق النرص الكامل استكامالً لالنتصارات التي تحققت.

إعادة الحق ألهله
وأكــد محمــد النــارصي أن فرحتنــا ال توصــف نتيجــة 

االنتصارات الكبرية التي حققناها إىل جانب قوات التحالف 

العريب وكان أهمها تحرير مأرب وسد مأرب التاريخي الذي 

شيده زايد الخري، فكانت فرحتنا كبرية عندما سيطرت قوات 

التحالف والقوات الشعبية اليمنية بالكامل عىل مأرب وسد 

مأرب، إىل جانب تحرير باب املندب. وأضاف، إن ما زاد من 

أن عمليــة تبديــل القــوات ا:ماراتيــة يدل 
على احترافيتها للحفاظ على استمرارية 

واستدامة العمليات العسكرية

أحمد عسريي
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فرحتنــا هي االحتفاالت الكبرية مــن قبل جموع املواطنني 

واملقيمني بعــودة الدفعة األوىل، وتســلم الدفعــة الثانية 

مهامها يف اليمــن ضمن قوات التحالف العريب الســتكامل 

عمليات إعادة األمل، وإعادة الحق ألهله.

انتصارات كبرية
وقال محمد الشــحي، حقيقة إن االنتصارات التي تحققت 

يف اليمــن مبشــاركة قوات التحالــف والقــوات اإلماراتية 

واملقاومــة الشــعبية اليمنية كبــرية، وهــذه االنتصارات 

أدخلت الفرحة والبهجة يف نفوســنا ألهميتها يف املحافظة 

عىل عروبة اليمن، ويف تحرير ســد مــأرب التاريخي الذي 

أنشــاه فقيد األمة املغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل 

نهيــان، رحمه اللــه. وأضاف، إن جميع الجنــود العائدين 

يشــعرون بفخر واعتزاز ألنهم استطاعوا بشجاعتهم ودعم 

ومســاندة القيــادة يف تحقيق النــرص واألخــذ بثأرنا من 

الجامعات الحوثية وردهم عىل أعقابهم، وأن هذا االنتصار 

الكبري نهديه لقيادتنا الرشيدة ولشهدائنا األبرار.

راحة كبرية
وأوضــح عيل الشــاميس أن كل فرد يف الدفعــة األوىل من 

القوات املسلحة العائدة تشــعر بسعادة ال توصف وراحة 

نشعر بسعادة ال توصف بعد أن حققنا 
انتصارات كبيرة في اليمن

جميعنا علــى أهبة ا:ســتعداد وتحت 
أمر قيادتنا الرشيدة 

مــن أهــم انتصاراتنــا تحرير مأرب وســد 
مأرب الذي شيده زايد الخير

محمد النارصييوسف عبداللهعبد العزيز الشحي
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كبرية لالنتصارات التي حققوها يف اليمن ومن أهمها تحرير 

مأرب وســد مأرب وباب املندب، مؤكــداً أن أفراد الدفعة 

الثانية من قواتنا الباسلة ستواصل مسرية االنتصارات لتحرير 

كامل الرتاب اليمني من الجامعات الحوثية اإلرهابية.

إنجازات عظيمة
وقــال ظافر األحبــايب إن االنتصارات التــي حققتها قواتنا 

الباســلة يف اليمن تعتــرب إنجازات عظيمــة كان لها الدور 

الكبــري يف التخفيف مــن معاناة أشــقائنا يف اليمن نتيجة 

االعتداءات مــن قبل الجامعات الحوثيــة التي تم دحرها 

وتوجيه رضبات موجعة لها، وقد زاد من سعادتنا وفرحتنا 

االســتقبال الحافل الذي حظي بــه أفراد الدفعة األوىل من 

القوات املســلحة منذ اللحظة األوىل لدخول أرايض الدولة 

احتفاالً بالنرص الذي تحقق يف اليمن.

أداء الواجب
وأكد خالد أحمد الربييك أن كل فرد من القوات الباســلة 

يحــس بأنــه أدى واجبه الــذي يجب القيام بــه للدفاع 

عــن الوطــن والحفاظ عىل اســتقراره وأمنــه، والجميع 

يشــعر بفرحة وســعادة مع العودة إىل أرض الوطن بعد 

االنتصارات التي تم تحقيقهــا، ومن أهمها تحرير مأرب 

وسد مأرب.

هذه ا:نتصارات أدخلت الفرحة والبهجة 
في نفوس أهالينا في اليمن 

ســنواصل مســيرة االنتصــارات لتحريــر 
كامل التراب اليمني

انتصاراتنا ســاهمت فــي التخفيف من 
معانات أشقائنا في اليمن

خالد الربييكعيل الشاميسمحمد الشحي
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أبطـال قواتنــــا املسلحـة مستعـــدون لتقـدمي    



      أرواحهم والتضحية ملواجهة كل تهديد للوطن



 مبشــاعر الفخــر واالعتــزاز، نســتقبل الدفعــة األوىل 

املســتبدلة من جنودنــا األبطال الذين ســطروا منوذجاً 

إماراتيــاً عربيــاً يف التضحيــة والفداء ورفــع الظلم عن 

إخواننــا يف اليمن الشــقيق، يف الوقت الــذي نودع فيه 

نخبــة من أبنائنا يف الدفعة الثانية من جنودنا البواســل 

ليكملوا مســرية الدفاع عن الحق ونرصة املحتاج. هؤالء 

هــم أبناء اإلمــارات الذين مل يضنــوا بالنفس والنفيس، 

نرفع بهــم هاماتنا ونحمي بســواعدهم أوطاننا، ونبني 

بهم مستقبلنا ومستقبل أمتنا العربية.

 ســعداء يف هذا اليوم أن نســتقبل أبطالنــا من الدفعة 

املســتبدلة، ومصدر هذه الســعادة هي ما بذلوه نرصة 

للحق والعدل والســالم من أجل أشــقاء لنا تربطنا بهم 

أوارص العروبــة واإلســالم واملصــري املشــرتك, كنا معكم 

بقلوبنــا ودعواتنــا يف كل لحظة، وأنتــم تقدمون املهج 

واألرواح رخيصــة من أجل عــودة الرشعية والقضاء عىل 

املتمرديــن واالنقالبيني، إنكم ســطرتم مالحــم بطولية 

مرشفة جعلت قيادتنا الرشــيدة تفخــر وتفاخر بكم كل 

العامل يف مشــاهد ومواقف جسدت بكل الصدق التالحم 

الكبري بني الشعب وقيادته.

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
_مد القاسمي عضو اجمللس ا(على 

حاكم الشارقة

صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي 
عضو اجمللس ا(على 

حاكم عجمان

قوة تبدل قوة

حكــام ا�مـــــــــ

 أبنــــاؤنــــــــــــــــــ

«صّنــــــــــــــــــــــــــ
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اليوم ونحن نودع كوكبة جديدة من رجال قواتنا 

املســلحة امليامني املشــاركة ضمن قــوات التحالف 

العريب لعىل ثقة تامة بأن الدفعة الثانية سيكون لها 

الدور املكمل ألخوتهم يف الدفعة األوىل املســتبدلة 

وسيكون لهم رشف املشاركة الفاعلة وستضيف هذه 

القوات سجًال تاريخياً مرشقاً ألبناء الوطن األشاوس.

اليوم ونحن نســتقبل أبطال قواتنا املسلحة البواسل 

من أبناء الدفعة األوىل املســتبدلة، نودع مبشــاعر العز 

والفخــر إخوانهم أبطال الدفعــة الثانية، لتتواصل بذلك 

االنتصــارات الكبرية التــي حققتها الدفعــة األوىل نحو 

تطهــري أرض اليمــن وإعــادة األمن والســالم للمنطقة، 

وليواصل أبنــاء اإلمارات الوفاء بواجبهم العســكري إىل 

جانب الواجب اإلنساين واإلغايث يف اليمن بكفاءة واقتدار 

لرفع الظلم عن دولة عربية شــقيقة، تســعى قوى الرش 

لفرض سيطرتها بقوة السالح، ونرصة شعب شقيق أعزل 

عاىن الظلم واالستبداد.

 أن أبنائنــا يف القــوات املســلحة 

عىل امتداد مســاحة هــذا الوطن، 

يســتحقون الوفــاء والتحيــة وهم 

يصلــون ليلهــم بنهارهــم ليكــون 

وطننا بأمــان وســالم، يحمونه من 

غــدر الخيانة واإلرهــاب والعدوان، 

ودمائهم  بتضحياتهــم  ويســيجونه 

لتبقى رايته خفاقة يف العال. 

فأنتــم أهــل الوفــاء، وأنتم أهل 

الرشف وأنتــم أهل الثقــة.. تصغر 

كل العطاءات أمــام ما تبذلونه من 

عطاء.. وقد ابتعدتــم عن عائالتكم 

لهــذا  خدمــة  حياتكــم  ومنحتــم 

البلــد الحبيب.. فكنتــم أمل الوطن 

وابتسامته األبلغ. 

 صاحب السمو الشيخ حمد بن _مد 
الشرقـــي

 عضو اجمللس ا(على
 حاكم الفجUة

صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد املعال 
عضو اجمللس ا(على 

حاكم أم القيوين

صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي 
عضو اجمللس ا(على 

حاكم رأس اخليمة

ـــــــــارات:

ـــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــاع النصر»
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جنود القوات املسلحة البواسل : أرواحــــــــــــ



ــــــــــــنا فــداء للوطن ورهن إشـــارة القــيادة



نفخر ونعتز بتضحيات األبطال
من جانبهم اســتقبل املواطنون ، طالئع القوات الباســلة، 

العائدة من اليمن بالورود  تحية لهم ولتضحياتهم املرشفة 

يف نرصة األشقاء يف اليمن، معربني عن فخرهم واعتزازهم 

بأبنــاء دولة اإلمارات البواســل الذين تحــدوا الصعاب يف 

ســبيل دحض الظلم عن املظلومــني ومحاربة الجامعات 

التي تسعى إىل القتل والدمار.

وكانت جموع املستقبلني غفرية جًدا كبارا ونساًء وشبابا 

وأطفاال، الســتقبال أبنائهــم وأقربائهم املشــاركني ضمن 

قوات التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية

أروع املالحم
وقال طالل رحمه نســتقبل اليوم جنودنا الذين سطروا 

بأحــرف من دمائهــم الطاهــرة أروع مالحــم البطوالت 

والعمل عــىل إحقاق الحــق وإعادة الرشعيــة تحقيقهم 

للنرص مع قوات التحالــف العريب بقيادة اململكة العربية 

الســعودية يف اليمن الشــقيق، مضيفاً جئنــا لنقف وقفة 

رجــل واحد كباراً وصغاراً لنقول لهم نحن نفتخر بكم أيها 

الجنود البواســل ألنكم رفعتم هاماتنا جميعاً ورفعتم راية 

اإلمارات عالية، و ال يفوتني أن أترحم عىل الشهداء األبرار 

الذين قدموا أنفســهم فــداًء للوطن ونرصة الحق رحمهم 

الله رحمة واسعة.

بسالة أبنائنا
وأشاد مؤيد حســن ببســالة جنود اإلمارات البواسل 

الذيــن فدوا بأرواحهم لنرصة املظلوم، موضحاً أن همة 

الجنــود اإلماراتيــني ورضب أروع املالحــم للدفاع عن 

القضايا العربية، واملســاهمة يف ترســيخ دعائم السالم 

واالســتقرار يف ربوع اليمن الشــقيق والجزيرة العربية 

جميعنا علــى أهبة ا:ســتعداد وتحت 
أمر قيادتنا الرشيدة 

مــن أهــم انتصاراتنــا تحرير مأرب وســد 
مأرب الذي شيده زايد الخير

وتضحيات الشــهداء األبرار الذين نفخوا يف نفوس أبناء 

اإلمــارات كلهــم رجاالً ونســاًء وأطفاالً روحــاً جديدة 

وجعلت من أجسادهم جسداً واحداً.

مواطنات يستقبلنا صقور الوطن بهتافات النرص
سجلت نســاء اإلمارات حضوراً قوياً يف استقبال الدفعة 

األوىل من القوات املســلحة اإلماراتية املشــاركة يف عملية 

إعادة األمل يف اليمن، مؤكــدات أن الجيش اإلمارايت قامة 

الوطن وفخره واعتزازه، وهو ســيف الوطن يف وجه العدو 

والحاقد.

وأكدن أن العمل العسكري رشف ورسالة وعنوان ملعاين 

القيم والــوالء واالنتامء، وأن أبناء وبنات الوطن أقســموا 

عىل اإلخالص للوطن، وهم اآلن يجســدون أروع الصور يف 

اإلخالص والحفاظ عىل الوطــن، ويبذلون الغايل والنفيس 

يف ســبيل حاميته وأمنه واستقراره، محافظني عىل مصلحة 

الوطن والتي هي األوىل فوق أي اعتبار.

مؤكدات عىل الدور البطويل الذي حققه جنود اإلمارات 

ضمــن قوات التحالــف العريب، بتحرير ســد مأرب وباب 

املندب يف اليمن الشــقيق، فلقد برهنوا للعامل أجمع أنهم 

عــىل املوعد عند الشــدائد وأنهم ماضــون لتحرير اليمن 

والدفاع عنه ضد قوى الظالم وميليشــيات الباطل، وأعربن 

عن فخرهن واعتزازهن النتامئهن لهذا الوطن الغايل الذي 

قدم مناذج وطنيــة مضيئة تحلت بقيم الــوالء والتضحية 

والبذل يف سبيل إبقاء راية اإلمارات خفاقة عالية، مشريات 

مؤيد حسنطالل رحمه
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إىل أنهــن عىل أتم االســتعداد لتقديم أبنائهن للمشــاركة 

ضمن القوات املسلحة تلبية لنداء الوطن.

وقالت الوالدة ســالمة مبارك هــادي: ابني ال يزال يف 

اليمــن، وأتيت اليوم من أجل اســتقبال الدفعة األوىل من 

رجال الوطن األشاوس، فجميعهم أبنايئ وفخورة بهم، فهم 

من رفعوا شــعار الشــهادة أو النرص فحــازوا عىل االثنني، 

ولبوا نداء وطنهم بال تقاعس أو تذمر، ورفعوا راية الوطن 

عاليــة، وأثبتــوا للجميــع أن هــذا الوطن ال يليــق به إال 

االنتصار الذي رسموه بإنجازاتهم وتضحياتهم وبطوالتهم، 

وأخلصــوا للوطن وصنعوا املالحم وســطروا أحرفاً جديدة 

للتاريــخ، داعية الله عز وجل، أن ينرصهم يف عملية إعادة 

األمل ويرحم الشهداء منهم. 

وأضافــت: إن القيادة الرشــيدة لدولتنــا أعطت كل ما 

متلــك من أجل إســعاد الشــعب اإلمارايت، ويحــني الدور 

اآلن عىل الشــعب مبختلف الفئات العمرية أن يرد الدين 

ويشارك ولو بجزء بسيط من أجل الوطن.

إحقاق الحق
ومن جانبها قالت فاطمة الحامدي ليس هناك كلامت 

تعرب عن ســعادتنا اليوم بالبطــوالت التي حققها أبناء 

اإلمارات يف اليمن وعودتهم إىل ديارهم ســاملني، وعىل 

الرغم من الشهداء األبرار ضمن قواتنا املسلحة سيبقى 

جنــود الوطــن أوفياء لقيمهــم ومبادئهــم والتزامهم 

بالدفــاع عن الحق ومســاندة قــوات التحالف العريب 

حتى إحقاق الحق والدليل عىل ذلك هو تسلم الدفعة 

الثانية من القوات املسلحة اإلماراتية مهامها يف اليمن، 

جميعنا علــى أهبة ا:ســتعداد وتحت 
أمر قيادتنا الرشيدة 

مــن أهــم انتصاراتنــا تحرير مأرب وســد 
مأرب الذي شيده زايد الخير

وهــم أهل ثقة وعىل قدر كاف من املســؤولية إلبقاء 

راية اإلمارات عالية.

وحرضت حليمة محمد راشــد الســتقبال ابــن أختها، 

وقالــت: إن فرحــة قدوم الدفعة األوىل مــن جنودنا تعم 

عــىل جميع من يعيش عىل هــذه األرض، وإن اإلنجازات 

واالنتصــارات التي حققها أبناء قواتنا املســلحة يف اليمن 

يســتحقون عليها الشكر والثناء واالســتقبال الحسن لهم، 

فاألطفال والرجال والنســاء جميعهم أتوا الستقبال الجنود 

وبعرفان بالغ وشكر كبري عربوا عن فرحتهم بقدوم الدفعة 

األوىل مــن القوات املســلحة والذين يشــكلون رداء أمان 

وحاجزا متينا وحصينا لهذا الوطن.

وأضافــت: مهام عربنا عن فرحتنــا فهو قليل يف حقهم، 

وأنه مع االنتصارات لقواتنا املســلحة يف اليمن، ندعو الله 

أن يحفظ القوات التي تســتكمل العمليات يف اليمن وأن 

يطهروا اليمن مــن رجس الحوثيني خالل أيام قليلة، حتى 

تكتمــل الفرحــة بقدوم القــوات املســلحة بالكامل بعد 

تحرير عدن.

أهل للثقة
ومن جهتها أبدت حمده املنصوري شعورها بالفرح 

لعودة الدفعة األوىل من جنود الوطن إىل أرض الوطن 

وقالت كلهم جميعا أشــقايئ.. ال ميكن تحقيق النرص 

دون التضحية ولقد برهن جنود اإلمارات بأنهم أهل 

لثقة القيادة والشعب بهم وقدموا صورة عن القوات 

املســلحة يفتخر بها جميع املواطنني، وهنا ال يسعنا 

إال أن نتوجــه بالشــكر ألهايل الشــهداء الذين بذلوا 

أرواحهم حتى تظل راية اإلمارات خفاقة، مضيفة أن 

تلبية نداء الوطن مسؤولية جميع املواطنني يف الدولة 

وأرواحنا ودماؤنا فداء لإلمارات

حمده املنصوريفاطمة الحامدي
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إن ما قدمه شهداء الحق والواجب من تضحيات 
فداًء للوطن، ودفاعا عن الحق والرشعية، 
ومساندة األشقاء يف اليمن، مصدر فخر وعزة 
لكل مواطن إمارايت وعريب، فاستحقوا أن يذكرهم 
التاريخ ، لتبقى سريتهم العطرة راسخة يف 
النفوس، تتناقلها أجيال املستقبل، ويتعلموا  منها 
مفاهيم التضحية وقيم الفداء.

أعداد : 
املقدم الركن/ 

يوسف جمعه احلداد

35



إن مــا قدمه شــهداء الحــق والواجب مــن تضحيات 
فداًء للوطن، ودفاعــا عن الحق والرشعية، ومســاندة 
األشقاء يف اليمن، مصدر فخر وعزة لكل مواطن إمارايت 
وعريب، فاســتحقوا أن يذكرهم التاريخ ، لتبقى سريتهم 
العطرة راســخة يف النفوس، تتناقلها أجيال املســتقبل، 

ويتعلموا  منها مفاهيم التضحية وقيم الفداء.
و«يوم الشــهيد» الذي وجه به صاحب الســمّو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ليكون يوم 30 
نوفمــرب من كل عام، تخليداً ووفــاًء وعرفاناً بتضحيات 
وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه الربرة، الذين وهبوا 
أرواحهم لتظل راية اإلمارات خفاقة عالية، يعد ملحمة 

وطنية تروي  مجد أبطال الوطن.
واليــوم نتذكر شــهدائنا األبطال، ونســتحرض ســريتهم 

العطرة،  فاإلمارات بقيادتها  الرشــيدة  جسدت منوذج 

مميز للتالحم بني القيادة والشعب، أبنائنا أبطال القوات 

املســلحة  ســجلوا بتضحياتهم بطوالت عظيمه، أكدت 

مفاهيم إميانهم الراســخ بأهميــة أداء الواجب، وحب 

الوطن والوالء لقيادته الرشيدة،  فضال عن حرصهم عىل 

نرصة املظلوم ورفع راية النرص عالياَ.

وأجمعت أراء آرس الشــهداء ورجال القوات املســلحة 

بفئاتهــم كافــة، عىل أن يوم الشــهيد، مناســبة وطنية 

تجســد يوم العزة والفخر واملجد، مؤكدين أن املشاركة 

الحيثية  للقيادة الرشيدة للدولة ألرس الشهداء، أظهرت 

املعــدن األصيل لتلــك القيادة، وحفــزت فيهم طاقات 

العطاء والتضحية والفداء، وأبرزت يف نفوس أبناء وبنات 

اإلمارات قيم اإلرصار والعزمية والصرب، وجسدت التالحم 

الوطني بني القيادة وأبناء الوطن.

«درع الوطن» كانت أوىل املؤسســات الوطنية مشاركًة 

يف املراسم والفعاليات الوطنية الخاصة بشهداء الوطن، 

وحرصت عىل تخصيص ”ملف شامل“ نتذكر من خالله 

رجالنا البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم 

الزكية لتختلط برتاب األرض املحررة يف اليمن الشــقيق، 

فمعاً نحي سريتهم العطرة  من خالل سطور هذا امللف 

الوطني، حيث لعب فيه أبناء القوات املسلحة البواسل 

شــهداء الوطن دور البطولة عــن جدارة، وبطوالتهم يف 

ميادين الرشف شــاهد عيان، فحقا هــم رجال مل يبالوا 

رصاص الغدر وال يهزمهم كيد  املعتدين.

فالوطــن ينعي أبنائه األبطال، الذين  ســطروا بدمائهم 

تاريخــا مرشفا تتحدث به األجيــال يف كل زمان ومكان، 

وســتبقى ذكراهم العطرة ىف وجدان كل األوطان، رحم 

الله شــهداء الوطن أبنائنا البواســل، ونحتسبهم عنده 

من الشــهداء األبرار،  وأن يلهم قيادتنا الرشــيدة وذوي 

الشهداء والشعب اإلمارايت الصرب والسلوان. 

املجد للوطن والجنة للشهداء
” املجــد للوطن .. والجنة للشــهداء ” مقولة تحمل بني 

طياتها الكثري مــن مفاهيم الواجب والتضحية من أجل 

الوطــن، فضال عن املكانة العظيمة التي وضعها الله عز 

وجل للشــهداء،  فاليوم تكرم اإلمارات أبنائها الشــهداء 

مــن خالل فعاليــات وطنيــة متعــددة يتضمنها ”يوم 

ا�مارات جادت 
بفلدات أكبادها 
دفاعK عن احلق 

ودفعK للظلم 
ومساندًة لdشقاء

_مد بن زايد : لن ننســــى تضحــيات شـــهدائنـــا ا(بـــرار الذيــن سطــــــــــــ
_مد بن راشد : ذكــرى شــهدائنـا ا(بطـــال ستظل خالـــدة � عقول وقـــــــــــــ
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الشــهيد“، ويشــارك فيها املجتمع بفئاتــه كافة، تقديرا 

وتخليدا البناء الوطن البواسل.

وأكــد عدد مــن رجال القــوات املســلحة، وأفراد آرس 

الشهداء لـ“درع الوطن“،  أهمية تلك املناسبة الوطنية 

التــي أمر بها صاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايد 

آل نهيــان رئيس الدولــة ”حفظه اللــه“، متجيد لدماء 

الشــهداء، وفخرا مبا قدموا من تضحيات لرفعة وطنهم 

ومكتســباته، وتخليدا لذكراهم التي ستبقى يف النفوس 

أمد الدهر.

وأشــادوا بــدور القيادة الرشــيدة املتمثلــة يف صاحب 

الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم ديب رعــاه الله، 

وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبــي نائب القائــد االعىل للقوات املســلحة، 

وأصحاب السمو واملعايل شيوخ اإلمارات، يف مؤازرة آرس 

الشهداء ومشاركتهم الحثيثة الحزانهم وهمومهم، االمر 

الــذي عمق التالحم بني القيادة والشــعب، واســهم يف 

رفع الــروح املعنوية لدى االرس، وخلق حالة من الوعي 

والثقافة الوطنية ملفهوم الشــهادة ومكانة الشهيد عند 

اللــه عز وجل، فضــال عن أهميــة اداء الواجب ونرصة 

الحق وتحقيق العدل بني االشقاء.

”درع الوطــن“ رصدت بواقعية مــن خالل هذا امللف، 

ردود أفعال رشائح املجتمع مبختلف طوائفه، لتقف عىل 

مفهوم ”يوم الشــهيد“، والدور الذي يلعبه يف تأســيس 

ثقافــة جديدة فرضتها االحــداث الجارية مؤخراً، وهى 

ثقافة الشهادة لدى أفراده، لنغذي عقول ابناءنا وننمي 

إميانهم بأهمية أداء الواجب والوالء وحب الوطن، ودور 

القيادة الرشــيدة للدولة الذي كان له كبري االثر يف رفع 

املعاناة واالحزان عن ارس الشــهداء، واشــتملت الرصد 

عىل رســائل لجنودنا البواســل عىل خط النار يف اليمن 

الشــقيق، تجسد  لهم املفاهيم السامية  الداء الواجب، 

وأهميــة التضحية من أجل رفعة الوطــن، فنهض أبناء 

اإلمارات يرفعون شــعار“أبناء الشهداء أبناءنا“، فالبيت 

متوحد واملجتمع االمارايت نسيخ قوي متامسك ال تقهره 

الفنت أو مكائد املعتدين االعداء.

مشاعر فخر وعزة وصرب واميان
البدايــة كانــت مع آرس الشــهداء، أبطال هــذا امللف، 

حيث سطروا مبشاعر من الفخر والعزة والصرب واالميان، 

رضاهم بقضاء الله وقدره، وســجلوا شــكرهم للقيادة 

الرشــيدة التي لعبت دورا مشهودا يف تضميد جروحهم 

ومواســاتهم يف فقــدان فلزات قلوبهــم، ورفعت عنهم 

الكثري من الحزن واالحزان.

الفرح عند الشهادة
سارع الشهيد محمد الخاطري، من منطقة الدقداقة يف 

رأس الخيمة، باالنضامم للقوات املســلحة املشــاركة يف 

تحريــر اليمن ضمن قوات التحالــف العريب يف عاصفة 

الحــزم، عىل الرغم من عذر طبي مينعه من املشــاركة، 

وعندمــا حانت لحظات الســفر إىل اليمن حاول تهيئة 

شهدائنا أحياء 
بيننا و� وجداننا 

وذكراهم باقية � 
قلوبنا مبا قدمه 

من تضحية وشرف

ـــــــــــــروا بدمائهـــــــم أروع التضحــــــيــات وأنصــــــع صـــــــــور العطــــــــاء
ــــــــــــلوب قــــيادة وشعب ا�مــارات و� سـجل شـرف قواتنـا املسلحة الباسلة
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أهل بيته إىل فراق قد يطول وإىل مكانة كبرية عند الله 

يســعى للفوز بها، وهي الشــهادة، فأوصاهم باالفتخار 

به وعدم بكائه. 

كان حديث الوالد قبل ســفرة تهيئة قوية ألبنائه وأهل 

بيته، فلم يكن يعكر صفو فرحتهم مبا منَّ الله عليه من 

منزلة عظيمة عنده باستشهاده، سوى أمل الفراق، ولوعة 

الغيــاب، وكان لوقوف قيــادة الدولة وشــعبها معهم 

 كأرس الشــهداء باباً واســعاً لدخول الرسور إىل قلوبهم. 

ســالمة ماجد أم الشــهيد محمد الخاطــري، يف العقد 

الســادس من عمرها، قالت: أخربين ابني الشــهيد بأنه 

ســريجع شــهيداً: «أمايا بســري أدافع عن بــالدي، ويّب 

شــهيد، والله يخيل شــيوخنا ويخليهم ذخر وسناد، ما 

نســوى يش بدونهــم»، وأثنت أم الشــهيد عىل موقف 

شــيوخنا وحضورهــم لتقديم واجب العــزاء لكل أرس 

الشــهداء، كام أثنت عىل موقف أفراد املجتمع بجميع 

رشائحــه لوقوفهــم مــع أرس الشــهداء ودعمهم، وهو 

 إن دل عــىل يشء فأنــه دليــل عىل معدنهــم الطيب. 

موزة حميد مبارك ســعيد الغفيل، «أم ســعيد»، زوجة 

الشــهيد محمد الخاطــري، تقول: اجتمــع يف آخر يوم 

مــع أبنائه، ولــد و3 بنــات، أكربهم ســعيد يف الصف 

األول ثانوي حاليــاً، وأصغرهم فاطمة يف الصف الثالث 

االبتدايئ، ورشح لهم كيف أنه ســيعود شــهيداً ملفوفاً 

بعلــم اإلمارات، وأوصاهم بأال يبكــوه، فهو ذاهب إىل 

 ”الشهادة“، وأغلق جميع حساباته، وسدد كل ما عليه. 

عــىل  معــي  يتواصــل  كان  يــوم  آخــر  يف  تضيــف: 

«الواتســب» واتصــل فجــراً وأوىص بوالديــه وبعياله، 

وكان قبــل شــهر رمضــان، عائــداً من البحريــن، التي 

بقــي فيهــا 6 أشــهر، ولكــن يف اليمــن كان يحــس 

 بأنــه لــن يرجــع، وسيستشــهد عــىل أرض املعركــة. 

وأكدت أرملة الشهيد محمد الخاطري، وهي تحيك عن 

صفات زوجها، فقد كانت حياتهم مستقرة يذهب للعمل 

ومنه للمنــزل، مل يكن يحب أن يتســىل يف املقاهي أو 

األماكن العامة، كان يرصف جل اهتاممه ألبنائه، ويخرج 

معهــم للعزبة بالقرب من منطقة خت، ومل يكن رحمه 

 الله يفرق بني أبنائه رغم أن لديه ابن واحد وثالث بنات.  

وتوضح أرملة الشهيد كان لديه عذر طبي لعدم املشاركة 

يف املهامت العسكرية، إال أنه أرص عىل املشاركة، وأتذكر 

آخــر يوم قبــل أن يذهب كان يــوم الجمعة وهو من 

أجمل أيام حيايت بالنسبة ألرسيت، كان يضحك ويسولف، 

أخذ الشهيد ميهد ألبنائه ذهابه للمهمة اليمن، وقال لهم 

إذا رجعت من املهمة ســنذهب جميعنا ألداء العمرة، 

وإذا مل أحرض فســوف آيت وأنا ملفــوف بعلم اإلمارات 

والزم تفتخرون يب، وعىل رشط ال أريد أي أحد منكن أن 

ينزل دمعة واحدة، وحينها دخلت املنزل ورأيت األبناء 

يحضنــون والدهم، الذي شــدد عليهم بــأن ال يخربوين 

 شــيئاً مــن الذي قاله لهــم، يك ال أمنعه مــن الذهاب. 

وعند ســامع خرب استشــهاده، مل أكن أصدق ما أسمع، 

وحاولت االتصال به، ووصلني خرب استشهاده، ويف هذه 

الليلــة حرضت ابنتي عائشــة يف الصف الســادس، 12 

عاماً، وحكــت يل ما وىص به والدهم، وحضنتني بذات 

الطريقــة التي حضنت بها والدهــا حني دخلت املنزل 

طالمــا أريقت الدماء لهــدف وطني يجعلنا نفخر 
بشهدائنا الذين ابلوا بالءص حسنًا في المعارك

صــون الوطن والدفــاع عنه شــرف عظيم تهفو 
اليه النفوس الوطنية الصادقة

الشهيد محمد الخاطري

أبن الشهيد محمد الخاطري

الشهيد عيل الشحي

أبن الشهيد عيل الشحي

الشهيد حسن الطنيجي

الوالدة سليمة أم الشهيد حسن الطنيجي

كان لديــة عــذر طبــي لعــدم المشــاركة فــي 
المهام العسكرية إال أنه أصر على المشاركة 
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قبــل مغادرته، وكنت خائفــة عليها هي بالذات من 

بني إخوانها، ألنها شــديدة التعلــق بوالدها وحنونة 

جــداً، إال أنهــا خففت مــن مصــايب، وهونت عيل 

املوقــف، وكانت أمنيتها أن تصافح صاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، إال أن الظروف 

 مل تتح لهــا مقابلته حني قدم ســموه واجب العزاء. 

ماجــد ســعيد الخاطري، 42 عاماً، شــقيق الشــهيد 

محمد الخاطري، يقول يعجز اللســان عن ذكر سرية 

أخي الشــهيد فكان نعم القــدوة، ونعم األخ األكرب، 

كان ال يحب التجمعات الشــبابية وال يســيل نفسه 

يف املقاهي، تطوع يف الخدمة العســكرية إبان حرب 

تحرير الكويت، ثم انضم لصفوف الجنود يف القوات 

املسلحة، وشارك يف العديد من املهام منها البحرين، 

ثم اشــرتك يف تحريــر اليمن ضمن قــوات التحالف 

العريب، واستشــهد عىل أرضها، رحمه الله، وكلنا فخر 

به ومبسريته.

 اكتســاب القلــوب بأالخــالق الراقيــة وبر 
الوالدين 

مثنت أم حسن، أرملة الشهيد عيل حسن الشحي، التفاف 

الدولة مبؤسســاتها وقيادتها وشــعبها حول أرس الشهداء، 

واحتضان ذويهم، ومن بينهم أرستها، وهذا ما شــعرت به 

خالل أكرث من شــهرين مرا عىل استشهاد زوجها، مضيفًة: 

إن حب الوطن يهون يف ســبيله كل غاٍل، وعليه من املهم 

أن نريب أبناءنا عىل حب الوطن والوالء له، الســيام وأن دم 

شــهدائنا الطاهر غايل علينــا، وطاملا أريقت الدماء لهدف 

وطني ســامي، يجعلنا نفخر بشــهدائنا الذيــن أبلوا بالء 

حســناً يف ساحة املعارك، وحان وقتنا ألن نعيل ونرسخ من 

قيمة الوطنية يف أرواح أبنائنا.

 وقالت: هيأنا الشــهيد قبل مغادرته بأنه ســيكون شهيداً 

بإذن الله، لدرجة أنه قال يل إننا ســننتقل بدونه إىل املنزل 

الجديد، وهو ما ســيحصل فعــالً، وكان حريصاً عىل تربية 

أبنائه عىل حفظ القرآن والصدقة بشكل يومي.  

وذكرت أن زوجها الشهيد أوىص بأن يحتفظ أبنائه بالعلم 

الذي غطي فيه الكفن، مؤكدة أنها ســرتيب أبنائها كام كان 

هو موجود بينهم. 

أمــا والــدة الشــهيد، فاطمــة الشــحي، فتقــول كلــام 

أتذكــر ابنــي «عيل» وهــو الثــاين برتتيب أبنــايئ، أراه يف 

 أحفــادي األربعــة، فقــد كان رحمه اللــه بــاراً بوالديه. 

وأكدت الوالدة فاطمة وهي يف العقد الســابع من عمرها، 

أن وقوف القيادة الرشيدة، يخفف عن قسوة الفراق. 

وذكر حســن الشحي والد الشــهيد عيل أن ابنه الشهيد 

عيل كان يقــيض له كافة حوائجه، وكان يقيس له وألمه 

الضغط والسكري قبل أن يذهب للعمل، وبعدما يرجع 

مبارشة، والربكة بإخوانه وأبنائه من بعده. 

ترجمة حب الوطن بالتضحية يف سبيله  
عربت ســليمة خلف محمد والدت الشهيد حسن محمد 

الطنيجــي عــن اعتزازها بأنهــا ربت أبناءهــا عىل معاين 

التضحية والشــجاعة والفــداء، مؤكــدة أن حب الوطن 

سيظل متأصالً يف األجيال. 

نحمــد اX أن عيالنــا استشــهدوا وهــم يؤدون 
مهام الواجب في ساحات العزة والشرف

لن ننســى الموقــف الكبير الذي وقفــه القادة 
والشعب معنا حين مواساتنا 

الشهيد بطي األحبايب

نارص أخ الشهيد محمد مامديمها إبنة الشهيد جامل املهرييمحمد أخ الشهيد بطي األحبايب

الشهيد محمد مامديالشهيد جامل املهريي

ينازعــه فــي حــب أوالده شــئ ســوى حبــه  ال 
وعشقه لعمله في القوات المسلحة
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وذكرت أن صون الوطن والدفاع عنه رشف عظيم، تهفو 

إليه النفوس الوطنية الصادقة، مضيفًة: قدمت أغىل ما 

أملك ليبقــى الوطن محمياً وقويــاً، فاملجتمع اإلمارايت 

األصيل املتحــد يتصف باملحبة والعطــاء، وكل جنودنا 

فداء للوطن وشيوخنا ونرصة الحق.

 أمــا أحمــد ابن الشــهيد فقال: حزنت عــىل فراق أيب 

فقــد كان مثاالً للوالد الحنون إال أنني فخور، مؤكداً أن 

والده الشــهيد رباه حب الوطن الذي يتفاخر دامئاً به، 

وباالنتامء إليه وإىل قيادته الرشيدة. 

 ”سنعود لكم إما بالنرص أو الشهادة“
«ربينا عيالنــا ملثل هذا اليوم».. كلامت أم عرفت 

معنــى الوطنى والتضحية من أجه، فقدمت رجالً 

بطالً ذاد عن الحق حتى لقي ربه شهيداً، إنها والدة 

الشهيد بطي عايل األحبايب التي القت كلامتها تلك 

 انتشــاراً واسعاً عرب وســائل التواصل االجتامعي.

تقول أم الشهيد: نحمد الله أن «عيالنا» استشهدوا 

يــوم الشــهيد  يؤكــد قــوة النســيج ا:ماراتيِّ 
ووحدته، ويعد دليًال على التالحم الوطني

الشهيد سعيد آل عيل

الوالد عبيد والد الشهيد سعيد آل عىل

الشهيد عبدالله الشمييل

راشد أخ الشهيد عبدالله الشمييل

تخصيــص يوما للشــهيد يعبّر بجــالٍء عن تكريم 
الوطن aبنائه المخلصين

وهم يؤدون مهــام أداء الواجب يف ميدان الفخر 

والرجولــة، مضيفًة: كلنا ســنموت لكن الفرق أن 

هنــاك من ميوت عىل العز وهناك من ميوت عىل 

الخسة.

فيــام كان الشــهيد، رحمه الله، يقــول وهو يودع 

أرستــه عىل باب البيــت متوجهــاً إىل أرض اليمن: 

«ســنعود لكم إّما بالنرص أو الشهادة»، فاختار الله 

له أفضل الحسنيني، وهي الشهادة.

الوطن أغىل من النفس بني الضلوع
قالــت زوجة الشــهيد جــامل ماجد املهــريي، إنه كان 

برتبة مقــدم أركان حــرب، وكان مرتبطاً بشــكل كبري 

بأوالده، حيث كان يتصل بهم خالل «دوامه» بأبوظبي 

عدة مــرات يف اليوم الواحد، وعندمــا يعود إىل البيت 

يف إجازته األســبوعية، كنا نصطف جميعــاً صفاً واحداً 

لنسلم عليه، وكانت أكرث اللحظات إيالماً له عندما يلج 

إىل البيت ويجدنا يف اســتقباله، إال واحــداً منا، تراخى 

عن مقابلته.

وكان يفضــل دامئــاً أن يقــيض كل وقــت إجازته مع 

ل أال  أبنائــه، فــال يخرج مــع أصدقائــه، كام أنــه فضَّ

 أعمل يف وظيفة ليك أتابع األوالد يف البيت واملدرســة.

وقبل أن يســافر إىل اليمــن أوصاين بــاألوالد، وطلب 

منــي أال أغضبهــم، وكان يتمنى أن ينهــي ابننا ماجد، 

دراســته الثانويــة ويلتحــق بالكلية الجويــة ليصبح 

طيــاراً يف القوات املســلحة، ومل يكــن ينازعه يف حب 

 أوالده يشء ســوى عشــقه لعمله يف القوات املسلحة.

واضافت: كنا قبل سفره إىل اليمن قد حجزنا للسفر ألداء 

فريضة الحج منذ شهر يونيو املايض، وأخذنا التطعيامت 

الالزمــة، وجهزنــا أمتعتنا، وقــال: سأســافر إىل اليمن 

أســبوعني، ثم أعود ليك نذهب ألداء الحج، لكنه اتصل 

يب يوم األربعاء قبل استشهاده، وطلب مني أن أذهب 

إللغاء الحجز من حملة الحجز التي كنا سنسافر معها، 

 فكان يرى أن الوطن أغىل من النفس التي بني الضلوع.

وذكر ماجد ابن الشهيد جامل أنه يريد أن يكون طياراً 

يف القوات املســلحة، لــيك يدافع عن وطنــه، ويكمل 

مسرية أبيه.

أما مها ابنة الشــهيد جامل، فقالت: من املواقف التي 

أتذكرهــا مع «بابا» أنه كلــام عاد من عمله إىل البيت، 

كنت أقف خلف الباب، وعنــد دخوله أخرج له فجأة 

ليك «أخضــه»، فنظل نضحك عىل هذا املوقف، وكنت 

ألعــب معــه دامئاً، وكثرياً مــا قال عني: «هــذه ابنتي 

الدلوعة، وأي يشء تحتاجه فأنا أشــرتيه لها»، مضيفًة: 

حينام أكون بني زمياليت يف املدرسة فإنني أشعر بالفخر 

واالعتــزاز بــأن والدي استشــهد، وأحــب أن يذكروين 

بـ«بنت الشهيد».

ولفتــت إىل أن خــرب استشــهاد أبيهــا أشــعل الحزن 

يف نفوســهم، لكنهــم شــعروا بالراحة، عندمــا علموا 

 بأنــه شــهيد، وان منزلــة الشــهداء عنــد اللــه كبرية.

وأضافت مها: زارنا عدد كبري من الشيوخ بعد استشهاد 

«بابا»، ولكننا يف مجلســنا مل نر ســوى صاحب الســمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املســلحة، والفريق ســمو الشيخ 

ســيف بن زايــد آل نهيان نائب رئيــس مجلس الوزراء 

وزير الداخلية.

وقالت: التقطت لنا صورة مع الفريق سمو الشيخ سيف 

بــن زايد، وعندما أنظر إىل هذه الصورة أشــعر بالفخر، 

كذلك فإنني شــعرت عندما دخل علينا صاحب السمو 

الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأنه «أبونا»، وكأن أيب 

هو الذي دخل علينا.

وقالت: أوجه رســالة إىل القيادة والشــيوخ، وأقول 

لهــم: أنتم فخرنــا وزيارتكم بيتنا كانــت دافعاً لنا، 

ومخففة من آالمنا وأحزاننا، فقد شعرت حني دخل 

علينا صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 

نهيــان بأن والدنا يدخل علينــا، وعندما كنت أنظر 

إليه كأين أرى أيب.
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الشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة 
ويف لقائه قال نارص شقيق الشهيد محمد خالد مامدي، 

إن ”يــوم الشــهيد“، ميثــل مناســبة وطنيــة للمجتمع 

االمــارايت، لتكريــم الشــهداء، وتقديرهم مــن القيادة 

الرشــيدة لالمارات، التي تحرص عىل االعتزاز بتضحيات 

أبناء الوطن يف ســاحات الحق والواجب، وستظل دولتنا 

الحبيبة عنواناً للوفاء والوقوف بجانب األشقاء يف أوقات 

األزمات والتحديات.

وأضاف: نؤمن بقضاء الله وقدره، ونحتسب شهدائنا 

أحيان عند ربهــم يرزقون، ونقدم الشــكر والعرفان 

لقيادتنــا الرشــيدة عىل موقفهــا النبيــل تجاه آرس 

الشــهداء، وال شك أننا جميعا عىل الرغم من االحزان 

التــي تخيم علينا إال أن شــيوخ االمــارات أطال الله 

أعامرهم، أسهموا يف تخفيف تلك االحزان علينا، فلن 

ننىس املوقف الكبري الذي وقفه القادة والشعب معنا 

حني مواســاتنا، فام قدمته القيادة من رعاية واهتامم 

كان سندنا يف محنتنا.

وأكد: ترشفنى أن شقيقي شهيد للواجب، ولن أتواىن 

لحظة عن تقديم الواجب نحو الوطن، وإخواين حتى 

ننــال الشــهادة، الفتا إىل أن هذا شــعور جميع أبناء 

اإلمارات الذين هم عىل اســتعداد للتضحية بدمائهم 

من أجل رفعة وطنهم، وهذا أبســط ما ميكن تقدميه 

لرد جميل الوطن والذود عن حياضه.

والــذود بالنفس أقل القليل الــذي يجب أن يقدم 

لإلمارات وقادتها وشعبها، وللشهيد خمسة أبناء من 

بينهم أربعة أوالد ميلؤهم الفخر جميعاً بأنهم أبناء 

الشهيد، ومستعدون لفداء الوطن بأرواحهم، مؤكداً 

أن الشــهيد كان يــؤدي واجباً مقدســاً وميثل بالده 

املنارصة للحق والرشعية يف اليمن الشقيق.

 تظاهرية وطنية 
أما والد الشــهيد ســعيد عبيــد آل عيل، يــرى أن يوم 

الشــهيد تظاهرية وطنية، تخليداً لسرية شهداء الوطن، 

وتخصيص يوما للشــهيد يعّرب بجــالٍء عن تكريم الوطن 

ألبنائــه املخلصــني الذين يــؤدُّون واجبهم بــكل تفاٍن، 

ويواجهون الخطر، وال يهابون املوت، والقيادة الرشــيدة 

مونه دفاعاً عن األشقاء  تقف وراء أبنائها، فخورًة مبا يقدِّ

يف ساحات الحق والواجب، مشرياً  إىل أن هذه املناسبة 

تعزز قيــم الوالء واالنتــامء والوفاء لدى أبنــاء الوطن 

ة بأن الوطــن وقيادته  جميعــاً، إذ تحمــل رســالة مهمَّ

مــوا أرواحهم فداًء  الرشــيدة يحفظــان الجميل ملن قدَّ

للوطن.

وقال أن دعم القيادة الرشيدة الالمحدود الرس الشهداء، 

أســهم يف تعميق الروابط بني القيادة والشــعب، واكد 

عــىل التالحم الوطنــي الكبري  الذي شــهدته الدولة يف 

الفــرتة املاضية، فضال عن مشــاعر الحــب والوفاء التي 

سادت ربوع اإلمارات، عند تشييع شهداء الوطن الذين 

ســالت دماؤهم خالل أدائهــم الواجب إلعادة الرشعية 

لليمن الشقيق. 

وأكــد عىل ما أفرزته االحداث الجارية من لحمة وطنية 

تجلت بشــكل واضح لكافة أطيــاف املجتمع والكيفية 

التي يجب عىل املؤسســات املجتمع جميعها استغاللها 

لتعزيــز هذا النهج بني أفــراد املجتمع، رحم الله ولدي 

شــهيد الوطن، ونســأل الله أن يتغمــده جناته وباقي 

شهداء اإلمارات االبطال.

 قوة النسيج اإلمارايتِّ
ويرى أخ الشــهيد عبد الله البايــض التفاعل الكبري مع 

”يوم الشهيد“، بأنه يؤكد قوة النسيج اإلمارايتِّ ووحدته، 

ويعد دليالً عىل ما تتمتــع به الدولة، من تالحم وطني 

يعزِّز أمنها واســتقرارها عىل املستويات كافة، ولفت إىل 

أن ”يوم الشــهيد“ يأيت قبل ذكــرى عزيزة علينا جميعاً، 

وهــي اليوم الوطنــي لإلمارات الذي يوافــق الثاين من 

ديسمرب من كل عام، وهي ذكرى تحمل كل قيم الوحدة 

واالنتامء والوالء والعرفان لهذا الوطن وقيادته الرشيدة، 

محمد بن راشد ومحمد بن زايد مع أبناء الشهيد عيل حسن الشحي

شهداء الوطن 
هم مشاعل النور 

التي تبدد عتمة 
 hالطريق وصوالً إ

املستقبل املشرق
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لوا عبء تأســيس الدولة،  وللــرواد األوائل الذيــن تحمَّ

ويف مقدمتهم املغفور له -بإذن الله تعاىل- الشــيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيان -طيَّب الله ثــراه- الذي غرس يف 

أبنــاء اإلمارات قيم التضحية من أجل الوطن، واآلن فإن 

شــهداء الوطن يف ساحات الحق والواجب هم مثرة لهذا 

مون أرواحهــم فداًء للوطن، لهذا  الغــرس الطيب، ويقدِّ

استحقوا التكريم واالعتزاز سنوياً.

وأكــد أن حرص القيادة الرشــيدة للدولة عىل مشــاركة 

آرس الشــهداء أوقاتهــم الصعبــة الستشــهاد أبنائهــم، 

زاد مــن  عزم وإرصار الشــباب الذي تدافــع بقوة إىل 

ســاحات القتال والتضحية، دفاعاً عن الوطن، فاالمارات 

ماضية يف التزامها الدفاع عن الحق ومســاندة األشــقاء، 

ولــن ترتاجع عــن أداء واجبها الوطني يف إرســاء دعائم 

األمن واالســتقرار، ومواجهة دعاة الفوىض والتخريب يف 

املنطقة، ألنها -كام قال ســيدي صاحب الســمو الشيخ 

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

األعىل للقوات املســلحة، حفظه الله، مؤخراً- ال تساوم 

عــىل أمنها واســتقرارها، وكذلك أمن جميع الشــعوب 

العربية وسالمتها، وســتواجه بتعاون األشقاء بكلِّ حزٍم 

املخططات واألطامع والتحديات املحيطة كافة.

كبار قادة القوات املسلحة
اإلمارات دولة الوفاء

أكــد ســعادة اللواء الركــن مهندس/ عيــىس بن عبالن 

املزروعي نائب رئيس أركان القوات املســلحة بأن دولة 

اإلمارات العربية املتحدة هي دولة الوفاء ألبنائها، فكان 

كان احتفالها بيوم الشــهيد تجســيداً لهــذا الوفاء ملن 

ضحوا من أجلها بأغىل ما ميلك اإلنسان.

وأضاف لقد أرسل شهداء دولة اإلمارات العربية املتحدة 

بدمائهم الطاهرة رســالة إىل كل من تســول له نفســه 

املســاس بأمن هذا الوطن بأن رداً قاسياً ينتظرهم، وأن 

مصــري األعداء إىل الهزمية واالندحار، وإىل شــعب دولة 

اإلمارات العربية املتحدة بأن قواتكم املســلحة تســهر 

عىل أمنكم وتوفر لكم األمن واألمان. كام أرسل شهداؤنا 

رســالة إىل العامل بأن أبناء دولة اإلمارات ليســوا األوائل 

يف مجاالت العلــم والتنمية والتطور فحســب، بل لهم 

الصدارة يف ســاحات الوغى والشدائد التي تكشف عن 

معادن الرجال.

وأضــاف لقد جــاء يوم الشــهيد ليخترص هــذه املعاين 

وغريها، وليســلط الضوء عىل ما يستحقه أبطال الوطن 

وشهداؤه من تكريم، وتنطوي عليه حياتهم وسريتهم من 

دروس يف الوطنية، لنقدمهــا إىل أبنائنا وأجيالنا كنامذج 

لإلخالص يف حــب الوطن والدفاع عنــه، ولنعرف أن ما 

نتمتع به من اســتقرار وأمن ورخاء وازدهار، إمنا دفعت 

من أجله أمثان غاليــة، فليس أغىل علينا من أبناء وطننا 

الذين نعتربهم أنفس ما منتلك، وأكرث ما نحرص عليه.

اإلمارات دولة الوفاء
أكد اللواء الركن/ ســيف مصبح املســافري رئيس هيئة 

العمليات بأن أبناؤنا يف القوات املســلحة تربوا عىل قيم 

البطولة والشــجاعة والتضحية من أجــل الوطن، وكانوا 

عــىل الدوام عىل أتم االســتعداد والجاهزية للدفاع عن 

وطنهم وتنفيــذ أوامر القيادة يف الرب والبحر والجو، ويف 

أي مهمة يُندبون إليها.

ولقد جاءت األحداث األخرية يف اليمن الشــقيق لتثبت 

التأهيل العايل الذي يتمتع به أفراد قواتنا املسلحة الذي 

رضبــوا أروع األمثلة يف التضحية والفــداء. وإذا كنا قد 

أرسل شهداء الوطن بدمائهم الطاهرة رسالة 
إلى كل من تســول له نفســه المســاس بأمن 

هذا الوطن بأن ردًا قاسيًا ينتظرهم

نائب رئيس األركان
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فقدنا عــدداً من أبنائنا الذين استشــهدوا يف ســاحات 

املعركة وهم يدافعون عن أرض اليمن الشــقيق، فإن ما 

يعزينا أن دماء هذه الكوكبة من أبطالنا فتحت الطريق 

أمام قــوات التحالــف العريب لتحريــر أرض اليمن من 

الفاسدين والطاغني، وإعادة األمل إىل ربوع اليمن كلها 

ليظل كام عهدناه دوماً اليمن السعيد.

ومل يكــن قرار القيادة الرشــيدة، وعىل رأســها ســيدي 

صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولــة القائد األعىل للقــوات املســلحة، حفظه الله، 

بتخصيص يوم للشــهيد مفاجئاً لنــا أبناء اإلمارات، فقد 

عهدنا يف قيادتنا الوفاء وتقدير القيم الفاضلة، والشهادة 

بال شك من أجل القيم وأرقاها. فليس هناك منزلة أحب 

عند الله من منزلة الشهداء الذين يُحرشون مع األنبياء 

والصديقني. 

وللشــهداء يف نفوس الناس جميعاً كل اإلجالل واالحرتام 

والتقدير؛ ألنهم يجودون بأنفســهم، وهذا قمة العطاء 

والكــرم والســخاء، إنه عطاء ال يدانيــه عطاء وفضل ما 

بعــده فضل. وقد وعد الله عز وجل الشــهداء بالقبول 

واملنزلة الرفيعة والفوز العظيم يف اآلخرة.

اإلمارات دولة الوفاء
من جانبه أكد اللواء الركن/ ســامل هالل الكعبي مساعد 

رئيــس األركان لالحتيــاط بــأن أبناء القوات املســلحة 

اإلماراتيــة يحفظــون عن مؤســس الدولــة املغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقولته 

الشهرية: «جيش اإلمارات هو درعها الواقي للحفاظ عىل 

الرتاص الوطني وصيانة األرواح وحامية ثروة هذا البلد، 

وهو أيضاً ملساندة األشقاء إذا احتاجوا إلينا.»

وأضــاف بأن املعركة التي يخوضهــا أبناؤنا يف اليمن إىل 

جانب قــوات التحالف العريب بقيــادة اململكة العربية 

الســعودية هــي معركة الدفــاع عن إخوتنــا يف اليمن 

وعروبتنــا وأمننا القومي، وهي معركة مل نكن لرنىض إال 

أن ننترص فيها، وكام قال ســيدي صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايــد ويل عهد أبوظبي نائــب القائد األعىل 

للقوات املسلحة ”إن الوطن برمته يعيش روحا جديدة 

بتضحيات شهدائنا الذين نحمل لهم يف أعامقنا االعتزاز 

والتباهي بصنيعهم وعطائهم“.

منوهــاً بأنه ليس غريباً عىل أبناء دولة اإلمارات العربية 

املتحــدة أن يكونــوا كذلك، فهم أبنــاء وأحفاد رجال ال 

للشهداء في نفوس الناس جميعًا كل ا:جالل 
واالحتــرام والتقديــر aنهم يجودون بأنفســهم 

وهذا قمة العطاء والكرم والسخاء

رئيس هيئة العمليات

بأســره  العالــم  رأى  اaبــرار  شــهداؤنا  بفضــل 
الملحمــة الوطنيــة واجتماع الكلمــة والصف 

خلف قيادتنا الرشيدة

مساعد رئيس األركان لإلحتياط
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يعرفون اإلنكسار أو الهزمية، يحفل تاريخهم باالنتفاض 

غضبا ألجل الكرامــة والحفاظ عىل األرض والعرض، وال 

يعرف اليأس أو الخوف أو الرتاجع إليهم طريقا.

كام أضاف بأنه بفضل شــهداؤنا األبرار رأى العامل بأرسه 

امللحمــة الوطنية واجتامع الكلمة والصف خلف قيادتنا 

الرشيدة وعىل رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة القائــد األعىل للقوات 

املســلحة، حفظه الله، وســيدي صاحب السمو محمد 

بــن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة، وبدت يف جنازات الشهداء ويف مجالس 

العــزاء تلك الســمة الفريــدة لدولة اإلمــارات العربية 

املتحــدة، وهي تالحم القيادة والشــعب يف كيان واحد 

صلب، ال تزيده الشدائد والصعاب إال متاسكا وقوة.

اإلمارات دولة الوفاء
أكد اللواء الركن / إســحاق صالح محمد  البلويش رئيس 

هيئة اإلمــداد، بأن أبنــاء اإلمارات صادقــني بأقوالهم، 

موفــني بعهودهم، فرضبــوا أروع األمثلة يف الشــجاعة 

والبطولة، وأظهــروا من البأس والقوة ما أفزع عدوهم، 

األمر الذي يعكس التدريب واالحرتافية والتأهيل البدين 

والنفــيس الذي يتمتــع أبناء القوات املســلحة يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

ولقد جاءت مكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايــد القائد األعىل للقوات املســلحة، رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املســلحة، حفظه الله، بتخصيص 

يوم للشهيد؛ لتعّرب عن تقدير القيادة الرشيدة لتضحيات 

أبنائها، واعتزازها مبا قدموه من بطوالت. 

وأضاف بأن التاريخ سيذكر أن أبناء اإلمارات كتبوا صفحة 

جديدة مرشقــة يف ســجل الكرامة العربيــة، فدماؤهم 

الطاهــرة التــي روت أرض اليمــن أســهمت يف عــودة 

اليمن إىل الصف العــريب بعد أن حاولت مجموعة ضالة 

العبث بأمن واستقراره. وســتتحدث كتب التاريخ كثرياً، 

وبإعجــاب كبري، عن التالحم القوي الذي أظهره شــعب 

اإلمارات ووقوفه خلف قيادته يف كل خطوة تتخذها.

أروع قصص البطولة والفداء
أكد سعادة اللواء مطر سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع 

املساعد للسياســات والشؤون االســرتاتيجية بأنه ليس 

هناك أجمــل من الوفاء، فهو قيمة مــن القيم األصيلة 

يف النفوس الرشيفة، فكيــف إذا كان الوفاء ألعز الناس 

وأنبلهم، وملن ضحى بنفسه ودمه فداء لوطنه؟!

لقــد جاء قرار ســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيان، رئيس الدولــة القائد األعىل للقوات 

املســلحة، حفظه الله، ليمثل أروع صــور الوفاء ألبنائنا 

الذين بهروا العامل بشــجاعتهم وهم يدافعون عن أرض 

اليمن الشقيق، ويعيدون لهذا البلد العريب عزته وكرامته.

وأضاف لقــد قدم شــهداء اإلمارات أرواحهــم يف أنبل 

مهمــة، ولتحقيق أرشف غاية، لتفتــح لهم جنان الخلد 

أبوابهــا، وليلقوا وجه ربهم راضيــني مرضيني. ولقد أدوا 

واجبهــم ثابتي الخطو، صادقي العــزم، موقنني بالنرص، 

مؤمنني بعدالة قضيتهم، ملتفني حول قيادتهم الرشيدة، 

ضاربني أروع األمثلة للشجاعة والوطنية.

مؤكــداً بأن الدماء الزكية لهؤالء الشــهداء هي طريقنا 

إىل النرص املــؤزر، والفوز املبني، وإن لهــم علينا حقاً، 

نؤديــه مبزيد مــن اإلرصار عىل مواقفنــا، والثبات عىل 

مبادئنا، يف نــرص الحق وإقامة كلمتــه، ودحر الباطل 

وتنكيس رايته.

ستتحدث كتب التاريخ كثيرًا، وبإعجاب كبير، عن 
التالحــم القــوي الــذي أظهره شــعب ا:مارات 

ووقوفه خلف قيادته في كل خطوة تتخذها

رئيس هيئة اإلمداد

44

استراتيجيات

|  العدد 527  |  ديسمرب 2015  |



وأضاف لقد ســطر أبناء القوات املسلحة أروع قصص 

البطولــة والتضحيــة والفداء يف أرض اليمن الشــقيق، 

وهم يدافعــون عن الكرامة العربيــة، وهم ، كام قال 

سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ويل عهد أبوظبي، 

ســيظلون ”أحياء يف وجداننا وذكراهم باقية يف قلوبنا 

مبا قدموه من معاين التضحية والرشف والسرية الطيبة 

التــي تلهم األجيال وتنري لهــم الطريق ومتدهم بالعزم 

واإلرادة وقيــم االنتامء والوالء التــي بدونها ال تتحقق 

كرامة األوطان».

اإلمارات دولة الوفاء
أكد اللواء الركن/ ســامل بن غافــان الجابري رئيس هيئة 

اإلدارة والقوى البرشية بأنــه ليس هناك قيمة أعىل من 

الشــهادة، وليــس هناك أنبل من الشــهداء، ولقد ســطر 

شــهداء دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة أســامءهم يف 

سجل البطولة والرشف، فباتوا منارة لألجيال من بعدهم، 

نســتلهم منهم جميعــاً معنى التضحية والفــداء، ونروي 

قصص بطوالتهم بكل فخر واعتزاز.

إن ”يوم الشهيد“ يأيت تتويجاً للرعاية واالهتامم الكبريين 

اللذيــن حظيت بهم أُرس الشــهداء وأبنائهم من قيادتنا 

الرشــيدة أكــرب األثر يف نفوســنا جميعاً، فقد شــاهدنا 

شــيوخ وقادة دولة اإلمارات العربية املتحدة يتسابقون 

جميعاً إىل خيم العزاء التي أقيمت للشهداء يف مختلف 

أرجاء الدولــة، مؤكدين للجميع أن أبناء الشــهداء هم 

أبناء الوطن كله، وكم كانت مؤثرة كلمة سيدي صاحب 

الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان نائب القائد 

األعىل للقوات املســلحة ويل عهد أبوظبــي، رعاه الله، 

مؤثرة حــني قال مخاطباً: ”الشــهيد وأنتــم وعيالكم... 

كلكم عظم رقبة».

وأضاف لقد شــهدنا أيضــاً كثرياً من املبــادرات التي 

تســابقت إليها مؤسســات املجتمع املــدين يف الدولة 

من أجل تكريم الشــهداء، واالهتامم بأهل الشــهداء 

وزوجاتهــم وأوالدهم، األمر الذي كان له أكرب األثر يف 

التخفيف عنهم، والذي جسد يف الوقت نفسه تالحامً 

شعبياً عّز نظريه بني أبناء اإلمارات كافة، وكأن الجميع 

يريد أن يكون خري من يعرب عن مقولة سيدي صاحب 

الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل نهيــان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، «البيت 

متوحد».               

الدمــاء الزكيــة لشــهدائنا هــي طريقنا إلــى النصر 
المؤزر والفوز المبين وإن لهم علينا حقًا نؤديه بمزيد 

من ا:صرار على مواقفنا والثبات على مبادئنا

وكيل وزارة الدفاع املساعد للسياسات

للرعايــة  تتويجــًا  يأتــي  الشــهيد“  ”يــوم  إن 
واالهتمــام الكبيريــن اللذيــن حظيت بهم أُســر 

الشهداء وأبنائهم من قيادتنا الرشيدة

رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية
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القيادة الرشــيدة نجحت يف تضميد جروح 
أرس الشهداء

مل يتوقــف رصد ردود فعل املجتمــع االمارايت عند آرس 

الشهداء وما يحملونه من حب ووالء لالمارات وقيادتها 

الرشــيدة، بل ألتقت ”درع الوطن“ مع عدد من ضباط 

ورجــال القــوات املســلحة الذين عربوا عــن فخرهم 

واعتزازهم بشــهداء الوطــن والتضحيات التي قدموها 

لحامية مكتسباته وأمنه وأستقراره.

 رحاب املجد والخلود
قال العقيــد ركن دكتور رسحان النيــادي، إن اإلمارات 

تحمل يف كل شرب من أراضيها رواية، فاالحداث االخرية 

جعلت يف كل  بيــت جرح ينزف، ويف كل منطقة قصة 

لشــهيد اختار أقرص الطرق نحو رحاب املجد والخلود، 

ورغم األمل والحزن استمرت الحياة، وجاءت أرس شهداء 

اإلمــارات عنواناً للصمود، والفخــر وحب الوطن، فيوم 

الشــهيد ملحمة وطنية ترسخ مبادئ التامسك واالرصار 

بــني أفــراد املجتمع، وتؤكــد عىل التالحــم القوي بني 

القيادة وأفراد املجتمع.

وأضاف أن تخصيص يوماً للشهداء سنوياً، ميثل مناسبة 

وطنيــة تكرميا لشــهداء الوطــن وإعالء لقيــم الوفاء 

والعطاء املتاصلة،  يف املجتمع اإلمارايت، وتعد أحد أهم 

روافد استقراره عىل املستويات كافة.

وحول مســاندة القيادة الرشيدة للدولة الرس الشهداء، 

ومــا قدمته من دعم ال محدود لهم، أفاد العقيد دكتور 

رسحان النيادي، أن قيادتنا تعتز بتضحيات أبناء الوطن، 

واإلمــارات ال تنــىس أبناءها املخلصــني الذين قدمون 

أرواحهم فداء لهــا، ويزرعون بتضحياتهم الكبرية القيم 

النبيلة يف قلوب النشء والشباب وعقولهم.

وأكد أن زيارات شــيوخ االمارات  وعىل رأســهم صاحب 

الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولــة رئيس مجلــس الــوزراء حاكم ديب رعــاه الله، 

وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات املســلحة، أثلج 

قلوب أباء وأمهات  الشهداء، وأسهم يف تضميد جروحهم، 

وجسد صورة وطنية لتالحم بني القيادة والشعب.

ومن خالل رســالته لجنودنا البواسل يف ميادين الرشف 

باليمــن، أكد أن الدفاع عن الوطن ومكتســباته واجب 

قومــي عىل كل مواطن يحب بالده ويحرص عىل الوالء 

لقيادتــه، فأنتم مصدر فخر واعتزاز لكل إمارايت وعريب،  

نعتز بكم ونفخر بكم زنتمنا أنا نكون معكم يف ميادين 

الــرشف، وأعلموا أن أبنائكــم أبناءنــا وبيوتكم بيوتنا 

وأرسكم أرسنا، فهم يف أيد أمينة، فتوكلوا عىل الله وأدوا 

الواجب فالجنة للشهداء واملجد للوطن.

 منصة التضحيات والبطوالت  
أما املقدم ركن راشــد الحبيس، يرى أن «يوم الشــهيد» 

أرسل شهداء الوطن بدمائهم الطاهرة رسالة 
إلى كل من تســول له نفســه المســاس بأمن 

هذا الوطن بأن ردًا قاسيًا ينتظرهم

موقف القيادة الرشــيدة من الشــهداء ودعم 
آسرهم كان أمرًا مشهودا ويعد مبادرة وطنية 

تجسد معاني التالحم بين الشعب  والقيادة

العقيد دكتور رسحان

املقدم ركن راشد الحبيس

لن ننسى أبناؤنا 
اخمللصني الذين 
قدمون أرواحهم 

فداءl للوطن

حــدث مدعاة فخر علينــا، فهو فرصة  يســتطيع ابناء 

املجتمــع ان يدركوا من خالله مفاهيــم أداء الواجب، 

وقيــم الشــهادة، ومكانة الشــهيد الــذي يضحي من 

أجل أمن وأســتقرار وطنه،  وتكمــن أهمية هذا اليوم 

للمجتمــع االمــارايت يف رسد  قصص الشــهداء  عظامء 

الوطن، ومــا قدموه من تضحيــة يف إطار حب الوطن 

والدفاع عن الحق،  ليتعلم أبناءنا فضل الشــهادة وأجر 

الشــهيد عند الله، فضالً عن الفعاليات واألنشطة التي 

تضم األناشــيد الوطنية، وفقرات ومقاطع فيديو تروي 

مآثر الشهداء.

واكد أن يوم الشهيد منصة نسرتجع من خاللها تضحيات 

وبطوالت  الشــهداء، ونشــاهد ما تفعله اإلمارات من 

أجــل أبناءها الذين باتوا مصــدر فخر وعزة لها،  ومنذ 

صدور أمر مقام صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولــة، ”حفظه الله“، بتخصيص يوما 

للشــهيد من كل عام، نرى الفــرح والكربياء والعزة يف 

عيــون آرس الشــهداء، حيث أن الدولــة خصصت هذا 

اليوم لرتوي من خالل قصص وبطوالت أبائهم واشقائهم 

الشهداء، االمر الذي يدعو إىل الفخر واالعتزاز. 

وأضاف أن موقف القيادة الرشيدة من الشهداء، ودعم 

آرسهم كان أمراً مشــهودا، ويعد مبادرة وطنية تجسد 

معــاين التالحم بني شــعب اإلمــارات وقيادتــه، ليظل 

العرفان بدور أرس الشــهداء عنوان وفاء وواجباً وطنياً، 

تقديراً لدورهم، ومــا قدموه من عطاء وبذل، ولتمكني 

أبنــاء الوطــن وأجيال املســتقبل من مواصلة مســرية 

العطاء واملحبة والخري، وترســيخ قيم التكاتف والرتابط 

والتعاضد، التي يتسم بها مجتمع دولة اإلمارات.

وقال من خالل رسالته لرجال القوات املسلحة البواسل 

يف اليمن: نحســدكم عىل تواجدكــم يف ميادين الرشف 

والتضحيــة، ونتمنى أن نكون معكــم والحاق بصفوف 

االبطال أمثالكــم، وما تقدموه لرفعــة الوطن وحامية 

مكتســباته نابع من وطنيتكــم زعزتكم وحبكم للوطن 

والقيــادة، فأصربوا وصابروا فإنكم بإذن الله ملنترصون، 

فنحــن معكــم وانتم يف قلوبنــا يف كل زمــان ومكان، 

وفقكم الله ونرصكم عىل أعداء الوطن.

عالقة املحبة والتآزر
من جانبه قال الرائــد عيل املزروعي، إن األوطان تبنى 

بســواعد الرجال وأصالة املبادئ وشهامة املواقف، فام 

متلكه االمارات من سجل حافل بالبطوالت والتضحيات 

وســطور عريقة يف كتــاب املجد والفــداء وكوكبة من 

األبطال الذين سموا بأرواحهم إىل مرتبة الشهادة ورجال 

أشــاوس يفتدون وطنهم بدمائهم وأرواحهم جعل منها 

منوذجا فريدا يف العطاء والتضحية ، فيوم الشــهيد يوم 

عزة ومجــد وفخر لكل العرب، فمن خالله نســتحرض 

عظمة أعاملهم، واميانهــم بالواجب، وتضحياتهم رفعة 

للوطن وإحقاقاً للحق ونرصة للمظلوم.

واكــد أن والدنــا زايد رحمه الله،  كان يقدر الشــهداء 
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النقيب أحمد الشحي

العرب يف معارك العزة والرشف وما زالت قولته املعربة 

القوية باقية ومدوية « النفط العريب ليس أغىل من الدم 

العريب «،  إنه املوقف الذي يضع الدم العريب يف موضعه 

الرفيع، واليوم نجد القيادة الرشــيدة للدولة تسري عىل 

نهــج الوالد حكيم العرب، وتجســد كل مفاهيم التآزر 

من خالل دعمها وموقفها املشــهود نحو أرس الشهداء، 

االمر الذي يعكس اهتامم القيادة بأبناء وأرس الشهداء، 

ويعرب عــن مؤازرتهم ومســاندتهم والوقوف بجانبهم، 

فقد قدمت لهم  كل وســائل الدعــم يف كل املجاالت، 

وهــذا ليس بجديد عىل أبناء زايد القائد االنســان، بل 

عودنا عليها من قيادتنا الرشــيدة، التي تسعى إىل دعم 

شــهيد ا:مارات ليس أبنا تفقده أسرته، بل هو 
أبن لــكل أفــراد المجتمــع، نفتخر بــه  وعطائه، 

ونقدر تضحياته من أجل رفعة الوطن

يوم الشــهيد يوم عزة ومجد وفخر لكل العرب 
نســتحضر عظمة أعمالهم وايمانهم بالواجب 

وتضحياتهم رفعة للوطن وإحقاقًا للحق 

الرائد عيل املزروعي

حتية فخر وإجالل 
إh كل جنودنا 

اoبرار على خط 
النار

الروح الوطنية لدى أبناء الوطن.

قال إن شــهيد اإلمارات ليس أبنا تفقده أرسته، بل هو 

أبــن لكل أفراد املجتمــع، نفتخر بــه  وعطائه، ونقدر 

تضحياته من أجل رفعة الوطن والحفاظ عىل مكتسباته 

وأستقراره، ونحي جهود ارس الشهداء الذين نجحوا  يف 

تربية ابنئهم الــربار وزرعوا فيهم حب الوطن، واهمية 

اداء الواجــب  تجــاه وطنه وقيادته، فالشــكر الجزيل 

لهــم جميعا، وتحية فخر وإجــالل إىل كل جنودنا عىل 

خــط النار اليوم للدفاع عن الحــق والرشعية يف اليمن 

الشــقيق، ونقول لهم أعانكم الله وسدد خطاكم، فأنتم 

يف القلوب وأنكم إن شاء الله منترصين.

كل رشائح املجتمع كافة، مام يجعل العالقة بني الشعب 

قائده عالقة أبوية متتلئ باملحبة والتآزر.

تعزيز روح الفداء وأداء الواجب
«رحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته»، فقد 

ضحوا بأنفســهم ودمائهم مــن أجل نرصة الحق ودعم 

الرشعيــة يف اليمــن الشــقيق، هكذا بــدأ حديثه معنا 

النقيب أحمد الشــحي، ومىض يؤكد أن «يوم الشهيد» 

ملحمــة وطنية تضمــن كل فئات املجتمــع، نرفع من 

خالل االنتامء للوطــن يف نفوس أبناء االمارات، وتعزيز 

روح الفداء وأداء الواجب من أجل رفعة االوطان.

وأكــد أن  حرص القيادة الرشــيدة عــىل تخليد ذكرى 

الشــهداء عرفانا بالدور البطويل الــذي قاموا به داخل 

وخــارج الدولة، حيث نذروا أرواحهــم للوطن والدفاع 

عنه، فضال عن املشــاركة الحثيثة للقيادة الرشيدة الرس 

الشهداء، أسهمت يف تخفيف أحزانهم ورفع معنوياتهم، 

وعمقة الرتابط والتالحم بني القيادة والشعب، وعززت 
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تضحيات الشهداء ال حدود لها
قــال الوكيل اول ســامل الربييك، إن يوم الشــهيد ميثل 

لــكل إمــارايت وعــريب يوما للعــزة والكرامــة واملجد، 

تخليــداً لذكرى الشــهداء الربار، ويوم الشــهيد مبثابة 

تكريم لهؤالء الشــهداء واستذكار بطوالتهم وإخالصهم 

وانتامئهــم ووالئهم للوطن ويف الوقــت ذاته تعريف 

األجيال املقبلة بالبطوالت التي سطرها هؤالء الشهداء 

وتكريم لهؤالء األبطال وأرسهم، فهم يف نفوسنا جميعا، 

وســيبقوا يف ذاكــرة الجميــع أمد الدهــر، فقد قدموا 

أرواحهم يف سبيل الحفاظ عىل أمن واستقرار املنطقة، 

فباتــوا رمزاً للتضحية، التي تعكس مبادئ التضامن مع 

األشقاء العرب يف كل مكان.

 وقــال إن تضحيات الشــهداء كبرية وال حــدود لها، 

حيــث وهبــوا أرواحهم فــداء للوطن وهــذا محل 

تقديــر القيــادة الرشــيدة والحكومة وجميــع أبناء 

شــعب اإلمارات الذين يقفون جميعــا وقفة إجالل 

وإكبار لهــؤالء الشــهداء الذين دافعــوا عن الوطن 

ورايته الخفاقة منذ تأسيس الدولة وحتى يومنا هذا، 

مؤكــداً أن الوطن يعيش بتضحيات الشــهداء الذين 

نفخر بعطائهم وبطوالتهم، فهم وســام رشف نضعه 

عــىل صدورنا جميعا، ملا قدموه من تضحيات  ليبقى 

الوطن شامخا امنا.

ومن خالل رســالته إىل أبطال القوات املســلحة يف 

اليمــن، قال : أعلموا أن دوركــم الذي تقومون به 

االن، دوراَ بطوليــاً، متنينــا أن نكــون معكم لننال 

رشف الدفــاع عــن الوطن وإحقــاق الحق ونرصة 

املظلوم وعودة الرشعية إىل اليمن الشقيق، فنحن 

معكم بقلوبنا ودعاءنا وقيادتنا الرشــيدة مل تدخر 

جهــدا يف دعــم ورعايتكم ، املجــد للوطن والجنة 

للشهداء“.

منحنا االمن واالمان، فللشــهداء تاريخ مرشق يفخر به 

كل إمــارايت وعــريب، وظهر ذلك جليــا يف دعم القيادة 

الرشيدة الرس الشــهداء، مام أسهم يف تخفيف أحرانهم 

ووهمومهــم، ورفــع الــروح املعنوية لديهــم، وعمق 

الرتابط بني الشعب وقيادته الحكيمة.

وقال: نهنأ شــهداءنا األبرار الذين أضاؤوا ببطوالتهم 

مياديــن العــز والفخر وارتقوا إىل قمم شــامخة من 

املجد والعــزة ، وهنيئا للرجال الذين باتوا مدرســة 

يف اإلقــدام واملــروءة ومنهل فخر لــكل أبناء الوطن 

الغيورين عىل ســيادة وطنهم ورشفه، هنيئا ملن هم 

اليوم أحياء عند ربهم يرزقون وجزاهم الله عنا وعن 

األمة خري الجزاء.

أما عن أبطالنا البواســل يف مياديــن الرشف باليمن 

االن، أقــول لهم أنتم ســفراء االمــارات، نفتخر بكم  

ونعتــز بدوركم الذي تقدموه عــىل خط النار دفاعا 

عن الوطن ونرصة الحق وعودة الرشعية، وفقكم الله  

وننتظر عودتكم لنا منترصين بإذن الله تعاىل.

أحياًء عند ربهم يرزقون
فرحة الشهداء

أكد املستشــار الدكتور فاروق حــامدة إن جنودنا 

األبطال الذين لبّوا نــداء القيادة الحكيمة، وذهبوا 

إىل اليمن الشقيق إمنا ذهبوا ليدافعوا عن املساجد 

وما فيها من مصلني ركّع، وعن نساء وأطفال رّضع، 

وعن أهل وعشرية تعرضوا لغزو واعتداء، وعن حّق 

رصيح واضح أراد اجتثاثــه مغامرون ضالون، وعن 

الدين الذي أراد تغيريه وتشويهه حفنة منحرفون.

إنهــم يدافعون عن الوطن الــذي انطلقوا منه دولة 

اإلمــارات العربية املتحدة وما فيــه من أهل ومال 

ومنجــزات فاصطفــى الله تعاىل منهــم تُلَّة مختارة 

الرقيب أول سامل العامري

هنيئًا لشهدائنا اaبرار الذين أضاؤوا ببطوالتهم 
ميادين العز والفخر وارتقوا إلى قمم شــامخة 

من المجد والعزة

تضحيات الشــهداء كبيــرة وال حــدود لها، حيث 
وهبوا أرواحهم فــداء للوطن وهذا محل تقدير 

القيادة الرشيدة

الوكيل أول سامل الربييك

االستشهاد وساٌم عىل صدور الجميع
أكد الرقيب أول ســامل العامري، ان يوم الشهيد مفخرة 

لــكل امارايت وعريب، وحدث قومي كل عام، يســتحرض 

ســنوات الحب والعمل والفداء ويحقق لقاء األجيال يف 

احتفاء وطني يدخل إىل كل بيت وأســمى آيات الشكر 

والتقديــر ترفع إىل مقام صاحب الســمو رئيس الدولة 

عىل تخصيص يوم الشــهيد يف الثالثــني من نوفمرب كل 

عــام ، فهذا يعكس مدى تقدير الدولة البنائها وتعظيم 

تضحياتهم وتخليد مسرية العطرة.

نرصة املظلوم
مــن جانبه أكد الرقيب عبدالله الشــكييل أن ما قدمه 

أبطال اإلمارات البواســل فخر وعز لكل أبناء اإلمارات 

حكومة وشعباً، وشهادتهم وســاٌم عىل صدور الجميع، 

فقد ضحــوا بأرواحهم فداًء للوطــن ودفاعاً عن الحق 

والــرشف ونــرصة املظلوم، فكلنــا فــداء للوطن الذي 

أرسل شهداء الوطن بدمائهم الطاهرة رسالة 
إلى كل من تســول له نفســه المســاس بأمن 

هذا الوطن بأن ردًا قاسيًا ينتظرهم

الرقيب عبدالله الشكييل

هنيئا للرجال الذين 
باتوا مدرسة � 

ا�قدام ومنهل فخر 
لكل أبناء الوطن 
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وكوكبــة متألقــة رضبــوا أروع املثال يف الشــجاعة 

واإلقدام مع إخوانهم، وســطّروا أســامءهم يف سفر 

الشهداء العظامء نيابة عن بقية الجيش األيّب والوطن 

العزيز وشعبه الذي كان معهم بالدعاء والتأييد بكل 

أنواعــه وقد جــاء يف الحديث : (من جهــز غازياً يف 

ســبيل الله فقد غزا، ومن  خلف غازياً يف سبيل الله 

بخري فقد غزا).

وأضاف بأن القيادة الرشيدة عرفانا مبكانتهم وتقديرا 

لبطوالتهــم أرادت أن تبقــى ذكراهــم متجددة يف 

أجيال هذا الوطن وصحائف تاريخه األغّر فأســمت 

الشــوارع والســاحات يف طــول الوطــن وعرضــه 

بأســامئهم، وتــّوج ذلك كله قائدهــم األبّر صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد أيده الله بإقامة نصب 

تــذكاري يذكّر بهم صباح مســاء عمالً بهدي القرآن 

والسنة وما قام األعالم عرب العصور، فهنيئا للشهداء 

األبرار بفرحتهم مبا عند الله وفرحتهم بعزة وطنهم 

وفرحة الوطن بهم، إنهــم عند ربهم أحياء يرزقون، 

فرحني مبــا آتاهم الله من نعمــة وفضل فأرواحهم 

يف حواصــل طري خرض تــرسح يف الجنــة وتعلق – 

أي تتغــذى – من مثرها، وهم فرحون مســتبرشون 

بأصحابهــم الذين وراءهم لينالــوا الكرامة والنعمة 

التــي هم فيهــا، وال يحزنون عىل مــا تركوا وراءهم 

من الدنيا.

إنهــم فخر الوطن وعــزّة، وإن ذكراهم التي تخلدها 

القيادة والوطن كله هي فرحة تتجدد، فاللهم احفظ 

هذا الوطن وقيادته وجيشــه وأهله واجعل شهداءنا 

منارة مضيئة لألجيال مدى األيام.  Xبرار بفرحتهم بما عند اaفهنيئا للشــهداء ا
وفرحتهم بعزة وطنهم وفرحة الوطن بهم

املستشار الدكتور فاروق حامدة
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 وقــال: «إن حديث العقل يقول إنه مع التطور 

التكنولوجــي املتطور واملتواصل الذي يشــهده 

العــامل، فإنه يتوقع مع معــرض العام 2017 أن 

يرتفع معدل الصفقــات إىل 300 مليار دوالر»، 

مشــرياً إىل أنــه ويف العــام 2009 بلغــت قيمة 

الصفقــات 150 مليــار دوالر لينــزل املعدل يف 

العــام 2011 ثم يرتفع مــرة أخرى يف 2013 إىل 

200 مليار دوالر، وهــذا أمر طبيعي، خاصة لو 

كانت بــذات املنطقة».وأكــد أن املعرض نجح 

بتعزيــز مكانته الريادية كأحد أبــرز امللتقيات 

العاملية لخرباء صناعة الدفاع ومزودي الخدمات 

واألنظمة العســكرية وصناع القرار من مختلف 

أنحــاء العامل، الفتاً إىل أن املعرض حجز لنفســه 

مكانة عاملية يف الوقت الحايل. 

ورداً عىل سؤال حول كون «درع الوطن» هي املجلة 

العسكرية الوحيدة التي تبنت ملف الشهداء أثناء 

فعاليات املعرض وظهر هــذا واضحاً جلياً يف صور 

الغالف ملنشــوراتها والصور التــي تصدرت الجناح 

الخاص بها داخل ســاحة معرض الطــريان 2015، 

قال اللواء الركن طيار عبد الله الســيد الهاشــمي: 

هذا ليــس بغريب عىل«درع الوطن» فقد أصابت 

الهدف بنسبة %100، مشــيداً بالدور الذي تلعبه 

مجلة «درع الوطن» اللسان الناطق باسم القوات 

املسلحة اإلماراتية، والتي تعيش قلب الحدث أينام 

كان، وتعكســه بالصورة والخرب ناقلة إياهام، سواء 

أكان إحساساً أم شعوراً. 

حرص قيادي
وحول حرص القيادة الرشــيدة وأصحاب الســمو 

الشــيوخ وقيادات القوات املســلحة عىل التواجد 

بشكل شبه يومي يف املعرض، قال إن دولة اإلمارات 

تختلف كلياً وجزئياً عن أي دولة يف العامل، فيميزها 

عــن كافة الدول أن قياداتها الرشــيدة حريصة كل 

الحرص وساعية إىل أن تتصدر اإلمارات دامئاً وأبداً 

املركــز األول والصدارة يف كافة الفعاليات، الفتاً إىل 

أن هذا الحرص نابع من حبهم لشعبهم، ومن هذا 

املنطلــق فتواجدهم جميعاً يف هذا املعرض وكافة 

املعارض التي تنظمها دولتنا، وتستضيف كافة وفود 

دول العــامل، تعد مبثابة رســالة إىل كل دول العامل 

عن مدى قوة التالحم بني القيادة والشــعب. وأكد 

أن دعم القيادة الرشــيدة ووجودهم وتجاوبهم يف 

قلب الحدث يسهم بشكل قوي يف دعم الفعاليات 

وكذا الصفقــات التي تتم، وبالتــايل فهم وراء كل 

النجاحات التي تحققــت، والزالت تتحقق يف كل 

عبد ا� الهاشمي رئيس اللجنة العسكرية واملتحدث الرسمي للقو

تواجد قادتنا يوميw باحملافل واملعارض الوطنيــــــ

أشار اللواء الركن طيار عبد الله 
السيد الهاشمي رئيس اللجنة 
العسكرية واملتحدث الرسمي 
للقوات املسلحة مبعرض ديب 
الطريان 2015 أن قيمة الصفقات 
التي تم إبرامها خالل أيام 
معرض ديب للطريان 2015، يعد 
إنجازاً طيباً، خاصة وأن املعرض 
السابق كان قد أتم 200 مليار 
دوالر، بناء عىل االحتياجات التي 
كانت مطلوبة وتوافرت، وبالتايل 
فواقع الحال يقول إنه ليس 
هناك متطلبات للزيادة كل عام، 
وذلك بعدما وفرنا احتياجاتنا 
العام املايض. 

حوار املقدم ركن/ 
يوسف جمعه احلداد
رئيس التحرير
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املياديــن وكل قطاع، كام أنه يعد مبثابة دافع قوي 

لــكل مواطن وكل مســؤول أن يعطي كل ما لديه 

من جهد، لتظل دولتنا دامئاً متصدرة املراكز األوىل 

محلياً وعاملياً. 

تعاون وثيق
وتناول الجانب التنظيمي للمعرض، مشــرياً إىل أنه 

ومنــذ البدايــة كان لدى كل فــرق العمل ولجانها 

التي شــاركت يف إظهار هذا العمــل بهذه الصورة 

املرشفة إحســاس وطني أن مــا يقدمه ال يقل عام 

يقدمه إخوانه يف ساحات القتال لرفع اسم اإلمارات 

عالياً، ومن هذا املنطلق تم تشــكيل لجان رئيسية 

واالجتامع برؤساء اللجان لوضع الخطوط العريضة 

واختيار األسامء وتسكينها، كل وفق خربته السابقة 

وما لديه من إمكانيات وكفاءات يف معارض سابقة، 

وبالتايل تم وضع التحضريات واســتعراض املشاكل 

والصعاب التي واجهوها مســبقاً حتى يتم تجنبها 

وعالجها، مشــرياً إىل أن االجتامعــات كانت بصفة 

دورية أســبوعياً لالطالع عىل كافة املستجدات إىل 

أن وصلنــا إىل هذا النتاج املتميز للعمل الجامعي، 

والــذي يعد من أفضل املعارض بشــهادة الجميع. 

ونوه إىل أن القيادة الرشيدة والتعاون الوثيق فيام 

بني وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات املســلحة 

كانوا وراء هذا النجــاح، لحرصهم عىل توفري كافة 

االحتياجات ومتطلبات إظهــاره بالصورة املرشفة. 

وأكــد أن ما مييــز معرض ديب للطــريان يف األعوام 

السابقة مرجعه إىل املوقع الجغرايف الذي يجمع ما 

بني البادية والحضارة ونوعية الصفقات، فهو مميز 

منذ انطالقته األوىل، وما ولد قوياً يظل قوياً، ويعد 

هــذا رس نجاحه، فام يقــدم للوفود وما يالقونه يف 

دولتنا من حفاوة واستقبال وتطور وحضارة وتقنية 

حديثة ال يتوافر لهم يف أي دولة من دول العامل. 

أبناء الشهداء
ورداً عــىل ما امتازت به فعاليات املعرض الســابق 

وحرص القامئني عليه باستضافة أبناء الشهداء، قال 

اللــواء الركن طيار عبد الله الســيد الهاشــمي إنه 

عندمــا طرحت هذه الفكرة القــت ترحيباً ودعامً 

كبــرياً مــن القيادات، وتم التنســيق مــع املكتب 

الخاص بشــؤون الشــهداء وأرسهم، وكان التوفيق 

حليفنــا لتحويــل الفكــرة من مجرد فكــرة لواقع 

ملمــوس، مؤكداً أن تنفيذها كان لــه أثره الطيب 

عىل أرس الشــهداء وذويهــم. ولفت إىل أنه واجب 

وفرض مقدس علينا تجاه هؤالء الشهداء وأرسهم، 

فلــن ينىس أحد ما قدموه من تضحيات لهذا البلد 

املعطاء الذي ال ولن ينىس ما قدمه أبناؤه أبداً. 

و أشــاد اللواء الركن طيار عبدالله السيد الهاشمي 

مبا تناولته مجلة «درع الوطن» من إطالقها أللبوم 

صور يف ملحق خاص عن الشهداء ومواساة قيادات 

دولــة اإلمــارات ألرسهم بكافة إمــارات الدولة ما 

كان لــه األثر الطيــب الكبري ليــس يف نفوس أرس 

الشهداء فحسب، ولكن يف نفوس شعب اإلمارات، 

بل شــعوب العامل التي شهدت وسمعت عن وقفة 

القيادة مواســاتها أبنائهــا وأرسهم. وأوىص أن يتم 

عمــل ملحق خــاص مبشــاركة أبناء الشــهداء يف 

فعاليات معرض الطريان 2015. 

رشكات وطنية
وأعرب رئيس اللجنة العسكرية عن امتنانه لحرص 

الــرشكات الوطنيــة املشــاركة بفعاليــات معرض 

الطريان، معرباً عن أمله يف أن ترتجم هذه املشاركة 

مســتقبالً وتجمع فيام بني الشــق التجاري والشق 

العلمــي، وينعكس ذلــك عىل أبنــاء دولتنا ويتم 

تبنيهم علميــاً لتكون لنا فيام بعــد مخرجاتنا من 

كوادرنــا الوطنية التي نعتمــد عليها يف صناعتنا يف 

كافة القطاعات. 

نقاط فوق الحروف
ويف ختام حــواره، أكد الحرص عــىل وضع النقاط 

فوق الحروف، مشــرياً إىل أنه وفور انتهاء فعاليات 

املعــرض تم االجتــامع بكافة اللجان املشــاركة يف 

الحدث واســتعراض النقاط كافة مــا لنا وما علينا 

ووضع التوصيات استعدادا للحدث املقبل ومعرض 

الطــريان 2017، مؤكــداً أنه تم البــدء يف التحضري 

له فور انتهاء معــرض 2015 من خالل اجتامعات 

دورية كل 3 أشهر.

لقوات املسلحة لـ «معرض دبي للطUان»: 

استضافة أبناء 
الشهداء عرفانا 

باجلميل وما قدمه 
آبائهم من تضحيات 

لوطنهم االمارات لن 
ينسى

ــــــة رسـالة تؤكد قوة التالحم بني الشعب والقيادة
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اتخــذت وزارة الخارجيــة األمريكية قــرارا باملوافقة عىل 

صفقــة مبيعــات أســلحة خارجيــة محتملــة للحكومة 

الســعودية تتضمن صواريخ أرض - جــو ومعدات وقطع 

غيار، باإلضافة إىل تقديم الدعم اللوجســتي يف إطار عقد 

بقيمة 1,29 مليار دوالر تقريبــا. وقامت الوكالة الدفاعية 

 Defense Security Cooperation األمنــي  للتعــاون 

Agency بتســليم املوافقة الالزمة إلبالغ الكونجرس بهذه 

الصفقة املحتملة يف 13 نوفمرب عام 2015.

وقد طلبــت الحكومة الســعودية املوافقــة عىل رشاء 

 Major Defence عدد من األجهــزة الدفاعية الرئيســية

 GBU-10 قنبلــة   1000 مثــل   (Equipment (MDE

 Laser Guided Bombs موجهــة بالليــزر Paveway II

 BLU-117/MK-84 2000lb قنبلــة   2,300 و   ((LGBs

 BLU-109 لألغراض العامــة و 1,500 رأس حريب خــارق

2000lb Penetrator Warheads من بني أجهزة أخرى.

كــام سيشــمل الطلــب البنــود والخدمــات التاليــة: 

رشاء مكونــات األجهــزة الخاصة بالقنابــل مثل املحوالت 

وآليــات   nose plugs األماميــة  والقوابــس   adaptors

الصهر fusing mechanisms واملراود swivels ووصالت 

 support links and connections وتوصيــالت الدعــم

وغريهــا. وتُقدر القيمة اإلجاملية لهــذه البنود والخدمات 

بحــوايل 1,10 مليــار دوالر، فيام تصل القيمــة اإلجاملية 

للصفقة ككل إىل 1,29 مليار دوالر.

وقعــت رشكــة Bell Helicopter، إحــدى الرشكات 

التابعــة لرشكــة Textron Inc. company، خطاب 

نوايا مع أكادميية الطريان الدولية (هورايزون) مؤخرا 

يك تصبح أول مركز تدريب مرخص يف منطقة الرشق 

األوسط.

وســتضع أكادميية الطريان الدوليــة (هورايزون)، 

التــي تتخذ من مطــار العني الدويل مقــرا لها والتي 

تتخصص يف التدريب عــىل الطريان، املعايري الخاصة 

بتدريب الطيارين يف منطقة الرشق األوسط من أجل 

عقد دورات تدريبية مميزة عىل الطريان.

وأعرب ســعادة/ حــارب ثاين الظاهــري الرئيس 

التنفيــذي ألكادميية الطــريان الدوليــة (هورايزون) 

عــن تطلعــه ألن تصبــح األكادميية مركــزا معتمدا 

رســميا لطائرات رشكة Bell Helicopter وأضاف أن 

األكادمييــة توفر - منذ انطالقتها خــالل عام 2003 - 

حلوال تدريبيــة متكاملة تلبي جميع املعايري الدولية 

ويتم توفريها يف بيئة تدريبية آمنة ومتطورة.

وذكر الظاهري أنه مــع االرتفاع املتنامي للطلب 

عىل الطيارين يف املنطقة تأيت أكادميية الطريان الدولية 

السعودية تطلب املوافقة على شراء أجهزة دفاعية حيوية

Bell Helicopter توقع خطاب نوايا مع أكادميية الطUان الدولية (هورايزون)

(هورايزون) يف طليعة املؤسسات املهيأة للوفاء بهذا 

الطلب يف القطاعني العسكري واملدين.

 Bell مــن جانبه قال راي المــاس، مدير عام رشكة

Helicopter لقســم تدريــب العمــالء، إن مبيعات 

الرشكة من الطائرات املروحية يف الرشق األوســط قد 

ارتفعت مبقــدار ثالثة أضعاف خــالل العام املايض. 

وأضــاف أن الرشكــة خططت ألن يكــون لها تواجد 

تدريبــي يف املنطقة يتامىش مع النمو الذي تشــهده 

عملياتها ويخدم عمالءها بشكل أفضل. وأكد الماس 

أهميــة أكادميية (هورايزون) مــن حيث اإلمكانيات 

التــي تتمتع بهــا، وتتطلع للعمل معــا نحو عالقات 

تخدم املصالح واألهداف املشرتكة.

 Bell Helicopter ومــن الجدير بالذكر أن رشكــة

توفر الدعم لعمالئها وتتمتع بأكرب شبكة دعم يف العامل 

حيث توجد لديها مائة منشأة خدمات يف 43 دولة..

واحتلت بيل هيليكوبرت املرتبة األوىل للعام الـحادي 

والعرشيــن عىل التوايل بعــد أن اختارها العمالء من 

خالل استبيان مجلة "بروفيشنال بايلوت".

وتوفر األكادميية حلوال تدريبية متكاملة لعمالئها 

التجاريــني والعســكريني يف منطقة الرشق األوســط 

وشامل أفريقـــيا وجنـــــوب آسيا وتخـــــرج منـها  

900 طيــار حتى اليوم. وتحــرص الرشكة عىل تقديم 

الخدمات والدعــم برسعة، وتفتح جرسا للتواصل بني 

العمالء وخربائها األكرث دراية بالبيئة التشغيلية ومعرفة 

مبتطلباتهم.

وتأيت هذه الصفقة لتعوض سالح الجو املليك السعودي 

عن إمدادات التسلح الحالية التي تقادم بها العهد بسبب 

معدل اســتهالكها العــايل يف عمليات مكافحــة اإلرهاب 

املتعــددة. وتأيت صفقــة املبيعات املحتملــة لتعزز قدرة 

اململكة العربية الســعودية عىل التعامــل مع التهديدات 

الحالية واملســتقبلية القادمة مــن أعدائها املحتملني أثناء 

العمليات القتالية.

كام ستساهم هذه الصفقة يف دعم العالقات العسكرية 

القوية بني الواليات املتحدة واململكة العربية الســعودية، 

 operationalورفع قدرة األســلحة عىل التوافق التشغييل

ومتكــني  املتحــدة،  الواليــات  مــع   interoperability

الســعودية من مواجهة التهديدات اإلقليمية، وتأمني أكرب 

احتياطي للنفط يف العامل.

كام ستســاهم الصفقــة يف تعزيز السياســة الخارجية 

واألمن القومي األمرييك عن طريق تعزيز أمن دولة حليفة 

مهمــة ما تــزال تلعب دورا مهام يف االســتقرار الســيايس 

والتطور االقتصادي يف منطقة الرشق األوســط. ومن شأن 

دعم القدرات العســكرية الســعودية أن يــردع الجهات 

املعادية، ويرفع نســبة التوافق العســكري بــني الواليات 

املتحدة والســعودية، وسيكون له أثر إيجايب عىل استقرار 

االقتصاد العاملي.

وســيتم تحديد املقــاول الرئييس عن طريــق مناقصة 

مفتوحــة، وال توجد اتفاقيات مبادلة (أوفســت) معلومة 

مقرتحة فيام يتعلق بهذه الصفقة املحتملة.
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انتهــت رشكة Raytheon بالتعاون مع ســالح 

البحرية األمرييك من مراجعة التصميامت األولية 

الخاصة بربنامج الجيل التايل من أجهزة التشويش 

 Next Generation Jammer (NGJ) program

الذي يُعد خطوة أساسية يف عملية االستحواذ. 

ورصح ترافيس ســلوكمب، نائب رئيس أنظمة 

الحــرب اإللكرتونيــة بــإدارة األنظمــة الفضائية 

واملجوقلة برشكة Raytheon، بأن "الرشكة وسالح 

البحريــة األمرييك وضعا عملية هندســة الجهاز 

املذكور عــىل رأس قامئة اهتامماتهام منذ انطالقة 

 Northrop Grumman Corporation قطعت رشكة

والجيــش األمرييك خطــوة كبرية عىل طريــق "الدفاع 

 integrated air and "الجوي والصاروخــي املتكامــل

missile defense IAMD عندمــا نجــح "نظام قيادة 

 IAMD Battle Command System IBCS "املعركة

–باستخدام معلومات التعقب الواردة من أجهزة الرادار 

Sentinel and Patriot- يف تأمــني القيادة والســيطرة 

صواريــخ  لثالثــة   command-and-control C2

اعرتاضيــة متقدمة من طــراز Patriot PAC-3 لتدمري 

هدف عبارة عن صاروخ كروز.

وقد أثبت اختبــار الطريان القدرة عىل رصد وتعقب 

األهداف واالشــتباك معها وتدمريها باســتخدام أنظمة 

االستشعار (الحساســات) وصاروخ اعرتايض من أنظمة 

الدفاع الجوي املختلفة العاملة ضمن شــبكة التحكم يف 

النريان املتكاملة وتحت ســيطرة "نظــام قيادة املعركة" 

.Battle Command System IBCS

ورصح دان فرويــل، نائب الرئيــس ومدير عام إدارة 

 Northrop الدفاع الجوي والصاروخي املتكامل برشكة

Grumman Information Systems، بــأن "التحدي 

 sensors الفنــي الكامــن يف دمج أنظمــة االستشــعار

وأنظمة اإلطالق shooters غري املصممة أساســا للعمل 

مع بعضهــا البعــض، وتجنيبهام عن األنظمــة الحالية 

وتحويلهــام إىل مجــرد مكونات للتواصــل، تحد هائل. 

وبنجاح عملية االعــرتاض تواصل الفرق التابعة للجيش 

األمرييك ورشكة Northrop Grumman قدرتهام عىل 

إثبات أن "الدفاع الجــوي والصاروخي املتكامل الجوي 

 integrated air and missile "والصاروخي املتكامــل

defense IAMD نظام يشــكل نقلة نوعية بالنسبة إىل 

الدفاع الجوي والصاروخي".

وقد بدأ االختبار الجوي عندما حلق هدف عبارة عن 

طائرة آلية من طــراز MQM-107 –يعمل كبديل عن 

صاروخ كروز- عىل ارتفاع منخفض فوق إحدى املنشآت 

التــي يدافع عنها قــوات "الدفاع الجــوي والصاروخي 

املتكامل الجــوي والصاروخي املتكامل" التابعة للجيش 

األمرييك. وتكــون الدفاع من مراكز عمليات االشــتباك 

وجهاز رادار Patriot وجهازي رادار Sentinel وقاذفني 

صاروخيــني PAC-3 متصلني بشــبكة التحكم يف النريان 

 Battle "املتكاملــة املرتبطة ب "نظــام قيادة املعركــة

Command System IBCS  ونظــرا لتحليــق الهدف 

عــىل ارتفاع منخفض، ما أدى إىل حجبه عن مجال رؤية 

جهاز رادار Patriot، فقد استخدم "نظام قيادة املعركة" 

 Sentinel معلومات التعقب الواردة مــن جهاز الرادار

الحتســاب واقرتاح الحــل الالزم لالشــتباك مع الهدف. 

ثم قام مسؤول تشــغيل مركز عمليات االشتباك بقيادة 

  PAC-3 عمليــة إطالق صاروخ اعرتايض واحد من طراز

لتدمــري الهدف عن طريق اســتخدام برامج التحكم يف 

مهام "نظام قيادة املعركة".

برنامج اجليل التاa من أجهزة التشويش التابع لشركة Raytheon ينتهي 
من مراجعة التصميمات ا(ولية

خطوة  يقطعان  ا(مريكي  واجليش   Northrop Grumman شركة 
كبUة على طريق "الدفاع اجلوي والصاروخي املتكامل"

برنامج الجيل التايل من أجهزة التشــويش، ويُعد 

نجاحنا يف االنتهاء من مراجعة التصميامت األولية 

مؤرشا حقيقيا عىل قوة رشاكتنا، وســنواصل نفس 

القدر من الرتكيز مع مراحل متابعة الربنامج".

ومن املقرر أن يحل جهاز التشويش اإللكرتوين 

محــل الجهاز ALQ-99 القديــم، وهو ما يضيف 

 EA-18G Growler إمكانيــات جديدة للجهــاز

الذي يستخدمه سالح البحرية األمرييك. ويخطط 

السالح لإلعالن عن قدرة التشغيل املبديئ للجهاز 

 Initial Operating Capability for the

Jammer يف عام 2021.

ورصح دانييــل ثيســن، مدير برامــج الهجوم 

اإللكــرتوين املجوقلة بــإدارة األنظمــة الفضائية 

واملجوقلة برشكة Raytheon، بأن جهاز التشويش 

اإللكرتوين يتميز بتصميمه املفتوح ومجهز بأنظمة 

إلكرتونية متينة وعالية القوة وأســاليب تشويش 

متحركة، األمر الذي ســيمكننا من تلبية متطلبات 

مهــام الحــرب اإللكرتونيــة التي ينفذها ســالح 

البحريــة األمرييك، عالوة عــىل إمكانية متويل أي 

خطط تحديث يف املستقبل".



أخبار الشركات

رحبــت رشكــة Bombardier Commercial Aircraft بانضامم خمس رشكات 

طريان أمريكية التينية جديدة إىل عائلتها، وهنأت رشكة أخرى عىل متديد خطوطها 

Bombardier يف املنطقة باستخدام إحدى الطائرات التجارية التي أنتجتها

ومن بني رشكات الطريان التــي انضمت إىل عائلة Bombardier املتنامية من 

الرشكات التي تســتخدم طائرات CRJ Series رشكــة Rosario، التي تتخذ من 

Sol Líneas Aéreas باألرجنتــني مقرا لها، والتي بدأت عملها باســتخدام طائرة 

إقليمية نفاثة من طراز CRJ200 يف شــهر أكتوبر عــام 2015. كام رحبت رشكة 

 Boliviana (يف ليام، عاصمة بريو) ورشكة Star Perú أيضا برشكة Bombardier

 Amaszonas Paraguay (الناقــل الرســمي لبوليفيــا) ورشكــة de Aviación

(مــن Asunción بباراحــواي)، ورشكــة BQB Líneas Aéreas (مبونتيفيديــو 

باألوروجواي)، نظرا لتعاونها الوثيق مع رشكات الطريان لدعمها يف عملية إطالق 

CRJ200 رحالتها باستخدام الطائرة

 Bombardier ورصح أليكــس جلــوك، نائب رئيــس مجلــس إدارة رشكــة

Commercial Aircraft لشــؤون مبيعات أمريــكا الالتينية ومنطقة الكاريبي، 

بأن "أمريكا الالتينية تواصل تأكيد نفسها كمنطقة حافلة بفرص كبرية ومعدالت 

منو واعدة بالنســبة إىل رشكــة Bombardier وعمالئهــا، إدراكا منا بأن حضور 

طائرتنا التجارية يف الســوق أمر مهم وحيوي بالنســبة السرتاتيجية التوسع لدى 

كل منا. وتُعد الطائرات اإلقليميــة النفاثة CRJ Series والطائرات Q400 ذات 

املــراوح وطائــرات C Series الجديدة كلياً خيارات جيدة بالنســبة إىل رشكات 

الطــريان الجديــدة والقامئة التــي تهدف إىل تحقيــق املرونــة والثقة وخفض 

التكاليــف يف رحلــة بحثها عن وســيلة انتقال محلية جديــدة يف املنطقة خالل 

العقدين القادمني".

شركة Pratt & Whitney Canada تطلق احملرك املروحي التوربيني النفاث 
PT6A-140A
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أعلنــت رشكــة Pratt & Whitney Canada مؤخــرا 

 PT6A-140A إطالق محركها املروحي التوربيني النفاث

ونسخته PT6A-140AG، وهو ما يزيد عائلة املروحيات 

التوربينية النفاثة األكرث شيوعا وإقباال عىل مستوى العامل 

إىل أكــرث من 70 محرك. وتضع املحركات الجديدة معايري 

األداء واســتهالك الوقود التي تزيد الطاقة بنســبة 15% 

وتحسن استهالك الوقود بنسبة 5%.

 Pratt ورصح دنيــس باريزيــان، نائب رئيس رشكــة

Whitney Canada & لشــؤون الطــريان العــام، بأنــه 

"يوجــد أكرث من 70 منوذج للمحــرك PT6A التي يجري 

اســتخدامها يف أكرث من 125 تطبيــق مختلف يف صناعة 

الطائــرات يف جميــع أنحاء العامل، وهــو دليل كاف عىل 

ما تتمتع به محــركات PT6A من قوة ومتانة وثقة غري 

مسبوقة".

ومــن الجدير بالذكــر أن كل جزء من أجــزاء املحرك 

PT6A-140A مصمم ليلبي متطلبات مسؤول التشغيل. 

وال يحتــاج املحرك ألي فرتة زمنية محددة لتســخينه أو 

أمريكية  طUان  شركات  خمس  بانضمام  ترحب   Bombardier شركة 
التينية جديدة إ� عائلتها

تربيــده، ويســمح املحرك ملســؤول التشــغيل بزيادة 

إنتاجيــة املحــرك وفعاليتــه. وتعترب ســهولة الصيانة 

واملرونة ســمتان أساســيتان للمحــرك، ومينحان أطول 

فرتة ممكنة بني كل عمرة وأخرى. كام ميكن إطالة تلك 

الفرتة إىل 8,000 ساعة أو 12 عاما حسب التشغيل، وال 

يرتبــط األمر بدورات املحرك. وقــد تم تصميم املحرك 

PT6A-140A وبنائــه بحيــث يتفوق عــىل املحركات 

األخــرى من نفس الفئــة من حيث العمــر االفرتايض، 

ولدى املحــرك حد أدىن من العمر االفرتايض الذي يزيد 

عمره عىل عمر املحركات املنافسة بنسبة 50%.

 140AG و PT6A-140A وجــرى تطوير املحركــني

بحيــث يكونــا قادرين عىل العمل يف األجــواء "الحارة 

والقاســية"، وتبلغ قوة املحركني 867 حصانا ميكانيكيا 

و   mechanical shaft horsepower SHP   867

1,075 حصانــا حراريا thermal SHP، ويؤمن انطالق 

املركبة بأقىص رسعة عند وصول الطاقة إىل ذروتها عند 

مستوى 111 درجة فهرنهيت (44 درجة مئوية).



احتفلــت رشكتــا Boeing و Ryanair مؤخرا بعملية 

تســليم الطائرة رقم 375 للجيــل الجديد من الطائرة 

800-737. وتعترب رشكــة Ryanair أكرب عميل للجيل 

الجديد من طائرات 800-737 عىل مستوى العامل التي 

طلبت رشاء أكرث من 530 طائرة من هذا الطراز.

ورصح ميــك هيــيك، مديــر العمليــات برشكــة 

Ryanair، بــأن "الرشكة، باعتبارهــا أكرب رشكة طريان 

أوروبية، تعترب الثقــة ومدى انجذاب العميل للطائرة 

Boeing 737-800 حجــرا الزاويــة لنموها عىل مدار 

ال 16 عامــا املاضية. ونحــن نفخر باســتالم الطائرة 

Boeing 737-800 التــي تحمل الرقم 375". وأضاف 

أن "طلبات رشائنا الحالية واملســتقبلية ستســمح لنا 

بزيادة األســطول إىل أكرث مــن 540 طائرة بوينج، مام 

يعنــي مضاعفة عــدد عمالئنا مــن 91 مليون عميل 

ســنويا يف العام املايض إىل 180 مليون عميل ســنويا 

بحلول عام 2024".

ورصح تــود نيلــب، نائــب رئيــس مجلــس إدارة 

رشكة  Boeing Commercial Airplane للمبيعات 

 Ryanair األوروبية، بأن "جزءا كبــريا من نجاح رشكة

يعــود إىل األداء االقتصادي الفائــق للجيل التايل من 

 Ryanair الطائــرة 800-737. ونحن نفخر بثقة رشكة

املتواصلــة يف منتجاتنــا ونحن نحتفل بهــذا الحدث 

الكبري الذي يجمع تاريخ الرشكتني املشرتك".

كام تُعد رشكة Ryanair أيضا العميل األبرز للطائرة 

MAX 200 737 التــي تعترب أحــدث عضو ينضم إىل 

عائلــة MAX 737، حيث طلبــت الرشكة رشاء 100 

 MAX 200 737 طائرة يف عام 2014. وميكن للنموذج

املعتمد عىل الطائرة MAX 8 737 أن يستوعب 200 

مقعد، األمر الذي يرفع اإليرادات املتوقعة، ويســمح 

للعمالء بتوفري %20 مــن الوقود للمقعد الواحد أكرث 

مــن أي طائرة موفرة للوقود من الطائرات ذات املمر 

الواحد single-aisle airplanes اليوم.

وتسري رشكة Ryanair أكرث من 1,600 رحلة يوميا، 

ومن املتوقع أن تنقل أكرث من 105 مليون راكب هذا 

 MAX 737 العــام. وإىل جانب املائة طائرة من طراز

200، تقدمت الرشكة بأكرث من 150 طلب رشاء موحد 

لــرشاء الطائرة 800-737. وتحتفل الرشكة، التي تتخذ 

مــن دبلن مقرا لها، هذا العــام بذكرى مرور 30 عاما 

عىل تأسيسها منذ إقالل أوىل رحالتها عام 1985.
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TITUS تستعرض ا�مكانيات اخملتلفة للمركبة Nexter موعة�
أثبتت مجموعة Nexter Group، ألول مرة منذ تأسيسها يف عام 2006، وجودها يف معرض 

Paris-Nord Villepinte األمن الداخيل التاسع عرش الذي انعقد يف مركز معارض

وقــد عرضت املجموعة الدبابة TITUS ذات الدفع الســدايس مبنصة عرض الرشكة 

يف املعرض املذكور، وهي دبابة صالحة ألداء مجموعة كبرية من املهام والعمليات، بدءا 

مــن عمليات نقل الجنود إىل تقديــم الدعم الالزم خالل املهــام القتالية ومهام الدعم 

اللوجستي، ومن املهام األمنية وعمليات حفظ السالم إىل مكافحة التمرد. ومتتاز الدبابة 

 ballistic بأنها محمية ضد الهجامت الباليســتية والعبوات البدائية الناســفة TITUS

and IED attacks وضد الهجوم باألســلحة الكياموية أو البيولوجية أو اإلشــعاعية أو 

 ،(CBRN threats (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear النوويــة

دون أن يؤثر ذلك ســلبا عىل خفة حركتها االستثنائية. وتُعد الدبابة سالحا قويا بالنسبة 

لقوات األمن يف جميع أنحاء العامل.

كام عرضت الرشكات الفرعية التابعة ملجموعة Nexter Group منتجاتها يف معرض 

باريس، مثل رشكة Nexter Robotics التي عرضت منتجاتها من اإلنســان اآليل املصغر 

mini-robots ، ورشكــة NBC-Sys التي قدمــت خربتها يف مجال الحامية ضد الهجوم 

 CBRN threats (Chemical, باألسلحة الكياموية أو البيولوجية أو اإلشعاعية أو النووية

التــي   Nexter Electronics Biological, Radiological and Nuclear)، ورشكــة 

طرحت منتجاتها من األنظمة اإللكرتونية القادرة عىل العمل يف األجواء القاسية، ورشكة 

Optsys التي عرضت إنتاجها من أنظمة الرؤية املحمية الفعالة.

شركتا Boeing و Ryanair حتتفالن بعملية تسليم الطائرة رقم 375 للجيل 
اجلديد من الطائرة 737-800
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تقارير

الطائرة HAWK حتقق رقما قياسيا � الطلعات اجلوية
الطائرة تساهم أيضا � احلرب ضد تنظيم الدولة ا�سالمية

مع إرشاقة شمس الصباح عىل جناح الطائرة الذي 

يبلغ طولــه 131 قدما تقريبــا، هبطت الطائرة 

اآللية (غري املأهولة) EQ-4 Global Hawk من 

ارتفــاع 60,000 قدم للمرة الخمســامئة، لتصل 

إىل مقرهــا األخري يف مكان غري معلوم يف منطقة 

جنوب رشق آسيا.

 EQ-4 Global Hawk وكان هبوط الطائــرة

يف "يــوم املحاربــني" Veterans Day يف شــهر 

نوفمرب حدثا تاريخيا بالنسبة إىل الطائرة. وكانت 

تلك هي املرة األوىل التي تصل فيها طائرة ما إىل 

حاجــز ال 500 طلعة جوية ويف جعبتها 13,000 

ســاعة طريان تقريبا، وهو ما ينطبق عليها اســم 

“workhorse” "التدليل "برذون

ورصح الرقيب أول براديل، أحد املسؤولني عن 

صيانة الطائرات التكتيكية برسب صيانة طائرات 

االســتطالع رقم 380، ب "أننــا نطلق عىل هذه 

الطائرة اسم برذون بفضل نجاحها يف تنفيذ هذا 

السجل الحافل من ساعات الطريان". وأضاف أن 

"وصول الطائــرة إىل حاجز ال 500 طلعة جوية 

يُعــد إنجازا حقيقيا بــكل املقاييس، خصوصا يف 

ظل حداثة األسطول".

ويعتمــد القــادة العســكريون امليدانيون يف 

أرض املعركــة عىل عــدة تصاميــم مختلفة من 

الطائــرة Global Hawk لتنفيــذ مهــام جمع 

املعلومات االســتخباراتية واملراقبة واالســتطالع 

التي يحتاجونها.

ورصح العقيد جون، قائد مجموعة العمليات 

االستكشــافية رقــم 380، بأن "هــذه الطائرات 

تتمتــع بقدرة عالية عىل أداء عــدة مهام قتالية 

فتاكــة مثل التعامل مع األهداف وتقديم الدعم 

الالزم لعمليــات القصف من خــالل االتصاالت 

التي تؤمنها".

وقد تــم تحويــل ثــالث طائرات مــن طراز 

RQ-4 Global Hawks إىل طائــرات ترحيــل 

عقــدة  لنقــل   EQ-4 relay configuration

 Battlefield Airborne االتصــاالت املجوقلــة

Communication Node (BACN) يف عــام 

2009من أجــل تعزيز االتصاالت بني مســؤويل 

التشغيل األرضيني والجويني.

ورصح الرقيــب ماثيــو، كبري مســؤويل إنتاج 

األساســية  املهمــة  بــأن   ،380th EAMXS

للطائــرة RQ-4 Global Hawk هــي عقــدة 

 Battlefield Airborne االتصــاالت املجوقلــة

وهــي   ،(Communication Node (BACN

عبارة عــن برج للهواتف املحمولة يف الســامء". 



57 |  ديسمرب 2015 |  العدد 527  |

وأضاف أنــه "يوجد ثالث طائــرات EQ-4 عىل 

مســتوى العــامل، تتواجد جميعهــا هنا من أجل 

تقديــم الدعم الالزم ل "عملية الحســم الذايت" 

Operation Inherent Resolve

وتســاهم الطائرة Global Hawk يف الحرب 

الدائــرة ضد تنظيم الدولة اإلســالمية يف العراق 

 Islamic State of Iraq and the والشــام 

Levant عــن طريق مســاعدة القــوات الربية 

األمريكية عىل توجيه عمليــات القصف الجوي 

التي تنفذها طائرات الدول الصديقة، وذلك عن 

طريق سد ثغرة االتصاالت بني األرض والطائرات 

التي تحلق عىل ارتفاع 60,000 قدم.

ورصح كبــري املالحني مايكل، مســؤول صيانة 

الطائــرات التكتيكيــة 380th EAMXS، بأنــه 

"عندمــا يكون لديك قوات عىل األرض يخوضون 

 Global غــامر الحــرب، ويكــون لديك طائــرة

Hawk تحلق يف السامء كقمر صناعي، فإن هذا 

ميكن هؤالء القوات مــن التواصل مع الطائرات 

املحلقة يف الهواء. فالتحليق عىل ارتفاع 60,000 

قــدم مينح املركبة الجوية اآلليــة (غري املأهولة) 

Global Hawk ميــزة إضافيــة من اإلحســاس 

باألمن".

كام تعمل الطائــرة EQ-4 أيضا كحلقة وصل 

بــني رشكاء التحالــف الدويل، وتلــك ميزة مهمة 

عند محاولة نوع فتيل الحرب عن املجال الجوي، 

وترتيب األهداف عىل األرض من حيث األولوية.

وقال براديل إنه "إذا احتاجت طائرة (من طراز 

F-15 Fighting Falcon تابعة لقوات التحالف) 

إىل التواصل مع إحدى طائراتنا من نفس الطراز، 

فإن الطائرة Global Hawk تســهل هذا األمر، 

كام تسمح لقوات التحالف عىل األرض بالتواصل 

مع طائراتنا النفاثة".

ويعتــرب نظــام Multi-INT لــدى الطائــرة 

Global Hawk مهام بالنسبة إىل الوعي امليداين 

وجمع املعلومات االســتخباراتية عن مســاحات 

شاســعة من األرض، وتحمل أنظمة الحساسات 

 sensor systems EISS (Enhanced

 ASIP  وأنظمــة (Integrated Sensor Suite

((Airborne Signals Intelligence Payload

ويســتخدم جهاز الــرادار MP-RTIP تقنية 

 active "مصفوفة املســح اإللكــرتوين الفعــال"

 (electronically scanned array (AESA

وأحــدث األجهزة التجاريــة لنقل صور عىل قدر 

عال من الوضوع ملسافات بعيدة وتحديد موقع 

 ground moving األهداف األرضية املتحركــة

target indicator (GMTI) وتعقب األهداف 

air target tracking الجوية

ويقــوم جهــاز الــرادار MP-RTIP بتزويــد 

الطائــرات الحربيــة املقاتلة بوعــي ميداين كبري 

حول ســاحة القتال وتتبــع األهداف والتصويب 

عليها، مع إضافة صواريخ جو – جو مهمة لدعم 

عملية الدفاع عن صواريخ كروز. ومن شأن هذا 

املزيج الفعال أن يســاعد القادة العســكريني يف 

تطوير وعي ميداين استباقي حول ساحة القتال، 

واقرتاح الحلول املناسبة للتعامل مع األهداف.

 ،Global Hawk وميجرد انتهاء مهمة الطائرة

تعــود الطائرة إىل قاعدتها األم حيث يســتكمل 

مســؤولو الصيانة أعــامل الصيانة األرضية خالل 

خمس ساعات من تجهيز الطائرة ملهمتها التالية. 

ولكــن هذا ال مينــع القول بأن هــذا النوع من 

الطائرات يتمتع بيوم راحة كل 30 ســاعة طريان 

أو أكرث•

يعتمد القادة 
العسكريون امليدانيون 

� أرض املعركة على 
عدة تصاميم �تلفة 

 Global من الطائرة
Hawk لتنفيذ مهام 

جمع املعلومات 
االستخباراتية واملراقبة 

واالستطالع التي 
يحتاجونها
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النموذج التجريبي الثاf للطائرة النفاثة السريعة PC-24 Prototype Pilatus يبـــــــــــــ
الطائرة قادرة على العمل فوق املمرات اجلوية واملدارج القصUة املمهـــــــــــــــــ

أنهى النموذج التجريبي الثاين للطائرة النفاثة الرسيعة 

PC-24 Prototype (P02) رحلته األوىل بنجاح. وقد 

 Super" "حلقت "الطائرة النفاثة الفائقة االســتخدام

Versatile Jet"، والتــي تُعــرف ب HB-VXB، فوق 

املناطق الوســطى من سويرسا ملدة 82 دقيقة كاملة. 

وبعــد الرحلة األوىل للنموذج التجريبي األول للطائرة 

يف   (PC-24 prototype (P01 الرسيعــة  النفاثــة 

شــهر مايو من العام الجاري، تُعد هذه الرحلة األوىل 

للنمــوذج التجريبــي الثاين للطائــرة النفاثة الرسيعة 

PC-24 Prototype (P02) خطوة عمالقة أخرى إىل 

Pilatus PC-24 األمام يف برنامج تطوير الطائرة

ويُعــد النمــوذج التجريبي الثاين للطائــرة النفاثة 

الرسيعــة PC-24 Prototype  هــو النمــوذج الثاين 

(P02) الــذي ينضــم إىل برنامج الرحــالت التجريبية 

الذي يشمل 2,300 ســاعة طريان جوي تقريبا. وبعد 

االنتهاء من الرحالت التجريبية يف سويرسا، سيتم نرش 

النموذج الثاين (P02) يف الواليات املتحدة وكندا حيث 

ســيخضع النموذج لعدة اختبارات ورحالت تجريبية 

بالتعاون مع الرشكات املنتجة للنموذج. وسيتم الرتكيز 

عىل أنظمــة الطريان والطيــار اآليل، ولكــن الربنامج 

ســيتضمن أيضا القيــام برحالت تجريبيــة يف األجواء 

الباردة واختبارات حول كيفية التعامل مع الجليد.

وقد ســارت الرحالت التجريبية الخاصة بالنموذج 

األول P01 حسب الخطة املوضوعة، ونجحت الطائرة 

يف تنفيذ 143 ســاعة طــريان خــالل 87 رحلة جوية 

منذ شــهر مايو املايض. وتم إجــراء اختبارات عديدة 

النموذج الثــاين PC-24 رحالته كام هو متوقع متاما، 

ونحن واثقون من قدرتنا عىل تحقيق األداء املنشــود، 

إن مل يكن تجاوزه. وقد نجحنا يف تحديد بعض مواطن 

الخلــل، وهذا أمــر طبيعي. ويهدف النمــوذج الثاين 

PC-24 إىل تحديــد املناطق التي تحتــاج إىل الرتكيز 

عليهــا مبكرا من أجل إصالحها يف أقرب وقت ممكن. 

ونحــن نفحر بتجربة قــدرات النموذج إىل أقىص حد 

حتى ميكننا إنتاج طائرة Pilatus ذات جودة عالية بال 

منازع لخدمة عمالئنا".

ويتميز منوذج الطائرة PC-24 بقدرته عىل الهبوط 

واإلقالع من عــىل ممرات جوية قصــرية للغاية ومن 

عىل مدارج جوية غري ممهدة. وتُعد هذه الطائرة أول 

طائرة تجارية نفاثة يف العامل عىل اإلطالق مجهزة بباب 

مخصــوص للعفش، وهو إجراء قيــايس متبع مع كل 

الطائرات من هذا الطراز. كام تتميز الطائرة مبقصورة 

ركابها الواســعة للغاية والتــي ميكن تعديل تصميمها 

الداخيل تبعا لرغبة العميل ومتطلباته الشخصية. كل 

هــذه املميزات تجعل من الطائرة "طائرة نفاثة فائقة 

االستخدام" "Super Versatile Jet" – طائرة مصممة 

ألداء مجموعــة كبرية من املهــام املختلفة تبعا لرغبة 

العميل. ومن املقرر أن تحصل الطائرة عىل الرتخيص، 

وأن يتم تســليم الدفعــة األوىل من اإلنتاج للســادة 

العمالء اعتبارا من الربع الثالث من عام 2017.

وتُعد الطائــرة Pilatus PC-24 أول "طائرة نفاثة 

فائقة االستخدام" "Super Versatile Jet" والوحيدة 

عىل مســتوى العامل، وهي تجمع بني املرونة العملية 

تُعد الطائرة 
 24-Pilatus PC

أول «طائرة نفاثة 
فائقة االستخدام» 
 Super Versatile»

Jet» والوحيدة على 

Pمستوى العا

حــول إيروديناميكية (إنســيابية) الطائــرة يف الجو، 

مثــل االختبارات الرامية إىل معرفة كبيقة التعامل مع 

الطريان البطــئ slow-flight handling واالختبارات 

 center الخاصــة مبركــز الجاذبيــة ورفرفة األجنحــة

of gravity and flutter testing والتحليــق عــىل 

ارتفاعات عالية. وجرى اختبار 15 نقطة يف املتوســط 

أثناء كل رحلة من تلــك الرحالت، وتبع هذا الربنامج 

الشامل لالختبارات املجوقلة اختبارات أرضية مكثفة.

ورصح أوسكار جيه. شــوينك، رئيس مجلس إدارة 

الرشك، بأنــه "يجري يف الوقت الحــايل تنفيذ برنامج 

اختبار النموذج الثاين PC-24، ونحن سعداء بالنتائج 

األوليــة التي أســفرت عنهــا تلك التجــارب. ويؤدي 
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ــــــــــــدأ رحالتــــه اجلــــوية
ـــــــــــــدة وغU املمهدة

 Turboprop التي تتمتع بها أي طائرة تعمل باملراوح

ولديهــا مقصــورة بحجــم طائــرة نفاثــة متوســطة 

Medium Light Jet وأداء طائــرة نفاثــة خفيفــة 

Light Jet كــام أن تصميمهــا الداخــيل املرن والباب 

املخصــص لتحميــل العفــش يضمنان إنهــاء عملية 

PC- التحميل والتفريــغ برسعة وســهولة. والطائرة

24 مصممــة للعمل من عىل املمرات الجوية القصرية 

واملمهدة وغــري املمهدة، ما مينح طياريها القدرة عىل 

اســتخدام أكرث من 21,000 مطار عىل مستوى العامل، 

األمــر الذ1ي يجعــل الطائــرة PC-24 "طائرة نفاثة 

فائقة االستخدام" "Super Versatile Jet" من حيث 

زيادة عدد املمــرات الجوية واتســاع املجال وزيادة 

الفرص واالحتامالت.

وهــذا يعنــي أن بإمكانــك التحليــق بالقرب من 

وجهتك األخرية أكرث من أي طائرة نفاثة تجارية أخرى. 

كام ميكنك اســتخدام مطارات أصغــر حجام وتجنب 

اإلجــراءات اإلدارية املطولة وتقليل زمن االنتظار عىل 

األرض إىل أدىن حد ممكن.

ويوجد 13 نافذة كبرية للغاية عىل جانبي مقصورة 

ركاب الطائرة PC-24 تسمح بدخول الضوء الطبيعي 

الباهر. كام أن اتســاع مقصورة الركاب ووجود أرضية 

مسطحة متصلة يضيفان مساحة إضافية كبرية للركاب 

وطاقم الطائرة عىل حد سواء.

 PC-24 كــام تم تصميــم الجزء الداخــيل للطائرة

منذ البداية بحيث يســمح بإمكانية تعديل مقصورة 

الــركاب برسعة وســهولة. كام يتميــز كل مقعد من 

مقاعد الركاب بإمكانيــة تعديل وضعه برسعة، األمر 

الذي يســمح بإضافته أو إزالته يف دقائــق قليلة. أما 

الفاصــل الخلفي من الطائرة فمــن املمكن إزالته إذا 

أردت زيادة مساحة مقصورة الركاب أو زيادة مساحة 

مخزن العفش يف أي رحلة.

كــام يوجد بالطائــرة PC-24 حاممــا خاصا يؤمن 

الخصوصية الكاملــة ويتم تجهيزه من خارج الطائرة. 

ونظرا لكــون الطائــرة PC-24 "طائــرة نفاثة فائقة 

االســتخدام" "Super Versatile Jet" فمن املتوقع أن 

تحظى بشعبية كبرية عند أداء عدد من املهام األخرى 

مثل الشحن واإلخالء الطبي medevac  ونقل الركاب 

عىل خطــوط منتظمة commuter واملهام الحكومية 

الخاصة.

وتتمتــع كافــة طائــرات Pilatus بالرتخيص الالزم 

 PC-24 للعمــل بقيادة طيار واحــد، وال تُعد الطائرة

استثناء من هذه القاعدة. كام يتميز تصميم مقصورة 

القيادة بالكفاءة والراحــة، حيث يؤمن مقعد الطيار 

الراحة الالزمة، ويجد الطيار املقصورة مجهزة خصيصا 

لتخفيف عبء العمل عنه وتحســني مستويات األمن 

والســالمة، مع زيادة الوعي امليــداين يف كل الظروف 

 PC-24 واألحوال. وهذا يعني بكل بساطة أن الطائرة

هي عبارة عن مزيج مميز من الخربة التشغيلية التي 

تعتمد عىل طيار واحد وأحدث تقنيات الطريان. 

 Advanced "وتُعد "بيئة مقصورة القيادة املتقدمة

Cockpit Environment (ACE™) لــدى الطائــرة 

PC-24  مثاال يُحتذى من حيث البساطة الفنية، وهي 

بيئة مجهزة متاما ومزودة بعدد ال يُحىص من الوظائف 

غري املسبوقة بالنسبة للطجريان التجاري، والتي تسهل 

عمــل الطيار. وهناك أربع شاشــات مقاس 12 بوصة 

تعــرض كافة املعلومــات املتاحة يف املــكان الصحيح 

ودون تأخــري أو إبطــاء. ويؤمــن "النظــام املرجعي 

 Inertial Reference System الــذايت"  القصــوري 

IRS)) قــدرا كبريا مــن االعتامدية ودقــة املعلومات 

الخاصــة باالرتفاع واملالحــة. وكجهاز قيــايس ثابت، 

 Advanced "تضــم "بيئة مقصورة القيــادة املتقدمة

Cockpit Environment (ACE™) "نظــام الرؤيــة 

االصطناعية" Synthetic Vision System وخانقاً آلياً 

 Graphical "و "تخطيط الرحلة البياين Autothrottle

االصطــدام  تجنــب  "نظــام  و   Flight Planning

 Traffic Collision Avoidance System "الجــوي

TCAS II)) و "أداء محــدد املواقــع املــزود بالقدرة 

 Localizer Performance "عىل التوجيه العمــودي

with Vertical (LPV) guidance capability وقد 

 Advanced "طورنا "بيئة مقصــورة القيادة املتقدمة

Cockpit Environment (ACE™) بالتعــاون مــع 

رشكة Honeywell التي تتمتع منتجاتها بسجل حافل 

طويل يف تجهيز الطائرات األكرب حجام.

وتتمتــع الطائــرة Pilatus بتاريــخ طويــل مــن 

التكنولوجيا القامئة عىل اإلبداع وكفاءة األداء، وتستمد 

 Williams طاقتهــا مــن املحــرك PC-24 الطائــرة

International FJ44-4A املعــروف عىل مســتوى 

العامل، والــذي يؤمن قدرا كبريا مــن الطاقة من أجل 

تقديم الدعم الالزم لضامن أداء فائق، ومتكني الطائرة 

من الصعــود املبارش إىل االرتفاع املطلوب. ولكن تلك 

ليســت املميزات الوحيدة، حيــث نطمح إىل تحقيق 

األفضل دامئا.

حدث عاملي آخر يحدث ألول مرة هو نظام الطاقة 

الهادئة" Quiet Power Mode™  املميز لدى الطائرة 

PC-24 الذي يؤمن طاقة اقتصادية هادئة لتشــغيل 

األنظمة الكهربائية مثــل التدفئة وتربيد الهواء، دون 

االعتامد عــىل أي مصدر آخر للطاقة األرضية. وتؤمن 

تلــك االبتــكارات قدرا أكرب مــن املرونة التشــغيلية 

وترشــيد اســتهالك الوقود. وهذا يعني بكل بســاطة 

تحقيق أقىص قدر ممكن من االستخدامات املتعددة•
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تقارير

تعاقدت هيئة املشرتيات الهولندية مع مجموعة 

Rheinmetall Group التــي تتخــذ مــن مدينــة 

دوســلدورف مقرا لها لتوريد عدد إضايف من مدافع 

Oerlikon Millennium مــن عيــار 35 ملليمــرت 

لتسليح القطع البحرية التابعة لسالح البحرية املليك 

الدامنريك. وتُقدر قيمة هذه الطلبية، التي تضم أيضا 

قطع غيار وتقديم الخدمــات الفنية، ب 30 مليون 

يورو، وسيتم شحن املدافع املذكورة يف عام 2016.

 Rheinmetall Group وقــد فــازت مجموعــة

بعــرض رشاء مبــديئ مــن الدامنــرك لــرشاء املدفع 

Oerlikon Millennium يف عــام 2005، وأصبــح 

هذا العرض التكمييل رســميا ليشــكل أهمية كبرية 

بالنسبة للمبيعات الخارجية للمجموعة، األمر الذي 

يعكس رضا العمالء متاما عن هذا الســالح وُحســن 

أدائه عىل مدار العقد املايض.

ومــن املقرر تجهيــز نوعني من القطــع البحرية 

امللكيــة الدامنركية قريبا مبدفع Millennium الذي 

يُعد من أفضل أنظمة التسلح البحرية وأشدها قوة.

ويتميــز املدفــع باملرونــة الشــديدة يف تركيبه، 

حيــث ميكن تركيبه عــىل أي نوع من الســفن من 

طراز Absalon أو الفرقاطــة البحرية الجديدة من 

طــراز Iver Huitfeldt  وســيتم إدارة هذه املدافع 

 SaabTech باســتخدام أنظمــة التحكم يف النــريان

Terma وتقنية القيادة والسيطرة CEROS

ويــأيت املدفــع Millennium لينضــم إىل مدفع 

الطلقات الجويــة Ahead العايل األداء من عيار 35 

ملليمرت الــذي أنتجته رشكــة Rheinmetall، ومن 

ثم منح ســالح البحرية املليك الدامنريك القدرة عىل 

تحقيــق الدفــاع عن النفــس عىل مســافات قريبة 

من أجل حامية املنشــآت الحيويــة. ويتميز املدفع 

Millennium، وهو عبارة عن نظام تســلح متعدد 

األغــراض، أيضــا بقدرته عــىل تحييــد التهديدات 

asymmetric and املتكافئــة  وغــري  املتكافئــة 

symmetric threats عىل حد سواء بحراً أو جواً.

الدامنــرك، هنــاك خمــس دول  وباإلضافــة إىل 

أخــرى تابعة لحلف شــامل األطلــيس (الناتو) التي 

تســتخدم مدفع الطلقات الجويــة Ahead القابل 

للربمجــة من عيــار 35 ملليمرت الــذي أنتجته رشكة 

Rheinmetall الــذي يؤدي اســتخدامه إىل جانب 

املدفع Millennium Revolver عيار 35/1000 إىل 

قوة نريانيــة هائلة ولكن ال تنقصهــا املرونة، والتي 

ميكن التحكــم يف قوتها مبــا يالئم الســيناريوهات 

العملياتية املختلفة.

ويتيح املدفــع Oerlikon Millennium للقادة 

العسكريني إمكانية التعامل مع التهديدات املختلفة 

باستخدام سالح واحد. ويتميز املدفع بقدرته الهائلة 

عــىل التعامل مع كافة أنواع التهديدات الســطحية 

القادمة دون أن يفقــد قدرته الفائقة عىل التصدي 

نظام تسلح متعدد ا(غراض للدفاع عن النفس على مسافات 
Rheinmetall قريبة من إنتاج شركة

لألهداف الجوية يف نفس الوقت.

Oerlikon Millennium وميكن توصيل املدفع

بحساســات متقدمــة من كل األنــواع أو دمجه مع 

احد أنظمة الســيطرة والتحكم، مــا يضاعف قوته 

وفعاليتــه، أو اســتخدامه مــع حساســات رادارية 

وبرصية إضافية•
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يوم الشهيد يوم االعتزاز
للتاريخ داللته، فهو شــاهد عىل ســقوط أول قطرة دم شــهيد إمارايت دافع وببسالة عن تراب 
وطنه حتى نال رشف الشــهادة. كان ذلك ســامل ســهيل خميس الذي استشــهد يف 30 نوفمرب 

1971م.
لقد جاءت توجيهات صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بأن يكون 
30 من نوفمرب من كل عام بوصفه "يوم الشــهيد" عرفاًن وامتناًن ألولئك الذين قال عنهم  الـــ
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املســلحة "ســرنفع هاماتنا عالياً بوقفاتهم البطولية، وما تحلوا به من إقدام وشــهامة وبسالة 
ستبقى دروساً وعرباً خالدة يف الثبات والتضحية تفتخر بها األجيال عىل مر السنني واألزمان ".

إن ما تنعم به دولة اإلمارات من تنمية واســتقرار ما كان ليتحقق لوال مشــيئة الله ســبحانه 
وتعــاىل ثم وجود قيادة تســعى عىل الدوام إىل تحقيــق األفضل لهذا الوطــن والركن الرئيس 
املتمثل يف األمن واألمان الذي ما كان ليكون لوال تضحيات جنودنا البواسل الذين يدركون جيداً 

الواجبات امللقاة عىل عاتقهم وأهمية دورهم يف املجتمع.

"نحــن وإياكم نعتز أميا اعتزاز بتضحيات شــباب الوطن وعطاءاتهــم وإنجازاتهم يف كل حقل 
وميدان فهم أســود يف السلم والحرب أســود يف العمل والعلم والتقدم يف شتى املجاالت التي 
تبنــي وطنا شــامخا فخورا بانجازاته الحضارية واإلنســانية، املجد والخلود لشــهدائنا األبطال، 

عاشت دولتنا حرة منيعة والعزة والشموخ لشعبنا ".
 

 كانت تلك كلامت صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم ديب، وهو يوجه رســالته ألهايل الشــهداء الذيــن أبدوا صربهم وجلدهم 
واعتزازهم بأبنائهم الشــهداء الذين ما كانت قيادتهــم أن تنىس تلك التضحيات التي قدموها 

صوناً لهذا الوطن. 
إن "يوم الشهيد" هو اليوم الذي ستشهد فيه دولة اإلمارات قيادة وشعباً معاين االعتزاز والفخر 
بشــهدائنا البواسل الذين يبقى ذكراهم وتضحياتهم شــاهدة وماثلتاً أمامنا كل يوم. فهاشتاق 
#يوم_الشهيد_30_نوفمرب ووصوله إىل أعىل مرتبة يف التفاعل عىل املستوى العاملي يعكس معه 

مدى اعتزاز الشعب اإلمارايت بشهدائه.
إن إعالن 30 نوفمرب يوم الشــهيد قد أتاح بأن تنبثق منه العديد من املبادرات، فقد تم إطالق 
أســامء الشــهداء عىل العديد من الشوارع كام ســنلحظ كذلك نصباً تذكارية لشهداء اإلمارات 
تخليــداً لذكراهم يف الذاكرة اإلماراتية الجمعية، ســيكون أبرزها ذلــك النصب التذكاري الذي 

سيقع مقابل جامع الشيخ زايد الكبري يف العاصمة أبوظبي.

وما كان لقيادتنا أن تدع أبناء وعوائل الشــهداء دون استشــعارها بأنها تعيش يف عائلة واحدة 
وأن ما قدمه شــهدائهم وشــهداء وطنهم من تضحيات ال ميكن أن يُنىس أو يؤثر انتقالهم إىل 
الرفيق األعىل عىل من يعولون فنحن يف دولة اإلمارات كام قال صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم "أرسة واحدة ونعيش كجسد واحد إذا اشتىك منه عضو تأمل له باقي الجسد."

وتأسيســاً عىل ذلــك قامت حكومة اإلمارات بتأســيس مكتب أطلق عليه مكتب شــؤون أرس 
الشهداء ملتابعة أبناء وعوائل شهداء اإلمارات والتأكد من تلبية جميع احتياجاتهم.

رحلوا إىل الرفيق األعىل فنالوا رشف الشــهادة وعند ربهم يرزقون فرحني مبا آتاهم وسيخلدون 
بــإذن الله يف الفردوس األعىل. رحل كام قال صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
"كوكبة غالية من ابنائنا نالوا الشــهادة و قلدوا وطنهم وأرسهم أوســمة الفخر والعز". رحلوا 
وتركوا يف كل شرب يف هذا الوطن ذكراهم التي ال تفتأ يذكرنا مبا قدموا من تضحية لينال وطنهم 
األمن واالســتقرار. رحلوا وســتبقى الذاكرة الجمعية لشــعب دولة اإلمــارات عامرة بذكراهم 

الطيبة تردد شكرا شهداء الوطن•

وقفات

بقلم :
د.سلطان qمد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي



تقارير

أنظمـــــــــة جديـــدة للقــــــيادة والسـيطـــرة واالتـصاالت واحلواســــــــــ
رادار TPS-703 أحدث جيل من الرادارات املتطورة

يتطلــب الحفاظ عــىل األمن يف بيئة معقــدة كبيئة 

اإلمــارات العربيــة املتحدة نظامــاً دقيقــاً وموثوقاً

والحواســيب  واالتصــاالت  والســيطرة  للقيــادة 

واالســتخبارات واملراقبة واالستطالع C4ISR. ويعترب 

رادار TPS-703  بحزمــة S-band أحــدث جيل من 

الــرادارات املتطورة، تحقق بفضــل التقدم الذي تم 

إحرازه يف تصميم الرتانزستورات العالية القدرة، وهو 

قــادر عىل املراقبة الجوية والبحرية عىل حد ســواء. 

وقد تم اســتخدامه ميدانياً والتثبــت منه عملياً من 

قبل ســالح الجو األمرييك وكذلــك العمالء يف جميع 

أنحاء العامل، وبالتايل فإن أنظمة رادار رشكة نورثروب 

غرومــان Northrop Grumman يجري تشــغيلها 

عىل مدار الساعة عرب العامل.

تواجــه دول الخليج، مثل دولة اإلمارات، تحديات 

بيئيــة خاصــة نتيجة للظاهــرة املعروفة باالنتشــار 
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الشــاذ  Anomalous Propagation (AP)؛ ففــي 

هــذه الظاهــرة يؤدي انعــكاس الحــرارة إىل انحناء 

حزمــة الرادار نحو األرض، األمــر الذي يوجد منطقة 

من التشــويش املتحرك. وميكن لهذا الضجيج البحري 

أن يطغــى عىل أنظمــة رادار دوبلر النمطية، غري أن 

رادار TPS-703 مصمــم للعمل يف بيئات االنتشــار 

الشــاذ العايل. وبالنظر إىل املرشحات املتطورة املركبة 

ملواجهة ضجيــج البحر، يعتــرب رادار TPS-703 من 

صنــع رشكة نورثــروب غرومان مناســباً بصورة مثىل 

للبيئــة الفريــدة يف دولــة اإلمارات. حيــث ال متثل 

درجات الحرارة املرتفعة يف منطقة الخليج أي مشكلة 

لهذا الرادار؛ ألن تقنية ترانزستور سيليكون جرمانيوم 

يف الرادار مصممة للتشــغيل يف درجات حرارة عالية 

تصــل إىل 55 درجة مئويــة، دون الحاجة إىل أنظمة 

تربيد السوائل.

خالفــاً للعديد مــن أنظمة رادار دوبلــر النمطية، 

بإمكان رادار TPS-703 أداء مهام االكتشــاف الجوي 

والبحري عىل حد ســواء. فبنيته الهندســية املكدسة 

توفــر تغطية بحجم وزمن كاملــني لجميع األهداف، 

وهذه ميزة عىل أنظمة الحزمة األحادية االتجاه األكرث 

بســاطة. ومتثل هذه القدرة عىل اكتشــاف الصواريخ 

والطائرات، مع مراقبة ســفن متعددة يف مياه الخليج 

املزدحمة بالسفن، أهمية حاسمة ألمن دولة اإلمارات.

يكتســب تبادل البيانات بني املواقع لتكوين صورة 

متكاملة عن الجو والســطح أهميــة مامثلة؛ فقد تم 

تصنيع رادار TPS-703 للعمليات املوصولة بشبكات 

بحيث ميكن تشغيل الرادارات عن بعد، وميكن الجمع 

بني البيانات يف مركز عمليات جوية وبحرية. وتسهم 

املزامنة بواسطة نظام تحديد املواقع العاملي (جي يب 

إس) يف متكــني قدرات تعقــب األهداف املتطورة بني
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C4ISR ــــــــــيب واالستخــــبارات واملراقبــــة واالستطـــالع

توفر بنية احلزمة 
املكدسة للرادار 

TPS-703 تغطية 

بالزمن واحلجم 
الكاملني جلميع 

ا(هداف فضالً عن 
قدرته على اكتشاف 
الصواريخ والطائرات

أنظمة الرادار املتآزرة.

تعتــرب تكاليف الصيانة وتوافر األنظمة وسلســلة 

اإلمــداد اللوجســتي أمــوراً مهمة لجميع مشــغيل 

مزيداً من املوثوقية  TPS-703 الــرادار. ويوفر رادار

وانخفاضــاً يف التكاليف اللوجســتية عن أي رادارات 

ووحــدات  املعيــاري،  تصميمــه  نتيجــة  تقليديــة 

ترانزستور سيليكون جرمانيوم، والسامت املشرتكة مع 

TPS- والنتيجــة هي أن رادار .AN/TPS-78 رادار

 mean time 703  يوفر متوسط الوقت بني األعطال

between critical failure rate (MTBCF) يزيــد 

عن 3000 ساعة، مام يسهم يف زيادة الوقت الفاصل 

بني أعامل الصيانة املطلوبة.

تســهم معيارية نظــام رادار TPS-703  يف تقليل 

عــدد أنواع القطع القابلة لالســتبدال LRU يف جهاز 

اإلرسال بنسبة %80 عن تصاميم الرادارات السابقة. 

وال يتطلب نظام االرســال بكامله ســوى تسعة أنواع 

مختلفة من أنــواع القطع القابلة لالســتبدال، مبا يف 

ذلــك املضخامت األوليــة القابلة للتبــادل، ولوحات 

القدرة، ووحدات تضخيم الطاقة يف لوحات الرتددات 

الالســلكية. وتســهم بنية املعالجة القابلــة للربمجة 

لرادار  TPS-703 يف تقليل عدد أنواع القطع القابلة 

لالســتبدال يف املعالــج بنســبة %90، حيــث تدعو 

الحاجة إىل أسلوبني من بطاقات الدائرة األساسية من 

أجل مجموعة معالج اإلشارات والبيانات.

 AN تســهم القواســم املشــرتكة مع نظــام رادار

TPS-78 / أيضــاً يف خفــض تكاليــف دورة الحياة. 

فهنــاك أكرث مــن %90 من النظم الفرعية املشــرتكة 

الرئيســية وأنواع القطع القابلة لالستبدال LRUs بني

نظامي الــرادار AN / TPS-78 و TPS-703. كذلك 

يوفر الراداران درجة عالية من الســامت املشرتكة يف 

الربمجيات، بحيث تغدو صيانة الربمجيات، وتعديلها 

وتوثيقها أقــل تكلفة بكثري من األنظمة املتنافســة. 

ويتــم اســتضافة الربمجيات يف معالجات اإلشــارات 

والبيانات ذات البنية املفتوحة، بحيث يؤدي ذلك إىل 

متكني عمليات التحديث الفعالة من حيث التكلفة.

   TPS-703 إن رادار نورثــروب غرومان من طراز

املرتبط بشبكة مركزية، واملحسن من أجل املراقبة 

الجوية والبحرية، يوفر عمليــات تحديث موثوقة 

األداء وفعالــة مــن حيــث التكلفة. ويعتــرب رادار

TPS-703 مناســباً ملساعدة دولة اإلمارات العربية 

املتحــدة عىل الحفاظ عىل أمنها يف البيئة الخليجية 

املشحونة بالتحديات•
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حتتفظ الشركة 
بسجل طويل من 
التعاون مع دولة 

ا�مارات

تعترب رشكة DCI من أكرب الرشكات الفرنســية العاملية 

املتخصصة يف األنظمة الدفاعيــة والحرب اإللكرتونية 

والدفاع الجوي، وتتمتع بخــربة طويلة يف هذا املجال 

أهلتهــا لفتح فــروع يف عدة دول مختلفــة. وتخطط 

الرشكة للتوسع يف عملياتها، خصوصا يف منطقة الرشق 

األوسط وشــامل أفريقيا. كام تركز الرشكة عملياتها يف 

الوقــت الحايل عىل منطقة الخليــج، وبخاصة اململكة 

العربية الســعودية واإلمارات العربية املتحدة وقطر 

والكويت. ورصح الرئيــس التنفيذي لرشكة DCI بأن 

الرشكة تتعاون تعاونا وثيقا مع وزارة الدفاع الفرنسية، 

وأن الرشكــة قامــت بزيارة دولــة اإلمــارات العربية 

املتحــدة عــدة مرات ملرافقــة وزير الدفــاع الفرنيس 

بهدف تعزيز العالقات العسكرية الدفاعية بني فرنسيا 

والدول العربية يف منطقة الخليج العريب.

وذكر املســؤول أن الرشكة تحتفظ بســجل طويل 

من التعاون مع دولة اإلمارات العربية املتحدة، مشريا 

إىل العالقــة القويــة التــي كانت تجمع بــني الرئيس 

الفرنيس األســبق جيســكار ديســتان، والراحل الكبري 

الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله وأسكنه 

فســيح جناته)، وهي عالقــة موثقة تاريخيا من خالل 

الصور واأللبومات. وقال إن الراحل الكبري الشيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيان ســبق أن عرض فرنسا استقدام 

رشكات فرنســية للعمــل يف دولة اإلمــارات، وقامت 

دولــة اإلمارات حينها برشاء دبابات دي إكس بدال من 

دبابات لوكلريك الحالية.

وأشــار املســؤول إىل قــوة العالقــات التــي جمع 

بــني الرشكة ودولــة اإلمارات يف املجاالت العســكرية 

والدفاعيــة املختلفة، وعىل عمق الروابــط التاريخية 

التي تجمع بني فرنســا ودول الخليــج العريب عموما، 

ومــع دولة اإلمارات عىل وجــه الخصوص. وأوضح أم 

الرشكة تنفذ عدة برامج محتلفــة للبحوث والتطوير، 

وتسعى لتوســيع رقعة عملياتها يف الخارج مع الدول 

الصديقة والشــقيقة وتلبيــة احتياجاتهــا، ومن بينها 

إرســال طيارين مدربني عــىل الطائرة مــرياج 2000، 

ويعملون بصورة وثيقة مع القوات املسلحة اإلماراتية 

يف مجال الحرب اإللكرتونية.

وأضاف املسؤول أن الجيش الفرنيس يُعد من أقوى 

الجيوش وأكرثها تطورا عىل مســتوى العامل، ويســعى 

لنقل خربتــه إىل الدول الصديقة الســاعية إىل تطوير 

 DCI قواتها املسلحة عىل أحدث الطرق. وتقوم رشكة

بتنفيذ نفــس الربامــج التدريبية املقدمــة للطيارين 

الفرنســني، بهدف نقل املعــارف والخربة الفرنســية. 

وأوضح أن الرشكة تنتمي لوزارة الدفاع الفرنســية وأن 

انتامءهــا غري مبارش لــوزارة الدفاع الفرنســية، وتتبع 

أسلوبا خاصا فيام يتوقع بتوقيع العقود الخارجية.

شركة DCI الفرنسية تسعى لتعزيز العالقات الدفاعية مع دولة ا�مارات

وتعمــل الرشكة عىل تدريب بعض العســكريني أو 

الضبــاط أو الطــالب العســكريني ليلــة تواجدهم يف 

دورات التدريــب وتأمني اإلقامــة والصحة والخدمات 

األخــرى. وهناك مدربــني لنا متخصصــني يف تدريب 

هــؤالء الطالب عىل أعــىل مســتوى. وال يوجد رشكة 

أخرى تقدم نفس الخدمات بنفــس جودتنا ونتحدى 

الرشكات األخرى العاملة يف هذا املجال.

ونوه املســؤول إىل أن العاملــني يف الرشكة هم من 

افضــل الخرباء يف الجيش الفرنــيس، ويعمل املدربون 

يف الرشكــة بعد انتهــاء إعارتهم، وتعتمــد عىل بعض 

املتقاعديــن الذيــن يعملــون لصالحنا بــرشط األداء 

املتميز والتنسيق مع القيادة العليا للجيش الفرنيس

وأردف أن الرشكــة تعمــل عــىل تنفيــذ الربامــج 

التدريبيــة يف دولــة اإلمــارات لتقويــة ورفــع كفاءة 

التدريب القتاليــة يف املناطق الربية وتوفري 12 مدرب 

يف الصيــف القادم، عالوة عــىل التدريب عىل الدبابة 

لوكلــريك وإيفاد مدربــني عاليني والتشــبيه واملحاكاة 

ومدربني عىل مســتوى الكتائب يف الرماية والتدريب 

التعبــوي للفصائــل والوحــدات املختلفــة ولنا فرق 

للخدمات اللوجســتية والصيانــة . ويف املجال الجوي 

تعمل الرشكة بالتنســيق مع القوات الجوية اإلماراتية 

إلصابــة عدة أهداف ومدربــني يف الحرب اإللكرتونية. 

أما يف هندســة امليدان، فتعمــل الرشكة عىل مكافحة 

اإلرهاب وكشــف العمليات اإلرهابيــة. وفيام يتعلق 

بسالح املدفعية، هناك مدربني  خاصني للتدريب عىل 

نظام متكامل يسمى أطلس ميكن من تنسيق وإصابة 

األهداف بدقة شــديدة. ويف املجال الجوي يف معرض 

ديب للطــريان هنــاك مدربــني يف الحــرب اإللكرتونية 

و 6 مدربــني ملرافقــة الضابط املســؤول عــن الحرب 

اإللكرتونية. كــام أن هناك مدربني إثنني لإلرشاف عىل 

الحرب اإللكرتونية.

وأضاف املســؤول أننا التقينا بسعادة/ قائد القوات 

البحريــة يف اإلمــارات، وهنــاك رغبة قويــة متبادلة 

للتعاون يف املجال البحري•
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شركة Finmeccanica – Selex ES تطلق نظاما جديدا ملراقبة احلركة اجلوية
أدى تزايد صعوبة املراقبة الجوية إىل تزايد حاجة مسؤويل املراقبة الجوية 

إىل االستعانة بأحدث أساليب التكنولوجيا وأكرثها أمنا وكفاءة وفعالية وأقل 

رضرا عــىل البيئة. ويُعد النظام LeadInSky أحدث جيل من أنظمة مراقبة 

الحركــة الجويــة الذي تنتجه رشكة Selex ES ، وهــو نظام قادر عىل تلبية 

متطلبــات قطاع أدارة الحركة الجويــة، ومتطلبات برنامج SESAR وعملية 

تطويره.

والنظام LeadInSky مجهز بعدة مستويات من الحلول املتعلقة بالتعايف 

مــن الكوارث disaster recovery solutions من أجل ضامن إتاحة تجهيز 

البيانــات وتحــري الدقة من خــالل تكرار املعلومات عىل عدة مســتويات 

مختلفــة. وهــذا النظام املتطور مصمــم بحيث يكون قــادرا عىل االمتثال 

لعمليــات املراقبة اعتامدا عىل جمع املعلومات مــن عدة مصادر مختلفة، 

وهو ما مينحه القدرة عــىل تكوين صورة متكاملة عن الحركة الجوية، بدءا 

مــن بوابات املطار وانتهاء باملمرات الجوية. وميكن هذا النظام برج املراقبة 

ومنطقــة مراقبة املطارات TMA عن بُعد مــن التواصل معا والتواصل مع 

مركــز املراقبــة الجويةكجزء ال يتجزأ من هذا النظام. وهذا يســمح بتبادل 

املعلومــات الواردة من جهاز الرادار ومعلومــات الطريان بني أبراج املراقبة 

 ACC ونظــام مراقبة التحليق TMA املختلفــة ومنطقــة مراقبة املطارات

system حتــى ميكن تحديث أي عملية يقــوم بها املراقب الجوي، ومن ثم 

تحديث وضع بقية مراكز املراقبة األخرى.

وتحرص رشكة Selex ES عىل ضخ اســتثامرات ضخمة يف مجال التقنيات 

الحديثة، ونجحت بالفعل يف تحقيق تطورين مهمني يف مجال أنظمة الرادار 

الخاصة مبراقبة الحركة الجوية ATC radar systems: األول يتعلق بالجيل 

الجديــد مــن نظام ATCR – 33 S وهــو عبارة عن تطويــر لجهاز الرادار 

 SIR-S/I أما التطور الثاين فيتعلق بجهاز الرادار الثانوي  ATC-33S الرئييس

  ADS-B املدمج مع محطة SIR-S وهــو عبارة عن تحديث للجهاز الثانوي

وقد استفاد كال الجهازين من الخربة الطويلة التي اكتسبتها الرشكة يف مجال 

األنظمة واألجهزة، وهو ما انعكس إيجابيا عىل سجل مبيعاتها. ويؤمن هذا 

التطور التكنولوجي رفع مســتوى األداء وتحســني الوظائف واملهام وخفض 

تكاليف الصيانة.

كــام تعرض رشكة Selex ES أيضا إنتاجهــا من "أنظمة مناولة الحقائب" 

 cross باستخدام تقنية األحزمة املتقاطعة Baggage Handling Systems

belt واألحزمــة املائلة tilt tray واالتصاالت األرضية لدى املطار، األمر الذي 

يؤمــن حلوال فعالة مثل TETRA أو DMR التــي يتم إدماجها مع الجيل 

التايل من تقنيات االتصاالت.

وبفضــل الخربة الطويلة التي اكتســبتها الرشكة يف مجــال األمن، تحرص 

الرشكــة أيضا عىل تطويــر أنظمتها يف مجال القيــادة والتحكم وإدارة أمن 

املطارات من أجل تحييد أي خطر يهدد األمن والســالمة عن طريق تطوير 

العمليات الخاصة بتحليل الوعي امليداين والتنسيق.

كام أطلقت رشكة Selex ES نظاما جديدا لألمن الســرباين (اإللكرتوين) مبا 

 ATM infrastructure يناسب متطلبات البنية التحتية إلدارة الحركة الجوية

وبيئــة املطــارات التي ميكــن أن تزود حاميل األســهم باســرتاتيجية أمنية 

مضمونــة، بدءا من تحليل املخاطر إىل تقييم األمن والســالمة، ومن تحليل 

النتائــج والحلول الفعالة إىل املنصات املأمونة وشــبكات CNS ، ومن إدارة 

الهوية والتصاريح إىل املعلومات الواردة من املصادر املفتوحة•

 النظام يساهم � رفع 
مستوى ا(داء وخفض تكاليف 

الصيانة
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تقارير

 �  RBS 70 NG تتفوق بالدمج الكامل لنظام  Saab شركة
منصة الدفاع اجلوي
شاركت رشكة ساب Saab يف مترين بالذخرية الحية 

يف تشيسيك كروملوف يف جمهورية التشيك، حيث 

قامــت الرشكة وألول مــرة باإلدماج التــام لنظام 

RBS 70 NG يف نظــام الدفاع الجوي الحايل ألحد 

العمالء.

قامت كتيبة الدفــاع الجوي الصاروخي الـ 252 

يف جمهورية التشــيك يف 26 نوفمرب 2015 بإجراء 

مترين بالذخرية الحية عىل أحدث جيل من النظام 

الصاروخي RBS 70 وهو RBS 70 NG. واشــتمل 

هذا التمرين، الذي تم تنفيذه يف منطقة التدريب 

العســكري بوليتيس يف إقليم تشيسيك كروملوف، 

عىل إطالق عــدة صواريخ أصابت أهدافها الجوية 

بنجاح.

وعالوة عىل تقييم املتطلبات التكتيكية والفنية، 

تم إجــراء التحقق من إمكانية دمــج النظام متاماً 

يف شبكة الدفاع الجوي التشــيكية. وعملت رشكة 

Saab  بشكل وثيق مع رشكة الصناعة والتكنولوجيا 

املحلية ريتيا Retia يف هذه العملية. وتعترب رشكة 

Retia الرشكــة املصنعة للمعــدات األصلية لنظام 

القيادة والســيطرة لدى الجيش التشــييك، ومركز 

القيادة القتالية، ونظام االستشعار الراداري القصري 

."Revisor" املدى الجديد

قال املقدم جان ســوتيش، قائــد كتيبة صواريخ 

الدفاع الجوي الـ 252: "يشتمل النظام، إىل جانب 

جهاز التصويــب اللييل املدمــج والخفيف الوزن، 

عــىل واحدة من املزايا الرئيســية للنظــام الجديد 

RBS 70 NG، وهــي املتعقــب التلقــايئ، الــذي 

يســمح للمشــغل بتثبيت التصويــب عىل الهدف 

تلقائياً. ويتم االســتهداف الدقيق للصاروخ تلقائياً 

من قبل النظام، مام يجعل االشتباك سهالً جداً عىل 

املشــغل. وهو يشــبه تقنية "أطلق وانس" ولكن 

ثبت عدم تأثره بالتشــويش. وحتــى عندما يكون 

املشغل عرضة للضغط الشديد فإنه من املستحيل 

أن يخطــئ الهدف. وقد نجح جميع مشــغلينا يف 

إصابة األهداف املحلّقة بنجاح بعد بضع ســاعات 

فقط من التدريب".

 RBS 70 بينت عملية إطالق النظــام الصاروخي

NG أنه ميكن إدماجه بنجاح يف نظام الدفاع الجوي 

التشييك. وهذه هي املرة األوىل التي قامت فيها رشكة 

Saab بالدمــج الكامل لنظام RBS 70 NG يف منصة 

 RBS 70  الدفاع الجوي الحالية للعميل. وميثل نظام

NG اخرتاقــاً يف مجال التعاون التقني، كام ميثل اآلن 

حالً بتقنية "التوصيل والتشغيل" ألي عميل.

قال جورجن يوهانســون، رئيــس ديناميكيات 

منطقة األعامل يف رشكــة Saab: "تعد هذه نتيجة 

 Retia و رشكة ،Saab مرضية جداً للعميل، ولرشكة

والنظام نفسه. وتدل عملية اإلطالق الناجحة عىل 

أن نظــام RBS 70 NG  هــو نظــام دفــاع جوي 

حديــث ومرن للغايــة يطلق مــن األرض ويتميز 

بقــدرات رائــدة عىل الصعيــد العاملــي. وقد تم 

تطويره ألي وضع قتايل، وهو ميثل بال شــك نقطة 

تحــول يف ميدان املعركة من شــأنها أن توفر ميزة 

حاسمة يف جميع أطياف الدفاع الجوي الذي يطلق 

من األرض.

 Saab’s RBS 70 NG نظــام  تطويــر  تــم 

VSHORAD بقدراتــه املدمجــة متاماً واملصممة 

لكافة األهــداف عىل مدار أيام األســبوع، لجميع 

األوضــاع القتاليــة األكــرث تطلباً يف مجــال الدفاع 

الجــوي. وهو يجمع بــني حل التهديــف املدمج، 

ومســاعدات مشــغل الصواريخ املطورة، ومدى ال 

يضاهى، والتوجيه بالليزر املقاوم للتشــويش، مام 

يجعله نظاماً يتمتع بقدرات رائدة عاملياً.

 RBS  ميكــن تطبيق نظــام تهديف الصــاروخ

NG 70 يف العديــد من أشــكال تصميــم النظام 

التي تــرتاوح من  نظــام الدفاع الجــوي املحمول 

عــىل الكتــف MANPADS ، إىل أنظمــة الدفاع 

الجــوي املدمجة يف املركبات املأهولة أو حتى التي 

يتــم التحكم بهــا عن بعد. وقد تــم تصميم نظام 

التهديــف بطريقة ميكــن اســتخدامها مع جميع 

األجيال الحالية واملســتقبلية مــن عائلة صواريخ 

•RBS 70
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�اطر ا�رهاب � عاP اليوم
أعادت العمليات اإلرهابية الخطرية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس يوم 13 نوفمرب 2015 مسار الجهود 
الداخلية والدولية ملكافحة اإلرهاب إىل الواجهة بقوة؛ بعدما تأكد أن اإلرهاب الدويل هو يف متدد مستمر؛ وأن 

تبعاته ومخاطره تسائل املجتمع الدويل برمته. 
يعد العنف مبختلف مظاهره من أقدم الظواهر املنترشة يف املجتمعات اإلنسانية التي يعترب الرصاع أحد أهم 
ســامتها، وقد تنامت ظاهرة اإلرهاب يف الساحة الدولية بشــكل ملحوظ خالل العقود األخرية، سواء من حيث 

مظاهرها أو عىل مستوى النطاق الذي تجرى فيه أو بالنسبة لعدد املنظامت التي متارسها.
ورغم الجهود الداخلية والدولية التي بذلت للحد من هذه الظاهرة إال أنها مل تأت بنتائج كافية، وما تنامي 

العمليات اإلرهابية عىل امتداد مناطق مختلفة من العامل؛ إال دليل عىل ذلك.
إن اإلرهــاب هو مظهر من مظاهر العنف الذي يتفىش يف املجتمعات الدولية أو يف املجتمع الداخيل, وعىل 
الرغم من تنامي خطورته التي ال يختلف بشأنها اثنان، فإن وضع تعريف دقيق وقار له واجهته عدة صعوبات 
ومشــاكل تحكمت فيها الخلفيات اإليديولوجية واملصلحية واملذهبية سواء بالنسبة للباحثني أو املفكرين وكذا 
بالنسبة للدول، وهذا ما أثار عدة إشكاالت وصعوبات عند تصنيف اإلرهاب أو عند تحديد إطار قانوين واتفاقي 

وإجرايئ ملكافحته.
تزايدت مخاطر اإلرهاب خالل العقود األخرية، فبعدما كانت العمليات اإلرهابية تتم وفق أســاليب تقليدية 
وتخلف ضحايا وخســائر محدودة يف الفئات واملنشــآت املســتهدفة, أصبحت تتم بطرق بالغة الدقة والتطور 
مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة؛ وأضحت تخلف خسائر جسيمة تكاد تعادل خسائر الحروب النظامية؛ سواء 

يف األرواح أو املمتلكات واملنشآت..
واكب تنامي الظاهرة يف العقود األخرية، تصاعد عىل مســتوى الردود امليدانية عليها نتيجة للقصور الحاصل 
عىل مســتوى الجهــود الدولية االتفاقية الواردة يف هذا الشــأن، وجدير بالذكر أن معظم الــردود الدولية عىل 
"اإلرهاب" غالبا ما تثري مجموعة من اإلشــكاليات القانونية واإلنســانية بالنظر إىل غياب مفهوم دقيق وموحد 

لهذه الظاهرة..
وبإلقــاء نظــرة رسيعة عىل مجمل الجهــود الدولية املتعلقــة مبكافحة اإلرهاب، ســواء يف صورها القانونية 
واالتفاقيــة وامليدانيــة االنفرادية, يالحظ أنها اتخذت يف مجملها الطابع العالجي، أي أن املكافحة تأيت و تنصب 
عــىل ما بعد الحادث اإلرهايب، وحتى تلك الجهود الضئيلــة املرتبطة باملعالجة الوقائية غالبا ما تقارب الظاهرة 

أمنيا دون استحضار جوانب أخرى ذات أهمية.
والواقع أن مواجهة اإلرهاب تتطلب بلورة أســاليب ناجحة وفعالة تقف عىل مســبباته يف أشــكالها املتباينة 
واملتعــددة؛ للوقاية منه؛ قبل الخوض يف عالجه بأشــكال زجرية وأمنية مبا قد يزيــد من تفاقمه وتطوره؛ ذلك 
أن التجــارب الدولية املرّة يف هذا الخصوص (أحداث 11 ســبتمرب- أيلول 2001 بالواليات املتحدة األمريكية..) 
أكــدت بامللموس أن أي إجراء أمني مهام توافرت له اإلمكانيــات البرشية والتكنولوجية واملادية ال ميكنه الحّد 
من الظاهرة، بعدما أصبح القامئون بهذه األعامل يطورون آلياتهم ووســائلهم ويســتغلون وبتحايل كبري أضيق 

الفرص والفجوات لتنفيذ مخططاتهم اإلرهابية.
إن العوامــل املغّذيــة لإلرهاب الدويل متعددة ومتشــابكة ومعّقدة يف آن واحد، تتنوع بني ما هو ســيايس 
واقتصادي واجتامعي وأمني وتربــوي.. داخيل وخارجي.. واملقاربة القانونية والعالجية – وعىل أهميتها- تبقى 

ناقصة ما مل يتم التعاطي مع الظاهرة بقدر كبري من الشمولية..
يتطلب التعاطي مع الظاهرة وضع اســرتاتيجية ناجعة يف هذا الصدد؛ تقوم عىل السعي للحّد من الرصاعات 
والنزاعات يف مختلف مناطق العامل؛ واعتامد مقاربة شمولية يف إطار من التنسيق والتعاون الدوليني، تقف عىل 

املسببات والدوافع الحقيقية للظاهرة يف شتى أبعادها وتجلياتها النفسية واالجتامعية والرتبوية•

drisslagrini@yahoo.fr 

بقلم:
د. إدريس لكريني

أستاذ العالقات الدولية � 
جامعة القاضي عياض؛ 

مراكش

drisslagrigggg ni@yahoo



ميثل االحتفال مبرور أربعة 
وأربعني عاما عىل قيام 
اتحاد دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، يف جوهره احتفال 
مبلحمة وطنية إماراتية يف 
العمل والطموح يف إطار 
الوحدة بدأت منذ الثاين 
من ديسمرب من عام 1971، 
متكنت خاللها اإلمارات من 
بناء تجربة تنموية رائدة يف 
محيطيها اإلقليمي والدويل 
يُشار إليها بالبنان وتتطلع 
دول كثرية حول العامل إىل 
التعرف عليها واالستفادة منها 
والسري عىل خطاها؛ وتتناول 
”درع الوطن“ يف هذا امللف 
االنجازات التنموية التي 
حققتها دولة اإلمارات العربية 
املتحدة خالل عام 2015 عىل 
املستويات كافة.

ا�مارات ترسخ جتربتها االحتادية وتعزز موقعــــــــ
� اليوم الوطني الرابع وا(ربعني
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تحتفــل دولــة اإلمارات العربيــة املتحــدة يف الثاين من 

ديســمرب 2015 بعيدهــا الوطني الرابــع واألربعني، وقد 

اســتطاعت خالل هذه السنوات أن ترســخ من تجربتها 

االتحادية، باعتبارهــا واحدة من أهم النامذج الوحدوية 

يف املنطقة والعــامل، التي اســتطاعت أن تواجه مختلف 

التحديــات وأن متــيض بثقة وثبات نحو مســرية التنمية 

والتطور، وهو ما تؤكده املراتب املتقدمة التي تحتلها يف 

املؤرشات والتقارير الدولية املختلفة. وقد تحققت خالل 

العام 2015 انجازات اتحادية عىل مســتويات شــتى ويف 

مجــاالت مختلفة، أبرزها ماتحقــق عىل الصعيد البرشي 

واالنساين، حيث يشــغل املواطن االمارايت صدارة اهتامم 

القيادة الرشــيدة وعىل رأســها صاحب الســمو الشــيخ 

خليفة بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولــة القائد األعىل 

للقوات املسلحة ـ حفظه الله ـ  

القيادة الرشيدة وبناء اإلنسان
منذ أن طرح صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان، رئيــس الدولة، حفظه الله، برنامــج  التمكني، يف 

كلمة سموه مبناسبة العيد الوطني الرابع والثالثني، ودولة 

اإلمــارات العربيــة املتحدة متيض قدماً يف بناء اإلنســان، 

وتبنــي السياســات والخطــط التي تضمــن توفري أوجه 

الرعايــة املختلفة ألبناء الوطن يف املجاالت كافة.  فاملبدأ 

األســايس الذي تتمركز حوله فلســفة الحكم والتنمية يف 

دولة اإلمــارات العربية املتحدة هو التفاعــل البّناء من 

جانب القيادة الرشيدة مع الشعب، والعمل عىل رفاهيته 

وإســعاده وتوفري مقومات الحياة الكرمية له يف املجاالت 

كافــة، فهذا هــو الهدف األســمى ملختلف السياســات 

التــي تنتهجها القيادة الرشــيدة، والتي تســتهدف تلبية 

االحتياجــات والتطلعات املتنامية ألفراد املجتمع، وتوفري 

كل ما من شــأنه تحسني مســتوى املعيشة وتأمني الرفاه 

االقتصادي واالجتامعي لهم.

وجــاءت امليزانيــة االتحاديــة لدولة اإلمــارات العربية 

املتحدة للعام املايل (2016) لتعكس بجالء عمق االهتامم 

ببناء اإلنســان اإلمارايت واالســتثامر فيــه باعتباره الرثوة 

البرشيــة الحقيقية التــي تقود مســرية التنمية والتطور 

يف املجــاالت كافة، ولتؤكــد بوضوح أن الغايــات العليا 

للمــرشوع النهضوي هي االرتقــاء بجودة الحياة و توفري 

الرخــاء والعيش الكريم ألبناء الوطــن يف إمارات الدولة 

كلها دون استثناء، ووضع اإلنسان اإلمارايت يف مرتبة تليق 

بــه بني أبناء الــدول األكرث تقدماً عىل املســتوى العاملي، 

وتعزيــز املوقع املميز للدولة يف مجــال التنمية البرشية 

إقليميــاً وعاملياً،  حيث اعتمــد مجلس الوزراء يف أكتوبر 

ـــــــــها على خارطة االقتصادات املتقدمة
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2015 مرشوع امليزانية العامة لالتحاد للوزارات والجهات 

االتحادية املستقلة عن السنة املالية 2016 بتكلفة بلغت 

مثانية وأربعني مليارا وخمسامئة وسبعة وخمسني مليون 

درهم  وبدون عجز وذلك يف إطار إدارة املوارد الحكومية 

بكفاءة واالستفادة من الرشاكات االسرتاتيجية.

وحظيــت القطاعــات ذات العالقة املبــارشة باملواطنني 

وخدماتهــم بنصيب األكــرب يف امليزانيــة العامة لالتحاد 

حيث خصص مجلــس الوزراء أكرث من نصــف امليزانية 

لهذه القطاعات والتي شــملت التعليم بنســبة 21.2% 

والتنميــة االجتامعية بنســبة %15.5 والخدمات العامة 

بنسبة %11.1 والصحة بنسبة %7.9. كام تم يف امليزانية 

تخصيص نســب لقطاعات أخرى مثل الدفاع واإلســكان 

والســالمة العامة والشــؤون االقتصاديــة وحامية البيئة 

والثقافة حيث تأيت امليزانية بشكل ينسجم مع املشاريع 

اســرتاتيجية  يف  املخصصــة  واالعتــامدات  واملبــادرات 

الحكومة االتحادية ضمن الفرتة نفســها ومبا ينسجم مع 

مبادئ امليزانية الصفرية.

وأكد صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب، 

رعاه الله، أن جميع االسرتاتيجيات الحكومية واملبادرات 

الوطنية متثل ترجمة لتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ 

خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة، حظه الله، عىل 

أرض الواقع والذي يحرص دامئا عىل توظيف كافة املوارد 

وتسخريها لسعادة الشــعب اإلمارايت ورفاهيته يف شتى 

املجاالت وامليض قدما يف تعزيــز مكانة الدولة ورفعتها. 

وأضاف ســموه ”أن االستثامر يف املواطن وتلبية حاجاته 

هــو من األســس التي تقــوم عليها سياســات الحكومة 

ويحتــل أهمية كبرية يف األجندة الوطنية الرامية لتحقيق 

رؤيــة اإلمارات 2021 وعليه فإن أولوياتنا يف ميزانية عام 

2016 ســتكون ملشــاريع التنمية االجتامعيــة والتعليم 

والصحة“ مشــددا ســموه ”الحفاظ عىل الريادة واملركز 

األول يتطلب توفــري كافة املوارد واإلمكانيات التي متكن 

شعب اإلمارات وحكومته من تحقيقه والحفاظ عليه“.

ولعل تخصيص هذه النفقات لتلك القطاعات والخدمات، 

هــو دليل قاطع عــىل ميض الدولــة يف تطوير الخدمات 

التي تغطي الشــق االجتامعي للتنمية، ذلك الشق الذي 

يصب بشــكل مبارش يف هدف  االرتقــاء بنوعية وجودة 

الحياة، وجعل أفراد املجتمع أكرث ســعادة ورضا مبا يقدم 

لهم من خدمات يف مختلف املجاالت، ومبا يحقق أهداف 

رؤية (اإلمــارات 2021) التي تســتهدف تحقيق  جودة 

حيــاة عالية يف بيئة معطاءة مســتدامة، حيث تشــري يف 

هــذا الشــأن إىل  ” إن اإلماراتيني يتمتعون برغد العيش، 

ويهنــؤون بحياة مديدة وبصحة موفورة ويحظون بنظام 

تعليمي مــن الطــراز األول ومنط حيــاة متكامل تعززه 

خدمــات حكوميــة متميــزة. وترثيه أنشــطة اجتامعية 

وثقافية متنوعة يف محيط سليم وبيئة طبيعية غنية“.

األمن الوطني والدفاع عن املكتسبات
واصلــت القــوات املســلحة لدولــة االمــارات العربية 

املتحدة دورهــا الوطني املرشف حيث شــاركت يف عام 

2015 يف عمليتــي ”عاصفــة الحزم“ ثم ”إعــادة األمل“ 

ضمــن التحالف العــريب الداعم للرشعية الدســتورية يف 

اليمن الشــقيق، تحقيقاً ألهداف اســرتاتيجية عدة منها 

حامية وصون األمن القومــي العريب يف مواجهة الخطط 

التوســعية االيرانية التي دعمــت انحراف جامعة الحويث 

اليمنية باملسار الدستوري واالنقالب عليه، يف خطوة متثل 

تهديداً بالغاً لألمــن الوطني لدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية وتقويضاً ألمن واســتقرار اليمن الشقيق 

بكل ماميثلــه من ثقل ومكانة وأهمية اســتثنائية ضمن 

حســابات األمــن الخليجي، فضال عــن أن توغل جامعة 

الحويث املدعومة من إيران والتي تساندها قوات الرئيس 

املخلوع عيل عبد الله صالح قد تســبب يف تحول املشهد 

جميع االسqاتيجيات 
احلكومية واملبادرات 
الوطنية متثل ترجمة 

لتوجيهات صاحب 
السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة، حظه ا�، على 

أرض الواقع
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اليمنــي إىل الفــوىض واالحــرتاب األهــيل، حيث تعرض 

الشــعب اليمني إىل واحدة من أصعب الظروف التي مر 

بهــا يف تاريخه الطويل، ومن ثم كانت اســتجابة القيادة 

الرشيدة الستغاثة أهل اليمن واالنخراط بقوة يف التحالف 

العريب بقيادة اململكة العربية الســعودية دفاعاً عن هذا 

البلد الشقيق، الذي ميثل جزءاً ال يتجزأ من األمن القومي 

العريب والخليجي. وقد حققت قواتنا املســلحة يف معارك 

الفخــر والرشف يف اليمــن أروع البطوالت وقدمت أغىل 

التضحيات ورضب أبنــاء االمارات املثل والقدوة يف تلبية 

النداء واغاثة امللهوف والدفاع عن قيم االمارات االنسانية 

والحضارية يف الدفاع عن املظلومني ومساعدة املحتاجني 

بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق.

تعزيز تجربة التمكني السيايس
شــكلت انتخابات املجلس الوطني االتحادي التي جرت 

مؤخــراً خطــوة مهمة نحو تعميــق التجربــة الربملانية 

اإلماراتيــة، وتعزيــز مســرية التمكني الســيايس يف دولة 

اإلمــارات العربية املتحدة وخاصــة أن هذه االنتخابات 

تختلف عن سابقاتها، بالنظر إىل ما تضمنته من إجراءات 

وتســهيالت تستهدف تعزيز املشــاركة الشعبية يف هذه 

االنتخابات، وتطويــر التجربة الربملانية، يك تواكب حركة 

التطور التي تشــهدها الدولة عىل املستويات كافة. وهو 

األمر الذي أكده صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبــي نائب القائد األعىل للقوات 

املســلحة  خالل استقباله يف شــهر أكتوبر 2015 رئيس 

وأعضــاء وفــرق عمل لجنة إمــارة أبوظبــي النتخابات 

املجلس الوطني االتحادي، قائالً إن ”قيادة دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، برئاســة صاحب الســمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة عىل 

توفري كل ما من شــأنه تعميق املشاركة الشعبية، ومنح 

دور متناٍم وفعال للمجلــس الوطني االتحادي للوصول 

بخطوات واثقة ملا نطمح إليه من خالل برنامج التمكني 

وتحقيق املصالح الوطنية للدولة داخلياً وخارجياً“.

وقد شــهدت انتخابات املجلس الوطني االتحادي عام 

2015 زيادة ملحوظة يف أعــداد أعضاء الهيئة الناخبة، 

والتي ضمــت 224.279 ألــف عضو ميثلــون الهيئات 

االنتخابية يف جميع إمارات الدولة وذلك بنســبة زيادة 

تصــل إىل %66 مقارنــة مع قوائم الهيئــات االنتخابية 

النتخابــات املجلــس الوطنــي االتحادي للعــام 2011 

والتي بلغــت 135.308 مواطن ومواطنة. وال شــك يف 

أن زيادة أعداد أعضاء القوائم االنتخابية للدورة الثالثة 

مــن انتخابــات املجلــس الوطني االتحــادي إمنا يؤكد 

حرص القيادة الرشــيدة عىل متكني املواطنني للمشاركة 

الفاعلة يف مســرية التنمية السياســية والتي تسري وفق 

نهج التمكني الســيايس الذي أعلن عنه صاحب السمو 

الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة حفظه 

الله يف خطابه مبناســبة العيد الوطنــي الرابع والثالثني 

لتأســيس دولة اإلمارات والذي قاد بــدوره إىل االرتقاء 

بالتجربة الربملانية للدولة ومواصلة مســرية النجاحات 

التــي تحققها يف مجــال تفعيــل دور املجلس الوطني 

االتحادي كســلطة ترشيعة مســاندة ومرشــدة للسلطة 

التنفيذية.

تؤمن القيادة الرشيدة بأهمية املجلس الوطني االتحادي 

باعتباره صوت الشــعب واملعرب عن طموحاته وتطلعاته، 

وتحرص عىل أن يكون إحدى الدعائم األساســية للتجربة 

اإلماراتية يف املشــاركة والتنمية، وأن يحافظ عىل مصالح 

الوطــن يف مســتوياتها ودوائرهــا كافة، وال شــك يف أن 

انتخابات املجلس الوطني االتحادي 2015، ومبا تضمنته 

من إجراءات وآليات جديدة، متثل إضافة نوعية ملســرية 

التجربــة الربملانيــة اإلماراتية، التي أصبحــت منوذجاً يف 

التطور الســيايس املحســوب واآلمــن، ألنها تــوازن بني 

الخصوصيــة الثقافيــة واملجتمعيــة للدولة مــن ناحية، 

واالنفتــاح عىل التجــارب الدولية واالســتفادة منها من 

ناحية ثانية.
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يالحظ املتابع 
للدبلوماسية 

ا�ماراتية عام 2015 
أنها استطاعت أن 

حتقق أهداف الدولة 
� اخلارج

دبلوماسية إماراتية فاعلة 
نجحت الدبلوماســية اإلماراتية يف عام 2015 أن ترســخ 

أقدامها وتعزز من حضورها، ليس عىل مســتوى املنطقة 

والوطن العريب فقط، بل عىل مستوى العامل كله. ويالحظ 

املتابع للدبلوماســية اإلماراتية عام 2015 أنها استطاعت 

أن تحقق أهداف الدولة يف الخارج، وضمنت لها حضوراً 

مؤثراً من خالل املشــاركة يف القمم واالجتامعات الدولية 

الكربى خالل هذا العام. وانعكس هذا األداء الدبلومايس 

يف العديد من النتائج اإليجاية، لعل أبرزها يف هذا الشأن:

*فــوز اإلمارات بــدورة ثانية يف عضويــة مجلس حقوق 

اإلنسان التابع ملنظمة األمم املتحدة، متتد عرب الفرتة من 

مطلع شهر يناير عام 2016 وملدة ثالث سنوات متواصلة 

تنتهي مع أواخر عام 2018.  حيث حصلت اإلمارات عىل 

159 صوتاً، وشكلت ثاين أعىل نسبة تصويت مقارنة بتلك 

التي حصلت عليها مجموعة الدول األخرى املتنافسة عن 

املنطقــة اآلســيوية يف عضوية مجلس حقوق اإلنســان، 

مــا يوضح جدارة دولة اإلمارات بهــذا الفوز املرشف، يف 

سباق تنافســت فيه 32 دولة من مختلف مناطق العامل 

الجغرافيــة عىل 18 مقعداً شــاغراً يف املجلس اعتباراً من 

مطلــع العام القــادم 2016. وال شــك يف أن هذا اإلنجاز  

يحمــل دالالت عــدة، فهو مــن ناحية يعكــس التقدير 

الدويل لســجل دولة اإلمــارات العربية املتحدة يف مجال 

حقوق اإلنســان. عالوة عىل ذلك، فــإن هذا اإلنجاز جاء 

شاهداً عىل املســاهمة الفعالة والنشطة لدولة اإلمارات 

العربيــة املتحــدة يف املحافل الدوليــة يف مجال حقوق 

اإلنســان، ودأبها عىل التمســك بأعىل املعايري الدولية يف 

هذا املجال.كــام يأيت هذا اإلنجاز مثرة ملا قدمته وتقدمه 

قيــادة دولة اإلمــارات العربية املتحدة مــن نهج ثابت 

يف حامية حقوق اإلنســان والرحمة بــه يف أرقى صوره، 

التعامل مع هذه القضية، حيث تدعو اإلمارات دوماً إىل 

حل سلمي سواء من خالل املفاوضات املبارشة أو اللجوء 

إىل  محكمة العدل الدولية.

وال شــك يف أن هذا املواقف الداعمــة لإلمارات يف هذه 

القضية إمنا يؤكــد اقتناعاً عربياً ودولياً باملوقف اإلمارايت 

يف قضية الجزر املحتلة وتقديراً للســلوك السيايس املتزن 

يف إدارة اإلمــارات لألزمــة، وحرصهــا عــىل أن تظهر يف 

صورة الدولة املصممة عىل حقهـــا يف أرضها والحريصــة 

يف الوقت نفســه عىل األخذ باألســاليــب السلمية التي 

تصـون األمـــن واالستقرار يف منطقة من أهــم مــناطق 

العــامل وهي منطقة الخليج العــريب. واملؤكد أن املواقف 

العربيــة والدوليــة الداعمــة لإلمارات يف قضيــة الجزر 

الثالث املحتلة، تكشف عن أمرين أساسيني: أولهام، نجاح 

الدبلوماسية اإلماراتية يف إقناع العامل بعدالة قضيتها، ومن 

ثم دفعه إىل التحرك ومامرســة الضغط من أجل اإلرساع 

يف إيجــاد حل ســلمّي لها، ثانيهــام، أن الحكمة والهدوء 

والتحــرك املــدروس واملتحــرض، هو ما يكســب الدعم 

الدويل للقضايا العادلة، وهذا ما مييّز السياســة الخارجية 

اإلماراتية ويقدم اإلمارات كدولة مســؤولة وحريصة عىل 

األمن واالســتقرار يف منطقتها والعامل، ما يكسبها االحرتام 

والتقدير عىل املستويني اإلقليمي والعاملي.

*جــاء أداء الدبلوماســية اإلماراتيــة خــالل اجتامعات 

الجمعيــة العامة لألمــم املتحدة يف دورتها الســبعني يف 

سبتمرب 2015 فاعالً وحيوياً، سواء يف االجتامعات املكثفة 

التي عقدها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 

الخارجيــة والوفد الدبلومايس املرافق له، مع العديد من 

قادة ومســئويل دول العامل، والتــي كان لها أكرب األثر يف 

تعزيز عالقــات اإلمارات الخارجية مــع القوى اإلقليمية 

والدولية، أو يف كلمة ســموه أمام الجمعية العامة لألمم 

من خــالل تطبيق معايري حقوق اإلنســان وصون كرامة 

املواطن واملقيم عىل أرض الدولة.  

*كســب التأييد اإلقليمي والدويل لقضية الجزر اإلماراتية 

الثالث (أبو موىس، طنــب الكربى، طنب الصغرى)، التي 

تحتلها إيران، وبدا هذا واضحاً يف البيانات الرســمية عىل 

املستويني الخليجي والعريب، والتي أكدت يف مجملها عىل 

تأكيد حق الســيادة لدولة اإلمارات العربية املتحدة عىل 

جزرها الثــالث املحتلة (أبو موىس وطنب الكربى وطنب 

الصغرى)، وعىل املياه اإلقليمية واإلقليم الجوي والجرف 

القاري واملنطقة االقتصادية الخالصة للجزر، واعتربت أن 

أي مامرســات تقوم بها إيران عىل الجــزر ملغاة وباطلة 

وال تغرّي شــيئاً مــن حقائــق التاريخ والقانــون، باعتبار 

أن هذه الجــزر تخضع للســيادة اإلماراتية. كام نجحت 

الدبلوماسية اإلماراتية يف توضيح موقف الدولة من هذه 

القضية عــىل الصعيدين اإلقليمي والدويل وأمام مختلف 

املحافل، وهو ما بدا يف اإلشادة بنهج اإلمارات املتوازن يف 
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املتحدة والتــي عربت بجالء عن ثوابــت دولة اإلمارات، 

ومواقفهــا إزاء تطورات املنطقة والعــامل، وبالصورة التي 

تؤكــد مســئوليتها يف الوقــوف بجانب األشــقاء العرب، 

واالنخراط بشــكل فاعل يف الجهــود اإلقليمية والدولية 

التي تستهدف تحقيق األمن والتنمية واالستقرار والرخاء 

يف املنطقة والعامل أجمع.

 * قــرار االتحــاد األورويب بإلغاء تأشــرية «شــنغن» عن 

مواطنــي دولة اإلمارات العربية املتحــدة، بعد تصويت 

الربملــان األورويب باألغلبيــة لصالح القــرار ، فهذا القرار 

يعكس أبعاداً اســرتاتيجية سياسية واقتصادية واجتامعية 

وثقافيــة، حيث يعكس املكانــة والتقدير اللذين تحظى 

بهام دولة اإلمــارات العربية املتحدة مــن قبل املجتمع 

األورويب بوجه خــاص واملجتمع الدويل بوجه عام، حيث 

تنظــر دول العــامل إىل اإلمــارات باعتبارها رمــزاً لالتزان 

واالعتــدال والحكمة وعنرصاً أساســياً يف معادلة تحقيق 

االســتقرار والســالم واألمــن عــىل املســتويني اإلقليمي 

والعاملــي. كام أن هــذا القرار يؤكد نجاح الدبلوماســية 

اإلماراتيــة، وقدرتهــا عــىل تحقيــق أهداف السياســة 

الخارجية اإلماراتية، فال شــك يف أن قرار االتحاد األورويب 

هــو ترجمة للجهــود والتحركات املتواصلــة التي قادها 

سمو الشــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، 

برباعة واقتــدار، ونجاحه يف توظيف كل إمكانات الدولة 

وقدراتهــا، حتى تحقق هذا اإلنجــاز الكبري، الذي تتزايد 

أهميته بالنظر إىل أن دولة اإلمارات العربية املتحدة هي 

مــن الدول القليلة يف العامل التي يتم إعفاء مواطنيها من 

الحصول عىل تأشرية االتحاد األورويب «شينغن». 

متكني املرأة وتعزيز دورها 
 ال شك أن تجربة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف مجال 

متكــني املرأة تعد منوذجا لكثري مــن دول املنطقة والعامل 

ليس فقط ملا حققته املرأة اإلماراتية من إنجازات نوعية 

يف املجاالت كافة وإمنا أيضا ألن هناك تطورا مســتمرا يف 

الــدور الذي تقوم به املرأة يف املجتمــع اإلمارايت يؤهلها 

لتصدر املســؤولية يف كل مواقع العمل الوطني . وهناك 

اهتامم متواصل باملــرأة وتفعيل دورها يف املجتمع، فقد 

حرصت الدولة عىل اتخاذ مجموعة من التدابري من أجل 

متكني املرأة منها إنشاء آليات وطنية متمثلة يف مؤسسات 

نســائية تعمل عىل النهوض باملرأة يف مختلف الجوانب 

مثل االتحاد النسايئ العام الذي يعمل عىل وضع الخطط 

الوطنية االســرتاتيجية لتقدم املرأة والجمعيات النسائية 

ومؤسسة التنمية األرسية بأبوظبي ومؤسسة تنمية املرأة 

بــديب واملجلس األعىل لألرسة بالشــارقة واملجلس األعىل 

لألمومــة والطفولة ، كام حرصت الدولــة عىل االنضامم 

إىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشــكال التمييز ضد املرأة 

وإبرام تســع اتفاقيات دولية حول تنظيم ساعات العمل 

وتســاوي األجر واالمتيــازات األخرى وســن الترشيعات 

والقوانــني التي توفر الحامية القانونيــة للمرأة وتعاقب 

كل من يتعدى بالعنف ضــد املرأة ويأيت قانون مكافحة 

حتظى املرأة � 
االمارات برعاية كرمية 

من سمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك 

رئيسة االحتاد النسائي 
العام الرئيسة ا(على 

ملؤسسة التنمية 
ا(سرية رئيسة 

اجمللس ا(على 
ل�مومة والطفولة

االتجــار بالبرش يف مقدمة هذه القوانني .وال شــك يف أن 

أحد أهــم جوانب التميز يف اســرتاتيجية النهوض باملرأة 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، أنها تســتند إىل خطط 

محــددة ذات أهداف واضحة للحارض واملســتقبل تقوم 

عىل تنفيذها مؤسسات فاعلة، وهذا ما يفرس النجاحات 

الكبرية التي تحققها املرأة وحضورها الفاعل يف املجاالت 

السياســية واالقتصادية واالجتامعية واألمنية والعسكرية 

وغريها. 

وخــالل القمــة الحكوميــة 2015 التي عقــدت يف ديب 

أعلن صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائــب رئيس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم ديب « 

رعاه الله « عن تشــكيل « مجلس اإلمارات للتوازن بني 

الجنســني « برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل 

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاسة 

ســمو الشــيخة منال بنت محمد بن راشــد آل مكتوم 

رئيسة مؤسسة ديب للمرأة.

وتحظى املرأة يف االمارات برعاية كرمية من سمو الشيخة 

فاطمة بنت مبارك رئيســة االتحاد النسايئ العام الرئيسة 

األعىل ملؤسســة التنمية األرسية رئيســة املجلس األعىل 

لألمومــة والطفولــة والتي ســاهمت يف تقديــم الدعم 

والتوجيــه لهــا واالرتقــاء مبكانتهــا يف املجتمــع ، حيث 

عملت سموها عىل رعاية وتكريم الخريجات املتفوقات 

يف مؤسســات التعليم العايل وقد وفرت ســموها العديد 

من املنح الدراسية لهن كام أطلقت سموها االسرتاتيجية 

الوطنيــة لألمومــة والطفولة يف دولة اإلمــارات العربية 

املتحــدة بالتعاون مع منظمة األمــم املتحدة للطفولة ” 

اليونيسيف ” لألعوام العرشة 2012-2021 .

ويف شــهر مارس 2015 قامت سمو الشيخة فاطمة بنت 

مبــارك، رئيســة االتحاد النســايئ العــام، الرئيس األعىل 

ملؤسســة التنمية األرسية، رئيسة املجلس األعىل لألمومة 

والطفولــة ”أم اإلمارات“، بإطالق االســرتاتيجية الوطنية 

لتمكني املرأة وريادتها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

2015 - 2021، بالتزامــن مع ”يــوم املرأة العاملي“ الذي 

يوافق الثامن من شــهر مــارس كل عام، حيث أشــارت 

سموها بهذه املناســبة إىل قضية محورية تتعلق بجوهر 

التفــوق اإلمارايت، ســواء عىل مســتوى االرتقــاء بوضع 

املــرأة أو يف املجــاالت األخــرى، وهــي اإلرادة القويــة 
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لتجاوز العقبات واملشــكالت مهام كانت شدتها أو درجة 

تعقيدهــا، وهــذا ما أكدتــه ”أم اإلمــارات“ بقولها ”إن 

التحديــات التي واجهــت العمل من أجــل متكني املرأة 

خالل الســنوات املاضية مل تشــكل إعاقة لطموحاتنا، بل 

مّكنتنا من التفكري بشــكل منهجي لطرح وسائل وطرائق 

أســهمت يف تذليلها“. هذا املنهج يف التفكري والعمل هو 

الذي جعل املرأة اإلماراتية اليوم يف موقعها املتميز، ليس 

باملعايــري اإلقليمية وإمنــا باملعايري العامليــة، وحّولها إىل 

منوذج رائد يف املشاركة الفاعلة والحقيقية يف كل مجاالت 

العمــل الوطني، فأصبحت وزيرة وقاضية وسفرية ونائبة 

يف الربملان وحارضة بقوة عىل املستويات كافة.

إن أهم ما مييز االسرتاتيجية الوطنية لتمكني املرأة 2015 

- 2021، أنها تتضمن أولويات اسرتاتيجية وأهدافاً مرحلية 

محــددة ميكن التحقــق من تنفيذها عــىل أرض الواقع؛ 

حيــث تحتوي عىل أربع أولويات أساســية هي: الحفاظ 

عىل اســتدامة اإلنجازات التي تحققت للمرأة اإلماراتية 

واالستمرار يف تحقيق املزيد من املكتسبات لها، والحفاظ 

عىل النسيج االجتامعي ومتاسكه من خالل تكامل األدوار 

بني الرجــل واملرأة لبنــاء مجتمع قوي ومتامســك قادر 

عىل مواكبة التغريات املســتجدة، وتوفري مقومات الحياة 

الكرمية واآلمنة والرفاه االجتامعي بأســس عالية الجودة 

للمــرأة، وتنمية روح الريادة واملســؤولية وتعزيز مكانة 

املرأة اإلماراتية يف املحافل اإلقليمية والدولية.

هذه األولويات االســرتاتيجية األربع سوف يتم تنفيذها 

عــىل مرحلتــني: األوىل، تســتغرق الفرتة مــن 2015 إىل 

2018، فيام تســتغرق املرحلة الثانيــة الفرتة من 2019 

- 2021، ويف كل مرحلــة مــن هاتــني املرحلتني أهداف 

محــددة يتــم تحقيقهــا من خــالل سياســات واضحة. 

وهــذا يعنــي أن دولة اإلمارات العربيــة املتحدة متتلك 

رؤية كاملة وشــاملة حــول النهوض باملــرأة ال تتوقف 

عىل الحارض فحســب، وإمنا تشمل املســتقبل أيضاً، مبا 

يتــامىش مــع ”رؤية اإلمــارات 2021“ التــي تهدف إىل 

جعل اإلمــارات العربية املتحدة مــن أفضل دول العامل 

يف الذكرى الخمســني إلنشائها، وتؤكد كل املؤرشات، ويف 

مقدمتها املؤرشات الخاصة بتمكني املرأة، أن األمور تسري 

بقوة نحو تحقيق هذا الهدف.

ونتيجة االهتامم االســتثنايئ الذي توليه القيادة الرشيدة 

باملــرأة اإلماراتيــة، والــدور املهــم الذي تقــوم به أم 

اإلمــارات يف تعزيز دورها، فقد تقدمت املرأة اإلماراتية 

بخطى متســارعة وثابتة وحققت إنجازات غري مسبوقة 

قياســا بحداثة عمر دولة االتحــاد يف مختلف املجاالت، 

وأصبحت مشــاركة املرأة اإلماراتيــة يف عمليات اتخاذ 

القــرار ال تقترص عىل دخولها املجلس الوطني االتحادي 

فقط بل تشــمل توليها املناصب القيادية يف املؤسسات 

العاملــة بالدولة كوزيــرة ووكيلــة وزارة ومديرة إدارة 

باإلضافة إىل الدبلوماســيات ومتثيــل الدولة يف الخارج 

واســتطاعت املــرأة اإلماراتيــة وبفضل دعــم القيادة 

السياســية لها أن تتبوأ مكانة مرموقة يف املجتمع حيث 

وصلت إىل عدد من املناصب القيادية التي تســهم من 

� الوقت الذي يشهد 
فيه العاP حالة 
مزمنة من عدم 
 aاالستقرار املا

والنقدي استطاع 
االقتصاد ا�ماراتي 
خالل عام  2015 

احلفاظ على متاسكه

خاللها يف تقديم الرأي واملشورة واتخاذ القرار .

اقتصاد قوي يف مواجهة األزمات  
رغم أزمة انخفاض أســعار النفط ، فإن االقتصاد اإلمارايت 

استطاع خالل العام 2015، الحفاظ عىل متاسكه، وواصل 

أداؤه ومنوه ، وهذا ما أكــده ”صندوق النقد الدويل“ يف 

تقريــر صدر يف أكتوبر 2015، أشــار فيــه إىل أن اقتصاد 

دولة اإلمــارات العربية املتحدة ينمــو يف الوقت الحايل 

بوتــرية تعــادل ضعف منو اقتصــادات منطقــة اليورو ، 

وهذا أمر ينطوي عىل داللــة مهمة، إذ ال تقترص القيمة 

اإليجابية لذلــك عىل مجرد تفوق االقتصــاد اإلمارايت يف 

املقارنــة الرقمية بني معدالت منوه  ومعدالت منو اقتصاد 

دول االتحاد األورويب من ناحية أخرى، لكن األمر يتســع 

إىل ما هو أكرث من ذلك بكثري، والســيام إذ تم تناول األمر 

يف ســياقه الشــامل، املتمثل يف حالة الضعف والهشاشة 

املزمنة التي يبدو عليهــا االقتصاد العاملي كله يف الوقت 

الراهن.

ففي الوقت الذي يشــهد فيه العامل حالة مزمنة من عدم 

االســتقرار املايل والنقــدي، وتزداد فيه مظاهــر التباطؤ 

ويتسع انتشارها لتشمل العديد من البلدان والتجمعات 

االقتصاديــة، وال يســتثنى مــن ذلــك دول االقتصادات 

الصاعدة التي ظلت طوال الفرتة املاضية املحرك الرئييس 

للنمــو االقتصــادي العــامل، وكان يعــول عليهــا لقيادة 

االقتصاد العاملي عىل طريق التعايف من األزمة، فإن دولة 

اإلمارات العربية املتحدة تســري بخطى ثابتة عىل طريق 

النمــو واالزدهار، معتمدة يف ذلك عــىل مقومات ذاتية، 

ومحتفظة لنفســها مبقومات االســتقرار املــايل والنقدي، 

وهو ما يضعهــا يف مرتبة متفردة عىل مســتوى املنطقة 

والعامل. ولعل ما يزيد من أهمية اإلنجاز اإلمارايت ويربزه، 

هو أنه يتحقق يف الوقت الذي تشــهد فيه أسعار النفط 

العامليــة تراجعاً اســتثنائياً، فقدت عىل إثــره نحو 60% 

مــن قيمتها، لكــن االقتصاد اإلمارايت اســتطاع أن يقلص 

مــن اعتامده عىل القطاع النفطي ، ويوســع من قاعدته 

اإلنتاجية ليكون أكرث اعتامداً عىل القطاعات غري النفطية. 

كام أن استمرار دولة اإلمارات العربية املتحدة يف اإلنفاق 

عــىل املرشوعات الكــربى يعد أحــد املــؤرشات املهمة 

عىل قوة اقتصادها، وأحد الدعائم األساســية لالســتقرار 

الــذي يتمتع به اقتصادهــا الوطني يف الوقــت الراهن، 

وبالرغــم من الصعوبــات الجمة التــي تواجهها العديد 

من االقتصادات حــول العامل. وهذا األمــر أكده بالفعل 

«صندوق النقد العريب» الذي ذكر يف تقرير أن اســتمرار 

النمو اإلمارايت يعــود إىل مواصلة اإلنفاق الحكومي عىل 

املرشوعات الكــربى، التي وصفها بـ«املرشوعات الداعمة 

للنشــاط االقتصــادي واملؤديــة إىل زيــادة مســتويات 

التنويــع». وتوقــع الصندوق أن يســاعد ذلــك عىل منو 

االقتصــاد اإلمــارايت بنحــو 3.6% يف العــام 2015 ونحو 

3.8% العام 2016. وتتوافق هذه التوقعات مع ما ذكرته 

مجموعــة «ذا بيج فايف» أيضاً بشــأن النمو االقتصادي 
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اإلمارايت، التي ذكرت أن املســاهمة املبارشة للمرشوعات 

الكربى يف الناتج املحيل اإلجــاميل اإلمارايت تصل إىل نحو 

%8، هــذا بجانــب أثرها غري املبــارش ودورها التحفيزي 

بالنســبة إىل القطاعات املرتبطة بها، كالسياحة والتجارة 

واالتصــاالت وتكنولوجيا املعلومــات والنقل واملواصالت 

والصناعة والخدمات املالية واملرصفية وغريها.

ريادة يف العمل اإلنساين واإلمنايئ
أكدت دولــة اإلمارات خــالل العام 2015 عــىل ريادتها 

يف العمل اإلنســاين واإلمنايئ عىل الصعيــد العاملي، حيث 

حصلت للعام الثــاين عىل التوايل، عىل املرتبة األوىل عاملياً 

كأكــرب مانــح للمســاعدات اإلمنائية الرســمية خالل عام 

2014 قياساً بدخلها القومي اإلجاميل، وفقاً للبيانات التي 

صدرت عن لجنة املساعدات اإلمنائية يف ”منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية“، حيث بلغ حجم املساعدات اإلمنائية 

الرسمية التي قدمتها الدولة 18 مليار درهم (4,89 مليار 

دوالر أمرييك) بنســبة 1,17 من الدخل القومي اإلجاميل، 

وهذا يعترب أكرب نسبة مساعدات إمنائية رسمية تقدمه أي 

دولة مقارنة بدخلها القومي اإلجاملـي.

فيام دشــن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 

مكتوم نائــب رئيس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم 

ديب، رعاه الله، يف شهر أكتوبر 2015 أكرب مؤسسة إنسانية 

تنمويــة مجتمعيــة يف املنطقة، تحت مســمى ”مبادرات 

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم العاملية“، تجمــع تحت 

مظلتها مثاٍن وعرشين جهة ومؤسســة تنموية وإنســانية، 

تعمــل يف مختلف املجاالت التنمويــة واإلغاثية، من أجل 

وقاية اإلنســان من مخاطر الحــروب واإلرهاب والكوارث 

الطبيعية، وجعل حياته أكرث كرامة واستقراراً وأمناً، ولضامن 

اســتدامة التنميــة العاملية. ويف هذا اإلطــار ذكر صاحب 

السمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم -لدى إطالقه 

املبادرة- أن ”العامل اليوم يواجه تحديات كبرية يف اإلرهاب 

ويف الحروب ويف الهجرات وغريها، والحل الحقيقي هو يف 

التنمية.. تنمية اإلنســان.. وتعليمه.. وتثقيفه.. ومساعدته 

عىل بناء مســتقبله“، وتنعكس فلسفة هذا النهج بوضوح 

يف ثنايــا املبادرة الجديدة، عــرب تبنيها أربعة أهداف حتى 

عام 2025، وهــي: مكافحة الفقر واملــرض ونرش املعرفة 

ومتكني املجتمع وابتكار املستقبل والريادة؛ وهي جميعها 

أهداف تضع اإلنسان يف لب اهتاممها.

يف الســياق ذاته، فقد عرب صاحب الســمو الشيخ محمد 

بــن زايد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة، خالل اســتقباله يف شهر سبتمرب 2015 

وفداً من هيئة الهالل األحمر اإلمارايت، عن النهج اإلنساين 

الراســخ الذي تتبناه دولة اإلمــارات العربية املتحدة يف 

سياســتها الخارجية، والذي يرتجم يف مبادرات تستهدف 

مســاعدة األشــقاء يف مواجهة التحديات اإلنسانية التي 

تواجههم عــىل املســتويات كافة. فقد أكد ســموه ”أن 

األعامل الخريية واإلنســانية التي تقوم بها دولة اإلمارات 

العربيــة املتحدة، ركن أســايس ومنهــج أصيل وثابت يف 
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سياسة دولة اإلمارات العربية املتحدة الخارجية التي لها 

ســجل حافل من املبادرات الخرييــة واإلغاثية منذ عهد 

املؤسس املغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، طيب الله ثراه“.

لقــد دأبت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف سياســتها 

الخارجية، عىل السري قُُدماً بنهجها اإلنساين منذ أن أرىس 

املغفــور له -بإذن الله تعاىل- الشــيخ زايد بن ســلطان 

آل نهيــان -طيّب الله ثراه- دعائم هذا النهج اإلنســاين 

الفريد، الذي ســار عليه صاحب الســمو الشيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة، حفظــه الله، ليصبح 

نهجــاً ومنوذجاً عاملياً يُحتذى به، ويغدو ســمة متالزمة 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة عند الحديث عن العمل 

اإلنســاين يف املياديــن كافة، بل وبشــهادات دولية، ويف 

مقدمتهــا منظمة األمم املتحــدة. واليوم باتت اإلمارات 

من أكرث دول العامل إســهاماً يف مبادرات العمل اإلنساين 

والخريي وتقديم املساعدات واملنح للمحرومني والالجئني 

واملهجرين من أوطانهم بســبب النزاعات والحروب، أو 

أولئك الذين يعانون شــظف العيــش والحرمان والفقر 

والجوع واملرض وغري ذلك من الظروف الحياتية الصعبة، 

التي يعانيها الكثــريون حول العامل، والتي تقتيض مد يد 

املساعدة والعون.

تطور نوعي يف الربنامج الفضايئ
قطعت دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل العام 2015 

خطــوات مهمة نحو تنفيذ مرشوعهــا الفضايئ الطموح، 

ترجمة للقانون االتحادي الخاص بإنشاء ”وكالة اإلمارات 

للفضاء“، الذي أصدره صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يف سبتمرب 2014 

، من أجل إرســال أول مســبار خليجي وعريب وإسالمي 

يصــل إىل كوكب املريخ يف عــام 2021، فيام يتيح لدولة 

اإلمــارات العربية املتحدة الدخــول إىل مجتمع املعرفة 

وإنتاجهــا ضمن تســع دول متقدمــة يف العامل فقط لها 

برامج استكشاف الكوكب األحمر.

ويف ســياق تنفيذ هذا الهدف، أعلنــت ”وكالة اإلمارات 

للفضاء“ يف مايو 2015 اسرتاتيجية قطاع الفضاء يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة ، والتي تسعى إىل تحقيق ثالثة 

أهداف أساســية، وهي: أوالً، تطوير قطــاع فضاء وطني 

مبســتوى عاملي، كآليــة لدعــم التنمية املســتدامة عىل 

املستوى الوطني، ولإلسهام يف انضامم اإلمارات إىل الدول 

الرائدة يف مجال استكشاف الفضاء عىل املستوى العاملي. 

ثانيــاً، دعم البحــوث العلميــة الفضائيــة، ومرشوعات 

االستكشــاف التي تســاعد عىل النهوض بقطــاع العلوم 

وتكنولوجيــا الفضــاء. ثالثــاً، رعاية املواطنــني املوهوبني 

وذوي الكفاءة، ليصبحوا رواداً يف التخصصات الفضائيـة.

وال شــك يف أن هذه االســرتاتيجية يف مضامينها ودالالتها 

املهمــة، تؤكد أن دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة متتلك 

من القــدرات املعرفية والتكنولوجية مــا يؤهلها لتحقيق 

إنجازات كبــرية يف مجال الفضاء، وقيــادة العاملني العريب 

واإلســالمي فيه، وهذا أمر ينطوي عىل مــردودات نوعية 

عىل أكرث من مستوى: أولها، دعم توجه الدولة نحو اقتصاد 

املعرفة، إذ إن مجال استكشاف الفضاء، وما يرتبط به من 

علوم عرصية، يرتبط بدرجة كبــرية باقتصاد املعرفة الذي 

ميثــل أهم مراحل التطور العلمــي والتكنولوجي واملعريف 

يف مســرية التنميــة بأي دولــة، فهذه املرحلــة التي تقوم 

عــىل توظيف تكنولوجيا املعلومــات واالتصاالت والتقنية 

الحديثة يف مرشوعات تنموية تنعكس إيجابياً عىل جودة 

الحياة ورفاهية اإلنســان. ثانيها، أن دخول اإلمارات عرص 

الفضاء يعكس يف أحد جوانبه املهمة نجاح سياسة الدولة 

الخاصة باالســتثامر يف البــرش، وبناء قاعدة مــن الكوادر 

البرشية املواطنة يف هذا املجــال الحيوي والنوعي، حيث 

يحســب للقيادة الرشــيدة يف هذا األمر أنها تويل اهتامماً 

اســتثنائياً بالرثوة البرشية املواطنــة، وتحرص عىل تأهيلها 

بشكل علمي يك متتلك أدوات العلوم الحديثة يف املجاالت 

املختلفــة، ويف مقدمتها الفضــاء؛ بهدف اإلملــام بعلومه 

اسqاتيجية قطاع 
الفضاء تؤكد أن 

دولة ا�مارات العربية 
املتحدة متتلك من 

القدرات املعرفية 
والتكنولوجية ما 
يؤهلها لتحقيق 

إجنازات كبUة � �ال 
الفضاء، وقيادة 

العاملني العربي 
وا�سالمي فيه
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اإلمارايت قد وصل إىل مســتوى من التطور والنضج حتى 

أصبح واحة لألمن واالستقرار ينعم فيه املواطن واملجتمع 

كلــه بأعىل درجات الطأمنينة واألمان، ســواء تعلق األمر 

بأمنــه الشــخيص أو أمن أرستــه أو ممتلكاته، يف حارضه 

ومســتقبله. كام أن حصول اإلمارات عــىل املرتبة األوىل 

عربيــاً يف مؤرش الحرية الشــخصية، الــذي يقيس مدى 

حرية األفراد يف مامرســة معتقداتهم، يضيف إىل املشهد 

جانباً مهامً آخر. واملؤرشان معاً يؤكدان أن اإلنسان الذي 

يعيش عىل أرض دولة اإلمارات العربية املتحدة يستطيع 

مامرســة حياته اليوميــة ودوره يف املجتمع الذي يعيش 

فيه من دون أي مشكالت أو قيود.

* احتلــت دولة اإلمارات العربيــة املتحدة - للعام الرابع 

عىل التــوايل - املرتبــة األوىل عىل قامئة الــدول املفضلة 

للشباب العريب للعيش واإلقامة، والنموذج الذي يرغبون 

يف أن تحــذو بلدانهم حذوه يف مجــال التنمية والتطور، 

وفقاً لنتائج استطالع ”أصداء بريسون – مارستيلر“ السنوي 

السابع لرأي الشباب العريب“ لعام 2015  حيث أكد 20% 

من الشــباب العريب رغبتهــم يف العيش يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة من ضمن قامئة ضمت عرشين دولة، من 

بينهــا دول عريقة مثل الواليات املتحدة األمريكية وكندا 

وأملانيــا.  وال شــك يف أن حفاظ دولــة اإلمارات العربية 

املتحــدة عىل موقعها يف املرتبــة األوىل عىل قامئة الدول 

املفضلة للشباب العريب للعيش واإلقامة للعام الرابع عىل 

التوايل، يؤكد أنها تســري يف الطريق الســليم، وأن الرؤية 

التنموية الشــاملة التي تتبّنـاها قادرة عىل الحفاظ عىل 

املقومات الجاذبة للعيش فيها من أمن واستقرار وتنمية، 

ومبا يجعل شــعبها من أكرث الشــعوب ســعادة ورضا يف 

املنطقة والعامل، ولهذا تتطلع إليها األنظار باســتمرار من 

جانب الشباب يف الدول العربية والعامل أجمع، أمالً يف غد 

املختلفــة، وتوطــني التكنولوجيا املرتبطة بــه. وتعد دولة 

اإلمارات العربية املتحدة ضمن تســع دول يف العامل فقط 

لها برامج فضائية الستكشــاف املريــخ، وهذا يجعلها من 

الــدول الرائدة يف تكنولوجيا الفضاء، ليس عىل املســتوى 

اإلقليمــي فقط وإمنا عىل املســتوى العاملي أيضاً، وخاصة 

أن لديهــا مجموعة من الرشكات الوطنية العاملة يف مجال 

األقــامر الصناعية، والكثري من املؤسســات التعليمية التي 

تهتم بتدريس العلوم املرتبطة بصناعة الفضاء وتطبيقاتها 

املختلفــة. ثالثهــا، أن دخــول عرص الفضاء يعزز مســرية 

التنمية الشــاملة واملســتدامة يف دولة اإلمــارات العربية 

املتحــدة، بالنظر إىل ما ميثله هذا املجال من أهمية للكثري 

من القطاعات االقتصادية األخرى، ولذلك فإن االستثامرات 

الوطنيــة يف الصناعات واملرشوعــات املرتبطة بتكنولوجيا 

الفضــاء تتجاوز العرشيــن مليار درهم، فضــالً عن ذلك، 

فــإن دخول عــرص الفضــاء يتواكب مع ”رؤيــة اإلمارات 

2021“ التي تســتهدف تعزيــز مكانة الدولة عىل خريطة 

االقتصــادات املتقدمــة، وتعزيز رشاكتها مــع الدول التي 

متتلك خربات يف هذا املجال، ومبا يسهم، ليس فقط يف نقل 

املعرفة وتوطينها يف مجال تكنولوجيا الفضاء، وإمنا أيضاً يف 

اإلسهام بفاعلية يف مجال استكشاف الفضاء عامليـاً.

تقدم يف املؤرشات والتقارير الدولية
وترجمــة ملا متثله اإلمارات من منوذج تنموي ناجح، فقد 

استطاعت أن ترســخ من مكانتها يف املؤرشات والتقارير 

الدوليــة التي تقيس مظاهر النمــو والتطور يف املجاالت 

كافة، وبدا هذا واضحاً يف التايل:

* جــاءت دولة اإلمــارات العربية املتحــدة األوىل عربياً 

وخليجيــاً يف التقريــر الــدويل عن مؤرش الســعادة لعام 

2015، الــذي يصدر تحــت إرشاف األمــم املتحدة، كام 

حصلت عىل املرتبة الـ 20 عاملياً بني الدول األكرث سعادة. 

* تصــّدرت دولة اإلمارات العربيــة املتحدة قامئة الدول 

العربية يف ”مقياس الرخاء العاملي“ لعام 2015، والصادر 

عــن ”معهد ليجاتــوم“ الربيطــاين، وللعــام الثامن عىل 

التوايل، لتؤكد كفــاءة النموذج التنموي اإلمارايت، وقدرته 

عىل تحقيق األهداف والغايات املنشــودة منه، عرب توفري 

الحيــاة الكرمية للمواطنني اإلماراتيــني، ولجميع املقيمني 

عىل أرض الوطن، وأنه قادر عىل املحافظة عىل مكتسباته 

ومكانته املتميزة، وماٍض يف طريقة نحو إحراز املزيد من 

التقــدم واالرتقاء، إىل أن تتحقق األهداف التنموية كلها، 

وأن تحتل دولــة اإلمارات العربية املتحــدة املرتبة التي 

تليق بها عىل املســتوى العاملي. وأظهــر التقرير الصادر 

عن ”معهد ليجاتــوم“ أن دولة اإلمارات العربية املتحدة 

تبــوأت املركز األول عربياً يف عدد من املحاور واملؤرشات 

الفرعية، وعىل رأســها ”محور األمــن واألمان“، و“مؤرش 

الحريات الشــخصية“، األمر الذي يعــّرب عن أن املجتمع 

ا األكرث ل ال

استطاعت أن ترسخ 
من مكانتها � 

املؤشرات والتقارير 
الدولية التي تقيس 

مظاهر النمو والتطور 
� اجملاالت كافة
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أفضل، ومستقبل مرشق واعـد.

* وصفــت مجلــة ”فوربــس“ دولــة اإلمــارات العربية 

املتحدة، يف تقريرها الذي صدر يف أبريل 2015، بأنها تعد 

واحة لألمن واالســتقرار والحداثة والتسامح. وعزت هذا 

التقدم إىل ما تم إنجازه من جهود كبرية لرتســيخ مبادئ 

ومعايري الشــفافية واملساءلة يف املؤسســات الحكومية، 

مشــرية إىل أن دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة حققت 

املركز األول عاملياً يف مؤرش ”إدملان للثقة لعام 2015“، يف 

الوقت الذي فشــلت فيه حكومات دول كربى يف كسب 

ثقة مواطنيها. وأكــدت املجلة أن دولة اإلمارات العربية 

املتحدة ماضيــة يف أن تصبح من بــني أفضل دول العامل 

بحلول عام 2021.

* حلت اإلمارات يف املركز الســابع عاملياً يف ”مؤرش منو 

تجــارة التجزئة لعــام 2015“، الصادر عــن رشكة ”إيه 

يت كريين“ العامليــة املتخصصة يف مجال االستشــارات، 

وهو ما يدل عــىل مكانة وحيويــة دور اإلمارات عىل 

خريطــة التجــارة العامليــة، مســتفيدة مــن موقعها 

الجغرايف االســرتاتيجي املهم، كنقطة وصل بني مختلف 

قــارات العامل. هــذا املوقع الذي اســتثمرته من خالل 

انفتاحها الفعال عىل العامل الخارجي وأطرها الترشيعية 

والتنفيذيــة، وبنيتها التحتيــة والتكنولوجية ومطاراتها 

وموانئهــا، التي جعلــت منها بوابــة وحلقة وصل بني 

أســواق العــامل، من رشقــه إىل غربه ومن شــامله إىل 

جنوبه.

* احتلــت اإلمارات املركز األول إقليميــاً للعام الثالث 

عىل التوايل يف التنافســية العاملية كــام جاء يف أحدث 

إصدار لتقرير ”الكتاب الســنوي للتنافســية العاملية“ 

لعام 2015، وباملقارنــة مع دول املنطقة، كام صّنفت 

يف املركز الثــاين عرش عاملياً يف التقرير العام.وحافظت 

الدولــة عىل املرتبــة األوىل عامليــاً للعــام الثاين عىل 

التــوايل يف مــؤرش ”جــودة النقل الجــوي“ الذي يأيت 

ضمن املحاور الفرعية للتنافســية يف إشارة إىل أهمية 

استثامرات الدولة الضخمة املستمرة لتطوير املطارات 

وأساطيل الناقالت الجوية الوطنية وقطاع السفر ككل.

* حصدت دولة العربية املتحدة  اإلمارات املركز األول 

يف مجال جودة الطرق عامليا وفقا لتقرير التنافســية 

العاملية الصادر عن منتدي ”دافوس“ االقتصادي لعام 

2015 – 2016 كناتج لتكاملية مشاريع البنية التحتية 

للدولة بهدف تحقيق رؤية الدولة لعام 2021 ومتاشيا 

مع األسس و املعايري الدولية التي تبنتها الدولة لتكون 

يف مصاف أفضل الدول. ويحتوي مؤرش جودة الطرق 

الذي يــأيت ضمن تقريــر التنافســية العاملية الصادر 

عن منتدى دافــوس االقتصادي لعــام 2015 - 2016 

عــىل معايري تتعدى املواضيــع الفنية من حيث تنفيذ 

الطــرق واآلليات الهندســية ليتضمــن معايري داعمة 

لحركة التنمية اإلقتصادية من حيث توفري شبكة طرق 

داعمة لحركة التجارة الدولية يف الدولة ضمن منظومة 

متكاملــة من الخدمــات ترفع معــدالت الرضا العام 

وتحقق أعىل معايري  االمن و السالمة ملستخدمي الطرق.

 خامتة
يشــري تحليل من ماســبق من دالئل وبراهني ومؤرشات 

إىل أن التجربــة االتحاديــة لدولــة اإلمــارات العربيــة 

املتحدة تســري يف االتجاه الســليم، نحــو إدراك أهدافها 

وغاياتها املتعلقة بالتنمية الشاملة واملستدامة، وتحقيق 

أعىل مســتويات التنافســية العاملية والرفــاه االجتامعي 

للمواطنــني، كام تؤكد هذه الدالئل أن الخطى الســليمة 

والثابتة عــىل طريق التنمية تتميز بالتوازن والشــمولية 

واالســتدامة، وهــذا مــا جعل مــن النمــوذج التنموي 

اإلمــارايت أحد النــامذج الناجحة يف العــامل، التي تتطلع 

إليها الدول األخرى لالســتفادة منها، وتحرص املؤسسات 

الدوليــة عىل الحصول عىل دعمهــا يف تنفيذ املرشوعات 

التنموية والكــربى يف الدول النامية، وما يتوج االنجازات 

التي تحققت خالل عــام 2015 هو بروز الروح الوطنية 

والتفــاف الشــعب حول القيــادة الرشــيدة بصورة غري 

مســبوقة اقليمياً ودولياً يف مواجهة الحاقدين والكارهني 

واملرتبصــني باملكتســبات التنمويــة التــي حققتها دولة 

االمارات العربية املتحدة منذ تأسيســها، ومبا يعمق روح 

األصالة والوطنية ويعمق جذور التجربة االتحادية•

النموذج التنموي 
ا�ماراتي أحد النماذج 

الناجحة � العاP، التي 
تتطلع إليها الدول 
ا(خرى لالستفادة 

منها
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نبض 
الديــــرة

ا�مارات � يوم الشهيد..!!
لكل مجتمع يف العامل قيم آمنت بها وانحازت إليها حتى أصبحت جزءا من شخصيتها وبات مبجرد ذكر اسمها، 
تأيت تلك القيمة يف ذهن اإلنســان. وتشكل تلك القيمة املعنوية أفكار أفراد املجتمع فيها وبالتايل سلوكياتهم 
فتجد هناك تناغم بني ما يقولونه وما تراه عنهم. ويف اإلمارات فإن اإلنسان هو القيمة النهائية لكل اإلنجازات 

التي تقوم بها.
ومبا أن القيادة السياســية يف اإلمارات عادة تســبق يف تفكريها شــعبها، وهذا ليس كالما دبلوماســيا أو 
للتسويق اإلعالمي بل هي الحقيقة، فإن سلوك الشعب اإلمارايت سواء املواطن أو املقيم أسس عىل االهتامم 
باإلنسان باعتباره الركيزة األساسية للعملية التنموية التي ميكن الحديث عنها، فأصبح الحديث عندما مبجرد 

ذكر القيم التي تقدر اإلنسان مثل الكرامة والحرية والعدالة اإلجتامعية. 
استشهاد عدد من جنود اإلمارات يف حرب إعادة الرشعية يف اليمن قبل أشهر كانت هي رشارة إعالء قيمة 
العمل النضايل يف دولة اإلمارات واحرتام من يقدم روحه فداء للعمل اإلنساين وبالتايل فإننا هذه األيام نحتفل 
بيوم الشــهيد الذي يوافق 30 من نوفمرب من كل عام. ولإلمارات قصة مثرية يف االهتامم بالشــهيد، فبدأ من 
الجوالت التي قام بها صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة لتقديم واجب العزاء والتي حملت لقاءته باملواطنني الكثري من معاين التضحية يف شأن إعالء 
الوطن. كام أن قصة االهتامم بالشــهيد أوضحت بشكل مبارش كيف تنظر اإلمارات إىل قيمة العمل الوطني، 
عندما تم إنشــاء مكتب شــؤون أرس الشــهداء يف ديوان ويل العهد يف داللة عىل االهتامم املبارش من ســموه 
بالطريقــة التــي ال يتم فيها التفريط يف حق الشــهيد وأرسته، ميكننا أن نجد يف هذه القصة أيضاً، مســألة يف 

االهتامم به يف اإلمارات باعتبار أن الشهيد نرباسا للواء واالنتامء للدين وللوطن. 
اإلمــارات الدولــة التي تحتفل اليوم مبرور 44 عاما عىل قيامها تختزن تاريخا نضاليا وإنســانيا كبريا بدأ يف 
30 مــن نوفمرب عام 1971 فقد قدمت أول شــهيد لها عندما وقف ضــد االحتالل اإليراين للجزر اإلماراتية يف 
إمــارة رأس الخيمة، وعرف عن اإلمارات بأن اإلنســان هو هدفها النهــايئ يف مقولة خالدة للمغفور له بإذنه 
تعاىل الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة: "ال قيمة للامل بدون رجال". ومع أن الحرب اليمنية 
بدت وكأنها تؤكد صحة هذه القيمة التي تؤمن بها اإلمارات، إال أن يف الحقيقة أن لإلمارات رؤيتها الشــاملة 
يف االهتامم باإلنســان ســواء يف اإلمارات أو خارجها عىل أساس أن مشاركات الجندي اإلمارايت خارجها كلها يف 
اإلطار اإلنســاين سواء يف لبنان وسياسة نزع األلغام فيها، أو يف الصومال ومبادرة األيادي البيضاء بعد الحرب 

األهلية، وكذلك كوسوفو وأفغانستان والعراق.
االهتامم بالشــهيد يف اإلمارات هو جزء من االهتامم مبن يقدمون خدمات جليلة للوطن، ولكن يف مســألة 
تقديم الروح وهو أغىل ما ميلكه اإلنســان فإنه يضيف مفهوما أكرب يف تضحية اإلنســان وبالتايل وجب علينا 
كمجتمع أن نقدر له هذا العمل له وألرسته أيضاً. لذا فإن حجم االهتامم باالحتفاء بيوم الشهيد يقدم داللة 
واضحة باعتباره ســلوكا مرتبط بدولة قيادتها السياسية ال ترتك مناسبة لها عالقة بتكريم املواطن إال واعتربته 

مناسبة وطنية يشرتك فيها جميع أفراد املجتمع وكأنه عائلة واحدة.
يف اإلمــارات ذهنيــة قيادية فريدة يف تكريم اإلنســان هــذه الذهنية كفيلة بأن تجعــل مواطني الدولة 

يتسارعون من أجل الدفاع عن وطنهم مهام كان الثمن غالياً!!•

بقلم: qمد خلفان الصوا�
كاتب إماراتي

 



هناك جدل واسع النطاق يدور يف وسائل 
االعالم وعرب الفضائيات حول استهداف 
الطائرات املدنية من قبل جامعات االرهاب 
التي تفست بصورة مروعة يف دول عربية 
عدة خالل اآلونة األخرية، وأسباب هذا 
االستهداف وتوابعه والنتائج املحتملة له، 
السيام عىل صعيد سيادة الدول عىل أراضيها 
باعتبار املطارات أحد أهم املراكز الحيوية يف 
حسابات األمن الوطني للدول كافة.

إعداد:
سامي بيومي

جدليــة القانــــون واoمــــــن والسـياســــــة
االرهــــــــــاب اجلــــــــــــوي
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تشري حوادث الطائرات املدنية إىل أن الجرمية واالرهاب 

لعبا دوراً كبريا يف تاريخ هذه الحوادث، وكان من أقدمها 

تفجــري طائــرة بوينــج 747 التابعة للخطــوط الجوية 

األمريكية أثناء تحليقها فوق قرية لوكرييب االسكتلندية 

يف الحادي والعرشين من ديسمرب عام 1988، ما تسبب 

يف مقتل نحو 270 شــخصاً، واســتغرقت االستخبارات 

الغربيــة نحو عامني يف العثور عــىل أدلة قانونية كافية 

للبت نهائياً يف اتهام جهاز االســتخبارات التابع للرئيس 

الليبي السابق معمر القذايف بتدبري حادث التفجري.

يف املــايض كانت حوادث الطائــرات تنحرص غالباً يف 

جرائم الخطف والتفاوض عىل مطالب يراها الخاطفون 

مرشوعــة، وكانت أغلب هذه العمليــات ينتهي مبأس 

انســانية مروعة جراء اقتحام الطائــرات املختطفة من 

أجــل تحرير الرهائن. ثم شــهد مســار جرائم الطريان 

املدين منعطفــاً نوعياً بالغ الخطورة باعتداءات الحادي 

عرش من ســبتمرب 2001 االرهابيــة، عندما أطلت عىل 

العامل ظاهرة االنتحاريني الجويني، ما وضع أجهزة األمن 

واالســتخبارات يف العــامل أجمع يف مواجهــة تحد بالغ 

األهمية يتعلق بأمن قطاع النقل الجوي، الذي يعد أحد 

أهم قطاعات االقتصاد العاملي، يف ظل الرتابط الحاصل 

بني النل الجوي وشبكات الخدمات اللوجستية الداعمة 

واملرتبطــة مبارشة بهذا القطاع مثل مؤسســات التأمني 

وخدمات املطارات وحركة الســياحة واألســواق الحرة 

وحركــة نقل البضائع وغريها من القطاعات والخدمات 

االقتصادية والتجارية ذات الصلة.

جرائــم االرهاب الجوي تطــورت والحقتها تطورات 

موازيــة يف االجــراءات األمنيــة، التي بلغــت درجات 

ومستويات من الشــدة والدقة، السيام يف بعض الدول 

الغربية مثل الواليــات املتحدة األمريكية، دفعت هذه 

الدقــة والحذر الكثريين إىل انتقادها، ولكن كان الوازع 

واملربر أقوى دامئا من أي شكوى او انتقادات كون األمر 

يتعلــق بحياة ماليني البرش الذين يتنقلون عرب الرحالت 

الجويــة عــىل مدار الســاعة. وازداد القلق من ســعي 

جامعــات االرهاب إىل تفجري الطائــرات املدنية عقب 

محاولــة تفجري طائرة يف ســامء ديرتويت األمريكية يف 

ديسمرب عام 2009، حني حاول مواطن نيجريي تفجريها 

عرب عبوة ناســفة نجــح يف تهريبها إىل داخل الطائرة يف 

مالبسه.

مؤخرا، تجــدد النقاش حول هذا الخطر عىل خلفية 

تقارير اســتخباراتية غربية تحدثت عــن تفجري طائرة 

ركاب روســية أقلعــت من مطار رشم الشــيخ املرصي 

متوجهــة إىل اىل مدينــة ســانت بطرســربغ الروســية 

الشاملية، ورافق هذه النقاشات جدل قانوين حول حق 

الدولة التي وقعت عىل أرضها يف الحصول عىل أي ادلة 

تتوصــل إليها األطراف الدولية التــي لها عالقة مبارشة 

أو غــري مبارشة بالحادث، حيــث تحفظت بعض الدول 

عىل تزويد السلطات املرصية باملعلومات التي توصلت 

إليها أجهزة االستخبارات، او التي تم تبادلها مع الرشكاء 

الدوليني حول اســباب ســقوط الطائرة الروســية فوق 

ســيناء املرصية، ما أنتج بدوره نقاشات إعالمية موازية 

انطلقت من نظرية "املؤامرة" وفرضية تورط دول عدة 

يف حادث تفجري الطائرة الروســية ألســباب واعتبارات 

انترشت عىل نطاقات إعالمية واسعة آنذاك.

االرهاب الجوي
الشــك أن فرضية تفجري طائــرات مدنية يف الجو ظلت 

ـ وال تزالـ  الشــبح الذي يقلق ســلطات أمن املطارات 

يف العامل أجمع، الســيام يف الواليات املتحدة األمريكية، 

حيــث تعمل "الوكالــة الفيدرالية لســالمة النقل" عىل 

كشــف أي ثغــرات أمنية ميكن أن تســتغل يف تهريب 

املتفجرات أو أي معدات أخرى تهدد الســالمة الجوية 

للطائــرات املدنية، وكانــت هذه الوكالة قد كشــفت 

منذ أشــهر أن اختبار قامت بــه يف املطارات األمريكية 

قد كشــف عن نجاح محاوالت تهريب قنابل وأســلحة 

مزيفة بنســبة نجــاح بلغت %95 وفــق تقارير وزارة 

األمن الداخيل األمريكية. 

اإلشكالية التي تثريها عمليات اخرتاق أمن املطارات 

يف بعض دول العامل أنها تفتح الباب امام نقاشــات من 

نــوع آخر يتعلق بدعــوات ترتدد بــني الفينة واألخرى 

وعقــب كل حادثــة من هــذا النوع وتتمحــور حول 

إرشاك عنــارص أمــن غربية يف تأمني الرحــالت الجوية 

مبطارات الدول التي يتشكك الغرب يف ضعف إجراءات 

التفتيــش مبطاراتهــا أو قصــور إجــراءات الحامية مبا 

يجعلها عرضــة لالخرتاق األمني مــن جانب تنظيامت 

االرهــاب وجامعاته.  وهذه النقاشــات تثــري بدورها 

قضيــة الســيادة الوطنية للــدول، إذ أن أمن املطارات 

هو شــأن ســيادي للدولة، وأي تدخل خارجي فيه عن 

طريــق االذعان والفرض والجرب ميثل تدخالً يف شــؤون 

هذه الدول مبا ينتقص من ســيادتها وينال من كرامتها 

وكربيائهــا الوطني. وهذا األمر يتطلب نقاشــات دولية 

شــفافة ومعايري واضحة للعمل وتحقيق املساواة بعيداً 

عــن نفوذ القوى الكربى املهيمنة عــىل مفاصل النظام 

العاملي، إذ أن بوســع هذه القــوى االيعاز للمنظامت 

واملؤسســات الدولية املختصة خفض تصنيف املطارات 

التي ترفــض االذعان لرشوط التدخــل الدويل ومن ثم 

رضب اقتصــادات هــذه الدول وإضعــاف نصيبها من 

السياحة العاملية وصوالً رمبا إىل نوع من العزلة الدولية.

أخطار وتحديات
تواجــه الطريان املــدين خالل املدى املنظــور تحديات 

عــدة أهمها مــدى توافر أســلحة متقدمــة يف متناول 

تنظيامت االرهاب، ومدى ســالمة آليات صناعة النقل 

الجــوي وخدمــات فحص الــركاب والبضائــع الراهنة 

ملجابهــة التحديــات االرهابية ومقدرتهــا عىل تفادي 

احتامالت االخرتاق األمني والفساد وغري ذلك من أمور 

وســلوكيات برشية قد يصعب أحياناً الســيطرة عليها 

بشــكل مطلق، ومدى تطور الطائرات بحيث تستطيع 

اكتشــاف مصادر الخطر ذاتيا وبطــرق آلية، فضال عن 
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التحديات التقنية الخاصة بوجود أجيال من االرهابيني 

عىل دراية علمية تفوق نظرائهم يف تنظيامت االرهاب 

التقليدية، حيث رصدت بعض التقارير االســتخباراتية 

انضــامم متخصصــني يف علــوم الفيزيــاء والكيميــاء 

والتقنيات العســكرية إىل تنظيــم "داعش" وغالبيتهم 

ممــن تعلموا يف دول غربية من ذوي األصول العربية، 

وهذا األمر يعني وجود احتاملية عالية لشــن هجامت 

غري متوقعة عىل الصعيــد الخططي من جانب أجهزة 

األمن وتستخدم فيها تقنيات عالية، كام بات من الوارد 

امتــالك تنظيامت االرهاب مقــدرة عىل تعطيل حركة 

املالحة الجوية أو الســيطرة عليهــا واختطافها لتصبح 

خاضعة ألهداف االرهابيني.

هــذه التحديــات األمنية غري املســبوقة يــرى فيها 

بعض الخــرباء مقدمــة لتدخل الســلطات الغربية يف 

اإلرشاف األمنــي عــىل اإلجــراءات األمنيــة املتبعة يف 

مطارات دول عدة يشــتبه يف وجود قصــور بإجراءتها 

األمنية، مــن أجل تأمني حركة النقــل الجوي والطريان 

من هذه الــدول وإليها، مع ماينطــوي عليه ذلك من 

جدل قانوين ـ ســيايس بشأن اخرتاق سيادة هذه الدول 

واالنتقاص منها وما قد يثريه ذلك من إشكاليات داخلها 

وتعريض الحكومات والقادة إىل انتقادات من الشعوب 

والساسة املعارضني ونشطاء وسائل التواصل االجتامعي 

بدعوى التفريط يف الســيادة الوطنية والسامح بعودة 

املامرسات واالمالءات التي كانت تفرضها القوى الكربى 

منذ عقود طويلة خلت.

هناك ايضاً من يرى أن نقاشــات الســيادة والنفوذ 

الدائرة حول السيطرة عىل مطارات الدول تدفع باتجاه 

انبعــاث أفكار ظلــت تحلق لبعض الوقــت يف الفضاء 

البحثي خالل الســنوات القالئل املاضية وتدفع باتجاه 

اندثار النظام العاملي القائم طي صفحة القوة العظمى 

األوحــد وبزوغ عرص الحكومة العاملية التي تدير العامل 

أجمــع من خــالل معايري قيميــة وسياســية وأخالقية 

واقتصادية مشرتكة، وهي فكرة نظرية تتغذى تدريجياً 

عىل طغيان موجات العوملة ومتددها بشــكل متزايد يف 

أرجاء العامل شتى.

  والشــك أن تفاقــم خطــر االرهاب الــذي يهدد 

املطــارات وحركــة النقــل الجــوي يف مختلــف دول 

العــامل ومناطقه إمنا يدفــع يف اتجاه تعقيد االجراءات 

واآلليــات املتبعة لتأمني هذا القطــاع الحيوي، حيث 

يطــرح بعض الخرباء أفكار تصب يف مجملها يف ســلة 

تقييد حرية املســافرين وتقلص مــا يتمتعون به من 

سهولة وامتيازات، كام أن هذه األفكار تفاقم التكلفة 

بســبب زيادة االجــراءات وجلب مزيد مــن أدوات 

الرقابــة األمنية وتقليص االعتامد عىل الكم يف العنرص 

البــرشي ملصلحــة الكيــف واالعتامد عــىل التقنيات 

املتطورة، السيام يف مجال التعقب االستباقي لالرهابيني 

املحتملني يف املطارات عىل أســاس تحليل السلوكيات 

والترصفات التي تسبق الصعود للطائرات، وهي عبارة 

عــن برنامج مكلف يطبق بالفعل منذ فرتة طويلة يف 

الواليات املتحــدة األمريكية (تكلــف أكرث من مليار 

دوالر منــذ تطبيقه يف عام 2007)، ويســمى برنامج 

"فحــص الــركاب بواســطة تقنيات املراقبــة" ويقوم 

عليها ضباط "كشف السلوك" ممن يتلقون تدريبات 

نفسية وأمنية خاصة تساعدهم عىل كشف االرهابيني 

املحتملني من خالل التفاعل معهم طيلة مراحل عبور 

حواجز التفتيش األمني.

وهــذه النوعية من الربامج تتطلــب تدريبات عالية 

للضباط املســؤولني عنها ملساعدتهم عىل مواجهة ذكاء 

املجرمــني واالرهابيــني القادرين عىل إخفاء مشــاعرهم 

 micro  وانفعاالتهم أثناء السفر، واكتشاف ما يسمى بـ

expression وهي تعنــي التعبريات واالمياءات الصغرية 

التي يركز عليها رجال األمن الذين ينترشون بالزي املدين، 

حيــث يركزون عــىل متابعة تعبريات وجه ولغة جســد 

الــركاب أثناء تعاملهم مع ضباط األمن والتفتيش. ومثل 

هذه النوعية من الربامج املتخصصة ال تزال قيد التطوير 

يك تتفادى االنتقادات املوجهة إليها عىل خلفية اخفاقها 

يف بعض األحيان يف عدم التفرقة بني الشواهد واملؤرشات 

التي يتقاسمها كثري من املسافرين مثل الخوف الطبيعي 
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مــن الســفر ورهبتــه ومــا يكتنــف الرحــالت الجوية 

ومايســبقها من مشاعر انسانية معقدة من ناحية، وبني 

محــاوالت االرهايب املحتمل التمويــه والتخفي والتهرب 

من محاوالت الرقابة واألعــني األمنية يف املطارات.وهي 

التباسات تســبب الحرج كثرياً للقامئني عىل هذه الربامج 

ولكن الخرباء يعتقدون أن تراكم الخربات سيســاعد عن 

فهــم أعمق ورســم تصورات أفضل وأكــرث دقة لالرهايب 

املحتمــل قبــل ارتكاب جرميتــه، فضالً عــن أن البعض 

يحاجج بــأن أي مضايقات قد تفرزهــا عمليات الرقابة 

االســتباقية هي رضيبة ينبغي عــىل الجميع تفهمها من 

أجل بلوغ مرحلة أفضل من األمن الجوي.

وهــذه النوعية مــن الربامج ذات الطابــع التحلييل 

االســتباقي تســهم يف تحســني أجــواء أمــن املطارات 

والرحــالت الجوية، ولكــن تطبيقها واقعيــاً يف معظم 

دول العــامل يبــدو صعب املنال ومكلــف للغاية، بينام 

يواجــه تطبيقهــا يف مجتمعــات متقدمــة كالواليات 

املتحــدة إشــكاليات معقدة ويصطــدم بدعاة حقوق 

االنســان والنشــطاء الذين يتهمون القامئني عىل تنفيذ 

هذه الربامج بالعنرصية ويزعمون أنهم يبنون تصورات 

انطباعية عن املســافرين،  ويرى البعض منهم أن هذه 

الربامج مبثابة ترخيص بالتحرش باملسافرين ومضايقتهم، 

بينام ترص الســلطات عــىل أن اإلحالة للتفتيش اإلضايف 

بســبب االشتباه يرجع عادة إىل اشتباه حقيقي. وهناك 

أيضا مطالبات بتعميم أنظمة الرقابة واألمن املطبقة يف 

دول االتحــاد األورويب مثل نظــام الرقابة عىل موظفي 

املطارات وليس املسافرين فقط، بحيث يصبح املوظفني 

جميعاً تحت الرقابة املشــددة مبجرد دخولهم املنطقة 

اآلمنة، وهي معايــري تطبقها دول االتحاد األورويب منذ 

عام 2004 تقريباً، وسبق تطبيقه يف مطارات بريطانيا يف 

التسعينيات عقب كارثة "لوكرييب" بعد زرع قنبلة داخل 

إحدى الطائرات األمريكية يف مطار هيرثو الربيطاين.

ومع ذلــك فإن اإلجــامع الوحيد تقريبــاً بني خرباء 

األمــن واملتخصصني هــو أنه ال توجد آليــة أو تقنيات 

تحمي من االرهاب بنســبة مائة باملائة يف ظل التطور 

الحاصل يف أداء تنظيامت االرهاب واندماجها املتواصل 

مع الطفرات التقنية والعلمية واســتقطابها عنارص عىل

درايــة عالية بالتطــور العلمي، فضال عــن أن التعقيد 

املحيط بالجرمية حيث ميكــن لرشيحة معدنية صغرية 

ميكــن اخفاؤهــا أن تحمل مواد متفجــرة، ويف حاالت 

الرقابة املشــددة تطرح فرضية التفتيش اليدوي، وهي 

بدورها تتطلب املهارة والخربة الفنية العالية فضال عن 

عقبة اقتصادات التشغيل واالنفاق املايل وعقبات فنية 

أخرى مثل التأخــري ومواعيد اقالع الطائرات، فضال عن 

حدوث تواطؤ من داخل املطارات وهو يحدث بشــكل 

طوعي او إجباري عن طريق اختطاف أحد أفراد عائلة 

عامل املطــار ثم إجباره عىل التواطــؤ يف إدخال قنبلة 

داخل طائرة وغري ذلك.

  ولكن هذا الســباق بني الجرمية االرهابية ووسائل 

مواجهتهــا هو ســمة للعالقة الجدلية بــني طريف هذه 

املعادلــة، فــكل تطــور يف األداء والرقابــة األمنية كان 

نتيجة مبارشة لجرمية نوعيــة، فحادث اختطاف طائرة 

هندية يف عام 1985 أســفر عن تغيريات جذرية يف أمن 

املطــارات الغربية، كام أدت اعتداءات 11 ســبتمرب إىل 

انقــالب نوعي يف مفاهيــم وإجــراءات الرقابة األمنية 

مبطارات الواليات املتحدة والعامل، حيث متت االستعانة 

بوســائل متطــورة بداية من املاســح الكهربايئ الدقيق 

الكتشــاف املواد املتفجرة، وصــوالً إىل األجهزة الذكية 

التي تقوم مبســح األفــراد وتطلق صافــرات انذار عند 

مرور أي شــخص لديه مواد ميكن أن تضاف إىل شخص 

آخــر تم فحصه قبلــه ليكونا مادة خطــرة أو قنبلة أو 

غري ذلك، مروراً بتفتيش االحذية والجوارب الذي طبق 

يف عــام 2001 بعد محاولة الربيطاين ريتشــارد ريد، يف 

ديســمرب 2001 تفجري رحلة أمريكية من مدينة باريس 

إىل ميامي باســتخدام متفجر حــاول تهريبه يف الحذاء، 

وهنــاك أيضا محاولــة اســتهدفت تدمــري 7 طائرات 

بواســطة متفجر مكون من مواد ســائلة يف عام 2006 

وأســفر عنها وضع قيود مشــددة عــىل حمل كميات 

السوائل مع املسافرين عىل الطائرات.

ويف الخالصــة، فــإن أحــد أهم ضامنــات التصدي 

لخطر االرهاب الجوي تكمن يف تكريس ثقافة مكافحة 

االرهاب عاملياً، كقيمة أو مطلب أسايس يضاهي أو رمبا 

يفوق أي مطالب تتعلق مبراعاة الحريات ألن هذا األمر 

يتطلب أحياناً مامرسات توصف من جانب البعض بأنها 

تقييدية، يف حني أنها رضورية ألمن األفراد واملجتمعات 

طاملــا توظف يف حــدود املعايــري املهنيــة والقانونية 

واألمنية، كام يتطلب تعزيز التعاون الدويل يف مكافحة 

هــذه الظاهــرة البغيضة، الســيام عىل صعيــد تبادل 

املعلومات والتنسيق األمني االستباقي الذي يحول دون 

انتقال هذا الخطر من منطقة أو دولة إىل أخرى•

املصادر:
- http://archive.aawsat.com� 
- http://arabic.cnn.com 

- http://csis.org

- http://www.qasioun.net

- http://www.dw.com

أهم ضمانات 
التصدي خلطر 
االرهاب اجلوي 

تكمن � تكريس 
ثقافة مكافحة 

wاالرهاب عاملي
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تبديل القوات العسكرية / الدالالت واالبعاد
wالقوات املسلحة لدولة ا�مارات العربية املتحدة منوذج

ال تُقاس قوة الدول ال باملساحة وال 
بالسكان وامنا بالحضور والتاريخ 
واالنجاز ، وهاهي دولة االمارات 
العربية املتحدة تعيش االنجازات 
واالنتصارات واالحتفاالت بيوم 
الشهيد واليوم الوطني الرابع 
واالربعني ، وتكتب الحارض 
واملستقبل بحروف من ذهب كام 
كان عهدها يف الجود والعطاء منذ 
نشأتها تجود باغىل ما متلك ... 
جادت بدم ابنائها وُرويْت ارض 
العروبة ومنبع االصالة بالدم بْذالً 
وعطاًء وهي نفس االرض التي 
رواها القائد واالب الحاين  سمو 
الشيخ زايد رحمه الله عندما 
اعاد بناء سد مأرب  يف بدايات 
سبعينات القرن املايض ،فاكتست 
االرض خضاراً ودبت الحياة يف هذه 
املنطقة والتي هي أصل العرب 
حيث التاريخ ومأرب االصالة واملاء 
والتضحيات.

بقلم:د. صالح املعايطة

إن تبديــل القــوات يف الحــروب واملعارك هــو مفهوم 

وموروث تاريخي وثقافة عسكرية مرتسخة ولها دالالت 

وابعاد تدل عىل ان الدولة متتلك عنارص القوة  الوطنية  

وقادرة عــىل التكيف واالســتجابة ، واصبحت عمليات 

التبديل تُدرس كصفحة من صفحات الحرب ومتطلبات 

الزامية بقرار من االســرتاتيجية  العسكرية والتي طبقها 

سيدنا عمر بن الخطاب ريض الله عنه عندما اصدر قرارا 

بعدم ابتعاد الجنود عن اهلهم اكرثمن ستة اشهر.

اسرتاتيجية وخطط تبديل القوات تُبنى عىل معطيات 

تتعلق بالبيئــة العملياتية والجغرافيــا والطقس والتي 
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املــدن التي تم تحريرها من رشورهم وطغيانهم ليعود 

االمل إلهل اليمن .بعد تسليم املهام والواجبات للدفعة 

الثانية لتســتمر مســرية العطاء والتضحيــات ومالحم 

البطوالت يف الساحات وامليادين ، ليتواصل عطاء وبناء 

" عيــال زايد" جنــود الوطن من الدفعــة الثانية إلنهم 

ابطال يخلفون ابطاالً وحامة يستلمون الثغور من حامة 

مادام الوطن هــو االغىل وما دامت ارض االمارات هي 

االوىل ومادام االماراتيون ُهْم من اجادوا حياكة الجسد 

بجغرافيا الوطن قوالً وعمالً ووفاًء وانتامًء .

مفهوم ودالالت وابعاد تبديل القوات
إن اســرتاتيجية  تبديــل القطعــات العســكرية ضمن 

مســارح العمليــات  ومناطق  القتال هي اســرتاتيجية 

معروفــة وتقــوم بهــا كل الجيــوش  ضمــن خطــط 

ومنهجيات مدروســة من اجــل تحقيق االســتمرارية 

واالحرتافيــة ولقــد كان قــرار دولة االمــارات العربية 

املتحدة باجراء هــذا التبديل االســرتاتيجي والعمليايت 

لجزء من قواتها املسلحة العاملة ضمن قوات التحالف 

العريب بقيادة اململكة العربية الســعودية له الدالالت 

واالبعاد السياسية والعسكرية والجغرافية واالجتامعية  

واالداريــة والتنظيمية  واالعالمية والتي ســأتناولها من 

خالل الحقائق واملعطيات التالية:

اجمــع معظم املحللون والخــرباء ان عملية التبديل 

تصــب يف مصلحــة التحالف وتــدل عــىل ان القيادة 

السياســية / العســكرية يف دولة االمارات متتلك قراءة 

واضحة إلسرتاتيجية الحرب واسرتاتيجية العمليات وان 

عمليــة تبديل القــوات االماراتية تدل عــىل احرتافيتها 

للحفاظ عىل استمرارية وادامة العمليات العسكرية .

تبديل القوات هو تكتيك عســكري يتم بعد دراسة 

جغرافيا منطقة العمليات العســكرية بشــكل شــامل 

وواســع وهذا الجهد العسكري واملعلومايت الذي قامت 

بة القوات املسلحة االماراتية هو تكتيك ايجايب واحرتايف  

معُمول به يف كل جيوش العامل  يهدف اىل  تجديد دماء 

إن اسqاتيجية  تبديل 
القطعات العسكرية 

هي اسqاتيجية 
معروفة وتقوم بها 
كل اجليوش  ضمن 

خطط ومنهجيات 
مدروسة

تؤثــر كلها مجتمعة مــع طول الوقــت وطبيعة القتال 

عــىل االنجاز والروح املعنوية، مــع االخذ بعني االعتبار 

صعوبــات ومحاذير التبديل والخــربة وبنك املعلومات 

املوجــودة لــدى القوات حيث ال بــد ان تكون القوات 

الجديدة عــىل دراية باملعلومــات املُحدثة عىل االرض 

والعــدو من خــالل ايجازات هيئات الركــن وبعد ذلك 

يتــم ايجاز كامل مكونات قوة الواجب .وهذا له مردود 

ايجايب عىل القوات "املُستبدلة واملُبدلة"، ويُشكل فرصة 

جيــدة للقوات الجديدة حتى تقــوم مبهام وادوار تؤكد 

ثقــة القيادة فيها ، إضافة اىل اكتســاب الخربة واملعرفة 

امليدانية يف ظروف الحرب الحقيقية.

لقد تــم تبديل الدفعة االوىل من مــن ابطال قواتنا 

املســلحة البواســل مصدر فخرنا واعتزازنا ليعود هؤالء 

االسود اىل ارض الوطن " دولة االمارات العربية املتحدة 

" وطــن الشــموخ والتحدي " دار زايــد" الخري واملحبة 

والسالم بعد ان انجزوا مهامتهم البطولية بثبات وعزمية 

قويــة ، وبذلوا الكثري الكثري وقدمــوا التضحيات بصورة 

مرشفة خالل مشــاركتهم ضمن قــوات التحالف العريب 

من اجل اعادة الرشعية لليمن الشــقيق وشــاركوا ايضا 

يف تحريــر عدن وبــاب املندب ومأرب واعــادوا الحياة 

والبســمة اىل الشــعب اليمني من اجل نرصة االشــقاء 

واحقــاق الحق ودحر املليشــيات االنقالبيــة لتخليص 
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القوات عىل جبهــات القتال وبجاهزيــة قتالية  عالية 

ومتحمســة ومتحفزة إلســتثامر النجاحات واالنجازات 

التي حققتها الدفعة االوىل .

تبديــل القوات جاء بعد اكرث من 7 اشــهر قتال  يف 

جغرافيــا وبيئــة عمليــات مركبــة وصعبــة ومعقدة 

وُمتداخلة مع تنظيــامت متمردة تعرف طبيعة االرض 

وتقاتل باســلوب القتال الهجني والكر والفر واستخدام 

املدنيــني كــدروع برشية وقطــع خطــوط املواصالت 

واالمدادت عــن الناس املحارصين يف املدن ، مام فرض 

عىل قــوات التحالف جهــدا ووقتا للتكيــف مع هذه 

املعطيات واملتغريات عىل االرض.

يف العمليات العســكرية طويلة االمد ويف مســارح 

عمليات خارج الحيز الجغرايف املحيل للدولة فالبد من 

ان تأخذ القوات املقاتلة فرتة راحة واعادة تنظيم ، وهنا 

البد من اجراء عمليات االســتبدال كخيار اســرتاتيجي 

مدروس خاصة وان قوات الدفعة الثانية االمارتية متتاز 

بكفــاءة قتاليــة وجاهزية واحرتافيــة  عالية يف العمل 

تحت كل الظروف االستثانية.

جاء تبديل القوات االماراتية يف الوقت الذي تستعد 

قــوات التحالف لتحرير صنعــاء بعد ان تم تحرير اكرث 

من %75 من االرايض اليمنية والعمل عىل خط موازي 

العــادة االعامر والبنــاء والتأهيل وهذا ما تُشــارك به 

القوات املسلحة االماراتية يف عمليات اعادة االمل اي ما 

يُســمى باملفهوم االسرتاتيجي " عمليات الطيف الكامل 

" فالقوات املســلحة االماراتية نجحــت يف تطبيق هذا 

املفهــوم ، ولهذا جاء التبديل كقيمــة ُمضافة يف مجال 

الخــربات والقدرات  واتاحة الفرصــة ملزيد من املهنية  

واالحرتافيــة لجميع مكونات القوات املســلحة  وعىل 

كافة املستويات.

عمليــة تبديل القوات االماراتية جــاءت لتُؤكد عىل 

التزام القيادة السياسية بالواجب القومي العريب ، وعىل 

رشعيىة القرار الســيايس والعســكري ، املدعوم بتالحم 

وطني غري مســبوق ومتاســك الجبهة الداخلية والرأي 

العام واالتجاه العام وترســيخ الــوالء واالنتامء للوطن 

وحامية  املصالح الوطنية يف الداخل والخارج.

عملية تبديل القوات املســلحة االماراتية  جاءت لتؤكد 

عــىل اللحمة االجتامعية وتوحد الــرؤى واملواقف الوطنية 

بني ابناء الوطن من اقصاه اىل اقصاه قيادة وشــعبا ، وهذا 

يُفند املزاعم التي قد تظهر بني الفينة واالخرى عن اختالف 

املواقف تجاه القضايا املصريية والكربى التي تخُصنا جميعا  

،حيــث اجمعــْت دولة االمــارات العربية املتحــدة قيادة  

وشــعبا ان قوة الدولة من قوة الــروح التي تجعل الجمع 

والطرح والقســمة وحتى الــرضب ليس هو معيار تعريف 

الوطن والدولة.

عملية تبديل القوات املســلحة االماراتية جاءت للتأكيد 

عــىل أن دولة االمــارات العربية املتحدة واقفــة كالجبال 

العالية  يصعب التســلق عليها وشــامخة كاملنارات تُعمي 

االبصار ، كام متتلك دولة االمــارات العربية املتحدة قوات 

مســلحة محرتفــة ، وقادة وحكام يُشــكلون مصــادر قوة 

وُصناع تاريــخ مجيد وبيوت كرامة واعتــزاز يرتفعون عن 

التنكر ويبتعدون عن االنحدار.

جاء القرار الســيايس لتبديل القوات املسلحة االماراتية 

بعد النجاحــات واالنتصارات التي حققتهــا قوات الدفعة 

االوىل  لتأيت الدفعة الثانية بجاهزية قتالية عالية لالستثامريف 

النجاحــات واالنجازات وهذا دليل ان اســرتاتيجية الدولة 

تُركــز عىل تعزيز النجاحات يف مأرب  وعدن وتعز والضالع 

ولحج وابني وشبوة وقاعدة العند وغريها من مواقع الرشف 

والتضحيات 

عمليــة التبديل هي رســالة قويــة للحوثيــني وقوات 

املخلــوع صالــح  ولبعــض دول االقليــم التي تســعى اىل 

الهيمنة عىل اليمن ان دولة االمارات العربية املتحدة متتلك 

االرادة والتصميــم والعزمية  والقرار الســيايس /الســيادي 

ان تأخذ القوات املقاتلة فرتة راحة واعادة تنظيم ، وهنا 

اـرتاتيجي  من اجراء عمليات االســتبدال كخيار اسـ ــالبد

مدروس خاصة وان قوات الدفعة الثانية االمارتية متتاز 

ؤؤُؤؤلتُؤكد عىل الوطنجــاءت عمليــة تبديل القوات االماراتية ج

عم

ــعــىل

العالية

االبصا

مســل

ننُصناع و

التنكر

جا

بعد ا

االوىل

النجاح

ررتُركــز

ولحج

والتض

عم

املخلـ

الهيمن

االراد
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الواضــح وامللتزم إلنجاز املهمــة عىل اكمل وجه من خالل 

اســرتاتيجية عسكرية واضحة وصحيحة معمول بها يف كل 

جيوش العامل .

عملية التبديــل تصبُفي مصلحة الحضــور االمارايت 

القوي واملميز يف عاصفة الحزم وإعادة االمل وللرشعية 

اليمنية ومثل هذه الخطوة ذات طابع اجرايئ له عالقة 

بسري العمليات العسكرية والحفاظ عىل زخم الحضور 

التعبــوي للمشــاركة االماراتية التي قدمــت النموذج  

واحرف من النور عىل البســالة والتضحية والحزم عىل 

حامية االمن الخليجي واالمن القومي العريب.

عمليــة التبديــل تؤكد عــىل ان ُمهمــة التحالف يف 

اليمن عادلة وتحىض برشعية خليجية وعربية واقليمية 

وعامليــة  من خــالل جامعة الــدول العربيــة  والقرار 

االممــي 2216  ، إضافــة اىل ان الشــعب اليمني كان 

وال يــزال مرحبا بقــوات التحالف وقد ملس التحســن 

وعودة الحياة وفتح املدارس واملستشــفيات  وتشغيل 

املؤسسات الخدمية .

جاءت عملية تبديل القوات جاءت للرد عىل الحرب 

االعالمية والنفسية والتي تقوم بها جامعة الحويث وصالح 

بالرتويــج بان القوات االماراتية قــد انُهكت وتعبت يف 

حني تأيت املفاجاة االسرتاتيجية لدولة االمارات باستبدال 

القوات وبقوات اخرى جاهزة وهذه هي خطوة جريئة 

وتكتيكية ستبقى من الدروس العسكرية  املستفادة.

عمليــة تبديــل القــوات االماراتية تقــود املحللون 

االسرتاتيجيون اىل قراءة دولة االمارات العربية املتحدة 

بنرش قــوات قتالية ميدانية يف اليمــن من منظورين : 

االول سيايس واآلخر عســكري/ عمليايت ، فمن املنظور 

الســيايس جاء القرار للتأكيــد عىل ان ال عودة عن قرار 

اعــادة الرشعيــة واالســتقرار لليمن وذلــك ان القرار 

يحظى بدعم وطني امــارايت وخليجي بعد ان تحققت 

االنتصارات بدم الشهداء، واالثاين من الجانب العمليايت/ 

العســكري فإن اســتبدال القوات امليدانية بقوات من 

خطوط العم واالحتيــاط يخدُم ويُحقق اكرثمن هدف: 

اراحة القوات املقاتلة واعطائها الفرصة إلعادة التجهيز 

واالستفادة من التجارب والخربات امليدانية ، إضافة اىل 

اعطاء الفرصة لقوات الخــط الثاين/ او قوات االحتياط 

يف املشــاركة امليدانيــة لرفع كفــاءة وجاهزية  جميع 

مكونات القوات املسلحة املقاتلة ، وبث الروح املعنوية 

يف املشاركني يف برامج الخدمة الوطنية  وهذا هو حجر 

االســاس يف اســرتاتيجية  اعداد الشــعب بكل مكوناته 

للدفاع عن تراب هذا الوطن الغايل.

عمليــة تبديل القــوات االماراتية اثبتــت ان هناك 

تفكري وتخطيط اســرتاتيجي  واضــح ومدروس وتكتيك 

عســكري ينــُم عن رؤيــة وبُعــد اســرتاتيجي للقوات 

املســلحة االماراتية ويتم اتباعــه يف الحروب املحدودة  

وغري املحدودة، وهذا يؤكــد الجاهزية العالية للقوات 

املســلحة  وقدرتها عىل استخدام وتطبيق احداث انواع 

من التقنيات العســكرية الحديثة والقدرة عىل التكيف 

االسرتاتيجي مع متغريات البيئة االسرتاتيجية املتحركة.

اثبــت جنودنا العائدون من جبهات القتال يف اليمن 

انهم مل يكونوا مجــرد مقاتلني لبوا نداء الواجب يف بلد 

شقيق وهبوا لنجدة اخوة لهم هناك يك يُعيدوا تصحيح 

املسار الذي اراد له الحوثيون وصالح ان يذهب بإتجاه 

آخر يرض بجريانه ، وامنا ُهْم رســل ســالم ومحبة حيث 

كان الجانب االنساين يف مهمتهم مواكبا للجانب القتايل 

وكان الحــرص عــىل حياة النــاس وعدم تدمــري البنى 

التحتية والجســور واملدارس كام يفعل الحوثيون وكان 

هدف قوات التحالف العريب هو التعمري وليس التدمري، 

لتُكمــل الدفعــة الثانية املهمة حتى يعــود اليمن كله 

طاهرا محررا من الحوثيني واتباعهم. 

ماذا قالوا يف وداع واستقبال أسود االمارات
كان الشعب االمارايت كله وجميع كل من هم عىل ارض 

امارات الخري والعطاء والتضحيات  يف اســتقبال ووداع 

االبطال وعىل راًسهم اصحاب السمو حكام وشيوخ دولة 

االمارات العربية املتحدة ويف مقدمتهم صاحب السمو 
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الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة  

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب وصاحب السموالشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد 

االعىل للقوات املسلحة يف استقبال دفعة جنود الوطن 

االوىل ابطال قواتنا املســلحة مصدر فخرنــا واعتزازنا، 

عــادوا اىل ارض الوطن دولة االمارات وطن الشــموخ 

والتحدي " دار زايد" الخري واملحبة والسالم ، عادوا بعد 

ان انجــزوا مهامهم البطولة بثبات وعزمية قوية وبذلوا 

الكثري الكثري وقدموا التضحيات والشهداء  االبرار خالل 

مشــاركتهم ضمن قوات التحالف العريب الذي تقوده 

اململكة العربية الســعودية  وتاليا اجمل ما ســمعت 

وقرأت وانا اتابع عودة االبطال ووداع البواسل:

ما اعذب واصدق كلامت صاحب الســمو الشــيخ 

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ُملخصا منهــج دولة 

االمارات العربية املتحدة االنســانية العظيمة حني قال 

( إمارات الســالم ... ســالم عىل زايد وراشد واخوانهام 

الذين عاهدوا الدنيا عىل رفع راية السالم ... سالم عىل 

ابطالنــا العائدين ببشــائر النــرص واخوانهم املرابطني 

الصامدين ... وســالم عىل اخوانهم الذين ســينضمون 

اىل ساحة الرشف والكرامة مدافعني عن الحق ومعليني 

كلمته... فنحن امة سالم ال نتواين يف نرش اسبابه وارساء 

مقومــات حفظــه واســتمرار... نذود عــن قيم الخري 

والحق والعدل).

يف " دار زايد" ومدينته العســكرية جًسد االستقبال 

الرســمي والشــعبي املســتحق لالبطال اســمى معاين 

الحــب والوالء والوفــاء والتالحم الوطنــي بني القيادة 

والشعب حيث وًجه ايضا صاحب السمو الشيخ محمد 

بــن زايد آل نهيان كلمة لالبطال الذين اســتلموا املهام 

قائــالَ: (انني واثق من بأنكم ســوف تواصلون ما بدأه 

اخوانكم بــكل قوة وارصار وعزمية ألن هذا هو شــأن 

املقاتــل االمــارايت يف كل املواقع واالزمــان ، وهذا هو 

املعدن االصيل لالنســان االمارايت الذي يتجىل يف اوقات 

التحدي الذي ترىب عىل مســاعدة الشقيق والدفاع عنه 

ومد يد العون لكل ُمستغيث مهام كلفه من تضحيات ، 

إنكم وأنتم تتوجهون اىل اليمن لتسكملوا تطهري االرض 

مام بقي من املليشــيات املتمــردة اىل جانب اخوانكم 

من قوات التحالف العريب االخرى وانتم تحملون معكم 

اخالق دولة االمارات العربية املتحدة وقيمها وموروث 

االباء واالجداد ، وانني عىل ثقة بأنكم ستؤدون دوركم 

الوطنــي والقومــي واالنســاين وبكل شــجاعة ، فانتم 

ابناء مدرســة زايد التي تعلمنا فيها جميعا الثبات عىل 

املباديء والصمود يف مواجهة التحديات والوقوف دامئا 

اىل جانب الحق). 

عادوا اسود الوطن وكان يف استقبالهم الوطن باكمله 

وصافحــت ميناهم ايــادي القيادة الوفيــة التي عربت 

عن فخرها بهــم ، فطبعوا كلامت الفخــر واالعتزاز يف 

نفوس هؤالء الرجــال االبطال فامثالهــم جديرون الن 

يــروا الوطن يف عيون كل من انتظرهم ليلوح لهم معربا 

عن فخره واعتزازه بشجاعتهم وتحديهم العدو الغاشم 

وعرفانا وتقديرا لشخصهم فُهْم غرْس زايد الخري ورجال 

خليفته خليفة حفظه الله ورعاه.

واليــوم نجد أُســود االمارات ســمو الشــيخ ذياب 

محمد بن زايد ، وســمو الشــيخ محمد بن سعود بن 

صقر ، وســمو الشــيخ منصور بن محمد بن راشد يف 

ُمقدمة مقاتيل االمارات ، اُســودا بني أُســود ال مُييزون 

انفســهم عن رفاق السالح يف يشء وال يف واجب سواء 

يف الحراسة او التناوب او القيام باملهام العسكرية .

اقول كباحــث ومتابع إلبطال القوات املســلحة يف 

دولــة االمــارات العربية الذين عــادوا امتثاال ملنهجية 

قيادة عســكرية محرتفة ولو تــرك االمر لهم مل يعودوا 

حتــى يُنجزوا كامــل املهمة وُهْم اهــَل لها اقول لهم" 

ســتذكركم جبال اليمن ووديانها وسهولها ، وسيذكركم 

الضعيــف الــذي نرصمتــوه، واملحتاج الــذي عنتموه  

واملغبون الــذي اخذتم له الحق ، وســتذكركم العيون 

الدامعــة حزنــا وانكســارا يف اليمن بعد ان  مســحتم 

بنرصتكم ومحبتكم املظفرة ما بها وابدلتموها بســمة 

وامال بغد آمن ومستقبل زاهر .

ختامــا اقول ان العرب يتحولون وإلول مرة من حالة 

االســتجداء اىل حالة الحســم من خالل قوات التحالف 

العريب، وإعــادة الرشعية والحفاظ عــىل االمة العربية 

ومواجهة مشــاريع الهيمنــة االقليمية  وإن ما تقوم به 

دولة االمارات العربية  وقوات التحالف العريب هو دفاع 

اســرتاتيجي إلنقاذ وحدة االمة العربية ، وســوف يذكر 

التاريخ ان ملحمة ابطــال االمارات اعادت اىل االذهان 

مــن جديد امجاد وبطوالت العرب  ، حيث كان القادة 

فيها وابناءها يف مقدمة الصفوف وتجديدا وتذكرة لليوم 

الذي كان فيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيــان يف مقدمة املتطوعني  عــىل الجبهة املرصية عام 

1973 واليوم الذي كان فيه صاحب الشــيخ محمد بن 

زايد آل نهيان يف مقدمة القوات االماراتية املشــاركة يف 

تحرير الكويت 1990  لنجد اليوم اســود االمارات من  

أبناء ســمو الشــيوخ يف اول الصفوف يُقدمون مثاال يف 

الــوالء واالنتامء ، وال ولن ننىس ان نذكر اول شــهيد يف 

تاريــخ دولة االمارات العربية املتحدة منذ قيام االتحاد 

وهو الشهيد سامل سهيل خميس الذي رضب اروع مناذج 

البطولة عندما تصدى بســالحه البســيط لقوة ايرانية 

غاشــمة وهو يُدافع عن ارضــه ووطنه يف جزيرة طنب 

الكربى وظل مرابطا يدافع عن ارضه حتى ســقط كأول 

شــهيد يف تاريخ دولة االمــارات العربية املتحدة وذلك 

يــوم 30 نوفمــرب 1971  ولهذا جاء اختيــار هذا اليوم 

املبارك كيوم الشــهيد خاصة بعــد أن قدمت االمارات 

ثلة  اخرى من شــبابها كشــهداء  ويبقى البيت متوحد 

ويبقى التحام القيادة والشــعب رس قوة دولة االمارات 

العربية املتحدة•

نحن امة سالم 
ال نتوانى � نشر 

اسبابه وارساء 
مقومات حفظه 
واستمرار... نذود 

عن قيم اخلU واحلق 
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احتفاالت وطن
محظوظة انت يا مجلة درع الوطن ، فأنت فعال تاريخ وشاهد للزمن ، وحني اكتب لإلمارات فام 
اجمل احتواءك لعنوان حقيقي صادق ســطر نتاجه مع االيام ليربز اليوم ، مع رجال هم االبطال 

هم فعال درع للوطن.
ال خيار ابدا للكتابة يف ديســمرب لغري الوطن، وال خيار يف تجاهل الكثري من التفاصيل يف هذا 
العدد الذي يزدان فرحة وانتصارا وفخرا واعتزازا، فمنذ بداية نوفمرب وتحديدا الثالث من تاريخه 
بدأت احتفاالتنا الوطنية وكان االســتهالل بيوم العلم الذي شــهدت فيه دولة اإلمارات لحظات 
تاريخية من الحب والوفاء، التف الشعب وقيادته حول هذا العلم يف توقيت واحد وصف واحد 
ونداء واحد، مؤمنني ان البيت متوحد تحت هذه الراية الخفاقة االبية، والتي كانت تلبية ملبادرة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب، برفع العلم يف جميع املؤسســات والوزارات واملدارس، احتفــاالً بـيوم الَعلَم، الذي يصادف 

ذكرى تويل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة " حفظه الله ورعاه ".
وما ان ازدانت البالد باألعالم وتلونت بروح الوطن، حتى جاءتنا مع طالئع النرص لرتفرف فخرا 
وانتصــارا، نعم ،، هي العودة االبية املزهوة بالفخر، ونحن نســتقبل يف الســابع من نوفمرب ويف 
احتفال وطني اســتثنايئ الدفعة األوىل من قواتنا املسلحة املشاركة ضمن التحالف العريب بقيادة 
اململكة العربية الســعودية بعد أن اســتبدلت بالدفعة الثانية التي بــارشت املهامت املوكلة لها 
وهي تنطلق بكل همة وعزمية وتحدي وارصار عىل ان اســتكامل املهمة ما هي اال واجب وطني 
يتســابق اليه الكثريون إلعادة الحق ألهله، وهنا اتذكر مقولة صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم يف ترصيح له بهذه املناسبة " إن أسود الجزيرة أثبتوا أنهم رجال وهم أصحاب 

الهمم وهم ونحن عشاق القمم ، وإن هدفنا ليس القتال وإمنا إعادة الرشعية إىل اليمن".
وما اروعها من عودة حني يقف الشعب واالرض يف وحدة وفرحة، بهتافات من النرص والعزة، 
بدعوات االمهات واهايل الشهداء، برباءة الصغار والورود ونشوة االحتفاء،  مرحبني مستقبلني من 

ذهبوا رجاال وعادوا ابطال سجلوا اسامئهم يف تاريخ الوطن.
ثم جاء يوم الشهيد30 نوفمرب، بأمر سامي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة، ليكون هــذا اليوم من كل عام يوما لتخليد الشــهيد واالعرتاف بوفائه وتضحياته 
وعطاءه لهذا الوطن، يوم ليس كأي يوم وحني نحتفل فيه فنحن نحمل عىل عاتقنا جزيل الشكر 
والعرفان ملن رحلوا اىل منزلة االبرار الصديقني" الفردوس " األعىل التي أعّدت للمّتقني والشهداء 
والصالحني ، وما اعظمها من منزلة ، ولو رحلتم عنا تبقون شــهداءنا األحياء بيننا ، نفتخر مبكم 

ومبا حققتموه من انتصارات ودحر لألعداء ورفعة الوطن.
هذه املناســبة " يوم الشــهيد " التي عانقت اليوم بفخرها وعلوها مناسبة وطنية غالية، هي 
44 لدولة االمارات العربية املتحدة، وبرغم ان " روح االتحاد " هو  االحتفــال باليوم الوطني الـ
الشــعار الرسمي الحتفاالت هذا العام يف كافة اإلمارات والهيئات بالدولة، اال انه يأيت هذه املرة 
بروح مختلفة ممزوجــة بالحب والوالء واالعتزاز لهذا البلد الكريم، الذي بذل بقيادته الحكيمة 

وشعبه الويف الغايل والنفيس من اجل تحقيق مزيدا من االمن واالمان واالستقرار.
نعم انها " روح االتحاد "  والتي ســتبقى شامخة بهمم قادتها وعزمية ابنائها ، تتوارثها نفوس 

اجيال هذا الوطن ومن يقيم عىل أرضه، فاالمارات قلب كبري معطاء للقريب والبعيد•

عونك يا 
وطـــــن

بقلم: أمل احلليان
إعالمية إماراتية
asultan@dmi.ae 



يف مطلع التسعينيات من القرن املايض، ظهرت عىل السطح 
فجأة عبارة ”جامعة األفغان“؛ وهي عبارة استخدمتها وكاالت 
األنباء العاملية وبعض كربيات الصحف يف وصف مجموعة من 
الشباب الجزائري الذي عاد من أفغانستان، بعدما انخرط يف 
معارك وتدريبات عسكرية، ليقاتل يف بالده، ويشن مجموعة 
من الهجامت اإلرهابية.

"العائــــدون من ســــوريــة"
صـداع � رأس أوروبا

كانت الجزائر يف ذلــك الوقت عىل موعد مع انطالق 

رشارة ما عرف الحقاً بـ ”العرشية السوداء“؛ حيث غرقت 

تلك الدولة املغاربية آنذاك يف رصاع دموي مسلح استمر 

ملدة عرش ســنوات تقريبــاً، وراح ضحيته نحو 200 ألف 

من أبناء هذا البلد، ما بني قتيل ومفقود.

كان الــرصاع قد اندلع يف ديســمرب مــن العام 1991، 

عندما اســتطاعت ”الجبهة اإلســالمية لإلنقــاذ“ هزمية 

”جبهــة التحرير الوطنــي“ (الحزب الحاكــم آنذاك) يف 

االنتخابات الربملانية الوطنية. 

لكــن االنتخابات ألغيت بعد الجولــة األوىل، وتدخل 

الجيش للسيطرة عىل البالد، وتم حظر ”الجبهة اإلسالمية 

لإلنقاذ“ واعتقل اآلالف من أعضائها، وشــنت الجامعات 

اإلسالمية حملة مسلحة ضد الحكومة ومؤيديها، وقامت 

بإنشاء جامعات مســلحة اتخذت من الجبال قاعدة لها، 

وبحلــول العام 1994 كانت الحرب قــد وصلت إىل أوج 

شدتها.

ســعت أطــراف عديــدة إىل إيجاد حل ســلمي عرب 

التفاوض، لكن املحادثات فشلت يف تطويق األزمة وصنع 

الســلم، بعدما رفض الطرفان تقديــم تنازالت جوهرية، 

وتــم إجــراء انتخابات رئاســية، فاز بها مرشــح الجيش 

الجرنال اليمني زروال.

إعداد
يارس عبد العزيز
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وردت ”الجامعة اإلســالمية“ املســلحة بسلســلة من 

مذابح تســتهدف أحياء أو قرى بأكملهــا، وهي املذابح 

التــي بلغــت ذروتها يف عــام 1997. وتســببت املجازر 

وارتفاع عــدد الضحايا يف إجبــار كال الجانبني عىل وقف 

إطالق النار، ويف هذه األثنــاء فاز الطرف املؤيد للجيش 

باالنتخابات الربملانية.

يف العام 1999، تم انتخــاب رئيس جديد للبالد، وبدأ 

عــدد كبري من من املقاتلني االنســحاب واالســتفادة من 

قانون العفو الجديد، وبــدأت الجامعات تنحل وتختفي 

جزئيــا بحلــول العــام 2002 وتوقفت عمليــات القتال، 

باســتثناء مجموعة منشــقة تســمى ”الجامعة السلفية 

للدعوة والقتال“، والتي انضمت الحقاً إىل تنظيم القاعدة 

يف أكتوبر 2003.

املكون األفغاين
تشــري بحوث عديــدة أُجريــت عن فــرتة ”العرشية 

الســوداء“ يف الجزائر إىل أن املكــون األفغاين كان عنرصاً 

أساسياً يف تفجري الحالة القتالية.

فقد سافر الشبان الجزائريون، الذين أظهروا قدراً كبرياً 

من االلتزام بالنهج ”السلفي“، إىل أفغانستان لـ ”الجهاد“ 

ضد ”العدو الســوفييتي“، الــذي وصفته بعض األدبيات 

الدينية و“الدولتية“ العربية آنذاك بـ ”امللحد“.

وعاد بعض هؤالء الشــبان، أو معظمهم، إىل بالدهم، 

بعدمــا تلقــوا تدريبات عســكرية رفيعــة، وانخرطوا يف 

معارك طاحنة، واحتل بعضهــم مناصب قيادية، وزادت 

قدرات الحشد والتعبئة والتجنيد لديهم.

مل تكــن معظم الــدول العربية التــي ذهب بعض 

مواطنيها إىل ”الجهاد“ يف أفغانســتان متتلك سياســات 

واضحة الحتــواء ”العائدين“، ولذلك، فقد كانت بعض 

املامرســات التي خضع لهــا هؤالء العائدون ســبباً يف 

اتجاههم إىل مامرسة العنف املسلح يف بالدهم.

وقد ظلت قضية ”العائدين من أفغانستان“ صداعاً يف 

رأس حكومات عربية كثرية حتى وقت قريب.

P تكن معظم 
الدول العربية 

التي ذهب بعض 
مواطنيها إ� 

”اجلهاد“ متتلك 
سياسات واضحة 

الحتواء ”العائدين“
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التجربة املريرة تتكرر 
لقد وّســع ”تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام“ 

(”داعــش) نطــاق عملياتــه، وزادت مســاحة األرايض 

واألجــواء التي ينفذ فيها رضباتــه، كام ارتفع عدد الدول 

التي يوجه لها تهديداته.

يف نهاية شــهر أكتوبر 2015، يبدو أن ”داعش“ متكن، 

كام تقــول أجهــزة االســتخبارات الروســية والربيطانية 

واألمريكية، من إسقاط طائرة روسية يف سامء سيناء، بعد 

نجاحه يف زرع قنبلة عىل متنها.

راح ضحية هذا الهجوم 224 ســائحاً روســياً، يف رضبة 

مزدوجة طالت اثنني من أعداء ”داعش“ األساسيني: روسيا 

ومرص.

ويف 13 نوفمرب 2015، استطاع ”داعش“ أن يروع العامل، 

بعدما نجح يف شــن نحو سبع هجامت منسقة استهدفت 

مدنيــني يف قلب العاصمة الفرنســية باريس، فأوقع نحو 

130 قتيالً ومئات الجرحى.

ليس هذا فقط، لكن هذا التنظيم أيضاً هدد الواليات 

املتحدة ودول أوروبية أخرى بشــن هجامت ضدها، رداً 

عىل الهجــوم الجوي الذي يتعرض له مــن تحالف دويل 

يستهدف األرايض التي يسيطر عليها يف سورية والعراق.

إضافة إىل هذا فإن ”داعش“ ينشــط أيضاً يف ســيناء، 

ومناطق يف رشق ليبيا ووسطها، ويف اليمن، ويف بعض الدول 

األفريقية.

لــدى ”داعش“ ارتــكاز جغــرايف مينحه عمقــاً جيداً، 

إذ متاثل مســاحة األرايض التي يســيطر عليها يف سورية 

والعراق مســاحة بريطانيا، ويف الوقــت ذاته، فإنه يتمتع 

مبســاحات من ”التعاطف والتعاون“ يف مساحات أخرى 

مالصقة تعزز عمقه ومتنحه مزايا لوجستية.

وكام نعلم جميعاً، فإن ”داعش“ نشأ كتنظيم ”إسالمي“ 

وهو أمر يظهر بوضوح يف كافة أدبياته، وخطابه االتصايل، 

وهوية القامئني عليه، ومعظم مامرساته.

ال يبدو أن ”داعش“ ســيهزم أو يفنــى قريباً؛ إذ تتجه 

كافة املقاربات العاملية واإلقليمية املعنية به إىل سياسات 

”تحجيــم“ و“احتواء“، وال تشــري الترصيحات التي تخرج 

من ”عواصــم القرار“ عادة إىل خطــة واضحة إلنهائه يف 

مدى زمني معني. 

ميتلــك ”داعش“ كافــة املزايا والوســائل التي تجعله 

”ملهام“ لقطاع من الشباب، إضافة إىل مزايا أخرى تتصل 

باحتياجــات وأهداف حياتيــة واجتامعية يســتطيع أن 

يوفرها للمجندين يف صفوفه.

واســتناداً إىل ذلك، فــإن ”آليات التجنيــد“ لاللتحاق 

بصفــوف ”داعش“ تجد نجاحاً وازدهــاراً مطرداً، كام أن 

أعداداً من هــؤالء الذين قاتلوا يف األرايض التي يســيطر 

عليهــا التنظيم يف ســورية والعراق بــدأت يف العودة إىل 

بالدها، ســواء لـــ ”اســتئناف الجهــاد“، أو ”تنفيذ مهام 

محددة“، أو لـ ”تجنيد آخرين“.

آالف املقاتلني
مــن بــني املعلومــات املتوافرة مــن مصــادر عديدة 

متطابقــة أن عــدد الغربيني (أو حاميل جوازات الســفر 

الغربية) املنضمني إىل ”داعــش“ واملقاتلني يف صفوفه يف 

سورية والعراق، يراوح ما بني 2000 إىل 3000 مقاتل.

وقّدر تقييم مقدم للجنة األمن الوطني يف ”الكونجرس“ 

األمرييك، يف شــهر فرباير 2015، عــدد املقاتلني األجانب 

يف صفوف ”داعش“ يف ســورية والعــراق، بنحو 20 ألف 

مقاتــل، ثالثة آالف منهم من الغربيــني، بينهم نحو 200 

أمرييك.

ونقلــت صحيفة ”اإلندبندنت“ عن أندرو باركر رئيس 

االســتخبارات الربيطانية أن أكرث من 300 بريطاين انضموا 

إىل ”الجبهــات اإلســالمية املختلفة“ املحاربة يف ســورية 

والعراق.

وتقــّدر صحيفــة ”نيويــورك تاميز“ عــدد ”الجهاديني 

الغربيني“ الذي يقاتلون يف ســورية والعراق بنحو 1200 

جهادي، من بينهم عرشات األمريكيني.

ويف 19 نوفمــرب 2015، غداة اعتداءات باريس، قررت 

الحكومــة البلجيكيــة اعتقال ”كل عائد“ مــن القتال يف 

سورية بشكل فوري.

لقد اتخذت بلجيكا ذلك القرار، ضمن حزمة أخرى من 

القرارات واإلجراءات، التي أظهرت قدراً كبرياً من االهتامم 

لدى ”داعش“ ارتكاز 
جغرا� مينحه 
عمقw جيدv، إذ 

متاثل مساحة 
ا(راضي التي 

يسيطر عليها � 
سورية والعراق 

مساحة بريطانيا
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بتطويق ظاهرة ”العائدين من ســورية“، خصوصاً بعدما 

تــورط عدد مــن املقيمني يف بلجيــكا يف هجامت باريس 

الدامية.

ويف هــذا الصدد، تــم توجيه االتهــام إىل عبد الحميد 

أباعــود، وهو بلجيــيك من املتورطني يف حــادث باريس، 

حيث وجدت الســلطات البلجيكية والفرنسية أنه انضم 

لـــ ”داعش“ منذ عامــني، وقاتل يف ســورية ضد الجيش 

النظامي وبعض الجبهات األخرى.

مل يكــن أباعــود هــو الوحيد الــذي دعا الســلطات 

البلجيكية إىل اتخاذ عدد مــن القرارات الصعبة لتطويق 

ظاهرة ”العائدين من سورية“؛ إذ تم توجيه اتهام لفرنيس 

آخر مقيــم يف بلجيكا هو بالل حديف، وقد قاتل بدوره يف 

سورية.

وإجــامالً، تعتقد الســلطات البلجيكيــة أن نحو 500 

بلجييك سافورا إىل سورية لينضموا إىل الجبهات اإلسالمية 

املقاتلة هناك، وهو رقم يثري املخاوف بالنظر إىل أن عدد 

سكان بلجيكا ال يتجاوز 11 مليوناً.

أما السلطات األملانية، فتعتقد أن عدد املقاتلني األملان 

يف صفوف الجبهات اإلسالمية املقاتلة يف األرايض السورية 

والعراقية يف حدود 800 من إجاميل 81 مليون نسمة هم 

عدد سكان البالد.

االعتقال أم االستيعاب
ال يبــدو أن الــدول الغربية التي تــورط بعض حاميل 

جنســياتها يف الذهــاب إىل األرايض الســورية والعراقية 

واملحاربــة يف صفوف ”داعش“ وبعــض التنظيامت ذات 

اإلســناد الديني هناك، متتلك اسرتاتيجية واضحة للتعامل 

مع خطر ”العائدين من سورية“.

ففي الوقت الذي تتجه الســلطات البلجيكية فيه مثالً 

إىل فرض قيود كبرية تصل إىل اعتقال كل من يعود ويثبت 

أنه قاتل يف صفــوف ”داعش“، ووضع أســاور إلكرتونية 

لفــرض رقابة عىل هؤالء الذين تثور الشــكوك يف ميولهم 

وارتباطاتهم بالحركات املقاتلة يف ســورية والعراق، تتخذ 

الدمنارك اتجاهاً مغايراً متاماً.

يؤكد مسؤولو جهاز االستخبارات الدمناريك ”يب أي يت“ 

أن نحو 110 من الدمناركيني ذهبوا إىل القتال يف سورية.

وأعلــن الجهــاز يف ديســمرب 2014 أن نصف هؤالء 

عادوا إىل الدمنــارك، وأن 16 منهم قتلوا أثناء قتالهم يف 

صفوف ”داعش“.

ومتــارس الحكومــة الدمناركيــة مــا ميكــن وصفه بـ 

”سياسات اســتعادة واســتيعاب“ للعائدين من سورية، 

عوضاً عن سياسات االعتقال واإلخضاع للمراقبة أو اإلقامة 

الجربية.

ومن ضمن تلك السياســات التي متارســها كوبنهاجن 

حيال هؤالء العائدين من أرايض القتال يف الرشق األوسط 

إخضاعهــم لجلســات عالج نفــيس مكثفــة، وتوفري منح 

دراسية لبعضهم، ومنح بعضهم اآلخر وظائف.

لكن تلك السياســة تلقى انتقادات من جانب بعض 

الدول الغربية اآلخرى، كام أنها تثري الشكوك لدى بعض 

دول أوروبــا، وهــو األمر الذي يبدو أنه ســيكون دافعاً 

ملراجعــة بعــض اإلجــراءات األمنية املشــرتكة بني دول 

القــارة، ومنهــا بالطبع نطاق تأشــريات الدخول املوحد 

(فيزا شنجن).

”العائدون من ســورية“ يشكلون صداعاً يف رأس دول 

غربية عديدة، خصوصاً بعدما برهنوا عىل قدرة كبرية عىل 

توجيه رضبات إرهابية مؤملة.

لكن هؤالء يفرضون تحديات أكرب عىل الدول العربية، 

خصوصــاً أن أعــداد املنخرطني منها يف القتال يف ســورية 

ميكن أن يكون عرشة أضعاف املقاتلني الغربيني. 

وقد تورط بعض هــؤالء العائدين يف هجامت إرهابية 

يف كل مــن مرص والســعودية بالفعل، كــام اعرتف بعض 

”العائدين التائبني“ عىل شــبكات التلفزة يف مرص وتونس 

والسعودية بأنهم تلقوا تعليامت بشن هجامت يف بالدهم.

يجــب أن يتــم تطوير سياســات محليــة وإقليمية 

ودوليــة ناجعــة ملواجهــة مخاطــر ”العائديــن مــن 

ســوررية“، عىل أن تنطوي تلك السياســات عىل أقىص 

قدر من التنســيق بني الواليات املتحــدة ودول أوروبا 

ومنطقة الرشق األوســط، وقد يكون مثن التقاعس عن 

تطوير مثل تلك السياسات فادحاً.

العائدون من سورية 
 � wيشكلون صداع

رأس دول غربية 
 wعديدة، خصوص

بعدما برهنوا 
على قدرة كبUة 

على توجيه ضربات 
إرهابية مؤملة
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طائرة النقل LM-100J تقـــدم خدمة مميزة لعقــــــــــ
Herc إال الطائرة Herc ال يحل _ل الطائرة

 C-130J-30 نسخة من الطائرة Lockheed Martin من إنتاج رشكة LM-100J تعترب الطائرة
Super Hercules التي تعترب طائرة النقل املفضلة األوىل لستة عرشة دولة. وقد خضعت الطائرة 
LM-100J لسلسلة من التعديالت املنتقاة عىل التصميم بحيث ميكنها أن تعمل كطائرة شحن 
مدنية متعددة األدوار واملهام، وتتميز بقدرتها عىل شحن البضائع برسعة وكفاءة عاليتني. وتُعترب 
الطائرة LM-100J طائرة نقل جوي تتميز بالكفاءة، وتُعد حال مثاليا عند نقل البضائع السائبة 
والضخمة الحجم، خصوصا يف املناطق الصعبة والوعرة من العامل.

دراسات وبحوث
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ـــــــود طويلة قادمة
التطــورات  بأحــدث   LM-100J الطائــرة  وتتميــز 

التكنولوجيــة والتحســينات عــىل الطائــرات من فئة 

L-100s وبأسعار تنافسية تستند إىل سنوات من الخربة 

الطويلة يف تشــغيل طائــرات C-130J، ومن بينها أكرث 

من 1.2 ماليني ساعة طريان عىل مستوى األسطول كله. 

وأدت هذه الخربة وهــذا التقدم التقني إىل بناء طائرة 

قادرة عىل تقديم خدمة مميزة لعقود طويلة قادمة.

رسعة التحميل والتفريغ

 LM-100J وتتبــع النســخة املدنية مــن الطائــرة

الطائــرة العملياتية C-130J، ولذلك نجدها قادرة عىل 

اإلقالع والهبوط من مــدارج جوية قصرية وغري ممهدة 

ودون الحاجة إىل االســتعانة بأجهزة الدعم األريض. وال 

تتطلــب الطائرة الطائرة LM-100J ســوى أقل القليل 

 material من األجهزة واملعدات الخاصة مبناولة املواد

handling equipment، وتتمتــع برسعــة التحميــل 

والتفريــغ عىل ارتفاع الشــاحنات الصغرية. وقد روعي 

عنــد تصميم الطائــرة LM-100J أن تكون قادرة عىل 

اســتيعاب عمليات التحديــث والتطويــر، األمر الذي 

يؤهلها ألداء عدد كبري من املهام املســتقبلية مثل الرش 

الجــوي ومكافحة الحرائق من الجو ونقل املواد وعمل 

medevac/ اإلخالء الطبي وتنفيذ مهام اإلسعاف الطائر

air ambulance ونقــل املســاعدات اإلنســانية وكبار 

الشخصيات.

 ،L-100 وقد جرى إنتاج أكرث من 100 طائرة من طراز

التي تعترب النســخة التجارية مــن الجيل األول للطائرة 

C-130، خــالل الفرتة مــن عــام 1964 إىل عام 1992 

 Marietta يف .Lockheed-Georgia Co مبصنع رشكة

بوالية جورجيا األمريكيــة. وما يزال العمالء التجاريون 

والحكوميون يستخدمون عددا كبريا من طائرات النقل 

العمالقة هذه حتى اآلن. ورصح متحدث رســمي باسم 

الرشكــة بأن هناك مقولة شــهرية تقــول "ال يحل محل 

 LM-100J فالطائرة ." Herc إال الطائرة Herc الطائرة

تقف عىل أهبة االستعداد ألداء أي مهمة تُكلف بها.

 L-100 وتتنــوع الخدمات التي تقدمها طائرة النقل

بــني نقل املواد الغذائية أثنــاء عملية نقل مواد اإلغاثة 

يف إقليــم بيافــرا يف أفريقيــا، إىل رش مــواد املحاليــل 

 Prince William بحــرية ميــاه  فــوق   dispersant

Sound يف آالســكا عقب كارثة ناقلــة النفط العمالقة 

 Keiko إىل نقــل الحــوت العمــالق ،Exxon Valdez

من إحدى حدائق الرتفيه املكســيكية إىل إحدى مراكز 

التأهيل يف والية أوريجون األمريكية، وكلها مهام تثبت 

أن أطقــم تشــغيل الطائــرة L-100 نجحــوا يف تنفيذ 

أصعب املهام يف أكرث املناطق صعوبة ووعورة.

 ،L-100 وقــد جرى إنتــاج 115 طائــرة من طــراز

التي تعترب النســخة التجارية مــن الجيل األول للطائرة 

Hercule  C-130، خــالل الفــرتة من عــام 1964 إىل 

 .Lockheed-Georgia Co عــام 1992 مبصنع رشكــة

يف Marietta بوالية جورجيــا األمريكية، وما يزال أكرث 

مــن 55 من طائــرات النقل العمالقة تلــك موجودا يف 

الخدمــة يف جميع أنحاء العامل، ويجري اســتخدامها يف 

مهام النقــل الجوي املدين يف املناطــق التي يعترب فيها 

استخدام الطائرات النفاثة غري عميل أو غري ُمجد.

ويتوقــع املحللون أن تشــهد دول أمريــكا الالتينية 

وأفريقيا والرشق األوسط منوا مبعدل رقمني يف عمليات 

الشحن الجوي خالل العقد املقبل. ومن املتوقع إجامال 

أن تشــهد تجارة الشحن الجوي عىل مستوى العامل منوا 

مبعدل %4 ســنويا عىل األقل خالل الســنوات املقبلة. 

كام يتوقع الخرباء ارتفاع معدل النمو لدى املؤسسات/

niche operators الرشكات/األفراد املتخصصني

التحديات
رغم الســمعة الطيبة التي تتمتع بها الطائرة L-100 يف 

مجــال العمل فوق املدارج الجوية الرتابية/غري املمهدة 

أو املمــرات الجوية القصــرية، وأداء العمليات األخرى 

املتعلقة بالنقل الجوي التجاري، إال أن األسطول الحايل 

لهذه الطائرة يواجه بعض التحديات التشغيلية.

متطلبــات  اســتيفاء  كيفيــة  هــو  تحــد  أول 

االتصــاالت واملالحــة وإدارة املراقبة/الحركــة الجوية 

communications, navigation, surveillance/

air traffic management, or CNS/ATM  ومتثــل 

االتصــاالت واملالحــة وإدارة املراقبة/الحركــة الجوية 

مجموعــة األنظمــة والقوانــني الجديــدة املطبقة يف 

تأمــني الخدمات املتعلقة مبراقبــة الحركة الجوية فوق 

مســاحات جغرافية شاسعة مثل مســاحات كبرية من 

املجال الجوي فوق املحيطــات. ويتطلب األمر تركيب 

أجهزة طــريان جديدة داخل طائــرات L-100 الحالية 

متشــيا مع قوانني االتصاالت واملالحــة وإدارة املراقبة/

 communications, navigation, الجويــة  الحركــة 

surveillance/air traffic management, or CNS/

ATM

 Allison يكمــن التحــدي الثاين يف عجز املحــركات

(رولــز رويــس اآلن) T56 التي تزود أســاطيل الطائرة 

L-100 بالطاقةعــن اســتيفاء رشوط الضوضــاء مــن 

املرحلــة الرابعــة إلدارة الطريان الفيدراليــة األمريكية 

املطبقــة   FAA’s Stage IV noise requirements

عىل طائرات نقل الركاب بســبب الجمع بني املحركات 

النفاثــة واملراوح، وعجــز تلك املحركات عن اســتيفاء 

املعايري القياسية الخاصة باالنبعاثات التي أصبحت أكرث 

تشددا يف الوقت الحارض.

األكــرث من ذلك هو أن رشكات الشــحن الجوي، رمبا 

أكرث من رشكات الطريان التجارية الخاصة بنقل الركاب، 

تحقــق هامش ربح محــدود للغاية. فتاريخ تشــغيل 

الطائــرة L-100 الذي يرتاوح بني عرشين وأربعني عاما 
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 رغم السمعة 
الطيبة التي تتمتع 

 L-100 بها الطائرة
إال أن ا(سطول 

احلاa لهذه الطائرة 
يواجه بعض 

التحديات التشغيلية



له تكاليفه التشــغيلية الباهظــة إذا ما قورنت مبثيلتها 

لدى طائرات النقل An-12 التي تعود إىل حقبة الكتلة 

الســوفيتية الســابقة والتي مــا زالت قيد االســتخدام 

يف مناطــق عــدة من العــامل، أو إذا ما قونــت مبثيلتها 

لــدى طائرات الــركاب 737 التي تــم تحويل معظمها 

إىل طائــرات شــحن. ورغم هذا، تحتــاج طائرات 737 

معدات مناولة أرضية خاصة لتنفيذ عمليات الشــحن، 

األمر الــذي يعني مزيدا من التكاليف والوقت، كام أن 

قدراتهــا محدودة يف املناطق التــي تعمل فيها الطائرة 

Hercules بفعالية كبرية.

االعتامدية
 C-130J شقيقتها العسكرية LM-100J تشــبه الطائرة

Super Hercules إىل حــد كبــري، والفــرق الخارجــي 

الرئييس هو قلة عدد النوافذ الســفلية أســفل الزجاج 

األمامي windscreen  للطائرة، األمر الذي يتيح لقائد 

طائــرة C-130J إمكانيــة النظــر إىل األمام واألســفل 

لرؤية منطقة اإلســقاط  see drop zone  وتســتخدم 

طائرة النقــل الجوي الجديدة LM-100J نفس املراوح 

Dowty R391 املكونة من ستة أنصال محدبة مدمجة 

scimitar-shaped composite blades، عــالوة عىل 

 black de-icer boot صندوق أســود إلذابــة الجليــد

مثبتة داخل قاعدة املروحية العمودية.

أما من الداخل، فتشــبه الطائرة LM-100J شقيقتها 

 Enhanced من حيث مدة الخدمة املعززة C-130J ال

Service Life, or ESL وصنــدوق الجنــاح األوســط 

center wing box وحاميــة معززة ضد تكون الجليد 

enhanced icing protection والتحســينات األخرى 

املتعلقــة باالعتامدية وإمكانية تنفيــذ أعامل الصيانة 

التي تعترب جزءا ال يتجزأ من التصميم األسايس للطائرة 

C-130J

Rolls- نفس محركات LM-100J وتستخدم الطائرة

 ،C-130J املستخدمة يف الطائرة Royce AE2100D3

وتصــل قوة كل محــرك إىل 4,637 حصانــا تقريبا، أي 

بزيــادة تقدر ب 150 حصانا تقريبا عن بقية املحركات 

T56 القدميــة، باإلضافــة إىل وجــود جهــاز للتحكــم 

 full-authority digital engine الرقمي يف املحركات

controller, or FADEC  ومــن املتوقــع أن تكــون 

املحركات قادرة عىل تجاوز املعايري القياســية للمرحلة 

 FAA Stage الرابعة لهيئة الطريان الفيدرالية األمريكية

IV standards، وهو ما يعني تراجع نســبة الضوضاء 

بدرجــة ملحوظــة لــدى الطائــرة LM-100J أكرث من 

L-100 شقيقتها

وتتمتع الطائرة LM-100J بنفس نظام املراقبة اآليل 

 automatic engine thrust الخاص بقوة دفع املحرك

control system لدى الطائــرة C-130J، حيث يقوم 

هذا النظــام بتعديل قوة املحــرك تلقائيا تبعا لظروف 

التشغيل (أي عند زيادة قوة الدفع أو تخفيضها). وإذا 

فقد أحد املحركــني طاقته يبادر املحرك اآلخر بتعويض 

الطاقــة الناقصة بصــورة تلقائية حتــى يضمن ضامن 

استمرار الطائرة يف التحليق بسالم وأمان. 

ويتــم تقديــم معلومات الطقــس وبيانــات رادار 

 weather and ground-mapping التخطيــط األريض

radar data إىل طاقــم الطائرة املكون من طيارين عن 

 head-down طريق أربع شاشــات عرض ملونة رأسية

color displays مثبتة عىل سطح الطائرة. ويتم عرض 

كافة املعلومات األساسية املتعلق بالرحلة، مثل االرتفاع 

والوجهــة والرسعــة الجوية عن طريق شاشــتي عرض 

 see-through head-up displays شفافتني رأســيتني

داخل مجال رؤية طاقم القيادة.

وزن أقل
عندمــا يتعلــق الحديــث بطائــرات الشــحن الجوي 

التجارية، فإن أي جهاز ال فائدة من وجوده عىل الطائرة 

يُعــد وزنا زائدا البد مــن التخلص منه. فتخفيف الوزن 

عىل الطائرة يعني توفري الوقود، وقلة األجهزة تعني قلة 

املصاعب وقلة الوقت الالزم لعمل الصيانة. وهذا يفرس 

ســبب إزالة أو تعطيل كل األجهزة املخصصة لألغراض 

العسكرية املوجودة أصال عىل منت الطائرة C-130J من 

عىل مــنت الطائرة LM-100J  ورغم هذا، تم االحتفاظ 

ببعض وظائف الربامج املخصصة لألغراض العســكرية، 

computer- مثل نقطة االنتشار مبســاعدة الكمبيوتر

aided release point, or CARP، بغــرض اإلبــرار 

الجوي.

LM- وفيــام يتعلق مبخزن العفش، تتمتــع الطائرة

100J بأرضيــة مســطحة خالية من العوائــق ومزودة 

مبشــابك tiedowns  وبكرات لتحميل الباالت الكبرية. 

وال توجد دعامات litter stanchions إلخالء املصابني، 

حيــث عادة ما يتم إخالء الجرحــى واملصابني من عىل 

منت طائــرات النقل العســكرية أو الطائــرات املدنية 

املخصصة لهذا الغرض.

وســيتم تزويد الطائــرة LM-100J بأبواب حديدية 

يف الجــزء الخلفي من الطائرة ولكــن هذه األبواب لن 

تعمــل مثل األبواب املخصصة لقوات املظالت عىل منت 

الطائــرة C-130J، حيث تم إبطــال مفعول العواكس 

الجوية paratroop air deflectors املثبتة عىل مقدمة 

األبــواب عىل الطائرة LM-100J نظــرا لعدم االحتياج 

إليها، كام أن التكاليف الهندســية املتعلقة بإزالتها متاما 

ستكون باهظة.

وتحتوي كل طائــرة C-130J عــىل أنظمة دفاعية، 

مثــل موزعــات الــرشاك الخداعيــة لألجهزة الــرادار 

 chaff and flare وموزعــات الطلقــات االستكشــافية

dispensers، التــي ال تحتاجها طائــرة النقل التجارية. 

كام تم االستغناء عن أنظمة االتصاالت املأمونة وأجهزة 

الحرب اإللكرتونية والرفوف واألسالك.
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 عندما يتعلق احلديث 
بطائرات الشحن 

اجلوي التجارية فإن 
أي جهاز ال فائدة من 
وجوده على الطائرة 

يُعد وزنا زائدا البد من 
التخلص منه



وبدال من وجود أســطوانة ضخمة معبأة باألكسجني 

الســائل وأجهزة الخدمة األرضية األخرى املتعلقة بها، 

سيســتخدم طاقم الطائرة LM-100J جهاز أكســجني 

غازي أكرث بســاطة مزود بأسطوانتي إكسجني خفيفتي 

الوزن لحاالت الطواري.

ويوجد يف الجزء الخلفي من الطائرة مفاتيح التحكم 

الخارجيــة  لفتح بــاب العفــش cargo door  وإنزال 

الســلم الخلفي ramp لتقليل الوقت املســتغرق عىل 

األرض، وإتاحة أكرب مساحة ممكنة للتحميل.

ويف الجــزء الداخــيل من الطائرة LM-100J ســيتم 

فصــل الطاقم عن مخــزن العفش ببــاب، وذلك خالفا 

للطائــرة C-130J التــي ال يفصل طياريهــا عن مخزن 

العفش ســوى ما يُسمى ب "الجدار الفاصل 245" 245 

bulkhead (أي الذي يبعد عن مقدمة الطائرة ب 245 

 LM-100J بوصــة). ومن املحتمل أن تحتــوي الطائرة

عىل شبكة حمولة cargo net قادرة عىل تحمل تسعة 

أضعاف الجاذبية األرضية g force-9 ، ما يعني قدرتها 

عىل حمل أي يشء تقريبا. كام ســتحتوي الطائرة أيضا 

عىل  مســاحة ألنظمة مناولة الشحن التجاري الشائعة 

االستخدام.

 insulation blankets وبدال مــن أغطيــة العــزل

الكامتة للصوت واملتحكمة يف درجة الحرارة املستخدمة 

LM- ســيكون لــدى الطائرة C-130 عىل منت الطائرة

املوجــود يف  العــازل  مثــل   hardliner عــازل   100J

الشــاحنات الصغــرية، وهو قادر عــىل تحمل املطبات 

والخدوش املتكررة دون الحاجة إىل اإلصالح أو الصيانة 

بصورة منتظمة.

اإلحداثيات الدقيقة
 LM-100J يحتــوي جهاز الطريان الخــاص بالطائرة

 commercial عىل جهاز إنذار ضد االصطــدام الجوي

Traffic Collision Alert System ، وأحــدث جيــل 

من أجهــزة وبرامج االتصاالت واملالحة وإدارة املراقبة/

 communications, navigation, الجويــة  الحركــة 

surveillance/air traffic management, or CNS/

ATM واملعلومات التجارية املتعلقة باإلقالع والهبوط، 

ومعلومات GPS position التي يتم إرسالها إىل جهاز 

 emergency إرســال معني املوقــع يف حالة الطــوارئ

locator transmitter. ويف حالــة وقــوع حادث يقوم 

الجهاز بإرسال اإلحداثيات الدقيقة إلنقاذ طاقم الطائرة.

LM- ومــن الناحية الهيكلية، ســيتم تزويد الطائرة

 reinforced bird 100 بألواح مصفحة لصــد الطيورJ

strike plates حــول الزجاج األمامــي، وتركيب زجاج 

أمامــي مقاوم للطيــور. أما يف الخارج، فســيتم تجهيز 

الطائرة بجهاز الســليك INMARSAT وهوايئ تجاري 

 commercial GPS antenna لتحديد املواقع عامليــا

عىل الجزء العلوي من جسم الطائرة.

ويف كل رحلة تجارية تقريبا، ســيعرف طاقم الطائرة 

مقدما مــا إذا كانت البضائع املشــحونة اليــوم عبارة 

عن مواســري مصنوعــة من الفوالذ أو أكياس محشــوة 

بالحبوب أو شــاحنة ، وما إذا كانت ستحتاج إىل بكرات 

أو أرضية مســطحة. ويتيح نظام مناولة الشحن املعزز 

 ,Enhanced Cargo Handling System, or ECHS

يف الطائــرة C-130J لطاقــم الطائــرة إمكانية التحول 

من نظام الشــحن املعتمد عىل البكــرات rollers  إىل 

االعتامد عىل املشابك tie downs ولكن صواين البكرات 

roller trays تضيف وزنا إضافيا عىل الطائرة.

ميثل االحتكاك drag مشــكلة حقيقية بالنســبة إىل 

الطائــرة LM-100J ، ويتعــني عىل الرفــع وقوة الدفع 

أن يتغلبــا عىل قوة الجاذبية واالحتــكاك حتى تتمكن 

الطائــرة مــن التحليق. وهنــاك فرق خارجــي ظاهر 

 ،C-130J والطائرة LM-100J محتمل آخر بني الطائرة

وهو فرق غري متوقع، ويتمثل يف تركيب 18 جهاز صغري 

 small, lightweight, خفيف الوزن عىل شــكل لــوح

strake-like devices يُســمى microvanes عىل كال 

جانبــي جســم الطائرة الخلفي بالقرب من باب ســلم 

العفش والذيل األفقي. 

هــذه األجهزة التــي يصل طولهــا إىل عرش بوصات 

تقريبا تعمل عىل تقليل نســبة االحتكاك ولكنها تؤدي 

إىل إبطــاء القوة الطبيعية األكرب حجام التي تتكون مع 

تدفق الهــواء فوق وأســفل الجنــاح، وتتجمع بصورة 

دائرية حول الجزء الخلفي من الطائرة.

يعنــي الوقت والــوزن زيــادة التكاليف بالنســبة 

لطائرات الشــحن الجــوي، وأي يشء يضــع مزيدا من 

بضائع الشــحن عــىل الطائــرة ويوصلهــا إىل وجهتها 

املحــددة يف أقــرص وقت ممكــن يعني زيــادة أرباح 

 LM-100J الرشكــة. وتــؤدي كل مواصفــات الطائــرة

إىل تأمــني طائرة نقل مرخصة مدنيــا قادرة عىل زيادة 

حمولتهــا مبعدل الثلث، مع إطالة مداها بنســبة 20% 

أو أكرث، وبرسعــة أكرب مبعدل %10 مقارنة بشــقيقتها 

L-100

وكمثال عميل عــىل ذلك، فإن طاقــم القيادة الذي 

يقود طائرة من طــراز L-100 بوزن إجاميل عادي عند 

اإلقالع يُقــدر ب 155 ألف رطل كحــد أقىص وحمولة 

وزنها 35 ألف رطل، ســيحلق عىل ارتفاع 18 ألف قدم 

برسعة 280 عقدة.

أما بالنســبة إىل طاقم القيادة الذي يقود طائرة من 

طــراز LM-100J  بوزن إجاميل عادي عند اإلقالع يُقدر 

ب 164 ألف رطل كحــد أقىص وحمولة وزنها 35 ألف 

رطل، فيمكنه أن يحلق عىل ارتفاع 28 ألف قدم (حيث 

تعمل املحركات بكفاءة أكرب)، وأن يســتغرق وقتا أقل 

من نظــريه لدى الطائــرة L-100 ، ويكــون قادرا عىل 

التحليق برسعة 310 عقدة•

املصدر/الصور: 
-www.lockheedmartin.com 
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القوة الذكية والسياسة اخلارجية ا�ماراتية
توظيف ذكي لعناصر القوة الصلدة والناعمة

تتابع دولة اإلمارات العربية املتحدة، منذ بداية الِعقد الحايل، سياسًةخارجيًة ديناميكية 
وفّعالة؛ حيث تنتهج سلوكاً نِشطاً وحازماً إزاء بيئتها اإلقليمية بخاصة، وتتزعم قضايا 
جديدة، وعىل رأسها مكافحة اإلرهاب والتطرف والحؤول دون "تسييس الدين".عالوة عىل 
ذلك، خطت الدولة لنفسها دوراً خارجياً "قائداً"، أو عىل األقل "طموحاً"،وأعادت توجيه 
منط التحالفات اإلقليمية.ويستند ذلك كله إىل توظيٍف "ذيك" لعنارص القوة اإلماراتية 
الصلدة والناعمة؛ من أجل تحقيق أهداف السياسة الخارجية.
بقلم: د. أمين الدسوقي  
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تتضمن القوة الذكية، بحســب جوزيف ناي، أحد أبرز 

أســاتذة العالقات الدولية، خليطــاً أو ُمركباً من عنارص 

ومهارات القوة الصلدة (أو الخشــنة) ونظريتها الناعمة 

التي متتلكها الدولة. وتشــري القــوة الصلدة إىل القدرة 

عىل تحقيق األهداف املرجوة، من خالل القهر واإلجبار 

واملكافــآت املاديــة. ومــن ثــم، تعتمد عــىل األدوات 

العســكرية واالقتصادية والتحالفات الدولية.أما القوة 

الناعمــة، فتعني القدرة عىل تحقيق األهداف املرجوة، 

من خالل جذب اآلخرين واستاملتهم، وإقناعهم بوحدة 

األهداف، وتعتمد عىل املقــدرات الثقافية، واملقدرات 

الدبلوماســية واإلعالمية، وعدالة أو رشعية السياســات 

الخارجيــة املتبعة، وجاذبيــة النموذج الــذي تطرحه 

الدولة،وما تصنعه لنفســها من صــورٍة دولية، وقدرتها 

عىل االندماج الدويل.

ووفقاً لـ"ناي"، فإّن الــدول األكرث تأثرياً وفعالية هي 

التي توظف نســباً متفاوتة أو مركبــاً خّالقاً من أدوات 

القوة الصلدة والناعمة التي متتلكها. ويُحدد الســياق، 

أو املوقــف الذي تواجهه الدولة، نســبة هذه األدوات 

إىل تلك يف هذا املركب. ومن ثم، فالقيادة الناجحة هي 

التي متتلك ذكاء أو ِفطنة السياق، ويكون لديها القدرة 

عىل تكييف أدوات القوة املختلفة يف مواقف متباينة.

القوة الصلدة يف سياسة اإلمارات الخارجية:

أصبحــت دولة اإلمارات أكرث اســتعداداً الســتخدام 

مقدراتها العسكرية، التي شهدت بآخرة تنامياً ملحوظاً 

كامً وكيفاً؛ يف مكافحة اإلرهاب الدويل، ودعم االستقرار 

اإلقليمــي، وتأييــد الرشعية الدولية، وتأكيــد أو تعزيز 

تحالفاتهــا. كام تســتخدم الدولة "محفظتهــا املالية"، 

يف صــورة تقديم مســاعدات خارجيــة؛ إلدراكهاأهمية 

هذه املســاعدات يف تشــكيل صورة الدولة يف الخارج، 

والتفاعــل اإليجايب مع الجريان واإلقليم الواســع، فضالً 

عىل تعزيز التحالف.

فقد ســاهمت اإلمــارات يف قوة املســاعدة األمنية 

الدوليــة "إيســافISAF" يف أفغانســتان منــذ العام 

2003، وتعهــدت بإبقاء بعض قواتهــا هناك حتى بعد 

انتهــاء مهمة القــوة الدولية يف أواخر العــام املنرصم.

كام شــاركت، يف العام 2011، بقــوات "درع الجزيرة"؛ 

ملساعدة البحرين عىل تأمني املنشآت الحيوية ومواجهة 

االضطرابــات الداخلية املدعومة مــن الخارج. وال يزال 

بعض قوات الرشطة اإلماراتيني يخدمون هناك. 

وانضمــت اإلمــارات إىل "عملية الحامــي املوحد"، 

بقيــادة حلف شــاميل األطلنطي (الناتــو)، يف ليبيا، يف 

مــارس 2011، من أجــل حامية املدنيني ضــد القوات 

املوالية للعقيد معمر القــذايف، وتطبيق منطقة الحظر 

الجوي فوق البالد، التي تم تأسيسها وفقاً لقرار مجلس 

األمــن رقــم 1973. وبعــد ســقوط القــذايف، اعرتفت 

اإلمــارات باملجلــس الوطنــي االنتقايل ممثــالً وحيداً 

للشــعب الليبي، وقامت مبساندته مالياً، وأمدته ببعض 

املعــدات العســكرية. وتفعــْل اليشء نفســه اآلن مع 

الحكومة الليبية املعرتف بها دولياً، التي تتخذ من رشق 

ليبيا مقراً لها.

كام تدعم اإلمارات سياسياً ومالياً املعارضة السورية 

املسلحة، غري املرتبطة بداعش أو القاعدة، التي تسعى 

إىل إســقاط نظــام حكــم بشــار األســد،وانضمت إىل 

االئتالف الــدويل بقيادة الواليات املتحــدة ضد تنظيم 

"داعش" يف سوريا، يف خريف 2014، وهي عضو رئيس 

فيه. وقد كشف الدور "القائد" الذي تقوم به املقاتالت 

اإلمارتية يف اســتهداف مواقع التنظيم اإلرهايب، والدعم 

اللوجســتي املهم الذي تقدمهأبوظبي للمجهود الحريب 

الــدويل عن تنامي دورهــا الخارجي وتعــُزز تحالفاتها 

الدولية.

وتُشــارك دولة اإلمــارات يف العمليات العســكرية 

الجوية والربيــة والتدريبية يف اليمن، يف إطار التحالف 

الخليجي-العــريب بقيادة الســعودية منذ مارس 2015؛ 

من أجل دعم الحكومة الرشعية، والحؤول دون سيطرة 

الحوثيــني، الذيــن ميثلــون رأس حربة لتمــدد النفوذ 

اإلقليمي اإليــراين، والقوات املواليــة للرئيس املخلوع، 

عيل عبدالله صالح، عىل البــالد.  وتعد اإلمارات  الدولة 

 الثانيــة  يف التحالف، بعد الســعودية، من  حيث حجم 

 املشاركة  والتأثري  السيايس  والعسكري.

99 |  ديسمرب 2015 |  العدد 527  |

أصبحت دولة ا�مارات 
 vأك  استعداد

الستخدام مقدرتها 
العسكرية � 

مكافحة ا�رهاب 
aالدو



ولعــل ذلــك يقودنــا إىل الحديــث عــن تعزيــز 

"التحالفات"؛ كونها من أهــم مصادر القوة اإلماراتية. 

فباإلضافــة إىل التحالف العريب، عمــدت اإلمارات إىل 

تعميق رشاكتها االسرتاتيجية مع الواليات املتحدة، التي 

تغطي املجاالت االقتصادية والسياســية والدفاعية؛ ما 

يجعل اإلمارات "حليفا" لواشــنطن خارج حلف الناتو، 

قريباً من عالقات األخرية مع اليابان أو كوريا الجنوبية. 

والبد من اإلشــارة كذلك إىل دورأبوظبي يف تشكيل 

تكتل/تحالف ســياىس أو إحياء محور "االعتدال"، يضم 

اإلمارات والســعودية ومرص واألدرن ورمبا دوالً أخرى، 

يؤَمل فيه وقف التداعيات االنقســامية والتفكيكية ملا 

يحدث ىف العــامل العريب ومواجهــة التهديدات األمنية 

النابعة من البيئة اإلقليمية.

أما بشــأن املســاعدات الخارجية اإلماراتية، فقد بلغ 

إجامليها عام 2013نحو5.9 مليار دوالر، بنســبة 1.45% 

مــن الدخل القومي اإلجاميل، اســتفادت منها 145 دولة 

حــول العــامل، ولكن حصلت مــرص عىل نصيب األســد 

منها. وذهب أغلب هذه املســاعدات لصالح املرشوعات 

التنموية، والباقي توزع بني املساعدات الخريية واإلنسانية. 

وقــد تبوأت اإلمــارات، يف نفس العام، املرتبة السادســة 

عرشةعامليــاًيف تقديــم املســاعدات اإلمنائيــة الخارجية، 

واملركز األولعاملياًكأكرثالدول املانحة للمســاعداتاإلمنائية 

الرسمية مقارنًةبدخلها القومي اإلجاميل.

أدوات القوة الناعمة:
ال يعني تنامي القدرات العســكرية لإلمارات، أو زيادة 

حجم مساعداتها الخارجية، أو تعزيز تحالفاتها الدولية 

واإلقليميةأنّهــا تركز عىل أدوات القوة الصلدة يف تنفيذ 

سياســتها الخارجية وحســْب. فالواقع أّن صانع القرار 

اإلمارايت ميزج بــني أدوات القوة الناعمة وأدوات القوة 

الصلدة يف متابعته ملصالح بالده يف الخارج. وأكرب دليٍل 

عىل ذلك ســعياإلماراتإىل تســوية قضية الجزر املحتلة 

بالوســائل الســلمية، عن طريق املفاوضات املبارشة أو 

االحتكام إىل محكمة العدل الدولية. 

وتُعد الدبلوماســية من أهــم أدوات القوة الناعمة 

التي توظفها اإلمارات، وهي "الركيزة األساسية لعالقاتنا 

الدوليــة، وتحقيــق مصالحنا، وتعزيز رؤيــة قيادتنا يف 

املحافل العاملية"، كام أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد 

آل نهيــان وزير الخارجية بآخــرة. ويف هذا الخصوص، 

تم تأســيس "أكادمييــة اإلمارات الدبلوماســية"؛لصقل 

مهارات دبلوماســيي املســتقبل، ولتكون مركــزاً عاملياً 

رائداً يف البحث والتدريب الدبلومايس. وســعت الدولة 

إىل اســتقطاب أفضل الخــربات للعمــل يف األكادميية، 

وعىل رأســهم "برناردينو ليون"، الذي ســيتوىل منصب 

مديرهاالعــام، بعدانتهاءمهمتهاألمميــةيف أواخر العام 

الجاري.

وقــد أثبتت الدبلوماســية اإلماراتيــة جدارتها تجاه 

عدٍد مــن القضايا الدولية واإلقليمية، ويأيت يف مقدمتها 

الحدث املرصي بعــد يونيو 2013؛ حيث اســتخدمت 

أبوظبــي مقدراتهــا الناعمة لتكوين كتلة دبلوماســية 

مؤيــدة للســلطة الجديــدة يف مرص. وبرغــم موقفها 

املناوئلتنامي نفوذ املجموعات اإلســالمية املســلحة يف 

ليبيا، تؤيد اإلمارات جهود التســوية السياسية األممية 

لألزمــة الليبية، مع الرتكيز عىل دعــم الحكومة الليبية 

الرشعية.وهكذاْ، تحرص اإلمارات، يف تحركاتها الخارجية 

يف ليبيا وغريها، عىل رشعية أو عدالة السياسات املتبعة 

التي تحــرتم القوانني واألعراف الدوليــة، وترعى "حق 

األخوة والجوار".

وأهم ما يســم دبلوماســية اإلمارات هــو االنفتاح، 

وهــو انعكاس لطبيعــة مجتمعها املحيل الذي يتســم 

باالنفتاح عــىل الثقافات والحضــارات املختلفة؛ حيث 

ترتبط الدولة بعالقات دبلوماسية مع نحو 190 دولة يف 

العــامل. دون الحديث عن انخراطها املكثف يف فّعاليات 

املنظامتاإلقليمية والدولية. 

وكــام أظهرت اإلمارات انقتاحاً دبلوماســياً واســعاً، 

أبانت عــن مقدرة هائلــة عىل االندمــاج يف االقتصاد 

الدويل. يف هذا الخصوص، تأيت اإلمارات يف مقدمة دول 

املنطقــة عىل دليــال لعوملة االقتصاديــة، الذي يصدره 

معهدKOFالســويرسي التابع لجامعــة زيوريخ، وعىل 

عىل مؤرش التــدوي اللذيصكه املعهــد العاملي لريادة 
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