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إن يوم الشهيد قد أصبح يوم للوفاء والعزة والكرامة، فشهداؤنا األبرار الذي غادروا بأجسادهم، ستبقى 
أرواحهم الطاهرة يف قلوب جميع أبناء هذا الوطن، فقيادتنا الرشيدة، وكل أبناء القوات املسلحة الباسلة، 
وكل من يعيش عىل هذه األرض الطيبة لن ينىس من جادوا بأرواحهم يف سبيل رفعة راية الوطن، فهم 
«عظُم رقبـة»، وسيظلون إىل األبد رمزاً لعزتنا وشموخنا،  مبا قدموا من تضحياٍت وما سجلوا من بطوالت، 
تاريخ منطقتنا والعامل  اإلمارات، ويف  تاريخ  نادرة، ستظل عالمات مضيئة يف  وما أظهروا من شجاعٍة 
ولتوافرت  الجيواسرتاتيجي،  املشهد  معامل  لتغريت  وتضحياتهم،  الشهداء  بطوالت هؤالء  فلوال  العريب، 

الفرص للحاقدين واملتآمرين للنيل من أمننا واستقرارنا ورخاء وازدهار شعبنا الغايل.
 إن هذه الدماء الطاهرة قد فتحت صفحة جديدة يف تاريخ العالقات األخوية بني الشعبني االمارايت 
الدفاع عن  البطولة يف  تروي قصص  الشقيق، ستظل  اليمن  أرض  التي سالت عىل  فالدماء  واليمني، 
األشقاء، وكيف بذل أبطالنا دمائهم دفاعاً عن املبادئ والقيم والثوابت األخالقية واإلنسانية التي غرسها 
اآلباء املؤسسون، الذين زرعوا فينا حب الوطن، وعلمونا أن قواتنا املسلحة كانت، وستبقى دامئاً بإذن 
الله، مصدر الفخر ودرع الوطن وسيفه، الذي يحمي مكتسبات اتحادنا املبارك، ويصون أمننا ويدافع 

عن استقرارنا يف مواجهة أطامع الطامعني وأحقاد الحاقدين ومؤامرات املتآمرين.
إن دماء الشهداء الطاهرة هي مصدر االلهام ملواصلة مسرية الخري والعطاء عىل أرض االمارات، فرسالتنا 
هي الخري، وشهداؤنا الذين كتبوا فصوالً مضيئة يف سجالت مجد الوطن، حملونا مسؤولية الحفاظ عىل 
هذا الوطن ومكتسباته، وأن نبقى دوماً مخلصني أوفياء للقيم واملبادئ اإلنسانية األصيلة.، وستبقي 
دماء شهداؤنا األبرار خري شاهد عىل عمق والء وانتامء قواتنا املسلحة لقيادتنا الرشيدة، وشعبنا الغايل، 
فالرجال الذين حملوا أرواحهم عىل األكف يف معارك الحق واملبادئ هم من عاهدوا الله عىل الدفاع 
عن كل شرب من أرِض هذا الوطن، مهام كلفهم ذلك من تضحيات، فهي رسالة نفخر ونعتز بأدائها 
جميعاً عىل خري وجه، ونتخذ من بطوالت شهداؤنا قدوة ومثاالً سيبقي نصب األعني يك تبقى إمارات 
الخري والعطاء أبية عصية عىل كل من يريدها بسوء، وستبقى قواتنا املسلحة حائط الصد املنيع ومصنع 
الحق  نصون  ومبادئنا،  وقيمنا  الرشيدة،  لقيادتنا  الوفاء،  نهج  عىل  جميعاً  وسنبقى  واألبطال،  الرجال 
أداء  لنا سوى  وندافع عن األشقاء ونساندهم، ساهرين عىل حامية مصالح دولتنا وشعبنا، ال هدف 

الرسالة وتلبية نداء الوطن والقيادة يف كل وقت وحني.
إننا نقف ونستذكر يف يوم الشهيد بكل إجالل وإكبار سري شهداؤنا األبرار، وبطوالتهم ومآثرهم، وسيظل 
أجيالنا  لكل  امللهم  والدرس  الوطن،  مثال عىل حب  وتضحيات خري  اظهروه من شجاعة وصمود  ما 
املقبلة، فهم من جسدوا قيم البطولة والوالء واالنتامء، وهم من يستحقون أن يفخر بهم أبنائهم وأهلهم 
وذويهم، فهم من اصبحوا أيقونات تنري دروبنا، ومصدر فخر ألمهات رضبوا املثل والقدوة يف الثبات 
وااليثار والصمود واالميان وحب الوطن، فكان تضحيات الشهداء األبرار، خري كاشف عن أصالة القيم 
التي غرستها أمهات تسكن االمارات يف وجدانهن، يتنفسن حب الوطن، فكانت، وال تزال، كل أم من 
أمهات الشهداء مدرسة يف الوطنية، ونبع صاف ستنهل منه األجيال، جيالً تلو اآلخر، مبادئ التضحية 
ونبالً  روعة  تقل  ال  الشهداء  أمهات  ثبات  فقصص  الغايل.  والوطن  الرشيدة  للقيادة  واالنتامء  والوالء 
وتضحية عن أبنائهم الشهداء، أغىل وأعز من نشأ عىل هذه األرض الطيبة، فثبات أمهات الشهداء قدم 

مثاالً ال يقل روعة وشموخاً وعزة عن بطوالت وتضحيات ابنائهن الشهداء األبرار.
إن سري الشهداء األبرار يف كل األمم، هي قناديل تضئ دروب املستقبل، ويف االمارات تحديداً، لتضحيات 
الشهداء مكانة استثنائية لدى قيادتنا وشعبنا، فروح األرسة التي تجمع كل أبناء شعبنا، تشعرنا جميعاً 
بأننا كالجسد الواحد، وكل شهيد هو ابن لكل بيت يف ربوع الوطن، وكل نقطة دماء بذلت يف سبيل 
الوطن، قد بذلت من أجلنا جميعاً، فالدماء الزكية كتبت تاريخاً مرشفاً لنا جميعاً، وبطوالتهم وتضحياتهم 
مصدر عزم وقوة لنا جميعاً وعهدنا يف هذا اليوم املجيدـ  أن تبقى القيم النبيلة التي تجسدها الشهادة 
مثاالً يف األذهان، وأن يظل الشهداء األبرار أسوة حسنة عىل صعيد تقديس الواجب الوطني واإلخالص 

يف العمل والوالء واالنتامء للقيادة الرشيدة والوطن الغايل.
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وسلم جاللة امللك عبدالله الثاين بن الحسني وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خالل املراسم 
اللواء  علم  عامن  يف  الحسينية  قرص  يف  جرت  التي 
من  األعالم  حملة  إىل  الجديدين  واالسم  بالشارة 
بعزف  بدأت  عسكرية  مراسم  اللواء ضمن  مرتبات 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  الوطني  النشيد 

والسالم املليك األردين.
للواء  القديم  العلم  الحفل خروج  واشتملت مراسم 
من أمام املنصة وتبعه دخول العلم الجديد إىل طابور 

اصطف أمام املنصة امللكية يضم قوة مدربة تدريباً 
االنفتاح  عىل  قادرة  عالية  جاهزية  ذات  احرتافياً 
العلم  سالم  فرقة  عزفت  فيام  الرسيع  واالنتشار 

ومقطوعات وطنية أثناء دخول األعالم وخروجها.
وأدت مرتبات من اللواء قسم العلم أمام جاللة امللك 
عبدالله الثاين وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
بعد  وذلك  مرفوعاً  عالياً  عليه  للمحافظة  نهيان  آل 
دخول العلم وسط الطابور الذين اصطفوا فيه خالل 
العامودية  الطائرات  من  عدد  حلقت  كام  املراسم، 

أمام موقع تسليم العلم تقل مجموعة مرتبات اللواء 
التي  العسكرية  اآلليات  فيام عرضت مجموعة من 
يستخدمها اللواء يف عمليات التدخل الرسيع بكامل 

تجهيزاتها العملياتية.
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأعرب 
جاللة  من  الكرمية  اللفتة  لهذه  تقديره  عن  نهيان 
العالقات  عمق  تجسد  والتي  الثاين  الله  عبد  امللك 
أن  سموه  مؤكداً  الشقيقني،  البلدين  بني  األخوية 
القوات امللكية األردنية مشهود لها بالكفاءة والخربة 
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بالعلم  منتسبوها  يتمتع  فيام  والتضحية  والبذل 
واملعرفة والتسلح بفنون الدفاع واملهارة العالية.

قرص  يف  جرت  التي  املراسم  خالل  سموه  وقال 
القوات  إن  عامن  األردنية  العاصمة  يف  الحسينية 
تنفيذ  يف  اإلماراتية  نظريتها  مع  شاركت  األردنية 
مهامت سالم دولية وتاريخهام حافل بالتعاون البناء 
متطلعا  القوتني  بني  املشرتك  والتدريب  والتنسيق 
العمل  التعاون إىل مزيد من  سموه إىل تعزيز هذا 
وشعبيهام  البلدين  خدمة  يف  يصب  الذي  املشرتك 
ويف صالح شعوب املنطقة واستقرارها والحفاظ عىل 
أمنها. من جانبه قال جاللة امللك عبدالله الثاين إن 
تعبرياً  يأيت  زايد»  بن  محمد  لواء  «مسمى  إطالق 
العربية  اإلمارات  لدولة  األردين  والشعب  نكنه  عام 

املتحدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان من تقدير وعرفان ومحبة، كام نعرب عن عمق 

العالقات األردنية اإلماراتية التي تظل مثاال يحتذى.
يذكر أن اللواء تأسس عام 2014 باعتباره كتيبة لقوة 
رد الفعل الرسيع وخالل عام 2017 أصبحت مبستوى 

وكتيبة   91 الرسيع/  التدخل  كتيبة  يضم  فيام  لواء 
 61 الرسيع/  التدخل  وكتيبة   81 الرسيع/  التدخل 
املغاوير إضافة إىل جميع أسلحة اإلسناد والخدمات، 
مثلام يضم اللواء العنرص النسايئ للمساعدة يف إداء 

الواجبات املنوطة باللواء.

 :

 :



85632018

 « »

 :

.

الفريق  معايل  استقباله  خالل  ــ  سموه  وأعرب 
الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات 
املسلحة، والضباط وضباط الصف املكرمني يف قرص 
البحر يف أبوظبي ــ عن فخره واعتزازه بأبطال الوطن 
والوفاء  الوالء  قيم  أسمى  يجسدون  الذين  وأبنائه 
اإلمارات  أبناء  لدى  املتجذرة  والشجاعة  واالنتامء 
الدولة  داخل  البطولية  املواقف  تسطري  خالل  من 
وخارجها يف مختلف ميادين الحق والعز والكرامة.. 
ومتنى سموه لهم التوفيق والسداد يف خدمة وطنهم 

لتبقى رايته خفاقة.
وقدرات  وجاهزية  كفاءة  مبستوى  سموه  أشاد  كام 
أبطال قواتنا املسلحة القيادية والعسكرية امليدانية.. 
الجاهزية  مبستوى  سعداء  ”إننا  سموه  وقال 
تنفيذ  عىل  والقدرة  به  تتمتعون  الذي  واالستعداد 

املهام التي توكل إليكم بكل كفاءة واحرتافية“.
األبرار  الوطن  شهداء  تضحيات  سموه  واستحرض 
القتال  ساحات  يف  ودمائهم  بأرواحهم  جادوا  الذين 
سعيا إىل علو وطنهم .. وقال سموه ” سيظل شهداء 
الدهر  أبد  باقني  العطرة..  بسريهم  خالدين  الوطن 
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عربة يف البذل والعطاء..
من  وتستقي  مآثرهم..  وتحفظ  األجيال..  تخلدهم 

بطوالتهم قصص و مواقف العز والرشف.“.
وقد قلد سموه وسام املجد من الطبقة األوىل كال من 
طيار  ركن  والعقيد  الشحي  عبدالسالم  ركن  العميد 

والعقيد  الدهامين  سامل  ركن  والعقيد  صنقور  عادل 
املزروعي  محمد  ركن  والعقيد  الزعايب  أحمد  ركن 

ومالزم أول طيار مرشد البلويش.
كام قلد سموه وسام الشجاعة كال من العقيد ركن 
واملرشح  الشحي  سعيد  والنقيب  الشاميس  سيف 

أحمد الظنحاين والوكيل أحمد الكعبي.
حرض مراسم تقليد األوسمة .. سمو الشيخ عبدالله بن 
راشد املعال نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ نهيان 
بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن 
سلطان آل نهيان لألعامل الخريية واإلنسانية والفريق 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو 
مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ خالد بن 
زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا 

للرعاية اإلنسانية وذوي اإلحتياجات الخاصة.
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جاء ذلك خالل حضور سموه عرص اليوم بحضور 
الرشقي  محمد  بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  سمو 
ويل عهد الفجرية وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
رئيس  السمو  صاحب  مستشار  نهيان  آل  خليفة 
الدولة العرض العسكري ”حصن االتحاد 4“ الذي 
الفجرية،  كورنيش  عىل  املسلحة  القوات  نظمته 
تحت رعاية سموه، أمام حشد جامهريي كبري من 

أبناء الوطن واملقيمني عىل أرضه. 
شهد العرض العسكري إىل جانب سموهم الشيخ 
الدكتور راشد بن حمد الرشقي رئيس هيئة الفجرية 
للثقافة واإلعالم والشيخ مكتوم بن حمد الرشقي 
رئيس نادي الفجرية الريايض الثقايف و الشيخ سيف 
املنطقة  هيئة  رئيس  الرشقي  سيف  بن  حمد  بن 

الحرة والشيخ املهندس محمد بن حمد بن سيف 
الرشقي رئيس دائرة الحكومة االلكرتونية بالفجرية، 
والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الرشقي رئيس 
البدنية،  والقوة  األجسام  لبناء  اإلمارايت  االتحاد 

والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الرشقي. 
الرقباين  محمد  بن  معايل سعيد   .. العرض  وحرض 
ومعايل  الفجرية،  حاكم  السمو  صاحب  مستشار 
الرشطة  رئيس  نائب  الفريق ضاحي خلفان متيم، 
واألمن العام يف ديب وسعادة محمد سعيد الضنحاين 
سامل  وسعادة  الفجرية،  يف  األمريي  الديوان  مدير 
وعدد   ، الفجرية  عهد  ويل  مكتب  مدير  الزحمي 
من قيادات ورؤساء هيئات وكبار ضباط تشكيالت 
وكبار  الداخلية  وزارة  وقيادات  املسلحة  القوات 
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املسؤولني وجمع من املدعوين.

خالص  عن  الفجرية  حاكم  السمو  صاحب  وعرب 
اإلماراتية،  املسلحة  القوات  بأفراد  واعتزازه  فخره 
املتميزة  االحرتافية  وقدراتها  العالية  وجاهزيتها 
صاحب  من  ومتابعة  بتوجيهات  تحققت  التي 
نهيان ويل عهد  الشيخ محمد بن زايد آل  السمو 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
االتحاد  ”حصن  العسكري  العرض  عكسها  والتي 
4“، مشريا إىل أن وطنا أبناؤه بهذه الروح القتالية 
رايته  عىل  الحفاظ  أجل  من  أرواحهم  ويبذلون 
منيع،  رصح  هو  األمم،  بني  وعزيزة  خفاقة  عالية 

محمية إنجازاته، واثقة خطواته، ونبيلة رسالته. 
”حصن  العسكري  العرض  نجاح  سموه  وبارك 
االتحاد 4“، وأضاف : ” كلنا فخر مبا تحققه قواتنا 
املسلحة من نجاحات يف مهامها املختلفة الساعية 
للحفاظ عىل أمن واستقرار وسالم وطننا اإلمارات، 
العربية  للقضايا  نرصة  واملساعدة  العون  يد  ومد 
وصونا لألمن القومي الخليجي والعريب، واملستعدة 
دامئا للوقوف كالبنيان املرصوص لصد ورد كل من 
دولتنا  واستقرار  بأمن  املساس  نفسه  له  تسول 
الغالية، التي أرىس دعامئها املغفور له الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان“.

كان صاحب السمو حاكم الفجرية قد شهد العرض 
من  موكب  تعرض  بسيناريو  بدأ  الذي  العسكري 

شخصيات مهمة ملحاولة اغتيال واقتحام بالسيارات 
يتم  أن  قبل  املوكب  مرور  أثناء  وذلك  املفخخة 
البيل  باستخدام طائرات  الهامة  الشخصيات  تأمني 
الداخيل  األمن  قوى  تدخل  مع  املسلحة  واآلليات 
التفتيش  إجراءات  املتخصصة  العنارص  وتتوىل 

وأبطال املتفجرات باستخدام الكالب الهجومية. 
فيام يتقدم الروبوت اآليل للتعامل مع املتفجرات، 
أرضار  أية  إلحاق  دون  من  عالية  بدقة  ويفجرها 
املسلحة  قواتنا  تقوم  بعدها  واألرواح  باملمتلكات 
إىل  الهامة  للشخصيات  اإلخالء  عمليات  بإجراء 

مكان آمن، بعيدا عن نريان العنارص اإلرهابية. 
االشتباك  فك  عمليات  والحضور..  سموه  وتابع 
باستخدام طائرات ”البيل“ و“بالك هوك“ مبشاركة 
اإلرهابية  العنارص  وتعقب  العملية  يف  املجندات 
املجاورة  املباين  إىل  وهربت  خائبة  ارتدت  التي 
الحالة  لتقييم  أنجل»  استطالع «آرك  لرتسل طائرة 

ليتم بعدها عرب رضبة جوية  العدو،  ورصد تحرك 
املعادية  النريان  مصادر  تدمري  ”الهوك“  الـ  بطائرة 
ونقاط املراقبة للعدو، واستهداف نقاطه املحصنة 

واملراقبة. 
وشاهد سموه والحضور.. هجوم الزوارق الرسيعة 
من  جوي  غطاء  ”تحت  و“الزويدك  الربات“   ”
واستعرضوا  ”غناظة“..  زورق  من  ورماية  األباتيش 
فريق  قبل  من  املباين  القتحام  اإلنزال  عمليات 
العمليات الخاصة باستخدام طائرات ”بالك هوك“ 
و“البيل“ الرسيعة، مع استخدام آليات النمر وسلم 

االقتحام املارس. 
لتدمري  جوية  برضبة  املرياج  طائرة  قامت  بعدها 
تم  حيث  لالقتحام،  والتمهيد  العدو  تحصينات 
باستخدام  الربية  القوات  الشاطئ من قبل  اقتحام 
العوم  ومدرعات  للدبابات  /األبرار/  اإلنزال  سفن 
والجسور بغطاء جوي من قبل طائرات ”األباتيش“، 
لقطع  جوية  رضبة   “F16  ” طائرة  وجهت  فيام 

امدادات العدو. 
إىل  املتبقية  اإلرهابية  العنارص  بعض  لجأت  ثم 
لتبدأ  مدنيني  ركاب  حافلة  واختطاف  اعرتاض 
القوات املشاركة عملية تخليص الرهائن وإخالئهم 
 ” هوك  البالك   ” بطائرة  اإلخالء  سلة  باستخدام 
وبتأمني  البيل  طائرة  قبل  من  جوي  غطاء  تحت 
بواسطة  الرهائن  إخالء  يتم  األخرية  قبل هذه  من 
سفينة ”الكورفيت“، إضافة إىل إخالء أفراد الفرسان 
القوات  تنسحب  بعدها  ”الشينوك“  باستخدام 
والقضاء  باالنتصار  مكللة  املكان  وتغادر  املشاركة، 

عىل الظالميني. 
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وتعرف الحضور خالل خطوات العملية كاملة عىل 
وقدراتها  املسلحة  القوات  متتلكها  التي  اإلمكانات 
والتصدي  اإلرهاب  مكافحة  يف  الرفيعة  القتالية 
لشتى املخاطر والتهديدات، وما يتحىل به أفرادها 
املنوطة  املهام  تنفيذ جميع  واقتدار يف  كفاءة  من 
بهم بكل شجاعة وتفان وخربات ميدانية مع تنسيق 

عال وتعاون تام بني كافة الوحدات املشاركة. 
اإلمارات  فرسان  فريق  بتقديم  العرض  واختتم 
جوية  استعراضات  الوطني،  الجو  سالح  أبطال 
مبهرة يف سامء الحدث تعكس عزة وقوة الدولة، 
الخاصة  العمليات  من  الحر  القفز  فريق  وقدم 
قفزة عىل ارتفاع 4500 باستخدام املظالت القابلة 
أينام  بدقة  بالهبوط  لهم  تسمح  والتي  للتوجيه 
أرادوا حاملني علم دولة اإلمارات وعلم شعار عام 
راية  رافعني  الخيالة  من  فريق  دخول  مع  زايد، 
ومجددين  العلم  وقسم  تحية  ومؤدين  الوطن، 
العهد والوالء لقيادة اإلمارات الرشيدة، ومؤكدين 
العزم عىل أن يكونوا الدرع الواقية للوطن والحصن 
أوفياء  جنودا،  دامئا  يظلوا  وأن  لالتحاد،  الحصني 
مؤدين  لألمانة،  حافظني  بالوعد،  بارين  للعهد، 

الواجب بهمة وعزمية ونكران للذات.

ومع انتهاء العرض العسكري ” حصن االتحاد 4 ” 
أكدت اللجنة املنظمة أن العرض العسكري الذي 
نفذته وحدات رئيسة من القوات الربية والجوية 
األجهزة  مع  الوثيق  بالتعاون  الرئاسة،  وحرس 
األمنية اآلخرى جسد الشجاعة و التفاين و املهنية 

و  الوطن  درع  املسلحة  قواتنا  ملنتسبي  العالية 
حامي مكتسباته.

إظهار  يف  أهدافه  حقق  العرض  أن  إىل  ولفتت 
وما  الباسلة  املسلحة  لقواتنا  املتطورة  القدرات 
وتفان  وإقدام  شجاعة  من  أفرادها  به  يتمتع 
ومهارات وخربات ميدانية، باإلضافة إىل ما متتلكه 
سدا  منها  جعل  ما  حديثة  وتقنيات  معدات  من 
يف  واستقراره  الوطن  أمن  عىل  الحفاظ  يف  منيعا 

مواجهة التحديات التي تعصف باملنطقة والعامل.
الدوائر  مختلف  بتعاون  املنظمة  اللجنة  وأشادت 
تسهيل  عملها عىل  و  الفجرية  إمارة  الحكومية يف 
الحدث  إنجاح  يف  أسهم  ما  العرض  تنظيم  مهمة 
.. فقد  الدولة بعام زايد  يتزامن مع احتفاء  الذي 
بذل املغفور له الشيخ زايد ” رحمه الله ” جهدا 
جبارا يف تطوير القوات املسلحة وتأهيلها بأحدث 
تأهيل  السالح وعمل عىل  تقنية  إليه  توصلت  ما 

األجهزة  أحدث  عىل  للعمل  البرشية  الكوادر 
وأكرثها تطورا عىل مستوى العامل، حتى غدا نهجه 
وحكمته ورؤاه السديدة مدرسة فريدة يف القيادة 
خطوة  كل  يف  إلهام  ومصدر  الرشيد،  والحكم 
تخطوها دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل األمام 
االتحادي  البنيان  لرتسيخ  الصلب  األساس  وهي 
املستقبل يك  نحو  االنطالق  ونقطة  الفتية  لدولتنا 
نعزز مكانة اإلمارات كواحدة من أفضل دول العامل 

يف كل املجاالت خالل السنوات املقبلة.
الوالء  و  الوفاء  عهد  املنظمة  اللجنة  وجددت 
السمو  صاحب  رأسها  عىل  و  الرشيدة  لقيادتنا 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
”حفظه الله ” و صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
السمو  صاحب  و  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
تكون  وأن  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب 
الرشيدة،  قيادتنا  ظن  حسن  عند  املسلحة  قواتنا 
اإلمارات  أرض  عىل  أمينة  للوعد  وفية  تكون  وأن 

الطيبة وشعبها الغايل.
من  املتابعني  من  ألفا  أربعني  عن  يزيد  ما  وكان 
مختلف أنحاء االمارات قد حرضوا العرض مبارشة 
عىل  توزعت  كبرية  شاشات  وعرب  معه  وتفاعلوا 
كورنيش  عىل  العرض  مكان  من  متفرقة  مناطق 
املسلحة  القوات  أبناء  شاركوا  حيث  الفجرية، 
مشيدين  واالعتزاز،  الوحدة  وروح  الفخر  مشاعر 
بالشجاعة والتفاين واملهنية العالية التي يتمتع بها 

منتسبو القوات املسلحة.
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اللواء الركن طيار عبدالله السيد محمد  زار سعادة 
الهاشمي، وكيل الوزارة املساعد للخدمات املساندة 
الدويل  الدفاع  معرض  فعاليات  له،  املرافق  والوفد 
اإلندونيسية جاكرتا  العاصمة  أقيم يف  الذى  الثامن، 

وأختتم فعالياته يف 10 نوفمرب املايض.

وقام وفد وزارة الدفاع يرافقهم سعادة محمد عبدالله 
الجمهورية  لدى  الدولة  سفري  الغفيل  مطلق  بن 
من  عدداً  شملت  املعرض،  يف  بجولة  اإلندونيسية 
اإلقليمية  الرشكات  عرض  ومنصات  الدول  أجنحة 
الدفاعية  الصناعات  مجال  يف  املتخصصة  والدولية 

حيث  األمن،  مجال  ويف  والجوية،  والربية،  البحرية، 
الوفد عىل أحدث تطورات ومنتجات رشكات  اطلع 

الصناعات الدفاعية املشاركة يف املعرض.
املعرض عىل  بأهمية  الهاشمي  اللواء  وأشاد سعادة 

خارطة املعارض العاملية للدفاع.

ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  حرض 
ختام  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 
العرب1- ”  لـتدريبـات ” درع  الـرئيسية  املرحلة 
والتي نفذتها عنارص من القوات املسلحة لكل من 
والكويت  والبحرين  واإلمارات  والسعودية  مرص 
يف  العربية  الدول  من  مراقبني  مبشاركة  واألردن 
شهدها  والتي  العسكرية  نجيب  محمد  قاعدة 
القوات  حرب  أركان  رئيس  فريد  محمد  الفريق 
الله  عبد  فهد  الركن  والفريق  املرصية  املسلحة 
من  وعدد  السعودية  الربية  القوات  قائد  املطري 

قادة القوات املسلحة العربية.
وأكد قائد املنطقة الشاملية العسكرية املرصية يف 
” يعد من  العرب 1  أن تدريب ” درع  له  كلمة 
أهم التدريبات العربية املشرتكة التي ساهمت يف 
نقل وتبادل الخربات بني مختلف القوات املشاركة 
وتوحيد املفاهيم ملواجهة التحديات التي تتعرض 

لها املنطقة.
بدأت املرحلة بتنفيذ عنارص املظالت قفزة األشقاء 
مدى  أظهرت  املشاركة  الدول  بأعالم  املشرتكة 
التناغم بني عنارص القوات الخاصة يف تنفيذ املهام 

بدقة وكفاءة عالية.
واستمع الحضور إىل رشح تفصيىل للفكرة التعبوية 

والتوجيه الطبوغرايف والتكتييك ملنطقة املرشوع.
وشملت املرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مرشوع 
األسلحة  ملختلف  الحية  بالذخرية  للرماية  تكتييك 

والقوات املقاتلة واملعاونة وبحضور عدد من قادة 
القوات املسلحة ملختلف الدول املشاركة.

أعامل  بتنفيذ  املهام  متعددة  املقاتالت  وقامت 
املقاومة  مراكز  ضد  الجوي  والقذف  االستطالع 
قام  فيام  اإلرهابية  للعنارص  املتحركة  واألرتال 
باالشتباك  للدبابات  املضاد  املسلح  الهليكوبرت 
وتدمري األهداف املعادية، وتنفيذ أعامل القصف 
للعنارص  النريان  ومصادر  تجمعات  ضد  املدفعي 

اإلرهابية.
كام تم دفع املفارز امليكانيكية واملدرعة املدعومة 
للدبابات  املضادة  املوجهة  املقذوفات  بعنارص 
مع  لالشتباك  الجوي  الدفاع  وأسلحة  ووسائل 
األهداف الجوية واستكامل تطوير الهجوم وتدمري 

" 1 -  "

كافة أهداف العدو املخططة.
العملية  الدورات  من  العديد  عقد  وتم    
جميع  من  املشرتكني  العسكريني  للمهندسني 
مكافحة  طرق  عىل  للتدريب  العربية  الدول 
املكتشف  مع  التعامل  وكيفية  الناسفة  العبوات 
باستخدام  وأنواعها  باملفرقعات  والتعريف  منها، 
للطرق  والتفتيش  البحث  ووسائل  أجهزة  أحدث 

واملنشآت.
القادة،  لكبار  ندوة  املشاركة  القوات  ونظمت 
التحديات  منها  املوضوعات  من  العديد  ناقشت 
العسكري  املنظور  من  العريب  العامل  تواجه  التي 
هذه  ملواجهة  املشرتك  والعمل  التنسيق  وكيفة 

التحديات.
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طحنون  بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء  أكد 
الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  نهيان  آل  محمد  بن 
بناء  يف   ” الوطنية  الخدمة   ” أهمية  واالحتياطية 
املواطنة  مفهوم  وتعميق  الوطن  شباب  شخصية 

الوطن  ثروة  بأنهم  الشباب  واصفا  لديهم،  الصالحة 
وعامده.

وقال إن برنامج الخدمة الوطنية واالحتياطية تأسس 
عىل منظومة متكاملة من قيم الوالء واالنتامء للوطن 

 :  ..
املجتمع  عادات  من  املستمدة  والثوابت  والقيادة 

ودينه وثقافته ورؤيته للمستقبل.
جاء ذلك خالل محارضة ألقاها اليوم لطالب مدارس 
القاسمى  الشيخ سعيد بن صقر  خورفكان بحضور 
نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، وأوضح 
ال  جزء  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة   ” أن 
يتجزأ من نسيج وسياج االتحاد، تعمل مبا تدعو إليه 
حكومتنا الرشيدة دوما لرتسيخ تلك املبادئ اإلنسانية 
الخدمة  برنامج  أن  إىل  منوها   ،” األخالقية  والقيم 
الوطنية واالحتياطية تأسس عىل منظومة متكاملة 
وثوابت  والقيادة  للوطن  واالنتامء  الوالء  قيم  من 
مستمدة من عادات املجتمع ودينه وثقافته ورؤيته 

للمستقبل.

« »  « »
يف  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  نظمت 
بأبوظبي  املسلحة  القوات  ضباط  ونادي  فندق 
ملتقى الخدمة البديلة 2018 وذلك بحضور اللواء 
نهيان  آل  طحنون  بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن 
وعدد  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس 
من كبار ضباط القوات املسلحة ووزارة الداخلية 
وكبار املسؤولني من مختلف الجهات واملؤسسات 

الحكومية والخاصة.
بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء  وألقى 
رحب  بامللتقى  االفتتاح  كلمة  نهيان  آل  طحنون 
مرشوع  إنجازات  أهم  واستعرض  بالحضور  فيها 
الخدمة الوطنية فيام يتعلق بالخدمة البديلة من 

قبل الجهات املشاركة.
وأوضح أن الخدمة البديلة التي يؤديها املجندون 
الرؤية  تعكس  بالدولة  القطاعات  كافة  يف 
اإلسرتاتيجية لربنامج الخدمة الوطنية واالحتياطية 
وشامل  متكامل  وطني  برنامج  يعد  والذي 
والدفاعية  العسكرية  الجوانب  تتعدى  ألهداف 
التنمية  عىل  تعمل  اإلقتصادية  الجوانب  ليشمل 

الشاملة يف الدولة.
وأكد أن الخدمة البديلة تندرج تحت واحدة من 
املهارات اإلسرتاتيجية الهامة للربنامج التي تعمل 
اثناء  الحيوية  والقطاعات  املؤسسات  دعم  عىل 
إستمرارية  لضامن  والكوارث  واألزمات  الطوارئ 
الوطنية  بالهيئة  اإلشادة  من  البد  وهنا  األعامل 
الوظائف  تحديد  يف  واألزمات  الطوارئ  الداره 
تشغيلهم  لضامن  الدولة  مستوى  عىل  الحيوية 

أثناء الطوارئ واألزمات.
يف  البديلة  الخدمة  تفعيل  تم  لقد   » وقال 

قطاع  مثل  الحيوية  القطاعات  من  العديد 
مؤخرا  تم  حيث  والطريان  واالتصاالت  الطاقة 
تفعيل الخدمة يف طريان االتحاد من خالل فريق 
املجندين الذين عملوا يف مجال تقديم الخدمات 
تفعيل  تم  كام  املطارات  يف  األرضية  اللوجستية 

الخدمة يف رشكة أبوظبي للزيوت».
إستفسارات  عىل  الرد  تم   .. امللتقى  ختام  ويف 
تم  كام  البديلة  الخدمة  يف  املشاركة  الجهات 
الوطنية  الخدمة  التنسيق بني هيئة  آليات  وضع 

والجهات الخارجية.
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3
.

احتفاالت  أثناء  العارشة  الدفعة  خريجو  وقدم 
التخريج عروضاً عسكرية أكدت جاهزيتهم للدفاع 
وطنية  بروح  حياضه  عن  والذود  الوطن  تراب  عن 

عالية.
كام قدموا استعراضات عسكرية عكست مهاراتهم 
ومستوى تأهيلهم يف املشاة، فيام سينتقل املجندون 
بعد ذلك للمرحلة الثانية من الخدمة الوطنية وهي 
توزيع  فيها  يتم  التي  التخصيص  التدريب  مرحلة 

املجندين عىل الوحدات املختلفة للقوات املسلحة.
وأبرزت تلك العروض ما تحلوا به من روح معنوية 
ما يحملونه من والء وانتامء  عالية جسدت مقدار 
والتضحية  عنه  والذود  الغايل  وطننا  لخدمة  وحب 

من أجله.
 3 املسلحة  القوات  أقامت  العني،  مدينة  ويف 
ومعسكري  اللحمة  سيح  معسكر  يف  احتفاالت 
شهد  2، حيث  والعني   1 العني  املستجدين  تدريب 

معايل سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل 
تخريج الدفعة العارشة يف معسكر سيح اللحمة.

كام شهد معايل الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف 
التخريج  التحتية  البنية  تطوير  وزير  النعيمي 
وتم   ،1 العني  املستجدين  تدريب  معسكر  يف 
تدريب  مبعسكر  الثالث  بالتخريج  االحتفال  أيضا 
ضباط  كبار  من  عدد  بحضور   2 العني  املستجدين 

القوات املسلحة.

 :
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وبدأت االحتفاالت بعزف السالم الوطني، ثم تليت 
االستعراضات  ذلك  تال  الحكيم،  الذكر  من  آيات 
العسكرية من أمام املنصات، حيث قدم الخريجون 
ألقيت  ذلك  بعد  الحضور،  إعجاب  نالت  عروضاً 

كلامت قادة مراكز التدريب.
وألقى قائد مركز تدريب املستجدين العني 1 كلمة 
لقد   » مضيفا  والحضور،  الحفل  براعي  فيها  رحب 
املقررة  التدريبية  الفرتة  الخريجون  هؤالء  أمىض 
التدريبات  جميع  خاللها  تلقوا  التدريب  منهاج  يف 
صقل  إىل  أدت  التي  والعملية  النظرية  والتامرين 
وتهيئة املتدرب جسديا وعقليا ومعنويا وساهمت يف 
تحويل حياته املدنيه إىل عسكرية وأثبت الخريجون 
خاللها، بكل فخر واعتزاز، قدرتهم عىل تحمل مشاق 

التدريب مدركني بأن كل قطرة عرق يف امليدان توفر 
قطرة دم يف املعركة.

سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  أوىص   » وقال: 
رتبهم  بكل  الجميع   / ثراه  الله  طيب   / نهيان  آل 

العسكرية بأن يظلوا الدرع الواقي لإلمارات..
الرتاث  عىل  املحافظة  مسؤولية  عاتقهم  فعىل 
ثروات  وكذلك  الناس،  أرواح  وصون  الوطني، 
إنجازات  من  الدولة  به  تتمتع  ما  وكل  اإلمارات 
يف   / ثراه  الله  طيب   / ذهب   » مضيفا   ،» النهضة 
حامة  بأبنائه  أهاب  حينام  أعمق،  بعد  إىل  وصيته 
الوطن أن يساندوا األشقاء متى احتاجوا إليهم، دعامً 

يف  وجيشاً  وشعباً  حكومة  اإلمارات  دولة  لسياسة 
نرصة الحق ودحر الباطل «.

وخاطب الخريجني بالقول « أنتم الحصن املنيع لهذا 
به  أوصيكم  ما  خري  وإن  ومستقبله  الوطن حارضه 
هو التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصالة 
الله  طاعة  عىل  الحرص  كل  تحرصوا  وأن  والسالم، 
ورسوله وطاعة أويل األمر، ولتكن الحياة العسكرية 
فخركم والدفاع عن هذا الوطن أملكم، ولتكن أغىل 
واالحرتاف  للوطن،  فداًء  بالنفس  التضحية  أمانيكم 
تعلمتموه  ما  كل  تطبقوا  وأن  شعاركم،  العسكري 
يف هذه الدورة بوحداتكم التي ستلتحقون بها، وأن 
وقواتكم  وطنكم  يف خدمة  إمكاناتكم  كل  تسخروا 

املسلحة «.
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الجزيل لكل من ساهم يف  بالشكر  وتقدم سعادته 
صف/  ضباط  ضباط/   / من  الالزم  الدعم  تقديم 
والوصول  الدورة  هذه  إلنجاح  إداريون/  مدربون/ 

بها إىل األهداف املحددة.
الله  معاهدا  الحفل،  لراعي  وتقديره  شكره  وكرر 
بأن نكون الجند األوفياء لهذا الوطن وقائد مسريته 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة «حفظه 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله» 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله»  «رعاه  ديب  حاكم 
نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 

القائد األعىل للقوات املسلحة.
يف سياق متصل، شهد معايل الدكتور ثاين بن أحمد 
الذي  الحفل  والبيئة  املناخي  التغري  وزير  الزيودي 
أقامته القوات املسلحة يف مركز تدريب املستجدين 
الدفعة  تخريج  مبناسبة  عجامن  بإمارة  املنامة  يف 

العارشة من منتسبي الخدمة الوطنية.
باملنامة  املستجدين  تدريب  مركز  قائد  وألقى 
مستعرضاً  والخريجني،  بالحضور  فيها  رحب  كلمة، 
مراحل الدورة، موضحاً أن الخريجني أنهوا األسابيع 
التدريبية املقررة، حيث اشتمل منهاج الدورة عىل 
التدريب األسايس واملشاة واألسلحة والرماية ومهارة 
والدفاع  البدنية  والرياضة  جيستو  والجيو  امليدان 
الكيميايئ ومجموعة من املواضيع الوطنية واألمنية.

القيادة  إىل  بالشكر  التدريب  مركز  قائد  وتوجه 
العامة للقوات املسلحة عىل ما قامت به من جهد 
إىل  الخريجون  وصل  حتى  مستمرة،  ومتابعة  كبري 
املستوى الكبري الذي هم عليه اآلن، كام قدم الشكر 

يف  املشاركة  األخرى  والجهات  القيادات  كل  إىل 
املحارضين  جميع  وإىل  الخريجني،  وتأهيل  تدريب 
قاموا  الذين  املسلحة  القوات  نطاق  خارج  من 

بواجبهم عىل أكمل وجه.
األول  اليوم  منذ  الخريجون  أدرك  لقد   » وقال 
أثبتوا  كبري  تحد  أمامهم  بأن  املركز  بهذا  اللتحاقهم 
واالنصياع  املشاق  تحمل  عىل  قدرتهم  مدى  خالله 
بأنهم  األصيل  معدنهم  وأثبتوا  والتعليامت  لألوامر 
فعال من رجال اإلمارات األوفياء فكانوا عند حسن 

الظن بهم «.
بن  أحمد  الدكتور  معايل  شهد  آخر،  جانب  ومن 
الفاليس وزير دولة لشؤون  بالهول  الله حميد  عبد 
تخريج  حفل  املتقدمة  واملهارات  العايل  التعليم 
الدفعة العارشة يف مركز تدريب ليوا مبنطقة الظفرة، 
لبوا  الذين  الوطن  أبناء  من  كوكبة  ميثلون  والذين 
نداء الوطن للتدريب األسايس من دوارات الخدمة 

الوطنية.
وبدأ االحتفال بالسالم الوطني، ثم تالوة آيات عطرة 
من القرآن الكريم، فيام قدم الخريجون استعراضات 

عسكرية ملختلف املهارات، مؤدين القسم والهتاف 
بحياة صاحب السمو رئيس الدولة « حفظه الله «.

شهد حفل التخرج، عدد من ضباط القوات املسلحة، 
الحفل  تم خالل  كام  الطالب،  أمور  أولياء  وجموع 
تكريم األوائل الذين التقطت لهم الصور مع راعي 

الحفل.
وألقى قائد مركز التدريب مبعسكر ليوا كلمة رحب 
هذا   » أن  موضحا  والحضور،  الحفل  براعي  فيها 
التخريج الذي يضم نخبة من أبناء الوطن من دورة 
توافدوا  الذين  العارشة  الدفعة  الوطنية-  الخدمة 
بحسهم  الوطنية  بالخدمة  االلتحاق  رشف  لينالوا 
الوطني وحامسهم الجيل ما هو إال دليل قاطع عىل 
قلوب  يف  املسلحة  قواتنا  بها  تحظى  التي  املكانة 
إىل  املنتسبون  سعى  حيث  اإلمارات،  أبناء  وعقول 
االلتحاق واالنضامم إلخوانهم من أبناء الوطن الذين 
يؤدون الخدمة الوطنية ليتدربوا ويخدموا ويدافعوا 

عن وطنهم «.
التدريبية  املرحلة  أنجزوا  الخريجني  أن  وأضاف 
مختلفة  مواضيع  من  عليه  اشتملت  وما  املقررة 
واألسلحة  العسكرية  املشاة  عىل  كالتدريب 
ورياضة  البدنية  اللياقة  و  امليدان  ومهارة  والرماية 
للمحارضات  تلقيهم  إىل  إضافة  الجيوجيتسو، 

الوطنية وغريها.
من  األول  اليوم  ومنذ  الخريجون  أدرك   » وتابع 
من  أثبتوا  كبري  تحد  أمام  بأنهم  باملركز  التحاقهم 
التدريب  مشاق  تحمل  عىل  قدرتهم  مدى  خالله 
معدنهم  وأثبتوا  والتعليامت  لألوامر  واالنصياع 
األصيل فكانوا عند حسن ظن الجميع وبذلوا جهدا 
الرجولة  ميدان  امليدان،  لهذا  اليوم  أوصلهم  مقدرا 
املقدر  الجيل  بهذا  وللوطن  لهم  فهنيئا  واألبطال.. 

للمسؤولية والدفاع عن وطنه «.
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املنيع  الحصن  أنتم   « قائال:  الخريجني  خاطب  كام 

لهذا الوطن حارضه ومستقبله، وإن خري ما أوصيكم 

عليه  رسوله  وبسنه  الله  بكتاب  التمسك  هو  به 

الصالة والسالم، والحرص كل الحرص عىل طاعة الله 

ورسوله وطاعة أويل األمر ولتكن الحياة العسكرية 

لقائد  والوالء  الوطن  هذا  عن  الدفاع  مع  فخركم، 

شعاركم..  العسكري  االحرتاف  وليكن  مسريته، 

وأوصيكم باالستمرار يف العطاء وبذل الجهد وطلب 

العلم، وهذا ال يقف عند التدريب األسايس بل هي 

مرحلة من مراحل تدريب مجندي الخدمة الوطنية 

التدريب التخصيص والفعيل  واالحتياطية، ولتكملوا 

يف وحدات القوات املسلحة ».

كام تقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم يف تدريب 

صف  وضباط  ضباط  من  الخريجني  هؤالء  وتأهيل 

إىل  الجزيل  بالشكر  تقدم  كام  وإداريني،  ومدربني 

الخدمة  وهيئة  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة 

ولوزارة  الوحدات  ولجميع  واالحتياطية  الوطنية 

ساهم  من  ولكل  الظفرة  منطقه  وبلدية  الداخلية 

يف تقديم الدعم الالزم لهذا املركز والوصول به إىل 

األهداف املحددة.

نخبة
ويف أبوظبي، شهدت معايل نورة بنت محمد الكعبي 

وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة االحتفال الذي أقامته 

العسكرية بتخريج دورة  مدرسة خولة بنت األزور 

السابعة  الوطنية  الخدمة  خريجات  من  جديدة 

ودورة املستجدات 56، وذلك بحضور العقيد الركن 

عفراء سعيد الفاليس قائد مدرسة خولة بنت األزور 

القوات  أن  لها،  كلمة  يف  أكدت،  التي  العسكرية، 

اللوايت  املجندات  من  كوكبة  تخرج  اليوم  املسلحة 

متحليات  اليوم  هذا  إىل  للوصول  بإرصار  عملن 

بالتدريب العسكري وبالضبط والربط الذي اكتسبنه 

أمامكم  يقفن  إنهن  مضيفة:  التدريب،  فرتة  خالل 

وحب  الحامس  ميألهن  واعتزاز  فخر  بكل  اليوم 

الوطن. وأشارت إىل أن هذه رؤية قيادتنا الحكيمة 

يف  املسلحة  القوات  ملنتسبي  دولتنا  واسرتاتيجية 

ظل القيادة الرشيدة لتوحيد الصف وتحقيق األمن 

بعقول  املعطاء  الوطن  لهذا  واالستقرار  واألمان 

وسواعد أبنائه وشعبه الغايل.

بالتحاق  األمور عن سعادتهم  أولياء  وعرب عدد من 

بعد  فيها  والتخرج  الوطنية  الخدمة  بدورة  أبنائهم 

اجتياز فرتة التدريب، جنوداً يخدمون الوطن بفخر 

واعتزاز يف امليدان والدفاععنه يف كل مكان وزمان.

سعيد  إنه  املنصوري  خليفة  سامل  األمر  ويل  وقال 

بالغايل  عنه  ويدافع  الوطن  ليخدم  ابنه  بتخريج 

للمجندين  تتويج  هو  اليوم  أن  معترباً  والنفيس، 

واملدربني  بالعرض  مشيدا  أشهر،   4 تدريب  بعد 

املسؤولية  يتحمل  شباب  تخريج  يف  وجهودهم 

متأهب للدفع عن الوطن.

عيل  آل  راشد  سامل  األمر  ويل  توجه  جانبه،  من 

عىل  األمور  أولياء  ثم  وجل،  عز  الله  إىل  بالشكر 

فرصة االلتحاق بهذا الرشف، معرباً عن فخره بأداء 

قيادتنا  الله أن يحفظ  الوطني، سائالً  الواجب  هذا 

ودولتنا الفتية.

       أثبت الخريجون بكل 
فخر واعتزاز قدرتهم 

على تحمل مشاق 
التدريب مدركين بأن 
كل قطرة عرق في 

الميدان توفر قطرة دم 
في المعركة

تصوير: عيسى الزعابي - زايد الشامسي 
- عمر البلوشي - محمود الشرفا - حسين 

اليافعي - خالد الظاهري
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الخدمة  منتسبي  مواطن من  أكرث من 1500  شارك 
الوطنية يف فعاليات الدورة الثالثة لـ ” منتدى الطلبة 
املؤمترات  مركز  يف  انطلقت  التي   ”  360 توطني 
البرشية  واملوارد  التعليم  مجلس  برعاية  العني  يف 
وبالتعاون بني وزارة املوارد البرشية والتوطني وهيئة 

الخدمة الوطنية واالحتياطية .
وتستهدف هذه الدورة -  تعريف منتسبي الخدمة 
وإرشادهم  الخاص  القطاع  يف  العمل  مبزايا  الوطنية 
الوظيفية  واالحتياجات  باملهارات  ومتكينهم  مهنيا 
يف  وذلك  الخاص  القطاع  يف  العمل  يتطلبها  التي 
املهني“  واإلرشاد  للتوجيه  الوطني  ”الربنامج  إطار 
وبرامج  سياسات  حزمة  ضمن  الوزارة  تطبقه  الذي 
التوطني  ملف  مع  للتعامل  الجديدة  منهجيتها 
بالرشاكة مع وزارة الرتبية والتعليم والقطاع الخاص.

وقالت فاطمة الحوطي وكيل وزارة املوارد البرشية 
الوطنية  البرشية  املوارد  لتنمية  املساعد  والتوطني 
متكاملة  حيوية  منصة  يعترب  املنتدى  إن  باإلنابة 
للتوجيه والتدريب والتوعية والتحفيز فضال عن ربط 

املشاركني بفرص التعليم والتدريب امليداين.
املنتدى  من  األول  اليوم  فعاليات  أن  وأضافت 
من  عدد  خاللها  قدم  رئيسية  محطات   6 تضمنت 
ورواد  الخاص  القطاع  وخرباء  واملتحدثني  املدربني 

األعامل مالمح املستقبل الوظيفي ومتطلباته املهنية 
إىل جانب قيام عدد من املرشدين املهنيني يف املدارس 
التعليمية  الفرص  التدريسية  والهيئات  والجامعات 

والتدريبية املختلفة.
وشارك املواطنون من منتسبي الخدمة الوطنية ضمن 
للتوجيه  جلسات   8 يف  القدرات  اكتشاف  محطة 
وتوجيههم  قدراتهم  اكتشاف  من  مكنتهم  املهني 
الشخصية  ميولهم  حسب  واملهن  التخصصات  نحو 
إىل  الحيوية  والقطاعات  العمل  سوق  ومتطلبات 

جانب تعلم مهارات إعداد السرية الذاتية واملقابالت.
واكتسبوا - عرب محطة التدريب ومن خالل مشاركتهم 
العمل  سوق  مهارات   - تدريبية  ورشة   16 يف 
املستقبيل وربطها باملامرسات الحياتية واملهنية فضال 
عن إكسابهم الصفات اإليجابية ومهارات سلوكيات 
يف  مساعدتهم  بجانب  الخاص  القطاع  يف  العمل 
الذايت وتعزيز  التوظيف  استكشاف وتعزيز مهارات 
العاملني  املواطنني  من   5 وقدم  الريادية.  املهارات 
يف القطاع الخاص - عرب محطة التوعية والتحفيز - 
قصص نجاحهم وتجاربهم الشخصية يف القطاع العام 
بجانب ما حققوه من إنجازات مهنية عىل مستوى 
مؤسساتهم وهم حمدة بنت حميد من رشكة ”دو“  
”ستاراتا“  رشكة  من  العامري  غبيشة  واملهندسة 
 “  SEMCORP  ” رشكة  من  الذباحى  ومحمد 
واملهندس عبد العزيز الزرعوين أحد منتسبي الخدمة 

الوطنية ومريم الساعدي من رشكة ”أغذية“.
وضمت ”محطة املستقبل“ منصات تعريفية متعددة 
املهن  املشاركني مستقبل  املواطنني  أمام  استعرضت 
والوظائف واملهارات واملسارات الوظيفية املرتبط بها 
من خالل رشكات القطاع الخاص العاملة يف قطاعات 

اقتصادية مستهدفة.
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ازدهار  وإعادة  انتعاش  فرتة  يعيشون  الدميقراطيون 
لشعبيتهم بسبب برنامج ترامب الذي أصبح يف وجهة 
نظرهم خطراً عىل أمريكا البد من إيقافه. فعودة صحوة 
الدميقراطيني جاءت نتاج لرفض خطاب وبرنامج الرئيس 
ترامب. فيا ترى كيف ميكن ملنطقة الخليج بشكل عام 

التأثر بالتغري الذي حدث يف االنتخابات النصفية؟
الشعبي  الغضب  لحالة  الرئيس  املحرك  بأن  املعلوم 
تجاه ترامب يف الواليات املتحدة جاءت بسبب خطابه 
الليربايل  النظام  ألسس  مهدداً  يعتربونه  الذي  الداخيل 
الدميقراطيني  فخروج  املتحدة.  الواليات  يف  القائم 
يف  الدميقراطي  الحزب  مرشحي  لصالح  وتصويتهم 
مجلس النواب والشيوخ كان نتاج عوامل داخلية أكرث 
كان  ورمبا  الخارجية.  بالسياسة  املرتبطة  العوامل  من 
العامل الخارجي موجود ولكن كان ارتباطه بشكل أكرب 
متعلق بأصحاب املهن التي ترضرت من اإلجراءات التي 
اتخذها ترامب برفعه للرسوم الجمركية عىل الواردات 
األوروبية  الدول  بعض  ذلك  يف  مبا  الدول  بعض  من 
والصني وقيام تلك الدول برفع رسومها الجمركية أيضاً. 
إال أن منطقة الخليج العريب وأحداثها مل تكن ذات تأثري 
عىل الناخب األمرييك يف توجيه اختياراته نحو الحزب 

الدميقراطي يف االنتخابات النصفية. 
ميكن  التي  الخليجية  املنطقة  يف  األبرز  القضية  ولعل 
أن تشغل بال املرشع األمرييك هي إيران واالنسحاب 
والعقوبات  النووي  الربنامج  اتفاقية  من  األمرييك 
املفروضة عليها. الرئيس ترامب يتبنى خط متشدد يف 
يتعلق  الكونغرس فيام  االتجاه، ويلقى دعم من  هذا 
عن  الجمهوريون  يختلف  ال  وهنا  املسألة،  بهذه 
الدميقراطيني يف مسألة معاقبة إيران السيام وأن إرسائيل 
هذا  يف  الكونغرس  عىل  التأثري  يف  واضح  دور  تلعب 
امللف، ولكن ميكن ان يكون االختالف يف نربة التهديد، 
عىل  هجومهم  يف  شدة  أقل  الدميقراطيون  أن  حيث 
إيران. وعليه نعتقد بأن السياسة األمريكية تجاه إيران 
التحدي  نربة  برتاجع  نحس  أن  ميكن  ولكن  تتغري  لن 
بشكل  مشغوالً  سيكون  األمرييك  الرئيس  ألن  إليران 
أكرب بالقضايا الداخلية التي سيجد نفسه ملزم مبواجهة 
الكونغرس السيام مجلس النواب. ولعل الشغل األبرز 
لرتامب هو كيف ميكن له الحد من الهجوم الذي ميكن 
النواب السيام يف قضية استمرار  ان يأتيه من مجلس 
التحقيقات يف قضية التدخالت الروسية يف االنتخابات 
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يدفع  ورمبا  بها.  األمرييك  الرئيس  وعالقة  األمريكية 
املجلس نحو مسألة سحب الثقة عن الرئيس، وهو أكرث 
ما يخشاه ترامب. فرمبا أن انشغاله بالداخل قد يقلل 
من تركيزه عىل الخارج. ولكن من شاهد الرئيس ترامب 
الخارج  سيستغل  بأنه  يدرك  السابقة  السنوات  خالل 
بالخارج مثل  بقضايا مرتبط  الداخل  للمراوغة وشغل 
الضغط عليه من قبل  إيران من أجل تخفيف  قضية 

الكونغرس األمرييك. 
مجلس النواب به األن عدد كبري من الوجوه الجديدة 
يف  السيايس  العمل  يف  للخربة  تفتقر  زالت  ما  التي 
واشنطن. لذلك ميكن لهذا األمر أن يخفف من الضغط 
عىل الرئيس ترامب يف السياسة الخارجية الذي سيجد 
أمام أعضاء جدد يسعون إلثبات أنفسهم أمام  نفسه 
ناخبيهم بالرتكيز عىل القضايا التي تهمهم داخلياً. دول 
الخليج العريب تدعم الرئيس ترامب لكونه رئيس دولة 
الذي يحتاجه ترامب من أجل  لها، وهو األمر  حليفة 
إيجابية  أكرث  صورة  وخلق  الداخيل  االقتصاد  تقوية 
الجدد  لألعضاء  الشاغل  فالشغل  الداخل.  يف  للرئيس 
وأن  الداخيل السيام  الشأن  األساسية  بالدرجة  سيكون 
األمرييك  الرئيس  يد  الخارجية هي يف  السياسة  قضايا 
وكذلك مجلس الشيوخ وليس مجلس النواب. وباعتبار 
انه يتمتع بوجود أغلبية جمهورية يف مجلس الشيوخ 
لن  األمريكية  الخارجية  السياسة  يف  واضحاً  تغرياً  فإن 
يحدث. الرئيس األمرييك هو الالعب الرئيس يف تحديد 
السياسة الخارجية األمريكية، ولطاملا أن الحزبني متفقني 
الضغط  تراجع  من  خشية  ال  فإنه  إيران  احتواء  عىل 

األمرييك عليها. 
إال أن ما ميكن أن يثري انتباه البعض أيضاً هو موضوع 
العالقة مع السعودية والحرب يف اليمن. وهنا علينا أن 
ترامب  لجعل  ميالً  أكرث  كانوا  الدميقراطيني  بأن  ندرك 
األمر  وهذا  السعودية.  عىل  ضاغطة  إجراءات  يتخذ 
عىل  الدميقراطيني  سيطرة  مع  يزداد  ورمبا  سيستمر 
مجلس النواب. ولكن الرئيس ترامب يستطيع مبا يتمتع 
به من مراوغة سياسية تجاوز الضغوط يف بعض األحيان 
إال أنه قد ال يتمكن يف أحيان أخرى. لذلك فإن نشاطاً 
يبدأ يف واشنطن وبشكل  وأن  البد  خليجياً  دبلوماسياً 
أكرث كثافة من أجل الوصول إىل أعضاء الكونغرس الجدد 
املُلحة  القضايا  تجاه  الخليجية  النظر  وجهة  إليصال 

للمنطقة والتي تهم الطرفني األمرييك والخليجي. 
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آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  استقبل صاحب 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
الهيئة  رئيس  اليدومي  الله  عبد  محمد  املسلحة 
العليا للتجمع اليمني لإلصالح وعبد الوهاب أحمد 

اآلنيس األمني العام للتجمع.

بحث  أبوظبي،  يف  جرى  الذي  اللقاء  خالل  وتم، 
التطورات ومستجدات األوضاع عىل الساحة اليمنية 

وتبادال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا.
اإلمارات  دولة  حرص  اللقاء،  خالل  سموه،  وأكد 
املبذولة  الجهود  كل  دعم  عىل  املتحدة  العربية 

الحديدة  محافظ  طاهر  عيل  الحسن  د.  افتتح 
مرىس قوارب الصيادين يف منطقة القطابا التابعة 
بعد  لليمن  الغريب  الساحل  يف  الخوخة  ملديرية 
اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  قبل  من  تأهيله 
الذي   - املرىس  ويعد  الالزمة  باملعدات  ورفده 
يهدف إىل تسهيل عمل الصيادين ومناولة اإلنتاج 
تم  التي  الصيادين  دعم  مشاريع  أول   - السميك 
اإلعالن عنها ضمن حزمة مشاريع إماراتية إلعادة 
إعامر مناطق الساحل الغريب بتكلفة 107 ماليني 

و100 ألف درهم.
الصيادين يف منطقة  قوارب  افتتاح مرىس  وحرض 
اإلنسانية  العمليات  مدير  الكعبي  سعيد  القطابا 
املسؤولني  من  وعدد  اليمن  يف  اإلمارات  لدولة 
لدولة  اإلنسانية  العمليات  مدير  وقال  اليمنيني. 
اإلمارات يف اليمن إن تأهيل وإعادة افتتاح مرىس 
إطار  يأيت يف  القطابا  الصيادين يف منطقة  قوارب 

املشاريع التنموية والخدمية التي تم اإلعالن عنها 
أخريا ومنها مشاريع دعم الصيادين.

لألسامك،  منزال  تأهيل  إعادة  تتضمن  والتي 
شمسية  طاقة  مبنظومة  مزودة  إدارية  ومكاتب 
بهدف تحسني الوضع املعييش للصيادين وأرسهم 

الذين  الغريب  الساحل  مناطق  سكان  وبقية 
يعتمدون بدرجة رئيسية عىل مهنة الصيد.

فرص عمل
وأضاف إن افتتاح هذا املرشوع الحيوي يسهم يف 
فتح مجاالت وفرص عمل ملختلف األيدي العاملة 

 ..

ملساعدة الشعب اليمني الشقيق عىل استعادة أمن 
وطنه واستقراره.

من جانبهام، أعرب اليدومي واآلنيس عن شكرهام 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  لدور  وتقديرهام 
العربية  اململكة  تقوده  الذي  العريب  والتحالف 
السعودية الشقيقة يف دعم الشعب اليمني الشقيق 
والوقوف بجانبه يف مواجهة امليليشيات االنقالبية 
ليبدأ  واستقراره  أمنه  استعادة  عىل  ومساعدته 
وعودة  والتنمية  البناء  من  جديدة  مرحلة  اليمن 

الحياة إىل طبيعتها يف مختلف مناطق اليمن.
ومشاريعها  اإلمارات  دولة  مساهامت  ومثنا 
اإلنسانية التي تنفذها ملساعدة الشعب اليمني يف 

مختلف مدنه.
وكيل  املزروعي  مبارك  اللقاء سعادة محمد  حرض 

ديوان ويل عهد أبوظبي.
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يعينهم  ودخل  للصيادين  مناسب  رزق  وتأمني 
ألرسهم،  اليومية  الحياة  متطلبات  قضاء  عىل 
اليمن  يف  لألشقاء  اإلمارايت  الدعم  إطار  يف  وذلك 
وإعادة بناء ما دمرته امليليشيا الحوثية وتعطيلهم 
من  الحديدة.  محافظة  يف  الحيوية  للمرافق 

الصيادين  دعم  إن  الحديدة  محافظ  قال  جانبه 
يف منطقة القطابا يف محافظة الحديدة سيخفف 
من معاناتهم جراء الظروف اإلنسانية الراهنة التي 

تسببت فيها امليليشيا الحوثية املوالية إليران.
الشعب  ومقدرات  التحتية  البنى  وتدمريها 

مصدر  تعد  الصيد  مهنة  أن  إىل  مشريا  اليمني.. 
رزق رئييس لسكان مناطق الساحل الغريب لليمن 
كبري  بشكل  يساعدهم  الصيادين  مرايس  وتأهيل 
عىل العودة إىل البحر لكسب رزقهم وتأمني قوت 

يومهم.
مديرية  يف  القطابا  منطقة  يف  الصيادون  وأكد 
بعد  حرص  اإلمارايت  األحمر  الهالل  أن  الخوخة 
تحرير مناطق واسعة يف الساحل الغريب عىل دعم 
حركة  وإعادة  الصيد  عملية  وتنظيم  الصيادين 
مرىس  افتتاح  ولقي  األسامك.  أسواق  يف  الرشاء 
القوارب ترحيبا كبريا من جموع الصيادين، خاصة 
أنه يساهم بشكل كبري يف عودة حركة الصيد مرة 
ظل  يف  وذلك  الغريب  الساحل  مناطق  إىل  أخرى 
ما  الصيد  لعمليات  مثايل  تنظيمي  إطار  وجود 
يؤمن مصدر رزق ثابت ومنتظم مع عودة نشاط 

الصيد.

«عاهم»  مثلث  اليمني،  الجيش  قوات  حّررت 
االسرتاتيجي و6 قرى يف محافظة حجة، شامل غريب 
تحديها  الحويث  ميليشيا  واصلت  وقت  يف  اليمن، 
للمجتمع الدويل، الذي يسعى إىل عقد جولة جديدة 
من املفاوضات، واستمرت يف قصف األحياء السكنية 
والجرحى يف  القتىل  من  موقعة عدداً  الحديدة،  يف 
صفوف املدنيني، كام قامت امليليشيا بقصف أحياء 

يف حجة، وأوقعت 4 قتىل من أرسة واحدة.
عملية  أطلق  إنه  بيان،  يف  اليمني،  الجيش  وقال 
«عاهم»  مثلث  تحرير  من  عربها  ومتكن  عسكرية، 
االسرتاتيجي، الرابط بني مديريتي مستبأ وحرض من 
من  وحرض  عبس  وبني  الرشقية،  الجنوبية  الجهة 
جهة الجنوب. وأضاف أن قوات الجيش نجحت أيضاً 
الهيج،  بني  وهي  للمثلث  مجاورة  قرى  تحرير  يف 
البز  شعب  عن  فضالً  والدريحية،  والرد،  والطني، 
سقوط  عن  أسفرت  املعارك  أن  موضحاً  والشباتية، 
عرشات القتىل والجرحى يف صفوف عنارص ميليشيا 
الحويث، إىل جانب خسائر لحقت عتادهم العسكري.

طقامً  استهدف  التحالف  طريان  أن  البيان  وذكر 

قرية  مبحيط  اإليرانية  للميليشيا  تابعاً  عسكرياً 
الخمج يف مديرية مستبأ، الفتاً إىل تدمري عربة تابعة 
 4 مقتل  اليمني،  الجيش  أعلن  األثناء  يف  للحوثيني. 
الحويث  مليليشيا  بقذيفة  واحدة  أرسة  من  مدنيني 
للمنطقة  اإلعالمي  املركز  وقال  حجة.  محافظة  يف 
العسكرية الخامسة التابع للجيش اليمني، إن رجالً 
أطلقته  مقذوف  سقوط  يف  قتلوا  وبنتيه  وزوجته 
امليليشيا الحوثية املوالية إليران عىل منزلهم يف قرية 

الظهر مبديرية حريان.
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إحكام  من  مؤخراً  اليمني  الجيش  قوات  واقرتبت 
إمداد  خطوط  أهم  الرئييس،  الخط  عىل  سيطرتها 
صنعاء  املختطفة  العاصمة  من  الواصلة  امليليشيا 
املوقع  وذكر  البالد.  وسط  البيضاء،  محافظة  إىل 
اإللكرتوين لوزارة الدفاع اليمنية، يف بيان مقتضب، 
أن الجيش متكن من تحرير جبل «صوران» يف جبهة 
قناصة  قبل  من  حاكامً  موقعاً  اتخاذه  بعد  ناطع 
العمليات  إعاقة  بهدف  اإلرهابية،  الحويث  ميليشيا 

العسكرية.
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اليمن،  يف  الرشعية  لدعم  العريب  التحالف  أعلن 
الطائرات  تزويد  مجال  يف  قدراته  زيادة  عن 
بالوقود جواً بشكل مستقل، ضمن عمليات دعم 

الرشعية يف اليمن، وطلب، بحسب بيان أصدره يف 
10 نوفمرب املايض، من الواليات املتحدة األمريكية، 
العمليات  يف  جواً  بالوقود  طائراته  تزويد  وقف 

الجارية، واعترب محللون عسكريون واسرتاتيجيون 
العسكرية،  قدراته  تطوير  يف  التحالف  خطوة 
واعتامده عىل الدول األعضاء، خطوة كبرية تؤكد 
صامم  تعد  التي  التحالف  قوات  جاهزية  مدى 

أمان للمنطقة.
جهود  من  «انطالقاً  بيانه:  يف  التحالف  وقال 
يف  األعضاء  والدول  السعودية،  العربية  اململكة 
بشكل  للعمل  اليمن،  يف  الرشعية  دعم  تحالف 
وتعزيز  العسكرية  قدراتها  تطوير  عىل  مستمر 
اململكة  متكنت  الذاتية،  قدراتها  عىل  االعتامد 
من  مؤخراً  التحالف  ودول  السعودية  العربية 
بالوقود  طائراتها  تزويد  مجال  يف  قدراتها  زيادة 
جواً بشكل مستقل ضمن عملياتها لدعم الرشعية 

يف اليمن».
مع  وبالتشاور  ذلك،  ضوء  «ويف  البيان:  وأضاف 
الحلفاء يف الواليات املتحدة، قام التحالف بالطلب 
من الجانب األمرييك، وقف تزويد طائراته بالوقود 

جواً يف العمليات الجارية يف اليمن».

 « »

قادة  اجتاح  الرعب  إن  مينية،  مصادر  قالت 
التي  الكبرية  الهزائم  أعقاب  يف  الحويث،  ميليشيا 
باتت تتلقاها يف مختلف الجبهات، ورفض بعضهم 
املصادر،  وأكدت  القتال،  جبهات  إىل  التوجه 
بحسب ما نقلته مواقع مينية محلية، أن امليليشيا 
القيادات  من  عدد  وتصفية  إعدام  عىل  أقدمت 

التي رفضت االنضامم للمقاتلني يف الجبهات.
وأشارت املصادر إىل أن القيادي الحويث أبو محمد 
تم  بصنعاء،  للحوثيني  األمني  املرشف  املطهر، 
إعدامه. وقالت املصادر، إن امليليشيا أبلغت أهله 
بأنه قتل يف الساحل الغريب قبل أيام، مضيفة أن 
قيادات  مع  صنعاء،  يف  املطهر  أعدموا  الحوثيني 

أخرى رفضت الذهاب إىل الحديدة للقتال.
تشك  أصبحت  امليليشيا  فإن  املصادر،  وبحسب 
رفضها  ظل  يف  خاصة  صنعاء،  يف  قياداتها  بكل 
الذهاب للقتال يف الحديدة، وبالتزامن مع تواصل 
انشقاقها  وإعالن  القيادات،  من  لعدد  الفرار 
واالنتقال إىل مناطق الرشعية، وقالت مصادر يف 
صنعاء،  يف  الحوثية  الجامعة  قيادة  بأن  الجيش 
الحديدة،  يف  املوجودين  قادتها  كبار  من  طلبت 

املغادرة، وترك عملية القتال للمجندين الجدد. 
إىل ذلك، دفعت امليليشيا بأكرث من 300 ألف من 
عىل  سيطرت  أن  بعد  النزوح،  إىل  املدينة  سكان 

منازلهم وحّولتهم إىل دروع برشية. 

أن  العاملقة،  ألوية  لقوات  اإلعالمي  املركز  وذكر 
مسلحي الجامعة فرضوا قيوداً أمام املدنيني الذين 
املتبقي  املنفذ  من  املدينة  مغادرة  يف  يرغبون 

الوحيد، املعروف بطريق الشام. 
وأفاد املركز اإلعالمي لقوات العاملقة، بأن قوات 
الجيش متكنت من نزع عرشات األلغام املزروعة 
يف املناطق املحررة من املدينة، بخاصة يف محيط 
قد  الجامعة  كانت  الذي  مايو»،   22» مستشفى 
استعادة  عن  فضالً  عسكرية،  ثكنة  إىل  حولته 

القوات، كميات من األسلحة والذخائر.
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ضمن  العاملة  الوطنية  املقاومة  قوات  متكنت 
املقاومة اليمنية املشرتكة من تطهري مساحات واسعة 
داخل مدينة الحديدة من األلغام والعبوات الناسفة 
املموهة يف األحياء السكنية والطرقات والتي كانت 
وتتناىف  األبرياء  املدنيني  لحياة  كبرياً  تهديداً  تشكل 
مع األعراف والقوانني الدولية التي تجرم زرع األلغام 

واستهداف املدنيني يف أوقات الحروب.
لجأت  إليران  املوالية  الحويث  ميليشيات  وكانت 
باملواطنني  باإلرضار  اإلمعان  يف  شيطانية  حيل  إىل 
اليمنيني، حيث عمدت عنارصها اإلجرامية إىل زراعة 
األلغام والعبوات الناسفة داخل أكياس السكر واألرز 
وطفايات الحريق، ومن ثم زرعها يف منازل املواطنني 
داخل  الحكومية  واملقار  العامة  والطرقات  اليمنيني 
انتقاما من األهايل الرافضني  مدينة الحديدة، وذلك 

لتواجد امليليشيا االنقالبية ومامرستها اإلرهابية.
وقال مصدر يف املقاومة الوطنية إن القوات نجحت 
يف انتزاع مئات األلغام والعبوات الناسفة الحوثية ” 
إيرانية الصنع ” والتي كانت تستهدف امليليشيا بها 

تم  التي  املناطق  الحديدة خاصة  أبناء  املدنيني من 
السيطرة عليها وطرد عنارص امليليشيات منها.

واجهت  الحوثية  املليشيات  أن  املصدر  وأضاف 
قاموا  الذين  عنارصها  تواجد  ضد  الشعبي  الرفض 
املستشفيات واملدارس  انتقامية حيث حولوا  بردود 
ودور العبادة إىل أهداف لقذائفها وصواريخها، فيام 
حولت العديد من األحياء واملناطق داخل الحديدة 

إىل حقول لأللغام.
يشار إىل أن الفرق الهندسية التابعة لقوات املقاومة 
متنوعة  ألغام  شبكات  تفكيك  من  متكنت  الوطنية 
وعبوات ناسفة ” إيرانية الصنع ” كانت ميليشيات 
داخل  كسياج  عليها  تراهن  إليران  املوالية  الحويث 
مدينة الحديدة يف محاولة منها لتأخري التقدم امليداين 

للقوات والتخفيف من حدة انهيار عنارصها.

كشفت مصادر محلية، عن احتجاز ميليشيا الحويث 
يف  الصوماليني  الالجئني  لعرشات  إليران  املوالية 

مدينة الحديدة غريب البالد.
باحتجاز  قاموا  الحوثيني  بأن  املصادر  وأفادت 
بينهم  فرتة،  منذ  الصوماليني  املهاجرين  عرشات 
تم  الهرب،  منهم  أربعة  حاول  وعندما  نساء، 

اإلمساك بهم وتشديد الحراسة عىل اآلخرين.
بإخراج  قاموا  الحويث  ميليشيا  أن  إىل  وأشارت 
اشتداد  وقت  حافالت  ثالث  منت  عىل  املحتجزين 
يوليو.   7 حي  إىل  املشرتكة،  القوات  مع  املعارك 
الزج  يتم  أن  من  خشيتها  عن  املصادر  وعربت 
وضعهم  أو  االنقالبيني،  معركة  يف  منهم  بالرجال 
ويتم  برشية،  دروعاً  املواجهات  أماكن مبقدمة  يف 

استهدافهم بغرض املتاجرة بدمائهم.
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أكد الجيش الوطني اليمني، مقتل وإصابة مائتني 
املاضيني من  اليومني  الحويث، خالل  من مسلحي 
صعدة  محافظة  جبهات  شهدتها  التي  املعارك 

شاميل اليمن.
من  أكرث  أن  نت»،  «سبتمرب  الجيش  موقع  ذكر 
سقطوا  الحويث،  ميليشيا  من  وجريح  قتيل   200
القليلة املاضية يف مناطق  خالل مواجهات األيام 
مران واملالحيظ وشدى، يف محافظة صعدة معقل 

جامعة الحويث.
ونقل املوقع عن مصدر ميداين أن قوات الرشعية 
من  املقاتلني  مئات  عىل  خانقاً  حصاراً  تفرض 
شدى  وعقبة  مران  منطقة  يف  الحويث،  ميليشيا 
لالستسالم.  وتدعوهم  صعدة  مبحافظة  رازح 
وأضاف أنه تم تنفيذ أكرب عملية التفاف ناجحة 
منطقة  يف  الحوثيني،  متركز  ومناطق  مواقع  عىل 
مران، وأشار إىل أن عملية االلتفاف كانت مبسافة 
15 كيلو مرتاً من عقبة مران وحتى عقبة شدى 

يف مديرية رازح سقطت فيها العديد من القرى 
واملرتفعات االسرتاتيجية.

بإسناد  اليمني  الوطني  الجيش  قوات  ووصلت 
من التحالف العريب لدعم الرشعية، إىل مرتفعات 
سلسلة جبال مران مبحافظة صعدة اليمنية، وهو 
من  لقياديني  محتمالً  مخبأً  تضم  أنها  يعتقد  ما 

ميليشيا الحويث.
كبرياً  ميدانياً  تقدماً  املشرتكة  القوات  وحققت 
منذ  انطلقت  التي  العسكرية  عملياتها  خالل 
مع  صعدة  يف  القوات  تقدم  ويتزامن  أشهر، 
مدينة  يف  الجيش  يحققها  كبرية  انتصارات 

الحديدة غريب اليمن. 

مجلس  إىل  رسالة  يف  اليمنية  الحكومة  طالبت 
االنتهاكات  لوقف  بالتدخل  الدويل  املجتمع  األمن، 
واملامرسات الحوثية يف الحديدة واستخدام املنشآت 

الحيوية كثكنات عسكرية واملدنيني كدروع برشية.
الحديدة،  مدينة  يف  اإلنساين  الوضع  إليه  آل  ما 

دعا  عسكرية،  ثكنات  إىل  املستشفيات  بتحويل 
الحكومة اليمنية إىل مطالبة مجلس األمن بالتدخل 
العاجل للحد من تفاقم املعاناة التي تهدد بكوارث 

إنسانية ال سيام يف ظل إعاقة عمل املستشفيات.
املامرسات  إن  رسالتها  يف  اليمنية  الحكومة  وقالت 

واالنتهاكات الحوثية تخرق جميع القوانني اإلنسانية 
التي تُحرّم استهداف السكان املدنيني.

مشرية إىل مامرسات امليليشيا بتحويل املستشفيات 
واستخدام  عسكرية،  ثكنات  إىل  السكنية  واملناطق 

املرىض واملمرضات واألطباء املدنيني كدروع برشية.
اإلنسانية  للعمليات  اسناد  مركز  أدان  جهته،  من 
الشاملة يف اليمن هذه املامرسات الحوثية، وأكد أن 
والقواعد  اإلنساين  الدويل  القانون  تنتهك  امليليشيا 
الالزمة  التسهيالت  بتقديم  التزامه  وجدد  العرفية. 
املنظامت  مع  والتنسيق  اإلغاثة  مجال  يف  للعاملني 
التزامه  عىل  والدولية، مؤكداً  املتحدة  لألمم  التابعة 
التام باملبادرة لتنفيذ كافة اإلجراءات لتسهيل إغاثة 

الشعب اليمني ورفع املعاناة عنه.

200



29

توزيع  اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  واصلت 
املساعدات اإلنسانية واإلغاثية عىل أهايل مناطق 
الساحل الغريب لليمن بهدف تعزيز قدرات األرس 

غري القادرة ملواجهة الظروف اإلنسانية الراهنة.
املواد  من  طناً   35 الهيئة  وزعت  اإلطار  هذا  ويف 
األشد  األرس  عىل  األساسية  السلع  و  الغذائية 
والنخيلة  عبدالله  ودير  الفازة  مبناطق  احتياجا 
ودخنان  والحامدية  والحوارات  والنامسة 
النائية  واملناطق  والخوخة  الدريهمي  ومديريتي 

التابعة عىل امتداد الساحل الغريب .
واستفاد أكرث من 15 ألف مواطن ميني من هذه 
املساعدات معظمهم من األطفال و النساء وكبار 

السن.
كام واصلت «الهيئة» جهودها لتفقد حاالت األرس 
اليمنية الصحية يف املناطق النائية بالساحل الغريب 
وتقديم الخدمات العالجية لهم عرب العيادة الطبية 

املتنقلة.

اإلنسانية  العمليات  مدير  الكعبي  سعيد  وقال 
توزيع  استمرار  إن  اليمن  يف  اإلمارات  لدولة 
املساعدات الغذائية و تنفيذ املرشوعات التنموية 
والخدمية عىل الساحة اليمنية يأيت يف إطار الدعم 
األشقاء  ملساعدة  اإلمارات  دولة  تقدمه  الذي 
وضمن برنامج إنساين وضعته هيئة الهالل األحمر 
اإلمارايت لتلبية احتياجات األرس اليمنية يف املناطق 

املحررة حديثا بالساحل الغريب لليمن يف عدد من 
واملستلزمات  والدواء  كالغذاء  الحيوية  املجاالت 

الرضورية .
لدولة  شكرها  عن  املستفيدة  األرس  وأعربت 
اليمني  للشعب  املتواصل  دعمها  عىل  اإلمارات 
ومثنت جهود هيئة الهالل األحمر اإلمارايت يف هذا 

الصدد.

35  « »

باتجاه  اليمني  الوطني  الجيش  قوات  تقدمت 
يف  إليران  املوالية  الحويث  مليليشيات  مواقع 

محافظتي تعز وحجة. 
وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش متكنت من 

تبة حامد يف مديرية مقبنة، بعد هجوم  تحرير 
متفرقة  مواقع  عىل  الجيش  رجال  شنه  عنيف 

مليليشيات الحويث، غريب املحافظة.
اندلعت  عنيفة  معارك  أن  املصدر  وأضاف 
صفوف  يف  قتيالً   15 نحو  مخلفة  الطرفني  بني 

ميليشيات الحويث إىل جانب عدد من الجرحى. 
يتم  حتى  ستتواصل  املعارك  أن  املصدر  وأكد 
الغربية  الجبهة  تبقى من مواقع يف  ما  استعادة 

للمحافظة، من قبضة الحوثيني. 
ويف محافظة حجة، متكنت قوات الجيش الوطني 
معارك  بعد  «عاهم»  مثلث  عىل  السيطرة  من 

عنيفة مع مسلحي الحوثيني. 
إن  الخامسة،  العسكرية  للمنطقة  بيان  وقال 
متكنت  عسكرية  عملية  شنت  الجيش  «قوات 
مثلث  قلب  عىل  السيطرة  إحكام  من  خاللها 
الهيج،  بني  وهي  مجاورة  قرى  وست  عاهم 

الطني، الرد، الدريحيه، شعب البز، الشباتية».
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تقدمها  املشرتكة  اليمنية  املقاومة  قوات  تواصل 
غرب  الحديدة  مدينة  داخل  والتوغل  امليداين 
 22 مستشفى  عىل  السيطرة  بعد  وذلك  اليمن 

الواقع بشارع الخمسني ومواقع اسرتاتيجية  مايو 
داخل املدينة من قبضة ميليشيات الحويث املوالية 
جبهة  يف  ساحقة  هزائم  شهدت  التي  إليران 

مسلحيها  من   140 من  أكرث  ومرصع  الحديدة 
الساعات  املقاومة خالل  قوات  مع  مواجهات  يف 

األربع والعرشين املاضية.
ان  املشرتكة  اليمنية  املقاومة  يف  مصدر  وقال 
عسكرية  بتعزيزات  دفعت  املقاومة  قوات 
آالف  إىل  إضافة  نوعية  بأسلحة  مدعومة  كبرية 
املدينة  كامل  لتحرير  استكامال  املدربني  املقاتلني 
اإلجرامية ضمن  امليليشيات  براثن  وتطهريها من 
عىل  الحفاظ  يراعي  مدروس  عسكري  تكتيك 
أرواح املدنيني األبرياء الذين تتخذهم املليشيات 
دروعاً برشية لحامية عنارصها املهزومة يف جبهة 

الحديدة.
الذين  الدفع بآالف املقاتلني املدربني  وأضاف أن 

بـ «املجلس  املنشق عام يسمى  اإلعالم  أكد وزير 
عبدالسالم  االنقالبية»  الحويث  لحكومة  السيايس 
عيل جابر، أن ميليشيات الحويث املدعومة من إيران 
ارتكبت جرائم شنيعة يف حق الشعب اليمني، منذ 
الراهن، محاولة  الوقت  21 سبتمرب 2014، وحتى 
فرض هيمنتها وتنفيذ أجندة خبيثة، تخرج اليمن 
بالسفارة  صحفي  مؤمتر  خالل  وقال  عروبته،  من 
من  كان  اليمن  يف  «الوضع  الرياض:  يف  اليمنية 
القوات  تدخل  لوال  األسوأ،  إىل  يتغري  أن  املمكن 

املشرتكة لتحالف دعم الرشعية يف اليمن».
«هناك  وقال:  امليليشيات،  واقع  إىل  وتطرق 
مؤرشات جيدة أنقلها لكم، أن العمق الذي يسيطر 
عليه الحويث، بداخله أصوات انقسامات ستتحول 
إىل مدافع تلتحم مع الجيش الوطني، والتحالف، 
األخري،  والنزاع  النفس  يف  أضحوا  واالنقالبيون 
الذي قارب عىل االنتهاء»، وأضاف أن خروجه من 
الرياض  إىل  الوصول  وحتى  بعدن  مروراً  صنعاء 
والتحالف  الرشعية  الحكومة  مع  بالتنسيق  جرى 

العريب، مؤكداً التحامه مع الرشعية بعد ميض أربع 
سنوات من هيمنة الحويث وسيطرته عىل مفاصل 
القدرة  لنكبة فاقت  اليمن  الدولة، وقال: «تعرض 

عىل االحتامل ملا متارسه امليليشيات االنقالبية».
يتعرض   2014 سبتمرب   21 منذ  اليمن  أن  وأكد 
من  امليليشيات  متارسه  ما  جراء  والهيمنة  للقمع 
انتهاكات ال تراعي القانون الدويل واإلنساين، وخالل 

هذه الفرتة أخضع الشعب لهذه االسرتاتيجية التي 
االنقالبية،  الحركات  سلوكيات  يف  حتى  تعرف  ال 
وكشف عن أنه كان أحد راسمي سياسات التضليل، 
خالل الفرتة التي أجرب فيها عىل العمل مع جامعة 
العربية،  اليمن  وتقاليد  عادات  إىل  بصلة  ال متت 
تنفيذ  يائسة  امليليشيات  تحاول  الذي  الوقت  يف 
مرشوع وأجندة خارجية غريبة عن اليمن وشعبه.

 :« »
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بقيادة  املشرتكة  اليمنية  املقاومة  قوات  بدأت 
العريب  التحالف  من  املدعومة  العاملقة»  «ألوية 
وقالت  الحديدة،  أحياء  من  عدد  يف  التوغل 
عنيفاً  هجوماً  شنت  القوات  إن  ميدانية  مصادر 
عىل مواقع ومتاريس ميليشيات الحويث االنقالبية 
وغرب  وجنوب  مناطق سكنية رشق  اإليرانية يف 
مقاتالت  مبساندة  االسرتاتيجي،  وامليناء  املدينة 
التي  لـ«التحالف»  تابعة  أباتيش  ومروحيات 
 7 وحي  الصالح  مدينة  باتجاه  التقدم  دعمت 
الربصة  وحي  الحديدة)،  رشق  (شامل  يوليو 
والطريق البحري (جنوب وجنوب غرب املدينة).

يف  الطرفني  بني  العنيفة  االشتباكات  واحتدمت 
املحورين الرشقي والجنويب الغريب، فيام شوهدت 
للميليشيات  متفرقة  مواقع  تقصف  املروحيات 
املطلة  الحديدة  جامعة  ومحيط  الربصة  يف حي 
عىل شارع الكورنيش الذي ميتد من دوار املطار 
جنوباً وحتى امليناء شامالً، كام شن الطريان غارات 
حي  يف  للحوثيني  ومواقع  تحصينات  عىل  نوعية 
املقاومة  يوليو والجامعة وسط مواصلة قوات   7
مواقعها  من  املنطقتني،  يف  تقدمها  املشرتكة 
بالقرب من دوار «مين موبايل»، وصوال إىل شارع 

صنعاء االسرتاتيجي وسط املدينة.
كامل  املشرتكة،  القوات  باقتحام  سكان  وأفاد 
الطريق  عىل  تقدمها  مع  الربصة  حي  أجزاء 
من  وتقرتب  الحديدة  جامعة  لتتجاوز  البحري 
الذي  صالح،  عبدالله  عيل  الراحل  الرئيس  منزل 
وأضافوا  املايض،  العام  أواخر  امليليشيات  احتلته 
بشكل  املدفعي  قصفها  كثفت  امليليشيات  أن 
عشوايئ، باتجاه مناطق االشتباكات رشق وجنوب 
أطفال   4 استشهاد  إىل  أدى  ما  الحديدة،  غرب 
وجرح 6 آخرين بالقرب من حي الربصة وجامعة 

الحديدة.

العرشات  أن  ومحلية  إعالمية  مصادر  وذكرت 
من عنارص امليليشيات قتلوا وجرحوا يف الغارات 
األخرية،  الساعات  خالل  املسلحة  واملواجهات 
مشرية إىل نقل العديد من الجرحى إىل مستشفيي 
طبية  مصادر  أحصت  فيام  والعسكري،  الثورة 
يف غضون 24  حوثياً  قتيالً  وعسكرية سقوط 43 
املقاومة  يف  عسكريون  مسؤولون  وقال  ساعة، 
كثيف  بشكل  القناصة  يستخدمون  الحوثيني  إن 
ويتعمدون زرع األلغام والقصف املكثف بقذائف 

الهاون لوقف تقدم القوات املشرتكة.

140
إطار  يف  يأيت  عالية  قتالية  بقدرات  يتمتعون 
العملية العسكرية لتحرير كامل مدينة الحديدة 
وتأمني املناطق الجديدة التي تم السيطرة عليها 
الساحل  امتداد  عىل  الحويث  مسلحي  قبضة  من 
الغريب وداخل املدينة والتصدي ملحاوالت التسلل 
الروح  رفع  تحاول  التي  للمليشيات  اليائسة 
املعنوية ملن تبقى من عنارصها بعد دحر أعداد 
كبرية منهم وفرار الباقني من الجبهات أمام نريان 

قوات املقاومة.
وأضاف املصدر أن ميليشيات الحويث تواجه نقصاً 
منهم  كبري  عدد  مرصع  جراء  مسلحيها  يف  حاداً 
قدراتهم  وشتت  صوفهم  أربك  بدوره  والذي 
العسكرية داخل الحديدة ما أفقدهم القدرة عىل 

عنارص  تحركات  أن  إىل  مشرياً  ميدانيا،  الصمود 
امليليشيات مرصودة بشكل دقيق يسمح لقوات 
املقاومة بالقضاء عليها ولكن الحفاظ عىل أرواح 
املدنيني والبنى التحتية يتصدر أولويات العمليات 
العسكرية يف الحديدة، مضيفاً أن عنارص الحوثيني 
دمرت منازل املواطنني واملقار الحكومية والعامة 
كافة  بذلك  مخالفة  عسكرية  ثكنات  واتخذتها 
استهداف  تجرم  التي  الدولية  والقوانني  األعراف 

املدنني واملنشآت املدنية يف أوقات الحروب.
صفوف  يف  القتىل  أعداد  أن  إىل  املصدر  ولفت 
املليشيات اإلجرامية تؤكد انهيار قدراتهم الدفاعية 
حتى أصبحت قيادات الحوثيني عىل يقني باقرتاب 
نهاية انقالبهم الغاشم عىل الرشعية يف اليمن إثر 

املشرتكة  اليمنية  املقاومة  لقوات  النوعي  التقدم 
داخل مدينة الحديدة وحصار مسلحي امليلشيات 

يف جبهات القتال.
أن  املشرتكة  اليمنية  املقاومة  مصدر  وقال 
والعبوات  األلغام  زرع  تواصل  الحويث  مليشيات 
واملنازل  العامة  الطرقات  يف  االبتكارية  الناسفة 
قتل  بها  تستهدف  التي  الحكومية  واملؤسسات 
املدنيني وتدمري مقدرات الشعب اليمني الرافض 
ملامرساتهم اإلرهابية، مشرياً إىل أن قوات املقاومة 
اليمنية متكنت من تفكيك شبكات ألغام مموهة 
«إيرانية الصنع» مع استمرار متشيط املواقع التي 

تم السيطرة عليها داخل مدينة الحديدة.
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العرس  اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  نظمت 
املحررة  اليمنية  باملحافظات  التاسع  الجامعي 
والذي أقيم مبديرية املخا وهو الثاين يف الساحل 
الجامعية  األعراس  سلسلة  ضمن  لليمن  الغريب 
بن  محمد  الشيخ  السمو  بها صاحب  وجه  التي 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
 2400 منها  ويستفيد  املسلحة  للقوات  األعىل 

شاب وفتاة يف 8 محافظات مينية.
تأيت هذه املبادرة النوعية ضمن استجابة اإلمارات 
ملتطلبات الساحة اليمنية من الدعم واملساندة يف 

جميع املجاالت خالل «عام زايد».
العام  الفالحي األمني  الدكتور محمد عتيق  وأكد 
تنفيذ  تواصل  الهيئة  أن  األحمر  الهالل  لهيئة 
زايد  الشيخ محمد بن  السمو  توجيهات صاحب 
اليمن  يف  الجامعية  األعراس  بتنظيم  نهيان  آل 
بن  حمدان  الشيخ  سمو  ومتابعة  سموه  برعاية 
الظفرة  منطقة  يف  الحاكم  ممثل  نهيان  آل  زايد 

رئيس هيئة الهالل األحمر اإلمارايت.
بث  شأنها  من  الجامعية  األعراس  أن  إىل  ولفت 
الذين  الشباب  نفوس  إىل  الرسور  وإدخال  األمل 
بهمومهم  يشعر  من  هناك  أن  خاللها  من  يرون 
سبل  تحسني  عىل  ويعمل  بقضاياهم  ويهتم 

استقرارهم.
العمليات  مدير  الكعبي  سعيد  قال  بدوره 

العرس  إن  اليمن  يف  اإلمارات  لدولة  اإلنسانية 
أبناء  وفتاة من  التاسع شهد مشاركة 200 شاب 
الذي أرشف عىل  الهيئة  من  وفد  اليمن وحرضه 
مراسم الزواج والرتتيبات الخاصة بذلك إىل جانب 
عدد من املسؤولني املحليني يف مديرية املخا عالوة 
أن  الكعبي  وأوضح  وأقاربهم.  العرسان  أرس  عىل 
اآلن  حتى  أكملت  اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة 
مجموع  من  وشابة  شاب   2000 زواج  مراسم 
العدد املستهدف بهذه املبادرة واملقدر ب 2400 
زيجة سيتم إنجازها خالل «عام زايد»، مشريا إىل 

أن الزيجات املتبقية سيتم تنفيذها تباعا.
مدير  محمود  عبدالله  سلطان  أعرب  جانبه  من 
صاحب  لرعاية  تقديره  عن  املخا  مديرية  عام 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسلسلة 
األعراس الجامعية، مؤكدا أن املبادرة الكرمية من 
اليمنية  اإلماراتية  الروابط  عمق  تجسد  سموه 
االستقرار  تحقيق  يف  وتسهم  والثابتة  الراسخة 
وتعزز  للشباب  والنفيس  واالجتامعي  األرسي 

مجاالت الرشاكة املجتمعية.

 « »

أفاد مصدر محيل يف مدينة الحديدة، بأن ميليشيا 
يف  العامل  من  املئات  احتجاز  يواصلون  الحويث 
متركزوا  الذي  الوقت  يف  الغالل،  صوامع  مصانع 
يف تلك املصانع. وقال إن ميليشيا ايران يف اليمن 
انترشوا يف مصانع صوامع غالل السنابل، وصوامع 
والعودي  الزيلعي،  وصوامع  سهيل،  يحيى  غالل 
إن  وأضاف  الحديدة.  ميناء  داخل  تقع  التي 
يف  العمل  مواصلة  عىل  العامل  أجربوا  الحوثيني 

تلك املصانع، بعد أن اعتلوا أسطحها، وحفروا يف 
يف  القناصة  وانترش  واألنفاق،  الخنادق  محيطها 

أكرث من موقع.

وأوضح أن تلك الصوامع تطل عىل شارع التسعني 
وتقع يف مقابل مدينة الصالح التي تتمركز بقربها 
القوات الحكومية املدعومة من مقاتالت التحالف 

القوات  تقدمت  حال  يف  أنه  إىل  وأشار   . العريب 
يف  كيلومرتات   4 نحو  ستعرب  فإنها  الحكومية 
منطقة مفتوحة قبل أن تصطدم بالحوثيني يف تلك 
املصانع، التي تحتوي عىل نحو 5 ماليني كيس من 
الدقيق، وهو أكرب مخزون غذايئ يف شاميل اليمن.

اجبار وأضاف إن بقاء العامل يف املصانع مجربين 
يشكل  للتلف  دقيق  كيس  ماليني   5 وتعريض 

خطورة بالغة عىل السكان.



33

12
« »

أعلنت اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية 
بالتعاون  السعودية عن إطالق مبادرة «إمداد»، 
الدولية  واملنظامت  العاملي  الغذاء  برنامج  مع 
األخرى، بهدف توفري االحتياجات الغذائية لـ10 - 
12 مليون ميني، وهي الفئة األكرث ترضراً، ومنهم 
املبادرة  تغطي  بحيث  طفل،  مليوين  من  أكرث 
القمح،  خاصة  األساسية،  املواد  من  مستلزماتهم 

ملدة تصل إىل 4 أشهر.
الهاشمي،  إبراهيم  بنت  ريم  معايل  وقالت 
املبادرة  إن  الدويل،  التعاون  لشؤون  دولة  وزيرة 
الظروف  مواجهة  عىل  الحرص  من  انطالقاً  تأيت 
اإلنسانية الصعبة التي يعيشها اليمنيون، إذ نأمل 
أن تسهم هذه املبادرة يف تحسني الحياة املعيشية 
سكان  ثلث  من  أكرث  تغطي  لكونها  لليمنيني، 
اليمن، وستوفر املستلزمات الغذائية املكونة من 
زمنية  لفرتة  القمح  أبرزها  أساسية،  مواد  خمس 

تصل إىل أربعة أشهر.
ستشمل  املبادرة  أن  الهاشمي  ريم  وأكدت 
املناطق اليمنية كافة، وتستهدف اإلنسان اليمني 
بعيداً عن أي حسابات أخرى، وستعطي األولوية 
األطفال  الجوع، خاصة  من  األكرث ترضراً  للفئات 

واألطفال دون سن  التغذية،  يعانون سوء  الذين 
الحوامل  والنساء  املدارس،  وأطفال  الخامسة، 
السن  وكبار  ألرسهن،  واملعيالت  واملرضعات 
املنظامت  كل  الهاشمي  ريم  ودعت  واملرىض. 
اإلنسانية  املبادرة  هذه  يف  املشاركة  إىل  الدولية 
الهادفة إىل محاربة الجوع يف اليمن، كام شددت 
معاليها عىل أن اإلمارات والسعودية لطاملا كانتا 
والتخفيف  اليمني،  الشعب  مبساعدة  ملتزمتني 
من املعاناة اإلنسانية التي يرزح تحتها، إذ تواصل 
الدولتان مبادراتهام وبرامجهام الهادفة إىل ضامن 

إبعاد شبح املجاعة عن اليمن.
ضامن  عىل  العمل  إىل  الدويل  املجتمع  ودعت 
مبادرة  ضمن  الغذائية  املساعدات  إيصال 

«إمداد» إىل مستحقيها.
ومن جانبه، قال معايل املستشار بالديوان املليك 
لإلغاثة  سلامن  امللك  مركز  عىل  العام  املرشف 
العزيز  عبد  بن  الله  عبد  د.  اإلنسانية،  واألعامل 
املحتاجني  إىل  الوصول  هو  الهدف  إن  الربيعة، 
من أبناء الشعب اليمني، بالتنسيق مع املنظامت 

اإلنسانية الدولية.

وزير  قرقاش  محمد  أنور  الدكتور  معايل  أكد 
الدولة للشؤون الخارجية أن الربنامج السعودي 
اإلنساين  الجهد  إىل  يضاف  «إمداد»  اإلمارايت 
التحرك  هذا  إىل  والحاجة  اليمن،  يف  للبلدين 
والسعودية  اإلمارات  وإلتزام  مفهومة،  العاجل 

تجاه اليمن وشعبه تاريخي ومستمر.
وقال معاليه يف تغريدة عىل حسابه الرسمي عرب 
«إمداد»  اإلمارايت  السعودي  «الربنامج  «تويرت»: 
ملا  الغذائية  االحتياجات  سد  إىل  يهدف  والذي 

 « » :

إنسانية  مبادرة  ميني  مليون   12 إىل   10 بني 
يف  للبلدين  اإلنساين  الجهد  إىل  تضاف  مميزة 
اليمن، الحاجة إىل هذا التحرك العاجل مفهومة, 
تاريخي  وشعبه  اليمن  تجاه  البلدين  وإلتزام 

ومستمر».
التحالف يقصف معسكراً لالنقالبيني يف الحديدة 

رداً عىل انتهاكاتهم



345632018

تخريج  حرضموت،  ساحل  يف  املكال  مدينة  شهدت 
أول دفعة من قوات الرشطة النسائية ضمن املرشوع 
والرشطي  األمني  القطاع  وتفعيل  لتطوير  الشامل 
املتحدة ضمن  العربية  اإلمارات  دولة  تدعمه  الذي 
واستعادة  األمني،  القطاع  إلنعاش  الرامية  الجهود 
دوره يف تعزيز األمن واالستقرار يف ساحل حرضموت.

تدريبات  تلقني  رشطية   50 األوىل  الدفعة  وضمت 
والبحث  والقبض  التفتيش  يف  رشطية  ومهارات 
الجنايئ والتحريات وإجراءات أمنية أخرى يف التأهيل 

الوظيفي واملجال القانوين األمني. 
العميد  حرضموت  رشطة  أمن  إدارة  مدير  وأكد 
الدفعة  أن هذه  التخرج،  التميمي خالل حفل  منري 
متثل اللبنة األوىل لجهاز الرشطة النسائية يف ساحل 
تطوراً  يشهد  األمني  القطاع  أن  موضحاً  حرضموت، 
كبرياً يف ظل الدعم واإلسناد الذي تقدمه اإلمارات من 

أجل دعم املنظومة األمنية وتحسني أدائها. 
وأكد أن بناء الكادر الرشطي النسايئ سيسهم بشكل 
ساحل حرضموت  يف  األمنية  الجهود  تعزيز  يف  كبري 
لتواكب  املؤهلة  القوات  إىل مثل هذه  يحتاج  الذي 

التطورات املتالحقة يف العمل األمني باملحافظة منذ 
تحريرها من سيطرة تنظيم «القاعدة» يف أبريل 2016. 
وقدم العميد التميمي شكره وتقديره لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة وجهودها الجبارة يف تطوير املنظومة 
الحياتية  للمجاالت  ودعمها  والعسكرية  األمنية 
واإلنسانية يف محافظة حرضموت منذ الوهلة األوىل 

أعلن الجيش الوطني اليمني، تحرير قواته، مبساندة 
يف  جديدة  مواقع  الرشعية،  دعم  تحالف  مقاتالت 
اليمن.  شاميل  محافظة صعدة  شامل  رازح  مديرية 
مصدر  عن  اإلخباري،  نت»  «سبتمرب  موقع  ونقل 
ميداين يف اللواء السابع حرس حدود أن قوات اللواء 
تحرير  من  متكنت  الرشعبي،  بشري  العميد  بقيادة 
قرى «الجثامة»، و«آل سبتان»، و«القرن»، و«حوايل» 
األزهور  جبل  رشقي  املقران»،  «رشقي  وتباب 

االسرتاتيجي يف جبهة رازح.
وأوضح املصدر أن تحرير هذه املواقع جاء إثر هجوم 
ميليشيات  متركز  مواقع  عىل  اللواء  شنه  مباغت 
من  أكرث  استمرت  عنيفة  مواجهات  وبعد  الحويث، 
عن  أسفرت  املواجهات  أن  أكد  املصدر  ساعتني. 
سقوط 7 قتىل وإصابة أكرث من 11 آخرين، الفتا إىل 

أن قوات الجيش تواصل عملياتها لتطهري الجبل من 
عنارص ميليشيات االنقالب، واستكامل عملية تحرير 

مديرية رازح.
لتحالف  التابعة  الجو  مقاتالت  فإن  للمصدر  ووفقاً 
عسكرية  مركبة  جوية  بغارة  دمرت  الرشعية،  دعم 
تابعة للميليشيات، محملة بعدد من عنارصها، الذين 
أخرى  بغارات  دكت  كام  الغارة،  يف  مرصعهم  لقوا 

مواقع وتحصينات امليليشيات يف املنطقة ذاتها.
إىل ذلك، متكن الفريق الهنديس لنزع األلغام التابع 
من  ناسفة  وعبوة  أرضياً  لغامً   80 نزع  من  للواء 
العرشات  امليليشيات  زرعت  املحررة، حيث  املواقع 
املواطنني  بجوار مساكن  والعبوات  األلغام  تلك  من 

ويف الطرقات العامة. 
تحرير  عملية  بدء  فمنذ  نت»  «سبتمرب  وحسب 

لدخول قوات التحالف العريب لحرضموت وتحريرها 
من قبضة تنظيم «القاعدة» وعودة األمن واالستقرار 
أن األشقاء يف اإلمارات يقدمون  يف ربوعها، موضحاً 
الكثري من الدعم الالمحدود يف كل القطاعات األمنية 

والعسكرية والخدماتية. 

رازح  جبهة  تشهد  االسرتاتيجي  األزهور  جبل 
باستمرار مواجهات ضارية بشكل يومي، تكبدت 
خاللها امليليشيات خسائر كبرية بالعتاد واألرواح، 
من  كبرية  كميات  الجيش  قوات  استعادت  فيام 
األسلحة والذخائر املتنوعة. ويقرتب اللواء السابع 
حرس حدود من الوصول إىل خط األسفلت، الذي 
ميتد إىل مركز مديرية رازح، التي تبعد عن جبل 
األزهور نحو خمسة كيلو مرتات. ومتكنت قوات 
الجيش الوطني اليمني من تحرير مثلث املالحيط 
أقرب  صعدة،  غرب  مران  مبحور  االسرتاتيجي 
الجبهات إىل معقل عبد امللك الحويث، وبذلك تم 
إحكام قطع اإلمداد عىل مديرية حيدان وصعدة. 

إىل ذلك، فكك الجيش الوطني اليمني، عددا من 
األلغام البحرية، زرعتها ميليشيات الحويث اإليرانية 
حجة.  محافظة  يف  ميدي  مدينة  سواحل  قبالة 
وذكرت مصادر عسكرية أن الجيش عرث عىل 12 
يف  الحويث  ميليشيات  تستمر  حيث  بحرياً،  لغامً 
البحر  سواحل  يف  البحرية،  األلغام  مئات  زراعة 

األحمر، إلعاقة املالحة الدولية
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تندرج آلية العقوبات ضمن مختلف الوسائل الدولية 
لتدبري األزمات، والتي تتنوع يف مجملها بني ما هو 
ومساعي  تفاوض  من  األمر  إيه  يحيل  وما  سلمي؛ 
وتوفيق  الدويل  القضاء  إىل  ولجوء  وتحكيم  حميدة 
التدابري  فيه  تلعب  زجري؛  هو  ما  وبني  وتحقيق..، 
من  بدورها  تتدّرج  وهي  محوريا،  دورا  اإلكراهية 
وأحيانا  اقتصادية  تدابري  إىل  ومالية  سياسية  تدابري 

عسكرية (الحصار العسكري أو منع التسلح..)..
غالبا ما يتّم إعامل العقوبات بعد فشل وعدم نجاعة 
السبل الوّدية يف تدبري األزمات والتي حّددتها املادة 
كسبيل  املتحدة،  األمم  ميثاق  من  والثالثون  الثالثة 
للمطالب  االستجابة  نحو  ودفعها  الدول  إلخضاع 

الدولية..
تدابري  بني  مجاالتها  حيث  من  العقوبات  تتنّوع 
اقتصادية ومالية وسياسية وعسكرية (غري مبارشة)، 
ومن حيث نطاقها الزمني والجغرايف؛ وما إذا كانت 
محدودة أو شاملة ومستمرة، أو من حيث أطرافها؛ 
وما إذا كان األمر يتعلق بتدابري أحادية تقودها دولة 
بعينها، أو جامعية تفرضها مجموعة من الدول أو تتّم 

يف إطار منظمة دولية أو إقليمية..
املقاطعة  هناك  واملايل،  االقتصادي  املستوى  فعىل 
التي تقوم عىل وقف التعامل االقتصادي، والتجاري 
واملايل.. مع دولة أو أكرث بصورة انفرادية أو جامعية. 
العربية  الدول  مقاطعة  الشأن  هذا  يف  ونستحرض 
أعقاب  اإلرسائييل يف  الكيان  مع  املتعاملة  للرشكات 
الذي  االقتصادي  الحصار  عام 1973.. وهناك  حرب 
يقوم عىل الوقف الكّيل لجميع العالقات االقتصادية 
واملالية والتجارية..  ونذكر يف هذا اإلطار التدابري التي 
فرضت عىل العراق وليبيا قبل أكرث من عقدين.. ثم 
هناك الحظر االقتصادي؛ الذي يقوم عىل تدابري املنع 
املفروضة عىل الصادرات من األسلحة والعتاد الحريب 
ضمنه  تندرج  ما  وهو  املعنية،  الدول  إىل  والبرتول؛ 
العقوبات التي فرضتها الواليات املتحدة بشكل منفرد 
ضد كوبا وسوريا والسودان.. وكذا التدابري التي فرضها 
مجلس األمن عىل الصومال يف بدايات التسعينيات 
اإلطار  هذا  ضمن  يندرج  كام  املايض..  القرن  من 
أيضا، الحجز أو ما يعرف بوقف الترصّف يف األموال 
األجنبية؛ عرب تجميد أو تأميم األرصدة اململوكة لدولة 
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أجنبية أو لرعاياها داخل إقليم الدولة التي تطبّق هذا 
اإلجراء. 

من  عدد  لجوء  إىل  أيضا  الدولية  املامرسات  وتشري 
الدول الكربى إىل توظيف آليات املساعدات اإلنسانية 
الدول،  عىل  ضغوطاتها  مامرسة  يف  والتقنية  واملالية 
سواء عرب اإلغراء بتقدميها، أو التّهديد بوقفها أو وقفها 
بالفعل.. وكثريا ما تنحو بعض الدول إىل توظيف القوة 
الصدد، عرب  بأساليب غري مبارشة يف هذا  العسكرية 
وقف املساعدات العسكرية، أو منع دولة أو دول من 

التسلح.. 
إشكاالت،  من  الدولية  العقوبات  تطبيقات  تخلو  ال 
مرشوعيتها،  بصدد  مختلفة  نقاشات  أفرز  ما  وهو 
مقتضيات  إىل  بالنظر  قانونيتها؛  يف  شّكك  من  بني 
القانون الدويل الذي مينع التدّخل يف الشؤون الداخلية 
مجرّد  أو  القّوة  استخدام  إىل  اللجوء  ويحرّم  للدول، 
التّهديد باستعاملها يف العالقات الدولية، بالنظر أيضا 
بفرض  ترتبط  خاصة  ألغراض  -أحيانا-  توظيفها  إىل 
تلحقها  قد  التي  الجسيمة  لآلثار  واعتبارا  السيطرة، 
(يف  الحاالت  من  الكثري  تعكسه  ما  وهو  بالشعوب، 
التسعينيات  العراق، وليبيا، وهاييتي.. خالل سنوات 
من القرن املايض). وبني من أقّر مبرشوعيتها، وبخاصة 
إذا مورست يف إطار الفصل السابع من ميثاق األمم 
ملكافحة  أو  الدوليني،  واألمن  السلم  لتعزيز  املتحدة 
اإلرهاب، أو إذا تعلق األمر بتدابري يف سياق مواجهة 

خروقات تطال القانون الدويل نفسه..
رغم الصعوبات التي تحيط بتوظيف آلية العقوبات، 
فإن عقلنة استخدامها من شأنه أن يسهم يف الحّد من 
السلوكات املستفزّة التي تبارشها بعض الدول؛ ضدا 
عىل املواثيق واالتفاقيات والقوانني الدولية، كام هو 
واألمن  السلم  وتهديد  اإلنسان،  حقوق  بخرق  األمر 
وخطرية  فتاكة  أسلحة  المتالك  والسعي  الدوليني، 
وتشجيع اإلرهاب.. ويزداد األمر خطورة عندما يتعلق 
ما  إذا  فالعقوبات  شمولية..  سياسية  بأنظمة  األمر 
استهدفت صناع القرار أنفسهم داخل الدول املعنية، 
ماليا وسياسيا وحتى عسكريا، واستحرضت الجوانب 
تفي  أن  بإمكانها  الدول،  هذه  لشعوب  اإلنسانية 

باألغراض املرجّوة.
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مجلس  عام  مدير  السامحي  عبدالله  سلطان  وذكر 
اإلمارات للرشكات الدفاعية باإلنابة إن جناح اإلمارات 
املشارك يف املعرض الذي يرشف عىل إدارته مجلس 
للصناعات  منصة  يعد  الدفاعية  للرشكات  اإلمارات 
معروضات  يضم  حيث  الوطنية  واألمنية  الدفاعية 
قطاعات  مختلف  يف  متخصصة  وطنية  لرشكات 
والصيانة  والخرائط  املستقلة  واألنظمة  التصنيع 
واإلصالح والعمرة واالتصاالت والخدمات اللوجستية 
والتطوير التقني وغريها.. مشريا إىل أن الجناح يتضمن 

عرض منتجات وخدمات ألكرث من 25 رشكة وطنية.
ومن بني الرشكات العارضة رشكة اإلمارات للصناعات 
العسكرية /إديك/ التي تندرج تحت مظلتها مجموعة 
من الرشكات التي تعمل يف مختلف جوانب الصناعات 
العسكرية الربية والجوية والبحرية ومن بني الرشكات 
التابعة رشكة إديك كراكال هي وحدة لتصنيع األسلحة 
الخفيفة، تقوم بتصميم وتطوير وتجميع مجموعة من 
األسلحة النارية الحديثة - من املسدسات إىل البنادق 

القناصة..
مجموعة  داينامكس“  ”بارج  رشكة  عرضت  كام 
التقليدية  للذخائر  الدقة  فائق  التوجيه  أنظمة  من 
طيفاً  للذخائر  بارج  تقدم رشكة  فيام  جواً  املحمولة 
واملتوسطة  الخفيفة  الذخائر  منتجات  من  عريضاً 
رشكة  تعرض  ..و  بها  املتعلقة  والخدمات  والثقيلة 
من  مجموعات  خمس  بايروتكنيكس“  ”املتقدمة 
و  الدخانية  القنابل  تشمل  التي  الرئيسية  املنتجات 
واألجهزة  اإلشارة  طلقات  و  الدخاين  الستار  عبوات 
اليدوية  الصدمة  الصوتية وعبوات  والقنابل  املضيئة 

وعبوات التدريب.
أما رشكة منر للسيارات و هي إحدى الرشكات التابعة 
وتعترب  /إديك/  الدفاعية  للصناعات  اإلمارات  لرشكة 
من أكرب رشكات املصنعة للمركبات العسكرية املدولبة 
الخفيفة واملتوسطة يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا عرضت أكرث مركباتها تطورا .. وتعرض الرشكة 
التي تعترب أخف   / التدخل الرسيع/أر أي يف  مركبة 

تعرض  كام  الخاصة  للقوات  بالنسبة  وزنا  املركبات 
أفضل املركبات من حيث الحامية ذات الدفع الرباعي 

متعددة األدوار وغريها من املركبات .
وشاركت رشكة ”العسرب“ لصناعة املركبات املتخصصة 
ضمن  العسكریة  اآللیات  وتعدیل  تطویر  مجال  يف 
الجناح الوطني لدولة االمارات العربية املتحدة حيث 
واآلليات  املركبات  وتعديل  تطوير  الرشكة  تعمل 
العسكرية لتتناسب مع ظروف التشغیل الصحراویة 

الشاقة.
كام شاركت رشكة ”إنرتناشيونال جولدن جروب“ يف 
موردي  أبرز  من  واحة  الرشكة  تعد  حيث  املعرض 
األسلحة الصغرية واملتوسطة والثقيلة والذخرية بكافة 
واملدافع  الرئييس  القتال  ودبابات  املختلفة  عياراتها 
املتنقلة ذاتية االرتداد واملركبات العسكرية املتعددة 

األغراض.
األمنية يف  الحلول  القابضة  إعتامد  كام تعرض رشكة 
عدة مجاالت من أهمها تصميم حلول واسعة النطاق 
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للمراقبة والكشف والتحري وتصميم وتنفيذ األنظمة 
املشاريع  وإدارة  االستشارات  وتقديم  التكاملية 

والصيانة والدعم الشامل.
أما رشكة أبوظبي لبناء السفن الرشكة الرائدة يف مجال 
صناعة وصيانة السفن العسكرية والتجارية تشارك يف 
املعرض من أجل تعزيز مكانتها كرشكة عاملية رائدة 
الدعم  خدمات  وتقديم  السفن  بناء  يف  متخصصة 
الالزمة لرشكات الخدمات البحرية يف منطقة مجلس 

التعاون الخليجي.
رشكة  املهم  املعرض  هذا  يف  املشاركني  أبرز  ومن 
وهي  /أدايس/  الذاتية  لألنظمة  االستثامرية  أبوظبي 
من الرشكات اإلماراتية الرائدة يف مجال األنظمة اغري 
املأهولة حيث تختص الرشكة بتوفري وتقديم أفضل 
لالستخدامات  املتطورة  والحلول  الربامج  وأحدث 
الجوية الربية والبحرية لألنظمة الذاتية و تطوير هذه 
األنظمة وتشغيلها وصيانتها وتدريب املستخدم عليها.

كام شاركت يف املعرض رشكة الياه لالتصاالت الفضائية 
األغراض  متعددة  حلوالً  توفر  التي  سات“  ”الياه 
للقطاعات التجارية والحكومية عرب األقامر الصناعية.

األمن  ألنظمة  ”حارض“  رشكة  شاركت  كذلك 
واالتصاالت وقطاع الطاقة.

واألمن  الدفاع  يف  املتخصصة  الحمراء  مجموعة  أما 
واالستخبارات ومكافحة التجسس فتسعى من خالل 
املشاركة إىل توفري حلول ذات قيمة نوعية تسهم يف 

ضامن مستقبل أفضل وأكرث أماناً.
يف حني شاركت رشكة سهام الخليج للتقنية مبجموعة 

من أنظمة الدفاع واألمن.
إدارة  عىل  الفضائية  لألنظمة  أطلس  رشكة  وتركز 

الربامج ودمج أنظمة الطائرات وأنظمة االستشعار.
تصنيع  يف  املتخصصة  ”املراكب“  رشكة  وعرضت 
من  عددا  الذاتية  البحرية  الحلول  وتوفري  القوارب 
مناذج القوارب التي تعمل عن طريق اإلبحار الذايت 

أو بالتحكم عن بعد.
مجموعة  السفن  لصناعة  ”الفتان“  رشكة  وعرضت 
األلياف  من  املصنوعة  والقوارب  السفن  من  واسعة 

الزجاجية.
كذلك شاركت يف املعرض عدد من الرشكات االخرى 
انرتناشيونال جروب وعدد  مثل رشكة تسليح ورماح 

من الرشكات االماراتية االخرى.
كام شاركت يف املعرض مجلة ”درع الوطن“ الصادرة 
العامة  بالقيادة  املعنوي  التوجيه  مديرية  عن 
مشاركتها  خالل  املجلة  وتعرض  املسلحة  للقوات 
مجاالت  يف  وكتب  بحوث  من  إصداراتها  من  عددا 
السياسية  والتحليالت  والتسليح  العسكري  العمل 

واالقتصادية.
ومتكنت العديد من الرشكات الوطنية خالل املعرض 
من إبرام صفقات وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
والتأسيس لرشاكات اسرتاتيجية سيكون لها األثر البالغ 
أو  املحلية  األسواق  يف  سواء  املستقبيل  أدائها  عىل 

االسواق اإلقليمية املجاورة.
الرئيس  الحوسني  الرحيم  عبد  طارق  سعادة  وقال 
املشاركة  إن  االقتصادي  التوازن  ملجلس  التنفيذي 
حقيقياً  انعكاساً  تأيت  املعرض  يف  املميزة  اإلماراتية 
للعالقات األخوية الوثيقة التي تربط دولة اإلمارات 
واململكة العربية السعودية يف ظل القيادة الرشيدة 

لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة ”حفظه الله“ وخادم الحرمني الرشيفني امللك 
سلامن بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 

السعودية.
صالح  إسحاق  الركن  اللواء  سعادة  أكد  جانبه  من 
وتطوير  للصناعات  التنفيذية  اإلدارة  رئيس  البلويش 
إدارة  الدفاع عضو مجلس  الدفاعية بوزارة  القدرات 
الصناعات  أن  الدفاعية  للرشكات  االمارات  مجلس 
يف  كبرية  نوعية  طفرة  حققت  الدفاعية  الوطنية 
السنوات األخرية، وأصبحت منتجاتها املختلفة تلقى 
إقباالً كبرياً من قبل العديد من الدول نظراً لجودتها 

ومتانتها التي تضاهي نظرياتها يف الدول املتقدمة.
وأشار اىل ان دولة اإلمارات حريصة عىل التواجد يف 
ما  أحدث  عىل  للوقوف  املعارض  من  النوعية  هذه 
مجال  يف  الكربى  واألمنية  الدفاعية  الرشكات  تنتجه 
الحلول األمنية وإدارة املخاطر، والتعبري يف الوقت ذاته 

عن رؤيتها لقضايا األمن يف املنطقة والعامل.
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كام شهد جناح االمارات العديد من الزيارات الصحاب 
السمو الشيوخ واملسؤولني والقادة العسكريني و قد 
آل  عيىس  بن  حمد  امللك  الجاللة  تقدمهم صاحب 
خليفة ملك البحرين وفخامة الرئيس رمضان أحمد 
الشيخ  سمو  الشيشان  جمهورية  رئيس  قاديروف 
ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل، 
معايل  و  ظبي  أبو  إلمارة  التنفيذي  املجلس  عضو 
الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي، رئيس أركان 

القوات املسلحة و كبار القادة العسكريني .
وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان 
دولة  بني  وتطويرها  األخوية  العالقات  تنمية  إن 
اإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين الشقيقة 

تأيت عىل رأس أولويات قياديت البلدين الشقيقني.
الواسعة ضمن  الوطنية  املشاركة  أن  وأضاف سموه 
املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الوطني  الجناح 
تربط  التي  الوثيقة  األخوية  العالقات  تعكس عمق 
الرشيدة لسيدي  القيادة  البلدين الشقيقني  يف ظل 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
بن  حمد  امللك  جاللة  أخيه  و  الله  حفظه  الدولة 

عيىس آل خليفة ملك البحرين.
وأكد سموه أن معرض البحرين الدويل للطريان أصبح 
الرشكات  لكربيات  عامليا  ملتقًى  وجيزة  فرتة  خالل 
العاملية املتخصصة يف قطاع صناعة الطريان ، مشيدا 
يحظي  الذي  الكثيف  واإلقبال  الواسعة  باملشاركة  
من  العديد  لعقد  مركزا  منه  جعل  ما  املعرض  به 

الصفقات املدنية والعسكرية.
وكان سموه قد شهد توقيع  اتفاقية يف اليوم األول 
من املعرض بني كالً من الهيئة العامة للطريان املدين 
الطريان  وشؤون  املتحدة  العربية  االمارات  لدولة 
مملكة  يف  واالتصاالت  املواصالت  وزارة  املدين- 
الجوي  النقل  حقوق  بشأن-   الشقيقة  البحرين 

وتبادل املعلومات األمنية املتعلقة بالطريان املدين.
الحوسني  عبدالرحيم  طارق  سعادة  قال   ذلك  إىل 
الرئيس التنفيذي ملجلس التوازن االقتصادي (توازن) 

منوا  حقق  للطريان  الدويل  البحرين  معرض  إن 
متسارعا منذ انطالقته قبل عرشة أعوام وأصبح مركز 
جذب للعديد من الرشكات العاملية العاملة يف مجال 

الطريان والتكنولوجيا املتعلقة بها.
الدفاعية  للرشكات  اإلمارات  مجلس  أن  إىل  وأشار 
منصة  توفري  إىل  املشاركة  هذه  خالل  من  يسعى 
تواصل فعالة بني رشكات الصناعات الدفاعية الوطنية 

ونظرياتها العاملية املشاركة يف املعرض .
ويف املقابل قال سلطان عبدالله السامحي مدير عام 
مجلس اإلمارات للرشكات الدفاعية باإلنابة  إن جناح 
اإلمارات املشارك يف املعرض والذي يرشف عىل إدارته 
مجلس اإلمارات للرشكات الدفاعية ضم معروضات 
الصناعات  مختلف  يف  متخصصة   وطنية   لرشكات 
التصنيع   مثل  الطريان  قطاع  بخدمات  املتعلقة 
واإلصالح  والصيانة  والخرائط  املستقلة  واألنظمة 
والعمرة واالتصاالت والخدمات اللوجستية والتطوير 
عرض  تضمن  الجناح  أن  إىل  مشريا  وغريها،  التقني 

. :
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منتجات وخدمات ألكرث من 15 رشكة وطنية.

وكان من أبرز املشاركني يف هذا املعرض املهم رشكة 
يف  العمودية  للطائرات  مشغل  أكرب  أبوظبي  طريان 
الرشق األوسط وشامل  أفريقيا والتي متتلك 51 طائرة 
مروحية و4 طائرات ذات الجناح الثابت ، حيث توفر 
الرشكة خدمات الدعم املالحي واللوجستي  لرشكات 
إمارة  يف  والربية  البحرية   الحقول  والغاز،يف  النفط 
إضافة   ، العامل  أنحاء  وجميع  وخارجها  أبوظبي، 

لخدمات اإلسعاف الجوي والبحث واإلنقاذ.
املتطور  العسكري  املركز  أيضا  املشاركني  بني  ومن 
رشكة  هو  ”أمروك“  والعمرة  واإلصالح  للصيانة 
للتنمية،  املبادلة  رشكة  قبل  من  مملوكة  مشرتكة 
ورشكة ”سيكورسيك“، ورشكة ”لوكهيد مارتن“ لتقديم 

وعمرة  وإصالح  صيانة  مجال  يف  الخدمات  أفضل 
الطائرات العسكرية ملجموعة واسعة من الطائرات 
الرشق  مناطق  يف  والدوارة  الثابتة  األجنحة  ذات 

األوسط وشامل إفريقيا وجنوب آسيا.
لألنظمة  االستثامرية  أبوظبي  رشكة  شاركت  كذلك 
الذاتية (أدايس) وهي من الرشكات اإلماراتية الرائدة 
رشكة  تعرض  كام  املأهولة،  غري  األنظمة  مجال  يف 
وتكنولوجيا  الطريان  مجال  يف  املتخصصة  كاليدوس 
التكنولوجية  والحلول  املنتجات  من  العديد  الفضاء 
املتطورة. وعرض مركز اإلمارات للتكنولوجيا واالبتكار 
إمكانياته وخرباته يف مجال تطوير أبحاث التكنولوجيا 
والتدريب عىل البحوث ، ونقل املعرفة والتكنولوجيا 

يف مجموعة واسعة من املجاالت البحثية.
البحرين  إن يس يف معرض  أيه  غال  وشاركت رشكة 
حيث تعرض خدماتها يف مجال املالحة الجوية وحرطة 

الطائرات وإدارة األبراج وأنظمة االتصال الخاصة.

 » الوطن  درع   » مجلة  املعرض  يف  شاركت  كام 
الصادرة عن مديرية التوجيه املعنوي بالقيادة العامة 
مشاركتها  خالل  املجلة  وتعرض   ، املسلحة  للقوات 
مجاالت  يف  وكتب  بحوث  من  إصداراتها  من  عددا 
السياسية  والتحليالت  والتسليح  العسكري  العمل 

واالقتصادية . 

حرض معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 
والوفد  املسلحة  املسلحة  القوات  أركان  رئيس 
للطريان  الدويل  البحرين  معرض  افتتاح  املرافق 
البحرين  مبملكة  الجوية  صخري  بقاعدة   2018

الشقيقة.
وقام معايل رئيس األركان والوفد املرافق له بجولة 
يف املعرض شملت عدداً من أقسام وأجنحة الدول 
املتخصصة  والدولية  اإلقليمية  املحلية و  والرشكات 
املعدات  أحدث  عىل  واطلع  الجوي  املجال  يف 
صنعتها  التي  الحديثة  التكنولوجية  والتقنيات 
معاليه  وتفقد  العامل.  أرجاء  مختلف  من  الرشكات 
 14 يضم  الذي  املعرض  يف  االمارات  دولة  جناح 
رشكه من القطاعني العام والخاص من بينها رشكات 
اآلالت  وهندسة  الطريان  مجاالت  يف  متخصصة 

واملعدات الصناعيه الحربية.



405632018

17

إدارته  عىل  ترشف  بجناح  اإلمارات  دولة  وتشارك 
الدفاعية وذلك مبشاركة  للرشكات  اإلمارات  مجلس 
الدفاعية  الوطنية  الرشكات  كربى  من  رشكة   17
منتجاتها من  التي تعرض أحدث  املختصة  واألمنية 
واالمنية  العسكرية  واملنتجات  واملعدات  األنظمة 
والجوية.  والبحرية  الربية  املجاالت  يف  املستخدمة 
مجلس  عام  مدير  السامحي  عبدالله  سلطان  وقال 
جناح  إن  باإلنابة  الدفاعية  للرشكات  اإلمارات 
عىل  يرشف  والذي  املعرض  يف  املشارك  اإلمارات 
سيكون  الدفاعية  للرشكات  اإلمارات  مجلس  إدارته 
منصة للرتويج للصناعات الدفاعية واألمنية الوطنية 
حيث يضم منتجات صناعات دفاعية متنوعة لنحو 
االسلحة  مناذج  مختلف  تشمل  وطنية  رشكة   17

االتصاالت  والسيطرة  الطريان  وانظمة  والذخائر 
وغريهامن التقنيات الوطنية ذات الجودة العالية.

رشكة  املهم  املعرض  هذا  يف  املشاركني  أبرز  ومن 
أبوظبي االستثامرية لألنظمة الذاتية (أدايس) وهي 
من الرشكات اإلماراتية الرائدة يف مجال األنظمة اغري 
املأهولة، حيث تختص الرشكة بتوفري وتقديم أفضل 
لالستخدامات  املتطورة  والحلول  الربامج  وأحدث 
وتطوير  الذاتية،  لألنظمة  والبحرية  الربية  الجوية، 
وتدريب  وصيانتها  وتشغيلها  األنظمة  هذه 
املستخدم عليها باالضافة إىل تقديم خدمات تكامل 

األنظمة حسب متطلبات املستخدم.
مجموعة  التي  داينامكس  بارج  رشكة  تعرض  كام 
التقليدية  للذخائر  الدقة  فائق  التوجيه  أنظمة  من 

املحمولة جواً، فيام تقدم رشكة بارج للذخائر طيفاً 
واملتوسطة  الخفيفة  الذخائر  منتجات  من  عريضاً 
والثقيلة والخدمات املتعلقة بها ، فيام  تعرض رشكة 
املتقدمة بايروتكنيكس يف املعرض خمس مجموعات 
من املنتجات الرئيسية التي تشمل القنابل الدخانية, 
واألجهزة  اإلشارة  طلقات  و  الدخاين  الستار  عبوات 
املضيئة والقنابل الصوتية وعبوات الصدمة اليدوية 

وعبوات التدريب.

املتطور  العسكري  املركز  أيضا  املشاركني  بني  ومن 
رشكة  هو  ”أمروك“  والعمرة  واإلصالح  للصيانة 
للتنمية،  املبادلة  رشكة  قبل  من  مملوكة  مشرتكة 
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مارتن“  ”لوكهيد  ورشكة  ”سيكورسيك“،  ورشكة 
وإصالح  صيانة  مجال  يف  الخدمات  أفضل  لتقديم 
من  واسعة  ملجموعة  العسكرية  الطائرات  وعمرة 
مناطق  والدوارة يف  الثابتة  األجنحة  ذات  الطائرات 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا وجنوب آسيا.
وتشارك  يف هذا املعرض املهم رشكة طريان أبوظبي 
األوسط  الرشق  العمودية يف  للطائرات  أكرب مشغل 
وشامل  أفريقيا والتي متتلك 51 طائرة مروحية و4 
الرشكة  توفر  حيث   ، الثابت  الجناح  ذات  طائرات 
خدمات الدعم املالحي واللوجستي  لرشكات النفط 
والغاز،يف الحقول البحرية  والربية يف إمارة أبوظبي، 
لخدمات  إضافة   ، العامل  أنحاء  وجميع  وخارجها 
والتنقيب  واإلنقاذ،  والبحث  اللجوي  اإلسعاف 
والربازيل  والهند  إسبانيا   من  كل  يف  املعادن  عن 
مفاوضات  حالياً  وتجري  وأفغانستان.  وإندونيسيا 

إلبرام عقود ألجل التوسع.
التابعة   » للطريان  «ماكِسُمس  رشكة  تشارك  كام 
قطاع  يف  مشغل  أكرب  أبوظبي“  طريان  لـ“مجموعة 
املتحدة،   العربية  اإلمارات  دولة  يف  الجوي  الشحن 
اللوجستية  والخدمات  الشحن  حلول  توفر  التي 

الجوية للشحنات.

لالبحاث  املتقدمة  االمارات  رشكة  وتعرض 
ومنتجاتها  خدماتها  (ايرث)  القابضة  والتكنولوجيا 
والتقنيات  والفضاء  الدفاعية  الصناعات  مجال  يف 
املتخصصة  املراكب  رشكة  تعرض  حني  يف  األخرى 
الذاتية،  البحرية  الحلول  القوارب وتوفري  يف تصنيع 
طريق  عن  تعمل  التي  القوارب  مناذج   من  عدد 
اىل   باالضافة  بعد  عن  بالتحكم  أو  الذايت  اإلبحار 
املأهولة  غري  السطحية  القوارب  طرازات  من  عدد 
ذات التطبيقات الدفاعية والتجارية املختلفة، كذلك 
تعرض رشكة كاليدوس املتخصصة يف مجال الطريان 
املنتجات والحلول  العديد من  الفضاء   وتكنولوجيا 
وغريها  الهندسية  والتصاميم  املتطورة  التكنولوجية 

من الحلول االبتكارية يف هذا املجال.
مجموعة  السفن  لصناعة  الفتان  رشكة  وتعرض 
واسعة من السفن والقوارب املصنوعة من األلياف 
الزجاجية مع تصميم بدن ذي كفاءة والذي يخدم 
الدوريات التجارية والعسكرية الرسيعة ، واملزودة 
تساهم  فعالة  اسلحة  ونظام   حديثة  بتكنولوجيا 
سهام  رشكة  تعرض  حني  يف  السواحل،  لحامية  يف 

الخليج للتقنية  مجموعة من أنظمة الدفاع واألمن 
واسعة  مبحفظة  العميل  تزويد  الرشكة  تتيح  حيث 
املنتجات  وحلول  اللوجستي  الدعم  خدمات  من 
الصواريخ  وأنظمة  املدافع  مجاالت  يف  واألنظمة 

والرادرات والسونار وغريها.
جروب  جولدن  إنرتناشيونال  رشكة  تشارك  كام 
الدفاعية  للصناعات  األول  الدويل  املعرض  يف 
جناح  مظلة  تحت   (2018 (إيدكس  والعسكرية 
موردي  أبرز  من  واحة  الرشكة  تعد  اإلمارات حيث 
والذخرية  والثقيلة  واملتوسطة  الصغرية  األسلحة 
الرئييس  القتال  ودبابات  املختلفة  عياراتها  بكافة 
واملدافع املتنقلة ذاتية االرتداد واملركبات العسكرية 

املتعددة األغراض.
بهدف  املعرض  يف  ربدان  أكادميية  تحرض  حني  يف 
مجاالت  يف  األكادميية  والربامج  للخدمات  الرتويج 
الطوارئ  لحاالت  والتأهب  والدفاع  واألمن  السالمة 
وإدارة األزمات والرتويج الربامج املهنية قصرية املدى 
مع إمكانية بحث سبل التعاون مع الجهات الدولية 

يف مجاالت األمن والدفاع .
منطقة  هو  الصناعي  توازن  مجمع  يف  يشارك  كام 
الرائد  املركز  تكون  ألن  تطمح  للتصنيع  متكاملة 
ويخدم   ، املنطقة  يف  واملتقدمة  الدقيقة  للصناعات 
والعاملية  اإلقليمية  الدفاعية  القطاعات  املجمع  
وكذلك رشكات التصنيع ذات االختصاص كام يساهم 
األساس  يف  مصممة  متطورة  تحتية  بنية  خالل  من 
النمو  يف  الدفاعي  التصنيع  مؤسسات  الستيعاب 

الصناعي بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
 

 
كام تشارك يف املعرض مجلة « درع الوطن « الصادرة 
العامة  بالقيادة  املعنوي  التوجيه  مديرية  عن 
مشاركتها  خالل  املجلة  وتعرض   ، املسلحة  للقوات 
مجاالت  يف  وكتب  بحوث  من  إصداراتها  من  عددا 
السياسية  والتحليالت  والتسليح  العسكري  العمل 

واالقتصادية .
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وقعت رشكة ليوناردو مؤخرا عقدا مع الهيئة األملانية 
االتحادية املسؤولة عن املشرتيات العسكرية لتأمني 
رابيد“  ”سوبر  أوتو 76/62   نوع  أنظمة من  سبعة 
الرسيعة ”كورفيت“  األملانية  الزوارق  بهدف تجهيز 
ينص  كام  األملاين.  البحرية  سالح  لصالح   130 كيه 
وتوريد  التدريب  خدمات  تأمني  عىل  أيضا  العقد 

قطع الغيار.
من  البحرية  مدافع  تصبح  الجديد  العقد  وبهذا 

الرئيسية  الدفاعية  األنظمة  ليوناردو  رشكة  إنتاج 
بالنسبة للبحرية األملانية التي سبق لها أن اختربت 
إمكانيات النسخة املصغرة من تلك املدافع، والتي تم 
استخدامها مع الدفعة األوىل من زوارق ”كورفيت“ 

عقب توقيع العقد السابق.
ومن الجدير بالذكر أن النظام أوتو 76/62  إس آر 
يتواجد يف صفوف الخدمة لدى 60 سالحا للبحرية 
هذا  ويعترب  الحايل،  الوقت  يف  العامل  مستوى  عىل 

فقط،  املتوسطة  األعرية  ذات  األنظمة  أحد  النظام 
تقديم  عىل  القادرة  املصغرة،  النسخة  إىل  باإلضافة 
وهو  الدقيقة،  يف  طلقة   120 مبعدل  النرياين  الدعم 
ما يعترب رشطا أساسيا للدفاع يف سيناريوهات الحرب 

غري املتكافئة.
واستخدام  والدقة  الوزن  بخفة  النظام  هذا  ويتميز 
الذخرية املوجهة، وتأيت هذه املرونة لتساهم يف جعل 
النظام مناسبا للدفاع املضاد للطائرات والدفاع املضاد 
للصواريخ والدفاع عن النقاط الحيوية بوجه خاص. 
وميكن استخدام هذا النظام مع أي نوع وأي فئة من 

السفن، مبا يف ذلك الوحدات األقل حجام.
وتبعا للتعديالت والتجهيزات، ميكن أن يشمل النظام 
 STRALES املدفع  رابيد“  ”سوبر   76/62 أوتو 
املوجهة „دارت” املصممة خصيصا  الذخرية  إلطالق 
وبدقة  املناورة  الرسيعة  األهداف  مع  لالشتباك 
متناهية للغاية، باإلضافة إىل جهاز „التلقيم املتعدد” 

Multi Feeding (MF) للتعامل مع الذخرية آليا.
”سوبر   76/62 أوتو  النظام  نجح  ذلك،  عىل  عالوة 
(سرباين)  إلكرتوين  اختبار  اجتياز  يف  مؤخرا  رابيد“ 
يؤكد قدرة النظام عىل مواجهة أي تهديدات سربانية 

معادية.

 « Leonardo »
«Corvettes 130»

فازت رشكة HGH لألنظمة تحت الحمراء بعقد 
من  الدوالرات  من  ماليني  بعدة  قيمته  تقدر 
لتجهيز  العاملية  السفن  صناعة  رشكات  إحدى 
تنتج  من  جيل  بأحدث  جديدة  مدمرات  ثالث 
مدمرات أفريقية مجهزة بآالت التصوير الحراري 

”سبينل“.
السنوات  خالل  املدمرات  تلك  بناء  املقرر  ومن 
الخمس القادمة، ويتم تجهيزها بأحدث التقنيات 

والتتبع  للبحث  ”نظام سبينل  البحرية. وسيكون 
 360 بزاوية  الحمراء  تحت  باألشعة  العامل 
 Spynel 360° InfraRed Search and “درجة
Track System جزءا ال يتجزأ من أجهزة املراقبة 
املذكور  النظام  وسيؤمن  املدمرة.  لدى  الكاملة 
أوضح صور عىل مستوى العامل بفضل قدرته عىل 
مراقبة مساحة شاسعة عىل مدار اليوم. ويستطيع 
وتسجيل  وتتبع  رصد  إكس“   – ”سبينل  النظام 

عدد غري محدود من التهديدات من عىل بُعد 15 
كيلومرتا ليال أو نهارا حتى يف ظل األحوال الجوية 
عىل  الجديدة   V-LRF تقنية وتعتمد  املعاكسة. 
استخدام قناة مرئية لتحسني عملية متييز الهدف، 
لقياس  بالليزر  املدى  لتحيد  جخاز  إىل  باإلضافة 
مسافة الخطر مع املحافظة عىل تتبعه باستمرار. 
متييز  أفضل  يؤمن  سبينل  نظام  أن  يعني  وهذا 
برصي للتهديدات املحتملة داخل املجال الجوي 

HGH
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يجري حاليا تجهيز أكرث من 60 قطعة بحرية تابعة 
لسالح البحرية الفرنيس بنظام «ريسو إنرتانت للقوة 
الجوبحرية - املرحلة الثانية» (املعروف باسم «ريفان 
الطائرات  حامالت  بني  القطع  تلك  وترتاوح   ،(«2
للسفن،  الالزم  الدعم  لتقديم  الهجومية  واملدمرات 
والغواصات.  الخارجية  البحرية  الداوريات  وقطع 
ويعود الفضل إىل هذا النظام يف متكني كافة القطع 
املوجة  عىل  مأمونة  اتصاالت  إقامة  من  البحرية 
الطويلة مع بعضها البعض ومع مركز القيادة املوجود 

عىل اليابسة.
النظام  مرشوع  عقد  قيمة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
يورو،  ماليني   160 حوايل  إىل  تصل   «2 «ريفان 
الصناعية  املجموعات  إحدى  عىل  ترسيته  وجرى 
وتضم  رئييس  كمقاول  إيرباص  رشكة  ترتأسها  التي 
«املجموعة البحرية» و «رود آند شوارتز» كمقاولني 
رشيكني. ويهدف املرشوع إىل تزويد القطع السطحية 
بنظام  الفرنيس  البحرية  لسالح  التابعة  والغواصات 
نقل  طريق  عن    100% بنسبة  مأمون  إنرتانت 
من  بدءا  املختلفة،  التصنيفات  ذات  املعلومات 
باملعلومات  مرورا  املحمية»،  «غري  املعلومات 
املقصورة  «الرسية  باملعلومات  وانتهاء  «الرسية»، 

عىل الناتو».
وسواء كانت القطعة البحرية سفينة مبحرة وحيدة أو 
أسطوال لحمل الطائرات أو وحدة برمائية عملياتية، 
منها  كال  مينح  مبا  املختلفة  القطع  تجهيز  سيتم 
القدرة عىل تحقيق االتصال. ويتميز النظام بقدرته 
عىل جمع عدة حزم أو تدفقات من االتصاالت من 
يف  املتاحة  البث  عىل  القدرة  استغالل  تعظيم  أجل 
جرى  وقد  بطبيعتها.  محدودة  تعترب  التي  البحر 

تحسني أنظمة الالسليك الحالية ونرش شبكة جديدة 
أصبحت  والتي   UHF العايل  فوق  بالرتدد  تعمل 
تتيح إمكانية التبادل الصويت وتبادل املعلومات عرب 
بروتوكول اإلنرتنت بني السفن، والتي يصل مداها إىل 

عدة أطنان من الكيلومرتات.
القدرة   “2 ”ريفان  النظام  يؤمن  ذلك،  عىل  عالوة 
عىل إدارة الشبكة الشاملة ورصد أي حوادث تتعلق 

باألمن اإللكرتوين (السرباين). 

 «RIFAN Intranet System»

والبحري.
وقد وقع االختيار عىل أنظمة املراقبة التي تنتجها 
بفضل  الحمراء  تحت  لألنظمة   HGH رشكة 
ودقيق  عال  رصد  مبعدل  االحتفاظ  عىل  قدرتها 
لألهداف، باإلضافة إىل قدرتها عىل مقاومة كافة 
االهتزازات التي تؤثر عىل  السفن وعىل أن تظل 
مع  البحر  سطح  مستوى  عند  مكانها  يف  ثابتة 
وجود أمواج بارتفاع يرتاوح بني أربعة وستة أمتار. 
بحيث  ”سبينل“  االستشعار  أنظمة  بناء  تم  وقد 
تستويف الرشوط واملتطلبات العسكرية، وقد وقع 
العاملية  البحرية  أسلحة   من  كبري  عدد  اختيار 
عليها وتركيبها عىل  منت عددد كبري من املدمرات 
الحربية واملنصات البحرية يف جميع أنحاء العامل.
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  SSDS «نجح «نظام الدفاع الذايت لدى القطع البحرية
تحقيق  مؤخرا يف  نجح  ريثيون،  أنتجته رشكة  الذي 
اتصال جوي رقمي بني إحدى السفن التابعة لسالح 
البحرية األمرييك وطائرة مجوقلة من نوع إف35- يب 
”جوينت سرتايك فايرت“ تابعة لسالح مشاة البحرية 
(املارينز) األمرييك. وأثبت البيان العميل قدرة النظام 
الرقمية  التكتيكية  املعلومات  تبادل  عىل  املذكور 
الواردة من الطائرة املقاتلة ”جوينت سرتايك فايرت“ 
 Expeditionary الخارجية“  القصف  ”وحدة  مع 

Strike Group
ويؤمن هذا النظام املعروف باسم ”املراقبة الجوية 
 Link 16 Digital Air  “16 للوصلة  الرقمية 

Control, or DAC عملية املزج الالسليك التكتييك 
األمر  والطائرات،  السطحية  البحرية  القطع  بني 
املهمة  تنفيذ  عند  الفعالية  زيادة  يف  يساهم  الذي 
العمل  وإمكانية  امليداين  الوعي  تحسني  عن طريق 
بصورة متوافقة مع كافة األنواع والطرازات. وتشمل 
والسطحية  البحرية  القطع  بني  املتبادلة  املعلومات 
والطائرات األهداف املرصودة وتوزيع املهام وتبادل 
استخدام  (دون  االشتباك  بوضع  الخاصة  املعلومات 
أي اتصال صويت) واملعلومات الخاصة بحالة الطائرات 

ووضعها  مثل مستوى الوقود أو مخزون األسلحة.
البحرية األمرييك، قامت رشكة  وبالتعاون مع سالح 
القطع  لدى  الذايت  الدفاع  ”نظام  بتعديل  ريثيون 

 SSDS baseline (MK الحايل  األسايس  البحرية“ 
2) لتحقيق االتصال مع ”املراقبة الجوية الرقمية ” 
تطوير  تم  شهرا   18 تتجاوز  ال  مدة  وخالل   ،DAC
النظام واختباره وتسليمه إىل سفينة االقتحام الربمائية 
USS WASP وإجراء بيان عميل ناجح أيضا. واآلن، 
وبعد أن أثبت النظام نجاحه، سيتم تحديث القطع 
البحرية األخرى املجهزة بنظام SSDS MK 2 بحيث 
تضم هذا النظام Link 16 DAC الذي يساهم يف 

زيادة فعالية املهام.
لدى  الذايت  الدفاع  ”نظام  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
نرشه  وتم  نجاحه  أثبت  الذي  البحرية“،  القطع 
بالفعل، يعد نظاما مفتوحا إلدارة املهام واملستخدم 
الربمائية  الطائرات والسفن  حاليا عىل منت حامالت 
مثل CVN, LSD, LPD, LHA and LHD، ويعترب 
النظام SSDS MK 2 نظام الدفاع الذايت األول لدى 
البحرية األمريكية. وقد جرى دمج النظام مع ”نظام 
 Cooperative Engagement التعاوين“  االشتباك 
Capability (CEC) الذي أنتجته رشكة ريثيون من 
أجل استخراج وتوزيع املعلومات الواردة من أنظمة 
االستشعار دون توقف، األمر الذي يساهم يف تعزيز 
القطع  لدى  للطائرات  املضادة  القتالية  القدرات 
البحرية عن طريق تبادل املعلومات املتاحة مع كافة 

الوحدات املشاركة يف ”نظام االشتباك التعاوين“.

 «Raytheon»
« »

Naval Group
الدفاع  معرض  خالل   Naval Group عرضت 
أعىل  عىل  بحرية  أنظمة  عدة   2018 الهندي 
 Scorpene, مستوى من التقدم التكنولوجي مثل
the Belh@rra and the Gowind وقد عرضت 
أسلحة  لخدمة  ابتكاراتها  أحدث  املجموعة 
قدراتها  أحدث  عرضت  كام  الحديثة،  البحرية 
والغواصات  السفن  بناء  مجال  يف  وإمكانياتها 
حلول  تأمني  إىل  باإلضافة  الحديثة،  الحربية 

متطورة لخدمة األنظمة.

Scorpene submarine

كافة  تنفيذ  عىل  بقدرتها  الغواصة  هذه  تتميز 
والحرب  السطحية  القطع  مثل حرب  املهام   أنواع 
املضادة للغواصات وعمليات القصف البعيد املدى 
املعلومات  جمع  وعمليات  الخاصة  والعمليات 
عىل  بقدرتها  الغواصة  هذه  وتتميز  االستخباراتية. 
التسلل كالشبح وخفة الحركة، وهي مجهزة بأنابيب 
املختلفة  األسلحة  عىل  عالوة  الصواريخ  إلطالق 
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أعلنت رشكة «L3 Technologies» مؤخرا أن اختيار 
عقد  لرتسية  عليها  وقع  قد  األمرييك  البحرية  سالح 
بقيمة 36 ماليني دوالر لتزويد السالح بأحدث جيل 
من أجهزة التشويش التي تعتمد عىل املوجة القصرية 
Next Generation Jammer Low Band (NGJ-

LB) وينص الربنامج عىل فرتة أداء مدتها 20 شهرا، 
تنتهي بتقديم بيان عميل يف املحطة الجوية التابعة 

للبحرية يف ”بتوكسنت ريفر“ بوالية مريالند.
الجديد   اإللكرتوين  التشويش  جهاز  أن  خرباء  ويرى 
التشويش  نظام  استبدال-  ثم  تعزيز –  سيساهم يف 
ALQ-99 التكتييك الحايل الذي يتم استخدامه عىل 

منت الطائرة EA-18G Growler حاليا.
ورصح شون جيه. ستاكيل، نائب رئيس مجلس اإلدارة 
واألنظمة  االتصاالت  أنظمة  عن  واملسؤول  األقدم 
 ،“L3 Technologies” برشكة  بالشبكات  املرتبطة 
بأنه“من دواعي رسورنا أن نفوز بفرصة املشاركة يف 
هذا املرشوع الحيوي الهام التابع للبحرية األمريكية. 
والحرب  االتصاالت  بني  يجمع  املرشوع  أن  وحيث 
اإللكرتونية، نرى أن الفرصة مهيأة لتطوير نظام فريد 
واملتقدمة  الراهنة  التهديدات  مواجهة  عىل  قادر 

والناشئة“.
رشكة  أجرت  املاضية  القليلة  السنوات  مدار  وعىل 
العملية  البيانات  ”L3 Technologies“ سلسلة من 

واالستشعار  اإللكرتوين  الهجوم  مجال  يف  الناجحة 
واإلمكانيات  القدرات  التجارب  وأثبتت  اإللكرتوين، 
قدرة  أثبتت  كام  الرشكة،  بها  تتمتع  التي  الفريدة 
سالح  متطلبات  تلبية  عىل  التكنولوجية  خططها 
مرشوع  تنفيذ  يف  مشاركتها  أهمية  ومدى  البحرية 

أجهزة التشويش التي تعتمد عىل املوجة القصرية.
وأضاف ستاكيل أن ”الرشكة حريصة عىل التعاون مع 
وضع  عىل  حريصة  أنها  كام  وثيقة،  بصورة  عمالئها 

الصغرية  الرشكات  مع  والتعاون  تقليدية  غري  خطط 
التي تتمتع بسجل حافل من األداء يف مجال تطوير 
تفيد  أن  ميكن  التي  الحقيقية  اإلبداعية  القدرات 
 L3” مشاريع البحرية يف اآلونة األخرية. وتفخر رشكة
Technologies“ مبنحها الفرصة للمشاركة يف مرشوع 
القصرية،  املوجة  عىل  تعتمد  التي  التشويش  أجهزة 
وتود أن تؤكد حرصها عىل تحقيق األداء الذي تتطلع 

له البحرية األمريكية“.

 «L3 Technologies»

واأللغام).  والصواريخ  الطوربيدات  (مثل  األخرى 
وقد قامت Naval Group ببيع أكرث من 14 غواصة 

عىل مستوى العامل حتى اآلن.

Belh@rra

الجديدة  القتالية  املدمرة  املدمرة  هذه  تعترب 
وتم  األزمات،  وإدارة  البحري  التفوق  لتحقيق 
عن  الباحثة  البحرية  أسلحة  لخدمة  تصميمها 
مدمرة مدمجة قادرة عىل أداء عدد كبري من املهام، 
سواء مبفردها أو يف إطار قوة عمل للعمل يف أعايل 
البحار أثناء املهام، باإلضافة إىل قدرتها عىل العمل 
أو  الكثيفة  العمليات  الضحلة يف مناطق  املياه  يف 

أول   Belh@rra املدمرة  وتعترب  عليها.  املتنازع 
مدمرة رقمية تتمتع بقدرات وإمكانيات عىل أعىل 
مستوى تؤهلها لخوض الحروب املضادة للطائرات 
للغواصات  واملضادة  للسفن  املضادة  والحروب 

والقدرة عىل خوض الحروب غري املتكافئة.

« »

يتميز هذا الزورق بقدرته عىل مواجهة التحديات 
التي تواجهها أسلحة  البحرية املختلفة الباحثة عن 
مختلفة  مهام  عدة  تنفيذ  عىل  قادر  قتايل  زورق 
لتحقيق التسيادة والدفاع البحري وتنفيذ عمليات 
األمن البحري. وقد وقع اختيار ماليزيا ومرص عىل 

هذا الزورق القتايل الذي يتمتع بنفس إمكانيات 
املدمرة.
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للبحرية  التابع  الوزن  الثقيل  الطوربيد  هذا  يؤمن 
والقدرة  التوجيه  ذاتية  متقدمة  قدرات  الفرنسية 
عىل العمل يف املياه الضحلة واملحصورة. ويستخدم 
مينح  الذي  األملنيوم  فضة  أكسيد  تقنية  الطوربيد 
يجعله  ما  أكرب،  ورسعة  أطول  مدى  الطوربيد 
من  أخرى  أنواع  أي  من  وتدمريا  فتكا  أكرث  سالحا 

الطوربيدات.
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االختبارات  اجتياز  يف   Gripen E الطائرة  نجحت 
التمهيدية الرامية إىل التأكد من قدرتها عىل إطالق 
شهر  يف  االختبارات  هذه  وجرت  خارجية،  أسلحة 
 Visdel أكتوبر املايض مبضامر االختبارات يف مدينة
شاميل السويد. وقد شملت االختبارات، التي نفذتها 
(التي   Gripen E طراز  من  اختبارية  طائرة  أول 
تحمل الرقم 8-39)، التخلص من أحد خزانات الوقود 
جو-جو  صاروخ  إلطالق  آخر  واختبارات  الخارجية، 

IRIS-T من نوع
املسؤول  االختبارالجوي  طيار  وانت،  ماركوس  وقال 
”ساب“،  برشكة  التجريبية  ”جريبني“  الطائرة  عن 
التحليق بأنظمة  القول بأن  ”بصفتي طيارا، ميكنني 
االستغناء  ميكن  التي  الوقود  خزانات  مثل  خارجية 
عنها أو الصواريخ يعترب أمرا مهام لتقييم أداء الطائرة 
يف ظل وجود هذه األنظمة. وقد جرى هذا االختبار 

هذه  إطالق  عند  الطائرة  تأثر  مدى  ملعرفة  أيضا 
بالطبع هو  الهدف  التخلص منها. وكان  أو  األنظمة 
إطالقه  بعد  الصاروخ  ومراقبة  الزناد  عىل  الضغط 

بغية تجهيز الطائرة لالستخدام العمليايت“.
إليها  املشار  االختبارات  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الطائرة  اختبار طريان  متثل آخر خطوة  يف مرشوع 
سلسلة  سبقتها  التي  االختبارات  وهي   ،Gripen E

املايض وتشكل جزءا ال  يوليو  التجارب يف شهر  من 
يتجزأ من الخطط الرامية إىل استخدام األسلحة.

وتتميز الطائرة Gripen E بقدرتها عىل حمل أسلحة 
الهجومي  القصف  مثل  املهام  أنواع  كافة  تناسب 
 guided الدقيق باستخدام القنابل الرشاعية املوجهة
للسفن  املضادة  الثقيلة  والصواريخ   glide bombs
الطويلة  والصواريخ  العمق  يف  القصف  وصواريخ 
مثل  الحركة  الخفيفة  جو-جو  والصواريخ  املدى 
Meteor كام تتميز الطائرة أيضا بقدرتها عىل حمل 
واملهام  االستطالع  مهام  لتنفيذ  وحساسات  أنظمة 
من  واسعة  خيارات  الجوية  القوات  وملنح  الخاصة. 
 Gripen E الطائرة التشغيلية تم تصميم  القدرات 
بحيث ميكن تركيب األسلحة املختلفة عليها برسعة، 
تصميمها  بفضل  جزئيا  تحقق  الذي  الهدف  وهو 

الجوي املرن.

 «Gripen E»

التابعة  الرشكات  إحدى   ،Atech رشكة  شاركت 
املهام  نظام  تطوير  يف  العاملية،  إمرباير  ملجموعة 
 Naval Tactical Data التكتييك  البحرية 
وهو   ،(Management System (N-TDMS
 H225M/ عبارة عن نظام تكتييك للمهام للنسخة
من  النظام  هذا  وكان   ،H-XBR Super Cougar
أثناء معرض  التي عرضتها الرشكة  أهم املعروضات 

يف   2018 (يورونافال)  البحري  واألمن  الدفاع 
العاصمة الفرنسية باريس.

عن  مسؤوال  التكتييك  البحرية  املهام  نظام  ويعترب 
إدارة املعلومات التي تحصل عليها أنظمة االستشعا 
إطار  تجميع  ثم  ومن  الطائرة،  لدى  املختلفة  ر 
العمل التكتييك املناسب من أجل مساعدة مسؤويل 
التشغيل والطيارين يف عملية اتخاذ القرار. كام يعترب 

 «Atech»
«Euronaval»

النظام املشار إليه مسؤوال أيضا عن دمج املعلومات 
تسليح  نظام  مع  االستشعار  أنظمة  من  الواردة 

Exocet AM39 الطائرة املروحية، وهو الصاروخ
ومن الجدير بالذكر أن مرشوع نظام املهام البحرية 
الوثيق  بالتعاون   2012 عام  يف  انطلق  التكتييك 
ورشكة  سبيس»  آند  ديفنس  «إيرباص  رشكتي  بني 
Atech، وهي الرشاكة التي جعلت األخرية مسؤولة 
املحاكاة  مناذج  وتطوير  النظام  برنامج  تطوير  عن 
عىل  عالوة  واألسلحة،  االستشعار  بأنظمة  الخاصة 
كام  النظام.  بتقييم  املتعلقة  االختبارات  إجراء 
أجرت الرشكة أيضا عملية تصميم وتطوير وتجميع 
منت  عىل  تركيبه  سيتم  الذي  التكتييك  الكونصول 
الطائرة. وألزم املرشوع رشكة Atech بإنشاء مخترب 
متخصص مسؤول عن اإلنتاج املتوايل للنظام. وبعد 
ستواصل  الربازييل  البحرية  لسالح  الطائرة  تسليم 
رشكة Atech عملية تقديم الدعم والصيانة الالزمة 

للنظام.



إنه ال يتوقف، ما إن ينتهي وقت عمله، إال ويظهر 
ضجيج اإلعالم من حوله، أينام التفت فإن األخبار 
تالحقه، إىل أن يصل لرسيرة وهو يتصفح الربامج 
والتطبيقات، هذا السعار املدين يف االنشغال بأي 
يشء، مقلق، ومخيف، ألنه مع هذا التشاغل عن 
نفسه األعمق، يعيش انفصال عن مشاعره، حتى 
نشؤها  تشبه يف رسعة  اإلنسانية  العالقات  باتت 
مع  يعيشه  الذي  الرسيع  اإليقاع  نفس  ونهايتها 

كل ما حوله!

بات عمر العالقات قصرياً، وسطحياً، ومبني عىل 
ألنه  يحدث،  أن  طبيعي  وهذا  مؤقتة،  مصلحة 
مبا  الطبيعة  إىل  تعيده  التي  األوىل  نيس حقيقته 
إنه  وانسجام،  وأمان،  وعمق،  دفء،  من  فيها 
مبعية  يظهر  كان  والذي  األجمل  إحساسه  يفقد 
لكن  ومصداقية،  قداسة  مينحها  التي  املامرسات 

اآلن الوضع املتسارع يف كل يشء، ال يعد بخري.

وتفاعل  لآلالت،  يتحدث  بات  اليوم  إنسان 
اآلخرين معه بات ناقص وبارد، ويغلفه الغموض، 
فيها  مبا  الحية  الكائنات  بني  والتفاعل  والغرابة، 
اإلنسان ليكون صادقاً، وحياً، البد أن يكون تعامالً 
فيه تفاعل حقيقي، بني إنسان وإنسان، يفصلهم 
مسافة طبيعية، يرون بعضهم، ويعرفون مالمحهم 
رائحة  يعرفون  يتحدثون،  كيف  يرون  الحقيقية، 
تأخذ  الحواس  أن  مبعنى  وأصواتهم،  بعضهم، 
دورها يف التعرف عىل اآلخر، لتكون رأياً عنهم، أو 
مشاعر، لكن ما يحدث اليوم فهو ليس تفاعالً، بل 
تعطيل ألصدق حواس اإلنسان، وهذا التعطيل لن 
يرتكها كام هي حية، بل ستذوي، وتفقد مهارتها.

لبناء  وسائله  يف  النظر  يعيد  أن  اإلنسان  يحتاج 
ألن  اآلخرين،  مع  للتفاعل  وأدواته  العالقات، 
ليست  والتطبيقات،  كالربامج  البديلة،  األدوات 
تُذكر، بل  لها مصداقية  دقيقة يف صورها، وليس 

هي مضللة جداً وخادعة.

ومن دالئل تأثر اإلنسان وفقده ملهارات التعامل 
يف  الناس  من  للكثري  يحدث  ما  والتفاعل، 
التجمعات واملناسبات االجتامعية، والتي يفرتض 
ماذا  البرش،  بني  الحقيقي  للتفاعل  فرصة  أنها 

يحدث؟
الكل يفضل جهازه البارد، وميارس انحناًء، وانفصاالً 
عن محيطه، كأمنا يفضل األصدقاء الوهميني عىل 

الحقيقني الذين يعيشون معه اللحظة!
اليس هذا موقف يتكرر، ومرعب يف ذات الوقت!  

:

.
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 – Rafale

ونستخلص من االسرتاتيجيات العسكرية التي تبنتها 
الساحة  عىل  بارز  دور  لعب  إىل  الساعية  الدول 
غري  الحروب  ظل  –يف  الجوية  القوات  أن  الدولية 
املتكافئة وحروب التمرد- تقف يف طليعة الحمالت 
العسكرية. ومن هنا، أصبحت مجموعة املواصفات 
«رافال»  للطائرة  املتعددة»  «األدوار  لل  األساسية 
من  متزايد  لعدد  بالنسبة  الرئيسية  املنصة  تشكل 

الدول.
تنفيذ  تتطلب  التي  الحديثة  املتطلبات  مع  ومتشيا 
بأقل عدد ممكن من  أكرب عدد ممكن من األدوار 
مهام  يف  تشارك  رافال  الطائرة  أصبحت  الطائرات، 
 Quick Reaction Alert”” «إنذار التدخل الرسيع»
الجوي/السيادة  الدفاع  تحقيق  مهام  أو   ((QRA
واالنطالق  القوة  استعراض  تؤمن  حيث  الجوية، 
يف  األهداف  قصف  ومهام  الخارجية  املهام  لتنفيذ 
العمق وتقديم الدعم الجوي للقوات الربية وتنفيذ 

لتدريب  الجوية  الطلعات  وتنفيذ  االستطالع  مهام 
الطيارين وتنفيذ مهام الردع النووي.

بارز  دور  لعب  بقدرتها عىل  رافال  الطائرة  وتتميز 
املهام  ونظام  الثقيلة  الحموالت  نقل  صعيد  عىل 
أرض   – جو  الهجومية  العمليات  لتنفيذ  املتقدم 
خالل  املعادية  األهداف  اعرتاض  أو  جو   – وجو 
الطلعة الجوية نفسها. وتأيت القرارات املتزامنة، مثل 
إطالق الصواريخ جو –جو أثناء مراحل االخرتاق عىل 
ارتفاعات منخفضة، لتكون دليال واضحا عىل ”األدوار 
املتعددة“ التي ميكن أن تلعبها الطائرة رافال وقدرتها 

الفائقة عىل الصمود يف املعارك الجوية.
ويتميز نظام املهام لدى الطائرة رافال بالقدرة عىل 
األسلحة  من  ومتنوعة  مختلفة  مجموعة  استخدام 
التي  الطائرة،  أن  نجد  حيث  واملستقبلية  الحالية 
يصل وزنها وهي فارغة إىل 10 أطنان، مجهزة ب 14 
نقطة صلبة (13 نقطة عىل الطائرة رافال إم) خمس 

منها قادرة عىل إسقاط الخزانات واملعدات الحربية. 
الخارجية  الحموالت  عىل  اإلجاملية  قدرتها  أن  كام 
تتجاوز التسعة أطنان (20,000 رطال)، بينام يؤمن 
التي  األسلحة  استخدام  سهولة  املخازن  إدارة  نظام 

يختارها العميل.
القنابل  حمل  عىل  رافال  الطائرة  قدرة  ومع 
املوجهة بالليزر، ومع وجود مدفع داخيل من طراز 
قادر عىل  ملليمرتا   30 عيار   NEXTER 30M791
إطالق 2500 طلقة يف الدقيقة عىل كال النموذجني 
الطائرة  تكون  املقعدين)،  والثنايئ  املقعد  (األحادي 

رافال قادرة عىل استخدام األسلحة التالية:

 – MICA

حصل نظام الصاروخ جو – جو ذو املهام املتعددة 
لدى الطائرة رافال عىل أحدث نسخة من الصواريخ 
التي جرى استخدامها عىل منت الطائرة املقاتلة مرياج 

 -
 .  -

.
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مجال  داخل  املزدوجة  األدوار  تنفيذ  عند   5-2000
الرؤية within visual range (WVR) وما وراءها 

.(beyond visual range (BVR

HAMMER
 –

عىل  والقادرة  الحركة  الخفيفة  الذخرية  تعترب 
 Highly Agile املمتد  املدى  ذات  املناورة 
 and Maneuverable Munition Extended
توجيه  بأجهزة  مزودة   Range(HAMMER) i
تعتمد عىل  التي   )  INS/GPS/IIR أو  INS/GPS
عن  عبارة  وهي  الحمراء)،  تحت  باألشعة  التصوير 

سلسلة من األسلحة املوجهة الدقيقة جو – أرض. 

« »

«سكالب»  املدى  البعيد  الهجومي  الصاروخ  يتمتع 
مسؤويل  مينح  ما  املهام،  لتخطيط  متطور  بنظام 
األهداف  قصف  عىل  للغاية  مرنة  قدرة  التشغيل 
«ستورم  الصاروخ  يهبط  حيث  العمق  يف  املعادية 
شادو/سكالب» بعد إطالقه إىل ارتفاعات منخفضة 

بفضل محركه التوربيني النفاث.
ثاليث  مالحة  نظام  وجود  بفضل  التوجيه  ويحدث 
ونظام  الذايت  القصور  ذات  املالحة  يستخدم  قوي 
التضاريس  القامئة عىل متييز  «جي يب إس» املالحة 
األرضية للتأكد من أن الطريق الذي تم اختياره ميكن 
قطعه فوق اليابسة واملياه حتى يف ظل أشد املناطق 

صعوبة ووعورة.

Exocet

املجوقلة  النسخة   ExocetAM39 الصاروخ  يعترب 
من عائلة الصاروخ Exocet املضاد للسفن، ويؤمن 
الصاروخ عائلة كاملة من الصواريخ الثقيلة املضادة 
املناخية  األحوال  كافة  يف  للعمل  الصالحة  للسفن 

وهي الصواريخ التي تناسب كافة أنواع الطائرات.

 – Meteor

أنظمة  من  الجديد  الجيل   Meteor الصاروخ  ميثل 
املدى  وراء  فيام  العاملة  جو   – جو  الصواريخ 
 Beyond Visual Range Air-to-Air البرصي 
لعمل  املصممة   Missile (BVRAAM) systems
الحادي  القرن  خالل  الجوية  املعارك  عامل  يف  ثورة 
بفضل  مذهل  بأداء  الصاروخ  ويتمتع  والعرشين. 

الصلب  الوقود  عىل  واعتامده  الفريد  دفعه  نظام 
املزود  والصاروخ   variable flow املتغري  والتدفق 
املحرك  هذا  ويزود   ducted rocket بالفتحات 
نقطه  إىل  وصوله  حتى  الالزمة  بالقوة  الصاروخ 
صاروخ  أي  عىل  ويتفوق  املعادي  الهدف  اعرتاض 
 No-Escape آخر من حيث ترك أقل هامش للهرب

Zone

 poster’ «تعترب الطائرة املقاتلة رافال «الفتى املدلل
قاعدة  تطبق  التي  الجوية  للقوات  بالنسبة   ‘child
اسرتاتيجي  عامل  يف  القليل“   بأقل  الكثري  ”فعل 
وقد شهدت  املستمرة.  بالتقلبات  حافل  واقتصادي 
والطائرات  الفرنيس  الجو  سالح  دخول  أفغانستان 
املقاتلة رافال التابعة لسالح البحرية يف معارك جوية 
 2006 من  الفرتة  خالل  أظهرات  حيث  تُحىص  ال 

حتى 2011 كفاءة عالية وقيمة عسكرية ملموسة. 
وجرى استخدام الذخرية AASM/HAMMER جو 
بالليزر  املوجهة  والقنابل  الدقيقة  املوجهة  أرض   –
عدة  يف  ملليمرتا   30 عيار  واملدفع   PAVEWAY
مبارشة  إصابات  خاللها  حققت  مختلفة  مناسبات 

بدقة متناهية.
ويف عام 2011 شاركت طائرات رافال التابعة لسالحي 
الفرنسيني بنجاح يف عمليات قوات  الجو والبحرية 
التي  املقاتالت  أوائل  ليبيا، وكانت من  التحالف يف 
حلقت فوق بنغازي وطرابلس حيث نفذت عرشات 
املهام املختلفة حققت خاللعا تفوقا جويا ووجهت 
 HAMMER الذخرية  باستخدام  دقيقة  رضبات 
والقتابل املوجهة بالليزر وقصف الهداف يف العمق 
باستخدام صواريخ كروز „سكالب” ونفذت عمليات 
املراقبة واالستطالع (ISTAR)  واالستحواذ التكتييك 

(SCAR) وتنسيق عمليات القصف واالستطالع
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الوسطى  وأوروبا  األورويب،  الشامل  دول  تعترب 
أهم  األوسط،  الرشق  دول  وبعض  والرشقية، 
 Patria األسواق بالنسبة إىل الرشكة. وتكمن قوة
التي  واملنتجات  الحياة  دورة  دعم  يف  خربتها  يف 
تتوافق مع معايري حلف الناتو. وقد  قامت الرشكة 
بأداء مهمتها خري أداء ”حيث أولت زبائنها الثقة 
يف جميع الظروف“ عىل مدى 100 عام وذلك منذ 
ومنذ  الطائرات.  لصناعة  وطنية  كرشكة  تأسيسها 
خربتها  مجاالت  الرشكة  وّسعت  كام  الحني،  ذلك 
لتشمل آفاقاً جديدة يف تقنيات وخدمات الدفاع؛ 

مثل العربات املدرعة املدولبة وإدماج األنظمة.

يكمن التميز األسايس لـ Patria يف أعامل الصيانة 

واإلصالح والتعديالت وتوريد قطع الغيار والدعم 
الفني ألي مركبة عسكرية يف الجو أو عىل األرض. 
وقد تم تصدير الكفاءة يف االختصاص إىل الخارج 
املروحية  الطائرات  صيانة  وحدات  خالل  من 
النظم  رشكة  عن  فضالً   ، والرنويجية  السويدية 
التي   Estonia Milrem LCM OÜ الدفاعية 
تقدم خدمات دعم دورة الحياة للمركبات الثقيلة 
املعدات  من  وغريها  األسلحة  وأنظمة  واملدرعة، 
العسكرية. وتعمل الرشكة بتعاون وثيق مع قوات 
الدفاع واملنظامت الحكومية من أجل دعم دورة 

الحياة يف شامل أوروبا.

كبرية  كيانات  عن  عبارة  اليوم  الدفاع  أنظمة  إن 

الخربة  وتضمن  فرعية.  أنظمة  عدة  من  تتكون 
وتكامل  إدماج  مجال  يف   Patria لدى  الفنية 
العمل  بأكمله عىل  النظام  قدرَة  الصلبة  األنظمة 
الخربات  مجاالت  وتتمثل  أعطال.  بال  املستمر 
الخاصة يف أنظمة االستخبارات واملراقبة والقيادة 
والسيطرة، فضالً عن إدماجها وبرمجياتها ودعمها 
تكامل  يف  خربتها  تطوير  تم  وقد  الحياة.  لدورة 
لتلبية  عقود  عدة  مدى  عىل  وإدماجها  األنظمة 
والتي  متزايد  بشكل  املعقدة  األنظمة  احتياجات 

يستخدمها العمالء.

  Patria AMV املعيارية  املدرعة  العربة  متثل 
للتصدير حيث تم   Patria إحدى منتجات رشكة

Ptria
 .

.
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 Patria إبرام عقود ألكرث من 1600 عربة. وتعترب
AMV  هي الرائدة يف السوق للعربات املدرعة 
املدولبة الحديثة الثامنية الدفع (8 × 8)، وتم إبرام 
عقود عىل رشائها مع معدات أخرى من قبل قوات 
تم  وقد  والسويدية.  والبولندية  الفنلندية  الدفاع 
نرشها يف عمليات قوات املساعدة الدولية الرساء 
 .2007 عام  منذ  (إيساف)  أفغانستان   يف  االمن 
وتتيح الحلول الهيكلية لعربة Patria AMV قدرة 
حمولة عالية، ومستوى عالياً من الحامية، وتكامالً 

ألنظمة األسلحة الثقيلة.
لقيت العربة تفاعالً رائعاً من العمالء فيام يتعلق 
يف  األزمات  وإدارة  القتالية  العمليات  يف  بأدائها 
 Patria رشكة  عرضت  وقد  وتشاد.  أفغانستان 
املدولبة   املدرعة  العربة   DSEI 2017 معرض  يف 
السالح  محطة  فيها  املدمج   Patria AMVXP
 Kongsberg PROTECTOR  املشّغلة عن بعد
 Patria AMVXP عربة  وتضفي   .Dual RWS
الرشكة،  منتجات  القوة عىل مجموعة  املزيد من 
قوياً  رابطاً   Patria AMVXP اسم  يشكل  كام 
للمنتج مع عائلة منتجات Patria AMV، حيث 
يشري االختصار XP إىل ”الحمولة اإلضافية واألداء 

اإلضايف والحامية اإلضافية“.
 Patria 6x6 املركبات هو عائلة  أحدث عضو يف 
XA- حيث متثل هذه املركبة املبادئ األساسية يف

Car، مع سعة نقل متعددة الوظائف ومعيارية 
تتكيف بسهولة مع احتياجات العمالء.

 Patria تعترب منظومة مدفعية الهاون باتريا نيمو
ملم،   120 عيار  هاون  برج  عن  عبارة   Nemo
يتم التحكم فيه عن بعد، مام يوفر نرياناً مبارشة 
متعددة  بطلقات  التأثريات  مزامنة  إىل  باإلضافة 
Patria Nemo  وقدرات مبارشة. وميكن تركيب

املدرعة، سواء  العربات  العديد من  بسهولة عىل 
أو كانت عربات مجنزرة.  كانت مزودة بعجالت 
كام متثل أول نظام هاون يف العامل من عيار 120 
 Patria ملم مدمج مع حاوية. ميكن نقل حاوية
النار  إلطالق  املواقع  أحد  إىل  بسهولة   Nemo
عىل منت قارب فائق الرسعة أو سفينة أو شاحنة، 
وميكن للحاوية أيضا إطالق النار من أي من هذه 
كذلك  األرض.  أيضا من  الحال  وبطبيعة  الناقالت 
التكلفة  اقتصادية  تدريبية  حلوالً   Patria تقدم 
 Patria هاون  وأنظمة   Patria AMV ملركبة 
الشبيك  الربط  يف  خربة  الرشكة  ومتتلك   .Nemo

للعديد من املشبهات.

باتريا هي واحدة من الرشكات األوروبية الرائدة 
يف تقديم خدمات دعم دورة حياة الطريان. وتركز 
العمليات الحالية عىل دعم دورة حياة املقاتالت 
وطائرات   ،  F-18 Hornet طراز  من  النفاثة 
التدريب هوك، وطائرات النقل املروحية من طراز 
بنشاط  كفاءاتها  تطوير  الرشكة  واصلت   .NH90
الحديثة  التصنيع  بأساليب  يتعلق  فيام  أيًضا 
ثالثية  املطبوعة  األجزاء  يف  الريادة  خالل  من 
F/A-  األبعاد. وتم تركيب الجزء األول يف طائرة

أول  وطائرة  الفنلندية  الدمناركية    18 Hornet
رحلة لها. كام أن باتريا هي أول منظمة فنلندية 

العسكرية  التصاميم  تحصل عىل موافقة منظمة 
الدفاع  وكالة  متطلبات   أساس  عىل   (MDOA)

األوربية الخاصة بصالحيتها للطريان.
العسكري،  التجريبي  التدريب  مجال  يف  أما 
األوىل يف  الدرجة  نتائج من   Patria فقد حققت 
للقوات  عقد  مبوجب  األويل  التجريبي  التدريب 
من  والثانية  األوىل  (املرحلة  الفنلندية  الجوية 
عىل  واملدربني  والطالب  للمجندين  التدريب 
املدين  القطاع  يف  أيضا  الرشكة  تعمل  الطريان). 
املحرتف، حيث  التجريبي  التدريب  املتخصص يف 
تعترب Patria Pilot Training مبعداتها وتجهيزاتها 
الحديثة املتطورة منظمة رائدة يف مجال التدريب 

عىل الطريان (FTO) يف شامل أوروبا.
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البحرين  دولة  الرشكة رشاكتها مع  استهلت  وقد 
 L-1011 طائرة  ببيعها  عاما   40 من  أكرث  منذ 
حرصت  التاريخ  ذلك  ومنذ  التجارية،   TriStar
بحيث  الرشاكة  تلك  وتطوير  تعزيز  عىل  الرشكة 
االقوية  والتكنولوجية  األمنية  األنظمة  تغطي 
التي ميكن أن تساهم يف تكريس سيادة البحرين. 
حضورها  تكثيف  عىل  حاليا  الرشكة  وتعمل 
وتواجدها الفعيل يف منطقة الخليج تبعا لرشوط 
املديرين  رئيس  رعاية  تحت  املحليني  رشكائها 
زاد  الذي  هوارد،  روبرت  اإلقليميني،  التنفيذيني 

حجم دوره يف مطلع العام الحايل.
مملكة  مع  املتواصلة  «عالقتنا  إن  هوارد  وقال 
بدعم  الشديد  التزامنا  حول  تتمحور  البحرين 

إىل ضامن  الرامية  السياسية يف جهودها  القيادة 
العايل  األداء  طريق  عن  شعبها  وسالمة  أمن 
والرشاكة واالبتكار». وأضاف  أن « معرض البحرين 
فرصة  مارتن  لوكهيد  رشكة  منح  الدويل  الجوي 
املحليني،  رشكائها  مع  والتحاور  للتواصل  ذهبية 
منتجاتها  من  كبرية  إىل عرض مجموعة  باإلضافة 

التي تتميز باملرونة والتقدم التكنولوجي».
وقد كانت مملكة البحرين أول دولة خليجية يف 
املنطقة تحصل عىل الطائرة اف16-، ومن املنتظر 
أن يساهم رشاء الطائرة اف16- بلوك 70 يف متكني 
اململكة من تحقيق سبق إقليمي آخر بعد إضافة 
من  الرابع  الجيل  متثل  التي  املذكورة  الطائرة 

أحدث الطائرات املقاتلة يف العامل وأقلها سعرا.

طريان  أجهزة   70 بلوك  اف16-  الطائرة  تستخدم 
املسح  يعمل مبصفوفة  قوي  رادار  وجهاز  متقدمة 
قيادة  ومقصورة    (AESA) الفعال  اإللكرتوين 
متطورة وأسلحة منتقدمة وحزانات وقود تطابقية 
 Auto) األريض  االصطدام  لتفادي  آليا  ونظاما 
ممتدا  تشغيليا  وعمرا  متطورا  ومحركا   (GCAS

للهيكل يصل إىل 12,000 ساعة.
التحديث،  عىل   70 بلوك  اف16-  الطائرة  وتعتمد 
الذي  القوي  الرادار  بجهاز  يتعلق  فيام  خصوصا 
ووضع  الفعال  اإللكرتوين  املسح  مبصفوفة  يعمل 
وتحديث  والطريان  املالحة  ألجهزة  جديد  تصميم 
للطائرة  االفرتايض  العمر  إلطالة  الطائرة  هيكل 
بأكرث من %50 من عمر شقيقتها اف16- السابقة. 
عىل   70 بلوك  اف16-  الطائرة  برمجيات  وتعتمد 
أحدث أساليب التكنولوجيا التي مل تكن متاحة عند 
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تطوير وإنتاج بلوك اف16-.  وقد تم تعزيز القدرات 
معلومات  وصلة  إضافة  طريق  عن  التشغيلية 
الستهداف  متطورة  وأسلحة  وأنظمة  متقدمة 
دققيقية  أنظمة مالحية  وإضافة  املعادية  األهداف 
تعتمد عىل استخدام نظام «جي يب إس»، عالوة عىل 

نظام آيل لتفادي االصطدام األريض.

إىل  متتد  طويلة  بخربة  مارتن  لوكهيد  رشكة  تتمتع 
أكرث من 36 عاما يف كيفية دمج األسلحة مع الطائرة 
اف16-، ونجحت بالتعاون مع سالح الجو األمرييك 
وقاعدة عمالئها الخارجيني الكبرية للطائرة اف16-، 
 180 من  وأكرث  طائرة   3,300 من  أكرث  ترخيص  يف 
الطويلة يف جعل  سالحا. وقد ساهمت تلك الخربة 
املقاتلة  الطائرات  أكرث  من  واحدة  اف16-  الطائرة 

قوة ومتانة عىل اإلطالق.

AESA

يؤمن جهاز الرادار املتطور APG-83  الذي يعتمد 
عىل مصفوفة املسح اإللكرتوين الفعال AESA قدرا 
أرسع  واستهدافا  واملرونة  امليداين  الوعي  من  أكرب 
لألهداف يف كافة األحوال املناخية. ومينح هذا الرادار 
مسبوقة  غري  صورا  تحمل  عرض  شاشات  الطيارين 
من الخرائط الرقمية التقصيلية التي ميكن التحكم 
فيها بالتكبري والتصغري تبعا للحاجة. كام مينح هذا 
الخامس من  الجيل  قدرات  الطائرة اف16-  الرادار 
أجهزتها  توافق  بفضل  املقاتلة  الطائرات  رادارات 
وبرامجها للعمل مع رادارات AESA املستخدمة يف 

طائرات اف22- و اف35-.

 Center الوسطى»  القاعدية  «الشاشة  تعترب 
أهم  من  الجديدة   (Pedestal Display (CPD
اف16-  الطائرة  إىل  أضيفت  التي  التطوير  عمليات 
صورا  الطيارين  متنح  التي  التقنية  وهي   ،70 بلوك 
بوصات   6 مقاس  عرض  شاشة  عىل  مهمة  تكتيكية 
األمر  للغاية،  عالية  وضوح  بنسبة  بوصات   X 8
األمثل  االستخدام  تحقيق  فرصة  للطيار  يتيح  الذي 
للمعلومات الواردة من جهاز الرادار AESA وأنظمة 
حرائط  الجديدة  الشاشة  هذه  وتعرض  االستشعار. 
إلدارة  استخداما  وأسهل  حجام  أكرب  ملونة  متحركة 

شاشات عرض املوقف جو – جو، باإلضافة إىل خاصية 
الزوم ونقل املعلومات من شاشة إىل أخرى، باإلضافة 
الطريان»  أجهزة  «معلومات  ل  الرقمي  العرض  إىل 

Flight Instrument Data

(Auto GCAS)

تم بناء هذا النظام خصيصا ملنع حوادث االصطدام 
املميتة ، وساهم بالفعل يف إنقاذ حياة سبعة طيارين 
لدى  الخدمة  دخوله  منذ  اف16-  طائرات  وست 
ويجري   .2014 عام  أواخر  يف  األمرييك  الجو  سالح 
حاليا تركيب النظام عىل أسطول سالح الجو األمرييك 
من طائرات اف16-، ويخطط السالح ورشكة لوكهيد 
و  اف22-  للطائرتني  مامثلة  أنظمة  لتطوير  معا 
من  االنتهاء  الحالية  الخطط  وتستهدف  اف35-. 
تركيب هذا النظام عىل منت الطائرة اف35- بحلول 
النظام  الخرباء إىل قدرة  تقديران  عام 2019. وترش 
املذكور عىل منع أكرث من 26 حادث اصطدام أريض 

خالل العمر االفرتايض ألسطول طائرات اف35-.

« » -130

أصبحت مملكة البحرين مؤخرا الدولة الثامنة عرش 
«سوبر  يس130-  الطائرة  عىل  اختيارها  يقع  التي 
أسطولها  ملتطلبات  الالزم  الدعم  لتقديم  هركيوليز» 
يس- طراز  من  طائرتني  رشاء  طريق  عن  التكتيكية 

كبار  نقل  املذكورة  الطائرة  وتستطيع  جيه.   130
املرنة واملريحة، وتتسع  الشخصيات عرب مقصوراتها 
الطائرة يس130- جيه30- ل 97 صندوقا من النفايات 
باإلضافة إىل أفراد اإلخالء الطبي، كام ميكن تحويل 
الطائرة «سوبر هركيوليز» إىل عرفة طوارئ مجوقلة .

وقد شاركت رشكة لوكهيد مارتن كراع رسمي ذهبي 
أيضا  قدمت  حيث  الجوي  الدويل  البحرين  ملعرض 
اف- املقاتلة  النفاثة  للطائرة  جوية  استعراضات 

العسكرية  األنظمة  أحدث  الرشكة  16. كام عرضت 
األرضية  األنظمة  دقة  رفع مستوى  تساهم يف  التي 

واملجوقلة.
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 «Airbus»

التجارية  اإلدارات  التي طورتها  األنظمة  وشملت 
واألنظمة  املجوقلة  األنظمة  للرشكة  املختلفة 
املنصوبة يف الفضاء واألنظمة الجوية اآللية (غري 
واالتصاالت  والتحكم  القيادة  وأنظمة  املأهولة) 
املأمونة املتواصلة  ومراكز املعلومات االستخباراتية 

الذكية وخدمات الدعم.
جرى  التي  الرئيسية  املنتجات  قامئة  وشملت 

عرضها يف جناح إيرباص خالل املعرض املذكور:

A320neo

يف   A320neo البحرية الداوريات  طائرة  نجحت 

ترك بصمة واضحة عىل قطاع الطائرات التجارية 
إمكانية  للتفكري يف  إيرباص  دفعت رشكة  لدرجة 
استغالل هذه الطائرة يف تطبيقات واستخدامات 
لتنفيذ  التكاليف  منخفضة  قوية  كطائرة  جديدة 
واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات  جمع  مهام 
واالستطالع (ISR) وكطائرة للنقل العسكري. وتأيت 
هذه الفكرة استجابة لطلب األسواق العاملية الذي 
حفزه االستخدام املتزايد ألنظمة جمع املعلومات 
االستخباراتية واملراقبة واالستطالع األكرث قوة التي 
تتطلب منصات أكرب حجام قادرة عىل حمل عدد 
أكرب من أنظمة الطاقة الكهربائية وأنظمة التربيد 

األعيل كفاءة.

 « »

تتحكم املركبة Zephyr يف أشعة الشمس وتعمل 
العليا  الجو  طبقة  يف  كامال  الشمسية  بالطاقة 
وتستطيع  التقليدية.  الجوية  الحركة  عن  وبعيدا 
املركبة البقاء يف وضعها مركزة عىل منطقة معينة 
باتصاالت  وتزويدها  األميال  مئات  إىل  متتد  قد 
األقامر الصناعية وخدمات املراقبة األرضية لعدة 
شهور متواصلة دون انقطاع. وتم تصميم املركبة 

« »
.  « »
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العسكرية  وغري  العسكرية  التطبيقات  لخدمة 
عرب منصتني: األويل، ”زفري إس“ القادرة عىل حمل 
واتصاالت  الصوتية  االتصاالت  وتأمني  األنظمة 
املعلومات، سواء التي يف مجال خط الرؤية أو التي 
عالية  البرصية  والصور  الرؤية،  مجال خط  خارج 
الوضوح التي تقع يف مجال خط الرؤية. أما املنصة 
وزنا  األثقل  األنظمة  فتحمل  يت“،  ”زفري  الثانية، 
االنرتنت  خدمة  تأمني  مثل  حيوية  مهاما  وتؤدي 

دون انقطاع يف املناطق النائية من العامل.

VSR700

 VSR700 تستمد طائرة االستطالع املروحية اآللية
تصميمها من الطائرة املدنية ”كابري جي 2“ التي 
عبارة عن طائرة  Guimbal، وهي  طورتها رشكة 
بالديزل.  يعمل  واحد  مبحرك  خفيفة  مروحية 
يف  الوقود  من  كيلوجراما   15 املركبة  وتستهلك 
إىل  تصل  ملدة  الجو  يف  البقاء  وتستطيع  الساعة 
عرش ساعات متواصلة. وتصل حمولتها من أنظمة 
وتعرض  كيلوجراما.   250 إىل  والرادار  االستطالع 
البحرية  ”املجموعة  مع  بالتعاون  إيرباص،  رشكة 
املدمرات  تالئم  منصة  السفن“،  لبناء  الفرنسية 
الحربية املتوسطة الجديدة وتلبي متطلبات سالح 

البحرية الفرنيس.

H160 HIL

مبتكرة  متوسطة  مروحية  طائرة  عن  عبارة  هي 
وتعترب   H145 و   H145 املروحيتني  بني  وتقع 
أول عضو ينضم إىل الجيل ”اتش“. وتهدف هذه 
الطائرة إىل تزويد عمالء الرشكة مبنصة مهمة من 
حيث األداء والقدرة االقتصادية التتنافسية  واألمن 
والسالمة والراحة. وتتميز الطائرة H160 بأنها أكرث 
نظافة وأقل ضوضاء ومتثل قفزة جديدة إىل األمام 
أن  املتوقع  البيئة. ومن  املحافظة عىل  من حيث 

تدخل الطائرة الخدمة يف عام 2019.

NH90

البحرية  للمدمرة  التابعة   NFH الطائرة  تعترب 
عىل  مدمجة  بحرية  مروحية  طائرة   NH90
البحري  التسلح  أنظمة  أهم  وتعترب  السفن،  منت 
بالنسبة ألي أسطول من القطع البحرية السطحية. 
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سطح  عىل  من  إما  االنطالق  املروحية  وتستطيع 
اليابسة أو من عىل منت املدمرات البحرية، وتتمتع 
املضادة  الحرب  لخوض  تؤهلها  كاملة  بقدرات 
للغواصات (ASW) والحرب ضد القطع السطحية 
البحث  عمليات  تنفيذ  ميكنها  كام   ، (ASuW)

واإلنقاذ.
أن  ميكن  التي  التكميلية  األدوار  قامئة  وتشمل 
البحري ومراقبة  املراقبة والتحكم  الطائرة  تؤديها 
اللوجستي  النقل  وعمليات  املجوقل  اإلنذار 
 vertical الرأيس  واالستعواض  املركبات  ودعم 
القتىل  وإخالء   (replenishment (VERTREP
(CASEVAC)  والعمليات الخاصة مثل مكافحة 

اإلرهاب وأعامل القرصنة.
وميكن تعديل الطائرة  NH90 بحيث تكون قادرة 
عىل إطالق الصواريخ املضادة للسفن والطوربيدات 

والعوامات الصوتية الرادية sonobuoys كام ميكن 
تجهيز الطائرة NFH بصاروخ واحد مضاد للسفن 
وطوربيد يف آن واحد. ومتكن املساعدات املالحية 
واملساعدات املتقدمة لرسو السفن، متكن الطائرة 
الهبوط بسالم ليال أو  املروحية من أداء عمليات 
أنها  كام  الجوية،  األحوال  عن  النظر  بغض  نهارا 
لتأمني  املدمرة  سطح  عىل  إقفال  بجهاز  مزودة 

عملية الهبوط أثناء اإلبحار يف أعايل البحار.
وقد نفذت الطائرة NFH مهاما متعددة مبحاذاة 
العريب  الخليج  ومنطقة  أفريقيا  رشق  سواحل 
البيض  والبحر  الكاريبي  والبحر  الهندي  واملحيط 

املتوسط واملناطق الشاملية.

تتمتع رشكة إيرباص بحضور قوي يف مجال األمن 

الساحلية  املراقبة  أنظمة  عرب  خاصة  البحري، 
 50 يف  املستخدمة   STYRIS باسم  املعروفة 
منها  نظاما  من 250  أكرث  تسليم  تم  والتي  دولة 
الخدمات   STYRIS أنظمة  وتؤمن  اآلن.  حتى 
 Vessel Traffic Services الخاصة بحركة السفن
البحر  يف  سواء  والسالمة  األمن  لتعزيز   ((VTS
وضامن  البحري  األمن  وتعزيز  املالحة  عند  أو 
كفاءة حركة سري السفن البحرية وأنظمة املراقبة 
 Coastal Surveillance Systems الساحلية 
CSS)) ألمن الحدود وحامية البيئة ومهام البحث 
 Critical الحيوية  املنشآت  وحامية  واإلنقاذ 

(Infrastructure Protection (CIP
عن  امليداين  الوعي  تعزيز  يف  الرشكة  وتساهم 
طريق أسطولها الكبري من األقامر الصناعية املكلفة 
مبراقبة الكرة األرضية والتي تستطيع جمع كميات 
إىل  باإلضافة  يوم،  كل  املعلومات  من  ضخمة 
مضادر املعلومات اإلضافية  مثل ”نظام التحديد 
 AIS (Automatic Identification اآليل“ 
ما  وهو   ، التنبؤي(الوقايئ)  والتحليل   (System
املستخدمني  لخدمة  شاملة  بحرية  صورة  يؤمن 
العملياتيني سواء يف البحر أو عىل الساحل. وتشمل 
أمثلة السيناريوهات املحتملة استباق التهديدات 
وتحديد التحركات املشبوهة. وقد عرضت الرشكة 
أنظمة STYRIS يف ”املركز البحري الذيك“ التابع 

لها يف معرض ”يورنافال“.
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:

ولكن التقارير كانت تشري اىل عدد وفيات يف هذا 
السجن اكرث من غريه من السجون، وهذه الوفيات مل 
تكن نتيجة محاولة الفرار من السجن ألن السجناء 
مل يكونوا يفكرون بالفرار بل كانت ناتجة عن موت 
طبيعي! الكثري منهم كانوا ينامون ليال ويطلع الصباح 
وقد توفوا! رغم أن عالقتهم ببعضهم كانت عالقة 
العسكرية  ورتبهم  درجاتهم  اختالف  مع   صداقة 
! ودية  عالقة  كانت  بسجانيهم  عالقتهم   وحتى 

وقد  لعدة سنوات  الظاهرة  دراسة هذه  لقد متت 
املعلومات  بعض  عىل  يحصل  أن  ماير  استطاع 
: الدراسة  هذه  خالل  من   واالستنتاجات 

هي  فقط  السيئة  واألخبار  الرسائل  كانت   1-
اما  السجناء  مسامع  اىل  ايصالها  يتم  التي 
عنهم. اخفاؤها  يتم  كان  فقد  الجيدة   االخبار 

عىل  يحكوا  بأن  السجناء  يأمرون  كانوا   2-
خيانتهم  حول  السيئة  ذكرياتهم  إحدى  املأل 
معارفهم. او  أصدقائهم  ألحد  خذالنهم   او 

السجن  يف  زمالئه  عىل  يتجسس  من  كل   3-
انه مل يتم  يعطى مكافأة كسيجارة مثال والطريف 
مبخالفته  العلم  وتم  الضوابط  خالف  من  معاقبة 
شجع  وهذا  السجن  يف  زميله  وشاية  طريق  عن 
ألنهم  زمالئهم  عىل  للتجسس  السجناء  جميع 
تجسسهم. نتيجة  لضمريهم  بتأنيب  يشعروا   مل 

عىل  التجسس  عىل  السجناء  جميع  اعتاد  وهكذا 
زمالئهم والذي مل يكن يشكل خطرا عىل أحد. لقد 
كشفت التحقيقات ان هذه التقنيات الثالثة كانت 
 السبب يف تحطم نفسيات هؤالء الجنود اىل حد الوفاة :

1- األخبار املنتقاة ( السيئة فقط ) كانوا يفقدون 
األمل بالنجاة والتحرر.

امام  التقصري  أو  كالخيانة  لذكرياتهم  حكايتهم   -2
واحرتام  ألنفسهم  باحرتامهم  ذهبت  والعموم  املأل 

من حولهم لهم.
النفس  عزة  عىل  قىض  زمالئهم  عىل  تجسسهم   -3
وعمالء. حقراء  بأنهم  انفسهم  ورأوا   لديهم 

عىل  بالقضاء  كفيلة  الثالثة  العوامل  هذه  وكانت 
املوت  لحالة  االنسان  ووصول  الحياة  يف  الرغبة 

الصامت.
يشبه  تقدير  أقل  عىل  أو  اليوم  حالنا  متاماً  وهذا 
الجرائد  أحد  نفتح  أن  فيكفي  حالنا،  من  جوانب 
اليومية أو أياً من برامج التواصل اإلجتامعي، لرتى 
أخبار  هي  نسمعه  أو  نراه  أو  نقرأه  ما  غالب  أن 

سيئة، حتى أن الواحد منا يشعر أن الجميع أصبح 
عميل ال شعوري يعمل للغرب من حيث ال يعلم، 
حكايات  سوى  نرى  او  نسمع  او  نقرأ  ال  فبتنا 
والقتل  والرضائب،  األسعار،  وإرتفاع  الفساد، 
والرشاوى،  والتزوير  السيئة،  والخدمات  والرسقة 
جداً  طويلة  وقامئة   .. العامل  وترسيح  والبطالة 
هذه  تقبل  هو  دورنا  وأصبح  حرصها.  يصعب 
اآلخر  يريد  كام  نرشها  عىل  والعمل  بل  الظاهرة، 
 منا، ونسيان الجوانب املضيئة يف حياتنا وما أكرثها.

وال شك أن القرآن الكريم الذي مل يرتك صغرية وال 
عليه  الله  النبي صىل  سنة  ومعها  وبينها  إال  كبرية 
 وآله وسلم، قد بينا لنا عالج أمثال هذه الظاهرة.     

َجاءكُْم  إِن  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  (يَا  تعاىل:  قال 
ِبَجَهالٍَة  قَْوماً  تُِصيبُوا  أَن  يَُّنوا  فَتَبَ أٍ  ِبَنبَ فَاِسٌق 
[الحجرات:6] نَاِدِمنَي)  فََعلْتُْم  َما  َعَىل  فَتُْصِبُحوا 

وقال رسول الله صىل الله عليه وسلم : (كفى باملرء  
كذبا أن يحدث بكل ما سمع).. علينا حامية أنفسنا 
والشائعات  املحبطة  السلبية  األخبار  رضر  من 
غري  عاجزين  أمامها  نقف  التي  واملفزعة  املغرضة 
بعض  تصفح  عند  السيام  تغيريها،  عىل  قادرين 
التي  اإلجتامعي،  التواصل  ووسائل  األخبار  مواقع 
لها  بأساليب  الخرب  لنرش  يسعى  من  منها  أصبح 
او بهدف رفع مستوى املشاهدات  مقاصد خبيثة، 
واملتابعني، أصبح الغالب يركز عىل الجوانب السلبية 
متجاهلني األخبار املفرحة مام تسبب ذلك يف إصابة 
 البعض لنوبات الهلع، واالكتئاب، والخوف والقلق !!
األخبار  متابعة  من  مفر  ال  أنه  اعتقادي  يف 
واملستجدات التي قد تصاحبها السلبية، إمنا يجب 
تستهدف  ال  سليمة  نواياها  مناسبة  مواقع  إختيار 
املواقع  تصفية  يجب  األخرى،  حساب  عىل  فئة 
للمستجدات  ومتابعة  ترفيهية  قنوات  واختيار 
بنفسية إيجابية دون التعمق فيها، يجب السيطرة 
عىل نوعية وكمية األخبار واملعلومات التي تتيحها 
ال  منها يك  الىسء  متابعة  وعدم  اإلخبارية  املصادر 
 نشارك يف نرش الباطل ونحفز أصحابها عىل اإلستمرار.. 

حده  تأثري  من  تخفف  أو  تساعد  قد  عوامل  انها 
او  سامع  عند  لنا  املصاحبة  والعوارض  الضغوط 
الساحة، لن نكون  السلبية عىل  املستجدات  قراءه 
األيدي  مكتويف  عاجزين  نقف  ورهينة  لها  عمالء 
وتدمرينا  علينا  السيطرة  من  تتمكن  حتى  أمامها 

وتدمري مجتمعاتنا فيحدث ما ال يحمد عقباه.

 .

 .

.
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مجال  يف  املتخصصة  نكسرت،  رشكة  عرضت  وقد 
الجيش  وتزويد  الربي  الدفاع  أنظمة  ودمج  تصميم 
أنظمة   ،100% بنسبة  القتالية  باملركبات  الفرنيس 
مثل  األعرية  املتوسطة  ذات  البحري  التسلح 
NARWHAL20A واملدفع RapidFireT40 املضاد 

للطائرات ألول مرة.
الدفاع  مهام   NARWHAL التسلح  نظام  ويؤدي 
الذايت القصرية املدى ضد الطائرات اآللية (الدرونز) 
مبدفع  مجهز  املذكور  والنظام  الخفيفة.  والطائرات 
وعمليات  املراقبة  عمليات  يالئم  الذي   20M621
سالح  ويستخدم  خاصة.  بصورة  البحرية  الرشطة 
البحرية  أسلحة  من  كبري  وعدد  الفرنيس  البحرية 

األجنبية نظام التسلح املذكور.
املضاد   RapidFireT40 املدفع  تصميم  تم  وقد 
للطائرات بالتعاون بني رشكتي نكسرت وتاليس، وهو 

يؤدي مهام الدفاع الذايت القصري املدى. وبفضل دقة 
وكفاءة املدفع عيار 40 ملليمرتا والذخرية ضمن إطار 
يتميز   BAE و نكسرت  بني رشكتي  املشرتك  املرشوع 
التصدي  عىل  بقدرته   RapidFireT40AA املدفع 
(الدرونز)  اآللية  والطائرات  املروحية  للطائرات 
والطائرات الخفيفة حتى مسافة 4000 مرتا، ويتحقق 
هذا األداء بفضل وجود عدسة تحديد املناظر املزودة 
بآالت تصوير إلكرتو – كهربائية قادرة عىل العمل ليال 

أو نهارا ورصد األهداف املتحركة وتتبعها.
عالوة عىل ذلك، عرضت مجموعة نكسرت مجموعة 
كاملة من الذخرية التي جرى تعديلها بحيث تالئم 
عيار  بني  املجموعة  هذه  وترتاوح  البحرية،  األجهزة 
 127 عيار  وحتى  ملليمرتا   30 وعيار  ملليمرتا   20
بتلسكوب  املزودة  األسلحة  إىل  باإلضافة  ملليمرتا، 
عيار 40 ملليمرتا، وهي الذخرية التي تم تحديثها يك 

تالئم الدفاع الجوي والدفاع املضاد للسفن ومن بينها 
الصواريخ املضادة للسفن.

ضد  الحامية  فيها  تشكل  التي  املواقف  ويف  وأخريا، 
مسارح  لكافة  كبريا  هاجسا  الكياموية  األسلحة 
العمليات، عرضت رشكة نكسرت أيضا أنظمة الحامية 
وهي   ،(NBC) والكياموية  النووية  األسلحة  ضد 
املدمرات  منت  عىل  جدارتها  أثبتت  التي  األنظمة 

FREMMs الحربية املتعددة األغراض

بلجيكا  من  كل  مع  اتفاقية  نكسرت  رشكة  وقعت 
وفرنسا تتويل مبوجبها بلجيكا مسؤولية عمل التجهيز 
الكامل ملركباتها عن طريق رشاء 382 مركبة مدرعة 
«جريفون»  طراز  من    (VBMR) األدوار  متعددة 

« »
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لعمليات  «جاكوار»  طراز  من  مدرعة  مركبة   60 و 
املركبات  هذه  وستشبه   .(EBRC) والقتال  املراقبة 
املعلوماتية املتطورة مثيالتها لدى فرنسا، األمر الذي 

إمكانية  ويتيح  التعاون  تكريس  يف  سيساهم 
التوافق يف العمل وهو ما يؤدي إىل حدوث 

كلتي  يف  املسلحة  القوات  بني  التكامل 
الدولتني.

يف  اسرتاتيجية  خطوة  الرشاء  هذا  وميثل 
البلجيكية  الربية  القوات  بني  التعاون 
والجيش الفرنيس، ويشكل معلام رئيسيا يف 

بناء الدفاع األورويب.
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة نكسرت تعترب 

الخاصة  القتالية  املركبات  لكافة  األول  املورد 
القوات  زودت  أن  لها  سبق  كام  الفرنيس،  بالجيش 
 LG1 نوع  من  مدفعا   105 ب  البلجيكية  الربية 
خربة  عىل  املجموعة  وستعتمد  ملليمرتا،   105 عيار 
مهندسيها الفنية وقدرتهم عىل إنتاج األنظمة املعقدة 
ومركبات  «جاكوار»  واملركبة  لوكلريك  الدبابة  (مثل 
  CAESAR والشاحنات   VBCI القتالية  املشاة 
املزودة بأنظمة املدفعية،،إلخ) ولعب دور محوري يف 
مرشوع «سكوربيون» (العقرب) للمركبات الفرنسية 
 EBMR) program) األغراض  املتعددة  املدرعة 
 Arquus باإلضافة إىل رشكات التصنيع الفرنسية مثل

و Thales التي سيتم دمجها معا يف مرشوع واحد.

شاركت نكسرت يف معرض ومؤمتر الدفاع األندونييس 
خالل  جاكرتا  يف  أقيم  الذي   Indodefence 2018

الفرتة من 7 إىل 11 نوفمرب الجاري، وتعترب نكسرت 
الرشكات  إحدى 

العاملية الرائدة يف 
إنتاج  مجال 

قطع 

املدفعية الرئيسية وتزويد الجيش األندونييس بأنظمة 
عن  النقاب  الرشكة  وكشفت   ،CAESAR املدفعية 
مجموعة كبرية من األنظمة واألجهزة ، بدءا من قطع 
املدفعية وانتهاء بالذخرية واملركبات القتالية املدرعة 
ووسائل  البحري  التسلح  وأنظمة  اآليل  واإلنسان 

املساعدة يف اتخذا القرار وأجهزة املحاكاة.

كام عرضت مجموعة نكسرت خربتها يف مجال املركبات 
املدرعة  القتالية  املركبة  وتجمع  املدرعة،  القتالية 

(VBCI) بني خفة الحركة التكتيكية الفائقة 
والقدرة عىل حمل 

ن  ا ز و أل ا
الفائقة  والقدرة  الثقيلة 
عالوة  األفراد،  حامية  عىل 

يك  تعديلها  ميكن  التي  االستثنائية  نريانها  قوة  عىل 
تناسب مسارح العمليات الربية املختلفة.

كام تتخصص مجموعة نكسرت يف دمج األنظمة يف 
املأهولة)،  (غري  اآللية  الجوية  املركبات  مجال 
إنتاج  مثل  عديدة  مجاالت  خربتها  وتغطي 
اإلنسان اآليل املتناهي املصغر من مجموعة 
من  التكتييك  اآليل  واإلنسان  «نريفا» 
اإلنسان  ُعرض  وقد  «أوبتيو»،  مجموعة 
جاكرتا  يف   NERVALG املصغر  اآليل 
ويتميز بقدرته عىل حمل مجموعة كبرية 
من األوزان املختلفة دون أن يأيت ذلك عىل 
حساب خفة حركته الفائقة. ويالئم هذا النوع 
واالستطالع  املراقبة  عمليات  اآليل  اإلنسان  من 
والبيولوجية  واإلشعاعية  النووية  األسلحة  ورصد 
يف  التفجري  أجهزة  وتحييد   NRBC والكياموية 

املواقف املحفوفة باملخاطر.
ويف املجال البحري، عرضت مجموعة نكسرت منوذجها 
توريده  سبق  الذي   NARWHAL20A النظام من 
بحرية  أسلحة  وإىل عدة  الفرنسية  البحرية  للقوات 
أجنبية أخرى بعد أن نجح النظام يف اكتساب شهرة 

عاملية.
الفرنسية  الرشكات  أبرز  نكسرت  مجموعة  وتعترب 
رشكة  أكرب  وثالث  الربي  الدفاع  مجال  يف  العاملة 
أوروبية يف مجال إنتاج الذخرية، وتحرص الرشكة عىل 
تلبية احتياجات القوات الربية الفرنسية واحتياجات 
إىل  الرشكة  عمل  نطاق  وميتد  الخارجيني.  عمالئها 

أنظمة  الخاصة توريد  والذخرية  التسلح 
بالقوات الربية والبحرية، كام 
تنتج األنظمة وأنظمة الحامية 
الخاصة باملن الداخيل. وتحرص الرشكة 
عىل مواصلة سياستها القامئة عىل التطوير والتصدير، 
ويكفي اإلشارة إىل أن %58 من إنتاج الرشكة يف عام 

2017 كان مخصصا للتصدير.
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عمليات  إجراء  تشمل  التي  العقد،  بنود  وتتضمن 
إف/إيه  طائرات  عىل  واإلصالح  والتعديل  الفحص 
إيه  إي  والطائرات  هورنيت»  «سوبر  إي/إف   -18
18- جي «جراولر» التابعة لسالح البحرية األمريكية، 

خيارا أساسيا بقيمة 62 مليون دوالر.
نائب  وولش،  باتريك  متقاعد  بحري  الفريق  ورصح 
رئيس مجلس إدارة خدمات سالحي البحرية واملارينز 
بوينج،  لرشكة  الدولية  الخدمات  لشؤون  األمريكيني 
إىل  معظمهم  ينتمي  الذين  فريقنا،  «أعضاء  بأن 
سالحي البحرية واملارينز يف السابق، يتفهمون متاما 
مدى الحاجة القصوى لرفع درجة استعداد الطائرات 
إقامة  إىل  نتطلع  ونحن  املهام.  لتنفيذ  وجاهزيتها 
رشاكة مع سالح البحرية، مثلام فعلنا منذ عام 1999، 
لتمديد العمر االفرتايض لطائرات إف/إيه – 18 حتى 

ميكنها مواصلة العمل بصورة ميكن االعتامد عليها».
ومن الجدير بالذكر أن رفع درجة استعداد الطائرات 
شاملة  خطة  إطار  يف  يأيت  املهام  لتنفيذ  وجاهزيتها 
البحرية  لسالحي  التابعة  الطائرات  قدرات  لتطوير 
واملارينز، السيام وأن هذا التطوير يساهم يف متديد 
العمر االفرتايض للطائرات، ومن ثم يقلل من التكاليف 

باإلضافة  الدورية. هذا  الصيانة  التشغيلية وتكاليف 
مبا  ملحة  حاجة  يشكل  أصبح  التطوير  هذا  أن  إىل 
يجعل الطائرات املقاتلة قادرة عىل مواكبة تحديات 
القرن الحادي والعرشين والتصدي للتهديدات الحالية 

واملستقبلية.
املتعلقة  واإلصالح  الفحص  عمليات  إىل  وباإلضافة 
كافة  بإجراء  بوينج  ستقوم رشكة  الدورية،  بالصيانة 
أن  املتوقع  ومن  والكهربائية،  الهيكلية  التعديالت 
تخضع حوايل 28 طائرة ألعامل الصيانة والتعديالت 

خالل العام األول من العقد.
من  الثالث  الجيل  بتطوير  بوينج  رشكة  قامت  وقد 
القدرات  تعزيز  بهدف  هورنيت»  «سوبر  طائرات 
الحالية واملستقبلية لسالح الجو، كام جاء هذا التطوير 
ملساعدة الطائرات األخرى التابعة لسالح البحرية يف 

العمل معا بصورة فعالة خالل العقود املقبلة.
التابعة  «جراولر»  جي  إيه18-  إي  الطائرة  وتعترب 
من  األصل  طبق  نسخة  األمريكية  البحرية  لسالح 
الطائرة  إف/إيه – 18 إف «سوبر هورنيت» بلوك 2 
التي أثبتت كفاءتها القتالية، وتقوم «جراولر» بتنفيذ 
الطائرة  وتجمع  املجوقلة.  اإللكرتوين  الهجوم  مهام 

«جراولر» بني القدرات القتالية التي تتمتع بها «سوبر 
هورنيت» وأحدث أنظمة املالحة الجوية التي يؤمنها 
 (Improved Capability III (ICAP III نظام 
ويوجد لدى الطائرة إي إيه18- جي ”جراولر“ عدد 
كبري من أنظمة االستشعار، وتأيت أنظمة التسلح لتمنح 
الطائرة املقاتلة سالحا فتاكا قادرا عىل تحقيق التفوق 

الجوي والتصدي للتهديدات الحالية واملستقبلية.
وتؤمن أنظمة AEA أحدث نظام استباقي وإجهايض 
الطريان عىل  للتشويش، ويتم تركيب معظم أنظمة 
منصة نقالة  pallet داخل مخزن األسلحة وعىل طريف 
الجناحني. وهناك تسع محطات للتسلح التي تؤمن 
مرونة فائقة لحمل األسلحة وأنظمة التشويش وبقية 
األجهزة األخرى لتلبية االحتياجات التكتيكية. وتؤمن 
هذه األنظمة، باإلضافة إىل الصواريخ جو – جو و جو 
– أرض لدى الطائرة إف/إيه18- إف ”سوبر هورنيت“، 
قدرة ومرونة فائقتني مع إمكانية تطويرهام مستقبال. 
ويرى خرباء أن خطوات التطوير املذكورة متثل نقلة 
يعتمد  اللينت  الطائرتني  هاتني  ألداء  بالنسبة  نوعية 

عليهام سالحا البحرية واملارينز.
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لويس  سان  مدينة  جنوب  من  الرشكة  وتتخذ 
بوالية ميزوري مقرا لها، وتحرص عىل استقطاب 
املصنعني  من  احرتافا  الوظيفية  العنارص  أفضل 
مراقبة  وخرباء  الكهرباء  ومهنديس  واللحامني 
من  اآلالف  تصنيع  عىل  يرشفون  الذين  الجودة 
الفوز  يف  ونجت  عام،  كل  الصواريخ  راجامت 
بجائزة «أفضل رشكة صغرية عىل مستوى العام» 

من رشكة لوكهيد مارتن يف عام 2013.
ومنت   1945 عام  يف  الرشكة  تأسست  وقد 
الرشكة  وتعترب  السنني،  مرات عرب  واتسعت عدة 
اليوم مصنعا حرصيا لراجامت الصواريخ واألجزاء 
يف  الرشكة  نجحت  وقد  بها.  املتعلقة  اإللكرتونية 

تصنيع أكرث من 1,1 ماليني راجمة صواريخ عيار 
2,75 بوصة منذ عام 1961 لصالح الجيش األمرييك 
األمريكيني  الجوية  والقوة  البحرية  وسالحي 
شامل  حلف  يف  األعضاء  الدول  من  كبري  وعدد 
ديفنس»  «أرنولد  (الناتو). وتعترب رشكة  األطليس 
الصواريخ  لراجامت  املوردة  الرشكات  أكرب  من 
واملركبات  البحرية  والقطع  بالطائرات  الخاصة 
الرئيسية  منتجاتها  قامئة  وتشمل  العسكرية، 
سبع  تطلق  التي   M260 الصواريخ  راجامت 
تطلق  التي   M261 الصواريخ  وراجامت  طلقات 
املروحية،  الطائرات  تستخدمها  التي  طلقة   19
 LAU-68 باإلضافة إىل قاذفات الصواريخ الرقمية

وقاذفات  حراريا  واملغلفة  السبع  الطلقات  ذات 
يستخدمها  التي   LAU-61 الرقمية  الصواريخ 
األمريكيني،  البحرية  ومشاة  البحرية  سالحا 
الطلقات  ذات   LAU-131 الصواريخ  وراجامت 
SUU- السبع، عالوة عىل قاذفات القنابل املضيئة

25 التي تستخدمها القوات الجوية األمريكية عىل 
مستوى العامل.

نظام تسلح متكامل
سمعة  بناء  يف  ديفنس»  «أرنولد  رشكة  نجحت 
طيبة وتحقيق مكانة مرموقة يف األسواق العاملية، 
حيث أطلقت النظام الصاروخي «فليترش» خالل 
لندن  يف   DSEI الدويل  واألمن  الدفاع  معرض 
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بتصميم  الصاروخ  هذا  ويتمتع   ،2017 عام  يف 
وصيانته  استخدامه  سهولة  يضمن  للغاية  فريد 
ويستخدم  القتالية.  العمليات  لدعم  واستدامته 
التوجيه  أنظمة  من  مجموعة  املذكور  الصاروخ 
والصواريخ والرؤوس الحربية املستخدمة بالفعل 
القوات  أمام  حاليا  واملتاحة  املعروفة  الربامج  يف 

الربية.
والصاروخ «فليترش»عبارة عن نظام تسلح لقاذف 
 2,75 إىل  قطره  يصل  بالليزر  موجه  صاروخي 
بوصة (70 ملليمرتا) مينح القوات الخاصة سالحا 
املركبة  عىل  القاذف  تثبيت  وعند  متاما.  جديدا 
نجحت  قد  ديفنس»  «أرنولد  تكون رشكة  الربية 
عىل  القدرة  امتالك  من  الربية  القوات  متكني  يف 
استخدام نظام تسلح عادة ما تطلب نرشه طائرة 

مروحية أو طائرة عادية.
تجارب  بسلسلة  فليترش  الصاروخ  مر  وقد 
ناجحة يف شهر مايو عام 2018 يف إحدى املواقع 
األمريكية املتخصصة  نزوال عىل رغبة عدة عمالء 
مل يُكشف عن أسامئهم. وكان هدف االختبارات 
هو إثبات جدوى الصاروخ عند استخدامه كنظام 
مدى  من  والتأكد  األرض  عىل  منصوب  تسلح 
قدرته عىل قطع املسافات التي حددها عدد من 

العمالء املتخصصني. 
نصب  عىل  القدرة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
اآللية  الربية  املركبات  منت  فليترش عىل  الصاروخ 
الربية  القوات  ستمنح   (UGV) املأهولة)  (غري 
للعمليات  الالزم  الدعم  تقديم  عىل  القدرة 

واملتحركة عىل حد سواء، ومنح  الثابتة  الدفاعية 
مجال أكرب لنصب أنظمة التسلح املوجهة بالليزر 
والتي ميكن التحكم فيها عن بُعد. كام سيساهم 
البحرية/الساحلية  املنصات  عىل  الصاروخ  نصب 
يف منح القوات البحرية نظام تسلح دقيق يصل 
مداه إىل 5 كيلومرتات وميكن نرشه وتشغيله عىل 
مستوى تكتييك مل يكن متاحا من قبل، األمر الذي 

سيوفر مرونة عملياتية وتكتيكية.

نظام  عليه  حصل  الذي  الكبري  لالهتامم  ونظرا 
املوجه  الجديد  ”فليترش“  الصاروخي  القاذف 
دراسة  يف  فليترش“  ”أرنولد  رشكة  بدأت  بالليزر، 
باألنظمة  املتعلقة  الجديدة  النظريات  من  عدد 
الربية والبحرية من أجل تطوير نظامها الجديد، 
وتهدف تلك النظريات إىل توسيع قاعدة استخدام 
الصاروخ ”فليترش“ يف مجال املركبات الربية اآللية 

(غري املأهولة) واملنصات البحرية والساحلية.
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وتناول آر. يس. «ريك» جروش، نائب رئيس مجلس 
بقطاع  األوسط  الرشق  ملنطقة  اإلقليمي  اإلدارة 
مارتن  «لوكهيد  برشكة  الخارجية  املشاريع  تطوير 

إيرونوتيكس كومباين» الربامج اإلقليمية للرشكة.
تركت رشكة لوكهيد مارتن بحضور بصمة قوية عىل 
معرض البحرين الدويل للطريان الذي انتهت فعالياته 
جوية  استعراضات  الرشكة  نظمت  حيث  مؤخرا، 
للطائرة املقاتلة النفاثة إف16-، كام عرضت أنظمتها 
الدفاعية يف مجال الرب والبحر. ومن الجدير بالذكر أن 
رشكة لوكهيد مارتن تتمتع بعالقات قوية مع مملكة 
التي  املنطقة  دول  أوائل  من  كانت  التي  البحرين 
منذ  املليك  الجوي  لسالحها  إف16-  الطائرة  اشرتت 
أكرث من 30 عاما. وقد تحركت البحرين مؤخرا نحو 
امتالك الطائرة اف16- بلوك 70 الحالية، وأصبحت 
طائرة  عىل  اختيارها  يقع  التي  الثامنة عرش  الدولة 

لتلبية  هركيوليز»  «سوبر  يس130-  العمالقة  النقل 
احتياجاتها يف مجال النقل الجوي التكتييك.

رئيس مجلس  نائب  «ريك» جروش،  آر. يس.  رصح 
بقطاع  األوسط  الرشق  ملنطقة  اإلقليمي  اإلدارة 
مارتن  «لوكهيد  برشكة  الخارجية  املشاريع  تطوير 
بأن  الوطن»،  «درع  ملجلة  كومباين»،  إيرونوتيكس 
بأن  األمريكية  الحكومة  أبلغت  البحرين  مملكة 
 70 بلوك  اف16-  الطائرة  عىل  وقع  قد  اختيارها 
التي  العامل  مستوى  عىل  الدول  أوائل  من  وكانت 

بادرت برشائها.
من  سلسلة   70 بلوك  اف16-  الطائرة  وشهدت 
تحديثات امللموسة، أبرزها جهاز الرادار املتقدم الذي 
 (AESA) يستخدم مصفوفة املسح اإللكرتوين الفعال

وتحديث  الجوية  لألنظمة  جديدة  تصميم  ووضع 
الهيكل بهدف إطالة العمر االفرتايض للطائرة بنسبة 
تتجاوز 50% عن شقيقتها الشابقة إف16-. وتستخدم 
أساليب  أحدث  بلوك 70  الطائرة اف16-  برمجيات 
التكنولوجيا التي مل تكن متاحة عند إصدار شقيقتها 
التشغيلية  القدرات  تعزيز  بلوك اف16-. كام جرى 
مراقبة  عن طريق وصلة معلومات متقدمة وجهاز 
األهداف (كامريا املراقبة) واألسلحة واملالحة الدقيقة 
املواقع عامليا (جي يب إس)  باستخدام نظام تحديد 
(Auto GCAS) والنظام اآليل لتجنب الصدام األريض

وأوضح جروش أن ”الفرق بني الطائرة إف16- بلوك 
60 وشقيقتها بلوك 70 هو أنهام طائرتني مختلفتني، 
حيث جرى تطوير األوىل لصالح دولة اإلمارات منذ 
ما  التي  األجهزة  بعض  الطائرة  وتستخدم  عاما،   15
تزال تحتل الصدارة عىل سلم التكنولوجيا. كام جرى 
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تجهيز الطائرة برادار املسح اإللكرتوين املعروف باسم 
يف  بها  خاص  بنظام  اإلمارات  دولة  وتتمتع   AESA
تطويره  تم  الذي  النظام  وهو  الذايت،  الدفاع  مجال 
مع  بالتعاون  اإلمارات  لدولة  خصيصا  واستخدامه 
 60 بلوك  الطائرة  تعترب  ولهذا،  األمريكية.  الحكومة 
ساعة   8,000 سجلت  أنها  بدليل  نوعها  من  فريدة 
بلوك  الطائرة  أن  ”رغم  أنه  جروش  وأضاف  طريان. 
قفزة  متثل  ألنها  نوعها  من  فريدة  طائرة  تعترب   70
نوعية يف عامل التكنولوجيا، وهي مجهزة برادار املسح 
اإللكرتوين املعروف باسم AESA كام أن لديها نظام 
وتركيبه  تصميمه  جرى  مختلف  إلكرتونية  حرب 
تطلق  أن  لنا  ويحلو  البحرين.  احتياجات  لتلبية 
ال 12,000 ساعة“،  بلوك اسم ”طائرة  الطائرة  عىل 
العامل  مستوى  عىل  الوحيدة  املقاتلة  الطائرة  وهي 
التي سجلت هذا الكم من ساعات التشغيل. فالرقم 
تشغيل  ساعة   8,000 حول  يدور  ما  عادة  املعتاد 
داحل سالخ الجو األمرييك، أي أن لدينا زيادة بنسبة 
%50 يف ساعات التشغيل. ويكمن الفرق بني الطائرة 
أسهل  األخرية  أن  بلوك 70 هو  بلوك 60 وشقيقتها 
من حيث الصيانة ألن قطع غيارها وأجهزة الجوية 

مصممة بحيث تعيش فرتة أطول“.

روبرت  (متقاعد)  بحري  الفريق  يقوله  ملا  وطبقا 
(بوب) هوارد، قائد قوات العمليات الخاصة التابعة 
لوكهيد  لرشكة  التنفيذي  واملدير  األمريكية  للبحرية 
مارتن إنرتناشونال، فإن دول منطقة الرشق األوسط 
تواجه تهديدين وجوديني، األول هو إيران التي متتلك 
تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، فضال عن تهديداتها 
غري املتكافئة مثلام فعلت يف العراق ولبنان واليمن. 

أما التهديد الثاين فيتمثل يف اإلسالم الراديكايل.
وقال هوارد إن «رشاكاتنا ومنتجاتنا وخدماتنا ترمي 
التهديدات،  تلك  تشكلها  التي  املخاطر  تخفيف  إىل 
أو  املتكامل  الجوي  الصاروخي  الدفاع  كانت  سواء 
التفوق الجوي أو استخدام األسلحة الفضائية إلرسال 
بإصابة  الخاصة  واملعلومات  استخباراتية  معلومات 
األهداف املعادية». وأوضح أن «كل هذه املنتجات 
والخدمات تلعب دورا مهام بالنسبة لدولة البحرين 

وبقية الدول األخرى يف املنطقة».
عميل  أول  كانت  اإلمارات  دولة  أن  هوارد  وأكد 
يعتمد  الذي  التسلح  نظام  عىل  يحصل  خارجي 
عالية  ارتفاعات  عىل  والتحليق  املنطقة  دفاع  عىل 

 Terminal High Altitude Area Defense
Weapon System (THAAD) ، كام حصلت أيضا 
كبرية  مساهمة  قدمت  التي  ”باتريوت“  نظام  عىل 
أجل  من  اإلماراتية  والهجومية  الدفاعية  للقدرات 

التصدي لتلك التهديدات.
اإلمارات  دولة  متنح  األنظمة  ”تلك  إن  هوارد  وقال 
بل  فحسب،  نفسها  عن  الدفاع  عىل  ليس  القدرة، 
ونحن  أيضا.  الرضورة  عند  التهديدات  تلك  وتحييد 
ندرس حاليا إمكانية عرض أنظمة منصوبة يف الفضاء 
لتعزيز عملية إصابة األهداف وتعزيز الوعي امليداين 
جمع  أنظمة  يف  أيضا  نفكر  كام  اإلمارات.  لدى 
 ،ISR واالستطالع  واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات 
كام ندرس أيضا املجال البحري، سواء كان من ناحية 
التعامل مع  كيفية  ناحية  أو من  والسيطرة  القيادة 
القدرات.  تلك  وتعزيز  مائية  التحت-  التهديدات 
ويف حقيقة األمر، نجد أنه قد جرى استخدام معظم 
منتجات رشكة لوكهيد مارتن يف دولة اإلمارات أكرث 
عىل  وليس  العامل  مستوى  عىل  أخرى  دولة  أي  من 

مستوى املنطقة فحسب“.
عالوة عىل ذلك، قال هوارد إن مشاركة اإلمارات يف 
القتال جنبا إىل جنب القوات األمريكية يف البوسنة 
وسوريا وأفغانستان لسنوات طويلة ساهم يف تعزيز 
وفهم   interoperability البيني  التشغيل  قابلية 
آلية عمل الواليات املتحدة وهو ما ساهم يف تعزيز 
مييز  ”ما  أن  وأضاف  كبرية.  بدرجة  اإلمكانيات  تلك 

يف  األجهزة  ألفضل  امتالكها  ليس  اإلمارات،  دولة 
العامل فحسب، بل ومتتعها بخربة قتالية متتد إىل 20 
عاما أيضا، فضال عن عملها جنبا إىل جنب الواليات 
حقيقية  رشيكة  بحق  تعترب  فهي  لذلك،  املتحدة. 
من  الكلمة  تحمل  ما  بكل  مارتن  لوكهيد  لرشكة 

معنى“.
اإلمارات  ”دولة  إن  قائال  حديثه  هوارد  واختتم 
الصناعات  صعيد  عىل  للغاية  متطورة  أصبحت 
يف  قُدما  منيض  نحن  ذلك،  عىل  عالوة   . الدفاعية 
أساليب  من  ممكن  عدد  أكرب  لنقل  مخططاتنا 
اإلمارات،  دولة  إىل  الصناعية  واآلليات  التكنولوجيا 
ونحن نسبق كافة الرشكات العاملية العاملة يف بقية 
وإذا  الهدف.  هذا  تحقيق  حيث  من  املنطقة  دول 
(األوفست)  االقتصادي  التوازن  برنامج  إىل  نظرت 
الذي طبقناه مع دولة اإلمارات منذ سنوات عديدة، 
نجده قد حقق فوائد كبرية لها. ونتوقع لهذا الربنامج 
بالنسبة  يُحتذى  يصبح منوذجا  وأن  وينمو  ينمو  أن 
لبقية دول املنطقة. وستستغل الرشكة مشاركتها يف 
أبوظبي  يف  القادم  (أيدكس)  الدفاع  ومؤمتر  معرض 
جديدة  تطبيقات  وعرض  تقنياتها  أحدث  لعرض 
جمع  أنظمة  وبرامج  العمليات  تحليل  أنظمة  مثل 
عىل  واالستطالع  واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات 

سبيل املثال ال الحرص“.
هوارد: «تعترب دولة اإلمارات رشيكة حقيقية لرشكة 

لوكهيد مارتن بكل ما تحمل الكلمة من معنى»
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Embraer KC-390

وحصلت االختبارات املشار إليها عىل الدعم الالزم 
من جانب سالح الجو الربازييل والجيش الربازييل، 
وشارك فيها نحو 370 فردا عسكريا. ورصح وولرت 
رشكة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  (االبن)،  بينتو 
Embraer ملرشوع الطائرة KC-390، بأن ”انتهاء 
متهد  التي  االختبارات  من  املهمة  املرحلة  هذه 
بامتياز  النهايئ  العسكري  الرتخيص  عىل  للحصول 
أكرب دليل عىل نجاح الطائرة املذكورة يف استيفاء 

كافة معايري التشغيل واألمن والسالمة الصارمة“.
تصميم متطور

للنقل  طائرة   Embraer KC-390 الطائرة  تعترب 
التكتييك جرى تصميمها بحيث تقلل إىل أدىن حد 
تكاليف الدورة الحياتية للطائرة. وتستطيع الطائرة 
البضائع  نقل  مثل  املهام  أداء مجموعة كبرية من 
بالوقود  الطائرات  وتزويد  الجوي  والنقل  واألفراد 
واإلنقاذ  البحث  عمليات  وتنفيذ  الطريان  أثناء 

ومكافحة حرائق الغابات.
لدى  الحديث  الشحن  مناولة  نظام  ويستطيع 
األحجام  ذات  البضائع  نقل   KC-390 الطائرة 
الكبرية مثل الباالت واملركبات والطائرات املروحية 
الطبي،  اإلخالء  املظالت ومحفات  واألفراد وجنود 

والجمع بني بعض هذه الوظائف. ويتميز أسلوب 
قيادتها بالنعومة والسهولة بفضل نظام إلكرتونيات 
طريق  عن  الطائرة  يف  والتحكم  املتكامل  الطريان 
بنظام  تجهيزها  ميكن  كام   ،fly-by-wire األسالك 
خاص للدفاع عن نفسها وتأمني الحامية الباليستية، 
املناطق  يف  العمل  عىل  قدرتها  يعزز  الذي  األمر 

املعادية.
القدرة عىل  الطائرة  املتطور  التصميم  ومينح هذا 
أو  ليال  الطريان  أثناء  بالوقود  الطائرات  تزويد 
نهارا بفضل وجود نوافذ املراقبة وكامريات الرؤية 
الليلية. وتتميز الطائرة KC-390 بأنظمة متقدمة 
(912E)  لتزويد الطائرات بالوقود وهي األنظمة 
التي  الطائرة  عىل  األداء  معايري  أعىل  تطبق  التي 
أداء  وذات  الوزن  خفيفة  كطائرة  نفسها  تطرح 
أمرييك  بنقل 400 جالون  نظام  فائق. ويقوم كل 
من الوقود يف الدقيقة الواحدة. عالوة عىل ذلك، 
جسم  عىل  مساعدة  وقود  حزانات  تركيب  ميكن 
الطائرة لزيادة قدرتها عىل التفريغ أو إطالة مداها.

قدرات فائقة عىل األداء العايل
ذات  الطائرات  متوين   KC-390 الطائرة  تستطيع 
والطريان  سواء  والدوارة عىل حد  الثابتة  األجنحة 

وعىل  عقدة   300 و   120 بني  ترتاوح  رسعة  عىل 
أما  قدما.   32,000 و   2,000 بني  يرتاوح  ارتفاع 
عن خاصية التزويد بالوقود عىل األرض، تستطيع 
الطائرة KC-390 تقديم خدماتها ملركبات القوات 
الربية أو تزويد القواعد العسكرية األمامية بالوقود.

وتعترب الطائرة KC-390 الطائرة املثيل ألداء املهام 
من  أكرب  بقدر  تتميز  حيث  املتعددة  العسكرية 
رشكة  نجحت  وقد  واملرونة.  االستيعابية  القدرة 
هيكل  تطوير  يف  التجاريني  ورشكاؤها   Embraer
الجوي  النقل  أسطول  ودعم  لبناء  قوي  صناعي 
املذكورة  الطائرة  وتعترب  قادمة.  طويلة  لعقود 
أفضل من أي طائرة نقل تكتييك أخرى متوسطة 
التي  املهمة  املزايا  من  بالعديد  تتميز  املدى، كام 
قلام توجد لدى طائرة واحدة قابلة للتعديل، مثل 
ومكافحة  الطريان  أثناء  بالوقود  الطائرات  تزويد 

الحرائق من الجو.
كام تتمتع الطائرة KC-390 بكافة إمكانيات األداء 
العايل مثل الرسعة والحمولة، وتقديم إنتاجية فائقة 
والتحليق برسعة أكرب، فضال عن نقل كمية أكرب من 
البضائع، وكلها مميزات تجعل هذه الطائرة الطائرة 

املناسبة لتلبية متطلبات املهام الحساسة.

Embraer

KC-390
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ولعل ما يعزز الفخر واالعتزاز بهذه اإلنجازات أنها 
جاءت يف «عام زايد»، الذي تحتفي فيه اإلمارات 
بذكرى مرور مائة عام عىل مولد املغفور له بإذن 
الله تعايل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
الله ثراه، ولتؤكد أن دولة»االتحاد» أصبحت منوذجاً 
للدولة العرصية التي متتلك كل مقومات التطور. 
الضوء عىل  الوطن»  العدد تسلط «درع  ويف هذا 

إنجازات العام السابع واألربعني التحادنا املجيد.
الكثري  يعني  واألربعني  السابع  الوطني  اليوم 
بالنسبة ألبناء دولة اإلمارات، فهو ليس فقط يوم 
ذكرى تأسيس دولة االتحاد، ولكنه أيضا يوم لتأكيد 
الوفاء والتقدير للمغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خاصة 

االمارات  دولة  حققته  ما  أن 

إنجازات هائلة يف  الـ 47 من  الوطني  يف عيدها 
واالعتزاز.   الفخر  عىل  تبعث  املجاالت  مختلف 
لقد استطاعت دولة اإلمارات العربية املتحدة أن 
عام  املتقدمة  الدول  خريطة  عىل  مكانتها  تعزز 
املحاور  خالل  من  تناوله  ميكن  ما  وهذا   ،2018

اآلتية:

2018
 -

- 2018
.
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 :

2018

األكرث  الـعرش  الدول  اإلمارات ضمن قامئة  جاءت 
لعام 2018،  العامل  حول  وسياسياً  اقتصادياً  نفوذاً 
الذي  العامل  وذلك وفق آخر تصنيف ألقوى دول 
تعده وتنرشه سنوياً مؤسسة «يو.إس. نيوز ورلد 
ريبورت» األمريكية، والذي صدر يف شهر نوفمرب 
يف  باألساس  املؤرش  هذا  أهمية  تكمن  و   .2018
كونه يقدم صورة كلية عن مقومات القوة الشاملة 
ألي دولة، والتي يجري التصنيف مبوجبها وتتضمن 
القوة االقتصادية والعسكرية والسياسية والعلمية، 
العابرة  والتحالفات  الداخيل  االستقرار  ومدى 
للحدود، واملشاركة الدولية يف الجوانب اإلنسانية 
هذه  تبثها  التي  واالجتامعية  الثقافية  والرسائل 
موقع  ومن  وموثوقية  بأصالة  وتطبقها  الدول، 
املبادرة والريادة، وهذا ينطبق عىل دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، فهي بحسب هذا التصنيف تعد 
مركزاً مالياً واقتصادياً مهامً للغاية عىل الصعيدين 
املتحدة  األمم  يف  عضو  وهي  والدويل،  اإلقليمي 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  يف  مؤسس  وعضو 
أن  يف   شك  وال  كبري.  سيايس  ثقل  ولها  العربية 
األكرث  الدول  قامئة  ضمن  اإلمارات  دولة  مجيء 
نفوذاً اقتصادياً وسياسياً حول العامل لعام 2018 مل 
يأِت من فراغ، وإمنا نتيجة ملجموعة من العوامل، 

القيادة  به  تحظى  الذي  الكبري  التقدير  أهمها 
اإلقليمي  الصعيدين  عىل  اإلمارات  يف  الرشيدة 
وجهودها  واملتزنة،  الهادئة  ملواقفها  والدويل 
املنطقة  األمن واالستقرار يف  لدعم أسس  الفاعلة 
والعامل، إضافة إىل دعواتها املستمرة للحوار والسالم 
عىل  املشرتكة  التحديات  مواجهة  يف  والتعاون 
تحرص  والدويل، وألجل هذا  اإلقليمي  الصعيدين 
القوى الكربى عىل التشاور مع اإلمارات والتعرف 
وقضايا  ألزمات  املختلفة  وتقديراتها  رؤاها  عىل 
املنطقة وسبل التعامل معها.كام أن قوة اإلمارات 
ناجحة،  وحدوية  تجربة  من  متثله  مبا  الناعمة 
كالتسامح  فاعلة  إيجابية  قيم  من  به  تؤمن  وما 
والتعايش والحوار بني الثقافات واألديان املختلفة، 
التأثري اإليجايب لإلمارات،  وهي متثل أحد مظاهر 

القيم  هذه  نرش  إىل  تسعى  الدولة  أن  وخاصة 
الفاعلة عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل باعتبارها 
التي  والتطرف  التعصب  نزعات  ملواجهة  رضورة 
فإن  ذاته،  الوقت  واستقراره. يف  العامل  أمن  تهدد 
حفظ  يف  اإلمارات  به  تقوم  الذي  الفاعل  الدور 
والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين  عىل  والسلم  األمن 
باعتبارها قوة فاعلة  اإليجابية،  يعزز من صورتها 
تشارك  فهي  واالستقرار  األمن  أسس  إرساء  يف 
بفاعلية يف عمليات حفظ السالم من خالل األمم 
املتحدة، وتتحرك بشكل إيجايب يف إطار عمليات 
إعادة اإلعامر يف مناطق النزاعات والرصاعات حول 
العامل، وهذا بالطبع يعزز من حضورها وتأثريها يف 

الساحة العاملية.

  :

اإلمارات  لدولة  الخارجية  السياسة  أن  شك  ال 
العربية املتحدة متتلك صفات وسامت بارزة، منذ 
بإذن  له  املغفور  يد  عىل  الدولة  تأسيس  مرحلة 
الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
الله ثراه، حيث تعد العقالنية والحكمة واالعتدال 
بالطرق  النزاعات  وحل  الجوار  وحسن  واالنفتاح 
السلمية، وسيادة الدول ووحدة أراضيها، واحرتام 
يف  التدخل  وعدم  الدولية،  والتعهدات  املواثيق 
التي  واملرتكزات  املبادئ  أهم  من  الدول  شؤون 
منذ  اإلماراتية  الخارجية  السياسة  عليها  اتكأت 
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املبادئ  هذه  تزال  وال  االتحادية،  املسرية  انطالق 
سارية، وتؤطر توجهات الدولة خارجياً منذ بداية 
مرحلة التمكني التي أطلقها صاحب السمو الشيخ 
«حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
الله»، منذ توليه الحكم يف الثالث من نوفمرب عام 
الوقت ذاته، فإن  الراهن. يف  2004، وحتى وقتنا 
دولة  تنتهجها  التي  واملعتدلة  املتوازنة  السياسة 
عززت  والدولية  اإلقليمية  القضايا  إزاء  اإلمارات 
من الثقة يف توجهاتها إزاء مجمل قضايا املنطقة، 
املحافل  كلمة مسموعة يف مختلف  لها  وجعلت 
الدبلوماسية  نجحت  وقد  والعاملية،  اإلقليمية 
حضوراً  وتحقق  أقدامها  ترسخ  أن  يف  اإلماراتية 
متزايداً، ليس عىل مستوى املنطقة والوطن العريب 

فقط، بل عىل مستوى العامل كله.
 ويالحظ املتابع للدبلوماسية اإلماراتية عام 2018 
أنها استطاعت أن تحقق أهداف الدولة يف الخارج، 
وضمنت لها حضوراً مؤثراً، ولعل نجاحها يف   إنهاء 
النزاع األثيويب- اإلريرتي الذي دام أكرث من عرشين 
كوسيط  الفاعلة  اإلمارات  قوة  يجسد  إمنا  عاماً 
يحظى بالتقدير واالحرتام عىل الصعيد اإلقليمي، 
واملقومات  املؤهالت  متتلك  أنها  عىل  ويؤكد 
بالثقة  يحظى  موضوعياً  التي تجعل منها وسيطاً 
وال  والدويل.  اإلقليمي  الصعيدين  عىل  والتقدير 
شك يف أن الوساطة التي قام بها صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي، 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، بني الدولتني 
كانت وراء التوصل إىل هذا االتفاق التاريخي الذي 
أنهى الخالفات بني الدولتني، ووضع األسس ملرحلة 
التنمية  أجل  من  والعمل  التوافق  من  جديدة 
وإمنا  الدولتني،  يف  فقط  ليس  واالستقرار  واألمن 

لصالح القارة األفريقية بأكملها أيضاً.
صاحب  بها  يحظى  التي  االستثنائية  املكانة  إن 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مبا عرف 
عنه من هدوء واتزان وروية، وقدرة عىل اإلقناع 
األسايس يف  الدور  لعبت  تفاهامت،  إىل  والتوصل 
هذا االتفاق التاريخي. لقد رحبت دولة اإلمارات 
العربية بهذا االتفاق، وأعربت عن تطلعها يف أن 
واالستقرار  واألمن  السالم  لتعزيز  بداية  يشكل 
والتنمية، مبا يعود بالخري عىل البلدين وشعبيهام 
بذلك  لتؤكد  املنطقة،  عموم  وعىل  الصديقني، 
أنها قوة أمن واستقرار تسخر قوتها الدبلوماسية 
اإلقليمية  لألزمات  فاعلة  حلول  إيجاد  أجل  من 

القائد  نهج  عىل  ذلك  يف  تسري  وأنها  والدولية، 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  املؤسس 
كان  الذي  العرب،  ثراه، حكيم  الله  نهيان، طيب 
شعوب  بني  واألمن  السالم  نرش  عىل  دامئاً  يعمل 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  قال  وحينام  املنطقة. 
أنطونيو جوترييس يف تعليقه عىل هذا االتفاق:» 
فإن  إفريقيا»،  يف  تهب  جديدة  أمل  رياح  إن 
اإلمارايت،  اإلنجاز  عظم  عىل  دولية  شهادة  هذه 
وتأكيد عىل ما تحظى به سياساتها ومواقفها من 
القارة  يف  متزايد  تقدير  من  تناله  وما  مصداقية، 
األفريقية بأكملها، ألنها تثبت يوماً بعد اآلخر، أنها 
قادرة عىل إحداث التغيري اإليجايب، الذي يبث روح 

األمل والتفاؤل لدى الشعوب.

 :

بفاعلية  املشاركة  عىل  اإلمارات  دولة  حرصت    
الرامية  والدولية  اإلقليمية  الجهود  مختلف  يف 
املنطقة،  يف  واالستقرار  األمن  أسس  تعزيز  إىل 
حيث  املختلفة،  والقضايا  لألزمات  حلول  وإيجاد 
املنطقة  دول  بني  التعاون  أهمية  اإلمارات  تدرك 
من أجل التصدي للمخاطر والتهديدات املشرتكة، 
يف  مختلفة  أزمات  تواجه  التي  الدول  ومساعدة 
التعمري  البناء وإعادة  لعملية  تتفرغ  تجاوزها يك 
األمن  يف  وحقها  شعوبها  مصالح  يلبي  ومبا 
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الدبلوماسية  نشطت  هذا  وألجل  واالزدهار. 
اإلماراتية خالل العام 2018 ودعمت جهود الحل 
السيايس ألزمات وقضايا املنطقة املختلفة، يف ليبيا 
وسوريا واليمن والصومال، ألنها تؤمن أن التوصل 
إىل  االستقرار  وإعادة  شاملة  سياسية  حلول  إىل 
التصدي  تم  ما  إذا  ممكناً  سيكون  الدول  هذه 
للتدخالت اإلقليمية يف الشأن العريب وقطع الدعم 
بكافة أشكاله عن الجامعات املتطرفة واإلرهابية. 

التحالف  الفاعل ضمن  اإلمارات دورها  وواصلت 
العريب بقيادة اململكة العربية السعودية الحكيمة 
أو  كلل  دون  واإلنساين  السيايس  املسارين  عىل 
اإلنسانية  االحتياجات  تلبية  خالل  من  تقصري 
والتنموية للشعب اليمني خاصة النساء واألطفال 

وإعادة االستقرار إىل اليمن.
وقد عرب الخطاب الشامل الذي ألقاه سمو الشيخ 
عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون 

الـ  الدورة  أمام   2018 سبتمرب  شهر  يف  الدويل، 
رؤية  عن  املتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية   73
التعاطي مع أزمات املنطقة  الشاملة يف  اإلمارات 
تحديات  أربعو  سموه  حدد   حيث  والعامل، 
هي:  املنطقة،  يف  واالستقرار  األمن  تعيق  رئيسية 
العريب،  العامل  شؤون  يف  الخارجية  التدخالت 
استغالل  ذلك  يف  مبا  واإلرهاب  التطرف  وانتشار 
أفكارها  لبث  الحديثة  للتكنولوجيا  اإلرهابيني 
الخطرية، واالكتفاء بإدراة األزمات الناشبة يف ظل 
االقتصادية  األوضاع  تردي  وأخريا  الحلول،  غياب 

واالجتامعية واإلنسانية.
نهيان  آل  زايد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  وطالب 
املجتمع الدويل بأن يتخذ موقفا حازما تجاه الدول 
القوانني  تنتهك  التي  العدائية  السياسات  ذات 
الصدد  هذا  يف  مكررا  املنظمة،  وميثاق  الدولية 
املحتلة  اإلماراتية  الجزر  بإعادة  إيران  مطالبة 
الصغرى  طنب   ” و   ” الكربى  طنب   ” الثالث 
أو  أصحابها  إىل  طواعية  إما   ” موىس  أبو   ” و   ”
بحل  املعنية  السلمية  الوسائل  إىل  باللجوء  إما 
النزاعات الدولية، وعىل رأسها املفاوضات املبارشة 
أو اللجوء إىل محكمة العدل الدولية أو التحكيم 
آل  زايد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  وأكد  الدويل. 
نهيان عىل دعم اإلمارات لبناء مجتمعات سلمية 
وشاملة، مبا يف ذلك حامية األقليات ومنع ارتكاب 
لليزيديني  ويحدث  حدث  مثلام  بحقهم  جرائم 
تعزيز  يف  حيوي  بدور  واالضطالع  والروهينغا، 
املساعدات اإلنسانية واإلغاثية للمناطق املترضرة 
من النزاعات والكوارث حول العامل، مشرياً إىل إن 
بعد  املنطقة  تنتقل  أن  إىل  تطمح  اإلمارات  دولة 
عقود من األزمات إىل مركز عاملي يف التكنولوجيا 
والثقافة واالبتكار، كام تعمل اإلمارات عىل متكني 
النساء والشباب واالستفادة من قدراتهم وطاقاتهم 
قوية  مجتمعات  لدينا  أن  يعني  الالمحدودة، 

ومتامسكة وبالتايل دول مستقرة وآمنة.

 :
 ..

واصلت دولة اإلمارات خالل العام 2018 جهودها 
الرامية إىل تعزيز متانة االقتصاد الوطني، سواء من 
التي  والقانونية  الترشيعية  األطر  تحديث  خالل 
تدعم بيئة األعامل يف الدولة، أو من خالل إطالق 
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اسرتاتيجيات تنموية تعزز مسرية النمو يف املجاالت 
املختلفة، ومبا يواكب رؤى اإلمارات الطموحة يف 
أن تكون واحدة من أفضل االقتصاديات العاملية، 
التنافسية  رشوط  أول  أن  اإلمارات  تدرك  حيث 
وتحقيق التنمية املستدامة البد أن يرتكز عىل إطار 
مؤسيس وترشيعي مرن، وبناء عىل ذلك جاء قرار 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،  صاحب 
أكتوبر 2018  الله، يف شهر  الدولة، حفظه  رئيس 
كلها  تهدف  التي  املراسيم  من  مجموعة  بإصدار 
من  االقتصاد  وحامية  االستثامر  مناخ  تعزيز  إىل 
كل أنواع التالعب والتجاوزات غري املرشوعة. فليك 
رؤوس  وتجذب  االستثامرية  بيئتها  الدولة  تعزز 
وسياساتها  ينسجم  مبا  املبارشة  األجنبية  األموال 
 19 رقم  بقانون  مرسوماً  سموه  أصدر  التنموية، 
املبارش،  األجنبي  االستثامر  بشأن   2018 لسنة 
رقم  اتحادي  بقانون  مرسوماً  سموه  أصدر  كام 
16 لسنة 2018 بشأن األمالك العقارية للحكومة 
االتحادية، بهدف تعزيز البنية القانونية واالرتقاء 
بالنظم الترشيعية للدولة وتنظيم األمالك الخاصة 
عليها.  املرتتبة  الحقوق  وكل  االتحادية  بالحكومة 
فيام جاء إصدار سموه املرسوم االتحادي رقم 15 
واألموال  اإليرادات  تحصيل  شأن  يف   2018 لسنة 
يهدف  حيث  السابقة،  املراسيم  ليكمل  العامة 
املطالبة  بإجراءات  التعجيل  إىل  مبارش  بشكل 

والتنفيذ وتسوية وتحصيل الدين.

«21 »

الوطني،  االقتصاد  لتعزيز  اإلمارات  وضمن جهود 
من  مجموعة  عن   2018 العام  خالل  اإلعالن  تم 
ترسيع  تستهدف  التي  التنموية  االسرتاتيجيات 
وترية النمو يف املجاالت كافة، كان أبرزها برنامج 
والذي   ،«21 «غداً  التنموية  للمرسعات  أبوظبي 
اعتمده  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، يف 
شهر سبتمرب 2018، مبيزانية قدرها 50 مليار درهم 
تخصيص  يتم  أن  عىل  املقبلة،  الثالث  للسنوات 
20 مليار درهم من الحزمة التنموية للعام األول 
لرصف  التنفيذية  اللجنة  وضعته  الذي   ،2019
الحزمة االقتصادية التي أطلقها سموه خالل شهر 
يونيو 2018 . ووجه صاحب السمو الشيخ محمد 

 “21 ”
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بن زايد آل نهيان، اللجنة التنفيذية بإطالق أجندة 
املرحلة األوىل من حزمة املرسعات التنموية خالل 
األيام املقبلة، وترسيع تنفيذ املشاريع املجتمعية 

ومبادرات تحسني بيئة األعامل.  
محاور  أربعة  عىل   “21 ”غداً  برنامج  ويرتكز 
وتنمية  واالستثامر،  األعامل  تحفيز  هي  رئيسة، 
املجتمع وتطوير منظومة املعرفة واالبتكار وتعزيز 
منط الحياة، وذلك بهدف تعزيز تنافسية أبوظبي 
والتنموية  االقتصادية  مسريتها  ودعم  وريادتها 
واالجتامعية، وتشمل املرحلة األوىل منه أكرث من 
50 مبادرة جديدة تتوافق مع أولويات املواطنني 

واملقيمني واملستثمرين يف اإلمارة.
إىل  الربنامج  من  األول  الرئيس  املحور  ويهدف 
التنمية  عجلة  ودفع  واالستثامر  األعامل  تحفيز 
خلق  خالل  من  أبوظبي  إمارة  يف  االقتصادية 
واملؤسسات  املشاريع  لنمو  ومواتية  جاذبة  بيئة 
االقتصادية، وتحسني تنافسية بيئة العمل وتنمية 
واملتوسطة،  الصغرية  والرشكات  الخاص  القطاع 
إضافة إىل وضع برامج تحفيزية للرشكات الصناعية 
فيام  القطاعات.  من  وغريها  املتجددة  والطاقات 
يهدف املحور الثاين من الربنامج إىل تنمية املجتمع 
املشاريع  وإطالق  املواطنني  توظيف  خالل  من 
اإلسكانية، وتوفري التعليم الجيد بتكلفة معقولة، 
من  وغريها  االجتامعي  الدعم  هيئة  وإنشاء 
تضمن  أن  شأنها  من  والتي  التنموية،  املبادرات 

كافة.  للمواطن وتوفري رضورياتها  الكرمية  الحياة 
ويركز املحور الثالث عىل تطوير منظومة املعرفة 
الرشكات  تشجيع  خالل  من  اإلمارة  يف  واالبتكار 
الناشئة يف مجال التقنية، واستقطاب املواهب إىل 
إضافة  والتطوير،  البحث  مراكز  ودعم  أبوظبي، 
إىل تدريب وتنمية املواهب والخربات. وسيسهم 
أبوظبي يف  بناء مجتمع واقتصاد معريف يف تقدم 
االقتصاد  ومؤرشات  العاملية،  االبتكار  مؤرشات 
واستدامة  استمرار  بدوره  يضمن  والذي  املعريف، 
واألخري  الرابع  املحور  ويعنى  اإلمارة.  نهضة 
بتعزيز منط الحياة يف أبوظبي من خالل االرتقاء 
بالخدمات كافة التي تحّسن جودة الحياة، وذلك 
عرب تفعيل مشاركة األفراد يف املبادرات واألنشطة 
الرتفيهية والثقافية والرياضية، إىل جانب تحسني 
البنية التحتية مبا فيها النقل والتنقل واالتصاالت 

والتنمية الحرضية.

 ..

العام  يف  املتميز  أدائه  اإلمارايت  االقتصاد  واصل 
من  العديد  يف  متقدمة  مراتب  وحقق   ،2018

مؤرشات التنافسية الدولية، لعل أبرزها:
بأداء  املنطقة  دول  كافة  اإلمارات  تصّدرت   *
الصادر  االقتصادية  التنافسية  تقرير  يف  قوي 

 ،2018 لعام  العاملي  االقتصادي  املنتدى  عن 
األوىل  املرتبة  يف  حلّت  حيث   2018 أكتوبر  يف 
محور  يف  عاملياً  واألوىل  العام،  بالرتتيب  إقليمياً 
استقرار االقتصاد الكّيل، والسادسة عاملياً يف محور 
ترتيب  فيام حلّت ضمن  التكنولوجية،  الجاهزية 
مائة  بني  من  فرعياً  مؤرشاً   19 يف  األوائل  العرش 
متفوقة عىل  االقتصادية،  التنافسية  من مؤرشات 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  غالبية 
يستخدم  الذي  للتقرير،  ووفقاً  تقدماً.   األكرث 
بتقرير  مقارنة  العام  هذا  متاماً  جديدة  منهجية 
العام املايض، حلّت دولة اإلمارات يف املركز السابع 
والعرشين عاملياً، أي أن األداء اإلمارايت شهد تحسناً 
كان  فيام  املايض،  العام  يف  أدائها  عن  ملحوظاً 
والتي  املتحدة،  الواليات  نصيب  من  األول  املركز 
التنافسية  القدرة  كانت الدولة األقرب إىل حدود 
بناتج إجاميل 85.6 من أصل 100، وحلّت كّل من 
سنغافورة وأملانيا يف املركزين الثاين والثالث تباعاً، 
التقرير  نتائج  وبحسب  واليابان.  سويرسا  تليهام 
األوىل  العرشة  املراكز  اإلمارات ضمن  حلّت دولة 
إجاميل 100  من  فرعياً  نحو 19 مؤرشاً  عاملياً، يف 
مؤرش يتضمنها التقرير، حيث تبوأت املركز األول 
انتشار  نسبة  فرعية شملت  يف 4 مؤرشات  عاملياً 
املحمول،  الهاتف  أجهزة  عىل  العريض  النطاق 
التضخم  تغري  ونسبة  الكهرباء،  توصيل  ومعدل 

سنوياً، وديناميكية سوق الدين.



75

وأكد املنتدى االقتصادي العاملي، أن اإلمارات تعد 
بني أكرث االقتصادات اإلقليمية تنوعاً بفضل جهود 
أسايس  كمصدر  النفط  عىل  االعتامد  من  الحد 
من  العديد  يف  الدولة  بتفوق  منوهاً  لإليرادات، 
غالبية  العاملية عىل  للتنافسية  الفرعية  املؤرشات 
األكرث  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول 
تقدماً، مشرياً إىل أن مواطن القوة األبرز القتصاد 
دولة اإلمارات تكمن يف نوعية البيئة املواتية للنمو، 
ظروف  ضمن  تعمل  أن  للرشكات  ميكن  حيث 
اقتصاد كيل مستقرة، وباستطاعتها االستفادة من 
تفوق البنية التحتية ومن استعدادها التكنولوجي 
وأوضح  العامل.  مستوى  عىل  األعىل  يعد  الذي 
املنتدى أن اإلمارات عىل مستوى هذه املؤرشات، 
أو هي  الصدارة  بالفعل إىل مركز  إما قد وصلت 
قريبة من الوصول إىل الصدارة، مشرياً إىل رضورة 
الراهنة  اإلصالحية  الجهود  مواصلة  عىل  العمل 
لتحفيز ديناميكية األعامل وزيادة فعالية أسواق 
املنتجات، وبخاصة عىل مستوى قطاع الخدمات، 
إقرار  مستوى  عىل  األخرية  التطويرات  أن  مؤكداً 
هذا  عىل  إيجابية  خطوة  تعترب  اإلعسار  قانون 

املستوى.
*حققت دولة اإلمارات املركز األول إقليمياً والسابع 
عاملياً ضمن أكرث الدول تنافسية يف العامل متقدمة 

عىل دول مثل السويد، والرنويج، وكندا ألول مرة. 
بني  أعوام   7 خالل  ترتيباً   21 بواقع  تقدمت  كام 
تقرير  حسب  وذلك   ،2018 حتى   2011 عامي 
«الكتاب السنوي للتنافسية العاملية» لعام 2018، 
الصادر عن مركز التنافسية العاملي التابع للمعهد 
الدويل للتنمية اإلدارية مبدينة لوزان السويرسية، 
عىل  املتخصصة  الكليات  أهم  أحد  يعّد  الذي 
اإلمارات  واحتلت  املجال.  هذا  يف  العامل  مستوى 
«كفاءة  منها  مختلفة  مؤرشات  يف  األوىل  املراتب 
بني  و»الرشاكات  الحكومية»،  القرارات  تطبيق 
القطاعني الحكومي والخاص»، و»نسبة التوظيف 

من إجاميل السكان»، و»توفر الخربات واملواهب 
املتحدة  العربية  اإلمارات  احتلت  كام  العاملية». 
األعامل»  «كفاءة  محور  يف  عاملياً  الثاين  املركز 
واملركز الثالث عاملياً يف مؤرش «التنوع االقتصادي» 
الرابع  املدن».واملركز  إدارة  يف  «الكفاءة  ومؤرش 
عاملياً يف كل من مؤرشي «البنية التحتية للطاقة» 
و»تطبيق التقنيات الحديثة»، وذلك استناداً إىل ما 
كشف عنه أحدث إصدار لتقرير «الكتاب السنوي 

للتنافسية العاملية» لعام 2018.
اإلسالمي  االقتصاد  واقع  تقرير  نتائج  أظهرت   *
العاملي للعام 2018 – 2019 الذي صدر يف شهر 
أكتوبر 2018 حلول دولة اإلمارات يف املرتبة األوىل 
«السفر  و  الحالل»  «األغذية  قطاعات هي   5 يف 
الحالل» و «األزياء املحافظة» و «اإلعالم والرتفيه» 
و»مستحرضات األدوية والتجميل الحالل» مقارنة 
وذلك   ،2018  -  2017 عام  يف  قطاعات   3 مع 
رغم تصدر ماليزيا مؤرش االقتصاد اإلسالمي لعام 
للعام  إطالقه  تم  التقرير  - 2019.  وهذا   2018
السادس عىل التوايل وبدعم من مركز ديب لتطوير 
االقتصاد اإلسالمي وإعداد تومسون رويرتز املزود 
الرائد عامليا للمعلومات الذكية للرشكات واملهنيني 
املايل  ديب  ومركز  ستاندارد  دينار  مع  وبالتعاون 

العاملي .
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عربياً  األوىل  املرتبة  يف  األوىل  اإلمارات  جاءت   *
عن  الصادر  التاسع  السنوي  االستثامر  تقرير  يف 
اتحاد الغرف العربية، الذي صدر يف يوليو 2018، 
حيث أشار إىل أن دولة اإلمارات استحوذت عىل 
%26.2 من إجاميل تدفقات االستثامرات األجنبية 
املبارشة إىل الدول العربية خالل عام 2017، التي 
بلغ مجموعها نحو 39.6 مليار دوالر، كان نصيب 
اإلمارات منها نحو 10.4 مليار درهم، كام احتلت 
قدرتها  حيث  من  عاملياً   30 الـ  املرتبة  اإلمارات 
عام  خالل  املبارش  األجنبي  االستثامر  جذب  عىل 
2017، متقدمة خمس درجات عن ترتيبها يف عام 
2016، وفقاً لنتائج تقرير االستثامر األجنبي املبارش 
الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

(أونكتاد) للعام الجاري 2018.

 :

  تويل القيادة الرشيدة يف اإلمارات اهتامماً استثنائياً 
باالستثامر يف العنرص البرشي، من منطلق إميانها 
بأن البرش هم أغىل ما ميتلك الوطن من موارد، وأن 
مستقبله مرتبط بهم وليس بأي يشء آخر.  وترجمة 
لهذه الرؤية، فإن امليزانية االتحادية لألعوام الثالثة 
درهم،  مليار   180 بقيمة  املقبلة(2019-2021) 
 2018 أكتوبر  يف  الوزراء  مجلس  اعتمدها  التي 
برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

كم  حا
توفري  أولوياتها  مقدمة  يف  تضع  الله،  رعاه  ديب، 
دولة  يف  واملقيمني  للمواطنني  الكرمية  الحياة 
املبارشة  العالقة  ذات  فالقطاعات  اإلمارات، 
األكرب يف  بالنصيب  باملواطنني وخدماتهم حظيت 
 42.3% تخصيص  تم  حيث   ،2019 عام  ميزانية 
التنمية املجتمعية  برامج  لرفد  امليزانية  من هذه 
لتطوير  التعليم و7.3%  لالرتقاء مبنظومة  و17% 

قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.
االتحادية  امليزانية  من  كبرية  نسبة  تخصيص  إن 
باملواطنني  العالقة  ذات  للقطاعات   2019 لعام 
إمنا يؤكد بوضوح أن الهدف األسمى الذي تحرص 
تحقيق  هو  اإلمارات  يف  الرشيدة  القيادة  عليه 

تنمية مجتمعية شاملة ومستدامة تسهم يف تعزيز 
املوقع  املجتمع ورفاهيتهم وترسيخ  أفراد  سعادة 
إقليمياً  البرشية  التنمية  مجال  يف  للدولة  املتميز 
 2021 اإلمارات  رؤية  أهداف  يحقق  ومبا  وعاملياً 
برغد  يتمتعون  اإلماراتيني  جعل  تستهدف  التي 
موفورة  وبصحة  مديدة  بحياة  ويهنأون  العيش 
ومنط  األول  الطراز  من  تعليمي  بنظام  ويحظون 
متميزة  حكومية  خدمات  تعززه  متكامل  حياة 
وترثيه أنشطة اجتامعية وثقافية متنوعة يف محيط 

سليم وبيئة طبيعية غنية.  
العنرص  يف  باالستثامر  اإلمارات  الهتامم  وترجمة 
البرشي، فإنها واصلت تقدمها يف مؤرشات التنمية 
عربياً  األوىل  املرتبة  يف  جاءت  حيث  البرشية، 
 2018 البرشية  التنمية  تقرير  يف  عاملياً  والـ34 
الصادر عن األمم املتحدة، الذي كشف النقاب عنه 
يف شهر سبتمرب 2018، وتقدمت مثانية مراكز عن 
تصنيف العام 2017، وحققت الدولة هذا التقدم 
التعليم،  بيانات مؤرشات  بعد تحسن يف كل من 
والصحة وجودة الحياة. كام تصدرت اإلمارات دول 
مؤرش  يف  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة 
يف  الدويل  البنك  عن  الصادر  البرشي  املال  رأس 
أكتوبر 2018، والذي يقيس حجم إنتاجية املواطن 
املال  رأس  مؤرش  أهمية  وتكمن   .18 الـ  سن  يف 
األوىل،  للمرة  الدويل  البنك  الذي يصدره  البرشي، 
يف كونه يحدد مقدار مساهمة الصحة والتعليم يف 
مستوى اإلنتاجية املتوقع أن يحققه الجيل القادم 

2019
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من األيدي العاملة، كام يقيّم مقدار الدخل الذي 
املال  رأس  يف  الفجوات  بسبب  البلدان  تخرسه 
هذه  تحويل  بها  ميكنها  التي  والرسعة  البرشي، 
الفور،  إذا ما تحركت عىل  الخسائر إىل مكاسب، 
ويتكون املؤرش من أربعة مؤرشات فرعية، األول 
احتاملية بقاء الطفل عىل قيد الحياة حتى بلوغه 
سن الخامسة، وتبني أن %99 من أطفال اإلمارات 
الدراسة  سنوات  والثاين  العمر.  هذا  يبلغون 
املتوقعة التي يتّمها املواطن عند بلوغه سن الـ18، 
تبنّي أن املواطن اإلمارايت يتم 13.1 سنة دراسية. 
الدراسية  االختبارات  أرصدة  مؤرش  والثالث 
املتناسقة الذي يقيس جودة التعليم وقد حصلت 
اإلمارات فيه عىل 451 نقطة من أصل 625 نقطة. 
أما املؤرش الرابع، وهو احتامل بقاء املواطن البالغ 
من العمر 15 عاماً عىل قيد الحياة حتى سن الـ60، 

فقد حققت اإلمارات نسبة 93%.  

 :

جاءت دولة اإلمارات يف املركز األول عامليا كأكرب 
العامل  يف  الخارجية  للمساعدات  مانحة  جهة 
التي  األولية  للبيانات  وفقا  وذلك   2017 للعام 
أعلنتها لجنة املساعدات اإلمنائية التابعة ملنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية يف شهر أبريل 2018، 

التوايل عىل  الخامس عىل  للعام  بذلك  وحافظت 
مجال  يف  الدوليني  املانحني  أكرب  ضمن  مكانتها 
لدخلها  قياسا  الرسمية  التنموية  املساعدات 
ضعف  من  يقرتب  ومبا   1.31% بنسبة  القومي 
حددتها  التي   0.7% املطلوبة  العاملية  النسبة 
األمم املتحدة كمقياس عاملي لقياس جهود الدول 

املانحة.
املتحدة؛  العربية  اإلمارات  دولة  تبوأت  وقد   
بفضل نهجها اإلنساين وعطائها السخي يف مجال 
الدبلوماسية اإلنسانية، مكانة مرموقة يف العامل؛ ما 
أكسبها حضوراً إيجابياً فاعالً إقليمياً ودولياً، فهي 
تقوم بدور متميز يف تقديم املعونات واملساعدات 
إىل  إضافة  النامية،  الدول  من  الكثري  إىل  املالية 
والدولية  اإلقليمية  التنمية  صناديق  يف  إسهامها 
لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  يحقق  مبا  املختلفة؛ 
ورفع  الدول،  تلك  يف  الفقر  مشكالت  ومعالجة 
التنمية  تحقيق  من خالل  فيها  املعيشة  مستوى 

الشاملة واملستدامة.
منها  تنطلق  التي  الفلسفة  أن  يف  شكَّ  وال 
واإلمنايئ  اإلنساين  العمل  مامرسة  يف  اإلمارات 
فهي  املجال؛  هذا  يف  الدولية  مكانتها  من  تعزز 
تقدم مساعداتها الخارجية من منطلق إميان تام 
األخالقية  ومسؤولياتها  اإلنساين  املصري  بوحدة 
تجاه الشعوب التي تحتاج إىل الدعم واملساعدة، 
اعتبارات  أو  سياسية،  اعتبارات  أي  عن  بعيداً 

الجغرافية،  املنطقة  أو  الدين  أو  بالعرق  تتعلق 
إليه  محتاج  كل  إىل  اإلنساين  دعمها  تقدم  حيث 
بتجرد تام؛ وهذا ما يكسب نهجها يف هذا الشأن 
عىل  والنجدة  للخري  عنواناً  ويجعلها  مصداقية، 
األنظار يف كل مرة  إليها  تتوجه  العاملي  املستوى 
أو  ألزمة  العامل  مناطق  من  منطقة  فيها  تتعرض 
أنها  الدعم واملساندة، كام  كارثة تحتاج فيها إىل 

تَُعدُّ أكرث الدول املانحة عىل الصعيد الدويل. 

 :
« »

 ميثل إطالق القمر الصناعي « خليفة سات» إىل 
الفضاء الخارجي يف السابع والعرشين من أكتوبر 
اإلمارات  تاريخ  يف  فاصلة  محطة  بنجاح   2018
تعلن من خاللها أنها متتلك اإلرادة والقوة والثقة 
يف  العاملية  املنافسة  غامر  تخوض  يك  بالنفس 
الحضارة  إثراء  يف  بفاعلية  وتشارك  الفضاء  مجال 
اإلنسانية. هذا اإلنجاز الكبري ميثل فخرا لإلمارات 
ليس فقط ألن تصنيع  العرب واملسلمني  وجميع 
هذا القمر تم بأيد إماراتية مئة يف املئة وإمنا أيضا 
ألنه يؤكد أن اإلمارات متيض يف الطريق الصحيح 
وأنها متتلك ثروة برشية مؤهلة قادرة عىل تحقيق 
إىل  وإسالمي  عريب  مسبار  أول  إرسال  يف  حلمها 
عام  يف  إمارايت  عمل  فريق  بقيادة  املريخ  كوكب 
2021 وهو العام الذي يصادف الذكرى الخمسني 
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لقيام دولة االتحاد.
عرص  يف  اإلمارات  دولة  انخراط  مييز  ما  أهم  إن 
الفضاء أنها تعتمد عىل قدراتها الذاتية وال تكتفي 
برشاء أو استرياد التكنولوجيا من الخارج كام فعلت 
وتفعل دول أخرى حيث تم بناء وتصنيع «خليفة 
وبكفاءات  وطنية  مختربات  يف  بالكامل  سات» 
إماراتية بنسبة مئة يف املئة عرب فريق عمل وطني 
يضم  للفضاء  راشد  بن  محمد  مركز  من  متكامل 
70 مهندسة ومهندسا إماراتيني تراوحت أعامرهم 
بني 27 و28 عاما واستغرق تصنيعه 4 أعوام من 
التجهيز واالستعداد والتدريب. وهذا القمر سيتيح 
لإلمارات تقديم خدمات تنافسية يف قطاع الصور 
صوره  ستلبي  فيام  العامل  مستوى  عىل  الفضائية 
املدين  التخطيط  متطلبات  من  متنوعة  مجموعة 
استخداما  يتيح  ما  والعمراين  الحرضي  والتنظيم 
أفضل لألرايض وتطوير البنية التحتية يف اإلمارات 

ومن ثم فإن األمر ال يتعلق بإنجاز علمي إمارايت 
أيضا  عريب  علمي  إنجاز  هو  وإمنا  فحسب  كبري 
العربية عىل دخول عرص  الدول  قدرة  يؤكد  ألنه 
التصنيع الفضايئ الذي كان حكرا يف السابق عىل 

الدول املتقدمة.
كبرية  لجهود  طبيعية  مثرة  هو  سات»  «خليفة    
متت عىل مدى السنوات املاضية يف مجال توطني 
ببناء كوادر مواطنة قادرة  التكنولوجيا واالهتامم 
كل  يف  الحديثة  التقنيات  أعقد  مع  التعامل  عىل 
مع  والهادف  الواعي  العلمي  والتعاون  املجاالت 
الدول املختلفة فضال عن االهتامم بالتعليم التقني 
اإلمارات  أصبحت  حتى  الدوام  عىل  وتطويره 
ومعلوماتية  تكنولوجية  تحتية  بنية  اآلن  متتلك 
من  مجموعة  ولديها  الفضاء  قطاع  يف  متطورة 
الكوادر  بناء  يف  تستثمر  التي  الطموحة  الربامج 
املؤهلة للعمل يف هذا القطاع الحيوي لعل أبرزها 

يهدف  الذي  الفضاء“  لرواد  اإلمارات  برنامج   “
إماراتيني  فضاء  رواد  وتأهيل  إعداد  إىل  باألساس 
من الشباب والشابات املتفوقني علميا ومتكينهم يف 
علوم الفضاء يك يسهموا يف االرتقاء بقطاع الفضاء 
ليكون يف صدارة العملية التنموية يف الدولة خالل 
السنوات الخمسني املقبلة ولتكون دولة اإلمارات 
الدول  ومن  املنطقة  يف  الفضايئ  للقطاع  مركزا 
والتقنيات  الفضائية  الصناعات  مجال  يف  الرائدة 

املرتبطة بها.
 إن دولة اإلمارات أصبحت متثل مصدر إلهام لكل 
العرب يف االنخراط الشجاع يف أعقد مجاالت العلم 
عىل  حكرا  طويلة  لسنوات  ظلت  التي  والتقنية 
الرشيدة تؤمن  الدول املتقدمة وهذا ألن قيادتها 
بأن التقدم الحقيقي ال يقوم إال عىل قاعدة علمية 
أبنائها وأن  بأفكار ومساهامت  بناؤها  يتم  متينة 
للجميع  متاح  الحديث  العلم  مجال  يف  اإلبداع 
برشط امتالك شجاعة الدخول يف مضامر املنافسة 
وتوفري كل مقومات النجاح والفوز فيها.  وال شك 
بن  الشيخ محمد  السمو  استقبال صاحب  أن  يف 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
السمو  وصاحب  الله،  رعاه  ديب،  حاكم  الوزراء 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، فريق عمل 
توليه  الذي  الكبري  التقدير  يؤكد  سات»  «خليفة 
القيادة الرشيدة لشباب الوطن، واإلميان بدورهم 
يف نهضته وتطوره، خاصة أن ما حققوه من إنجاز 
ميثل محطة فاصلة يف تاريخ اإلمارات، وهو دخولها 
مئة  إماراتية  بأياٍد  الكامل  الفضايئ  التصنيع  عرص 
تقديرهام  عن  سموهام  أعرب  لقد  املئة.  يف 
للطاقات الوطنية املبدعة التي ال تلبث أن تقدم 
كل يوم إنجازات جديدة يف شتى مجاالت التطوير، 
التي  اإلماراتية  والسواعد  بالعقول  واعتزازهام 
شاركت يف صنع هذا اإلنجاز العلمي البالغ التميز.

وأكد  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
طريق  بداية  ميثل  سات»،  «خليفة  أن  مكتوم، 
عاصمة  تكون  أن  إىل  اإلمارات  من خالله  تطمح 
ألبحاثه،  عاملية  علمية  ومحطة  الفضاء،  لعلوم 
قطاع  يف  عاملية  عربية  كفاءات  لصناعة  ومصدراً 
السمو  صاحب  دعا  بينام  الفضائية،  الصناعات 
«مضاعفة  إىل  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
الجهد والعمل للوصول إىل قمم وفضاءات علمية 
مزيد  نحو  ومسريتها  الدولة  رصيد  ترفد  جديدة 

 « »
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يؤكد  إمنا  وهذا  املزدهر»،  واملستقبل  التميز  من 
وال  تحده حدود  ال  اإلمارايت  الطموح  أن  بوضوح 
القيادة  إميان  يجسد  طموح  املستحيل،  يعرف 
التنافس يف أي  الرشيدة يف اإلمارات بالقدرة عىل 
مجال من مجاالت الرتقي والتطور طاملا أنها متتلك 
الثقة  مقدمتها  ويف  وآلياته،  التنافس  هذا  أدوات 
والتخطيط  والبرشية،  املادية  والقدرات،  بالنفس 
الجيد، والتفكري املستقبيل املبني عىل رؤى واضحة، 
ولذلك فإن دولة اإلمارات تطمح باستمرار لتعزيز 
التقدم  اىل  وتنظر  املجاالت،  مختلف  يف  ريادتها 
باعتباره عملية مستمرة ال تتوقف أو تتجمد عند 

نقطة معينة مهام كان موقعها عىل القمة.

11  :

2018

 ،2018 لعام  العاملي  السعادة  تقرير  نتائج  كشفت 
الصادر عن معهد األرض يف جامعة كولومبيا، وشبكة 
حلول التنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة، التي 
أُعلنت، يف مارس 2018، يف العاصمة اإليطالية روما، 
أن دولة اإلمارات سجلت 7.2 نقاط عىل مؤرش تقييم 
 11 الـ  املرتبة  يوازي  ما  للمواطنني،  بالنسبة  الحياة 
العام عىل املرتبة  التصنيف  عاملياً، فيام حافظت يف 
إىل  وتقدمت  التوايل،  الرابع عىل  للعام  عربياً  األوىل 
املرتبة الـ20 عىل مستوى العامل. وأكدت وزيرة دولة 
رئاسة  مكتب  عام  مدير  الحياة  وجودة  للسعادة 
مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي، أن حلول 
يف  شعباً   11 أسعد  ضمن  اإلمارات  دولة  مواطني 

يشّكل   ،2018 لعام  العاملي  السعادة  تقرير  نتائج 
صاحب  بقيادة  اإلمارات،  دولة  لنهج  عملية  نتيجة 
رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن 
الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس  راشد آل مكتوم، 
الشيخ  السمو  صاحب  ومتابعة  ديب،  حاكم  الوزراء 
نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
تحقيق  عىل  القائم  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد 
إن  وقالت  املجتمع.  حياة  جودة  وتعزيز  السعادة، 
تكامل الجهود واألدوار - بني كل الجهات الحكومية 
العمل  التي عملت عىل تطوير  االتحادية واملحلية، 
الحكومي، عىل أسس تحقيق سعادة املجتمع وتعزيز 
شّكل   - للعمل  ومحوراً  أساسياً  هدفاً  الحياة  جودة 
داعامً لحلول دولة اإلمارات يف املرتبة الـ20 عاملياً يف 

تقرير السعادة العاملي.
املسح  نتائج  عىل  العاملي  السعادة  تقرير  ويعتمد 
العاملي الذي يجريه معهد ”غالوب“ يف 160 دولة، 
إىل تقييم املستطلعة آراؤهم لحياتهم عىل  مستنداً 
عن  الصفر  يعرب  بحيث   ،10 إىل  صفر  من  مقياس 
عن  التام  الرضا  عن  و10  الحياة،  عن  الرضا  انعدام 
مؤرش   100 من  أكرث  من  املسح  ويتكون  الحياة، 
اليومية.  الحياة  نواحي  تشمل  محاور  سبعة  ضمن 
إضافة  العام  لهذا  العاملي  السعادة  تقرير  وشهد 
فئة  لدى  السعادة  ومقارنة  قياس  تتمثل يف  نوعية، 
الوافدين يف دول العامل املضيفة، نظراً إىل ما شهدته 
ارتفاع  من  و2015   1990 عامي  بني  الواقعة  الفرتة 
عدد األفراد الوافدين خارج بالدهم، من 153 مليون 
نسمة إىل 244 مليون نسمة، بزيادة بلغت نسبتها 

الوافدين يف  السعادة لدى فئة  نحو %60. وبقياس 
 2005 عامي  بني  التقرير  يغطيها  التي  العامل  دول 
و2017، حّل الوافدون بدولة اإلمارات يف املرتبة 19 
عاملياً، متقدمة عىل دول مثل اململكة املتحدة وأملانيا 
دولة  موقع  يؤكد  ما  وبلجيكا،  وفرنسا  وسنغافورة 
األفراد  لطموحات  وحاضنة  جاذبة  كبيئة  اإلمارات 
وتطلعاتهم إىل تحقيق ما يسعدهم، وروح التسامح 
قامئة  وجاءت  املجتمع.  بها  يتمتع  التي  واالنفتاح 
الدول الـ10 األوىل عاملياً يف سعادة الوافدين مشابهة 
لقامئة أسعد 10 دول يف العامل، إذ أظهرت املقارنة أن 
تسعاً من الدول الـ10 األوىل يف سعادة الوافدين هي 

ذاتها يف قامئة الـ10 دول األسعد يف العامل.
وحلت  متقدمة،  نتائج  اإلمارات  دولة  وحققت 
ضمن املراكز السبعة األوىل عاملياً عىل صعيد 19 من 
املؤرشات التي يعتمدها املسح العاملي، الذي يجرى 
سنوياً لقياس مستويات رضا وسعادة األفراد. وحلت 
اإلمارات يف املرتبة األوىل عاملياً يف ستة مؤرشات، هي 
مدى مالءمة املدينة إلقامة األفراد الوافدين من دول 
الذين يعملون بدوام  البالغني  أخرى، نسبة السكان 
لحامية  الحكومية  الجهود  عن  الرضا  ومدى  كامل، 
املهام  األفراد بصحة جيدة ألداء  البيئة، ومدى متتع 
اليومية، ومدى الرضا عن الشوارع والطرق الرسيعة، 
الشخصية.  للمكاملات  املحمول  الهاتف  وتوافر 
مؤرشين،  يف  عاملياً  الثانية  املرتبة  الدولة  وحققت 
هام: مدى الرضا عن توافر الرعاية الصحية الجيدة، 
يعاملون  الدولة  يف  األطفال  بأن  االعتقاد  ومدى 
باحرتام، وحققت املرتبة الثالثة عاملياً يف مؤرش مدى 
تحسناً.  تشهد  االقتصادية  األوضاع  بأن  االعتقاد 
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أربعة  يف  عاملياً  الرابعة  املرتبة  يف  اإلمارات  وحلت 
املعييش  املستوى  بأن  الشعور  مؤرشات، هي: مدى 
بالراحة، ومدى  للفرد يشهد تحسناً، ومدى الشعور 
استعداد األفراد لتوصية األصدقاء بالسكن يف املدينة، 
الخامسة  املرتبة  وحققت  اإلنرتنت.  إىل  والوصول 
عاملياً يف ثالثة مؤرشات، هي: مدى الرضا عن املدينة 
التي يسكنها الفرد، ومستوى الرضا املتوقع عن الحياة 
عن  الرضا  ومدى  املقبلة،  الخمس  السنوات  خالل 
الحرية يف اتخاذ الخيارات الشخصية يف الحياة، فيام 
الرضا  يف مؤرش مدى  عاملياً  السادسة  باملرتبة  حلت 
عن املستوى املعييش للفرد. وأحرزت اإلمارات املرتبة 
السابعة عاملياً يف مؤَرشي مدى الرضا عن توافر فرص 
التعلم والنمو لألطفال، ومدى الرضا عن وسائل النقل 

العامة.

 :

عاملياً  الثالث  املركز  إىل  اإلمارايت  السفر  جواز  قفز 
بدخول 163 دولة يف العامل من دون تأشرية مسبقة، 
املطار،  إىل  الوصول  لدى  التأشرية  عىل  الحصول  أو 
إندكس»،  «باسبورت  ملؤرش  تحديث  آخر  بحسب 
املالية  لالستشارات  كابيتال  آرتون  لرشكة  التابع 
العاملية، والذي صدر يف شهر نوفمرب 2018.  ووفقاً 
للمؤرش العاملي، فإن جواز السفر اإلمارايت صعد من 
املركز الرابع إىل الثالث عاملياً، وبذلك تخطى جوازات 
املركز  يف  التشيك  وجمهورية  املجر  من  كل  سفر 
الرابع، وانضم إىل دول املركز الثالث (بلجيكا والنمسا 
واململكة  وسويرسا  والربتغال  واليونان  واليابان 
«باسبورت  وبحسب  وكندا).  وأيرلندا  املتحدة 

جوازي  عن  اإلمارايت  السفر  جواز  يفصل  إندكس»، 
أملانيا وسنغافورة، اللذين يحتالن املركز األول عاملياً، 
حصول اإلمارات عىل إعفاء دولتني، للوصول إىل 165 

دولة يف العامل من دون تأشرية مسبقة.
السفر  جواز  حققها  التي  املتقدمة  املرتبة  وهذه 
اإلمارايت، واقرتابه من املركز األول عاملياً، إمنا تجسد 
التقدير  وتعكس  الناعمة،  اإلمارات  قوة  بوضوح 
والتسامح  السلم  لقيم  الداعمة  ملواقفها  الدويل 
والتعايش يف املنطقة والعامل أجمع، ولنهجها اإلنساين 
كلها  األرض  شعوب  أذهان  يف  جعلها  الذي  الرائد 
عنواناً للخري والنجدة والعمل من أجل تعزيز مفهوم 
عن  اإليجابية  الصورة  فهذه  اإلنساين،  التضامن 
العامل  دول  تحرص  ملاذا  تفرس  الخارج  يف  اإلمارات 
املختلفة عىل االنفتاح عليها وتعزيز املصالح املشرتكة 
من  ملواطنيها  أبوابها  وفتح  كافة  املجاالت  يف  معها 
دون أي قيود، كام أن السمعة الطيبة التي يحظى 
وسطية  من  به  يتميز  وما  اإلمارايت،  الشعب  بها 
وحضاراته  العامل  ثقافات  عىل  وانفتاح  واعتدال 
املختلفة، يعزز من الثقة العاملية باملواطن اإلمارايت 
عىل  إليه،  يذهب  مكان  أي  يف  الحضاري  وسلوكه 
مكان  وال  ومعتدل  منفتح  ملجتمع  نتاج  أنه  اعتبار 
بعض  تشِعر  التي  والتطرف  التعصب  لنزعات  فيه 
الدول بالقلق تجاه بعض مواطني العامل العريب. يف 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  فإن  ذاته،  الوقت 
تواصل تأثريها اإليجايب يف العامل، من خالل ما متثله 
فهي  ودولياً،  إقليمياً  به  يحتذى  تنموي  من منوذج 
مجال  يف  إبداعاً  العامل  دول  أكرث  من  واحدة  تعترب 
التكنولوجيا والتعليم والتمويل والبنية التحتية، كام 
أنها متثل منوذجاً فريداً للتعايش والتسامح يتيح ألكرث 

أراضيها بسالم بغض  العيش عىل  من 200 جنسية 
النظر عن أي اختالفات ثقافية أو عرقية أو دينية، 
يعيشون  الذي  املجتمع  يف  اندماجهم  يف  تؤثر  قد 
فيه، ولهذا تظل اإلمارات أحد أهم األماكن املفضلة 
للعيش واإلقامة يف العامل، وليس من قبيل املبالغة أن 
يطلق عليها كثريون أنها أرض الفرص واألحالم، لهذا 
اإلمارايت هي  السفر  التي حققها جواز  املكانة  فإن 
الوجه اآلخر لهذه الصورة اإليجابية التي تتمتع بها 
اإلمارات لدى شعوب العامل أجمع. يف الوقت ذاته، 
اإلمارايت  السفر  جواز  إليها  وصل  التي  املكانة  فإن 
فاعل  وتحرك  دؤوب،  وعمل  كبري  جهد  نتاج  هي 
تقوم به الدبلوماسية اإلماراتية بقيادة سمو الشيخ 
عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون 
الدويل، كام أنها تعد دليالً عىل امتالك اإلمارات إرادة 
التحدي التي تعترب الرس وراء ما تحققه من إنجازات 
ونجاحات، تفوق ما هو مستهدف، فمبادرة «تعزيز 
قوة الجواز اإلمارايت» التي أطلقتها وزارة الخارجية 
والتعاون الدويل العام املايض 2017، كانت تستهدف 
الجواز اإلمارايت ضمن قامئة أقوى 5 جوازات  وضع 
 ،2021 اإلمارات  رؤية  مع  انسجاماً  العامل،  يف  سفر 
الجواز  وأصبح  بل  اآلن،  الهدف  هذا  تحقق  وقد 

اإلمارايت عىل أعتاب تبوء الصدارة عاملياً.

مرور  بعد  اإلمارات  حققتها  التي  اإلنجازات  إن 
47 عاماً من تأسيس دولة االتحاد، وهي إنجازات 
يف  تحققها  ظل  يف  مضافة  قيمة  تكتسب  هائلة 
العام الذي تحتفي فيه اإلمارات بعام زايد، الذي 
ميثل بدوره مناسبة وطنية غالية تحمل كل رسائل 
القائد  لهذا  والعرفان  والوفاء  واالعتزاز  التقدير 
مؤثرة  بصمة  يرتك  أن  استطاع  الذي  العظيم 
اإلنسانية  ومبادراته  العظيمة  مبواقفه  وخالدة، 
الخرية حارضة يف  تزال مردوداتها  ما  التي  النبيلة 
أفضل  أن  يف  شك  وال  العامل.  حول  كثرية  أماكن 
احتفال باليوم الوطني الـ 47 يكون باستلهام قيم 
والسري  ثراه،  الله  طيب  املؤسس،  القائد  ومبادئ 
الوطني،  العمل  مواقع  مختلف  يف  نهجه  عىل 
تشهدها  التي  والتطور  التنمية  مسرية  ملواصلة 
اإلمارات يف مختلف املجاالت، ويك تعزز اإلمارات 

مكانتها عىل خارطة الدول املتقدمة.
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ما بني احتفاالت 30 من نوفمرب تاريخ سقوط أول شهيد 
للجزر  اإليراين  االحتالل  من  الوطن  عن  دفاعاً  إمارايت 
اإلماراتية واحتفاالت الثاين من ديسمرب يوم اإلعالن عن 
قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة أيام متداخلة وهو 
ما يؤكد بأن رغم اختالف املناسبتني «عاطفياً» وحتى 
شكليا مام يفرتض معه االختالف يف طريقة التعاطي إال 
أنه يف الواقع فإنهام وجهني لعملة واحدة وهو الوطن.

يكون  أن  يف  دوراً  لعبت  التاريخية  الصدفة  تكون  قد 
اختيار  أن  إال  الزمن  من  متقاربني  الوطنيني  اليومني 
املكان الذي يرمز إليه وهي ساحة الكرامة التي يستذكر 
الشهداء وتربز  التي قدمها  التضحيات  فيه اإلماراتيون 
الدولة  هذا  قدمته  ما  العاملي  العام  لرأي  خاللها  من 
مل  واالستقرار  واألمن  اإلنسانية  خدمة  يف  أبناءها  من 
حيث  مقصود  غري  اختيار  أو  مجرد  –بالتأكيد-  يكن 
تقع الساحة بني معلمني لهام داللتها ورمزيتها الوطنية 
واملعنوية حيث يتواجد بالقرب من قرب املغفور له بإذن 
دولة  مؤسس  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  الله 
املسلحة مصنع  للقوات  العامة  القيادة  وبني  اإلمارات 
الرجال واملكان الذي تتفق عىل اآلراء بأنها الباعثة عىل 

الوطنية. 
ولو تطرقنا إىل معنى املسمى وهي «الكرامة» بال شك 
بأن داللتها كان يدعو لها مؤسس الدولة ويتفق عليه 
الجميع بأن بدونها ال ميكن لإلنسان أن يعيش فإما أن 
اإلمارات  شهداء  ولعل  بها،  يعيش  أو  بكرامته  ميوت 
نستعيد  فإننا  األيام  هذه  خالل  نستذكرهم  الذين 
بطوالتهم الواقعية والحقيقية من خالل املعلومات التي 
ترافق أسامئهم وهي شهادة أن ما تم مل يكن من وحي 

الخيال الفكري
لو دققنا يف االحتفال بيوم الشهيد باعتباره مناسبة تقام 
مستغربة  تكون  رمبا  الوطنية،  واألهازيج  األفراح  فيها 
والتقليدي،  النمطي  األسلوب  عىل  اعتاد  من  لدى 
لنا يف دولة اإلمارات فهو يحمل رسالة  بالنسبة  ولكن 
ذات أبعاد مختلفة ولعل أهمها هنا: أنها تدفع بأبناء 
اإلمارات ألن يزدادوا فخراً بوطنهم بأنه يستحق منهم 
العطاء بالقدر الذي مينحهم من عزة وفخر سطره لهم 
زايد  الشيخ  رأسهم  وعىل  التضحية  يف  سبقتهم  أجيال 

بن سلطان آل نهيان الذي نحتفل مبئوية «عام زايد».
استذكار  يف  اإلمارات  «منهج»  يف  األخرى  والنقطة 

:

sowafi@hotmail.com

الوطن  سبيل  يف  أرواحهم  قدموا  الذين  شهداءها 
أن يفكر طويالً  أنها تبعث رسالة لكل من يضمر رشاً 
قبل أن يقدم عىل أي خطوة قد يندم  ويحسب كثرياً 

عليها، فأرواحهم الغالية، رخيصة يف مقابل الوطن.
السابقة  الفقرات  يف  استعراضه  تم  ما  بني  الربط  إن 
الوطنية  املعاين  الطبيعي يستشعر كل  تجعل اإلنسان 
لكل  وترسخها  تبثها  أن  اإلماراتية  القيادة  أرادت  التي 
من ينتمي إىل هذه األرض بل إن رسالة اإلنسان اإلمارايت 
خاصة  واألعداء  لألصدقاء  أقصاها  وصلت  قد  تكون 
تلك التي تقول: بإن يوم الشهيد يف سبيل الوطن هو 
عندما  لهم  ومفخرة  اإلمارات  دولة  ملواطني  عيد  يوم 
يرونها بدمائهم الزاكية وهي أحد الدروس التي ميكن 
الحزن  الشهيد ليس من أجل  االستفادة منها بأن يوم 
والبكاء عىل فقدان من مات من أجل الوطن بل هو 

يوم الوطن ويوم العيش بكرامة. 
أن  ميكنه  ال  املتحرضة  للمجتمعات  الوطني  التاريخ 
ميحو بصامت تركها أبناءها مهام طال الزمان بل ستظل 
األجيال  وتتذكرها  تحىك  قصص  ومواقفهم  إنجازاتهم 
تلو األجيال بأنهم قدموا أغىل ما عندهم لتغيري مجرى 
تاريخ وطن وأن مثل هؤالء هم «حملة قناديل» تساعد 
من جاء بعدهم بالسري عىل خطاهم ونحن إذا نستذكر 
دولة  أبناء  جميع  فإن  األيام  هذه  الوطنية  أفعالهم 
اإلمارات يؤكدون أنهم عىل القدر نفسه من الحامسة 
واالندفاعة من أجل حامية دولة اإلمارات والدفاع عنها.
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دونالد  األمرييك  الرئيس  إعالن  أن  يف  شك  وال 
اعتزام   2018 أكتوبر  شهر  من  العرشين  يف  ترامب 
(القضاء  معاهدة  من  االنسحاب  املتحدة  الواليات 
إمنا   IFN)املدى والقصرية  املتوسطة  الصواريخ  عىل 
يؤكد بالفعل هذه الحقيقية، خاصة إذا ما تم األخذ 
نجحت يف وضع حد  املعاهدة  أن هذه  االعتبار  يف 
الثالثة  العقود  مدى  عىل  العامل  يف  التسلح  لسباق 
املاضية، ولهذا فإن مثة مخاوف متزايدة من أن تشهد 
املرحلة املقبلة تصعيداً يف سباق التسلح مع غياب أي 

أطر أو قوانني تقيد هذا السباق.

»
 «

شهر  يف  ترامب“  ”دونالد  األمريىك  الرئيس  أعلن   
أكتوبر 2018، اعتزام الواليات املتحدة االنسحاب من 
معاهدة ”القضاء عىل الصواريخ املتوسطة والقصرية 
املدى“ (IFN)، بدعوى أن روسيا انتهكت بنود هذه 
املعاهدة، التي تم توقيعها بني الواليات املتحدة مع 
االتحاد السوفيتى ىف عام 1987، بني الرئيس األمريىك 

ميخائيل  السوفيتى  والزعيم  ريجان  رونالد  آنذاك 
من  والوحيدة  األوىل  املعاهدة  وهي  جورباتشوف، 
نوعها بني القطبني، التى مبوجبها ُحظر عىل البلدين 
امتالك وإنتاج واختبار إطالق الصواريخ التى يرتاوح 
املعاهدة  كيلومرت. وأجربت  بني 500 و5500  مداها 
صاروخا   2600 من  أكرث  الطرفني عىل سحب  وقتها 
نوويًا تقليديًا، من األنواع القصرية ومتوسطة املدى. 
اندلعت يف مثانينيات  التي  كام وضعت حًدا لألزمة 
القرن املايض بسبب نرش االتحاد السوفيتي صواريخ 
”إس إس 20“ النووية، التي كانت تستهدف عواصم 

.

 ..
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أوروبا الغربية.
ويف معرض تفسريه لهذه الخطوة، قال الرئيس ترامب 
إن الواليات املتحدة لن ترتك روسيا مستمرة ىف صنع 
األسلحة ”بينام يحظر علينا ذلك“، وتعتقد واشنطن 
أن موسكو تطور وتنرش نظاًما إلطالق الصواريخ من 
النووية  األسلحة  التفاقية  خرق  ىف  أرضية  منصات 
هجوًما  شن  لروسيا  يتيح  قد  مام  املدى،  متوسطة 
موسكو  أن  إال  إنذار،  سابق  دون  أوروبا  عىل  نوويًا 
”أن  مؤكدة  عليه،  االتفاق  جرى  ملا  خرق  أي  نفت 
واشنطن تحن إىل األحادية القطبية حتى تظل القوة 

الوحيدة يف الساحة الدولية“.
روسيا  التزام  عدم  يف  األمريكية  الشكوك  وتزايدت 
املاضية، حيث سبق وأن  األعوام  املعاهدة يف  بهذه 
روسيا  أوباما  باراك  السابق  األمريىك  الرئيس  اتهم 
عام  مربمًجا  صاروًخا  إطالقها  إثر  املعاهدة  بانتهاك 
تراجع  املعاهدة، ولكنه  بالخروج من  ٢٠١٤، وهدد 
تحت ضغوط زعامء دول أوروبا؛ خشية عودة سباق 
متزايدة  بصورة  الشكوك  هذه  وتصاعدت  التسلح. 
تكررت  ترامب، حيث  دونالد  الرئيس  إدارة  يف ظل 
اتهامات واشنطن لرشيكتها يف املعاهدة بأنها تخرق 
بعض بنودها، وخاصة بعد قيام بنرش روسيا املنظومة 
أن  أساس  عىل    (729 إم   9) طراز  من  الصاروخية 
مداها يتجاوز 500 كم، كام اعرتضت واشنطن عىل 
مرشوع روسيا لبناء منظومة صواريخ عابرة للقارات 
تستطيع اعرتاض أنظمة الدفاع األمريكية للصواريخ، 
نظام  ملواجهة  املخصص  ”إسكندر“  صاروخ  وأهمها 
منظومة  طريق  عن  بولندا  يف  الصاروخية  الدرع 
مركزها منطقة كالينينجراد. وكان رد روسيا املتكرر، 
إجراءات  تتخذ  بل  املعاهدة  تنتهك  ال  أنها  ومازال، 
دفاعية رداً عىل نرش الواليات املتحدة منصات إطالق 

صواريخ ”إم-ىك 41“ عىل أراىض رومانيا وبولندا.

رغم أن إعالن الرئيس األمرييك دونالد ترامب اعتزام 
بالده االنسحاب من معاهدة ”القضاء عىل الصواريخ 
املتوسطة والقصرية املدى“ يتسق والنهج الذي يتبناه 
العام  من  يناير  يف  األبيض  البيت  إىل  وصوله  منذ 
كانت  سواء   ، ما  معاهدة  أن  يرى  فحينام   ،2017
ثنائية أو متعددة األطراف، ال تخدم مصالح الواليات 
املتحدة فإنه يقرر اإلنسحاب منها أو إعادة التفاوض 

بشأنها مجدداً، إال أن هناك أسباب عديدة تقف وراء 
هذه الخطوة، لعل أبرزها:

1- ترجمة تعهدات ترامب االنتخابية، وخاصة تلك 
التفوق العسكري األمرييك، إذ أن  املتعلقة بتعظيم 
االنسحاب من املعاهدة يحقق له ذلك، فمن ناحية 
العسكري األمرييك،  الصناعي  للمجمع  يعطي زخامً 
ومن ناحية ثانية قد يؤدي إىل استنزاف قدرات روسيا 
عىل نحو يؤدي إىل إضعافها والحد من نفوذها اآلخذ 
أثناء  السوفيتي  االتحاد  مع  حدث  كام  التوسع،  يف 

حقبة الحرب الباردة.  
استهداف  من  املتزايدة  األمريكية  املخاوف   -2
ظهور  مع  خاصة  الخارج،  يف  العسكرية  قواعدها 
صواريخ روسية وصينية حديثة واستخدام الطائرات 
أهداف  لرضب  العسكرية  العمليات  يف  املسرية 
”ناشيونال  مجلة  عنه  كشفت  ما  وهذا  معينة، 
إنرتيست“  األمريكية، نقال عن دراسة حديثة أجراها 
مركز أمرييك مختص باالسرتاتيجيا والدفاع العسكري، 
القواعد  أن  من  حذرت   ،2018 أكتوبر  يف  نرشت 
التهديدات  أمام  عاجزة  تقف  األمريكية  العسكرية 
لهذه الدراسة، فإن أبرز  الصاروخية الروسية، فوفقاً 

التهديدات الجديدة للقواعد األمريكية هي صواريخ 
”إسكندر“ الروسية، باإلضافة إىل صواريخ ”كينجال“، 
الدفاعات  قدرة  مدى  املؤكد  الغري  من  حيث 
األمريكية عىل صد هذه الصواريخ. واعتربت الدراسة 
أن ”الواليات املتحدة اليوم يف وضع ال تحسد عليه 
خصوصا مع غياب األموال املخصصة لتطوير وإنشاء 
عىل حامية  قادرة  حديثة  صاروخية  دفاعية  أنظمة 

املنشأت والقواعد العسكرية األمريكية“. 
”ناشيونال  مجلة  مجلة  نرشت  ذاته،  السياق  يف 
فيه  أبرزت   ،  2018 أغسطس  يف  تقريراً  إنرتيست“ 
تفوق روسيا عىل الواليات املتحدة يف ثالثة مجاالت 
يف  للفوز  فرصة  مينحها  ما  وهذا  رئيسية،  عسكرية 
مجال   : هي  املجاالت  وهذه  محتملة،  مواجهة  أي 
الدفاع الوقايئ، والقدرة عىل الردع، مبساعدة أنظمة 
اإللكرتونية  والحروب  املدى،  بعيدة  الصواريخ 
والسيربانية. وأشارت املجلة يف تقريرها إىل أن تأخر 
الواليات املتحدة عسكريا عن روسيا أمر واقع وأكرث 
من حقيقي، وهو واضح يف أوروبا الوسطى والرشقية. 
مع  موسكو  منافسة  فيه  تبدو  الذي  الوقت  ويف 
واشنطن حول العامل أمرًا ميكن مناقشته، إال أن روسيا 
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ملواجهة  الالزمة  واملوارد  اإلمكانيات  بعض  لديها 
تحديات الواليات املتحدة وحلفائها يف منطقة معينة، 
وال سيام يف أوروبا. وحسب املجلة، فإن موسكو تزيد 
الرئيسية مثل صواريخ كروز  من قوتها يف املجاالت 
وأنظمة الدفاع الجوي، وهو األمر الذي  قد يؤدي إىل 

مشاكل كبرية للواليات املتحدة يف املستقبل.  
3- تشري العديد من الدراسات إىل أن أنظمة الدفاع 
الجوي الصاروخية الروسية تتفوق يف الوقت الراهن 
الروسية  املنظومات  أن  إذ  األمريكية،  نظريتها  عىل 
وخصوًصا (إس 400) املنترشة و(إس 500) املرتقب 
الباتريوت  عىل  تتفوق  الخدمة،  يف  قريبًا  وضعها 

األمريكية الحديثة (باك – 3) وعىل نظريتها األخرى 
بعدد  يتعلق  فيام  خاصة  تطوًرا،  األكرث  (ثاد) 
أو  نفسه،  الوقت  يف  مالحقتها  التي ميكن  األهداف 
لناحية الكشف املبكر واالستهداف، فضًال عن رسعة 
االستهداف. فرسعة صواريخ (إس 500) مثًال تتخطى 
مرت   3600) ونصف  مرّات  ثالث  ثاد  رسعة صواريخ 
بالثانية مقابل 995 مرتًا بالثانية)، ومن ثم فإن أحد 
األسباب الرئيسية وراء انسحاب ترامب من معاهدة 
”القضاء عىل الصواريخ املتوسطة والقصرية املدى“، 
الجوي  الدفاع  أنظمة  يف  طفرة  إحداث  يكون  رمبا 
والصواريخ األمريكية يك تتفوق عىل نظريتها الروسية، 

دول  من  للعديد  األفضل  الخيار  اآلن  تشكل  التي 
العامل، كرتكيا والهند، اللتان أبرمتا مع روسيا صفقات 

للحصول عىل منظومة صواريخ(إس 400).
القومي  األمن  اسرتاتيجية  يف  جاء  ملا  االستجابة   -4
ديسمرب  يف  ترامب  الرئيس  أعلنها  التي  األمريكية 
لألمن  تهديد  كمصدر  روسيا  واعتربت   ،2017
أن  إىل  ذاته  الوقت  يف  وأشارت  األمرييك،  القومي 
لتحدي  يسعيان  كغرميني  يعتربان  وروسيا  ”الصني 
يف  ورخائها“  أمنها  وتآكل  املتحدة  الواليات  سلطة 
أن  االتحادية  روسيا  يف  األمن  مجلس  اعترب  املقابل، 
”االسرتاتيجية األمريكية تهدد العامل وأن نهج الهيمنة 

األمريكية يسبب عدم االستقرار“. 

تشري مجمل ردود األفعال حول قرار ترامب اعتزام 
الواليات االنسحاب من املعاهدة إىل سيطرة حالة 
القلق الدويل من تبعات هذه الخطوة عىل األمن 
والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين  عىل  واالستقرار 
”أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني  أعرب  فقد 
جوترييش“، عن أمله ىف أن تتمكن روسيا والواليات 
الخطوة.  هذه  بشأن  الخالفات  حل  من  املتحدة 
ودعا ”جوترييش“، أيضا، إىل توسيع معاهدة الحد 
من األسلحة االسرتاتيجية (ستارت) بشأن األسلحة 
الهجومية االسرتاتيجية، والتى من املقرر أن تنتهى 
ىف غضون ثالث سنوات فقط، كام دعا إىل اتخاذ 

خطوات جديدة لتقليص املخزونات النووية.
فيام رأت الصني أنه من ”الخطأ“ أن تشري الواليات 
املتحدة إىل بكني كسبب لالنسحاب من املعاهدة 
املعاهدة ستظل  مع موسكو، كام أشارت إىل أن 
تعهًدا مهاًم يعزز االستقرار العاملي، وذكرت ”هوا 
تشون ينج“، الناطقة باسم الخارجية الصينية أن 
الصني تعارض االنسحاب.  وعىل الجانب األورويب، 
األورويب  االتحاد  دول  أن  من  املخاوف  تتزايد 
ىف  الروسية  بالصواريخ  املستهدفني  أول  ستصبح 
االتفاقية،  من  املتحدة  الواليات  انسحاب  حال 
ومن ثم تتزايد الضغوط األوروبية تجاه واشنطن 
من أجل عدم  االنسحاب من االتفاقية، مام يظهر 
التوازن  عىل  الحفاظ  يف  االتفاقية  هذه  أهمية 
روسيا  تهديد  خطر  وتحجيم  التسلح  مستوى  ىف 

ألوروبا.       
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معاهدة  من  املحتمل  املتحدة  الواليات  انسحاب 
املدى)  والقصرية  املتوسطة  الصواريخ  عىل  (القضاء 
والسلم  األمن  تهدد  خطرية  تداعيات  إىل  يؤدي  قد 

الدويل، لعل أبرزها:
1- تصاعد سباق التسلح بصورة رمبا تفوق تلك التي 
كانت موجودة إباد الحرب الباردة السابقة، فاملتتبع 
لترصيحات املسئولني يف كل الواليات املتحدة وروسيا 
كل  لدى  اإلرصار  من  حالة  أمام  أننا  بوضوح  يلحظ 
من الطرفني عىل تأكيد تفوقه العسكري عىل الطرف 
يف  الرويس  الرئيس  رصح  وأن  سبق  حيث  اآلخر، 
بتعزيز  اهتامًما  ستويل  بالده  أن  مناسبة  من  أكرث 
قدراتها الدفاعية، وكشف عن مجموعة من األسلحة 
الجديدة، من بينها صاروخ قال أنه ميكنه أن ”يصل 
إىل أي مكان يف العامل“. كام أعلن يف الوقت ذاته عن 
زيادة حصة األسلحة الحديثة يف الجيش الرويس إىل 
نحو 60 باملئة، وتشكيل مجمع عسكري صناعي ذي 
خطة  يف  املستقبل“  ”جيش  يبني  تكنولوجية،  قوة 

السنوات العرش املقبلة.  يف الوقت ذاته، فإن ميزانية 
 ،  2019 لعام  املالية  للسنة  األمريكية  الدفاع  وزارة 
التي بدأت يف األول من أكتوبر 2018 ، تعد األكرب يف 
تاريخ الواليات املتحدة، و تقدر بـ (717) مليار دوالر 
، وتزيد بنسبة ثالثة يف املائة عن امليزانية العسكرية 
للعام 2018 ، أي بنحو (20) مليار دوالر .ولدى توقيع 
الرئيس ترامب عىل هذه امليزانية، قال: ”إن امليزانية 
التي  النارية  القوة  األمريكيني  للعسكريني  ستؤّمن 
يحتاجونها يف أي نزاع ، لتحقيق نرص رسيع وحاسم“، 
خاصة أن هذه امليزانية تويل اهتامًما عاليا بتحديث 
فروع الجيش األمرييك ، مبا فيها القوات االسرتاتيجية 
، وكذلك زيادة عدد األفراد ، وغريها من االستعدادات 
.وال يُستبعد أن تدفع هذه امليزانية منافيس الواليات 
املتحدة ، وعىل رأسها روسيا والصني واالتحاد األورويب 
إىل تعزيز قدراتهم الدفاعية لتحقيق نوع من توازن 

القوى معها.
(القضاء عىل  لالنسحاب من معاهدة  يكون  قد   -2
الصواريخ املتوسطة والقصرية املدى) تبعات ضخمة 
األمريكية يف آسيا، وتحديدا  الدفاعية  السياسة  عىل 
التي  الرئيسية  اإلسرتاتيجية  منافستها  الصني  تجاه 
يخوض ترامب معها حربا تجارية. ومن املعروف أن 

أنفقت  وقد  املعاهدة،  ليست طرفًا يف هذه  الصني 
أمواال كثرية عىل الصواريخ التقليدية، يف الوقت الذي 
تحظر فيه معاهدة األسلحة النووية املتوسطة املدى 
حيازة الواليات املتحدة صواريخ بالستية تطلق من 
 500 بني  مداها  يرتاوح  كروز  صواريخ  أو  األرض، 
الخرباء من أن  العديد من  و5500 كيلومرت. ويحذر 
قوة  حشد  يف  الصني  استمرار  من  األمرييك  القلق 
عسكرية كبرية وتطورها يف غرب املحيط الهادئ، قد 
يضع قوات الواليات املتحدة البحرية يف وضع صعب 
من  جديدة  بالستية  صواريخ  تطوير  عليها  يفرض 
باإللغاء ما مل  الذي تحظره املعاهدة املهددة  النوع 
يتفق طرفاها عىل صيغة تقبلها إدارة ترامب وتتيح 

استمرار العمل بها.
3- تصاعد املخاوف من عودة ”الردع النووي“ : مثة 
الواليات  انسحاب  يؤدي  أن  من  متزايدة  تحذيرات 
الصواريخ  عىل  (القضاء  معاهدة  من  املتحدة 
الحرب  إرث  إحياء  إىل  املدى)  والقصرية  املتوسطة 
الباردة الذي كان يقوم عىل سياسات“الردع النووي“ 
السابق،   السوفيتي  واالتحاد  املتحدة  الواليات  بني 
العقيدة  أن  االعتبار  يف  األخذ  تم  ما  إذا  خاصة 
وزارة  نرشتها  التي  الجديدة  األمريكية  النووية 
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فرباير  من  الثاين  يف  (البنتاجون)  األمريكية  الدفاع 
النووي“  املوقف  ”مراجعة  عنوان  تحت   2018
للواليات املتحدة،  كشفت بوضوح عن نية إدارة 
النووية  الرتسانة  لتطوير  ترامب“  الرئيس ”دونالد 
والخصوم،  لألعداء  ردعاً  أكرث  لتكون  األمريكية 
السلطة  ”ترامب“  الرئيس  العقيدة  هذه  ومتنح 
أوامر برضبات نووية يف حاالت  القانونية إلصدار 
”ترامب“  إدارة  مراجعة  وتنطلق  الطوارئ. 
للسياسة النووية األمريكية من رضورة ردع روسيا، 
وخصوم ومنافيس واشنطن عن استخدام األسلحة 
النووية ضدها وحلفائها من خالل تعزيز قدراتها 
وهذا  املنخفضة.  التدمريية  القوة  ذات  النووية 
يرجع  لروسيا  النووي  التفوق  من  األمرييك  القلق 
باألساس إىل أن األخرية تتجه المتالك قوة ردع ”غري 
نووية“ تعتمد عىل صواريخ تنطلق برسعات أكرب 
عىل  أهداف  رضب  وتستطيع  الصوت  رسعة  من 
مسافات بعيدة بدقة عالية، وهذا ما أشارت إليه 
يف  األمريكية،  إنرتست“  ”ناشيونال  مجلة  بوضوح 

نوفمرب 2017،  العرشين من  عنها يف  تقرير صدر 
حينام كشفت أن روسيا بدأت يف امتالك صواريخ 
أكرب  برسعات  تنطلق  الدقة،  عالية  املدى،  بعيدة 
من رسعة الصوت نحو أهدافها، الفتة النظر إىل أن 
الصواريخ يجعلها متتلك قوة ردع  النوع من  هذا 

تقليدية إضافة إىل قوة الردع النووية.
4- التهديدات املتبادلة باستخدام القوة العسكرية 
قد  الذي  األكرب  الخطر  وواشنطن:  موسكو  بني 
يرتتب عىل انسحاب الواليات املتحدة من معاهدة 
(القضاء عىل الصواريخ املتوسطة والقصرية املدى) 
العسكرية  القوة  باستخدام  التهديد  عودة  هو 
النحو الذي عكسته ترصيحات  الدولتني، عىل  بني 
بايىل  كاى  الناتو،  حلف  لدى  األمريكية  املندوبة 
أكدت  والتي   ،2018 أكتوبر  شهر  يف  هاتشيسون، 
األمريكية  املتحدة  الواليات  استعداد  عىل  خاللها 
عن  تخليها  عدم  حال  ىف  عسكريًا  روسيا  لرضب 
برنامج تطوير الصواريخ املجنحة املتوسطة املدى 
روسيا  األمريكية  املندوبة  واتهمت  املحظورة، 

بانتهاك معاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصرية 
املدى املوقعة بني موسكو وواشنطن.  

روسيا بدورها، وعىل لسان الرئيس فالدميري بوتني، 
هددت بتوجيه رضبة محتملة للدول التي توافق 
وأعرب  أراضيها،  عىل  أمريكية  صواريخ  نرش  عىل 
أثناء مؤمتر صحفي مشرتك يف موسكو مع  بوتني، 
شهر  يف  كونتي،  جوزيبي  اإليطايل  الوزراء  رئيس 
نوفمرب 2018 عن قلق موسكو إزاء قرار واشنطن 
متوسطة  النووية  القوات  معاهدة  عن  التخيل 
تفسح  كهذه  ”قرارات  أن  من  محّذًرا  املدى، 
املجال أمام سباق تسلّح جديد يف العامل“. الخطري 
تهديداته  وجه  أنه  الرويس  الرئيس  ترصيحات  يف 
بالخروج  املتحدة  الواليات  قائالً:“إن قرار  ألوروبا، 
األوروبيني  رشكاءها  يعرّض  قد  املعاهدة  من 
من  املتحدة  الواليات  انسحبت  إذا  للخطر، 
املعاهدة، ونُرشت هذه الصواريخ يف أوروبا، فإننا 
الدول  باملثل، ويجب عىل  الرد  إىل  سنضطر طبًعا 
األوروبية التي ستوافق عىل ذلك (نرش الصواريخ 
لخطر  أراضيها  تُعرّض  أنها  تدرك  أن  أراضيها)،  يف 

رضبة مضادة محتملة من جانبنا“.

يبدو أن العامل مقبل عىل مرحلة جديدة من سباق 
التسلح، فانسحاب الواليات املتحدة من   معاهدة 
املدى)،  والقصرية  املتوسطة  الصواريخ  (القضاء عىل 
التزام روسيا ببنودها، إال أن  وإن كان بدعوى عدم 
تشعر  باتت  املتحدة  الواليات  أن  املؤكدة  الحقيقة 
من  لكل  العسكرية  القدرات  تعاظم  من  بالقلق 
بعيدة  الصواريخ  مجال  يف  وخاصة  والصني  روسيا 
املدى، وأن عليها أن تسارع الخطى إلعادة تحديث 
الجيش األمرييك، وهذا ما كشفه تقرير حديث أعدته 
لجنة من الحزبني الدميقراطي والجمهوري بتفويض 
للدفاع،  ترامب  اسرتاتيجية  لتقييم  الكونجرس  من 
والذي خلص إىل أن الواليات املتحدة فقدت تفوقها 
العسكري بدرجة خطرية، وقد تخرس حربا ضد الصني 
أو روسيا، ونصحت اللجنة الكونجرس بأن يرفع الحد 
بوضوح  يشري  وهذا  العسكري،  لإلنفاق  املسموح 
تفوقها  استعادة  ماضية يف  املتحدة  الواليات  أن  إىل 
مينع  لن  هذا  ولكن  جيشها،  وتحديث  العسكري، 
منافسيها يف املقابل من امليض قدماً يف تعزيز قدراتهم 
الدفاعية والعسكرية.. ما يعني أن العامل عىل أعتاب 

مرحلة جديدة من سباق التسلح.
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يبادل  رئيس  املتحدة  الواليات  تاريخ  يف  يكن  مل 
الوسط اإلعالمي السائد مثل تلك العداوة املعلنة، 
والباحثني  النقاد  من  كثريا  أن  ذلك  من  واألهم 
أن  السنني  لعرشات  يعتقد  ظل  والسياسيني 
يف  السلطة  قمة  عىل  موقعه  يف  الرئيس  استقرار 
بلد دميقراطي غريب ال ميكن أن يحدث من دون 
عالقة جيدة مع املجال اإلعالمي املؤثر والنافذ يف 

هذه البالد.
يف شهر نوفمرب 2018، وقعت حادثة الفتة جديدة 
شبكة  مذيع  ترامب  طرد  حينام  الصدد،  هذا  يف 
”يس إن إن“ جيم أكوستا، من مؤمتر صحفي يف 
الطرد  وهو  بينهام،  مشادة  بعد  األبيض،  البيت 

بتمكني  الحقاً،  صدر  قضايئ  قرار  أبطله  الذي 
أكوستا من دخول البيت األبيض ومامرسة عمله، 
”تفعيالً ملبدأ حرية الرأي والتعبري، املنصوص عليه 

يف التعديل األول من الدستور األمرييك“.
املتبادل  العداء  حالة  ذروة  الحادثة  ليست هذه 
وسائل  من  وغريها  إن“،  إن  و“يس  ترامب  بني 
معتادة  باتت  مامرسة  لكنها  الليربالية،  اإلعالم 

ضمن حالة العداء التي تتفاقم يوماً بعد يوم.

ميكن القول إن تداعيات وصول ترامب إىل منصب 
اإلعالمية  الساحة  عىل  املتحدة  الواليات  رئيس 

األمريكية والعاملية تنحرص يف ثالثة محاور رئيسة؛ 
التواصل  آليات  يف  عاملياً  تغيرياً  كرس  أنه  أولها 
الحكومي، وهو تغيري له أبعاد سلبية، وثانيها أن 
حالة من العداء واالستقطاب الشديدين تتفاعل 
أن  وثالثها  التقليدي،  اإلعالمي  املجال  وبني  بينه 
ينل  مل  له  الحاد  التقليدي  اإلعالمي  املجال  عداء 
من قدرته عىل استكامل واليته وتفعيل سياساته 

عىل عكس األفكار السائدة سابقاً.
الرئيس  غرد   ،2017 العام  من  أكتوبر  شهر  يف 
ترامب قائالً: ”رمبا مل أكن ألصل إىل البيت األبيض 
التواصل  مواقع  يصف  أن  قبل  (تويرت)“،  لوال 
االجتامعي بأنها ”منصة هائلة“؛ وهو األمر الذي 

“ ”
.“ ” :

 ..
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لها، وجعله  الرئيس  انعكس يف تكثيف استخدام 
يعتمد عليها بأكرث مام يعتمد عىل املجال اإلعالمي 

التقليدي كام فعل أسالفه.
بتلك الطريقة يعيد ترامب تشكيل آليات التواصل 
جوهري  بشكل  مستندة  تصبح  بحيث  الرئايس، 
عىل مواقع التواصل االجتامعي، وهو أمر قد يفيد 
واملعالجات  املعادية  األنشطة  تجنب  يف  الرئيس 
غري اإليجابية ألنشطته وسياساته يف بيوت اإلعالم 
يسهل  نفسه،  الوقت  يف  لكنه  الكربى،  التقليدية 
إصدار الرسائل الحادة والقصرية وغري املدروسة يف 
كثري من األحيان، مام يفتح الباب أمام املزيد من 

املصاعب واملشكالت للبيت األبيض.

يتفق كثري من الساسة والباحثني األمريكيني عىل 
بالحدة  تتسم  التي  ترامب  الرئيس  توجهات  أن 
االستقطاب،  من  حالة  تكرس  األحيان  بعض  يف 
وتفاقم العدوانية يف الخطاب السيايس واإلعالمي، 
بينام يذهب آخرون إىل أن عداء اإلعالم التقليدي 
عدم  عىل  دليالً  ميثل  لرتامب  املؤثر  األمرييك 
الليربايل  للتأثري  وخضوعه  اإلعالم  هذا  حيادية 

والدميقراطي.
الرئيس  جدد   ،2017 العام  من  ديسمرب  شهر  يف 
األمرييك، هجومه عىل صحيفة ”نيويورك تاميز“، 
يف  يومياته  عن  الصحيفة  نرشته  تقرير  عقب 

البيت األبيض، أكدت خالله أنه يشاهد التلفزيون 
يوميا من 4 إىل 8 ساعات.

وعىل الفور رد الرئيس يف تغريدة عرب حسابه عىل 
هذه  آخر،  خاطئ  ”تقرير  قائالً:  ”تويرت“،  موقع 
أشاهد  بأنني  الفاشلة،  تاميز)  (نيويورك  يف  املرة 

التلفزيون من 4 إىل 8 ساعات يومياً“.
وأضاف ”غري صحيح فنادرا ما أشاهد (يس إن إن) 
أبدا، كام  أو (إم إس إن يب يس)، هذا إن فعلت 
ال أشاهد إطالقًا برنامج (يس إن إن) الذي يقدمه 

دون ليمون أغبى رجل عىل التلفزيون“.
بأنهام  القناتني  وصف  عند  ترامب  يتوقف  مل 
ينرشان ”األخبار الكاذبة“، لكنه راح أيضاً يشري إىل 
بأنه ”أغبى  بعينه، ويتهمه ببساطة  اسم إعالمي 

رجل عىل التليفزيون“.
ترامب  الرئيس  وإدارة  األبيض  البيت  يهاجم 
عدم  فيه  ويرى  رشاسة،  بكل  األمرييك  اإلعالم 
الحياد واملوضوعية، وعدم املسؤولية تجاه الوطن، 
للرئيس  اإلعالم  ”تغطية  أن  األبيض  البيت  ويرى 
ترامب تفتقر إىل االحرتام واإلقرار برفعة منصب 

الرئيس“.
لكن هناك يف اإلعالم األمرييك، وخاصة يف الصحف 
تسبب  الذي  هو  ترامب  إن  يقول،  من  الرئيسة 
بهذه الحالة، ويظهر هذا األمر من خالل عينات 

من كالمه وأفعاله منذ توليه الرئاسة حتى اآلن.
يف  ذهب  أيضاً  ترامب  لكن  فقط،  هذا  ليس 
عدائه لوسائل اإلعالم الرئيسة يف بالده إىل اتهامها 
باإلرضار باملصلحة الوطنية، حني تحدث إىل بعض 
املسؤولني العسكريني قائالً: ”الصحافة غري النزيهة 
تقاريرها  يف  تنقل  أن  تريد  ال  أمريكا  يف  للغاية 

األعامل اإلرهابية“.

نفوذ  عىل  كثرياً  عولوا  الذين  هؤالء  إىل  بالنسبة 
مسار  يف  التحكم  عىل  وقدرته  األمرييك  اإلعالم 
الرؤساء والقادة السياسيني والعسكريني، فقد بات 
قناعاتهم،  بعض  مراجعة  يعيدوا  أن  عليهم  لزاماً 
إثر قدرة ترامب عىل تحدي مراكز اإلعالم القوية 
والنافذة يف بالده، بل والعامل أجمع، من دون أن 
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يتزعزع نفوذه.
لقد غري ترامب قاعدة استقرت عقوداً؛ إذ أثبت  
أن شخصاً من خارج املؤسسة السياسية التقليدية، 
ومن دون دعم كثيف وجدي من منظومة اإلعالم 
انتخابياً صعباً،  التقليدية، ميكن أن يكسب سباقاً 

وأن يستقر يف موضع الرئاسة.
ومل يتوقف األمر عىل ذلك، بل ذهب إىل ما هو 
الشديد مع  ترامب عىل عدائه  أبعد؛ حينام ظل 
والتي  بالده،  يف  الحيوية  اإلعالمية  النفوذ  مراكز 

تحولت بدورها إىل منصات للهجوم عليه .
ليس هذا فقط، لكن مثة شكوكاً جدية، انعكست 
يف تحقيقات رسمية، تفيد أن ترامب استفاد من 
من  أجنبية،  قوى  مبشاركة  مشبوهة،  تدخالت 
أجل تعزيز فرص فوزه باالنتخابات السابقة، وقد 
حدثت التدخالت املزعومة يف مجال «السوشيال 
ميديا» فقط، وال يوجد أي دليل عىل أنها طالت 
الوسط اإلعالمي التقليدي، الذي بقي يف معظمه 

عىل عداء مقيم مع سيد البيت األبيض.
ميكننا أن نستخلص من ذلك أن رئيس أقوى وأهم 
دولة يف العامل، وصل إىل موقعه الخطري، واستقر فيه 
لنحو عامني، من دون شكوك جدية يف قدرته عىل 
بعدم  قاطع  حسم  دون  ومن  األوىل،  واليته  إمتام 
أنه عىل حالة  بوالية أخرى، رغم  الفوز  قدرته عىل 
عداء كامل مع املنظومة اإلعالمية التقليدية الضخمة 

والنافذة يف بالده، ومناطق أخرى مؤثرة يف العامل.

والواقع أن اإلعالم صناعة ذات تأثري قوي يف الحالة 
السياسية، وهو ينقسم إىل مجالني رئيسني؛ أولهام 
املجال النظامي (الصحيفة، والتليفزيون، واملجلة، 
واملوقع اإللكرتوين املرخص)، وثانيهام املجال غري 
غري  الوافد  واإلعالم  ميديا،  (السوشيال  النظامي 
ضمن  املنضوي  وغري  الدولة  لسيطرة  الخاضع 
نطاق سيادتها)، وبالتايل، ال ميكن فرض السيطرة 

الكاملة عىل املجال اإلعالمي من قبل أي سلطة.
عىل  لظهوره  األول  اليوم  منذ  ترامب  اختار  لقد 

الوسط  يستخدم  أن  األمريكية  السياسة  مرسح 
اإلعالمي غري النظامي، وهو الوسط الذي يصعب 
بسبب  سلطة،  أي  قبل  من  عليه  السيطرة  جداً 
طبيعة ”السوشيال ميديا“، وتراجع قابليتها لتلقي 

الضغوط أو االمتثال للقيود.
من ناحية أخرى، ال زالت استطالعات الرأي تظهر 
تراجعاً يف شعبية ترامب، لكن هذا الرتاجع يبقى 
ملا يحدث ألي رئيس يف دولة دميقراطية  مشابهاً 
أمىض نصف واليته الدستورية يف الحكم، كام أن 
املعدالت التي يحظى بها ترامب تظهر يف الوقت 
الجمهور،  أوساط  بني  وشعبية  سنداً  له  أن  ذاته 
وبني  والجنوب،  والغرب  الوسط  يف  خصوصاً 

البيض، والفئات املحافظة.
الرئيس واإلعالم ميكن  العداء بني  ورغم أن حالة 
أن تفاقم التوتر يف السياسة واملجتمع، وميكن أن 
تضغط عىل الحالة الدميقراطية، وميكن أن تخصم 
الرئيس وتشوه صورته، فإن ترامب ال  من رصيد 
يبدو عازماً عىل الرتاجع عن مواقفه، أو إظهار أي 

مرونة أو رغبة يف الفوز بتأييد اإلعالم التقليدي.
لقد أرىس ترامب قواعد جديدة يف تعاطي القادة 
مع اإلعالم يف املجتمعات الدميقراطية؛ وهي قواعد 
االفرتايض،  اإلعالمي  الوسط  باستخدام  تتعلق 
الذي  التقليدي،  اإلعالم  ملعاداة  االكرتاث  وعدم 

يبدو أن تأثريه ما زال قوياً لكنه مل يعد حاسامً.
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األمن االلكرتوين يتطلب حامية املعلومات الفردية 
واملؤسسية عىل شبكات االتصال، مع االخذ بعني 
املشبوه  للربامج  والتصدي  الوعي  نرش  االعتبار 
الوطنية  القدرات  بناء  خالل  من  و»الهاكرز» 
مؤسسات  كافة  بني  والتنسيق  التعاون  وتعزيز 
املعلومات  أمن  مجال  يف  والخاص  العام  القطاع 
آثار  من  للتقليل  واالفراد،  واألجهزة  واملعدات 
واالقتصاد  املجتمع  عىل  االلكرتونية  الهجامت 

الوطني والقطاعات الحيوية يف الدولة مثل قطاع 
البنوك والنقل واملياه والكهرباء.

قصوى  أولوية  يُشكل  االلكرتوين  االمن  أصبح 
أشارت  حيث   ، ومجتمع  دولة  أي  يف  ومهمة 
أن  إىل  املتحدة  الواليات  يف  واألبحاث  الدراسات 
هناك 6 رضورات ومتطلبات يجب أخذها بعني 

اإلعتبار لتعزيز االمن االلكرتوين  وهي :
املعلومات •  بنية  وتامني  ودفاع  حامية 

التحتية والشبكات الرقمية .
تامني •  يف  االستثامر  عجلة  ودفع  ابتكار 

وتنمية الشبكات الرقمية واالقتصاد الرقمي .
االمن •  مجال  يف  العاملة  القدرات  بناء 

االلكرتوين .
واملؤسسية •  الحكومية  االدارات  تجهيز 

 ......

.
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بشكل افضل للعمل بفعالية وبصورة امنة 
يف العرص الرقمي .

والنزاهة •  االنفتاح  قيم  تحقيق  ضامن 
الرقمي  االقتصاد  يف  واالمن  والتنافسية 

العاملي .
ال أحد يُنكر أن االمن االلكرتوين يهم كل مكونات 
الدولة واملجتمع ، حيث أصبح تدفق املعلومات 
والتقارير والصور مير من خالل شبكات اتصاالت 
عىل  ومراقبة  وتدقيق  حامية  إىل  تحتاج  عمالقة 
مدار الساعة  يف ظل أرتفاع التهديدات االلكرتونية 
والقرصنة والتشويش والخداع من خالل هجامت 
غامضة  جهات  إىل  ينتمون  وقراصنة  تنظيامت 

ومجهولة أحيانا .

من املتوقع أن يزداد حجم التهديدات االلكرتونية 
أنظمة  اخرتاق  خالل  من  العامل  مستوى  عىل 
حامية  تؤمن  ال  التي  الدول  لبعض  املعلومات 
الدولة  يف  الحيوية  القطاعات  يف  الرسية  للربامج 
والتعليم،  والنقل  والطاقة  البنوك  قطاعات  مثل 
الربامج واالنظمة  اخرتاق هذه  تم  واذا  والصحة، 

غري  واملؤسسات  والوزارات  الدولة  تصبح  فقد 
اليومية وسوف  ادامة وتنفيذ اعاملها  قادرة عىل 
تتعطل الحياة  وهذه هي خطورة األمن االلكرتوين 

علينا مواطنني ومؤسسات .

.

لقد أدركت دولة اإلمارات العربية املتحدة مبكراً 
فوضعت  االلكرتوين  األمن  وتحديات  أهمية 
إسرتاتيجية وطنية واضحة املعامل لألمن االلكرتوين 
من أجل رفع مستوى أمن املعلومات واالتصاالت 
يف الدولة وتطبيق املعايري العاملية يف مجال حامية 
والوقاية  الجاهزية  حيث  من  املعلومات  أمن 
واالستجابة، وتنفيذ أفضل برامج متطلبات األمن 
عىل  االلكرتوين  األمن  مخاطر  وتقليل  االلكرتوين 
الهيئة  وأطلقت  الدولة،  يف  الحيوية  القطاعات 
االسرتاتيجية  بالدولة  االتصاالت  لتنظيم  العامة 
إيل رسم  تهدف  والتي  اإللكرتوين،  لألمن  الوطنية 
مسار وطني لتحقيق رؤية دولة اإلمارات الرامية 
متضمنة  واالتصاالت،  املعلومات  قطاع  تأمني  إىل 
وبناء  والوقاية،  الجاهزية  هي  رئيسة  محاور   5
القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بني 

والتعايف،  واالستجابة  الكشف  ورسعة  الجهات، 
مواجهة  عىل  قادرة  وطنية  كوادر  توفري  وأخرياً 

تحديات األمن اإللكرتوين.
عىل  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  تعمل  كام 
عىل  املختصة   الجهات  كل  بني  التعاون  تعزيز 
القدرات  وتطوير  والدويل،  الوطني  الصعيد 
قدرات  وتعزيز  االلكرتونية  للتهديدات  للتصدي 
خلق  أجل  من  املجال،  هذا  يف  واالبتكار  البحث 
الذكية  التكنولوجيا  تستخدم  ومحفزة  أمنة  بيئة 
لصناعة املستقبل االفضل لشعب لدولة االمارات 
من  مستوى  أعىل  وتحقيق  املتحدة،  العربية 
الرفاه والسعادة للجميع يف ظل قيادتنا الحكيمة 

والرشيدة حفظها الله ورعاها. 

 .

اخبار  نرشة  عن   / اإللكرتوين  االمن  إسرتاتيجية 
للدراسات  االمارات  مركز  عن  الصادرة  الساعة 

والبحوث االسرتاتيجية  26 سبتمرب 2018 . 
فيصل  بقلم   / قصوى  أولوية  االلكرتوين  أالمن 

البناي تاريخ 17 فرباير 2017 .
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إن هذا اللواء الذي يترشف اليوم بحمل اسم صاحب 
من  هو  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
تشكيالت النخبة يف القوات املسلحة األردنية ، حيث 
الفعل  رد  لقوة  كتيبة  مبستوى   2014 عام  تأسس 
لواء يضم 3  أصبح مبستوى  عام 2017  الرسيع ويف 
وكتيبة   ، الرسيع/91  التدخل  (كتيبة  هي:  كتائب 
 /61 الرسيع/  التدخل  وكتيبة   ، الرسيع/81  التدخل 
املغاوير)، مدعوماً بكافة أسلحة اإلسناد والخدمات، 
للمساعدة يف  النسايئ املحرتف  العنرص  باإلضافة إىل 

املهام والواجبات الخاصة.
كان يوماً استثنائياً ومشهوداً لقواتنا املسلحة األردنية 
تشهد  وهي  واعتزاز  فخر  وبكل  منتسبيها  بكافة 
واالسم  باإلشارة  اللواء  علم  تسليم  مراسم  ُوتشاهد 
من  اللواء  مرتبات  من  األعالم  حملة  إىل  الجديدين 

لُدّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
مهيبة  عسكرية  مراسم  ضمن  ورعاه،  الله  حفظه 
العربية  االمارات  لدولة  الوطني  بالنشيد  بدأت 

املتحدة والسالم املليك للمملكة األردنية الهاشمية.
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
خالل مراسم التسليم ”إن القوات املسلحة األردنية 
واالحرتافية،  واملعرفة  والخربة  بالكفاءة  لها  مشهوٌد 
اإلماراتية  نظريتها  مع  شاركت  األردنية  القوات  وإن 
يف تنفيذ مهام سالم دولية وتاريخهام حافل بالتعاون 

والعطاء والتنسيق والتدريب املشرتك بني القوتني».
لقد نال لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدخل 
اليشء  الجديد  واملسمى  االسم  هذا  من  الرسيع 
العظيم والكبري واسمى وارفع ما يناله البرش ليكون 
لواء «همة وهامة وقيمة وقامة“، ونحن يف األردن 

املجد  سمو  من  والشموخ  والعز  الفخر  نلنا  أيضاً 
«الشيخ محمد بن زايد آل نهيان»، ومن جانبه قال 
إطالق  ”إن  الحسني  بن  الثاين  عبدالله  امللك  جاللة 
إسم لواء الشيخ محمد بن زايد يأيت تعبرياً عام نكنه 
املتحدة  العربية  االمارات  لدولة  األردين  والشعب 
تقدير  من  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
وعرفان ومحبة، كام نُعرب عن عمق العالقات األردنية 

اإلماراتية التي تظل مثاالً يحتذى).
تأيت هذه الزيارة الكرمية يف وقت تتسارع فيه وترية 
التحديات واملتغريات اإلقليمية والدولية من رصاعات 
وحروب هنا وهناك، وألن القيادة السياسية يف دولة 
التي  األعباء  حجم  تُدرك  املتحدة  العربية  االمارات 
ملوقعها  نتيجة  الهاشمية  األردنية  اململكة  تتحملها 
الجيوسيايس يف منطقة ملتهبة، فجاءت هذه الزيارة 

 ( )
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العميق  االدراك  لتُجسد  السمو  لصاحب  الكرمية 
لدولة  واملشهود  املعروف  العريب  القومي  والحس 
زايد  الشيخ  عهد  منذ  املتحدة  للعربية  االمارات 
عىل  ويعملون  يُواصلون  االبناء  وهاهم  الله،  رحمه 
واإلدارية  العسكرية  القدرات  وتعزيز  األردن  دعم 
التدريب  مجال  يف  املسلحة  لقواته  واللوجستية 
الوطني  األمن  ألن  اللوجستي،  والدعم  والتأهيل 
األردين جزء ال يتجزأ من األمن القومي العريب بكل 

ابعاده ومكوناته.
تقف اليوم دولة اإلمارات شامخة كالجبال العالية اىل 
جانب الشقيقة الكربى اململكة العربية السعودية يف 
اليمن  قيادة تحالف عريب قوي إلعادة الرشعية إىل 
وقرارات  ودولية  وإقليمية  عربية  برشعية  مدعوماً 
أممية. حيث اثبتت القوات املسلحة يف دولة االمارات 
العربية املهنية واالحرتافية والجاهزية القتالية العالية 
من خالل عمليات الطيف الكامل، بحيث أصبحت 
دولة االمارات العربية ”الدرع والردع ”مبا متتلكه من 
قدرات عسكرية واقتصادية وتالحم وطني المثيل له 

عىل مستوى العامل. 

عىل  وباستمرار  األردنية  املسلحة  القوات  تحرص 
العمل عىل تبادل الخربات يف كافة املجاالت العسكرية 
واألمنية مع القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة ملواجهة تحديات ومتطلبات حروب الجيل 

واالعداد  البناء  مسرية  لتكتمل  والخامس،  الرابع 
للقوات املسلحة يف البلدين الشقيقني بقيادة سيدي 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة وسيدي صاحب الجاللة امللك عبدالله الثاين 

بن الحسني حفظهام الله ورعاهام.

اليوم الفخر يفتخر بدولة االمارات العربية املتحدة 
اسسوا  الذين  ابناءها  بهمة  الفضاء  عانقت  والتي 
ليقولوا  الوطني،  الفضاء  قطاع  يف  جديدة  ملرحلة 
وال  باملساحة  ال  تقاس  ال  الدولة  قوة  أن  للعامل 
املؤهلة  البرشية  بالقوى  باملوارد، وإمنا  بالسكان وال 
/ العسكرية واملدنية القادرة عىل اكتساب واكتشاف 
وبناء وتطبيق املعرفة، وهذا هو طموح وإرادة كل 
قيادته  حول  وُملتف  ألرضه  عاشق  إماريت  مواطن 

ومخلص يف عمله.
«عاملني  االردنية  املسلحة  القوات  ابناء  نحن  أما 
السمو  صاحب  سيدي  شكرا  نقول  ومتقاعدين» 
الكرمية  الزيارة  هذه  عىل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
ونحن نرى لواء التدخل الرسيع يحمل اسمك بأحرف 

من نور، حيث جاءت هذه الزيارة لتعزز وتؤكد عىل 
جانب  إىل  دامئاً  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن 
املكرمة  ننىس  ال  حيث  الهاشمية،  األردنية  اململكة 
التي قدمتها دولة االمارات العربية املتحدة للقوات 
املسلحة االردنية قبل سنتني والتي متثلت ببناء مدينة 
تدريب  مدارس   7 تضم  متكاملة  عسكرية  تدريبية 
عسكرية وانشاء 99 بناية سكنية بواقع 1032 شقة 
قدرات  لتعزيز  وظيفي  كسكن  واألفراد  للضباط 
التأهيل واإلعداد  القوات املسلحة يف مجال  وكفاءة 
املسلحة  للقوات  شكراً  أيضاً  لنقول  والتدريب. 

االماراتية.
ختاماً أقول يقف الوطن شامخا بحكمة قيادته وقوة 
اتحاده وتالحم شعبه وشجاعة وبسالة قواته املسلحة 
التي تُشكل أحد وأهم عنارص القوة الوطنية، لتبقى 
العالية  كالجبال  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
واملنارات الشامخة للعلم واملعرفة والقوة، وحكامها 
مصادر قوة وصناع تاريخ مجيد وبيوت كرامة واعتزاز 
أهم  تُشكل  التي  الباسلة  املسلحة  وقواتها  ونخوة، 
عنارص القوة الوطنية، واملدافعة عن الوطن والقيادة 

والدستور والحامية لألهداف واملصالح الوطنية.
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العنارص املعادية متارس حيلها  ورغم هذا، ال تنفك 
بدورها  تتطلب  أساليب جديدة  املبتكرة الستخدام 
رصد  عىل  قادرة  استباقية  وقائية  وسيلة  استنباط 
أي أنشطة هدامة سلفا. ورغم أن رصد السلوكيات 
أن  إال  املعادية   األنشطة  عىل  مؤرشا  يعترب  املريبة 
الوقت  يف  املناسبة  التحذيرات  إطالق  املمكن  من 
املناسب بعد أن نجحت رشكة «ريثيون» يف تطوير 
االستباقي  الرصد   » عىل  تقوم  تحليلية  وسيلة 
 PRoactiVEemergiNg الناشئة»  للتهديدات 

(Threat Detection (PREVENT
السلوكية  األمناط  حول  الخرباء  تقييم  إىل  واستنادا 
للتهديدات  االستباقي  ”الرصد  نظام  يؤمن  الغريبة، 
متعلقة  سلوكيات  أي  رصد   PREVENT الناشئة“ 
وتزويد  املناسب،  الوقت  يف  الناشئة  بالتهديدات 
التي  املبكرة  باإلنذارات  التشغيل  مسؤويل 
حول  التحقيقات  من  املزيد  إلجراء  سيستخدمونها 
الرصد   „ يُعترب  ولهذا،  فيهم.  املشتبه  األشخاص 
تحليلية  وسيلة  الناشئة”  للتهديدات  االستباقي 

للسلوكيات العامة بالنسبة لعدد كبري من املجاالت 
(اإللكرتونية)/شبكات  السربانية  الشبكات  مثل 
الحفر  مبنصات  املتعلقة  والعمليات  اآليل  الحاسب 

وأنشطة الحركة الجوية والساحلية.
آللية  توضيحيا  بيانيا  رسام   1 رقم  الشكل  ويقدم 
عن  الناشئة”  للتهديدات  االستباقي  الرصد   „ عمل 
مصادر  من  األحداث  وتصنيف  وربط  جمع  طريق 
االعتداء”  „منفذ  ل  تبعا  املختلفة  املعلومات 
 .(“when”) ووقته   (“what”) ونوعه   (“who”)

 .

.

 -
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ومبجرد استالم هذه املعلومات وتجهيزها يتم وضع 
ضخمة  عقد  شكل  عىل  للحادث  عشوايئ  تسلسل 
super nodes  متفرقة متثل محذوفات أو فراغات 

ellipses  كبرية تحتوي يف داخلها عىل ُعقد كثيفة.
ويتم رسم األحداث عىل شكل خطوط أو توصيالت 
ومع  املذكورة.  العقد  بني   (edges حوافا  (تُسمى 
وصل  يتم  الزمن  عرب  املشبوهة  العنارص  تواصل 
أو تضعف  تتزايد قوتها  التي  أو قطعها  التوصيالت 
هذه  بني  جمع  التي  املشرتكة  األحداث  لعدد  تبعا 
العنارص، وهو ما يتم توضيحه تبعا لكثافة (أو وزن) 

الحواف الواصلة بني العقدتني.
ويتم بعد ذلك رسم العقد املتصلة ببعضها البعض 
بكثافة داخل الشبكة كعقدة عمالقة متثل األحداث 
أنواع  من  نوع  بكل  املرتبطة  املشبوهة  والعنارص 
التوصيالت  وتعكس  املختلفة.  املعلومات  مصادر 

املتفرقة بني العقد الضخمة عالقة األحداث/العنارص 
املشبوهة بني مصادر املعلومات املختلفة.

يتم  املعلومات  آلية  حواسب  عدة  تتبادل  وعندما 
(أو   IP address االنرتنت  بروتوكول  عنوان  رسم 
املستخدم) الخاص بكل حاسب كعقدة داخل تلك 
الحواف   ) التوصالت  عمل  ويتم  العمالقة،  العقد 
املعلومايت  التبادل  حجم  تعكس  بقحيث  بينهم   (
بينهم. وإذا اتصلت عقدة ما داخل شبكة الحاسب 
طريق  عن  الهواتف  شبكة  داخل  ما  بهاتف  اآليل 
يتم  النصية،  الرسالة  أو   (VOIP) الصويت  االتصال 
توصيل هاتني العقدتني العمالقتني ببعضهام البعض. 
للتهديدات  االستباقي  „الرصد  نظام  وهنا، يستطيع 
الناشئة” PREVENT كشف هيكل الشبكة بفضل 
األحداث  وسلسلة  املختلفة  املعلومات  مصادر 

املتاحة.

للتهديدات  االستباقي  „الرصد  نظام  يقوم  كام 
استقرار  مدى  بتقييم   PREVENT الناشئة” 
عن  متفاوتة  فرتات  عىل  للشبكة  الراهن  الوضع 
بكل  الخاصة  الرئيسية  اإلحصائيات  تلخيض  طريق 
ومدتها  ونوعها  األحداث  عدد  مثل  نشط  عنرص 
العقد  بقية  وبني  العمالقة  العقدة  داخل  ووضعها 
العمالقة األخرى. ويتم بعد ذلك حساب الفرق بني 
الشبكة، وإذا  الحالية والسابقة ألنشطة  التوزيعات 
الرصد االستباقي  الفرق عتبة معينة يقوم „  تجاوز 
الناشئة” بإطالق تحذير/عدة تحذيرات  للتهديدات 

ملسؤول التشغيل/أخصايئ التحليل.

للتهديدات  االستباقي  «الرصد  نظام  قدرات  تعرب 
الناشئة» PREVENT عن نفسها كأفضل ما يكون 
يف حالة زوارق االجتياح حسبام هو مبني يف الشكل 
رقم 2 عندما يكون املضيق الذي يحتوي عىل مناطق 
بأنواع  مزدحام  مالحية  ومسارات  األسامك  لصيد 
الشحن  سفن  مثل  البحرية  القطع  من  مختلفة 
مسارين  أو  مسار  طريق  عن  للمضيق  العابرة 
الصيد  قوارب  من  مجموعات  أربع  أو  مالحيني، 
التي تتخذ تشكيال دائريا أخرضا، أو القطع البحرية 
العسكرية داخل مسار الشحن التي تتحرك بصورة 
أرسع من سفن الشحن، أو 12 زورقا رسيعا صغريا 
بقيادة  واالستجامم  للمرح  زوارق  تتخفى يف صورة 
ضد  عدواين  عمل  لشن  يخططون  (عنارص)  أفراد 
السفن الحربية. وتدخل الزوارق الرسيعة بعد ذلك 
إىل كل منطقة من مناطق الصيد ثم تقف بني زوارق 
الصيد انتظارا التخاذ مسار اعرتايض للسفن الحربية.

الناشئة”  للتهديدات  االستباقي  „الرصد  ويستمد 
تولدها  التي  األحداث  من  معلوماته  مصادر 
أنظمة  برصدها  تقوم  والتي  الزوارق  تحركات 
جهاز  يؤمنها  التي  املتعددة  الرادارية  االستشعار 
املراقبة املتقاطع Intersect Sentry product من 
األحداث  بربط  تقوم  والتي  ”ريثيون“،  إنتاج رشكة 
طرق  استخدام  طريق  عن  املختلفة  التحركات  من 
مسارها  وتغيري  قربها  مدى  مثل  املختلفة  التحليل 
بها  املسموح  الرسعة  تحت  أو  فوق  ورسعتها 
شامل  آيل  تحلييل  وكجهاز  تباطؤها.  أو  وتسارعها 
التحركات  عىل  القامئة  االستخباراتية  للمعلومات 
activity-based intelligence (ABI)، يقوم جهاز 
املراقبة املتقاطع Intersect Sentry بتقديم الدعم 
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اآليل الفوري لعملية اتخاذ القرار، األمر الذي يساعد 
من  الواردة  املعلومات  أهم  تحديد  يف  املحللني 

التدفقات املعلوماتية.
ويقوم نظام „الرصد االستباقي للتهديدات الناشئة” 
(القطع  والعنارص  األحداث  بتجهيز   PREVENT
شبكة  تكوين  أجل  من  العالقة  ذات  البحرية) 
عشوائية لرصد أي تحركات مريبة. ويوضح الشكل 
عدم  يظهر  حيث  الشبكة،  استقرار  مدى   3 رقم 
يف  املسموح  الحد  يتجاوز  خط  صورة  يف  االستقرار 
حالة وجود نشاط مريب من جانب القطع البحرية 
والتدافع  الصيد  قوارب  بني  التحرك  مثل  الرسيعة 

نحو املسار املالحي ونقطة التالقي عند الهدف.
ورغم أن مؤرشعدم االستقرار يتجاوز الحد املسموح 
„الرصد  يعمد  ثانية)   1000 مرور  (قبل  البداية  يف 
االستباقي للتهديدات الناشئة” إىل تجاهل عمليات 
التشكيل.  تزال يف طور  ما  الشبكة  الرصد نظرا ألن 
„الرصد  يقوم  النضج  مرحلة  الشبكة  دخول  وبعد 
كافة  بدراسة  الناشئة”  للتهديدات  االستباقي 
تحذيرية  إشارات  توليد  الرصد عن طريق  عمليات 

ملسؤول التشغيل.

الناشئة»  للتهديدات  االستباقي  «الرصد  تجربة  تم 
الكشف  عمليات  لخدمة  الحقيقية  املعلومات  عىل 
الشكل رقم 4 كيف  النفط. ويوضح  والتنقيب عن 
تقوم شاشة مسؤول تشغيل جهاز املراقبة املتقاطع 
Intersect Sentry  مبراقبة إحدى املناطق البحرية 
العاملة يف مجال الكشف والتنقيب عن النفط. ومرة 
املعطيات  باستخالص  املذكور  الجهاز  يقوم  أخرى، 
مثل  الفورية  التحركات  معلومات  من  التحليلية 
عمليات التسكع loitering واالقرتاب املبارش وكيفية 

الخروج منه.
نظام  يستخدم  الطويل  السيناريو  هذا  مثل  ويف 
 PREVENT ”الرصد االستباقي للتهديدات الناشئة„
األحداث والعنارص (أو الالعبني) ذوي العالقة لرسم 
الشبكة ثم احتساب معدل عدم االستقرار املرتي عىل 
مدار عدة أيام من الرصد واإلبالغ عن أي تحركات 
التحذيرات  عدد   5 رقم  الشكل  ويوضح  مشبوهة. 
اليومية التي يرصدها „الرصد االستباقي للتهديدات 
ألي  معادال  املشبوه  النشاط  يكون  حيث  الناشئة” 
زورق معاد يتجه نحو املشاركة يف عمليات الكشف 
والنفط. وتتعلق زيادة عدد التحذيرات املبلغ عنها 

 (Identified ship (ID 33499 بالسفينة املرصودة
والتي  الشبكة  استقرار  أحد عوامل عدم  التي متثل 
خمسة  عرب  والتنقيب  الكشف  عمليات  يف  تشارك 
البحث  نتائج  عليها  وتنطبق  منفصلة  تحذيرات 
والتحري عن تلك الفرتة، وهي النتائج التي تظهرها 

شاشة مسؤول التشغيل املوضحة يف الشكل رقم 4.
للتهديدات  االستباقي  ”الرصد  نظام  ويتميز 
قابل  مفتوح  بتصميم   PREVENT الناشئة“ 
جهاز  مع  دمجه  وجرى  مستقبال،  للتطوير 
 Adaptive Technique التكيف  أساليب  إدارة 
واملجوقلة  الفضائية  لألنظمة   (Manager (ATM
 Space and «ريثيون»  ورشكة    DockerTM1
يسهل  الذي  األمر   ،  (Airborne Systems’ (SAS
متتلك  التي  املتعددة  األنظمة  عرب  توزيعه  عملية 
القدرة عىل حساب األحداث. ويعترب الجهاز املذكور 
األحداث  ملجريات  طبقا  العمل  سري  إلدارة  جهازا 
من  ويتكون  بالكامل،  املؤمتة  املهام  تنفيذ  بهدف 
العنكبوتية  الشبكة  مع    interface اتصال  وسيلة 
وأنظمة  االستشعار  أنظمة   adapters وموامئات 

تجهيز األحداث وجهاز إلدارة األساليب.
املعلومات  االستشعار  أنظمة  موامئات  وتتلقى 
مصادر  أو  املختلفة  االستشعار  أنظمة  من  الواردة 
أحداث  إىل  املعلومات  تحويل  ثم  املعلومات، ومن 
تجهيز  نظام  ويقوم   ،  streaming events حية 
نظام  موائم  من  األحداث  تلك  باستالم  األحداث 
يعتمد  التي  التحليالت  توليد  ثم  ومن  االستشعار، 
الناشئة“  للتهديدات  االستباقي  ”الرصد  نظام  عليها 

 PREVENT
ويعترب الجهاز Docker جهازا تجاريا مأمونا خفيف 
الوزن يتميز بتصميمه املفتوح وإمكانية تطويره يف 
الربامج  تطوير  عملية  ترسيع  عىل  يعمل  املستقبل 
واستبعاد أي معلومات متضاربة وتوزيع املحتويات 
املتبادلة أو تطبيقها عرب املنضات املتعددة. وميكن 
تطوير نظام „الرصد االستباقي للتهديدات الناشئة” 
تتضمن  التي  للسيناريوهات  تبعا   PREVENT
عند  الالعبني  من  اآلالف  وعرشات  األحداث  ماليني 
 (ATM) التكيف  أساليب  إدارة  جهاز  مع  دمجه 

Docker والجهاز
لألحداث،  فورية  استباقية  تحليلية  أداة  وبوصفه 
الناشئة”  للتهديدات  االستباقي  „الرصد  نظام  يعترب 
PREVENT قادرا عىل تجهيز املعلومات والوصول 
إىل الحدث املشبوه يف أقل من دقيقة واحدة عىل 

وإن  حتى  توب)  (الالب  املحمول  الكمبيوتر  جهاز 
الحوادث  من  حدثا   60,000 و  العبا   840 شمل 
كام  النفط  عن  والتنقيب  الكشف  بحالة  الخاصة 
املستقبلية  التجهيزات  وتشمل   .4 رقم  الشكل  يف 
الناشئة”  للتهديدات  االستباقي  „الرصد  نظام  دمج 
PREVENT كجزء ال يتجزأ من جهاز „إدارة املعارك 
 Cyber Electro مغناطييس”   – اإللكرتو  السرباين 
 (Magnetic Battle Management (CEMBM
أجل  من   SAS واملجوقلة  الفضائية  لألنظمة  التابع 
معاد  سلوك  أي  ورصد  االستباقية  التحليالت  إجراء 
مناورة  اإللكرتونية”  الحرب  حيث يستطيع „ضباط 
العسكرية  للقوات  معادية  تحركات  أي  ومواجهة 

األمريكية.
االستباقي  „الرصد  نظام  أن  هو  القول  واختصار 
مبتكر  نظام   PREVENT الناشئة”  للتهديدات 
لرصد أي نشاط ناشئ محفوف باملخاطر عن طريق 
رسم األحداث والالعبني كشبكة عشوائية ديناميكية. 
تحليل  لتقديم  مفتوحا  أسلوبا  النظام  ويستخدم 
بسهولة  جديدة  مجاالت  ورسم  فوري،  استباقي 
الالعبني  من  جديدة  مجموعة  تحديد  طريق  عن 

واألحداث ذات العالقة.
ويتيح نظام „الرصد االستباقي للتهديدات الناشئة” 
تعديالت  أي  تخزين  إمكانية   PREVENT
تحليلها  ثم  ومن   ، املحدد  للوقت  تبعا  مسلسلة 
بالالعبني  ارتباطها  مدى  لتحديد  الحقة  مرحلة  يف 
واألحداث واألنشطة. ومن ثم، يعترب النظام املذكور 
„ريثيون”  لرشكة  بالنسبة  مهمة  تحليلية  أداة 
تغيري  عىل  قادرة  وسيلة  تأمني  حيث  من  وعمالئها 
األرواح.  وإنقاذ  باملخاطر  املحفوفة  مساراألحداث 
نجاحات  املذكور  النظام  يحقق  أن  الخرباء  ويتوقع 
نظرا  الخمس  العامل  قارات  يف  انتشاره  مع  متزايدة 
يف  مسبوقة  غري  خدمة  يؤدي  مبتكرا  نظاما  لكونه 
ومنع  اإلرهاب  مكافحة  مثل  حيوية  مجاالت  عدة 
الجرائم قبل حدوثها ورصد أي خروقات أو عمليات 
وحامية  اآليل  الحاسب  لشبكات  تخريبية  سربانية 
عن  والدفاع  النفط  عن  والتنقيب  الحفر  منصات 
الرائد  النظام  أن  يعني  وهذا  الساحلية.  الشواطئ 
املذكور يصلح للتطبيقات العسكرية وغري العسكرية 
واالستقرار  األمن  عىل حد سواء، ويساهم يف فرض 
ورصد أي تحركات مشبوهة قد تعكر منظومة األمن 

واألمان والسلم االجتامعي.
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وقد كان النبي َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم يدوام عىل هذه 
األذكار وأمرنا بالتمسك بها واملداومة عليها.

َوِخيَفًة  تََرضًُّعا  نَْفِسَك  ِيف  َربََّك  (َواذْكُْر  تعاىل  قال 

 : رَُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: ” يَُقوُل اللُه َعزَّ َوَجلَّ
أَنَا َمَع َعبِْدي ِحنَي يَْذكُُريِن، فَإِْن ذَكََريِن ِيف نَْفِسِه، ذَكَرْتُُه ِيف 
، ذَكَرْتُُه ِيف َمَإلٍ ُهْم َخرْيٌ ِمْنُهْم)  نَْفِيس، َوإِْن ذَكََريِن ِيف َمَإلٍ

رواه مسلم.
، قَالُوا:  : إيِنِّ َألَْعلَُم ِحنَي يَْذكُُريِن َريبِّ ْهِديُّ قَاَل أَبُو ُعثاَْمَن النَّ
أَذْكُرْكُْم}  {فَاذْكُرُويِن  يَُقوُل:  اللََّه  إِنَّ  قَاَل:  ذَاَك؟  وَكَيَْف 
[البقرة: 152] فَإِذَا ذَكَرُْت اللََّه ذَكََريِن. رواه ابن أيب شيبة.

أيَِب  َعْن  وفرحها،  وسعادتها  القلوب  حياة  الله  وذكر 
َعلَيِْه  اللُه  ِبيُّ َصىلَّ  النَّ َعْنُه، قَاَل: قَاَل  اللَُّه  ُموَىس رَِيضَ 
َوَسلََّم: «َمثَُل الَِّذي يَْذكُُر َربَُّه َوالَِّذي الَ يَْذكُُر َربَُّه، َمثَُل 

الَحيِّ َواملَيِِّت» رواه البخاري ومسلم.
وتطمنئ النفوس املؤمنة بذكر ربها جل جالله فيحصل 
والراحة  النفيس  واالستقرار  والسكينة  الهدوء  لها 
املطلقة، قال تعاىل (الَِّذيَن آَمُنوا َوتَطَْمِنئُّ قُلُوبُُهْم ِبِذكِْر 

اللَِّه أََال ِبِذكِْر اللَِّه تَطَْمِنئُّ الُْقلُوُب) سورة الرعد (28)
الصباحية  األذكار  هذه  عىل  التأكيد  جاء  هنا  ومن 
واملسائية يك يستيقن املؤمن بطاعة ربه ويسعد سعادة 
دامئة يف الدنيا واآلخرة ، ففي الدنيا سعيد بذكر ربه 

سبحانه ويف اآلخرة سعيد بثوابه وأجره.

  معلم حضاري عريق يرتبع شامخاً يف مدينة طرابلس 
وأوسعها  طرابلس  مساجد  أعرق  من  وهو  لبنان،  يف 
تزيد مساحة املسجد عىل  ثالثة آالف مرت  مساحة، 
النوري، ويتميز  مربع، موقع هذا املسجد  يف محلّة 

بشكله املربع وصحنه الواسع ونافورة  ماء الوضوء .
بني هذا املسجد  عام 693 هـ املوافق  1294 م،  بأمر  
مؤرخ  هو  كام  خليل  الدين  األرشف صالح  السلطان 
الرحمن  الله  ”بسم  املسجد:  يف  املنقوش  الجدار  يف 
الرحيم، أمر بإنشاء هذا الجامع املبارك موالنا السلطان 
األمصار  فاتح  والعجم،  العرب  ملوك  سيّد  األعظم، 
ومبيد الكفار، امللك األرشف صالح الدنيا والدين خليل، 
قسيم أمري املؤمنني، ابن موالنا السلطان امللك املنصور 
الله  خلّد  الصالحي،  قالوون  والدين  الدنيا  سيف 
ملكه، يف نيابة املقّر العايل األمريي الكبريي العزى عز 
الدين أيبك الخزندار األرشيف املنصوري نائب السلطنة 
بالفتوحات والسواحل املحروسة عفا الله عنه، وذلك 

يف سنة ثالث وتسعني وستامية والحمد لله وحده“. 
التاريخ  عرب  عديدة  مرات  املسجد  هذا  إعامر  وتم 

كام ييل: فقد أمر السلطان محمد بن قالوون نائبه 
يف طرابلس كستاي النارصي، ببناء األروقة الداخلية 
الجامع  يف عام 715 هـ/ 1310  املطلّة عىل صحن 
الله بتزويده مبنرب  م، ثم أمر األمري قرطاي بن عبد 
خشبي يزدان بزخارف ملونة، وذلك يف عام 726 هـ/ 

1325 م.
 ثم  أمر نائب طرابلس أزدمري األرشيف برتخيم محراب 

الجامع؛ عام 883 هـ/ 1479 م،
الثاين   الحميد  السلطان عبد  أمر   ويف عام 1890 م 
ببناء ملحق خاص يف املسجد  تكرميا ألبناء طرابلس  
وضع يف هذا امللحق  أثر نبوي الرشيف وهو، مسجل 

يف سجالت املحكمة الرشعية يف طرابلس، عبارة عن 
شعرة من شعرات الرسول صىل الله عليه وسلم. ثم 
أقيمت  عامرة لهذا  املسجد  عام 1378 هـ/ 1959 م. 

الطراز العمراين: 
عىل  ويشتمل  ضخمة  أعمدة  عىل  املسجد  يحتوي 
وقبة  بديعة  منارة  وتعلوه  مقببة،  واسعة  أروقة 
واسعة، ويقع املنرب يف جداره القبيل، و يقع عىل ميني 
غرفة،  الغريب  الرواق  ويضم  الكبري.  املحراب  املنرب 
ت لحفظ األثر الرشيف الذي أهداه السلطان  خصصِّ
الشاميل  الطرف  الله. ويف  الثاين رحمه  الحميد  عبد 

الغريب لهذا املسجد بهو واسع جميل. 

ِبالُْغُدوِّ َواْآلَصاِل َوَال تَُكْن ِمَن  الَْقْوِل  َوُدوَن الَْجْهِر ِمَن 
الَْغاِفلِنَي) سورة األعراف (205) ويف هذه اآلية توجيٌه 
رباين باملحافظة عىل األذكار صباحاً ومساءاً ويف جميع 

األحوال.
وقال تعاىل (َواذْكُْر َربََّك كَِثريًا َوَسبِّْح ِبالَْعِيشِّ َواْإلِبَْكاِر) 
سورة آل عمران (41) وهذا تأكيد يطلب املحافظة عىل 

كرثة الذكر يف كل حني.
وضمن الله تعاىل للذاكرين أجرهم عنده فقال تعاىل 
اكِرَاِت أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َمْغِفرًَة  اكِِريَن اللََّه كَِثريًا َوالذَّ (َوالذَّ

َوأَْجرًا َعِظياًم) سورة التوبة (35).
العبد  يذكر  الله  أن  األذكار  يف  العظيم  الثواب  ومن 
ويحفظه بسبب األذكار التي يداوم عليها، قال تعاىل 
سورة  تَْكُفرُوِن)  َوَال  ِيل  َواْشُكرُوا  أَذْكُرْكُْم  (فَاذْكُرُويِن 

البقرة (152).
قَاَل  قَاَل:  ُهَريْرََة،  أيَِب  َعْن  القديس  الحديث  يف  وصّح 
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