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عندما خرج السوفييت من أفغانستان، واندلعت الحرب األهلية يف هذا البلد، 
يف مطلع التسعينيات الفائتة، توجه عدد كبري من املقاتلني األجانب إىل بلدان 
أخرى، حيث أسس بعضهم بؤراً إرهابية، وشن البعض اآلخر هجامت مسلحة 
الدوليني  السلم واألمن  الذي هدد  ضد أهداف مدنية وحكومية؛ وهو األمر 

تهديداً كبرياً.
تنظيامت يف  قادة  األفغانية الحقاً  الحرب  يف  األجانب  املقاتلون  أضحى  لقد 
العراق، واألردن، والسعودية، ومرص، وغريها من البلدان، كام كانوا جزءاً رئيسياً 

من التدبري والتنفيذ لعمليات إرهابية كبرية، وحروب استمرت لسنوات طوال.
تفيد تقارير ودراسات علمية موثوقة أن عنارص أجنبية تقاتل تحت راية ”تنظيم 
الدولة اإلسالمية“ يف العراق وسوريا، غادرت تلك األرايض ألسباب مختلفة، وأنها 
مل ترجع إىل دولها األصلية، وفضلت عوضاً عن ذلك أن تتجه إىل بؤر ساخنة، يف 

مناطق تتسم بالفوىض، لتامرس أنشطتها اإلجرامية.
يف 29 أبريل 2014، كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يتحدث يف حفل 
تخرج دفعة جديدة يف أكادميية الرشطة، بصنعاء، حني أكد أن ”70 % من أعضاء 
تنظيم القاعدة الذين يقاتلون يف اليمن من األجانب“، داعياً إىل تفقد ”ثالجات 
املوىت يف املستشفيات اليمنية، والتي تحوي جثثاً ملقاتلني من الربازيل، وهولندا، 

واسرتاليا، وفرنسا، وغريها من الدول».
جديد  مصطلح  نشأ  دولهم،  إىل  العائدين“  ”اإلرهابيني  مصطلح  إىل  إضافة 
الراهنة؛  تتداوله معظم معاهد الدراسات والبحوث االسرتاتيجية يف األوقات 
وهو ”اإلرهابيون الجائلون“، الذين ال يستقرون يف أماكنهم بسبب املواجهة مع 
قوات مكافحة اإلرهاب الدولية أو املحلية، وال يعودون إىل بلدانهم األصلية، 

ألنها ال تشكل بيئة مناسبة ألنشطتهم.
 The Soufan ، ويف دراسة نرشتها مجموعة ”سوفان“ للبحوث االسرتاتيجية
Group جاء أن نحو 30 ألف مقاتل أجنبي انخرطوا يف األنشطة القتالية يف 

سوريا والعراق، وأن نحو %30 منهم غادروا إىل بالدهم أو إىل بلدان أخرى.
التي  املخاطر  الجائلني“، وتتزايد  تفاقم ظاهرة ”اإلرهابيني  األدلة عىل  تتزايد 
ميكن أن تنجم عن تجمعهم يف بؤر ساخنة، تعمها الفوىض، وتغيب فيها سلطة 

الدولة.
لطاملا كان اليمن بيئة سانحة لظهور أعامل العنف بسبب طبيعته الجغرافية 
وإطاره الثقايف التقليدي، ومع ذلك فإن مخاطر اإلرهاب مل تصل إىل الحدود 
القصوى إال مع تهاوي سلطة الدولة، واالنقضاض عىل الرشعية، واتساع رقعة 

التمرد، املدعوم من إيران.
 يسود اعتقاد جازم عىل نطاق واسع بأن التحالف العريب بقيادة اململكة العربية 
السعودية، وتشارك فيه اإلمارات بقوة، يستهدف إعادة السلطة الرشعية يف 
اليمن، وسحق التمرد الحويث، والحد من التدخل اإليراين؛ وهو اعتقاد صحيح 

ال ريب فيه.
لكن كثريين ال يُقّدرون حجم املخاطر الناجمة عن تحول اليمن إىل بؤرة لتجمع 
اإلرهابيني ”العائدين“ و“الجائلني“، وتوفري قاعدة مناسبة لهم لشن هجامتهم 

عىل املستويني اإلقليمي والدويل.
أحد أهم األسباب التي تقاتل اإلمارات من أجلها يف اليمن، ضمن ”التحالف 
الجائلني“، واملهزومني يف حروبهم ضد  العريب“، يكمن يف حرمان ”اإلرهابيني 

”التحالف الدويل“، من مالذ جذاب وآمن يف جنوب شبه الجزيرة العربية.
وعليه نرى بأنه ينبغي أن يلتفت العامل إىل هذا الدور، وأن يسعى إىل تقديم 
كل أشكال الدعم واملساعدة، ليك تكمل اإلمارات والسعودية ودول التحالف 

مهمتها يف اليمن بنجاح.

بقلم :
المقدم ركن/ يوسف جمعة الحداد

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

اليمن واإلرهابيون 
الجائلون

 في عبارة شهيرة لكارل ماركس، 
يقول: «إن التاريخ يعيد نفسه في 

المرة األولى كمأساة، وفي المرة 
الثانية كمهزلة»؛ وهي عبارة يمكن 

بتوخيها الحد من تكاليف كبيرة 
قد تتكبدها الدول، بسبب عدم 

استخالص الدروس والعبر الواجبة 
من الوقائع. 
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محمد بن زايد : الرعيل األول من كلية زايد كان 
لهم دور مهم في قيادة الوحدات العسكرية

التقى الدفعة األولى من خريجي كلية زايد الثاني العسكرية

وأشاد سموه خالل لقائه يف نادي ضباط القوات 
املسلحة الرعيل األول من الدفعة األوىل لخريجي 
الطيبة  بالجهود  العسكرية  الثاين  زايد  كلية 
من  الوطن  أبناء  بذله  الذي  الدؤوب  والعمل 
خربات  من  قدموه  ومبا  األوىل  الدفعة  خريجي 

وأفكار ومشاريع تطويرية عززت من أداء قواتنا 
لبنتها  التي وضع  الكلية  املسلحة منوها إىل أن 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  األوىل 
نهيان طيب الله ثراه ضمن رؤيته الثاقبة لتطوير 
املؤسسة العسكرية أسهمت خالل الفرتة املاضية 

يف إعداد كوادر وطنية مؤهله تحملت املسؤولية 
بدورها  تقوم  زالت  وما  بإخالص  األمانة  وأدت 

بكل كفاءة ومهنية.
الرعيل األول من كلية زايد  و أضاف سموه إن 
قيادة  يف  مهم  دور  لهم  كان  العسكرية  الثاين 

 أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة عن اعتزازه وتقديره لرجاالت الدولة الذين خدموا في المؤسسات الوطنية في بداية تأسيسها 

وحملوا أمانة تطويرها وتحديثها وساهموا بشكل أساسي في جعل العمل الوطني المخلص أكثر رسوخا 
في نفوس ذلك الجيل واألجيال الالحقة.
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ووضع خطط  العسكرية  والتشكيالت  الوحدات 
التطوير والتحديث سواء يف الجوانب اإلدارية أو 
التنظيمية أو التدريبية أو التسليح وكانت سريتهم 
والتفاين يف سبيل  والبذل  بالعطاء  املهنية حافلة 
تدعيم ركائز العمل العسكري وتأدية الواجب يف 

ميادين العز والرشف.
العسكرية  الثاين  زايد  كلية  إن  سموه  وأضاف 
مبتابعة  العسكرية حظيت  الكليات  من  وغريها 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  وعناية 
الذي  األمر  الله  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
يف  األساسية  العسكرية  الكليات  إحدى  جعلها 
املنطقة وتضاهي يف مستواها العلمي والعسكري 

والتدريبي باقي الكليات العسكرية العاملية.
آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  وقال صاحب 
أثبتت كفاءة عالية يف  املسلحة  قواتنا  إن  نهيان 
وامليدانية  العسكرية  وعملياتها  مهامها  جميع 
الكليات  وتقدم  تطور  بسبب  ليس  وهذا 
العسكرية وباقي وحدات قواتنا املسلحة فحسب 
نيل رشف  الوطن  أبناء  بسبب حب  أيضا  ولكن 
وإخالصهم  ومتيزهم  بها  االلتحاق  عرب  الجندية 
ووالئهم وشجاعتهم التي أثبتوها يف كل امليادين 

واملواقع.
يف  املسلحة  قواتنا  وأفراد  لضباط  سموه  ومتنى 
من  املزيد  وبذل  والنجاح  التوفيق  املواقع  كل 
الجهود التي ترفع من مستوى التعليم والتدريب 

والجاهزية.
من جانبهم أعرب ضباط الدفعة األوىل لكلية زايد 
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بنيل  وفخرهم  اعتزازهم  عن  العسكرية  الثاين 
رشف خدمة الوطن من ميدان القوات املسلحة 
مشريين إىل أن قيادتنا الحكيمة منذ عهد املغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه 
املسلحة  القوات  لبناء  الصلبة  القواعد  وضعت 
عىل أسس سليمة ووفق خطط اسرتاتيجية تخدم 
مصالح الوطن واملواطن ليواصل رعايتها ودعمها 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة حفظه الله ومبتابعة ورؤية سديدة 
لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
حتى أضحت قواتنا املسلحة درع الوطن األمني 

وحصنه املنيع.
خليفة  متقاعد  اللواء  قدم  اللقاء  ختام  ويف 
املزروعي نيابة عن الدفعة األوىل لوحة تذكارية 
لخريجي  الرشف  قامئة  أسامء  حملت  لسموه 
الدفعة وتضمنت مقولة للراحل الكبري املغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه 
جاء فيها " إن التاريخ سلسلة متصلة من األحداث 
يعرف  ال  ومن  للاميض  امتداد  إال  الحارض  وما 
ماضيه ال يستطيع أن يعيش حارضه ومستقبله".

حرض اللقاء معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين 
وسعادة  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 
مبارك  محمد  وسعادة  الخيييل  سهيل  حمد 
املزروعي وكيل ديوان ويل عهد أبوظبي وسعادة 
الفريق عبيد عيل الكعبي وسعادة الفريق الركن 
نائب  مستشار  الفاليس  البواردي  أحمد  جمعة 

القائد األعىل للقوات املسلحة.
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شهد افتتاح ميدان الثقيبة للرماية

طحنون بن محمد: تطوير القوات المسلحة 
التزام ثابت وأولوية وطنية

     جاء ذلك خالل حضور سموه اإلحتفال الذي 
مبناسبة  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  أقامته 
التابع  الثقيبة  الرماية  ميدان  وتدشني  افتتاح 
لقيادة الطريان املشرتك والذي يضاف إىل مراكز 

التدريب والتأهيل بقواتنا املسلحة.
آل  محمد  بن  الشيخ طحنون  سمو  وأثنى       

نهيان عىل املستوى الرفيع  والقدرات االحرتافية 
خالل  املسلحة  قواتنا  صقور  عليه  ظهر  التي 

فعاليات العرض امليداين لالحتفال .
    حرض اإلحتفال الشيخ هزاع بن طحنون آل 
نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم يف منطقة العني 
وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

مطر  وسعادة  املسلحة  القوات  أركان  رئيس 
ورؤساء  الدفاع  وزارة  وكيل  الظاهري  عيل  سامل 
ضباط  وكبار  الرئيسية  القوات  وقادة  الهيئات 

املسلحة. القوات 
    بدأ اإلحتفال بوصول راعي الحفل بينام إحدى 
الطائرات التابعة للقوات املسلحة تحلق يف الجو 

أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين أن التزام دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بتطوير القوات المسلحة وتوفير المقومات التي تجعلها قادرة على النهوض بمسؤولياتها وأداء 

واجباتها التزام ثابت ومن األولويات الوطنية التي تحظى برعاية ودعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال 
نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة حفظه هللا و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه هللا ومتابعة دؤوبة وبصمات واضحة لصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.
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رافعة علم دولة اإلمارات خفاقا لتبدأ بعد ذلك 
الذكر  آيات  من  عطرة  بتالوة  اإلحتفال  مراسم 
املشرتك  الطريان  قائد  بعدها  ألقى  الحكيم 
وأكد  والحضور  الحفل  براعي  فيها  رحب  كلمة 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  حرص 
للقوات  األعىل  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
السمو  صاحب  وأخيه  الله"  "حفظه  املسلحة 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  الشيخ محمد 
" رعاه  الوزراء حاكم ديب  الدولة رئيس مجلس 

يعتبر الميدان مطلبًا 
هامًا لتطور المعركة 
الحديثة بالمفهوم 

المشترك
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الله " ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
املسلحة  قواتنا  لتطوير  املسلحة  للقوات  األعىل 
املتطورة و  املعدات  األسلحة و  توفري  من خالل 
العالية  الكفاءة  لتحقيق  القتالية  القدرات  توفري 
فروعها  مبختلف  املسلحة  القوات  لوحدات 
يتطلب  كان  مام  منها  املطلوبة  املهام  إلنجاز 
رماية  وميادين  تدريب  مناطق  توفري  أيضا 

مناسبة إلستخدام هذه االسلحة واملعدات.
" لقد جاء   : الطريان املشرتك      و أضاف قائد 
للطريان  الثقيبة  الرماية  ميدان  وتدشني  افتتاح 
املعركة  لتطور  متطلبا  باعتبارة  اليوم  املشرتك 
األسلحة  تكامل  و  املشرتك  باملفهوم  الحديثة 

الطائرات  و  الجوية  األسلحة  فيها  تلعب  والذي 
و  املعارك  نتائج  تغيري  يف  بارزا  دورا  العامودية 

الحديثة". الحروب 
التدريب      وأوضح أن القصد من امليدان هو 
األسلحة  لجميع  الحية  بالذخرية  الرماية  عىل 
تتناسب  مختلفة  مديات  و  إرتفاعات  ضمن 
مراعاة  مع  املستقبلية  و  الحالية  القدرات  مع 
يف  الوحدات  كفاءة  لرفع  األمان  إحتياطات 

إستخدام النريان املشرتكة.
آل  محمد  بن  طحنون  الشيخ  سمو  وشاهد   
خالل  العني  منطقة  يف  الحاكم  ممثل  نهيان 
غري  معادية  قوات  مع  التعامل  سيناريو  الحفل 
صدرت  حيث  املسؤولية  منطقة  يف  منظمة 

من  قريب  جوي  اسناد  وجود  برضورة  األوامر 
قبل قيادة الطريان املشرتك التي نفذ فيها صقور 
قواتنا املسلحة سيناريوهات حية طبقوا فيها ما 
تلقوه من مهارات وخربات لتأدية مهام مشرتكة 
األهداف  لتحديد  وصوال  العمليات  مرسح  يف 

بدقة.
الفريق الركن      ويف نهاية الحفل قدم سعادة 
القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاين  محمد  حمد 
محمد  بن  طحنون  الشيخ  سمو  إىل  املسلحة 
أنتجتها  التي  الصنع  إماراتية  سلطان"   "بندقية 
رشكة كراكال العاملية وتسميتها بهذا االسم تيمنا 
بن  محمد  سلطان  الركن  العقيد  الشهيد  باسم 
وذلك  اليمن  يف  ارتقى  الذي  الكتبي  هويدن 
إميانا مبا قدمه جنودنا البواسل يف ميدان الرشف 
الرشعية  الستعادة  العسكرية  العمليات  خالل 
األمل   وإعادة  الحزم  عاصفة  ضمن  اليمن  يف 
سطروها  التي  العطرة  الشهداء  لسرية  وتخليدا 
لن  تاريخية  ملحمة  ضمن  الطاهرة  بدمائهم 
الطريان  قيادة  قدمت  كام  األذهان..  عن  تغيب 

املشرتك هدية تذكارية اىل سموه.
آل  محمد  بن  الشيخ طحنون  سمو  توجه  و     
نهيان ممثل الحاكم يف منطقة العني و الحضور 
يف نهاية االحتفال بالدعاء لشهداء الوطن الذين 
دولة  رفعة  سبيل  يف  رخيصة  أرواحهم  قدموا 

اإلمارات والذود عن ترابها الغايل.
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البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  استقبل 
نادي  يف  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير  الفاليس 
ضباط القوات املسلحة بأبوظبي معايل محمد 
الدفاع  وزير  نائب  أتامريادوفيش  تجولييف 

الرتكامنستاين والوفد املرافق له. 
التعاون  عالقات  بحث  اللقاء  خالل  جرى 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بني  والصداقة 
تعزيزها  وسبل  تركامنستان  وجمهورية 
العسكري  التعاون  مجال  يف  خاصة  وتطويرها 

والدفاعي. 

محمد بن زايد يستقبل 
قائد العمليات الخاصة 

المشتركة لدول 
التحالف العربي

البواردي يستقبل 
نائب وزير الدفاع 
التركمانستاني

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبل 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
صاحب  الشاطئ  قرص  يف  املسلحة  للقوات 
تريك  بن  فهد  الركن  اللواء  األمري  املليك  السمو 
املشرتكة  الخاصة  العمليات  قائد  عبدالعزيز  بن 
لدول التحالف العريب يف عملية إعادة األمل الذي 
تقوده اململكة العربية السعودية يف اليمن. واطلع 
سموه من صاحب السمو املليك األمري اللواء الركن 
فهد بن تريك بن عبدالعزيز عىل تطورات األوضاع 

العمليات  وسري  األمل،  إعادة  لعملية  امليدانية 
اليمني  الوطني  الجيش  يحرزه  وما  الجارية 
من  التحالف  قوات  مبساندة  الشعبية  واملقاومة 
تقدم الستعادة الرشعية يف اليمن من امليلشيات 
تحقيق  يف  اليمني  الشعب  ومساعدة  االنقالبية 
عودة االستقرار واألمان لوطنهم، ودعم املؤسسات 
الوطنية لخدمة التنمية الشاملة يف اليمن إضافة 
اليمني يف  الحاجات اإلنسانية للشعب  تأمني  إىل 

كافة املناطق اليمنية.

اإلقليمية  القضايا  مجمل  استعراض  تم  كام 
والدولية والتطورات الراهنة يف املنطقة خاصة 
بني  املشرتك  والتنسيق  بالجهود  يتعلق  فيام 
يف  واالستقرار  األمن  دعائم  إرساء  يف  البلدين 

املنطقة.
وتطرق الجانبان كذلك إىل عدد من املوضوعات 
ووجهات  الرأي  وتبادال  املشرتك  االهتامم  ذات 

النظر حولها.
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ثاين  محمد  الركن حمد  الفريق  سعادة  استقبل 
مبكتبه  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 
 .. أبوظبي  يف  املسلحة  للقوات  العامة  بالقيادة 
نائب  الصباح  النواف  عبدالله  الركن  الفريق 
والوفد  الكويتي  للجيش  العامة  األركان  رئيس 

املرافق له.
استعرض الجانبان خالل اللقاء العالقات األخوية 
وأكدا  البلدين  بني  القائم  العسكري  والتعاون 
مصالح  يخدم  مبا  التعاون  تعزيز  عىل  حرصهام 

البلدين الشقيقني.

ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  حرض 
الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة يف الكويت 
اختتام  يف  جاءت  التي  الضباط"  "كبار  ندوة 
فعاليات مترين حسم العقبان 2017 بعنوان "امن 
الخليج العريب يف ظل التحديات االقليمية". وكان 
التمرين العسكري "حسم العقبان 2017" انطلق 
يف 19 مارس املايض عىل االرايض الكويتية مبشاركة 
التعاون  قواتنا املسلحة وقوات من دول مجلس 
املتحدة  والواليات  الجزيرة  درع  قوات  وقيادة 

االمريكية.
الوزراء  رئيس مجلس  نائب  ألقاها  كلمة  وخالل 
وزير الدفاع الكويتي الشيخ محمد الخالد الحمد 
الصباح خالل ندوة "كبار الضباط" قال ان مترين 

الخربات  تبادل  العقبان 2017" يسهم يف  "حسم 
املشاركة  الجهات  بني  والتنسيق  التعاون  وتعزيز 

السيام يف مجال ادارة االزمات.
تعزيز  يف  تسهم  التامرين  هذه  مثل  ان  وأضاف 
تهديدات  اي  لردع  واملشرتك  املتكامل  العمل 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  تواجه 
بني  العمل  منظومة  تطوير  عن  فضال  العربية 
وزارات ومؤسسات الدولة املعنية بإدارة االزمات 
ودعم العمليات العسكرية واالمنية داخل البالد 

وخارجها.
املشاركة يف  الجهات  بذلتها  التي  بالجهود  وأشاد 
مبا  اظهرتها  التي  املتقدمة  واملستويات  التمرين 
مواجهة  يف  والكفاءة  االستعداد  حجم  يعكس 

مختلف التحديات. 
يذكر أن مترين "حسم العقبان" يصنف بأنه من 
االقليمي  املستوى  عىل  العسكرية  التامرين  اكرب 
والدويل حيث يهدف اىل تطوير مستوى التنسيق 
واالدارات  واملؤسسات  الوزارات  بني  والتعاون 
يف  دورها  وتأصيل  االزمات  ادارة  يف  الحكومية 

دعم العمليات العسكرية واالمنية.
ويهدف التمرين اىل تبادل الخربات ورفع مستوى 
التهديدات  لردع  املشاركة  الدول  بني  التنسيق 
التعاون  وتعزيز  واالقليمي  املحيل  املستوى  عىل 

الدفاعي بني الدول الشقيقة والصديقة.

... ويستقبل نائب رئيس األركان الكويتي

رئيس األركان يشهد ندوة كبار الضباط لتمرين حسم العقبان بالكويت
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رئيس األركان 
يلتقي المفتش 
العام المغربي

ثاين  محمد  حمد  الركن  الفريق  معايل  التقى 
الجرنال  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 
العام  املفتش  الوراق  عبدالفتاح  ديفيزيون  دو 
للقوات امللكية املغربية وذلك خالل الزيارة التي 

قام بها معاليه إىل اململكة املغربية الشقيقة.
خالل  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  واستعرض 
املغربية  امللكية  للقوات  العام  املفتش  لقائه 
الجانبني  بني  القائم  والتعاون  األخوة  عالقات 
وسبل تعزيزها خاصة فيام يتعلق منها باملجاالت 

الدفاعية والعسكرية .

رئيس هيئة 
العمليات يشهد 

حفل تخريج 
14 دورة في 
القوات البرية

املسافري  عبدالله  مصبح  سيف  الركن  اللواء  شهد 
رئيس هيئة العمليات  االحتفال الذي أقامته قيادة 
تخصصية  دورة   14 تخريج  مبناسبة  الربية  القوات 

لضباط وضباط صف واألفراد.
الربية  القوات  معهد  أقيم يف  الذي  االحتفال  حرض 
بدأت  املسلحة،  القوات  ضباط  كبار  من  عدد 
الذكر  آيات  من  عطرة  بتالوة  الحفل  فعاليات 

الحكيم، بعدها ألقى قائد مدرسة املشاة كلمة بهذه 
املناسبة رحب فيها براعي الحفل والحضور قائالً :“ 
أن طريق العلم هو طريق التميز واالحرتاف، وهو 
الوطن،  الذود عن حمى  لتنفيذ واجباتنا يف  سبيلنا 
الرتدد  وعدم  الدائم  االجتهاد  يتطلب  طريق  وهو 

والسعي املستمر يف طلب العلم“.
لهذا  املخلصني  األوفياء  الجنود  :“سنبقى  وأضاف 

الوطن الغايل ولقائد مسريتنا سيدي صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 

األعىل للقوات املسلحة حفظه الله ورعاه“.
مصبح  سيف  الركن  اللواء  قام  الحفل  ختام  ويف 
بتوزيع  العمليات  هيئة  رئيس  املسافري  عبدالله 
الصور  والتقاط  الدورات،  أوائل  عىل  الجوائز 

التذكارية مع الخريجني.   
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وفد من القوات 
المسلحة يقدم 

واجب العزاء 
ألسرة الشهيد 
عبدهللا الحمادي

سعادة  برئاسة  املسلحة  القوات  من  وفد  قدم 
قائد  الكعبي  رسور  هالل  سامل  الركن  اللواء 
الشهيد  ألرسة  واملواساة  العزاء  واجب  االحتياط، 
وذويه  الحامدي  عيىس  محمد  عبدالله  الرقيب 

الدولة،  داخل  مبهمه  قيامه  أثناء  استشهد  الذي 
العزاء  الوفد  ملجلس  بها  قام  زياره  خالل  وذلك 

مبدينة خور فكان.
رسور  هالل  سامل  الركن  اللواء  سعادة  وتوجه 

الكعبي بالدعاء إىل الله تعاىل أن يتغمد الشهيد 
مع  جناته  فسيح  يسكنه  وأن  رحمته،  بواسع 
وأن  رفيقاً،  أولئك  وحسن  والصديقني  الشهداء 

يلهم أهله الصرب والسلوان.

دائرة  من  نسائيا  وفدا  الدفاع  وزارة  استقبلت 
الخدمات االجتامعية يف إمارة الشارقة برئاسة ناعمة 
الزرعوين مدير فرع الدائرة يف املليحة وذلك ضمن 
التي  الدولة  يف  املجتمعية  للمبادرات  الوزارة  دعم 
تؤكد من خاللها أهمية التواصل مع فئات املجتمع.
وزار الوفد " واحة الكرامة " حيث أكد أن تضحيات 
الشهداء األبرار ستبقى خالدة يف نفوسنا عرب األجيال 
التي  الوطنية  به يف مسريتنا  نهتدي  نرباسا  وستظل 

ارتكزت عىل مبادىء العزة والكرامة ونرصة املظلوم 
وترسيخ العدل.. 

بواسع  الشهداء  يتغمد  أن  وجل  عز  املوىل  داعيا 
رحمته وأن يجعل مقامهم مع الصديقني والصالحني.
كام قام الوفد بجولة يف أهم معامل مدينة أبوظبي 
أم  ومهرجان  الكبري  زايد  الشيخ  جامع  زار  حيث 

اإلمارات املقام عىل كورنيش أبوظبي. 
والسيدات  الوفد  تكريم  الجولة  نهاية  يف  تم  وقد 

املنتسبات للدار بتقديم هدايا تذكارية تكرميا لهن 
عطائهن  عىل  للجميل  وردا  لتضحياتهن  وتقديرا 

السخي يف تربية النشء واألجيال.

وزارة الدفاع تستقبل وفدا نسائيا 
من اجتماعية الشارقة

أحمد بن طحنون يتفقد المسابقة الوطنية لمهارات اإلمارات
تفقد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 
الخدمة  هيئة  رئيس  نهيان  آل  محمد  بن 
التاسعة  الدورة  فعاليات  واالحتياطية  الوطنية 
التى  اإلمارات"  ملهارات  الوطنية  "املسابقة  من 
عقدت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت 
الرئيسة  العام  النسايئ  االتحاد  رئيسة  مبارك 
التنمية األرسية رئيسة املجلس  األعىل ملؤسسة 
األعىل لألمومة والطفولة ونظمها مركز أبوظبى 
مركز  يف  واملهنى  التقنى  والتدريب  للتعليم 

أبوظبي الوطني للمعارض. 

واطلع رئيس هيئة الخدمة الوطنية واإلحتياطية 
أبناء  مبشاركة  التدريبية  العروض  جميع  عىل 
املجاالت  مختلف  يف  يتنافسون  الذين  الوطن 
مشيداً  والفنية،  والتقنية  منها  الهندسية 
طائرات  تصميم  يف  املسبوقة  غري  بإمكانياتهم 
والطاقة  بالحاسوب  والتصنيع  طيار  بدون 
املتجددة وصيانة محركات الطائرات والسيارات 
الشبكات  أمن  يف  اإلبداع  و  الخزائن  صناعة  و 

وغريها العديد.
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أحمد بن طحنون يلتقي أعضاء مجلس الخدمة الوطنية للشباب
استقبل اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 
الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  نهيان  آل  محمد  بن 
سهيل  بنت  شام  معايل  الهيئة  مبقر  واالحتياطية 
وأعضاء  الشباب  لشؤون  دولة  وزيرة  املزروعي 

مجلس الخدمة الوطنية للشباب.
الذي  املجلس  عمل  خطة  عرض  اللقاء  خالل  وتم 
الشباب  بني  التواصل  فاعلية  زيادة  يف  سيساهم 
مببادئ  واإلحتياطية  الوطنية  الخدمة  وهيئة 

الشفافية واملصداقية ورسعة اإلستجابة.
ويأيت إنشاء مجلس الخدمة الوطنية للشباب ليكون 
مبثابة حلقة وصل بني الهيئة والشباب باإلضافة إىل 
وسائل مخصصة ملساعدة الشباب يف حل الصعوبات 
التي قد تواجههم قبل وأثناء وبعد الخدمة الوطنية، 
لدى  الوعي  تعزيز  املجلس عىل  مهام  كام سرتتكز 

فئة اإلناث مبرشوع الخدمة الوطنية.
واإلحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  وهنأ 
بتشكيل  للشباب  الوطنية  الخدمة  مجلس  أعضاء 
املجلس.. داعيا األعضاء إىل املساهمة بشكل فعال 
الخدمة  مجندي  دور  وتعزيز  تفعيل  يف  وكبري 

الوطنية عىل الصعيد املجتمعي ومضاعفة جهودهم 
مسرية  مواصلة  من  اإلمارات  دولة  متكني  سبيل  يف 

اإلنجازات الشبابية.
نخبة من  الوطنية يضم  الخدمة  ان مجلس  يذكر 
الذين  املجندين  من  الشابة  اإلماراتية  الكفاءات 
تأيت  حيث  الوطنية،  الخدمة  متطلبات  أنهوا 
للشباب  الوطنية  الخدمة  مجلس  تشكيل  مبادرة 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات  تجسيدا 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
بتحقيق  الله  رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس 
أطلقها  التي  للشباب  الوطنية  األجندة  أهداف 
الشباب  دور  تفعيل  بهدف   2016 عام  سموه 
األهداف  وتحقيق  املجاالت  جميع  يف  ومتكينهم 
اإلمارات  للدولة، ويف مقدمتها رؤية  االسرتاتيجية 

. 2021

الخدمة الوطنية تنظم فعالية ركوب الدراجات في 
حلبة ياس بمشاركة 400 شخص

ــ  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  نظمت 
بالتعاون مع حلبة ياس ــ فعالية ركوب الدراجات 
املجتمع  فئات  من   400 من  أكرث  الهوئية مبشاركة 
يف  الفعالية  وتأيت   . كبري  جامهريي  حضور  وسط 
الهيئة  أطلقتها  التي   " أمانة  إطار حملة " جسدك 
يناير املايض وتستمر 12 شهرا بهدف رفع مستوى 

املجتمع  فئات  وتشجيع  الصحي  والتثقيف  الوعي 
عىل تبني سلوكيات وأمناط الحياة الصحية.  

الفعاليات  من  العديد  تنظيم  املبادرة  وتضمنت 
القضايا  ملختلف  تطرقت  التي  والتثقيفية  التوعوية 
الصحية املختلفة خاصة األمراض املزمنة مثل أمراض 
الدم  وضغط  والسكري  الدموية  واألوعية  القلب 

والسمنة والتدخني.
وتستهدف الهيئة من خالل الفعاليات التي تتم عرب 
وسائل اإلعالم املختلفة ووسائل التواصل االجتامعي 
عىل مدار عام 2017 الرتكيز عىل قضية صحية معينة 

يف كل شهر.
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تدريبي  لربنامج  خضعوا  قد  املجندون  وكان 
يف  األربعة  املراكز  يف  أشهر  ألربعة  متكامل 
الدولة وهي مراكز تدريب العني وسيح اللحمة 
ومعسكر ليوا يف منطقة الظفرة ومعسكر املنامة 

يف عجامن .
عروضا  التخرج  احتفاالت  يف  الخريجون  وقدم 
تراب  عن  للدفاع  جاهزيتهم  أبرزت  عسكرية 
عالية  وطنية  بروح  حياضه  عن  والذود  الوطن 
حيث قدم خريجو الدفعة السابعة استعراضات 
عسكرية ملا تلقوه يف ميادين التدريب عكست 

مهاراتهم ومستوى تأهيلهم يف كل التخصصات.

روح  من  به  تحلوا  ما  العروض  تلك  وأبرزت 
معنوية عالية جسدت مقدار من يحملونه من 
والء وانتامء وحب لخدمة وطننا الغايل والذود 

عنه والتضحية من أجله .

مركز سيح اللحمة
ففي معسكر سيح اللحمة مبدينة العني إحتفلت 
القوات املسلحة مبناسبة تخريج الدفعة السابعة 

من مجندي الخدمة الوطنية .
ثم  الحكيم  الذكر  من  آيات  بتالوة  الحفل  وبدأ 
أداء القسم ألقى بعدها قائد املعسكر كلمة أشار 

فيها إىل أن املجندين تلقوا التدريبات والتامرين 
النظرية والعملية والتي تم من خاللها تدريبهم 
وتأهيلهم وفقا ملنهاج تدريبي محدد مبعلومات 
جسديا  املتدرب  وتهيئة  صقل  إىل  أدت  أساسية 
وعقليا ومعنويا وساهمت يف تحويل حياته املدنية 
واعتزاز  فخر  بكل  أثبتوا  وقد  حياة عسكرية  اىل 
مدركني  التدريب  مشاق  تحمل  عىل  قدرتهم 
بأن حامية الوطن واجب وأن كل قطرة عرق يف 

امليدان توفر الدماء يف املعركة .
وقال «أدرك الخريجون ومنذ اليوم األول اللتحاقهم 
وأثبتوا من خالله  كبري  تحد  أمام  أنهم  املركز  يف 

تخريج الدفعة السابعة من منتسبي الخدمة 
الوطنية واالحتياطية

 إحتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة بتخريج الدفعة السابعة من منتسبي الخدمة الوطنية بعد انتهاء 
فترة التدريب األساسي التي استمرت أربعة أشهر في مختلف مراكز التدريب ينتقل بعدها المجندون 

إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التدريب التخصصي التي يتوزعون فيها على الوحدات المختلفة .

بعد إنتهاء فترة التدريب األساسي في القوات المسلحة
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التدريب  لتحمل  واستعدادهم  قدرتهم  مدى 
معدنهم  وأثبتوا  والتعليامت  لألوامر  واالنصياع 
األصيل وأنهم فعال من أبناء خليفة العطاء فكانوا 
مقدرا  جهدا  وبذلوا  الجميع  ظن  حسن  عند 
واألبطال  الرجولة  ميدان  امليدان  لهذا  أوصلهم 
فهنيئا لهم وللوطن وللقوات املسلحة بهذا الجيل 

املقدر للمسؤولية والدفاع عن وطنه» .
ووجه قائد املركز كلمة للخريجني أوصاهم خاللها 
الله وسنة رسوله عليه  التمسك بكتاب  برضورة 
الصالة والسالم وطالبهم بالحرص عىل طاعة الله 
األمر يف كل واجب يطلب  أويل  ورسوله وطاعة 
منهم لرد الجميل لهذا الوطن وقيادته التي مل تأل 

جهدا لتوفري الحياة الكرمية .
والدفاع  آخركم  العسكرية  الحياة  «لتكن  وقال 
بالنفس فداء  والتضحية  أملكم  الوطن  عن هذا 
للوطن ولقائد مسريته وليكن االحرتاف العسكري 

شعاركم» .
ويف ختام كلمته تقدم بالشكر والتقدير للقيادة 
العامة للقوات املسلحة ولجميع الوحدات ووزارة 
الداخلية والجهات املدنية مبدينة العني ولكل من 
ساهم يف تقديم الدعم الالزم لهذا املركز والوصول 

به إىل األهداف املحددة .
وقام راعي الحفل يف الختام بتوزيع الجوائز عىل 

املتفوقني .

معسكر املنامة
بإمارة  املنامة  املستجدين يف  تدريب  ويف مركز 
عجامن إحتفلت القوات املسلحة بتخريج الدفعة 
السابعة من منتسبي الخدمة الوطنية حيث بدأ 
االحتفال بوصول راعي الحفل ثم تليت آيات من 
الذكر الحكيم بعدها مر الخريجون أمام املنصة 
عكس  عسكري  استعراض  هيئة  عىل  الرئيسية 

مهاراتهم العسكرية والتدريبية .
فيها  رحب  كلمة  املركز  قائد  بعدها  ألقى 
الدورة  مراحل  مستعرضا  والخريجني  بالحضور 
أنهوا  الخريجني  إن  وقال  املختلفة  السابعة 
وإقتدار  كفاءة  بكل  املقررة  التدريبية  األسابيع 
موجها الشكر إىل القيادة العامة للقوات املسلحة 
عىل ما قامت به من جهد كبري ومتابعة مستمرة 
حتى وصل الخريجون إىل املستوى الكبري الذي 

هم عليه اآلن .
وأضاف «يف هذا اليوم تضاف كوكبة من حامة 
القوات  منظومة  من  جزءا  ليكونوا  الوطن 
معاهدين  عزته  ورمز  الوطن  درع   .. املسلحة 
قيادتنا بأن يكونوا حامة حقيقيني لدولتنا حتى 

تظل رايتها خفاقة عالية» .
ومثن قائد املركز الدعم غري املحدود واالهتامم 
املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  قدمته  الذي 

وعىل رأسها هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية 
تأهيل  سبيل  يف  إمكانيات  من  ما سخرته  عىل 
لوزارة  الشكر  وجه  كام  الدولة  أبناء  وتدريب 
توعية  يف  كبري  بشكل  ساهمت  التي  الداخلية 

وتثقيف املجندين .
ويف ختام كلمته هنأ الخريجني وأوصاهم بتقوى 
الله عز وجل يف كل زمان ومكان وبأن يضعوا 
يسخروا  وأن  اعتبار  أي  فوق  الوطن  مصلحة 
كام   . وطنهم  لخدمة  وطاقاتهم  إمكاناتهم 
أوصاهم بالسمع والطاعة لكل من يكون مسؤوال 

عنهم .
ثم أدى املجندون القسم معاهدين الله تعاىل ثم 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  الدولة  رئيس 
ومستعدين  جاهزين  يكونوا  بأن  الله  حفظه 
عن  والذود  واستقراره  الوطن  أمن  عن  للدفاع 

حياضه واستقالله ومكتسباته الوطنية .
وقام راعي الحفل بتوزيع الجوائز عىل املتفوقني 
بحضور عدد من ضباط القوات املسلحة وأولياء 

أمور الطالب .

مركز  العني
ويف معسكر تدريب املستجدين يف مدينة العني 
عدد  حرضه  احتفاال  املسلحة  القوات  أقامت 
أمور  وأولياء  املسلحة  القوات  ضباط  كبار  من 

الخريجني .
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تليت  الوطني  السالم  بعزف  االحتفال  وبدأ 
بعدها آيات من الذكر الحكيم ثم االستعراضات 
العسكرية من أمام املنصة حيث قدم الخريجون 

عروضا نالت إعجاب الحضور .
أن  إىل  فيها  أشار  كلمة  املعسكر  قائد  وألقى 
يف  األسايس  التدريب  فرتة  أمضوا  «الخريجني 
مختلف التدريبات العسكرية والجسدية واملهارات 
التي تؤهلهم للتدريب الالحق وملسنا منهم التفاين 
والتنافس يف ميادين التدريب واملعنويات العالية 
والتحيل  العسكري  واالنضباط  األوامر  وطاعة 
فأصبحوا  واالسالمية  اإلنسانية  والقيم  بالتقاليد 

قادرين عىل مواصلة العطاء وتلقي املعلومات» .
وأضاف «بالخدمة الوطنية تكتمل منظومة الوطن 
اآلخرين  واحرتام  للسالم  الداعم  البناء  ومنظومة 
يتحقق  الوطنية  وبالخدمة  القوة  منطلق  من 
النجاح ألفراد املجتمع ويكتسبون مهارات تحقق 
بهمة  تبنى  فاألوطان  اإلنجاز  عىل  القدرة  لهم 

وعزمية وسواعد أبنائها املخلصني» .
الحكيمة  وقيادتنا  ورسوله  الله  «نعاهد  وأضاف 

باإلخالص لوطننا والتفاين يف الذود عن مكتسباته» 
الجوائز  بتوزيع  الختام  الحفل يف  . ثم قام راعي 

عىل املتفوقني .

مركز ليوا
الظفرة  مبنطقة  ليوا  تدريب  مركز  يف  أقيم  كام 
مجندي  من  السابعة  الدفعة  بتخريج  إحتفاال 
أبناء  الذين ميثلون كوكبة من  الوطنية  الخدمة 
الوطن والذين لبوا نداءه للتدريب األسايس من 

دورات الخدمة الوطنية .
بدأ االحتفال بوصول راعي الحفل ثم تليت آيات 
أمام  الخريجون  مر  بعدها  الحكيم  الذكر  من 
عسكري  استعراض  هيئة  عىل  الرئيسية  املنصة 

عكس مهاراتهم العسكرية والتدريبية .

إن  فيها  قال  كلمة  التدريب  مركز  قائد  وألقى 
واالحتياطية  الوطنية  بالخدمة  أبنائنا  «التحاق 
يدل عىل حسهم الوطني وحامسهم الجيل وهو 
بها قواتنا  التي تحظى  املكانة  دليل قاطع عىل 
وعقولهم  اإلمارات  أبناء  قلوب  يف  املسلحة 
مرحبني بقرارهم لاللتحاق واالنضامم إىل إخوانهم 
من أبناء الوطن الذين يؤدون الخدمة الوطنية 

ليتدربوا ويخدموا ويدافعوا عن وطنهم» .
تعاىل  الله  القسم معاهدين  املجندون  أدى  ثم 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  ثم 
للقوات  األعىل  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
بأن  الحكيمة  والقيادة  الله  حفظه  املسلحة 
أمن  عن  للدفاع  ومستعدين  جاهزين  يكونوا 
الوطن واستقراره والذود عن حياضه واستقالله 

المجندون أثبتوا مدى قدرتهم على تحمل التدريب 
واإلنصياع لألوامر والتعليمات
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ومكتسباته الوطنية . ويف ختام الحفل تم توزيع 
الجوائز عىل املتفوقني يف الدورة .

سعادة واعتزاز
الخدمة  أولياء أمور مجندي  وقد عرب عدد من 
الوطنية عن سعادتهم بانضامم أبنائهم للدفعة 
السابعة ليكون جنودا يف خدمة وطنهم والدفاع 
النفس  عن  الدفاع  مهارات  واكتساب  عنه 
أن  إىل  وأشاروا   . املسؤولية  وتحمل  واالنضباط 
االنضامم إىل الخدمة الوطنية رشف يعتزون به 
للذود عن الوطن وتعزيز االنتامء والوالء لقيادتنا 
العسكرية  أن  مؤكدين  الله  حفظها  الرشيدة 
مصنع الرجال وما يقدمه أبناؤنا هو يشء بسيط 
ملا قدمته لنا الدولة الفتني إىل أن الخدمة الوطنية 
تتخذه  قرار  أفضل  وهذا  بالنفس  الثقة  تعزز 
حكومتنا حتى يتعلم الشباب مهارات عسكرية 

للدفاع عن الوطن .
سعادتهم  عن  الخريجون  عرب  جانبهم  من 
واعتزازهم وفخرهم بأداء الخدمة الوطنية وتلبية 

أنفسهم  واعتربوا  الحكام  وإخوانه  القائد  نداء 
مشاريع شهادة فداء للوطن وترابه الطاهر .

اإللزامية  الوطنية  الخدمة  تأدية  إن  وقالوا 
الوطن  يحمي  منيعا  حائطا  متثل  واالحتياطية 

داخليا وخارجيا ويصون مكتسباته .
وأكدوا أن القوات املسلحة مصنع الرجال مبا تقدمه 
وتنمي  مواهبهم  تصقل  متنوعة  خربات  من  لهم 
فيهم حب الوالء واالنتامء للوطن وقيادته الحكيمة.



األخبار22 2017مايو544العدد

خالل معرض الوظائف 2017  

جناح وزارة الدفاع والقيادة العامة يبرز 
الفرص الوظيفية ألبناء الوطن

العامة  والقيادة  الدفاع  وزارة  جناح  حظي 
اإلمارات  معرض   " يف  املشارك  املسلحة  للقوات 
للوظائف 2017 " يف ديب باهتامم كبري من أبناء 
الوطن الذين يتوافدون عليه للتقدم إىل وظائف 

متعددة تشمل اإلناث والذكور.
 تهدف املشاركة يف هذه املعارض إىل إطالع أبناء 
لهم  توفرها  التي  الوظيفية  الفرص  عىل  الوطن 
وتوظفهم  تستقطبهم  حيث  املسلحة  قواتهم 
مبا  وقدراتهم  ملؤهالتهم  طبقا  مختلفة  مهن  يف 

يتناسب ومتطلبات كل وظيفة.
القدرات  تعزيز  عىل  املسلحة  القوات  وتعمل 
النفسية املهارات البدنية للشباب املواطن الذي 
توافر  مع  املتنوعة  التدريبية  برامجها  إىل  ينضم 
والتطور  الدورية  والرتقيات  الواسعة  النشاطات 

املستمر عىل املستويني العلمي والعميل. 
ويعد االنخراط بني صفوف املؤسسة العسكرية 
قيم  من  تنبع  فريدة  سامت  عىل  ينطوي  رشفا 
إىل  االنضامم  بات  حيث  اإلنسانية  اإلمارات 

أفضل  ملستقبل  حيويا  مدخال  املسلحة  القوات 
لكل من يلتحق بها حيث يوفر العمل يف القوات 
للرتقي  املسلحة حوافز مجزية ومجاالت واسعة 
يف  الدراسة  ملواصلة  إضافية  ومجاالت  والرتفيع 
الجامعات  يف  أو  العسكرية  واملعاهد  الكليات 
وتأهيلية  تدريبية  دورات  عن  فضال  الوطنية 

العملية والعلمية. منتظمة لتطوير املهارات 
عىل  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  وتعمل   
القيام  أجل  من  الوطن  بأبناء  املعريف  النهوض 
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من  ذلك  ويتضح  بنائه  يف  وحقيقي  فاعل  بدور 
وإمنا  العمل  فرص  بإتاحة  اكتفائها  عدم  خالل 
سبقتها بوضع خطط تأهيلية وتدريبية تتم وفق 
وجامعات  معاهد  يف  العاملية  املستويات  أعىل 
عنارص  توفر  يضمن  مبا  وخارجها  الدولة  داخل 
مفاتيح  متتلك  أن  اكتسبته  مبا  وقادرة  مؤهلة 
املستقبل وإدارته ملصلحة الوطن وسمو شأنه . 

وقدم ممثلو الوحدات العسكرية للزائرين رشحا 
وافيا حول الفرص املتوفرة يف كل وحدة وطبيعة 
التي  والدراسية  التدريبية  والربامج  بها  العمل 

يلتحق بها املنضمون إىل هذه الوحدات. 
واالعتزاز  بالفخر  شعورهم  عن  الزائرون  وعرب 
باهتامم القيادة الرشيدة بأبناء الوطن من خالل 
واملجتمع  للوطن  فخرا  مهاراتهم وجعلهم  صقل 
النفس  عىل  واالعتامد  القوة  معاين  تعزيز  عرب 
لديهم وتحمل املسؤولية من أجل خدمة وطننا 
تطور  من  الدولة  تعيشه  ما  ظل  يف  املعطاء 
اإلمارات  رؤية  تحقيق  نحو  والسري  وازدهار 

.2021
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ختام تمرين «المخلب الحديدي 3»

نقلة نوعية للمستوى القتالي للقوات 
البرية اإلماراتية واألمريكية

«املخلب  املشرتك  التمرين  فعاليات  اختتمت 
بني  الدولة  أرض  عىل  أقيم  الذي   «3 الحديدي 
القوات الربية اإلماراتية والقوات الربية األمريكية. 
العالقات  وتعزيز  تطوير  إىل  التامرين  وتهدف 
خالل  من  واألمريكية   اإلماراتية  املشرتكة 
لرفع  العسكرية،  الخربات  وتبادل  التدريبات 
وإىل  الجانبني،  لدى  القتالية  والجاهزية  الكفاءة 

توطيد العالقات الدولية. 
املشرتك   «3 الحديدي  «املخلب  مترين  ويأيت 

التدريبية  الربية  القوات  وبرامج  خطط  ضمن 
لتعزيز  والشقيقة  الصديقة  الدول  مع  املشرتكة 
منتسبيها،  وكفاءة  مهارات  وتطوير  تبادل  آفاق 
عىل  واالطالع  القتالية،  الجاهزية  مستوى  ورفع 
الجوانب  الجانبني من مهارات مبختلف  لدى  ما 
من  واالستفادة  القتالية،  النظم  أحدث  وفق 
يف  الدويل  التعاون  وتعزيز  املتبادلة،  الخربات 
تحقيق  إىل  وصوالً  املشرتكة،  العمليات  مجال 
التحديات واألزمات  املنشود يف مواجهة  الهدف 

التي يشهدها العامل اليوم. 
إن جميع التامرين املشرتكة بني البلدين تحظى 
برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة 
األعىل  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
للقوات املسلحة «حفظه الله» ومتابعة واهتامم 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
منتسبي  مهارات  وتطوير  لصقل  املسلحة، 
للوصول  القتالية  الكفاءة  ورفع  الربية  القوات 

إىل االحرتافية يف أداء املهام.
النسخة  تعد  املشرتكة  التامرين  هذه  أن  يذكر 
الحديدي»  «املخلب  متارين  سلسلة  من  الثالثة 
حيث  سنوياً،  الدولة  أرض  عىل  تقام  التي 
االحرتايف  املستوى  تعكس  نوعية  نقلة  شهدت 
الربية  القوات  وأفرع  وحدات  به  تتمتع  الذي 

اإلماراتية. 
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هناك حديث متواتر في وسائل 
اإلعالم المختلفة بأن الهجوم 

المقبل لقوات التحالف العربي 
إلعادة الشرعية في اليمن سيكون 

حاسمًا ألنه يستهدف ميناء الحديدة 
االستراتيجي والواقع على البحر 

األحمر، ومعروف عن هذا الميناء 
أنه يعتبر منفذ لتهريب إيران 

لألسلحة لوكالئها الحوثيين تحت 
بند المساعدات اإلنسانية، الكذبة 

اإليرانية التي يصدقها مبعوث 
األمم المتحدة ويرفض القيام 

بأي دور رقابي على تلك السفن 
والقوارب التي تدخل الميناء رغم أن 
هناك ثوابت بتلك التجاوزات اإليرانية، 

وبسقوط هذا الميناء يكون آخر 
منفذ بحري كانت إيران تهرب 

أسلحتها إلى الحوثيين.

باملالحظة تؤكد التحركات السياسية يف اإلقليم أن 
هناك اتفاق دويل عىل أهمية إنهاء األزمة اليمنية 
القليلة  األيام  خالل  يكون  ورمبا  ملفها  وإغالق 
اليمنية عىل  األزمة  إنهاء  تقديم  إن  بل  القادمة، 
األزمة السورية أكرث إلحاحاً، من باب أن الخالف 
وإن  حتى  سوريا،  من  أخف  اليمن  عىل  الدويل 
تباىك نائب وزير الخارجية الرويس يف كلمة له يف 
مؤمتر املانحني لليمن يف جنيف بأن الوضع اإلنساين 
كاريث يف اليمن متناسيا ما يقوم به جيش بالده يف 
سوريا. فكام يبدو من اإلدارة األمريكية الجديدة 
التي أرسلت وزير دفاعها جيمس ماتيس، مؤخراً، 
إىل املنطقة أنها  تريد التفاهم مع دول الخليج يف 
إنهاء األزمة اليمنية قبال وذلك ألسباب لها عالقة 
مبحاربة «داعش» و»القاعدة» يف اليمن وبالتأكيد 
فإن جامعة الحوثيني هي األخرى مع مرور الوقت 
رمبا تتحول إىل تنظيم مزعج للمصالح األمريكية 
والسالم الدويل وقد بانت بعض املؤرشات مؤخرا 
عندما استهدفت جامعة الحوثيني السفن مؤخرا 
لذا فإن إنهاءها يكون خيارا اسرتاتيجيا دوليا وليس 

خليجيا فقط.
رشيان  قطع  باألصح،  أو  اليمن  عن  إيران  عزل 
ميناء  خالل  من  إيران  تهربها  التي  األسلحة 
اليمن،  الحديدة، يعني شهادة وفاة لالنقالبني يف 
وتأخر تحرير هذا امليناء من قبل قوات الرشعية 
يف اليمن بإرشاف القوات اإلماراتية التي اكتسبت 
خربة ميدانية يف تحرير املناطق الساحلية مثل: مخا 
وميد ويف محارصة االلتفاف اإليراين عىل املنطقة 
األحمر مثل  البحر  املنترشة يف  املوانئ  من خالل 
ال  التأخر  فإن هذا  وبالتايل  وبربرة،  ميناء عصب 
دوافع  هناك  ولكن  عليها  استعصاء  أنها  يعني 
املدنيني  الحوثيني  استغالل  يف  متمثلة  إنسانية 
كدروع برشية وكذلك انتشار قواعدهم بني املدنيني 
علام بأن عدد سكان الحديدة يفوق مليون نسمة 
(حسب األرقام املنشورة) وبالتايل فإن األمر يحتاج 
القوات  إىل خطط لقطع اإلمداد وهذا ما تفعله 
خطة   وفق  تعمل  اإلمارات  أن  يبدو  اإلماراتية. 
بالكامل  اإليراين  الوجود  اسرتاتيجية شاملة إلنهاء 
تحرير  خالل  من  فقط  ليس  األفريقي  القرن  يف 
ميناء الحديدة ولكن وفق سيناريوهات متعددة 
مع  اقتصادية  عالقات  وبعضها  عسكرية  بعضها 
الدول املطلة عىل البحر األحمر وخصوصا مضيق 

باب املندب.
حرب اليمن تحمل بصامت حروب منطقة الرشق 
األوسط جميعها التي تبدو أمام املراقبني أنها نزاع 

”الرمح الذهبي“ وسراب إيران..!!

بقلم : محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com

بني القوى السياسية يف داخل الدولة الواحدة مثل 
لبنان والعراق وسوريا ولكن بالنظرة متعمقة فإن 
تلك الحروب تكون بخطط ومتويل إيراين بالدرجة 
األوىل فهي الدولة اإلقليمية التي كام ذكرها أحد 
إيران»  الكتاب اإلماراتيني «هناك مشكلة.. هناك 
دول  عىل  فرضت  الحرب  هذه  أن  طاملا  وبالتايل 
ليست  الخليج  أن دول  إثبات  بد من  املنطقة ال 
قادة  يظنها  التي  السهولة  بتلك  أو  سائغة  لقمة 
إيران الذين يحبذون الصيد يف املاء العكر ويسريون 
عىل دماء األبرياء كام  هو الحال يف سوريا والعراق.
التحالف  لقوات  نهايئ  هو هدف  السيايس  الحل 
أن  قناعة  وهناك  اليمن  يف  الرشعية  إلعادة 
النهاية  يف  ولكن  طويال  يتقاتلون  رمبا  اليمنيون 
الرصاعات  كل  حال  هو  كام  يتفاهمون  سوف 
التحالف  قوات  تدرك  ذلك  قبل  ولكن  األهلية، 
العريب، أنه ينبغي إخراج إيران من اليمن باعتبارها 
ينبغي  الرئييس ملا يعيشه شعبها وكذلك  السبب 
إخضاع جميع القوى السياسية الداخلية الحوثيني 
واملخلوع عيل عبدالله صالح للسلطة املركزية يف 
اليمن وهذا يبدو أنه قريب، وبتحقيق ذلك يكون 

املرشوع اإليراين عبارة عن «رساب».
هناك إجامع دويل عىل كل املستويات السياسية 
واإلعالمية ورؤية إماراتية اسرتاتيجية عىل أهمية 
ميناء  تحرير  يف  العريب  التحالف  قوات  إرساع 
تلك  يف  الشامل  الحل  تضمن  بطريقة  الحديدة 

املنطقة االسرتاتيجية لألمن القومي العريب!! .
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إعداد:
الرائد/ جميل خميس السعدي
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اإلمارات ستواصل مواقفها الثابتة والراسخة في دعم ونجدة 
األشقاء في اليمن، وتقديم العون الالزم لهم بشتى أشكاله وأنواعه 

لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات.
فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ وحاضر ومستقبل مشترك، وإن األحداث 

مهما تعاظمت لن تثنينا عن القيام بواجبنا األخوي والديني 
والعروبي واإلنساني تجاه أشقائنا في اليمن، بل على العكس 

ستزيدنا عزيمة وإصرار لتحقيق قصة النصر كاملة.
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بتوجيهات رئيس الدولة ومحمد بن زايد .. 
اإلمارات تتكفل بعالج  53 جريحا يمنيا في 

المستشفيات الهندية.
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه هللا“ وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان 

بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهالل األحمر .. أعلنت الهيئة تكفلها بعالج 53 
جريحا يمنيا ممن تأثروا جراء الحرب اليمنية وذلك في مستشفيات الهند.
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اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  وستتحمل 
تكاليف / 42 / من املرافقني الصحيني للجرحى 
لهم  والنفسية  الصحية  الظروف  تهيئة  لضامن 
الذي  واملعنوي  النفيس  الدعم  برنامج  ضمن 
بعالجها. تتكفل  التي  للحاالت  الهيئة  توفره 
املتواصل  الدعم  إطار  يف  الخطوة  هذه  وتأيت 
العربية  اإلمارات  دولة  تقدمه  الذي 
من  للتخفيف  اليمن  يف  لألشقاء  املتحدة 
يف  وذلك  جانبهم  إىل  والوقوف  معاناتهم 
. تواجههم  التي  الصعبة  الظروف  ظل 
الوسائل كافة  الهالل األحمر  وقد وفرت هيئة 
املعتمدة  املستشفيات  إىل  الجرحى  لنقل 
اليمنية  الحكومة  مع  بالتنسيق  فوري  بشكل 

الخصوص. بهذا  إعداده  تم  لربنامج  وفقا 
اليمن من  القطاع الصحي يف  ونظرا ملا يعانيه 
الصحية  والكوادر  الطبية  اإلمكانات  ضعف 
اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة  تكفلت   ..
لدور  استمرارا  وذلك  الحاالت  هذه  بعالج 
الرشعية  اليمنية  للحكومة  الداعم  اإلمارات 
الدعم  وهو  الشقيق  اليمني  والشعب 
وشعبها. اليمن  عن  يوما  ينقطع  مل  الذي 
والصحية  اإلنسانية  األوضاع  وصلت  وقد 
بسبب  كارثية  مستويات  إىل  اليمن  يف 
املساعدات  وصول  منع  يف  املليشيات  تعنت 
املناطق  مختلف  إىل  والدوائية  اإلغاثية 
معاناة  زيادة  عليه  ترتب  الذي  األمر  اليمنية 

تواصل  املنطلق  هذا  ومن  اليمني  الشعب 
تقديم  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
وصلت  والتي  والتنموية  اإلغاثية  املساعدات 
دوالر  ملياري  من  أكرث  إىل  األزمة  بداية  منذ 
اليمن. يف  األشقاء  معاناة  من  للتخفيف 

قد   ” اإلمارايت  األحمر  الهالل  هيئة   ” وكانت 
الجرحى  من  العديد  بعالج  سابقا  تكفلت 
الطبية  القوافل  من  العديد  وسريت  اليمنيني 
تقدم  حيث  اليمن  يف  لألشقاء  دعام  واإلغاثية 
للحكومة  كافة  التنموي  الدعم  أنواع  اإلمارات 
اليمني  للشعب  واإلغاثة  الرشعية  اليمنية 

الشقيق. 
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بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بعث 
الله  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
الرشيفني  الحرمني  خادم  إىل  تعزية  برقية 
سعود  آل  العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك 
الشقيقة  السعودية  العربية  اململكة  ملك 
مواساته  تعازيه وصادق  خالص  فيها عن  أعرب 
الصف  وضباط  الضباط  من  عدد  استشهاد  يف 
يؤدون  وهم  السعودية  املسلحة  القوات  من 
العمودية  الطائرة  الوطني جراء سقوط  واجبهم 
تأدية  أثناء  السعودية  املسلحة  للقوات  التابعة 
ضمن  مأرب  محافظة  يف  العملياتية  مهامها 
اليمن. يف  الرشعية  لدعم  التحالف  قوات 

مشاعر  أصدق  عن  سموه  أعرب  كام 
سائال  املصاب..  بهذا  واملواساة  التعزية 
الشهداء  يف  يتقبلهم  أن  القدير  العيل  الله 
العزاء. وحسن  الصرب  جميل  ذويهم  ويلهم 

كام بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
السمو  وصاحب  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة برقية تعزية 

مامئلة اىل خادم الحرمني الرشيفني.
زايد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث  كام 
والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان  آل 
بن  عادل  معايل  اىل  تعزية  برقية  الدويل 
السعودي. الخارجية  وزير  الجبري  أحمد 

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
السعودية  العربية  اململكة  وشعب  حكومة  اىل 
بهذا املصاب.. سائال املوىل تعاىل أن يتغمد شهداء 
جناته  فسيح  ويسكنهم  رحمته  بواسع  الواجب 
وأن  ينزلهم منازل الشهداء ويلهم ذويهم جميل 

الصرب وحسن العزاء   

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد 
يعزون خادم الحرمين الشريفين 

بشهداء القوات المسلحة السعودية

”قيادة التحالف“ تعزي 
القوات المسلحة السودانية 

باستشهاد خمسة من 
جنودها في اليمن

يف  الرشعية  دعم  تحالف  قيادة  أعربت 
للقوات  ومواساتها  تعازيها  عن  اليمن 
خمسة  الستشهاد  السودانية  املسلحة 
ضمن  املشاركني  البواسل  رجالها  من 
اليمن. يف  الرشعية  دعم  تحالف  قوات 
لها  بيان  يف  التحالف  قيادة  وأكدت 
تقديرها البالغ للدور املهم الذي تضطلع 
به القوات السودانية بجانب أشقائها من 
القوات األخرى يف التحالف لرفع املعاناة 
وإعادة  الشقيق  اليمني  الشعب  عن 
وللمنطقة. لليمن  واالستقرار  األمن 
وكانت القوات املسلحة السودانية أعلنت 
 22 أفرادها وجرح  من  استشهاد خمسة 
التحالف  يف  املشاركة  قواتها  من  آخرين 
العربية  اململكة  تقوده  الذي  العريب 

السعودية لدعم الرشعية يف اليمن. 

عسيري يؤكد عدم قبول ”أفكار رمادية“ تجعل 
االنقالبيين جزًءا من الحل في اليمن

التحالف  قوات  باسم  الرسمي  املتحدث  أكد 
أحمد  اللواء  اليمن  يف  الرشعية  لدعم 
تجعل  رمادية“  ”أفكار  قبول  عدم  عسريي 
. اليمن  يف  الحل  من  جزًءا  االنقالبيني 
وقال عسريي يف ندوة بعنوان ” تطورات الوضع 
مبعهد   ” اليمن  يف  السالم  ومستقبل  الحايل 
العريب  ”التحالف  إن   : باريس  يف  العريب  العامل 
الجميع“  يريض  شامل  سيايس  لحل  يسعى 
يشمل  أن  يجب  اليمن  يف  الحل  أن  اىل  الفتا 
اليمنيني. وإرادة  الدولية  القرارات  تطبيق 
املحافظة  إىل  يهدف  التحالف  أن  وأضاف 
”فليس  اليمنية  الدولة  ووجود  كيان  عىل 
يتحول  أن  العامل  أو  املنطقة  مصلحة  من 
. حكومة»  دون  من  فاشلة  دولة  إىل  اليمن 

تتم  اليمن  يف  العسكرية  العمليات  أن   ” وذكر 
تقوم  حني  يف  املدنيني  لحامية  حذر  بشكل 
املليشيات الحوثية االنقالبية بوضع مراكز القيادة 
والسيطرة بني املدنيني ” ، مؤكًدا أن التحالف ال 
عىل  لخطورتها  الحر  السقوط  قنابل  يستخدم 
املدنيني الفتا اىل أن العمليات العسكرية يف اليمن 
تتم يف مناطق خطرة بسبب كثافتها السكانية .

الخطط  تنفيذ  يف  ”االستعجال  أن  إىل  وأشار 
خسائر  إىل  يؤدي  قد  اليمن  يف  العسكرية 
إىل  املليشيات  حصار  سياسة  تؤدي  حني  يف 
الحكومة  أن  عىل  مشدًدا   ، فعالة“  نتائج 
تدريب  عىل  تعمل  اليمن  يف  الرشعية 
اإلرهاب. ومحاربة  األمن  أعامل  عىل  الشباب 

بحريًا  ينفذ حظرًا  التحالف  أن  وأوضح عسريي 

وليس حصاًرا ”أي أنه يتأكد ممن يستخدم املياه 
ما يناقض القول إن الحصار أدى إىل مجاعة» .

قاعدة  إىل  تحول  الحديدة)  (ميناء  أن  اىل  ونبه 
تستهدف حركة املالحة يف باب املندب وتهريب 
السالح ، كاشًفا عن أن التحالف ”خري املجتمع 
. للرشعية»  خضوع  أو  التفتيش  بني  الدويل 

من جهته قال وزير اإلعالم اليمني معمر اإلرياين 
لإلعالم  استهدافًا  قبل  من  يشهد  مل  اليمن  ”إن 
، مؤكًدا أن  اليوم“  الحويث  كام تفعل مليشيات 
اإلعالم  وسائل  كل  قمعت  املليشيات  ”هذه 
لها». املعارضة  الصحف  جميع  عىل  وسيطرت 

وأضاف اإلرياين أن األمر“وصل يف بعض الحاالت 
إىل اختطاف واعتقال الصحفيني وتنفيذ اغتياالت 

بحقهم». 
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باسناد قوات 
التحالف..

الجيش اليمني 
والمقاومة 

يسيطران على 
عدة مناطق 

غرب تعز
سيطر الجيش اليمني واملقاومة الشعبية 
العريب  التحالف  بقوات  مسنودين  ــ 
وجبل  قرية  عىل  ــ  الرشعية  لدعم 
بعد  ــ  املخا  ملديرية  التابعة  ــ  الثوباين 
الحويث  ميليشيا  فيها  تكبدت  مواجهات 
وصالح االنقالبية خسائر كبرية فيام الذ 

من تبقى منهم بالفرار 

بإسناد مقاتالت التحالف.. الجيش اليمني 
والمقاومة يتقدمان في عدة مواقع .. 

وانهيارات في صفوف الميليشا
بإسناد  أبريل  الوطني 23  الجيش  قوات  متكنت 
من قوات التحالف من استعادة أبراج االتصاالت 
تعز. غرب  الوليد  بن  خالد  مبعسكر  الخاصة 

و دمرت مدفعية الجيش الوطني التابع للقطاع 
من  الرشقية  بالجبهة  ميكا   22 باللواء  األول 
محافظة تعز دمرت عربة مدرعة تابعة للمليشيا 
االنقالبية بالقرب من معسكر الترشيفات.. مشرية 
إىل أن نريان الجيش الوطني استهدفت أحد قناصة 
. قتيال  وأردته  الترشيفات  بوابة  قرب  املليشيا 

الجيش  قوات  قصفت  متصل  صعيد  عىل 
وتبة  السالل  تبة  يف  النريان  مصادر  باملدفعية 
الرتيك خلف معسكر األمن املركزي وتبة سوفتيل 
امليليشيا  كانت  أن  بعد  إسكاتها  يف  ونجحت 
تقصف منها األحياء السكنية بالجبهة الرشقية .

انهيارات  تعز  غرب  موزع  مديرية  شهدت  و 
مثانية  ومقتل  االنقالبيني  صفوف  يف  كبرية 
حوثية  قيادات  بينهم  املواجهات  يف  مسلحني 

الوازعية  مديرية  أبناء  من  كتيبة  إلتحقت  فيام 
املخا  والتحالف يف رشق  الوطني  بالجيش  أمس 
واسعة. عسكرية  لعملية  التحضريات  إطار  يف 

و أشارت الوكالة إىل أن تلك الكتيبة تضم عسكريني 
خدموا يف معسكر خالد بن الوليد وسيتولون مهمة 
األلغام. من  املعسكر  وتطهري  املخابئ  تحديد 

الجيش  قوات  متكنت  صعدة  محافظة  يف  و 
استعادة  من  البقع  جبهة  يف  الوطني 
املحافظة  شامل  كيل  بشكل  سالطح  جبال 
مع  املنطقة  شهدتها  عنيفة  معارك  بعد 
. اليوم  االنقالبية  وصالح  الحويث  ميليشيا 

مباغتا  هجوما  الوطني  الجيش  قوات  شنت  و 
عن  أسفر  ما  البقع  يف  االنقالبيني  مواقع  عىل 
استعادة جبال سالطح ومرصع وإصابة العرشات 
تاركني  بالفرار  آخرون  والذ  بجراح  املليشيا  من 

خلفهم كميات من األسلحة واملعدات 

بإسناد طيران 
التحالف .. الجيش 

اليمني والمقاومة 
الشعبية يقتحمان 

البوابة الغربية 
لمعسكر خالد

واملقاومة  اليمني  الجيش  اقتحم 
من طريان  نارية  مبساندة   - الشعبية 
البوابة  أبريل   15  - العريب  التحالف 
الغربية ملعسكر خالد بن الوليد وسط 
معارك يخوضانها ضد ميليشيا الحويث 
يستعدان  فيام   .. االنقالبية  وصالح 
متهيدا  الرشقية  البوابة  القتحام 

للوصول إىل وسط املعسكر. 

قوات التحالف لدعم الشرعية في 
اليمن: اعتقال قيادات وعناصر في 

تنظيم القاعدة االرهابي بحضرموت.
لدعم  التحالف  قوات  قيادة  أعلنت 
عدد  اعتقال  ابريل   22 اليمن  يف  الرشعية 
القاعدة  بتنظيم  والقيادات  العنارص  من 
اليمن. رشقي  حرضموت  يف  االرهايب 

إن  بيان  يف  القول  التحالف  قيادة  وقالت 
إسناد  عملية  نفذت  لها  تابعة  مروحيات 
التابعة  اإلرهاب  مكافحة  لقوات  جوي 
أمس  مساء  قامت  التي  اليمني  للجيش 
مبداهامت استباقية يف إطار مالحقتها ألوكار 
املكال. مدينة  يف  االرهايب  القاعدة  تنظيم 

العنارص  من  عدد  اعتقال  تم  أنه  وأوضحت 
القاعدة  بتنظيم  الكبرية  والقيادات 

من  بحرضموت  عدم“  ”وادي  يف  االرهايب 
سعيد  أحمد  أبرزهم  مختلفة  جنسيات 
ب“الزرقاوي“  امللقب  بارحمة  عوض 
املكال. مبدينة  ”الطويلة“  منطقة  يف  وذلك 

إحباط  العملية  عن  نتج  أنه  إىل  وأشارت 
مخططات إرهابية عرب مصادرة معدات وآليات 
وأسلحة متنوعة كانت معدة لتنفيذ عمليات 
بحرضموت. املناطق  من  عدد  يف  إرهابية 

وتعترب هذه العملية النوعية الثانية من نوعها 
القاعدة  بتنظيم  الثاين  الرجل  اعتقال  بعد 
الصيعري“ يف  ”أبو عيل  االرهبي بحرضموت 

حرضموت. 
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 اإلمارات تواصل دعمها 
لتأهيل مطار عدن الدولي

لتطبيع  دعمها  اإلمارات  دولة  تواصل 
يف  املحررة  اليمنية  املحافظات  يف  الحياة 
الجهود  ضمن  وذلك  القطاعات  مختلف 
املواطنني  معاناة  عن  للتخفيف  تبذلها  التي 
لهم. املقدمة  الخدمات  وتحسني  اليمنيني 

دعمها  إطار  يف  اإلمارات  دولة  وقدمت 
عدن  مطار  تأهيل  إلعادة  املستمر 
الخاصة  الحافالت  من  عددا  اليوم  الدويل 
وذلك  الطائرة  وإىل  من  املسافرين  بنقل 
الستكامل  تهدف  شاملة  خطة  ضمن 

وتحسني  عدن  مطار  تأهيل  إعادة  عملية 
للمسافرين. املقدمة  الخدمات  نوعية 

وتأيت هذه املبادرة يف إطار تحسني الخدمات 
املقدمة للمسافرين من خالل توفري األجهزة 
انتقال  عملية  من  تسهل  التي  الفنية 
املسافرين وحقائبهم وتخفف من معاناتهم 
لنقل  حديثة  بأجهزة  املطار  رفد  إىل  إضافة 
الصاالت. يف  التكييف  وإصالح  األمتعة 

من جانبه أشاد طارق عبده عيل مدير مطار 
تبذلها  التي  الكبرية  بالجهود  الدويل  عدن 

دولة اإلمارات العربية املتحدة منُذ اللحظات 
. عدن  املؤقتة  العاصمة  لتحرير  األوىل 
هو  املقدم  اإلمارايت  الدعم  أن  إىل  وأشار 
الذي  املتواصل  الدعم  من  لسلسة  استمرار 
الدويل  اإلمارات ملطار عدن  قدمته وتقدمه 
منُذ تحريره وحتى اليوم واملتمثل يف إعادة 
املدرج  وصيانة  املراقبة  وبرج  املطار  تأهيل 
باألجهزة  تزويده  إىل  باإلضافة  والصاالت 
الحرائق. بإطفاء  خاصة  وسيارات  الحديثة 
إعادة  اىل  تهدف  الجهود  هذه  أن  وأوضح 
من  والتخفيف  الريادي  ملوقعه  عدن  مطار 
معاناة املسافرين خصوصاً أن املطار تعرض 
االنقالب. مليشيا  قبل  من  الكبري  للتدمري 
يف  ساهمت  اإلمارات  دولة  جهود  إن  وقال 
عودة مطار عدن الدويل للعمل خالل الفرتة 
منتظمة  بصورة  يعمل  أصبح  املاضية حيث 

ويستقبل رحالت الطريان بشكل يومي .

مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة 
تدعم المكاتب العامة في اليمن 

بمائة ألف كتاب
مبادرة  ضمن  للمعرفة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مؤسسة  اطلقت 
 1000 مشروع   ” تقرأ  أمة   ” العالمية  راشد  بن  محمد  مؤسسة 
مع  بالتعاون  اليمن  في  مأرب  محافظة  في  مكتبة  لكل  كتاب 
فرع الهيئة العامة للكتاب اليمنية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب الذي 

يصادف الــ23 ابريل من كل عام.

مكتبة   20 تزويد  املرشوع  ويستهدف 
 100 بـ  املحررة  اليمنية  املحافظات  يف 
املعرفة. مجاالت  مختلف  يف  كتاب  ألف 
رئيس  نائب  جباري  عبدالعزيز  املرشوع  دشن 
اليمني  والتأمينات  املدنية  الخدمة  وزير  الوزراء 
الجهل  وأن  والقراءة  املعرفة  أهمية  أكد  الذي 
اليوم. اليمن  يف  تحدث  التي  املشاكل  يف  سبب 
وشدد جباري عىل أهمية املرشوع ملا يتضمنه من 
االبداع  اىل  وتدعو  املعرفة  صنوف  تشمل  كتب 
واالختالف. والحروب  للبغضاء  وليس  والتسامح 
فرع  عام  مدير  الرشيف  نارص  قال  جانبه  من 
إن  مأرب  مبحافظة  للكتاب  العامة  الهيئة 

يف  العامة  املكتبات  تزويد  يستهدف  املرشوع 
املجاالت. مختلف  يف  معرفية  بكتب  اليمن 

يف  للكتاب  العامة  الهيئة  فرع  أن  إىل  ولفت 
محمد  مؤسسة  مع  بالتعاون  يسعى  مأرب 
يف  مركزية  مكتبة  بناء  إىل  للمعرفة  راشد  بن 
سنوي. لتقليد  اليوم  فعالية  وتحويل  مأرب 

وتأيت أهمية الفعالية كونها من الفعاليات الثقافية 
النادرة يف املحافظة التي تم تحريرها من سيطرة 
التي دمرت  ميلشيات الحويث واملخلوع االنقالبية 
يف  واإلعالمية  الثقافية  املؤسسات  معظم  مقار 

املحافظة خاصة ويف اليمن عموما. 

الهالل األحمر اإلماراتي 
يفتتح مدرسة ”بئر علي“ 

ويواصل توزيع المساعدات 
في المناطق المحررة 

بمحافظة شبوة

افتتحت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت  20 
ابريل املايض مدرسة ” برئ عيل ” مبديرية 
استكامل  بعد  شبوة  محافظة  يف  رضــوم 
أعامل الصيانة وتأهيلها بتمويل من الهيئة 
بناء  اعادة  عملية  مشاريع  إطار  يف  وذلك 
الحيوية  واملرافق  التحتية  البنى  وتأهيل 
وخاصة دعم قطاع التعليم وتعزيز قدراته 
يف املناطق املحررة يف محافظة شبوة التي 
تعاين اوضاع اقتصادية صعبة بسبب الحرب 
واملخلوع  الحويث  ميلشيات  فرضتها  التي 

االنقالبية.
 من جهة أخرى وزعت هيئة الهالل االحمر 
عىل  منوعة  غذائية  مساعدات  ــارايت  االم
سكان مديرية رضوم يف إطار حملة إنعاش 
شاملة تشهدها املحافظة يف شتى املجاالت. 
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”الهالل األحمر االماراتي“ توقع 
اتفاقية ترميم مركز ”عرقة“ الصحي 

بمحافظة شبوه

فقد وقع رئيس فريق الهالل األحمر اإلمارايت االتفاقية مع رشكة يهجل للمقاوالت ومبارك عبدالله عفيف 
مدير مكتب الصحة والسكان مبديرية رضوم وهادي سعيد الخرماء االمني عام املجلس املحيل باملديرية 

وذلك بحضور مرشف مشاريع الهيئة.
 من جهة اخرى سلمت هيئة الهالل األحمراإلمارايت، جهازا طبيا متطورا لفحص الدم « CBC «، اىل مركز 
االمارات الطبي الخريي بالقطن بوادي حرضموت وذلك ضمن الدعم السخي املتواصل الذي تقدمة دولة 
اإلمارات العربية املتحدة لالرتقاء مبستوى الخدمات الصحية بحرضموت، إضافة إىل عدة جوانب أخرى، 

لتخفيف معاناة السكان يف املنطقة وتوفري احتياجاتهم. 

التحالف العربي يدمر 
منصة صواريخ كاتيوشا 
تابعة لميليشيا الحوثي 

غرب اليمن

استشهاد خمسة جنود 
سودانيين واصابة 22 من 

المشاركين ضمن قوات 
التحالف العربي في اليمن

دمر طريان التحالف العريب لدعم الرشعية 
يف اليمن اليوم منصة صواريخ كاتيوشا تابعة 
ملليشيا الحويث وصالح االنقالبية غرب اليمن.
الرسمية  اليمنية  األنباء  وكالة  ونقلت 
العسكرية  للمنطقة  اإلعالمي  املركز  عن 
بيان  يف  اليمني  للجيش  التابع  الخامسة 
سلسلة  شن  التحالف  طريان  إن  قوله  له 
الحويث وصالح  غارات عىل مواقع مليشيا 
االنقالبية يف مدينة ميدي مبحافظة حجة.
وأوضح البيان أن الغارات استهدفت عربة 
محملة بالذخائر ودورية محملة مبسلحني 
كاتيوشا يف  منصة  تدمري  تم  فيام  حوثيني 

منطقة الخرضاء جنوب مدينة ميدي.

السودانية  املسلحة  ــوات  ــق ال أعلنت 
ضابط  بينهم  افرادها  من  خمسة  استشهاد 
املشاركة  قواتها  ضمن  آخرين   22 وإصابة 
اململكة  تقوده  الــذي  العريب  التحالف  يف 
اليمن.  يف  الرشعية  لدعم  السعودية  العربية 
أحمد  خليفة  أحمد  الدكتور  العميد  وقال 
القوات  باسم  الرسمي  الناطق  الشامي 
القوات  ان  بيان  يف  السودانية  املسلحة 
التي  الواجبات  إطــار  يف  نفذت  السودانية 
العريب عدة  التحالف  كلفت بها ضمن خطة 
كبري  بنجاح  األوىل  املرحلة  وأنجزت  عمليات 
لها  املوكلة  من خالل تحرير جميع األهداف 
االنقالبية  واملخلوع  الحويث  ميلشيا  وكبدت 
منهم. كبريا  عددا  وأرست  األرواح  يف  خسائر 
وأضاف البيان ان القوات السودانية املشاركة 
املرحلة  إلنجاز  تستعد  العريب  التحالف  يف 

الثانية بروح معنوية عالية 

الماضي   ابريل   15 اإلماراتي  األحمر  الهالل  هيئة  وقعت 
اتفاقية لصيانة وترميم مركز عرقة الصحي بمحافظة شبوة، 
ضمن المشاريع الخيرية واإلنسانية التي تواصل الهيئة انجازها 

لصالح الشعب اليمني الشقيق.

”الهالل االحمر االماراتي“ يتكفل ببناء 
17 مسكنا في مدينة المخا اليمني

االماراتية  االحمر  الهالل  هيئة  اعلنت 
مدينة  يف  مسكنا   ١٧ ببناء  تكفلها  عن 
املترضرين  لصالح  اوىل  كمرحلة  املخا 
الشقيق. اليمن  بها  مير  التي  االوضاع  من 

وتايت هذه الخطوة ىف اطار سياسة الهيئة الهادفة 

امللحة  املجاالت  ىف  املحليني  السكان  دعم  اىل 
من  وذلك  واالسكان  وااليواء  والدواء  كالغذاء 
خالل تنفيذ عدد من املشاريع الهادفة اىل الرفع 
ومساعدتهم عىل  لالهايل  املعييش  املستوى  من 

التغلب عىل الظروف التي مرون بها.
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افتتاح المرحلة األولى من المشاريع التنموية 
في أرخبيل سقطرى اليمن  

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه هللا“ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ”رعاه هللا“ وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم 
في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهالل األحمر اإلماراتي .. افتتح وفد الهالل األحمر - المرحلة األولى من المشاريع 

التنموية التي تنفذها الهيئة في األرخبيل اليمني.

أن  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  أكد 
توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة تأيت تعزيزا 
للمبادرات التنموية واإلنسانية التي تضطلع بها دولة 
اإلمارات عىل الساحة اليمنية التي تواجه تحديات 
الرشيدة  القيادة  حرص  وتجسد  كبرية  إنسانية 
املتأثرين  مع  التضامن  من  قدر  أكرب  إظهار  عىل 
يواجهونها. التي  الحياة  لصعوبات  االنتباه  ولفت 

تطورات  تتابع  الرشيدة  القيادة  إن  وقال 
وتوجه  اإلنسانية  وتداعياتها  اليمن  يف  األوضاع 
لتلبية  والتنموية  اإلغاثية  الجهود  بتكثيف  دامئا 
. كافة  املجاالت  يف  اليمنيني  األشقاء  احتياجات 

األشقاء  بجانب  الوقوف  أن  عىل  سموه  وشدد 
ديننا  إليه  يدعونا  إنساين  واجب  سقطرى  يف 
وهذا  والعربية  اإلسالمية  وتقاليدنا  الحنيف 
دول  أو  بعينها  حدود  عند  يتوقف  ال  الواجب 
الحدود  من  أكرب  اإلنسانية  ألن  أخرى  دون 
األشقاء  أجل  من  اإلمارات  تقدمه  وما  واللغات 
تجاههم. النبيلة  املشاعر  عن  صادقا  تعبريا  يعد 
الرشيدة  وقيادتها  اإلمارات  أن  سموه  وأضاف 
التحديات  عن  بعيدة  األيام  من  يوم  يف  تكن  مل 
الدولة  أن  إىل  مشريا   .. سقطرى  يف  اإلنسانية 
بربامجها  عقود  منذ  هناك  متواجدة  ظلت 

طالت  التي  التنموية  ومشاريعها  اإلنسانية 
بقوة  املناطق يف سقطرى ومازالت تعمل  معظم 
. اإلنسانية  الكرامة  وصون  املعاناة  لتخفيف 
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد أن هذه املشاريع 
يف سقطرى تعترب خطوة متقدمة ونقلة نوعية يف 
جهود الهالل األحمر اإلمارايت التنموية يف األرخبيل 
الذي يواجه تحديات إنسانية وتنموية كثرية بسبب 
الكوارث الطبيعية التي يتعرض لها من حني آلخر.
تأيت  الصدد  هذا  يف  الهيئة  مبادرة  إن  وقال 
تجاه  اإلنسانية  اإلمارات  ملسؤوليات  تجسيدا 
املتميزة  للعالقات  وتتويجا  اليمن  يف  األشقاء 
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بني  تربط  التي  القرىب  وأوارص  البلدين  بني 
من  تعترب  اليمن  أن  مضيفا  الشقيقني..  الشعبني 
الساحات التي تعمل فيها الهيئة بقوة وتفرد لها 
. اإلنسانية  وبرامجها  خططها  يف  كبرية  مساحة 

وسعا  تدخر  لن  الهيئة  أن  عىل  سموه  وشدد 
اإلنسانية  الساحة  عىل  الرائد  دورها  تعزيز  يف 
األشقاء  تجاه  مبسؤوليتها  والقيام  اليمن  يف 
الرضورية  احتياجاتهم  تلبي  التي  بالصورة 
بهم  املحدقة  املخاطر  درء  يف  تطلعاتها  وتحقق 
الصدد  هذا  يف  الهيئة  مبادرات  أن  إىل  الفتا   ..
اليمنيني. األشقاء  من  واالحرتام  بالتقدير  كللت 
يف  بدأت  قد  األحمر  الهالل  هيئة  وكانت 
بإنشاء  الرشيدة  القيادة  توجيهات  تنفيذ 
يف  الحيوية  التنموية  املشاريع  من  عدد 
رضبت  التي  املتتالية  األعاصري  أعقاب 
املاضية. األعوام  خالل  سقطرى  أرخبيل 

 - الصدد  هذا  يف   - الهيئة  مشاريع  وتضمنت 
منزال   356 من  تتكون  التي  زايد  الشيخ  مدينة 
مبرافقها الصحية و التعليمية و الخدمية األخرى 
وإنشاء وصيانة 42 فصال دراسيا يف 14 مدرسة 
الدراسية من حواسيب وغريها  وتوفري املعينات 
للطالب إىل جانب إنشاء روضة وصيانة وتأهيل 
كيلو   75 بطول  مياه  وإنشاء شبكة  44 مسجدا 
مرتا إضافة إىل إنشاء حاجز بحري لحامية مركز 
وتوفري  حديبو“   ” بالعاصمة  السميك  اإلنزال 
100 قارب لألهايل الذين ميتهنون صيد األسامك 
ويعترب من مصادر الدخل الرئيسية يف األرخبيل.

للسكان  الرتفيهي  الجانب  الهيئة  تغفل  ومل 
وأرسهم حيث أنشأت حديقتني عامتني وملعبني 

لكرة القدم إضافة إىل توزيع 7 آالف طرد غذايئ 
تضمنت املواد الغذائية األساسية .

برئاسة  اإلمارايت  األحمر  الهالل  وفد  وافتتح 
أمني  الفالحي  عتيق  محمد  الدكتور  سعادة 
اليمنيني  املسؤولني  من  عدد  يرافقه  الهيئة  عام 
سقطرى  يف  التنموية  املشاريع  من  جانبا 
مدينة  من  األوىل  املرحلة  تضمنت  والتي 
وعيادة  منزال   161 عىل  واشتملت  زايد  الشيخ 
ومسجد  لألهايل  عام  ومجلس  مشرتكة  ومدرسة 
ترفيهية  مرافق  إىل  إضافة  مصل   600 يسع 
القدم. لكرة  وملعب  لألطفال  حديقة  تضمنت 

األحمر  الهالل  وفد  حرض   .. آخر  محور  ويف 
مراسم   - لسقطرى  زيارته  خالل   - اإلمارايت 
 40 لـ  الهيئة  نفذته  الذي  الجامعي  الزفاف 
جهودها  ضمن  األرخبيل  سكان  من  وشابة  شابا 
حلمهم  وتحقيق  الشباب  عىل  الزواج  لتيسري 
النفيس. و  االجتامعي  و  األرسي  االستقرار  يف 
دراسية وحواسيب  ومعينات  أجهزة  الوفد  وسلم 
قدراتها  لدعم  الجزيرة  يف  اآليل  الحاسب  لكلية 
الزيارة عددا من  .. فيام تفقد  الفنية واألكادميية 
تحت  تزال  ال  التي  األخرى  التنموية  املشاريع 
اإلنشاء ووقف عىل سري العمل بها ونسبة االنجاز .
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التحالف : الحوثيون 
يصستخدمون 
ميناء الحديدة 

لتهريب االسلحة 
واالستالء على 

المساعدات 
اإلنسانية لتمويل 

عملياتهم
اليمن  يف  الرشعية  دعم  تحالف   قال 
يف  اإلنساين  الوضع  خطورة  يدرك  إنه 
سيطرة  تحت  الزالت  التي  املناطق 
التحالف  أن  كام  اليمن،  يف  االنقالبني 
إمدادات  لتأمني  ميكن  ما  أقىص  يبذل 
اليمني. للشعب  والدواء  الغذاء 
أنه  ابريل   5 له  بيان  يف  التحالف  وأكد 
تجاه  القلق  املتحدة  األمم  يشاطر 
أهم  كأحد  الحديدة  ميناء  وضع 
اليمنية إليصال هذه اإلمدادات  املوانئ 
واملساعدات، كون هذا املنفذ الهام يقع 
الحوثيني، وهو  املتمردين  تحت سيطرة 
يستخدم اآلن لتهريب األسلحة والبرش، 
كام تقوم ميليشيا الحويث باالستيالء عىل 
قوافل اإلمدادات واملساعدات اإلنسانية 
للمواطنني  مثنها  بأضعاف  وبيعها 
القتالية  عملياتهم  لتمويل  اليمنيني 
الرشعية. بالحكومة  لإلطاحة  املستمرة 
وأوضح التحالف ىف البيان أنه طلب من 
األمم املتحدة يف أكرث من مناسبة أن متارس 
الحديدة  ميناء  عىل  الرقابية  سلطتها 
للمساعدات  الحر  التدفق  لضامن 
ملستحقيها. ووصولها  اإلنسانية 
وجود  البيان عىل  يف  التحالف  أكد  كام 
موانئ أخرى مثل عدن واملكال وعدد من 
املطارات واملنافذ الربية تم تأهيلها وهي 
مفتوحة إليصال اإلمدادات واالحتياجات 

اإلنسانية

ميليشيا الحوثي وصالح تخفي 
معتقليها اليمنيين في  480 

سجنا سريا
 / صالح  واملخلوع  الحويث  ميليشيا  أنشأت 
اليمن  محافظات  يف  ــا  رسي معتقال   /  480
السجناء  إخفاء  بهدف  لسيطرتها  الخاضعة 
قرسيا. معظمهم  اعتقال  تم  الذين  اليمنيني 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  وقــالــت 
السجناء  إبــريــل..إن   3 تقريرها  يف  اليمن  يف 
تصل  التعذيب  من  قاسية  ــواع  ألن يتعرضون 
الصورية. واإلعــدامــات  الــحــرق  إىل  بعضها 
عدة  حولت  امليليشيا  أن  إىل  التقرير  ــار  وأش
معتقالت..إذ  إىل  وأهلية  حكومية  مــبــاين 
 27 و/  حكوميا  مبنى   /  227 نحو/  حولت 
 /  99 و/  جامعة   /  49 و/  طبية  مؤسسة   /
 /  47 و/  رياضيا  ناديا   /  25  / بجانب  مدرسة 
رسية. سجون  إىل  منازل   /  10 و/  قضائيا  مبنى 
و  ألفا   /  16  / نحو  اللجنة  تقرير  وتضمن 
وتعذيب  تعسفي  اعتقال  ــاالت  ح  /  804  /
وقوات  الحويث  ميليشيا  ارتكبتها  قرسي  وإخفاء 
عدة  أثبتت  فيام  مدنيني  بحق  صالح  املخلوع 
يف  الدولية  العفو  منظمة  منها  دولية  منظامت 
واإلخفاء  التعسفي  االعتقال  حاالت  تقاريرها 
اليمنيني. بحق  امليليشيا  مارستها  التي  القرسي 
ونوهت اللجنة بأنه وفق الزيارات امليدانية التي 
قامت بها فرق اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف 
اليمن لبعض السجناء الذين أطلق رساحهم بعد 
اعتقالهم تعسفيا.. ” فإنهم يعانون أحواال نفسية 
وصحية سيئة بسبب قسوة التعذيب الذي تعرضوا 
املوت «. أحيان كثرية عىل مشارف  له وكانوا يف 
اللجنة..إن  لفرق  عنهم  املفرج  السجناء  وقال 

أجربوهم  املخلوع صالح  وقوات  الحويث  ميليشيا 
بارتكابها. يقوموا  مل  وجرائم  بتهم  االعرتاف  عىل 
الرسية  معتقالتها  الحويث  ميليشـيا  وأخضعت 
لحراسات مشددة دون السامح ألي شخص الدخول 
إليها عدا القامئني عىل السجون بسبب وضعها كبـار 
تصنيـف  بحسـب  قرسيا  واملختطفيـن  املعتقلني 
مسـلحي ميليشـيا الحويث وصالـح فـي السـجون.
وعمدت ميليشـيا الحويث وصالح إىل إخفاء هويات 
املرشفني عىل السجون واملعتقالت التابعة لهم..إذ 
باأللقاب  السجون  مرشيف  مع  امليليشـيا  تتعامل 
مستقبال. عليهم  التعرف  منع  بهدف  والكنى 
املعتقلني  من  املائة  يف   /  99  / الحويث  وأجــرب 
عىل  التقرير  فرتة  خالل  عنهم  اإلفراج  تم  الذين 
أوراق  عىل  والتوقيع  خطية  تعهدات  كتابة 
تقيض مبنع املعتقل من مزاولة أي نشاط سيايس 
نشاط  أي  أو  اجتامعي  أو  عاملي  أو  حقوقي  أو 
الحويث  مليليشـيا  املسلح  التوسع  فكرة  يناهض 
التعهدات  هــذه  مخالفة  حــال  ــه  وأن وصالح 
املعتقل  دم  إهدار  يف  الحق  لها  امليليشـيا  فإن 
وممتلكاته. أمواله  مصادرة  أو  أرسته  قتل  أو 
األطفال  وصــالــح  الــحــويث  ميلشيا  وتختطف 
العمليات  مرسح  إىل  بهم  تزج  و  املــدارس  من 
دعم  تحالف  قــوات  سلمت  حيث  العسكرية 
الرشعية يف اليمن مؤخرا / 52 / طفال جندوا عىل 
الحدود اليمنية ـ السعودية من قبل امليليشيات 
الحوثية بعد عمل منسق مع عدد من املنظامت 
األمم  ومنظمة  األحمر  الصليب   ” ومنها  الدولية 

املتحدة للطفولة ” اليونيسيف «. 

إصابة 5 سعوديين في نجران إثر قذائف 
حوثية من داخل األراضي اليمنية

امرأة  بينهم  مواطنني سعوديني   5 أصيب 
قذائف  إثر  نجران  منطقة  يف  وطفلة 

أطلقتها عنارص حوثية من داخل األرايض 
اليمنية 18 ابريل املايض . 
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منذ البداية كان من المهم أن 
ُيتخذ قرارا تأخر من األطراف 
العربية لمواجهة المشاريع 

واألجندات اإلقليمية والدولية 
المتقاطعة والمتصارعة في عقر 

دار العرب-خاصة وأن السنوات 
األخيرة شهدت العديد من األحداث 

والتحديات بل التهديدات التي 
ضربت األمن القومي العربي 

بموجات متالحقة من التهديدات 
قبل الربيع العربي والحروب 

األهلية والطائفية وبالوكالة-التي 
أضعفت العرب وضربت أي فكرة 

لمشروع عربي ومنعت بلورته.

ثم أتت التدخالت الخارجية من اإلقليم ومن خارجه. 
مرشوعها  عرب  اإليراين  التمدد  لوقف  الوقت  وأىت 
أوباما  إدارة  ساعدت  والتي  املنطقة  يف  وحلفائها 
بسياسة رفع اليد والهوس بالتوصل لالتفاق النووي 
بسياسة  التامدي  وحلفائها عىل  إيران  تشجيع  عىل 
التمدد والهمينة. لذلك أتت عاصفة الحزم يف الوقت 

املناسب لوقف واحتواء ذلك كله. 
تجاه  ترامب  الرئيس  وسياسة  موقف  بني  باملقارنة 
يف  الواضح  التحول  أوباما-نشهد  الرئيس  مع  اليمن 
سياسة  مع  باملقارنة  ترامب  الرئيس  إدارة  مقاربة 
الرئيس أياما التي كانت أقل ما ميكن وصفها برفع 
يف  االنقالبيني-الحوثيني-وحلفائهم  شجع  ما  اليد 
الداخل والخارج عىل امليض  قدما يف موقف التحدي 
وخاصة  املختلفة  واملشاورات  املفاوضات  وإفشال 
التي استضافتها دولة الكويت يف شهر أبريل -2016
وعىل مدى أكرث من 100 يوما-وعىل جوالت مختلفة-

لحل  للتمهيد  املطلوب  االخرتاق  تحقق  أن  دون 
سيايس ينهي مأساة معاناة الشعب يف اليمن الذي 
ذكر تقرير ومناقشات يف املؤمتر الدويل يف جنيف يف 
نهاية شهر أبريل املايض عىل لسان األمني العام لألمم 
املتحدة يف املؤمتر أن ثلثي الشعب اليمني أو حوايل 
ملعاناة  طارئ،باإلضافة  دعم  إىل  بحاجة  مليونا   19
نحو 17 مليون ميني من انعدام األمن الغذايئ،وهذا 
يجعل األزمة املتفاقمة يف اليمن أكرب أزمة مجاعة يف 
العامل. وبرغم ذلك فشل مؤمتر دعم الجهود اإلنسانية 
اليمن الذي عقد يف نهاية شهر أبريل املايض يف  يف 
جمع املبلغ املطلوب استجابة للنداء اإلنساين بالدعوة 
لجمع 2.1 مليار دوالر ملساعدة اليمن. وقال األمني 
النداء مل يتم متويله إال بنسبة %15فقط.  العام إن 
تم  دوالر)الذي  مليار  املبلغ(1.1  من  أنه  وامللفت 
التعهد بتقدميه يف املؤمتر-أن نصف املبلغ تم التعهد 
بتقدميه من ثالثة دول خليجية هي السعودية 150 
دوالر-ودولة  مليون   100 والكويت  دوالر  مليون 
هذا  دوالر.  مليون   100 املتحدة  العربية  اإلمارات 
مساعدات  من  الدوالرات  مليارات  إىل  باإلضافة 
تزال  وال  قدمتها  التي  واإلنسانية  والتنموية  االغاثة 
تقدمها السعودية والكويت واإلمارات ودول الخليج 

األخرى.
هي  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  أن  يؤكد  ما 
أبعاده- بكل  العريب  النظام  يف  الرئييس  الالعب 

والعسكري-وخاصة  واإلنساين  واملبادرات  السيايس 
التعاون  اليمني الذي تلعب دول مجلس  يف الشأن 
الخليجي ضمن التحالف العريب وخاصة من اململكة 
العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية بالدرجة 
وإعادة  دعم  يف  العسكري.  العمل  قيادة  يف  األوىل 

إنجازات وتحوالت عاصفة الحزم وإعادة األمل في اليمن!

أ.د. عبدهللا خليفة الشايجي
أستاذ العلوم السياسية

جامعة الكويت
أستاذ زائر جامعة جورج واشنطن

الواليات المتحدة األمريكية

الرشعية لليمن. ومحارصة التمدد والهيمنة اإليرانية 
مجلس  دول  محارصة  يف  إيران  أذرع  أحد  وقطع 

التعاون الخليجي من الجنوب.
واملؤسف أن دور األمم املتحدة وخاصة مجلس األمن 
ال يرقى لفداحة األزمة السياسية واإلنسانية يف اليمن-
قرار مجلس  عامني من صدور  أكرث من  بعد  حيث 
لحل  للتوصل  السابع  الفصل  تحت   2216 األمن 
القتىل  آالف  سقوط  وبعد  اليمن  يف  لألزمة  سيايس 
وماليني الالجئني وتدمري البنى التحتية-ال تزال األمم 
الخط  عىل  روسيا  مؤخرا  ودخلت  مرتددة  املتحدة 
لخلط األوراق-ويرتدد املبعوث الدويل ومجلس األمن 
تطبيق  يعرقل  والذي  املتعنت  الطرف  تسمية  عن 
اجراءات  أي  اتخاذ  األمن-دون  مجلس  قرار  بنود 

رادعة أو عقابية تجاه االنقالبيني الحوثيني. 
ولد  إسامعيل  األممي  املبعوث  مقرتحات  آخر  بل 
جولة  بإطالق  أمله  عن  –التعبري  أحمد  الشيخ 
جديدة من املفاوضات حول اليمن قبل حلول شهر 
رمضان املبارك. وبالتايل يقدم ذلك كمربر غري مقنع 
لدول التحالف العريب لتأجيل معركة استعادة ميناء 
الُحديدة اإلسرتاتيجي املهم املطل عىل البحر األحمر 
عىل  الحوثيني  لحصول  الرئييس  املصدر  يبقى  الذي 
السالح املهرب ومينعون عربه من دخول مساعدات 
الذين  اليمنيني  ماليني  حاجة  لتلبية  املتحدة  األمم 
وزراء  رئيس  اقرتح  وقد  الجوع.  شبح  من  يعانون 
اليمن أحمد بن دغر أن تتوىل األمم املتحدة مراقبة 

ميناء الُحديدة،لضامن عدم تهريب السالح عربه. 
عامني  بعد  واملهم  الجديد  التطور   
يف  الحوثيني  وانقالب  اليمن  يف  األزمة  من  ونصف 
ترامب  إدارة  الجذري-يف موقف  التحول  اليمن هو 
بقيادة  الخليجي  املوقف  من  أكرث  يقرتب  الذي 
السعودية تجاه اليمن. ومطالبة وزير الدفاع األمرييك 
يف زيارته األوىل للرياض بتفعيل قرار مجلس األمن 
به  يقوم  الذي  الصاروخي  القصف  -2216ووقف 
الحوثيون-وتفعيل أكرب للدور األمرييك يف اليمن بدعم 
السعودية  تزويد  عن  املنع  ورفع  وامني  عسكري 
بأسلحة ذكية ضمن إسرتاتيجية متكاملة للوقوف مع 
لتقليم  السعودية-وذلك  الخليجيني وخاصة  الحلفاء 
أظافر ومتدد إيران واذرعها يف املنطقة مبا فيها فرض 
إيرانية وسورية  عقوبات عىل مسؤولني ومؤسسات 
اكد   ما  وهذا  إيران.  أذرع  بقية  تجاه  قادم  واملزيد 
عليها الرئيس ترامب يف اتصاالته الهاتفية مع امللك 
سلامن ويف لقائه يف البيت األبيض مع ويل-ويل العهد 

السعودي األمري محمد بن سلامن.
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AW139 طائرات
 التابعة للقوات الجوية والبحرية الوطنية البنمية 

(SENAN) تحقق إنجازًا مهمًا يتمثل في 
الوصول إلى 5000 ساعة طيران

أعلنت رشكة ”Leonardo“ مؤخراً يف مؤمتر 
 (LAAD) الالتينية أمريكا  والدفاع يف  األمن 
الربازيل،  جانريو،  دي  ريو  يف  يُقام  والذي 
طائرات  ست  من  املؤلف  االسطول  أن 
والذي   (AgustaWestland AW139)
يعمل ضمن القوات الجوية والبحرية البنمية 
(SENAN) قد حقق إنجازاً مهامً يتمثل يف 

الوصول إىل 5000 ساعة طريان.
لقد تحققت هذه النتيجة يف أقل من أربع 
 (AW139) طائرة  دخلت  أن  منذ  سنوات 
األوىل إىل الخدمة يف (SENAN) يف منتصف 
من   (SENAN) استفادت  لقد   .2013 عام 
شبكة الخدمات ذات املوقع املناسب لرشكة 
”Leonardo“ يف أمريكا الشاملية والوسطى، 
الخدمات  مركز  من  اإلسناد  تشمل  وهي 
املحيل يف بنام، وإسناد قطع الغيار والحلول 
منشأة  بواسطة  املُقدمة  الشاملة  التدريبية 

مروحيات Leonardo يف فيالدلفيا.
املدير  موريتي“،  ”ماورو  السيد  يقول 
 :“Leonardo” التنفيذي واملدير العام لرشكة
وقت  يف  املروحيات  إرساليات  ”سيستمر 

النجاح  عىل  للبناء  السنة  هذه  من  متأخر 
جمهورية  يف   “Leonardo” حققته  الذي 
بنام، وهو دليل عىل الحلول التي نستطيع 
تقدميها عرب كافة القطاعات لخدمة الدولة، 

وأعاملها وشعبها“.
ويجري االستدعاء الروتيني لألسطول الحايل 
إعداده  تّم  والذي   ،(AW139) من طائرات
للقيام  االستخدام،  ثُنائية  العمليات  لتنفيذ 
والدورية  الطبي،  واإلخالء  اإلنقاذ،  مبهام 
من  اثنتني  نرش  مؤخراً  تم  وقد  الساحلية. 
 (SENAN) لـ  التابعة   (AW139) طائرات 
يف  الكوارث  من  لإلغاثة  اإلضافية  للجهود 
إرسال طائرتني  يُتوقع  الوسطى. كام  أمريكا 
كامل  بشكل  ُمعدتني   (AW139) إضافيتني 
لعمليات مكافحة التهريب والدفاع عرب بنام 

يف نهاية العام 2017.
مروحية   (SENAN) تُشغل  كام 
الطبية  للخدمات  ُمعدة   (GrandNew)
الطارئة (EMS)، واملعروفة بقدرتها عىل نقل 
يصعب  والتي  املعزولة  األماكن  من  املرىض 

الوصول إليها.

 «Thales» و «SES» شركتا
ُتسلطان الضوء على الجيل 
الثاني من خطة التوصيل

Thales Alenia” و   “SES” رشكتا  أعلنت 
 (SpaceFlex) إضافة  عن   “(Space (TAS
منت  عىل   (DTP) شفاف  رقمي  ُمعالج  وهو 
الذي  األمر  وهو   ،(SES-17) الصناعي  القمر 
توفري  من   (SES) مُيّكن رشكة  أن  املفرتض  من 
الحزمة  إدارة  قدرات  يف  أكرب  ومرونة  فعالية 
العريضة للعمالء املتحركني. وقد طورت رشكتا 
وبشكل   “Thales Alenia Space” و   “SES”
من  الثاين  الجيل  السنة  هذه  خالل  مشرتك 
القمر الصناعي (SES-17) ذا الحمولة الرقمية 
 ،(SES-17) بالكامل. وسيغطي القمر الصناعي
أمريكا   ،2016 سبتمرب  يف  رشاءه  تّم  والذي 
الشاملية، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الوسطى، 
ويتوقع  األطليس،  واملحيط  الكاريبي،  ومنطقة 

أن يتم إرساله يف عام 2020.
نقطي  ُشعاع   200 يقارب  مبا  ُمجهزاً  ولكونه 
من مختلف األحجام، سيُمكن القمر الصناعي 
من  املتحركني  العمالء  الرقمي   (SES-17)
التعديل الفعال واملرن لشبكاتهم بشكل فوري 
إما  العريضة،  الحزمة  تغري  ملتطلبات  استجابة 
للتغريات  استجابة  أو  اليومي  الجدول  حسب 
غري املتوقعة مثل األحوال الجوية. ووفقاً لرشكة 
وتطوير  الخدمات  إدارة  توافقية  فإن   ،(SES)
من  العمالء  ستُمكن  هذه  الخدمات  نوعية 
إرسال حزمة عريضة عالية الرسعة بطريقة أكرث 

فعالية وتوفرياً للتكاليف.
عنها،  املُعلن  اإلضافية  اإلمكانيات  تتضمن   
إضافة  خالل  من  ممكنة  ستكون  والتي 
الشفاف  الرقمي  املعالج   (SpaceFlex)
(DTP)، مقدرة مطورة لرشكة (SES) وعمالئها 
لتنفيذ إعدادات شبكات عقدية وشبكات بث 
وشبكات ُمتعددة ااإلرسال; وفعالية مطورة يف 
األمر  وهو  املوجة،  نطاق  واستخدام  االنتاجية 
األسعار;  يف  كبرية  تنافسية  إىل  سيؤدي  الذي 
بإرسال  ستقوم  جديدة  ُمضاعفة  وميزات 

شبكات موثوقة وقوية.
 (DTP) الشفاف  الرقمي  املُعالج  خالل  ومن 
الثابت  العميل  فإن  املطور،  الصناعي  للقمر 
للقمر الصناعي (SES-17)، يتوقع أن يستفيد 
رشكة  من   (InFlyt Experience) نظام 
لتحقيق  مطورة  وفعالية  مرونة   (Thales)
هذه  مجال  يف  الرائدين  واالستيعاب  الرسعة 

الصناعة.
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 General” منح شركة
Dynamics“ عقدًا 

بقيمة 330 مليون جنيه 
استرليني لتطوير الجيل 
الثاني من شبكة ميدان 

المعركة

General) رشكة  الربيطانية  الدفاع  وزارة  منحت 
Dynamics United Kingdom Limited) عقداً 
بقيمة 330 مليون جنيه اسرتليني لتصميم وتطوير 
واملعلومات  االتصاالت  نظام   من  الثاين  الجيل 
 .(MORPHEUS) التعبوي كمرحلة أوىل من برنامج
وسوف يُستَخَدم الربنامج لتخطيط، ونرش، وإدارة، 
كام  للجيش.  واملعلومات  االتصاالت  وُمراقبة 
سيسمح الربنامج للُمستخدمني بدمج أجهزة السليك 
وتطبيقات جديدة ومكونات أنظمة أخرى بشكل 

أرسع وأسهل كثرياً.
بتطبيق   “General Dynamics” رشكة  وستقوم 
لتفتح“  ”طّور  بـ  تُعرف  جديدة،  هيكلية  ُمقاربة 
نظام  إمكانيات  بتطوير  ستقوم  حيث   ،(EvO)
نظام  إىل   (BCIP 5.6) بومان  التعبوي  االتصاالت 
التعبوية  القوات  النظام  وسريبط  مفتوح.  تركيبي 
إمكانية  بتحسني  ويسمح  قادتها،  مع  املنشورة 
قوية  عملياتية  معلومات  تقنية  عىل  الحصول 
النظام  مقاربة  وتسمح  املستخدم.  خربة  وتبسيط 
من  برسعة  الجديدة  التقنيات  بدمج  املفتوح 
أجل  معالجة التهديدات الناشئة وتحسني تبادلية 

العمليات مع الحلفاء.
بخصوص  مُينح  الذي  األول   (EvO) عقد  يُعترب 
برنامج (MORPHEUS)، وهو األمر الذي سيمنح 
الثالث  صنوفها  عرب  الربيطانية  املسلحة  القوات 
شبكات قيادة وسيطرة مطّورة من خالل استخدام 

أحدث تقنية.
 “General Dynamics UK” افتتحت  لقد 
 ،2001 العام  يف  ويلز“  ”ساوث  يف  األوىل  ُمنشأتها 
االتصال  نظام  برنامج  تقديم  بعقد  فازت  أن  بعد 
استمرت  فقد  الحني،  ذلك  وُمنذ  بومان.  التعبوي 
األعامل بالتوسع واالستثامر يف املنطقة، وهي متتلك 
Merthyr” و   “Oakdale” يف  منشآت  ثالثة  اآلن 
Tydfi“، وهي موطن املُنشأة التي جرى افتتاحها 
حديثاً لتجميع، ودمج، واختبار عربة القتال املدرعة.

شركة ”بوينغ“ والحكومة األمريكية توقعان 
على عقد بقيمة 3.4 مليار دوالر خاص 

بمروحيات األباتشي

والحكومة  ”بوينغ“  رشكة  مؤخراً  وقّعت 
وتبلغ  سنوات،  خمس  مدته  عقداً  االمريكية 
قيمته 3.4 مليار دوالر تقوم من خالله الحكومة 
املتحدة،  الواليات  خارج  وعميل  األمريكية 
الهجومية  املروحية  من  نسخة  أحدث  بحيازة 
أباتيش مع توفري ضخم لصالح دافعي الرضائب.

السنوات  ُمتعددة  األوىل  االتفاقية  هي  وهذه 
أباتيش.  املروحية  من   “E” بالنموذج  الخاصة 
أباتيش  مروحية   /244/ الجيش  يستلم  وسوف 
مروحية   /24/ ستذهب  بينام  التصنيع  ُمعادة 

جديدة إىل العميل الدويل.
”جوزيف  األمرييك  الجيش  يف  العقيد  وقال 
”مُتثّل هذه  األباتيش:  برنامج  هويرشل“،  مدير 
لجنودنا،  لجيشنا،  عظيمة  أخباراً  االتفاقية 
لدافعي الرضائب األمريكني ولرشكائنا الصناعيني، 
وللعديد من رشكائنا الدوليني، ويعترب هذا األمر 
نتيجة مبارشة للتفاين االحرتايف والجهود املواظبة 

لتوفري  الصناعي  الفريق  وأعضاء  للحكومة 
الهجوم  ملروحية  وامللّحة  املطلوبة  اإلمكانيات 
وبسعر   ،  AH-64E األباتيش العامل،  األفضل يف 
يؤدي  الذي  األمر  وهو  اليد،  متناول  ويف  عادل 
أخرى.  بعد  سنة  الرضائب  دافع  توفري عىل  إىل 
وبوجودها يف أيدي جنودنا األمريكيني املدربني، 
عنها  الناتجة  والقدرات  األباتيش  تقنيات  تعترب 

رضورية لعمليات الجيش حول العامل“.
تصنع رشكة ”بوينغ“ مروحية األباتيش يف مدينة 
عمليات  بدأت  وقد  أريزونا.  بوالية   ،“Mesa”
وطلب   .2011 أكتوبر  يف   “E” النموذج  تسليم 
هذا  املتحدة  الواليات  خارج  من  عمالء  سبعة 
النموذج. كانت الواليات املتحدة وخمس عرشة 
دولة أُخرى تعتمد عىل مروحية األباتيش، ومن 
العقود  خالل  األحدث،  النسخة  هذه  ضمنها 

الثالثة املنرصمة.
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األوىل    A319neo“ايرباص” طائرة  مؤخراً  قامت 
العضو  أقلعت  حيث  لها،  طريان  أول  بتنفيذ 
مبحركات  واملزودة   ،A320neo عائلة  يف  األصغر 
 ،(CFM International) من رشكة (LEAP-1A)
من هامبورغ وهبطت يف تولوز بعد رحلة طريان 

استغرقت خمس ساعات.
شكلت الرحلة مناسبة للطاقم لتقييم التشغيل العام 
للطائرة ولفحص األنظمة الرئيسية. وستبقى الطائرة 
A319neo  واملسجلة تحت اسم (D-AVWA) يف 

تولوز من أجل إكامل برنامج اختبار الطريان.
تعترب عائلة A320neo واحدة من أكرث خطوط إنتاج 
طائرات املمر الواحد مبيعاً يف العامل، مع وجود أكرث 
من 5000 طلبية ُمستلمة من أكرث من 90 عميالً، 
مام يعني االستحواذ عىل ما يقارب 60 باملائة من 

عىل   A320neo عائلة  وتشتمل  السوقية.  الحصة 
الجديد  الجيل  محركات  فيها  مبا  التقنيات  أحدث 
وهام  الجناح،  طرف  عىل   (Sharklet) وأجهزة 
األمران اللذان يحققان معاً توفرياً يف الوقود بنسبة 
تزيد عن 15 باملائة، اعتباراً من اليوم األول وصوالً 

إىل 20 باملائة يف العام 2020.
وبفضل مقصورتها األوسع، يوفر كافة أفراد عائلة 
A320neo  راحة منقطعة النظري يف كل الدرجات  
ومقاعد بعرض 18 بوصة الخاصة بـ ”أيرباص“ يف 

الدرجة االقتصادية كمعيار.
 A319neo,) أحجام  بثالثة  واحدة  طائرة  وبوجود 
 A320neo عائلة  فإّن   ،(A320neo, A321neo
تغطي  إىل 240،  بني 100  يرتاوح  مقاعد  وبعدد   ،
كل قطاع طائرات املمر الواحد بدءاً من الرحالت 
إىل  وصوالً  الكثافة،  العالية  إىل  املنخفضة  املحلية 

الرحالت طويلة املدى.
ملُشغليها   A319neo طائرة  توفر 
يف  القصري  املدى  ضمن  متفوقاً  أداء 
والعالية.  الحارة  التشغيلية  الظروف 
ومُيكن أن تتسع لـ 160 مسافراً دون 

أن يؤثر ذلك عىل راحتهم.

“Schibel”  و “Patria” تضافر قوى بين شركتّي

الطائرة
 «A319neo»

في السماء

لدمج  معاً   “Schibel” و   “Patria” رشكتا  تعمل 
املُدمج  الشبيك  البيانات  ”رابط  اتصاالت  شبكة 
 “Patria” الخاص برشكة (CANDL) “ًاملحمول جوا
املُسّمى   (UAS) املأهول  غري  الجوي  النظام  يف 
(CAMCOPTER S-100). ومتثل الجهود املشرتكة 
لهاتني الرشكني األوربيتني الخطوة األوىل يف برنامج 
متواصل من العمل لفحص كيف مُيكن نرش نظام 
(CAMCOPTER S-100) لتقديم اإلسناد املُبارش 

لعمليات املروحيات املأهولة.
صلبة  ركيزة   (CANDL) اتصاالت  شبكة  تقدم 
غري   – املأهول  ”اقرتان  عمليات  فوائد  الستكشاف 
سويّة  رفع  مُيكن  حيث   ،(MUM-T) املأهول“ 
اإلدراك  لزيادة  جوي  ُمكون  لكل  املُدمجة  القوى 

املُحيطي العام وتحسني عملية اتخاذ القرار.
قال السيد ”سيمو ماكيباجا“، نائب الرئيس األعىل، 
تطوير االعامل يف ”Patria“، وحدة أعامل األنظمة: 
مكونات  بني  الشبيك  الربط  إىل  الحاجة  ”كانت 
مختلفة أحد العوامل املُحركة التصميمية الرئيسية 
عمليات  وتُعترب   .(CANDL) اتصاالت  لشبكة 
من  تستفيد  التي  التوجهات  أحدث   (MUM-T)
”الخصائص الشبكية غري املتوازية لشبكة االتصاالت 

 ،“(CANDL)
ومن جهته قال السيد ”كريس داي“، املدير التقني 
األعىل يف رشكة ”Schibel“: ”سوف يساعد استخدام 
العامل غري املأهول يف عملية (MUM-T)، لتوفري 

الطيار  إبقاء  عىل  أعىل،  وارتفاع  أمامية  رؤية 
تحسني  إىل  باإلضافة  آمنة،  املأهولة  واملكونات 

الفاعلية العامة للمهمة“.
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شركة (Textron) تحصل على 
عقد من البحرية األمريكية 

لبناء قوارب السطح العامة 
(CUSV) غير المأهولة

فرع  وهي   (Textron Systems Unmanned Systems) رشكة  مؤخراً  أعلنت   
األعامل يف رشكة (Textron Inc.) أنها تلقت عقداً بقيمة 14.8 مليون دوالر لتقديم 
عدد 2  إضافيني من قوارب السطح العامة غري املأهولة (CUSV) من الجيل الرابع 
بالبحرية  الخاص   (UISS) املأهول“  التأثريي غري  الكسح  ”نظام  بربنامج  والخاصة 
األمريكية. وتعتزم البحرية األمريكية استخدام نظامّي (CUSV) االثنني كجزء من 
 MCM) “لأللغام املضادة  باإلجراءات  الخاص  املأهول  غري  السطح  ”قارب  مهمة 
USV) الشاملة، والتي تتضمن اصطياد األلغام وإمكانية تحييد األلغام، باإلضافة 

إىل كسح األلغام.
وسوف ينضم قاربا (CUSV) إىل قارب البحرية األمريكية األول (CUSV)، والذي 
تم تصميمه ملهمة الكسح التأثريي. مؤخراً، وقد أتم قارب (CUSV) الخاص بربنامج 
(UISS)  االختبار املبديئ قرب منشأة ”األنظمة البحرية واألنظمة الربية“ يف لويزيانا، 
وهو يخضع حالياً الختبارات إضافية يف عرض البحر عند الشاطئ الرشقي للواليات 

املتحدة.
يعترب قارب (CUSV) قارب سطح غري مأهول ومتعدد املهام، وهو قادر عىل حمل 
ُمختلف األحامل، مبا فيها سونار املسح الجانبي، ومعدات تحييد األلغام، واألسلحة 
 .(ISR) غري الفتاكة، وأجهزة االستشعار الخاصة باالستخبارات واملراقبة واالستطالع
ومنذ ظهوره األول يف عام 2009، فقد أكمل قارب (CUSV) العديد من التامرين 
قارب  من  املختلفة  الطرازات  اليوم  جمعت  وقد  األمريكية.  البحرية  مع  البارزة 
 Textron) أكرث من 2000 ساعة تشغيلية عىل املاء. ويشتمل فريق رشكة (CUSV)
Systems) الخاص بقارب (CUSV) أعامل قسم ”األنظمة البحرية والربية“ وذلك 
من أجل رفع سوية خربتها البحرية وقدراتها املؤكدة يف بناء السفن والبالغة 48 عاماً، 
باإلضافة إىل  مهارة الرشكة يف األنظمة غري املأهولة. ويُتوقع أن يتم تسليم قاريّب 

(CUSV) يف عام 2018.

وقعت رشكة ”Saab“ مؤخراً عىل عقد مع ”إدارة املواد الدفاعية السويدية“ 
(FMV) لتطوير وإنتاج الجيل الثاين من نظام الصواريخ املُضادة للسفن. 
وتبلغ القيمة اإلجاملية للطلبية 3.2 مليار كراون سويدي، وستكون الطلبيات 

بني عامّي 2017 إىل 2026.
يعترب هذا العقد املوقع برنامجاً تطويرياً لنظام الصواريخ املضادة للسفن بكال 
شكليه; املُنطلق من الجو واملُنطلق من السفن. وسيتم إدماج الجيل الثاين من 
نظام الصواريخ املضادة للسفن يف مقاتالت (Gripen E) وسفن الكورفيت 

.(Visby) من فئة
قال السيد ”هاكان بوزخ“ الرئيس واملدير التنفيذي لرشكة ”Saab“: ”ستوفر 
صواريخ الجيل الثاين للقوات الجوية السويدية والبحرية امللكية السويدية 
السوق.  بالصواريخ األخرى املوجودة يف  إمكانيات عظيمة ُمطّورة، مقارنة 
وستتمتع هذه الصواريخ بإمكانية االشتباك مع أّي هدف، يف كافة الظروف“. 
يتمتّع النظام الصاروخي مبدى قتايل ُمطّور، وبباحث  ُمطّور عن األهداف، 
باملقدرة عىل االشتباك مع  يتمتّع  السابق. كام  بالنظام  ُمقارنة  وبوزن أقل 
طيف واسع من األهداف البحرية والربية، ومقدرة عىل العمل يف كل األحوال 

الجوية وتصميم جديد لديه إمكانية التطوير املستقبيل.
 (RBS15) ويجمع النظام الجديد بني اإلمكانيات املؤكدة من عائلة صواريخ
املضادة للسفن من رشكة ”Saab“، مع إمكانيات جديدة وُمطورة. وتقوم 
رشكتا ”Saab“ و (Diehl Defence GmbH & Co. KG) باإلنتاج املشرتك 

.(RBS15) لعائلة الصواريخ
وعائلة الصواريخ (RBS15) هي نظام صاروخي يجري استخدامه يف القوات 
البحرية، والبطاريات الساحلية، والقوات الجوية منذ 30 عاماً. ومُيكن لهذا 
النظام الصاروخي إلحاق الهزمية بالتهديدات املتقدمة، ويتمتّع مبدى طويل.

شركتا ”Diehl“ و ”Saab“ ُتركزان 
على التعاون في مجال 
الصواريخ الُمضادة للسفن
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ضمن مبادرة غير مسبوقة ال 
تخلو من خطورة وتحديات؛ 

تمكنت الواليات المتحدة 
األمريكية من إجراء أول تجربة 

عسكرية ناجحة في صحراء 
نيفادا في شهر يوليو من عام 
1945؛ أتاحت لها امتالك سالح 

استراتيجي هو السالح النووي؛ 
قبل استخدامه ميدانيا - خالل 

نفس السنة - في تدمير مدينتي 
«ناكازاكي» و»هيروشيما» 

اليابانيتين لحسم مسار الحرب 
العالمية الثانية.

ومنذ ذلك الحني؛ سعت الكثري من الدول الكربى 
وفرنسا  وإنجلرتا  لروسيا  بالنسبة  الشأن  هو  كام 
كخيار  املدّمر  السالح  هذا  امتالك  إىل  والصني.. 
ردعي لضامن أمنها يف محيط دويل سمته الرصاع 
وتضارب املصالح.. حيث أجريت أكرث من خمسني 
فيام  و1951،   1945 عامي  بني  ما  نووية  تجربة 
اقترصت بعد الدول عىل االستخدام السلمي لهذه 
والربازيل  ألملانيا  بالنسبة  األمر  هو  كام  الطاقة؛ 

واليابان..
يف  السالح  هذا  انتشار  ووقف  الحتواء  وكسبيل 
مناطق مختلفة من العامل؛ وخصوصا بعد موجة 
استقالل الكثري من الدول؛ تّم وضع معاهدة منع 
عام  عليها  التوقيع  وبدأ  النووي  السالح  انتشار 
تزايد  دون  تحل  مل  األخرية  هذه  أن  غري  1968؛ 
األخرى  الدول  من  عدد  يف  السالح  هذا  انتشار 
وإرسائيل..  الشاملية  وكوريا  وباكستان  كالهند 
مام  والرعب..  الهلع  من  أجواء  خلف  ما  وهو 
حدا باألمم املتحدة باعتبارها املسؤولة الرئيسية 
عن حفظ السلم واألمن الدوليني؛ إىل بذل جهود 
كبرية للحد من انتشاره؛ والسعي لعدم االستخدام 
امتالكه  عند  واالكتفاء  السالح  لهذا  الفعيل 
باستخدامه كآلية للردع؛ مع الحّث عىل استخدام 
الطاقة النووية يف أغراض سلمية وتنموية.. حيث 
هذا  والقرارات يف  التوصيات  من  عددا  أصدرت 
الصدد، كام سعت إىل عقد العديد من اللقاءات 
يف  واملبادرات  املعاهدات  من  مجموعة  وبلورة 

هذا الشأن.
سنة  منذ  استعامله  عدم  من  الرغم  عىل 
مجرد  فإن  الثانية؛  العاملية  الحرب  1945خالل 
امتالك السالح النووي يشكل يف حد ذاته تهديدا 
هذا  كان  وإذا  الدوليني.  واألمن  للسلم  حقيقيا 
السالح قد أسهم لعقود يف إرساء نوع من التوازن 
واالتحاد  املتحدة  الواليات  بني  االسرتاتيجي 
إمكانية  امتالك  خالل  من  السابق؛  السوفييتي 
شهدها  التي  املتسارعة  املتغريات  فإن  الردع؛ 
العامل يف العقدين األخريين نتيجة تفكك االتحاد 
من  الدول  من  مجموعة  ساعدت  السوفييتي؛ 

ولوج الفضاء النووي بأشكال وسبل مختلفة..
السالح  لهذا  املالكة  الكربى  الدول  حرصت 
النووي  النادي  إىل  الدخول  أبواب  إغالق  عىل 
العسكري يف وجه باقي الدول، وطوقته مبجموعة 
لالخرتاق  كان  وقد  والتدابري..  اإلجراءات  من 
يف  الكبري  األثر  املجال  لهذا   1998 عام  الهندي 
تكريس طريقة جديدة للدخول إىل هذا النادي؛ 

 األقطاب النووية الصاعدة ومستقبل السالم العالمي

بقلم : د. إدريس لكريني
أستاذ العالقات الدولية في جامعة 

القاضي عياض - مراكش
drisslagrini@yahoo.fr

تنبني عىل االخرتاق والتحايل وفرض األمر الواقع 
قبل أن تتبعها كل من باكستان يف سياق رصاعها 
الهادئ مع الهند عام 1998، وكوريا الشاملية يف 
سنة 2006 لتصبح البلد النووي التاسع يف العامل؛ 
وهو ما يعد مؤرشا قويا عىل فشل النظام الدويل 

املرتبط بالحد من انتشار األسلحة النووية.
السالح  هذا  امتالك  إىل  الدول  سعي  إن 
من  تختلف  شتّى،  اعتبارات  أملته  االسرتاتيجي؛ 
الذي  الوقت  ففي  وأبعادها،  خلفياتها  حيث 
ترى فيه دول مدخال لتأمني مصالحها يف مواجهة 
مقوما  أخرى  دول  تعتربه  مختلفة؛  تهديدات 
الصعيد اإلقليمي  رئيسيا للعب أدوار كربى عىل 
والدويل، فيام تنحو دول إىل هذا االتجاه بدافع 
بالنسبة  الشأن  هو  كام  النفوذ..  وبسط  الهيمنة 

إلرسائيل..
هذا  الحصول  من  متّكنتا  وباكستان  فالهند 
وحرصهام  بينهام؛  تاريخي  السالح يف ظل رصاع 
بعضهام  الردع يف مواجهة  امتالك مقومات  عىل 
السيايس  بنظامها  الشاملية  كوريا  أما  البعض.. 
التي  الضغوطات  وبرغم  املنغلق؛  واالقتصادي 
ما فتئت الواليات املتحدة تفرضها عليها يف هذا 
الصدد؛ متكنت بدورها من دخول النادي النووي 

بقوة يف بداية القرن العرشين.
الصاعدة  الدولية  القوى  من  الكثري  أن  يبدو 
سبل  توّخي  وأهمية  بنجاعة  مقتنعة  أصبحت 
االخرتاق  تحقيق  يف  الواقع  األمر  وفرض  الرسية 
التوجهات  ترتجمه  الذي  األمر  وهو  النووي، 

اإليرانية الحالية..
الشأن  دولية يف هذا  مراكمة سوابق  أن  حقيقة 
مع تنامي الرصاعات اإلقليمية؛ سيفتح باب سباق 
تهديد  عنرص  يشّكل  مبا  للتسلح؛  وخطري  جديد 
اإلقليمي  املستويني  عىل  واألمن  للسلم  حقيقي 
بنظم  األمر  يتعلق  عندما  وبخاصة  والدويل؛ 
وهشة  ومنغلقة  ”شمولية“  وعسكرية  سياسية 
ميكن أن تتورط يف قرارات غري محسوبة قد تزج 
الوقف  أن  بالعامل يف حروب نووية مكلفة.. غري 
الحقيقي النتشار هذا السالح الفتاك؛ ينبغي أن 
عن  الكربى  فيها  مبا  الدول؛  جميع  بتخيل  يبدأ 
الضوابط  ومبراجعة  الخصوص؛  هذا  يف  ترسانتها 
تدعم  بصورة  الصلة  ذات  الدولية  واملعاهدات 
تحويل هذه الطاقة نحو االستخدامات السلمية 
والقطع  اإلنسانيني؛  والرفاه  للتنمية  الداعمة 
امتالك هذه  تتيح  التي  االنتقائية  املقاربات  مع 

السالح من قبل دول بعينها..
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مبقر  املناسبة  بهذه  أقيم  حفل  ذلك خالل  جاء 
الرشكة يف منطقة مصفح الصناعية بأبوظبي، الذي 
شهده نائب رئيس األركان العامة للجيش الكويتي 
الصباح،  األحمد  نواف  عبدالله  الركن  الفريق 
والقائم بأعامل سفارة دولة الكويت لدى االمارات 
عبدالله السامل وآمر القوة البحرية للجيش الكويتي 
اللواء الركن بحري خالد الكندري ورئيس امللحق 
العسكري يف السفارة العقيد الركن يوسف بوقمرب 
والرئيس التنفيذي لرشكة «أبوظبي لبناء السفن» 
العسكرية  القيادات  من  وعدد  املزروعي  خالد 

الكويتية.
وبهذه املناسبة قال الدكتور خالد املزروعي، الرئيس 
”نحن  السفن“:  لبناء  ”أبوظبي  لرشكة  التنفيذي 
أشقائنا  إىل  ”السفار“  سفينة  بتسليم  فخورون 
مع  توقيعه  تم  عقد  تأيت ضمن  والتي  الكويتيني، 
وزارة الدفاع الكويتية يف العام 2015. إن هذا العقد 
املتينة بني دولة  العالقات  أوارص  تأكيدا عىل  يأيت 
اإلمارات والكويت وتجسيدا للروابط الوثيقة التي 
التعاون  مجلس  منظومة  إطار  يف  البلدين  تجمع 

الخليجي.“
النواف  عبدالله  الركن  الفريق  أشاد  جانبه  ومن 

دولة  بني  املثمر  والتعاون  املتميزة  بالعالقات 
املجاالت،  مختلف  يف  اإلمارات  ودولة  الكويت 
التوفيق والسداد لكل ما من شأنه تعزيز  متمنيا 
القدرات العسكرية واالمنية الخليجية ووصولها اىل 
أفضل املستويات. وأثنى عىل دور القوات البحرية 
االماراتية ورشكة ”أبوظبي لبناء السفن“، متمنيا ان 
يستمر هذا التعاون والتنسيق يف املشاريع والعقود 

املقبلة.
ويف السياق ذاته أعرب آمر القوة البحرية الكويتية 
مجال  يف  االماراتية  الصناعات  بتميز  الفخر  عن 
ومتطلبات  تتناسب  والتي  العسكري  التسليح 
القوات البحرية يف دول مجلس التعاون الخليجي. 
وقال الكندري يف كلمته التي القاها يف الحفل: ”إن 
رشكة أبوظبي لبناء السفن أثبتت بأنها عىل رأس 
هذه القامئة والتي نفتخر بها وهذا ليس بغريب 
نراه  ما  تجاه  باالعتزاز  نشعر  إننا  زايد.  أبناء  عىل 
من كوادر وطنية خليجية تعمل يف رشكة ابوظبي 
لبناء السفن بعقول ومهارات احرتافية قادرة عىل 
التحدي واالنجاز عىل مستوى عايل يضاهي أعرق 

الرشكات العاملية.“
من  فريقاً  السفن»   لبناء  «أبوظبي  رشكة  متتلك 

املتميزة يف مجال  العالية واملهارات  الكفاءة  ذوي 
أعامل  املتخصصني يف  البناء واإلصالح، ونخبة من 
تأسست  وقد  الحياة.  دورة  امتداد  عىل  الصيانة 
عام  يف  لها  مقراً  أبوظبي  من  تتخذ  التي  الرشكة 
لهم  توفر  الذين  العمالء  1996، ومتتلك عدد من 
خدمات البناء والصيانة واإلصالح وإعادة التأهيل 
لطيف واسع من السفن والوحدات البحرية، مبا يف 
ذلك السفن التجارية واملنصات البحرية، وخدمات 
زوارق  من  وغريها  للجرافات  البحري  الدعم 
العمل، باإلضافة إىل الخدمات التي توفرها للسفن 
خدماتها  توفري  الرشكة  خربة  وتشمل  العسكرية. 
الصلب واألملنيوم واأللياف  املصنوعة من  للسفن 

الزجاجية واملواد الرتكيبية.  
سمعتها،  من  السفن“  لبناء  ”أبوظبي  وتستفيد 
وموقعها االسرتاتيجي، وشبكة رشكائها االسرتاتيجيني 
حول العامل لرتسيخ مكانتها كرشكة رائدة يف مجال 
البحرية  لألساطيل  الدعم  وتقديم  السفن،  بناء 

املدنية والعسكرية عىل مستوى املنطقة.
ومتتلك رشكة املبادلة للتنمية ”مبادلة“ %40 من 
متتلك  بينام  السفن“،  لبناء  ”أبوظبي  أسهم رشكة 
حكومة أبوظبي 10%، ويتم تداول 50% من أسهم 
ويعمل  املالية.  لألوراق  أبوظبي  سوق  يف  الرشكة 

بالرشكة أكرث من ألف موظف. 

شركة أبوظبي لبناء السفن تسلم سفينة 
إنزال لقوات الدفاع الكويتية

  أعلنت شركة «أبوظبي لبناء السفن» الرائدة في مجال بناء وصيانة وإعادة 
تأهيل السفن العسكرية والتجارية، عن تدشين سفينة إنزال عسكري لصالح 

وزارة الدفاع الكويتية بطول 64 مترًا.



معرض ومؤتمر ا*نظمة غير المأهولة (يومكس)، الوحيد من نوعه في المنطقة، يعود إلى أبوظبي مجدد� في فبراير 2018.

umexabudhabi.ae

مــعـــــــــــــــــــــرض
ومـــــؤتــمــــــــــــــــر
ا�نــظـــمـــــــــــــــــة
غيــــر المأهــــــولـة

بالتزامــن مع معرض يومكس 2018 ســتقام فعاليات الدورة 
ــاركة  ــب، بمش ــاكاة والتدري ــر المح ــرض ومؤتم ــة لمع  الثاني
كوكبــة مــن أبــرز صنــاع القــرار والمتخصصين فــي القطاعين 
ــي،  ــن ا6قليمــي والدول  الدفاعــي والتجــاري علــى الصعيدي
 وذلــك لبنــاء عالقــات الشــراكة والتعــاون وإبــرام الصفقــات 

مع كبار المصنعين والموردين.

لمزيد من المعلومات المفصلة حول «يومكس 
umexabudhabi.ae :2018» تفضلوا بزيارة الموقع

لحجز جناح في المعرض أو مساحة خارجية يرجى 
 مراسلتنا على عنوان البريد ا6لكتروني: 

shahla.karim@adnec.ae
rashed.alkaabi@adnec.ae

من تنظيم بـالـتـعــاون مـعيقام بالتزامن مع يقام في الشريك االستراتيجي
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عقد لشركة بوينغ بقيمة 2.2 مليار دوالر ُيمّول الطائرة
(P-8) للواليات المتحدة، واستراليا، والمملكة المتحدة

ومن خالل هذا العقد الذي ُمِنَح يف 30 مارس املايض، 
البحرية األمريكية، والقوات الجوية امللكية  تُخطط 
الربيطانية،  امللكية  الجوية  والقوات  االسرتالية، 

لتحديث قدراتها يف الدوريات البحرية العاملية.
وباإلضافة إىل الـ 17 طائرة األولية، والتي يُفرتض أن 
يبدأ إرسالها اعتباراً من عام 2017، تتضمن االتفاقية 
أموال  إىل  باإلضافة  إضافية،  طائرة   32 لـ  خيارات 

ُمخصصة للقطع طويلة األمد للطلبات املستقبلية.
وبعد تنفيذ كافة الخيارات،  ستصل القيمة االجاملية 

للعقد إىل 6.8 مليار دوالر.
بوينغ  التزام رشكة  الشامل  العقد  يعكس منح هذا 
سعري  استقرار  إىل  بالوصول  األمريكية  والبحرية 
الناجح  للتنفيذ  الرئيسيان  العامالن  وإنتاجي، وهام 

للربنامج.
قسم  رئيس  نائب  بورغيس“،  ”جاميي  السيد  وقال 
”الحركية، واملراقبة، واالشتباك يف الطائرات الحربية“ 
يف رشكة بوينغ ومدير برنامج (P-8): ”تُعترب الطائرة 
(P-8) مثاالً مرجعياً للخربة االشتقاقية التجارية لدى 

بوينغ“.
تقوم  بينام  طائرة،   11 األمريكية  البحرية  ستتسلّم 
أسرتاليا بتوسعة أسطولها من طائرات (P-8A) بأربع 
 (P-8A)طراز من  طائرتني  أول  أّما  أُخرى.  طائرات 
للملكة املتحدة فهام جزء من هذه االتفاقية، بحيث 

تكون اإلرسالية األوىل يف عام 2019.

(P-8A Poseidon) طائرة االستطالع البحري
الطائرة (P-8A Poseidon) هي طائرة استخبارات، 
الغواصات، وحرب  ومراقبة، واستطالع، وحرب ضد 
تنفيذ  قادرة عىل  املدى،  بعيدة  السطح،  ضد سفن 
عمليات ساحلية، وبحرية، يف منطقة واسعة. وكونها 
فإّن   ،737-800 للطائرة  الثاين  الجيل  من  ُمشتقة 
الطائرة (P-8A) تجمع بني األداء واملوثوقية العالية 
يضمن  الذي  املتطور  املهام  نظام  وبني  جهة  من 
املستقبيل.  املعركة  فضاء  يف  عمليايت  تداخل  أقىص 
خالل  من  عسكرية  نسخة  إىل  الطائرة  تحويل  تّم 
املهام  لنظام  حديثة  وهيكلية  البحرية،  األسلحة 

املفتوحة، ودعم شبه تجاري للمالءة املالية.
يف يونيو 2004، أعلنت البحرية األمريكية عن اختيار 
من   (MMA  737) املهام  ُمتعددة  البحرية  طائرة 
بوينغ، ومنحتها عقداً لتطوير النظام وملرحلة منوذج 
العرض من الربنامج الخاص بالجيل الثاين من طائرة 
إعطاء  وتّم  األمريكية،  للبحرية  البحري   االستطالع 

الطائرة االسم ”P-8A“ يف مارس 2005.
نهايات  تصميم  أن  بوينغ  أعلنت   ،2005 يونيو  يف 
األجنحة للطائرة (P-8A) قد تغري من ُجنيح تراكبي 
 ،2006 يونيو  ويف  للخلف.  ُمتجهة  جناح  نهاية  إىل 
تم منح رشكة (Stork Aerospace) الهولندية عقداً 
لتصنيع نهايات األجنحة املُتجهة للخلف (أو املائلة).
القسم  تحت  الداخلية  األسلحة  ُحجرية  تركيب  تم 

وقعت شركة بوينغ عقدًا مع الواليات المتحدة، والمملكة المتحدة واستراليا لتوريد ما ال يقل 
عن /17/، وحتى /49/ طائرة (P-8A Poseidon)، في صفقة تبلغ قيمتها /2.2/ مليار دوالر.

شكل  تصنيع  وتّم  الطائرة،  هيكل  من  األمامي 
حمل  نقاط  مع   (737-900) الطائرة  يف  األجنحة 

قوية لحمل صواريخ  جو-سطح.
يتّم تجميع الطائرة (MMA 737) يف منشأة إنتاج 
واشنطن،  والية  ”رينتون“،  مدينة  يف  بوينغ  رشكة 
طائرات  هيكل  تصنيع  يتم  كام  املتحدة.  الواليات 
 Spirit) رشكة  بواسطة  الذيل  وأجزاء   (737)
AeroSystems)، مدينة ”ويشيتا“، والية كنساس، 
قبل أن يتم نقلها إىل ”رينتون“، حيث يتم إدماج 
 737) للطائرة  الفريدة  الهيكلية  األجزاء  كافة 

MMA) بالتتابع خالل مرحلة الصنع والتجميع.
األمريكية من  البحرية  ما ستشرتيه  قد يصل عدد 
وذلك  طائرة،   117 إىل   (P-8A MMA) طائرات 
 196) البحرية  الدورية  طائرات  أسطول  الستبدال 
حياتها  نهاية  من  تقرتب  التي   ،(P-3C Orion
”املقدرة  بـ  يُعرف  ما  إىل  الوصول  تم  العملياتية. 
العملياتية االبتدائية“  (IOC) لطائرة (P-8A) يف 

نوفمرب 2013.

Po-) طائرة  و  االسرتالية  امللكية  الجوية  القوات 
(seidon

عن  األسرتالية  الحكومة  أعلنت   ،2014 فرباير  يف 
P-) بحري  استطالع  طائرات  مثاين  عىل  حصولها 
 .(RAAF) االسرتالية  امللكية  الجوية  للقوات   (8A
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خياراً  دوالر  مليار   4 قيمته  البالغة  العقد  يتضمن 
نفذت   ،2015 أبريل  ويف  إضافية.  طائرات  ألربع 
 (RAAF) االسرتالية  امللكية  الجوية  القوات  طائرة 
من  بالقرب  ساعات  أربع  مدتها  رحلة  الجديدة 
أول طائرة  إرسال  البحرية. وسيتم  الجوية  القاعدة 
الثامنية  الطائرات  وستحقق   ،2017 يف   (P-8A)

القدرة العملياتية الكاملة يف 2021.

P-) قمرة القيادة وأنظمة إدارة الرحلة يف الطائرة
(8A Poseidon

إدارة  ونظام  الرحالت  إدارة  نظام  تطوير  تّم 
 ،(Smiths Aerospace) ِقبَل رشكة  املخزونات من 
الهيكلية  عىل  الرحالت  إدارة  نظام  يرتكز  حيث 
أنظمة  مع  متوافقة  وستكون  املُدمجة،  املفتوحة 

التحديث املُستقبلية.
يتّم تزويد القمرة مبا يصل إىل سبعة منصات تشغيل.
 L-3) رشكة  بوينغ  رشكة  اختارت   ،2008 مارس  يف 
أبراج  لتوريد   (Communications Wescam
أجهزة االستشعار الرقمية (MX-20HD) الكهربائية 
– البرصية وتلك التي تعمل باألشعة تحت الحمراء 
(EO/IR) ُمتعددة الطيف ليتم تركيبها عىل الطائرة 
 (MX-20HD) برج  ويعترب   .(P-8A Poseidon)
نظاماً ثابتاً بواسطة الجريوسكوب، ومُيكن أن يحوي 
األشعة  تشمل  وهي  استشعار،  أجهزة  سبعة  حتى 
 ،(CCDTV) ملونة  وكامريات  الحمراء،  تحت 
واملُيضء  الليزري،  املدى  وُمعنّي  الصورة،  وُمكثّف 

الليزري.
APS-) بحرية  مراقبة  برادار  الطائرة  تزويد  تّم 

الستخبارات   (SIGINT) ونظام   ،(137D (V) 5
اإلشارات الذي طورته رشكة ”رايثيون“. وتم يف يونيو 
 (AN/APY-10) النظام  هذا  تسمية  إعادة   2006
ألواح  عىل    (AN/APY-10) رادار  تركيب  وتّم 

التغطية االنسيابية للمقدمة املوسعة.
 (SAR) الصنعي  املسح  رادار  الطائرة  هذه  توفر 
السفن  ومتييز  وتصنيف،  واكتشاف،  لتصوير، 
الشاطئية  وللمراقبة  الثابتة  الصغرية  والقوارب 
ذي  الصنعي  املسح  رادار  إىل  باإلضافة  والربية، 
واكتشاف،  لتصوير،   (ISAR) الدقة  عالية  الصورة 
السطح،  عىل  الطافية  الغواصات  وتعّقب  ومتييز، 
يف  تعمل  التي  الحركة  ورسيعة  الصغرية  والقوارب 

املياه الشاطئية.
متعددة  تخطيطية  خريطة   (SAR) رادار  يوفر 
الدقة  ومنطقة عمليات (SAR) آنية، ويسمح بدقة 
عالية لتمييز الهدف، وتقدير أرضار املعركة وتحديد 

األهداف لألسلحة.
الرتددي  التكرار  البريوسكويب  الكشف  يستخدم 
النبض، والشكل عايل  برسعات عالية املسح وعالية 

الدقة مع التخلص من التشوش البحري املتقدم.

توفر ”رايثون“ نظاماً جديداً لتحديد املواقع العاملي 
وحقيبة  للتشوش،  ُمضادة  حقيبة  مع   (GPS)
ُمدمجة لتمييز الصديق من العدو، وحقيبة الطُعم 
بث  نظام  إىل  باإلضافة  الذاتية،  للحامية  املسحوب 
املعلومات (BIS) واتصاالت قمر صناعي آمنة ذات 

.(UHF) تردد فوق عايل
اكتشاف  بنظام   (P-8A) الطائرة  تزويد  تّم  كام 
املتطور  املُدمج   (MAD) املغناطييس  االنحراف 
عوامة  قاذف  الطائرة  وتحمل   .(CAE) رشكة  من 
سونارية دائرياً مع الفظ غازي، تم تطويره بواسطة 
البيانات  أّما روابط   .(EDO Corporation) رشكة
رشكة   يف   املعلومات  تقنية  قسم  طورها  فقد 

.(Northrop Grumman)
األسلحة عىل الطائرة البحرية ُمتعددة املهام

طوربيدات  تحمل  أن   (P-8A) الطائرة  تستطيع 
من  للغواصات  ُمضادة  الوزن  خفيفة   (Mk.54)

.(Raytheon) رشكة
وصواريخ،  أُخرى،  طوربيدات  حمل  تستطيع  كام 

وقنابل اإلسقاط الحر، وشحنات األعامق، واأللغام، 
األسلحة  ُحجريات  يف  السونارية  العوامات  أو 
من  األمامي  القسم  تحت  بها،  الخاصة  املُدمجة 

هيكل الطائرة.
جو  وصواريخ  جو سطح  صواريخ  حمل  مُيكن  كام 
للسفن،  املضادة   (Harpoon) صواريخ  مثل  جو، 
 (AGM-65 Maverick) أو   (SLAM) وصواريخ 
 (AIM-9 Sidewinder) للهجوم األريض، وصواريخ
الحمل  نقاط  يف   (AIM-120 AMRAAM) أو 

تحت الجناح.
(P-8A Poseidon) اإلجراءات املضادة عىل الطائرة
حقيبة   (Northrop Grumman) رشكة  توفر 
وهي   ،(EWSP) الذايت  للدفاع  اإللكرتونية  الحرب 
 (EWMS) اإللكرتونية  الحرب  إدارة  نظام  تشمل 
املُسمى Terma AN/ALQ-213(V)))، ومجموعة 
اإلجراءات املضادة باألشعة تحت الحمراء التوجيهية 
(DIRCM)، ونظام التحذير الراداري ونظام  التزويد 

.(BAE Systems) باإلجراءات املضادة من رشكة
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التصميم المبتكر للمركبة التكتيكية يمنح التصميم المبتكر للمركبة التكتيكية يمنح 
األولوية للطاقم عندما يكون التصفيح غير كافاألولوية للطاقم عندما يكون التصفيح غير كاف

تراجعت نظرية الخطوط األمامية لمياديين القتال الحديثة بعد أن 
ازداد تعرض القوات البرية لبيئات عملياتية صعبة ومواقف مشحونة 

بتهديدات مميتة. فأي عبوة كبيرة من العبوات البدائية الناسفة 
القادرة على شل حركة دبابات القتال الرئيسي كافية لقطع طرق 

اإلمداد وتحويل الطرق الحضرية الكثيفة الحركة إلى فخاخ الصطياد 
أشد وحدات المدرعات تسليحا. 

القتالية  املهام  تنفيذ  الربية  القوات  عىل  يتعني 
خطورة  عن  النظر  بغض  مكان  أي  يف  واللوجستية 
تلك املهام. لهذا، يجب أن تكون املركبات التكتيكية 
املدولبة جاهزة ملواجهة أشد املخاطر صعوبة وأكرثها 
تغريا، وتنفيذ األساليب التكتيكية للقادة العسكريني 
من أجل تنفيذ مهامهم. إن تحقيق التوازن املطلوب 
أمرا سهال، حيث رصح  ليس  والحامية  الحمولة  بني 
”أوشكوش  رشكة  رئيس  نائب  مانسفيلد،  جورج 
ديفنس“ لشؤون الربامج الخارجية، بأن ”التهديدات 
غري النظامية أو غري املتكافئة تتمتع بطبيعة خاصة 
تجعل تأمني أي منطقة يف ساحات القتال الحديثة أمرا 
مستحيال. ويجب تطوير التصاميم الخاصة باملركبات 
حتى ال تأيت قدرة املركبة عىل الصمود عىل حساب 

تنفيذ املهمة“.
لكن كل املركبات التكتيكية املدولبة تختلف وتتفاوت 
فيام بينها. فميزة القدرة عىل الصمود تحتاج إىل أكرث 
بكثري من مجرد الدروع الثقيلة، وال يوجد مثال أدل 
عىل ذلك من نظرية Core1080 التي طبقتها رشكة 

”أوشكوش ديفنس“ عىل  املركبة القتالية التكتيكية 
 Oshkosh L-ATV (Light  الخفيفة املتعددة املهام
Combat Tactical All-Terrain Vehicle) واملركبة 
 Joint Light Tactical الخفيفة املشرتكة التكتيكية 
الجديد  التحول  Vehicle (JLTV)  وقد أصبح هذا 
الهنديس  للتصميم  التقليدية  الفلسفة  عن  بعيدا 
بها يف مجال  قامئة ومعمول  ”الشاحنات“ نظرية  ل 

رياضة السيارات.
”فورموال  سباق  مهنديس  أن  بالذكر  الجدير  فمن 
والسالمة  األمن  لتحقيق  شاملة  نظرية  يطبقون   “1
بالنسبة للسائق، حيث يجب أن تسري الرسعة  واألمن 
إىل جنب يف مسابقة مفتوحة ميكن  والسالمة جنبا 
أن تشهد حدوث صدامات ميكن أن تعرض السائق 
لقوة تعادل قوة الجاذبية األرضية ب 28 مرة. فعندما 
يصطدم السائق بجدران مضامر السباق تتغري مقدمة 
وتتغري  الكربونية  األلياف  من  املصنوعة  السيارة 
وسائل التعليق عىل الفور إثر انتقال الطاقة املتولدة 
عن االصطدام إىل شاسيه السيارة ومقصورة القيادة. 

عىل  يبقيان  القيادة  يف  التحكم  ووسائل  فاملقعد 
السائق داخل مقصورة القيادة، وساهام يف تخفيف 
قوة االصطدام. فال توجد أنابيب الوقود التي متر عرب 
منطقة مقصورة القيادة، ولكن عىل سبيل االحتياط، 
مضامر  من  القريبني  والسالمة  األمن  عامل  يقوم 
السباق بتشغيل نظام إطفاء الحريق املوجود بالسيارة 
عن بُعد. ومبجرد وقوف السيارة تنفصل عجلة القيادة 
بسهولة وهو ما يسمح للسائق بالخروج. وفيام يتابع 
السائق املشهد املأساوي بعد أن خرج إىل بر األمان 
يكون شاسيه السيارة املنبعج شاهدا عىل آلية عمل 

تقنيات السالمة الالنهائة املتعلقة باألمن والسالمة.
ومثلام هو الحال يف سباق ”فورموال 1“، تعترب الرسعة 
عنرصا حاسام بالنسبة للقوات الربية. فقدرة املركبة 
وغري  والطرق  املعبدة  الطرق  عىل  املناورة  عىل 
التعليق  أنظمة  تؤمنها  التي  امليزة  وهي  املعبدة، 
املستقلة الحديثة، تعترب أمرا مهام لتجنب التهديدات 
االنبعاثات  فقلة  النظامية.  غري  أو  البدائية  الحربية 
املوجودة  املتكاملة  التوصيل  شبكات  عن  الصادرة 
لدى املركبة متكن القادة العسكريني من رسعة اتخاذ 
املواقف  يف  امليداين  وعيهم  وزيادة  املناسب  القرار 
املشحونة بالخطر، ولكن يحب أن تكون املركبة قادرة 

عىل الصمود عندما تتعرض لألسوأ.
القوة  ترتطم  الناسفة  البدائية  العبوة  انفجار  ولدى 
السفيل  الجانبي  بالجزء  االنفجار  عن  الناتجة 
املتعددة  الخفيفة  التكتيكية  القتالية  املركبة  لجسم 
 Oshkosh L-ATV (Light Combat  املهام
Tactical All-Terrain Vehicle)، األمر الذي يؤدي 
األخرى.  الشاسيه  أجزاء  وبقية  العجالت  تدمري  إىل 
ومتيل املركبة القتالية التي يرتاوح وزنها بني 16,000 
و 19,000 كيلوجراما إىل االرتفاع قليال بسبب خروج 
الشظايا  تتطاير  االنفجار، فيام  الناتجة عن  الغازات 
بعيدا عن طاقم القيادة. أما بالنسبة لداخل املركبة، 
فنجد أن األجزاء املحمية ووسائل التحكم يف املركبة 
منع  يف  تساهم  واملقاعد  املركبة  أرضية  وطبيعة 
طاقم  إىل  الوصول  من  االنفجار  عىل  املرتتبة  اآلثار 
أي  بإخامد  اآللية  الحريق  طفايات  وتقوم  القيادة. 
تعطيل  يتم  فيام  كهربايئ،  حريق  لنشوب  احتامل 
أي  نشوب  ملنع  الوقود  خزان  داخل  الوقود  خواص 
حريق ثانوي. أما بالنسبة إىل الذخرية وأجهزة الراديو 
(الالسليك) وبقية األجهزة املخزنة داخل املركبة فتظل 
داخل  ويسارا  ميينا  القفز  من  بدال  أماكنها  يف  ثابتة 
املركبة. أما بالنسبة لطاقم املركبة، الذي رميا يكون 
قد تعرض للصدمة ولكنه مل يتعرض لإلصابة، فيمكنه 
العديدة.  الخروج  نقاط  عرب  املركبة  من  الخروج 
صحيح أن املركبة مل تعد صالحة للسري ولكن كبسولة 
األساسية core protective capsule تظل  الحامية 
سليمة، فضال عن سالمة الجنود الذين يعتربون أهم 

مورد يف ساحات العمليات.
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يأتي النظام السوري بوصفه 
من أهم الوسائل التي تعطي 

للنظام اإليراني مساحة من 
النفوذ في العمق العربي 

واعتباره مرتكز رئيس لما يطلق 
عليه بـ «محور المقاومة»، وهو 

ما يدفع لما نراه من استماتة 
النظام اإليراني للحفاظ على 

بقاء هذا النظام على رأس 
السلطة. من هذا المنطلق 

جاء الموقف االيراني للضربة 
االمريكية ضد النظام السوري 

منتقدة وبشدة باعتبارها تهديد 
مباشر لمصالح النظام االيراني 

ونفوذه.

من  سلسلة  بعد  األمريكية  الرضبة  جاءت  لقد 
الخسائر التي تكبدتها املعارضة السورية وفقدانها 
للكثري من الفعالية عىل األرض بعد التدخل الرويس 
يف  السوري  للنظام  انتصارات  وتحقيق  سوريا  يف 
حلب ومناطق أخرى بدعم رويس – إيراين – حزب 
الله. لذلك أصبح للنظام السوري يف املحادثات التي 
ُعقدت يف آستانه والحقاً جنيف اليد الطوىل دافعاً 
ضعف  ظل  يف  الرشوط  من  املزيد  فرض  باتجاه 

املعارضة.
الضامنات  من  وبالرغم  امليداين  املستوى  وعىل 
الروسية لوقف إطالق النار، حاول النظام السوري 
تضييق  يف  االستمرار  اإليراين  النظام  من  مدعوم 
باتجاه  والدفع  السورية  املعارضة  عىل  الخناق 
بقاء األسد يف  القضاء عليها متاماً، وبالتايل ضامن 

سدة الحكم.
مفهوم املعارضة السورية لدى النظام اإليراين هي 
استثناء بحيث ال  التنظيامت اإلرهابية دون  تلك 
فرق بينها وبني داعش وجبهة النرصة. هذا األمر 
ينسحب عىل منظور النظام اإليراين للدعم القادم 
من مختلف الدول للمعارضة السورية باعتبار ذلك 

دعم للمنظامت اإلرهابية.
السوري  النظام  ضد  األمريكية  الرضبة  جاءت 
فيه صعوبات  السورية  املعارضة  تشهد  وقت  يف 
السيايس.  أو  امليداين  املستوى  يف  سواء  وضعف 
وهذا ما دفع بالنظام السوري و اإليراين إىل مامرسة 
املزيد من الضغوطات تجاهها. وبالتايل فإن هذه 
الرضبة قد دفعت بأن يكون للمعارضة أمل من 
لتدعيم  سعياً  ميدانياً  صفوفها  ترتيب  يف  جديد 

موقفها.
نتيجة لتلك الرضبة وتبعاتها التي ال تخدم األهداف 
الساحة  فقد شهدت  اإليراين  للنظام  اإلسرتاتيجية 
للرضبة  كبرية  انتقادات  اإليراين  للنظام  السياسية 
األمريكية جاءت سواء من وزارة الخارجية أو منابر 

الجمعة وغريها ومنها:
عىل  عقدين  ميض  مل  اإليراين:  الخارجية  وزير   .1
أحداث 11 سبتمرب حتى عادت أمريكا للقتال يف 

صف القاعدة وداعش يف اليمن وسوريا.
2. املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليراين: القصف 
الصاروخي عىل الشعريات سيعزز قوة الجامعات 

اإلرهابية ويُعقد األوضاع يف سوريا.
الربملان:  يف  القومي  األمن  لجنة  رئيس  نائب   .3
الهجوم الصاروخي سيؤدي فقط إىل سعادة أعداء 

النظام االيراني، سوريا والضربة األمريكية

بقلم : د.سلطان النعيمي
كاتب وأكاديمي إماراتي

بشار األسد أي الدول العربية وإرسائيل.
الهجوم  نفذت  أمريكا  طهران:  جمعة  إمام   .4
الصاروخي عىل سوريا وارتفع صوتها بعد استخدام 
األسلحة الكياموية التي سلمتها بنفسها للجامعات 

اإلرهابية.
5. األمني العام للمجلس األعىل لألمن القومي عيل 
شمخاين: العدوان الصاروخي األمرييك عىل سوريا 
االرهابيني،  مصلحة  يف  ويصب  بالكامل  موجه 
وسيؤدي إىل مزيد من تعقيد املعادالت السياسية 

واألمنية يف سوريا.  
أوالً: يتساءل القارئ عن السيناريوهات املتوقعة 

للنظام اإليراين لتبعات تلك الرضبة؟
تلك  لتبعات  اإليراين  النظام  موقف  تتبع  ميكن 
الرضبة واعتبار  لتلك  املستمر  انتقاده  الرضبة يف 

ذلك جزء من خطة لدعم اإلرهابيني يف سوريا.
ثانياً: تكثيفه لالنتقادات يف اإلعالم اإليراين وتسليط 
الضوء عىل كل انتقاد تجاه تلك الرضبة سواء من 

دول أو مؤسسات أو غريها.
ثالثاً: تكثيف وتحرك دبلومايس ملامرسة الضغوط 
السياسية بالتعاون مع روسيا والصني وغريها من 
ووقف  لتحييد  األمن  مجلس  يف  األعضاء  الدول 

تطور تلك الرضبة.
من  مزيد  مامرسة  امليداين  املستوى  عىل  رابعاً: 
الضغوط عىل املعارضة بهدف منع استغاللها لتلك 

الرضبة ورمبا مضاعفة تلك الضغوط.
تطورات املوقف اإليراين الشك أنها ستظل مرهونة 
باملوقف األمرييك والذي يبدو أن ما قام به هو ردة 
فعل وتسجيل موقف سيايس وال يرتقي ملزيد من 
التصعيد ضد بشار األسد عسكرياً يف ظل تعقيدات 
يف  متمثل  رئيس  العب  ووجود  السوري  املشهد 
األمرييك  الخارجية  وزير  له  أشار  ما  روسيا، وهو 
بالقول أن هزمية داعش ال تزال هي األولوية يف 

سوريا. 
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 :(FalconEye) فالكون آي

نظام الرؤية 
(CVS) المدمج

صّدقت مؤخراً كل من وكالة سالمة الطريان األوربية 
وإدارة الطريان الفيدرالية عىل نظام الرؤية املُدمج 
طائرة  يف  الستخدامه  ”داسو“  رشكة  من   (CVS)
(Falcon 8X) بعيدة بعيدة املدى ثالثية املحركات 
النفاثة. توفر طائرة (Falcon 8X) للركاب كل ما 
يتوقون إليه – مقصورة أكرب ومدى بعيداً – وهي 
يُعرف  ما  من خالل  الطاقم سعيداً  إلبقاء  تطمح 
نظام  (وهو  السليك“  ”الطريان  نظام  قيادة  قُمرة 
بالرحلة)  للتحكم  محوسب  أوتوماتييك  نصف 
املتكررة  املهام  الطياريني من  تُريح  التي  الحديثة 
إدارة  عىل  بالرتكيز  ذلك  عن  عوضاً  لهم  وتسمح 
الرحلة. ومثل الكثري من طائرات (Falcon) النفاثة، 

تّم تجهيز (8X) بثالث محركات توربينية املروحة، 
وهي توفر املرونة املطلوبة لإلقالع من عىل مدارج 
قصرية والعمل يف مطارات ذات ارتفاعات عالية أو 
يف االجواء الحارة. كام أن الُجنيحات الصغرية تُقلل 

من ُمقاومة الهواء، وزيادة الكفاءة.
تقريباً  لتصل   (Falcon 8X) متتد مقصورة طائرة 
إىل /43/ قدم (13.1 مرت) طوالً و /7.6/ قدم (2.3) 
عرضاً، مع وجود 30 تصميامً محتمالً لالختيار فيام 
بينها. ومُيكن توفري كل احتياجات الراكب بدءاً من 
مطبخ صغري إىل مساحة عمل مريحة إىل نوم لييل 
التصميامت،  كافة  ويف  لالستحامم.  وحامم  مريح 
املنخفض  الضوضاء  مستوى  من  الركاب  يستفيد 

منخفض  وارتفاع  أقل)  أو  ديسيبيل   52 (فقط 
عند  وحتى  قدم،   /3,900/ فقط  يبلغ  للمقصورة 
قدم.   /40,000/ إىل  يصل  ارتفاع  عىل  الطريان 
(تتمتع الطائرة بسقف ارتفاع ُمصّدق يبلغ 51,000 
قدم). ومُيكن لطائرة (Falcon 8X) أن تطري حتى 
مسافة /7,422/ ميل دون توقف وتصل رسعتها إىل 

/425/ ميل يف الساعة .
Fal-) يف طائرة (FalconEye) سيتم أخرياً تأهيل
con 8X)، ليس الستخدامه فقط يف شاشة عرض 
رأسية (HUD) واحدة، لكن أيضاً يف شكل يحتوي 
(HUD) ثُنائية.  ومن خالل توفري نفس املعلومات 
القيادة  طيار  الطيارين:  لكال  املرئية  والتحذيرات 
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وطيار املراقبة، فإّن نظام  (HUD) سريفُع كثرياً من 
سوية التنسيق بني أفراد الطاقم.

أول   (FalconEye) املُدمج  الرؤية  نظام  يُعترب 
نظام  (HUD) يجمع بني قراءة الخرائط األرضية 
الرتكيبية وتلك املبنية عىل قاعدة البيانات، وصور 
الكامريا الحرارية  الحقيقية وكامريا الضوء املنخفض 
يف مشهد واحد. والنتيجة هي مستوى غري مسبوق 
من اإلدراك املحيطي لطاقم الرحلة، حيث تُصبح 
قادراً عىل أن تعرف متاماً أين أنت يف كل ظروف 
والرطوبة،  والسديم،  الضباب،  فيها  مبا  العمل، 
يف  األخرى،  الشديدة  الطقس  وظروف  والثلج، 
 (FalconEye) الليل أو النهار. كام يسمح لك نظام

مبُقاربة أّي مهمة مبستوى عاٍل من الثقة.
أنظمة  توفر  ِحدة،  عىل  كُالً  استخدامها  عند 
الرؤية املُعّززة وأنظمة الرؤية الرتكيبية معلومات 
غري كاملة، لكنها تبقى معلومات مفيدة. كام أن 
ولن  محدود  املُعّززة  الرؤية  يف  الحراري  التصوير 
ظروف  يف  منها  االقرتاب  يتم  التي  األرض  يُظِهر 
من  البياين  التمثيل  فإن  وباملُقابل،  ُمعينة.  طقس 
املدرج  عىل  العقبات  يُظِهر  لن  الرتكيبية  الرؤية 
مثل طائرة تائهة، أو شاحنة وقود، أو حيوانات. أما 
فتصبح كل هذه   ،(FalconEye) نظام  من خالل 
يسمح  ما  متاماً،  واضحة  الخطرية  السيناريوهات 

لطاقم رحلتك بإجراء املناورات املناسبة لتجنبها.

تّم تزويد نظام (FalconEye) بكامريات من الجيل 
الرابع رباعية املُستشعرات تولّد صور عالية الدقة 
 ،(SVS) الرتكيبي  الرؤية  نظام  وضعية  يف  جداً. 
 30º 40 أُفقياً وº تعرض الكامريا حقل رؤية مداه
عمودياً مع دقة تبلغ X 1024 1280، وهي واحدة 
من أعرض الزوايا يف أّي نظام (HUD)، مام يضمن 
وجود  عدم  مع  النظر  ملنطقة  الكاملة  التغطية 
ستة  ,هناك  النفقية.  الرؤية  بتأثريات   يُعرف  ما 
ُمستشعرات تقدم أفضل الصور من كال الطيفني: 
شبه املريئ وما تحت األحمر. ومُيكن إلحداها، عىل 
املدرج  يف   (LED) الـ  ضوء  التقاط  املثال،  سبيل 
ذلك.  فعل  من  املجردة  أعيننا  تتمكن  أن  قبل 
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هناك أربعة مستشعرات ُمخصصة اللتقاط الضوء 
خالل عمليات النهار، بينام يوجد مستشعر واحد 
ُمخصص للظروف الليلية ومستشعر حراري واحد 

يُستخدم لتصوير األرض.
املُدمج   (FalconEye) نظام  الربهنة يف  متّت  لقد 
 (SVS) عىل مقدرات كل من نظام الرؤية الرتكيبي
ونظام الرؤية املالحي املُعزز (EFVS) خالل حملة 
اختبارات ُمستفيضة مدتها سنتان غطّت كل أنواع 
خدمة التشغيل، مبا فيها الضباب، والسديم، والثلج، 

والظروف املناخية القاسية األُخرى.
ريبورج“،  ”فيليب  االختبار  طيار   قال  جانبه  من 
عسكرياً  طياراً  ”كوين  التطوير:  حملة  قاد  الذي 
سابقاً، ذُِهلُت للجودة االستثنائية للصورة يف نظام 
(FalconEye) ُمقارنة بنظام (HUD) املُعّقد الذي 
تزود به الطائرات الحربية املتطورة“، حيث يتفاعل 
النظام بشكل سلس جداً مع قمرة الطيار التفاعلية 
(EASy) من رشكة (Dassault) وهو سهل التكيف 
– مام يجلب إضافة حقيقية  إلدراك الطيار للبيئة 
من  كثرياً  النظام  هذا  يرفع  وسوف  به.  املحيطة 

سوية الكفاءة وفعالية التكلفة ألساطيل العمالء.
Fal-) نظام  الرتكيبي يف  الفيديو  تصوير  يستخدم 
بيانات عاملية تّم تحميلها  conEye) ثالثة قواعد 
عىل حاسوب نظام (HUD). وتوفر قواعد البيانات 

كامالً  الخاصة باألرض، والعوائق، واملالحة مشهداً 
بعدها  يتّم  واملدرج.  واملطار،  العوائق،  لبيانات 
سهولة يف صور ضمن  وبكل  البيانات  هذه  دمج 
براءة  عىل  حاصلة  فريدة  بطريقة  املريئ  الطيف 
اخرتاع. وال يوجد أحد حتى اآلن قادر عىل توفري 
هذا  يجعل  مام  الديناميكية،  امليزة  هذه  مثل 
تطور  لتوفري  الوحيد  الحل  الحقيقي  االخرتاق 
حقيقي يف السالمة واإلدراك املحيطي عند استخدام 

.(HUD)نظام
وفريداً يف  تكنولوجياً  النظام اخرتاقاً  يُعترب هذا  ال 
حقل الصناعة فقط. إنه نتيجة لعقود من الريادة 
واالخرتاعات لرشكة (Dassault) يف تطوير أنظمة 
تّم  املايض،  القرن  ستينات  يف  حديثة.   (HUD)
عىل  حديث  عمليايت   (HUD) نظام  أول  تركيب 
 ،(Dassault) رشكة  من   (IIIB) مرياج  طائرة 
وهو األمر الذي عبّد الطريق لسلسلة طويلة من 
يف  املتطورة  الوحدات  عىل  التقنية  التحسينات 

ُمقاتلتّي املرياج 2000 والرافال.
 ،1974 عام  حتى  والتحسينات  التطوير  استمر 
 ،(Dassault Mercure) طائرة  أصبحت  عندما 
طائرة  أول  الهيكل،  ضيقة  جوية  ناقلة  وهي  
عام  يف   .(HUD) بنظام  تزويدها  يتم  مدنية 
Das-) 1993،  أصبحت طائرة فالكون 2000 من

تزويدها   يتم  نفاثة  أعامل  طائرة  أول   (sault
 (HUD) وقد سمح هذا النظام .(HUD) بنظام
من  األدىن  الحد  إىل  بالتقليل  الفالكون  لطيارّي 
 (CAT III) ُمقاربات التحليق اليدوي مع نظام
تعترب  صعوبة.   التحليق  ُمقاربات  أكرث  وهو   –
الذي  الوحيد  األعامل  ع  ُمَصنِّ  (Dassault) رشكة 
كانت   (7X) أّن طائرتنا  اإلنجاز. كام  حقق هذا 
أول من أدخل نظام (HUD) بشاشة الكريستال 
النفاثة.  األعامل  طائرات  يف   (LCD) السائلة 
 (HUD) نظام (FalconEye) اليوم، أخذ نظام
إىل املستوى التايل. كام أن هذا النظام هو واحد 
 (Collier Trophy) لجائزة  مرشحني  أربع  من 

لعام 2017.
ووفقاً للتقارير، فإن النظام قد حصل عىل شهادة 
و   (EASA) األوربية“  الطريان  سالمة  ”وكالة  من 
”إدارة الطريان الفيدرالية“ (FAA) بخصوص نظام 
الرؤية املُدمج (FalconEye). حالياً، تتضمن شهادة 
(FalconEye) تركيبه عىل طائرات الفالكون 2000 
املوافقة عىل  تتم  أن  ويتوقع   (LHX bizjets) و 
تركيب نظام (HUD) ثُنايئ يف الطائرة (8X) يف عام 
2018. يف ترصيح لها، قالت رشكة (Dassault) إن 
Fal-) أكرث من 90 باملائة من عمالئها قد اختاروا

.(conEye
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هناك عاملين أساسيين يتحكمان 
في السياسة الخارجية الصينية تجاه 

المنطقة الخليجية وهما العامل 
االقتصادي والعامل السياسي. 

اقتصاديًا، الصين تدرك أهمية المنطقة 
الخليجية لما تتمتع به من موارد طاقة 
مهمة من نفط وغاز للسوق الصينية، 

التي تعتمد على المنطقة الخليجية 
لتزويدها بنحو 51 في المائة من 

وارداتها من النفط ونحو 25 في المائة 
من وارداتها من الغاز. والتقديرات تشير 
إلى أنه في المستقبل ستعتمد الصين 
على المنطقة الخليجية لتزويدها بأكثر 

من 80 في المائة من وارداتها من 
الطاقة.

االقتصاد الصيني يعتمد عىل الطاقة وال ميكن أن 
تتجاهل الصني هذه املنطقة لهذا السبب. سياسياً، 
الدويل  النظام  أن  مفادها  نظرًة  الصني  تحمل 
أحادي  نظاماً  وليس  األقطاب  تعددي  نظام  هو 
القطبية، لذلك فهي تحاول الرتويج لهذه الفكرة، 
بهدف ضامن أال تسيطر أو تهمني الواليات املتحدة 
عىل مجريات النظام الدويل وتسري شؤونه بعيداً 

عن األخذ يف عني الحسبان املصلحة الصينية. 
للنظرة  األساسيان  املحركان  هام  العامالن  هذان 
الصينية للمنطقة الخليجية، وهام اللذان يفرسان 
لنا كيف أن الصني تتحرك بشكل ال متيل فيه كل 
امليل لصالح طرف عىل آخر يف املنطقة الخليجية، 
لفلسفة  إرضاء جميع األطراف وفقاً  وإمنا تحاول 
النووي  امللف  ففي  الصينية.  املصلحة  تحقيق 
اإليراين تقف الصني مع اإلجراءات الدولية املرتبطة 
العقوبات  وتدعم  بامللف  الخاصة  باملحادثات 
ذات  يف  ولكنها  الصني،  عىل  املفروضة  األممية 
لفرض  القوة  واستخدام  التهديد  ترفض  الوقت 
النظام  الصني  تدعم  العراق  ويف  اإليراين.  االلتزام 
العراقي وترفض التدخل يف شؤون العراق ولكنها 
تدعم مساعدة العراق عىل محاربة اإلرهاب. ويف 
اليمن تدعم الصني نظام الرشعية وترفض ما قام 
وتجاوز  السلطة  عىل  سيطرة  من  الحوثيون  به 
القرارات الدولية ولكنها ال تدعم التدخل العسكري 
العريب  التحالف  قوى  قبل  من  السيام  الخارجي 
بحجة أن املشاكل الداخلية للدول يجب أن تحل 
بني الفرقاء يف الداخل من دون تدخالت خارجية. 
لذلك ورغم اعرتافها بنظام الرشعية إال أنها تبقي 

قنوات التواصل مفتوحة مع جامعة الحوثيني. 
إبقاء  عىل  املعتمدة  الصينية  الفلسفة  وهذه 
التواصل مع الجميع هي يف سبيل تحقيق املصلحة 
االقتصادية والسياسية املذكورة أعاله. فدول الخليج 
العربية مهمة للصني يف الجانب االقتصادي، ولكن 
والسيايس.  االقتصادي  الجانبني  يف  مهمة  إيران 
ودولة  للطاقة،  كمصدر  مهمة  إيران  اقتصادياً، 
مهمة لالستثامرات الصينية، لذلك نجد أن الصني 
قد وضعت إيران من ضمن نقاط االلتقاء الرئيسية 
ولقد  والطريق.  الحزام  باسم  املعروف  ملرشوعها 
افتتح مؤخراً سكة حديد بني الصني وإيران لنقل 
وللعمل  الطرفني  بني  واإليرانية  الصينية  البضائع 
فإن  وسياسياً،  وأوروبا.  الصني  بني  وصل  كنقطة 
الوحيدة يف  الدولة  للصني ألنها هي  إيران مهمة 
األمرييك،  النفوذ  نطاق  يف  تدور  ال  التي  املنطقة 

 كيف تنظر الصين للمنطقة الخليجية؟

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

جامعة اإلمارات
binhuwaidin@hotmail.com

عليه  تعتمد  رشيك  تكون  أن  تستطيع  وبالتايل 
تحقيق  نحو  السياسية وسعيها  الصني يف عالقتها 
أن  لذلك ال عجب  املتحدة.  الواليات  التوازن مع 
التحالف  فلك  يف  وإيران  روسيا  مع  تدور  الصني 
املناهض للهيمنة العاملية األمريكية. الصني تدرك ان 
إيران هي القادرة عىل الوقوف يف وجه املخططات 
األمريكية يف املنطقة أو عرقلتها وليست أية دولة 
أخرى. لذلك فإن العالقة مع إيران مكسب للصني 
إبقاء  لنا  تتنازل عنه. وهذا ما يفرس  ان  ال ميكن 
يف  اإليراين  الطرف  مع  ودية  عالقات  عىل  الصني 
إيران  عن  تتنازل  أن  للصني  يتوقع  فال  املنطقة. 
إيران  تستطيع  ملا  نظراً  كان  ما  أي طرف  لصالح 

تقدميه للصني سياسياً. 
الصني تدرك بأن الواليات املتحدة مهمة لتحقيق 
أيضاً  تدرك  ولكن  املنطقة،  يف  واالستقرار  األمن 
يسعى  الذي  الخصم  هي  املتحدة  الواليات  أن 
يف  مبا  الطرق  بشتى  الصيني  النهوض  إلضعاف 
ذلك الضغط عىل ملفات حقوق اإلنسان وتايوان 
والتجارة وتعزيز التحالفات. لذلك فالصني تسعي 
مواجهة  ان  تستطيع  لها  أوراق  عىل  للمحافظة 
االحتواء األمرييك للصني، وإيران واحدة من هذه 

األوراق. 
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جهود اإلمارات في التنمية 
وإعادة اإلعمار في اليمن

في الحادي والعشرين من أبريل 2015، انطلقت عملية ”إعادة األمل“ بعد انتهاء أهداف عملية 
”عاصفة الحزم“ ضد التمرد الحوثي المدعوم من ميلشيات الرئيس المخلوع علي عبد هللا صالح، 

وطيلة تلك الفترة، والجهود االماراتية ال تتوقف من أجل العمل على استعادة األمن واالستقرار 
ودحر التمرد ومكافحة االرهاب في الدولة اليمنية، جنبًا إلى جنب مع الجهود التنموية وإعادة 
اإلعمار في المناطق المحررة. وفي هذا الملف تسلط «درع الوطن» الضوء على جهود دولة 

االمارات في إعادة اإلعمار باليمن الشقيق.

عامان من المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية
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 بعد عامني من انطالق عمليتي «عاصفة الحزم» 
ثم «إعادة األمل» يف اليمن، يحظى الدور اإلمارايت 
والشعب  الحكومة  جانب  من  واسع  بتقدير 
الفاعلة  اإلمارات  ليس ملشاركة  الشقيق،  اليمني 
اململكة  بقيادة  العريب  التحالف  قوات  ضمن 
الدستورية  الرشعية  لدعم  السعودية  العربية 
عىل  والحفاظ  لليمن،  واالستقرار  األمن  وعودة 
للتدخالت  والتصدي  وعروبته،  ووحدته  سيادته 
به  وتقوم  قامت  ملا  وإمنا  فقط،  فيه  الخارجية 
مساعدة  تستهدف  وإمنائية  إنسانية  أدوار  من 
الشعب اليمني عىل تجاوز األوضاع الصعبة التي 
تواجهه أيضاً، ووضعه عىل طريق البناء واإلعامر 
متكاملة  رؤية  ضمن  وذلك  الشاملة،  والتنمية 
تتحرك عىل مسارات متوازنة تنموية واقتصادية 

وسياسية واجتامعية وإنسانية. 

اليمن  إعامر  وإعادة  لتنمية  اإلمارات  رؤية 
تتبنى اإلمارات رؤية شاملة إلعادة تنمية وإعامر 
اليمن، تأخذ يف االعتبار الظروف واألوضاع األمنية 
أن  إلدراكها  اليمن،  يف  واالقتصادية  واإلنسانية 
عملية  فنجاح  األبعاد،  هذه  كل  بني  ترابط  مثة 
الحوثيني  االنقالبيني  سيطرة  من  اليمن  تحرير 
بالتوازن مع عمليات  وحلفائهم ينبغي أن تسري 
الشعب  لدى  األمل  وبث  اإلعامر  وإعادة  البناء 
الجميع  فيه  ينعم  أفضل،  مستقبل  نحو  اليمني 
باألمن واالستقرار واالزدهار،  لهذا فإن اإلمارات 
منذ انطالق عملية «إعادة األمل» يف شهر إبريل 

2015  تعمل بشكل متوازن عىل هذه املحاور:
خالل  من  اليمني،  الشعب  معاناة  تخفيف   -1
الشعب  إىل  اإلنسانية  املساعدات  وصول  تيسري 
اليمني عىل نحو آمن ومن دون عوائق لتجنب 
وجهت  وقد  هناك،  اإلنسانية  األوضاع  تدهور 
القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات الجهات املختصة 
للشعب  ومساعدة  عون  كل  بتقديم  الدولة  يف 
أوائل  من  اإلمارات  وكانت  الشقيق.  اليمني 
للشعب  االنساين  للنداء  استجابت  التي  الدول 
اليمني، وبدا هذا واضحاً بعد تحرير عدن، منذ 
الوطني  والجيش  الجنوبية  املقاومة  استعادتها 
الربية والبحرية والجوية. حيث  وتأمني منافذها 
واملناطق  املدينة  إمداد  عىل  اإلمارات  حرصت 
لليمنيني،  العاجلة  االحتياجات  بكل  املجاورة 
املساعدات  لتوزيع  محطة  عدن  أصبحت  حتى 

اإلنسانية للشعب اليمني.
وواصلت اإلمارات خالل العامني املاضيني دورها 
اإلنساين، وأعلنت يف مارس املايض دعمها الكامل 
الخاصة   2017 لعام  اإلنسانية  االستجابة  لخطة 
لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب  قبل  من  باليمن 
بدورها  منها  اميانا  «أوتشا»،  اإلنسانية  الشؤون 

االنساين يف دعم الشعب اليمني الشقيق، وكذلك 
وفلسفتها  وإميانها  األصيلة  وثوابتها  لقيمها  وفاء 
عمل  نهج  أصبحت  التي  الراسخة  اإلنسانية 
كافة.  والخريية  اإلنسانية  وهيئاتها  مؤسساتها 
تدعم  أنها  السياق  هذا  يف  اإلمارات  وأكدت 
الذي  الكبري  الدور  وتُثّمن  املتحدة،  األمم  عمل 
املتخصصة  الدولية  واملنظامت  األوتشا  به  تقوم 
يف تقديم املساعدات اإلنسانية يف اليمن ، وهي 
ايصال  إىل  الدؤوب  املنظمة  بشدة سعي  تساند 
الفرتة  هذه  يف  إليها  املحتاجني  إىل  املساعدات 
الصعبة، خاصة يف ظل التقارير الدولية التي تشري 

واألدوية  األغذية  نقص  يف  مشكالت  وجود  إىل 
الشعب  من  كبري  لقطاع  الرضورية  والحاجات 

اليمني. 
لقد كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة سباقة 
يف التعامل مع التحديات اإلنسانية التي واجهت 
لتوجيهات  وكان  املاضيني،  العامني  يف  اليمن 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
عىل  العمل  برضورة  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس 
واألدوية  األغذية  من  الرضورية  املطالب  توفري 
األثر  عظيم  املواجهات  مناطق  يف  للمترضرين 
الفرتة  خالل  اليمني  الشعب  معاناة  تخفيف  يف 
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يف  جهودها  تواصل  الدولة  تزال  وما  املاضية، 
الشيخ  السمو  صاحب  قال  وكام  الشأن،  هذا 
أبوظبي،  عهد  ويل  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
العديد  يف  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب 
من املناسبات ، فإن»اإلمارات لن تدخر وسعاً يف 
عىل  وجودها  وتكثيف  ودورها،  وجودها  تعزيز 
اإلنسانية  مبسؤوليتها  والقيام  اليمنية  الساحة 
ولعل  تفرقة».  دون  من  اليمني  الشعب  تجاه 
الدولة  مؤسسات  مختلف  مشاركة  يفرس  هذا 
اليمن،  دعم  يف  اإلماراتية  والخريية  اإلنسانية 
خليفة  ومؤسسة  اإلمارايت،  األحمر  الهالل  كهيئة 
ومؤسسة  اإلنسانية،  لألعامل  نهيان  آل  زايد  بن 
الخريية  لألعامل  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
سلطان  بن  زايد  مؤسسات  بجانب  واإلنسانية، 
ومؤسسة  واإلنسانية،  الخريية  لألعامل  نهيان  آل 
سلطان بن خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية، 
وسقيا اإلمارات، والرحمة لألعامل الخريية، وبيت 
الشارقة الخريي، وغريها من مؤسسات وجمعيات 

الدولة اإلنسانية. 
2- مساعدة الحكومة الرشعية يف اليمن من أجل 
فاعلية،  بكل  بدورها  تقوم  يك  مهامها  مامرسة 
املؤقتة  العاصمة  لتحرير  األوىل  اللحظات  فمنذ 
ورموز  قيادة  متكني  إىل  اإلمارات  سعت  عدن، 
الرشعية من العودة إىل الداخل ملامرسة مهامهم، 
واملساهمة يف عملية تطبيع الحياة يف املحافظات 
لتأمني  قصوى  أهمية  اإلمارات  وأعطت  املحررة. 
التحرير  عقب  والحكومة  للرئاسة  مؤقتة  عودة 

الخطوات  من  عدد  اتخاذ  خالل  من  مبارشة، 
مطار عدن  وتأهيل  إعادة صيانة  أبرزها  املهمة، 
بشكل مؤقت رغم الظروف األمنية املعقدة التي 
كانت تشهدها محافظة عدن، باإلضافة إىل تأهيل 
وصيانة فندق القرص أحد اكرب الفنادق يف عدن. 
وأسهمت هذه الخطوة يف عودة الحكومة اليمنية 
اىل  باإلضافة  العام 2015،  أغسطس من  يف شهر 

هادي.  منصور  عبدربه  للرئيس  مؤقتة  عودة 
أكرث  عىل  بالتوازي  اإلمارات  دولة  عملت  كام 
توفري  بهدف  املحررة،  املحافظات  يف  محور  من 
وباقي  عدن  يف  والرئاسة  للحكومة  دامئة  إقامة 
وتنقل  عمل  تسهل  حتى  املحررة،  املحافظات 
الحكومة والسلطات املحلية يف هذه املحافظات.  
لعدن  والحكومة  الرئيس  عودة  أن  يف  شك  وال 
إيجابياً ليس فقط يف رفع معنويات  كان لها أثراً 
يف  واملقاتلني  املحررة،  املحافظات  يف  اليمنيني 
من  العديد  اتخاذ  يف  أيضاً  وإمنا  القتال،  جبهات 
القرارات املتعلقة بعملية إعادة البناء واإلعامر يف 
اليمن، كنقل البنك املركزي والوزارات من صنعاء 
الكبري  األثر  له  كان  الذي  األمر  وهو  عدن،  اىل 
عدن  يف  طبيعتها  اىل  وعودتها  الحياة  تطبيع  يف 

واملحافظات املجاورة. 
املتمردون  خربه  ما  وبناء  تأهيل  إعادة   -3
الحوثيون يف عدن واملدن التي تم تحريرها ضمن 
اإلمارات  أسهمت  حيث  العريب،  التحالف  قوات 
املترضرة  للمدن  األساسية  الخدمات  توفري  يف 
وحصولهم  ديارهم  إىل  النازحني  عودة  بهدف 
عىل الخدمات األساسية من كهرباء وماء وصحة 
تأهيل  إعادة  أن  اإلمارات  دولة  وتعليم.وتدرك 
البنية  وتأسيس  الحوثيون  االنقالبيون  دمره  ما 
البداية  ميثل  تحريرها  تم  التي  املدن  التحتية يف 
وإعادة  التنمية  جهود  انطالق  نحو  الحقيقية 

البناء واإلعامر يف اليمن.
يف  اإلمنائية  املرشوعات  من  سلسلة  تدشني   -4
العديد من املجاالت، الصحية والتعليمية والطاقة 
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البناء  مرحلة  النطالق  رضورة  باعتبارها  واملياه، 
هذا  ويف  اليمن،  يف  الشاملة  والتنمية  واإلعامر 
السياق فقد احتل مرشوع إعادة تأهيل وصيانة 
اإلمارات؛  مشاريع  صدارة  الدويل  عدن  مطار 
العون  بأيادي  عافيته  عدن  مطار  استعاد  حيث 
رضبت  بعدما  اإلمارات،  دولة  من  واملساعدة 
حرب ميليشيا االنقالبيني التابعني لجامعة الحويث 
بشكل  ودمرته  التحتية  بنيته  صالح،  واملخلوع 
كامل، واستطاعت األيادي اإلماراتية إعادة مطار 
خالل  من  املطلوب  االستثنايئ  العمل  إىل  عدن 
الرحالت اإلغاثية والعالجية الطارئة، للسري خطوة 
تلو األخرى يف طريق العودة الكاملة إىل استئناف 
نشاط املالحة الجوية أمام رشكات الطريان املحلية 
والسالمة  األمن  رشوط  استيفاء  بعد  والدولية 
للمنظمة الدولية للطريان املدنية. وعملت رشكة 
املبنى  تأهيل  إعادة  عىل  متخصصة  إماراتية 
جانب  إىل  اإلدارة،  ومبنى  املراقبة،  وبرج  الفني، 
صالتي املغادرة والوصول، إضافة إىل تجهيز إضاءة 
املدرجات مبعداتها كاملة، وإعادة تأهيل حظرية 
صيانة الطائرات، وإعادة تشغيل مبنى اإلطفاء مع 
معداته، كام قامت اإلمارات عقب تحرير املطار، 
الخدمات  مبعدات  بتزويده  يوليو2015  منتصف 
الرحالت  الستقبال  إطفاء  وسيارة  األرضية، 

العسكرية.
املدن  واالستقرار يف  األمن  تعزيز  العمل عىل   -5

حيث  الحوثيني،  االنقالبيني  سيطرة  من  املحررة 
البناء  إعادة  يف  قدماً  امليض  أن  اإلمارات  تدرك 
واإلعامر يتطلب توفري بيئة مستقرة وآمنة، لهذا 
عملت وتعمل اإلمارات عىل إعادة تأهيل األجهزة 
للتحديات  التصدي  عىل  ومساعدتها  األمنية 
اليمن،  يف  واالستقرار  األمن  تهدد  التي  واملخاطر 
 ، واملتطرفة  اإلرهابية  التنظيامت  مقدمتها  ويف 

كتنظيمي القاعدة و»داعش».

طبيعة الدعم اإلمارايت لليمن منذ انطالق عملية 
«إعادة األمل» 

من  اإلمارات  كثفت  السابقة،  للرؤية  ترجمة   
اإلنسانية  كافة،  املستويات  عىل  لليمن  دعمها 
واإلمنائية واألمنية والسياسية، وميكن تناول ذلك 

عىل النحو التايل:
1- املساعدات اإلنسانية واإلغاثية: قدمت دولة 
عملية  انطالق  منذ  املتحدة  العربية  اإلمارات 
 2017 مارس  إىل   2015 أبريل  يف  األمل  إعادة 
مساعدات خارجية لليمن بلغت يف مجملها نحو 
دوالر  مليار   2 حوايل  (مايوازي  درهم  مليار   7.3
والتنموي  اإلنساين  الدور  إطار  أمرييك) وذلك يف 
الذي  والبناء  الـتأهيل  إعادة  ومشاريع  الفاعل 
اليمنني  األشقاء  لدعم  اإلمارات  دولة  به  تقوم 
اإلنساين  النهج  مع  اتساقاً  معاناتهم  وتخفيف 
أسس  إرساء  عىل  والحرص  للدولة  والتنموي 
يف  والسالم  واالستقرار  واألمن  التنمية  ودعائم 
اليمن. واستهدفت املساعدات اإلماراتية نحو 10 
ماليني ميني منهم 4 ماليني طفل وتوفري تطعيامت 
ألف طفل منهم  لـ 488  والحصبة  األطفال  شلل 
130 ألف طفل دون السنة الواحدة و358 ألف 

طفل دون سن الخامسة يف 11 محافظة مينية.
اإلماراتية  الخارجية  املساعدات  فئات  وتوزعت 
وخريية  وإنسانية  تنموية  مساعدات  بني  لليمن 
حيث بلغت قيمة املساعدات اإلنسانية العاجلة 

تتبنى اإلمارات 
رؤية شاملة إلعادة 

تنمية وإعمار اليمن، 
تأخذ في االعتبار 

الظروف واألوضاع 
األمنية واإلنسانية 

واالقتصادية
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دوالر  مليون   536 نحو   - درهم  مليار   1.97
أمرييك - أي بنسبة %26.9 من إجاميل مساعدات 
وشملت  الفرتة..  هذه  يف  لليمن  اإلمارات  دولة 
الغذائية  املعونات  توفري  اإلنسانية  املساعدات 
من  طن  ألف   172 من  أكرث  إرسال  تم  حيث 
من  طنا   111 من  أكرث  وإرسال  الغذائية  املواد 
سيارات  وتوفري  الطبية  واملستلزمات  األدوية 
إسعاف وأجهزة طبية أي مبعدل 235.8 طن من 
الغذاء يوميا. كام مل تغفل االمارات أهمية دعم 
واملنظامت  املتحدة  األمم  منظامت  دور  وتعزيز 
الدولية، فقد قدمت دولة اإلمارات مببلغ وقدره 
أمرييك)   دوالر  مليون   33) درهم  120مليون 
األطراف  متعددة  الدولية  املنظامت  لصالح 
للصليب  الدولية  كاللجنة  اليمن  يف  العاملة 
مليون   10) درهم  مليون   36.7 مببلغ  األحمر 
اإلنسانية  االستجابة  لدعم خطة  أمرييك)   دوالر 
برنامج  و  الصحية،  األنشطة  وتحديدا  الدولية 
مليون   22 مببلغ  املتحدة  لألمم  العاملي  األغذية 
توفري  لدعم  أمرييك)   دوالر  مليون   6) درهم 
املتحدة  األمم  وصندوق  الغذائية،  املساعدات 
للطفولة ”اليونيسيف“ مببلغ 7.34 مليون درهم 
األطفال  تغذية  لدعم  أمرييك)   مليون دوالر   2)
الصحة  ومنظمة  وتعز،  ولحج  واالمهات يف عدن 
العاملية مببلغ 50.32 مليون درهم ( 13.7 مليون 
تأهيل وتشغيل عدد 24  أمرييك)  إلعادة  دوالر 
منشأة صحية يف 8 محافظات منها الحديدة وتعز 
وحرضموت، وتنفيذ برنامج تحصني األطفال ضد 

شلل األطفال يف 11 محافظة مينية.
ودشنت دولة اإلمارات العربية املتحدة  ىف مارس 
التي  اإلغاثة  قوافل  من  الثانية  املرحلة   2017
دعوات  مع  بالتزامن  اليمني،  للشعب  تقدمها 

أممية لنجدة اليمنيني من مجاعة رمبا تكون هي 
األحمر  الهالل  العامل. كام دشن  واألبرز يف  األكرب 
اإلمارايت املرحلة الثانية من قوافل اإلغاثة املوجهة 
إىل سكان شبوة اليمنية وقراها، حيث تهدف هذه 
إغاثة 10 آالف أرسة وتوفري االحتياجات  املرحلة 
قابلها  التي  املنطقة،  لهذه  الغذاء  من  األساسية 
حملة  مدشنني  وشعبها  لإلمارات،  بالشكر  أهلها 
تحت عنوان ”شكرًا أوالد زايد“. ويف نفس الوقت 
الذي أطلقت فيه منظامت أممية الدعوة إلغاثة 
الشعب اليمني، كان الهالل األحمر اإلمارايت يتحرك 

للمواطنني  عاجلة  إغاثات  مقدًما  األرض  عىل 
املدى  طويلة  إماراتية  خطة  إطار  يف  اليمنيني 
بدأتها قبل قرابة العام والنصف، وقدم فيها قرابة 
الـ6 مليارات درهم إمارايت يف صور دعم مختلفة 
للشعب اليمني. وناشد بيان مشرتك ملنظمة األمم 
األمم  ومنظمة  (فاو)  والزراعة  لألغذية  املتحدة 
األغذية  وبرنامج  (يونيسيف)  للطفولة  املتحدة 
العاملي، العامل بتقديم الدعم لليمن، مؤكدين عىل 
أكرث  يهدد  أصبح  الحاد  الغذايئ  األمن  انعدام  أن 
من 17 مليون شخص يف اليمن نتيجة الرصاعات 
هناك. وقال البيان: إن أكرث من ثلثي سكان اليمن 
عاجل  بشكل  ويحتاجون  الجوع  يواجهون خطر 
إىل مساعدات إلنقاذ أرواحهم والحفاظ عىل سبل 
العون  يد  مد  عىل  اإلمارات  وتعمل  معيشتهم. 
واإلغاثة للشعب اليمني يف مناطق مختلفة، من 
إليها.  الوصول  األحمر  للهالل  ميكن  التي  تلك 
وأكد مسئولو الهالل األحمر اإلمارايت عىل مواصلة 
جهودهم اإلغاثية واإلنسانية للسكان يف محافظة 

شبوة حتى انتهاء األزمة . 
املساعدات  بلغ حجم  لليمن:  اإلمنايئ  الدعم   -2
انطالق  منذ  لليمن  تقدميها  تم  التي  التنموية 
عملية إعادة األمل يف أبريل 2015 وحتى مارس 
ملياري  نحو   ) درهم  مليار   7.3 نحو   2017
الخارجية  املساعدات  وتوزعت   . أمرييك)  دوالر 
اإلماراتية التنموية لليمن عىل قطاعات عدة، لعل 

أبرزها:
حثيثة  جهوداً  اإلمارات  بذلت  الطاقة:  قطاع    *
وإعادة  ترميم  مرشوعات  من  العديد  لتنفيذ 
وشبكات  الكهرباء  توليد  محطات  تشغيل 
التيار  انقطاع  أزمة  إنهاء  أجل  من  التوزيع، 
الكهربايئ يف املدن املحررة، ووفرت محطة توليد 
عدن  ملحافظات  ميجاوات،   440 بقدرة  كهرباء 
مواد  بتوفري  تعهدت  كام  والضالع،  وأبني  ولحج 
محافظات  يف  الكهرباء  لشبكة  وتشغيل  صيانة 
وفرت  كام  وغريها.  وشبوة  واملهرة  حرضموت 
الطاقة،  توليد  ملحطات  والغاز  الوقود  اإلمارات 
مع  والتعاقد  كهربائية،  مولدات  إىل  إضافة 
من  كل  يف  وصيانتها  لتشغيلها  محلية  رشكات 
وتعز  ولحج  والضالع  وأبني  عدن  محافظات 
نحو  وأنشئ  واملهرة.  ومأرب  وحرضموت  وشبوه 
منها  الكهربائية،  الطاقة  لتوليد  محطات  خمس 
وتوفري  عدن،  محافظة  يف  جديدتان  محطتان 
دولة  وفرت  كام  الغيار،  وقطع  الصيانة  نفقات 
توليد  ملحطات  والغاز  والوقود  الديزل  اإلمارات 
العامة  واملباين  واملدارس،  واملستشفيات  الطاقة 
من  يقرب  تخصيصام  اليمنية.وتم  املحافظات  يف 
دوالر  مليون    268.33  ) درهم  مليون   985.58
وإمدادها  الطاقة  توليد  قطاع  لدعم  أمرييك)،  

واصلت اإلمارات خالل 
العامين الماضيين 
دورها اإلنساني، 

وأعلنت في مارس 
الماضي دعمها 

الكامل لخطة 
االستجابة اإلنسانية 

لعام 2017 الخاصة 
باليمن
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التشغيلية  التكاليف  اإلمارات  دولة  وفرت  إذا 
إمداد  خدمات  وتوفري  الكهربائية  الطاقة  لتوليد 
التيار الكهربايئ باإلضافة إىل توفري الوقود ملحطات 
ومولدات الطاقة للتمكن من إنتاج الطاقة الالزمة 
لتشغيل املستشفيات واملدارس واملباين العامة يف 
مولدات  تزويد  تم  حيث  اليمن،  أنحاء  مختلف 
الطاقة بالديزل والوقود يف محافظات عدن وأبني 
ومأرب  وحرضموت  وشبوة  وتعز  ولحج  والضالع 
ببناء  اإلمارات  قامت  عدن  يف  وكذلك  واملهرة.  
الغيار  قطع  توفري  إىل  باإلضافة  للطاقة  محطات 
جديدة  دفعة  وتقديم  الصيانة  تكاليف  وتحمل 
من قطع الغيار والفالتر الخاصة بقطاع الكهرباء 
انقطاع  مشكلة  لحل  الرامية  جهودها  إطار  يف 
الكهرباء يف مديرية املكال. وافتتحت هيئة الهالل 
مبديرية  العيق  مبنطقة  مؤخرا  اإلمارايت  األحمر 
مرشوعات  حرضموت  بساحل  وقصيعر  الريدة 

تشغيل مياه تعمل بالطاقة الشمسية.
تقديم مبلغ 2.63  تم  اليمنية:  العامة  *  ملوازنة 
يوازي  مبا  دوالر)  مليون   715.47) درهم  مليار 
يف  للمساهمة  اإلماراتية  املساعدات  من   %  36
رواتب  بدفع  املتعلق  املوازنة  بنود  أهم  تغطية 
تقديم  استمرار  عىل  للعمل  بالحكومة  املوظفني 
تهم  التي  للخدمات  الحكومية  الجهات  كافة 
مجاالت  يف  خاصة  السكان  من  عريضا  قطاعا 
املساعدات  وساهمت  واالمن.  والتعليم  الصحة 
واملجتمع  الحكومة  أنشطة  دعم  يف  اإلماراتية 
 133.54  ) درهم  مليون   490.49 مببلغ  املدين 
تقديم  خالل  من  وذلك  أمرييك)  دوالر  مليون 
والحامية  الحرائق  ملكافحة  ومستلزمات  معدات 
الرشطة  وتجهيز  تدريب  إىل  باإلضافة  املدنية 
اليمنية وحراس السواحل وإعادة تأهيل 19 مركزا 
 460 بتسليم  مؤخرا  االمارات  وقامت  للرشطة. 
والقطاعات  األمنية  املؤسسات  لدعم  آليه رشطة 
تشغيلية  مستلزمات  وتوفري  املختلفة  املدنية 
التشغيل  مستلزمات  وأيضا  باالطفاء  الخاصة 
لعدد من املحاكم يف محافظات عدن وحرضموت 

ومأرب.
النقل: قدمت اإلمارات 534.80 مليون  *  قطاع 
لدعم   ، أمرييك)  دوالر  مليون   145.60  ) درهم 
آليات  توفري  خالل  من  اليمني  النقل  قطاع 
املاء  لنقل  ومركبات  للنقل  مدنية  وسيارات 
ومأرب  عدن  يف  النقل  قطاع  ودعم  والوقود 
وحرضموت واملهرة وجزيرة سقطرى، كام قامت 
الدولة أيضا بإعادة بناء مطار وميناء عدن وبناء 

مطار وميناء جزيرة سقطرى.
إعادة  عىل  اإلمارات  حرصت  الصحة:  قطاع    *
إضافة  املستشفيات،  من  العديد  وتطوير  تأهيل 
إىل مستلزمات طبية أخرى ، وتضمنت املساعدات 

مليون درهم  تقديم 283.01  اإلماراتية  التنموية 
(77.05 مليون دوالر أمرييك)  لدعم قطاع الصحة 
يف اليمن وقد اشتملت هذه املساعدات عىل بناء 
وإعادة اإلعامر للبنية التحتية للمنشآت الصحية، 
 40 وصيانة  بناء  بإعادة  اإلمارات  قامت  حيث 
مستشفى وعيادة يف محافظات حرضموت ومأرب 
مركز  بناء  جانب  إىل  والحديدة  وتعز  وعدن 
للوالدة  ومركز  الكىل  لغسيل  وآخر  للجراحات 
ومركزين لذوي االحتياجات الخاصة باإلضافة إىل 
مستشفى  وتجهيز  تأهيل  وإعادة  متنقلة  عيادة 
الجمهورية بعدن وتجهيز مستشفى الشيخ خليفة 
وأدوية  طبية  أجهزة  وتوفري  سقطري،  جزيرة  يف 
وتعز،  عدن،  مبحافظات  املستشفيات  من  بعدد 
واملهرة،  ومأرب،  وحرضموت،  ولحج،  والضالع، 
عاجلة  طبية  إمدادات  وإرسال  وابني،  وشبوة، 
انتشار  ملنع  عدن  يف  املستشفيات  من  عدد  إىل 
وباء الكولريا بعد رصد عدد من الحاالت يف عدة 
مناطق.. كام تم استقبال عدد كبري من الجرحى 

اليمنيني ممن تأثروا جراء الحرب اليمنية يف إطار 
مبادرتها لعالج 1500 جريح ميني باإلمارات.  

*  قطاع التعليم:  نجحت دولة اإلمارات يف ترميم 
وصيانة وتسليم مئات املدارس يف محافظة عدن 
املكتبية  املعدات  بكامل  وتأثيثها  تأهيلها  بعد 
الخاص  املكتبي  واألثاث  التعليمية  واألجهزة 
الذين  الطالب  لتستقبل  التعليمي،  بالكادر 
املراحل  مبختلف  الدراسية  صفوفهم  يف  انتظموا 
عدن  محافظة  مدارس  مستوى  عىل  التعليمية 
اليمني  التعليم  قطاع  نصيب  وبلغ  ومديرياتها. 
درهم  مليون   161.82 املساعدات  إجاميل  من 
(44.06 مليون دوالر أمرييك) تم تخصيصها لتوفري 
أدوات مدرسية وحقائب وقرطاسية وتأثيث بعض 
املدارس يف مختلف املحافظات، كام جرى توظيف 
جزء من هذه املساعدات إلعادة بناء وصيانة اكرث 
محافظة  يف  مدرسة   144 منها  مدرسة   270 من 
عدن و18 مدرسة يف لحج و18 مدرسة أخرى يف 
الضالع، أما يف جزيرة سقطرى فقد تم صيانة 32 
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مدرسة مبختلف أنحاء الجزيرة.
والصحة  املياه  قطاع  دعم  تم   : املياه  قطاع    *
مليون   5.19) درهم  مليون   19.06 مببلغ  العامة 
دوالر أمرييك)  للمساعدة يف إعادة تأهيل شبكة 
 12 عدد  البلدية  وتسليم  بعدن  الصحي  الرصف 
الصحي  الرصف  شبكات  وصيانة  نقليات،  سيارة 
 75 وتركيب  بتوفري  عثامن  الشيخ  مديرية  يف 
مضخة رصف صحي. كام تم البدء بتنفيذ مرشوع 
للسقيا،  صغريا  سدا   150 ببناء  فاطمة  الشيخة 
تجديد ثالث محطات  بدء عمليات  إىل  باإلضافة 
لحفر  إضافة  برئا.   115 عىل  تحتوي  التي  مياه 
اليمنية  رماه  مبديرية  عيوة  مبنطقة  ارتوازية  برئ 
ارتوازية  برئا   18 حفر  اىل  يهدف  مرشوع  ضمن 
بصحراء محافظة حرضموت تلبية لنداءات عاجلة 
من  تعاين  التي  الصحراوية  املناطق  سكان  من 
بالطاقة  تعمل  مياه  وتركيب مضخات  املياه  شح 
بعدد من  املياه  لتأهيل  وبناء خزانات  الشمسية 

املناطق. 
املنزلية  واملستلزمات  املأوى  توفري  عىل  وحرصا 
املضيفة  واملجتمعات  النازحني  للسكان  األساسية 
درهم  مليون   133.91 مبلغ  تخصيص  تم  فقد 
البنية  لتطوير  أمرييك)  دوالر  مليون   36.46  )
التحتية للمساهمة يف إعادة إعامر املكال املرحلة 
األوىل التي شملت امليناء واملستشفيات والكهرباء 
واملياه. كام ساهمت جهود الهالل األحمر اإلمارايت 
يف إعادة تأهيل 8 حدائق عامة وصيانة املمرات 
األطفال،  العاب  وتركيب  وتشجريها  بالحدائق 
وإعادة تأهيل كورنيش كود النمر، كام تم إنشاء 
استريو،   ” مبناطق  سقطرى  يف  منزال   650 عدد 
لتوجيه  إضافة  وروهج ”..  دكسم   ، فعرو  زاحق، 
مبلغ 65.07 مليون درهم ( 17.72 مليون دوالر) 
األنشطة  من  عدد  لدعم  االجتامعية  للخدمات 
الرياضية والثقافية وإقامة مهرجانات لألطفال يف 
عدد من املحافظات اليمنية، وتقديم مساعدات 
االحتياجات  لسد  والعائالت  لألفراد  نقدية 
املعيشية يف محافظات حرضموت - مأرب - املهرة 

عالوة عىل كفالة 4883 يتيام.
األحمر  الهالل  هيئة  ساهمت  اإلعالم:  قطاع    *
يف  املكال  إذاعة  مبنى  تأهيل  إعادة  يف  اإلمارايت 
به  لحق  الذي  الدمار  بعد  حرضموت،  محافظة 
عىل يد تنظيم ”القاعدة“ اإلرهايب؛ وذلك يف إطار 
ودعمه  اليمن،  يف  اإلعالمي  للقطاع  الهيئة  رفد 

بالتجهيزات واالحتياجات الالزمة.
*  قطاع املرشوعات الصغرية واملتوسطة: خصصت 
اإلمارات مبلغ 20 مليون دوالر أمرييك الستثامرها 
الصغرية  املرشوعات  قطاع  وتطوير  دعم  يف 
لدعم الجهود الحكومية  واملتوسطة؛ وذلك سعياً 
االستقرار  وتعزيز  الشباب،  ومتكني  التنمية،  يف 
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االجتامعي واالقتصادي والسيايس يف اليمن.
بجهود  اإلمارات  قامت  سقطرى:  جزيرة  *تنمية 
من  سقطرى  جزيرة  وتنمية  إعامر  إلعادة  كبرية 
خالل حزمة متنوعة من املرشوعات يف املجاالت 
السكان،  الحتياجات  تستجيب  التي  املختلفة، 
حيث تبنت «مؤسسة خليفة لإلعامل اإلنسانية» 
يف  نهيان»  آل  زايد  بن  خليفة  «مستشفى  بناء 
مربعاً،  مرتاً  و470  ألف  مساحة  عىل  سقطرى 
بجانب  للمرىض  ونسائية  رجالية  أجنحة  ويضم 
غرف عمليات كربى وصغرى وعناية مركزة وأقسام 
للنساء والوالدة واألطفال الخدج والطوارئ. ومن 
مرشوع  سقطرى،  يف  اإلماراتية  املهمة  املشاريع 
وحدات سكنية يف الجزيرة ضمن مدينتي «زايد1 
وحدة   356 إنشاء  وسيتم  أوىل،  كمرحلة  زايد2» 
من  للتخفيف  الشمسية،  بالطاقة  مزودة  سكنية 
معاناة املواطنني اليمنيني، كام سيتم بناء ما ال يقل 
عن 150 منزالً للمترضرين من أهايل عبد الكوري؛ 
وذلك وفقاً التفاقيات إماراتية. كام توجد مشاريع 
سقطرى،  يف  اإلمارات  تنفذها  واسرتاتيجية  كبرية 
«مؤسسة  قبل  من  حوالف  ميناء  توسعة  تشمل 
خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل اإلنسانية»، ومد 
أمتار إىل  األمواج بطول 110  لسان بحري لكرس 
تنفيذ  عن  فضالً  املالحية،  القناة  تعميق  جانب 

مرشوع إعادة تأهيل وترميم مطار سقطرى، وكذا 
املتكامل  الدويل  سقطرى  ميناء  إنشاء  مرشوع 
اإلمارات  من  بدعم  والشحن  املالحية  للخدمات 
يف منطقة شاهب (قرمه) غرب العاصمة حديبوه، 
الذي يبعد عن مطار سقطرى الدويل مسافة كم 

تقريباً.
اليمنية  الحكومية  للقوات  العسكري  الدعم   -3
املسلحة  القوات  تشارك  للرشعية:  الداعمة 
يف  بفاعلية  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة 
تحالف  ينفذها  التي  الحزم»  «عاصفة  عملية 
العربية  اململكة  بقيادة  اليمن،  يف  الرشعية  دعم 
الثانية  الدولة  هي  اإلمارات  وتعترب  السعودية. 
يف هذه العملية من حيث قوة املشاركة والتأثري 
العسكري، وقدمت عرشات الشهداء الذي ضحوا 
بحياتهم يف سبيل نرصة الشعب اليمني الشقيق 
يف  املوجودة  اإلماراتية  املسلحة  للقوات  فكان 
اليمن دور أشاد به الجميع يف تحرير مأرب من 
قبضة ميليشيات الحويث - صالح إضافة إىل تحرير 
له  املغفور  بناءه  أعاد  الذي  التاريخي  سد مأرب 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
ميليشيات  احتالل  من  مأرب  تحرير  ويعد   
ألن  مؤزرا  اسرتاتيجيا  نرصا   » صالح   - الحويث   »
مأرب رمز كبري يف التاريخ اليمني والتاريخ العريب 

للعرب  األول  امليالد  حاضنة  فهي  عام،  بشكل 
كام  العربية.  الجزيرة  ربوع  إىل  انطلقوا  ومنها 
يف  املساهمة  يف  املتميز  دورها  لإلمارات  كان 
تحرير باقي املناطق التي تم طرد ميليشيا الحويث 
التي  األخرية  االنتصارات  وخاصة  منها،  صالح   -
للرشعية، ويف  املؤيدة  الحكومية  القوات  حققتها 
مقدمتها تحرير مدينة وميناء املخا وعملية تحرير 
وتأمني السواحل اليمنية عىل البحر األحمر. وقد 
يف  هادي  منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس  أشاد 
شهر يناير 2017  بدور قوات دولة اإلمارات الذي 
وميناء  مدينة  تحرير  يف  الفاعل  اإلسهام  له  كان 
املخا، وغريها من االنتصارات التي حققها الجيش 

عىل مختلف الجبهات.
إضافة إىل ما سبق، فقد دمرت املقاتالت اإلماراتية 
يف رضبات جوية ناجحة، مواقع عدة للمتمردين 
”الحوثيني“ يف اليمن، حيث استهدفت منظومات 
الدفاع الجوي يف صنعاء وصعدة والحديدة إضافة 
ومراكز  أرض“،  ”أرض-  صواريخ  منظومة  إىل 
ومركز  إمداد  ومستودعات  والسيطرة  للقيادة 
باستهداف  إمداد فني مبنطقة مأرب، كام قامت 
الحوثيون،  عليها  يسيطر  التي  املواقع  من  عدد 
اإلماراتية  الجوية  الرضبات  استهدفت  حيث 
ومركز  الجوي،  الدفاع  رادار  ملواقع  عدة  أهدافاً 
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الجوي،  الدفاع  إمداد  ومخازن  الجوي،  الدفاع 
للذخائر  ومخازن  الطائرات،  ملضادات  ومواقع 

للصواريخ البالستية.
وتقوم  قامت  الذي  املتميز  الدور  حظى  وقد   
باإلشادة  اليمن  اإلماراتية يف  املسلحة  القوات  به 
املقاومة  وقيادات  العسكريني  القادة  جانب  من 
الشعبية يف اليمن ، الذين مثنوا تضحيات اإلمارات 
من أجل تحرير املنطقة من رشور املخطط اإليراين 
املسلحة  القوات  وتضحيات  مواقف  ووصفوا 
اليمن  يف  الحزم  عاصفة  انطالق  منذ  اإلماراتية 
بأنها تشكل ملحمة بطولية  الراهن  وحتى وقتنا 
وفدائية رائعة ستحفر يف ذاكرة أبناء اليمن عىل 

وجه التحديد عىل مر العصور.  
4- الدور األمني (دعم األجهزة األمنية والتصدي 
دعم  عىل  اإلمارات  عملت  القاعدة):  لتنظيم 
عملية تثبيت األمن يف عدن واملحافظات املجاورة 
 ، عدن  عىل  االنقالبيون  شنها  التي  الحرب  جراء 
بعض  استغلته  كبرياً،  أمنياً  فراغاً  خلفت  والتي 
عدن،  مديريات  يف  للتوغل  اإلرهابية  الجامعات 
هادي  الرئيس  عودة  عىل  كبرياً  خطراً  وشكل 
اإلمارات  دولة  سعت  لذلك  عدن،  اىل  وحكومته 
اىل دعم قطاع األمن العام من خالل إعادة تأهيل 
من  بأكرث  عدن  رشطة  وتزويد  الرشطة،  مباين 
إعادة  عىل  اإلمارات  وعملت  وآلية.  مركبة   130

وتدريب وتأهيل الحرس الرئايس ولتوفري الحامية 
إعادة  عملية  وتولت  والحكومة،  للرئاسة  األمنية 
وإخضاعهم  املقاومة،  عنارص  وتدريب  تأهيل 
الرئاسية  لدورات عسكرية متخصصة يف الحامية 
للرئيس  الحامية  توفري  عىل  قادرين  ليكونوا 
وحكومته والوفود األجنبية التي تزور عدن، وهم 
ما تم بالفعل وخالل ثالثة أشهر من التدريب تم 

إعادتهم وتسليمهم األمن يف منطقة معاشيق. 
حديثة  أمنية  قوات  بإنشاء  اإلمارات  وساهمت 
الجيش  بقوات  دمجها  بعد  املقاومة  عنارص  من 
واألمن اطلق عليها قوات الحزام األمني، وكان لها 
اإلرهابية  الجامعات  محاربة  يف  وبارز  كبري  دور 
دولة  من  بدعم  وأسهمت  وأبني،  ولحج  عدن  يف 
ومدينة  وأبني  ولحج  عدن  تطهري  يف  اإلمارات 
اىل  أدى  مام  اإلرهابية،  الجامعات  من  املكال، 
تحسن الوضع األمني يف املحافظات املحررة. وال 
به  قامت  الذي  الرئييس  الدور  أحد  عىل  يحفى 
لتنظيم  التصدي  يف  اإلماراتية  املسلحة  القوات 
القاعدة اإلرهايب، وخاصة يف عملية تحرير مدينة 
«املكال» عاصمة محافظة حرضموت يف عام 2016 
املتطرف، والتي شكلت هزمية  التنظيم  من هذا 
كبرية للتنظيم، وأفقدته الكثري من قدراته البرشية 
واملادية، وأعطت دفعة ملحارصته يف باقي املدن 
حسني  الركن  اللواء  معايل  أشاد  وقد  الجنوبية. 

الداخلية  وزير  الوزراء  رئيس  نائب  عرب  محمد 
دولة  بها  تقوم  التي  الرائدة  بالجهود  اليمني 
األمن  وعودة  اليمن  يف  الرشعية  لدعم  اإلمارات 
االستقرار  وتحقيق  البالد  ربوع  إىل  واالستقرار 
ترصيح  يف  عرب  وأكد  اليمني،  للشعب  والرخاء 
هامش  عىل  «وام»  اإلمارات  أنباء  لوكالة  خاص 
أجل  من  التعاون  (منتدى  فعاليات  يف  مشاركته 
األمن ) الذي انعقد يف أبوظبي يف مارس 2017 أن 
بارزا  دورا  تؤدي  املتحدة  العربية  االمارات  دولة 
عىل صعيد إعادة تأهيل املرافق األمنية يف اليمن 
ودعم كوادرها ورفدها باألجهزة واملعدات الالزمة 
إىل  اليمني  الداخلية  وزير  معايل  ولفت  للعمل. 
مرحلة  يف  لعدن  كبريا  دعام  قدمت  اإلمارات  أن 
مختلف  شمل  االنقالبيني  من  تحريرها  بعد  ما 
األجهزة األمنية التابعة لها مبا فيها تأهيل العديد 
من مراكز الرشطة للقيام بواجبها يف حفظ األمن 

واالستقرار .
اليمنية:  لألزمة  السيايس  الحل  جهود  دعم   -5
أكدت اإلمارات دعمها الكامل للجهود السياسية 
التي يقوم بها املبعوث الخاص لألمني العام لألمم 
أحمد  الشيخ  ولد  إسامعيل  اليمن  إىل  املتحدة 
إىل  استناداً  اليمن،  يف  سيايس  حل  إىل  للوصول 
مقدمتها  ويف  والدولية،  الخليجية  املرجعيات 
الوطني  الحوار  ومخرجات  الخليجية،  املبادرة 
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من   ،(2216) رقم  األمن  مجلس  وقرار  الشامل، 
األزمة  تنهي  سياسية  تسوية  إىل  التوصل  أجل 
اليمني. وقد عرب  اليمنية، وتنهي معاناة الشعب 
معايل الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة 
للشؤون الخارجية خالل استقباله املبعوث الخاص 
لألمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن إسامعيل ولد 
الشيخ أحمد  يف شهر مارس من العام 2017 عن 
موقف  إن  وقال  لجهوده،  الكامل  اإلمارات  دعم 
وأسايس  مبديئ  الجهود  لهذه  دعمها  يف  اإلمارات 
وينبع من قناعة راسخة بأن الحل يف اليمن إطاره 
الخليجية  املرجعيات  املبني عىل  السيايس  املسار 
حجم  تدرك  اإلمارات  أن  معاليه  وبني  والدولية. 
الحويث  التمرد  بها  التي تسبب  اإلنسانية  املعاناة 
إىل  ولجأ  السيايس  املسار  عىل  انقلب  حيث 
الدولة.  عىل  للسيطرة  والعنف  القوة  استخدام 
العربية  مسؤولياتها  واقع  من  اإلمارات  أن  واكد 
مع  التعامل  يف  واضحة  بجهود  تقوم  واإلنسانية 
األزمة اإلنسانية املستفحلة. كام أوضح أن التمرد 
- الذي يسعى اىل استمرار املعاناة اليمنية يحقق 
عىل  أساسيا  اعتامدا  يعتمد   - هيمنته  بالسالح 
هذه  وان  والعسكري  السيايس  اإليراين  الدعم 
العالقة التي يقبل التمرد الحويث بها أن يكون أداة 
إيرانية متثل تهديدا ال ميكن أن يقبل بها التحالف 
وال تستوي مع تطلعات شعوب املنطقة إىل األمن 

واالستقرار واالزدهار.

ثوابت ومنطلقات الدعم اإلمارايت لليمن
املستويات  عىل  لليمن  اإلمارايت  الدعم  ينطلق 
املختلفة، من ثوابت ومبادئ عدة، تتمثل يف اآليت:
والوقوف  الرشعية  عن  والدفاع  الحق،  نرصة   -1
التي  بجانب األشقاء يف مواجهة املحن واألزمات 
تواجهها، وهي منظومة القيم التي أرىس دعامئها 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
صاحب  إخالص  بكل  وواصلها  ثراه،  الله  طيب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الدولة، حفظه الله، وهي املبادئ التي جعلت من 
اإلمارات، بشهادة التاريخ، خري سند وداعم لِألشقاء 
من  يواجهونه  ما  العامل يف وجه  واألصدقاء حول 
تحديات وأزمات.وقد أعاد صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي، نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، خالل 
 ،2016 أغسطس  شهر  يف  أبوظبي  يف  استقباله 
يف  الوزراء  رئيس  دغر،  بن  عبيد  أحمد  الدكتور 
دولة  وقوف  تأكيد  الشقيقة،  اليمنية  الجمهورية 
اإلمارات العربية املتحدة، بقيادة صاحب السمو 
الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
حتى  ؛  اليمنيِّ الشعب  جانب  إىل  الله،  حفظه 
ن من تجاوز التحديات األمنية واالقتصادية  يتمكَّ
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التي مير بها، ويحقق التطلعات الوطنية إىل إعادة 
بناء ما دمره املتمردون. 

حينام  الشامل،  واستقراره  اليمن  أمن  دعم   -2
يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  شاركت 
التحالف العريب ضمن عملية «عاصفة الحزم» يف 
اليمن يف شهر مارس 2015 ، فإنها كانت تستهدف 
عودة األمن واالستقرار إىل اليمن وشعبه الشقيق، 
يف  وعروبته  ووحدته  سيادته  عىل  والحفاظ 
مواجهة التدخالت الخارجية التي كانت تستهدف 
تحويل اليمن من عمق اسرتاتيجي لدول املجلس 
اإلمارات  قدمت  وقد  عليها.  للخطر  مصدر  إىل 
كوكبة من الشهداء األبرار من جنودها البواسل، 
الشعب  الذين جادوا بأغىل ما ميلكون من أجل 
ربوع  إىل  واألمن  االستقرار  وإعادة  اليمني، 
واملتمردون  املخربون  فيه  عاث  أن  بعد  اليمن 
األمل»  «إعادة  عملية  إعالن  تم  الفساد. وحينام 

هذه  أيدت  اإلمارات  فإن   ،2015 إبريل  شهر  يف 
العملية وساندتها، باعتبارها متثل خريطة طريق 
اليمن، تتضمن أبعاداً مختلفة، سياسية  ملستقبل 
وأمنية واقتصادية وإنسانية، سواء لجهة استئناف 
رقم  األمن  مجلس  قرار  وفق  السياسية،  العملية 
الحوار  ومخرجات  الخليجية،  واملبادرة   ،(2216)
لجهة  أو  املدنيني،  وحامية  الشامل،  الوطني 
املناطق  يف  والطبية  اإلغاثية  املساعدات  تكثيف 
املترضرة، وإفساح املجال للجهود الدولية لتقديم 
لتقديم  الفرصة  إلتاحة  اإلنسانية،  املساعدات 
اليمني.  للشعب  واإلنسانية  اإلغاثية  املساعدات 
عملية  يف  اإلمارات  مشاركة  أن  يف  شك  وال 
جادة  تتضمنه من خطوات  ومبا  األمل»،  «إعادة 
واإلنسانية  السياسية  املختلفة،  املستويات  عىل 
الثابت  موقفها  عن  تعرب  إمنا  واألمنية،  واإلمنائية 
اليمن واستقراره، وإدراكها بأن عودة  تجاه دعم 

لألمن  رضورة  متثل  اليمن  إىل  واالستقرار  األمن 
والسلم اإلقليمي والدويل بوجه عام.

3- االلتزام بأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، فال شك أن أحد أهداف مشاركة اإلمارات 
األمل»،  وإعادة  الحزم»  «عاصفة  عمليتي  يف 
الحوثيون  يشكلها  التي  للتهديدات  التصدي  هو 
وحلفائهم يف الداخل والخارج ألمن دول الخليج، 
اليمن كام هو معروف لديه حدود  وخاصة  أن 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  مع  مشرتكة 
العريب، وتجاهل أحداث اليمن يعترب أحد مصادر 
فإن  لذلك  الخليجية؛  باملنطقة  املحدقة  الخطر 
يعترب  اإلجرامية  ومامرساتهم  للحوثيني  التصدي 
وخاصة  الخليجي،  األمن  عىل  للحفاظ  أولوية 
عىل  أدل  وليس  السعودية.  العربية  اململكة 
السعودية،  للمدن  الحوثيني  استهداف  من  ذلك 
واستمرارهم يف تهديد أمن واستقرار اململكة، بل 
أنهم مل يتورعوا يف انتهاك حرمة األرايض املقدسة، 
حاولوا  حينام   ،2016 أكتوبر  شهر  يف  فعلوا  كام 
استهداف منطقة مكة املكرمة بصاروخ باليستي 
نجحت قوات الدفاع الجوي السعودية يف اعرتاضه 
وتدمريه، وواصلوا خالل شهري مارس وأبريل من 
باتجاه  الصواريخ  إطالق   2017 الجاري  العام 
شهر  يف  اإلمارات  أدانت  وقد  السعودية.  املدن 
أبريل 2017 استمرار ميليشيات الحويث وصالح يف 
استهداف املدن السعودية بالصواريخ الباليستية، 
وأكدت أن استهداف املدن السعودية بالصواريخ 
تعمل  امليليشيات  هذه  أن  عىل  يدل  الباليستية 
األزمة  إلنهاء  سياسية  جهود  أي  تقويض  عىل 
دولة  إميان  من  ينطلق  املوقف  وهذا  اليمنية.  
قيادة صاحب  املتحدة، يف ظل  العربية  اإلمارات 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الدولة، حفظه الله، أن الحفاظ عىل أمن واستقرار 
الخليج  التعاون لدول  أي دولة من دول مجلس 
العربية ال ينفصل عن أمنها واستقرارها، ألن األمن 
الجامعي لدول املجلس كل ال يتجزأ، ولهذا فإنها 
يف  املجلس  دول  يف  أشقائها  مع  دوماً  تتضامن 
أيَّاً  التهديد املختلفة  التحديات ومصادر  مواجهة 

كان نوعها ومصدرها. 
 

خامتة
تتبنى اإلمارات رؤية شاملة إلعامر وتنمية اليمن، 
اإلنسانية  املختلفة  األبعاد  االعتبار  يف  تأخذ 
أن  تدرك  ألنها  واالجتامعية،  واألمنية  والتنموية 
تسري  أن  ينبغي  واالستقرار  األمن  أسس  تعزيز 
بالتوازن مع عمليات البناء وإعادة اإلعامر وتهيئة 
التي  اإلمنائية  املرشوعات  لنجاح  الالزمة  البيئة 
الواقع.  أرض  عىل  تنفيذها  ويجري  تدشينها  تم 
وضمن هذه الرؤية املتكاملة تدرك دولة اإلمارات 
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الشعب  معاناة  تخفيف  أن  املتحدة  العربية 
املساعدات  إيصال  خالل  من  الشقيق  اليمني 
التي  اليمنية  واملدن  املحافظات  إىل  اإلنسانية 
يف  وشحاً  املعيشية  الظروف  يف  تدهوراً  تعاين 
املرشوعات  من  العديد  وتدشني  اإلغاثة،  مواد 
اإلمنائية عمالً ال يقل أهمية عن مشاركة القوات 
املسلحة اإلماراتية الباسلة يف الجهد العسكري يف 
العربية  اململكة  بقيادة  العريب»  «التحالف  إطار 
سيطرت  التي  املحافظات  لتحرير  السعودية، 
عليها القوى املناوئة للرشعية، ممثلة يف الحوثيني 
وأعوان الرئيس املعزول عيل عبدالله صالح، وفك 
الحصار عن املحافظات اليمنية التي تتعرض يومياً 
لذا  املدنيني.  يستهدف  مستمر  عشوايئ  لقصف 
أوائل  من  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  كانت 
ومساعدته  اليمن  إغاثة  إىل  سارعت  التي  الدول 
وحدة  عىل  والحفاظ  استقراره  ودعم  محنته  يف 
أراضيه والوقوف إىل جانب شعبه، وتقديم أوجه 
الدعم املختلفة من أجل تحقيق آماله وطموحاته 

للبناء والتنمية واالستقرار الشامل.  
ولهذا تحظى التحركات اإلماراتية البناءة والفاعلة 
ألن   ، واإلشادة  بالتقدير  اليمنية  الساحة  عىل 
الدعم الشامل الذي قدمته اإلمارات منذ انطالق 
عملية إعادة األمل إىل اآلن، كان له عظيم األثر يف 
اليمن  وووضع  اليمني،  الشعب  معاناة  تخفيف 
خالل  من  مجدداً  والتنمية  البناء  طريق  عىل 
املجاالت  يف  اإلمنائية  املرشوعات  من  سلسلة 
فضالً  والثقافية،  والصحية  التعليمية  املختلفة، 
التحتية واألساسية  البنية  عن إعادة تأهيل وبناء 
اإلمارات  دولة  احتلت  وقد  املحررة.  املدن  يف 
للمساعدات  مانح  كأكرب  عاملياً  األوىل  املرتبة 
لألوضاع  استجابة  اليمنية  األزمة  اإلنسانية خالل 
الدول  صدارة  يف  جاءت  فقد  الحالية،  اإلنسانية 
اليمن،  يف  اإلنسانية  األزمة  مع  تجاوبت  التي 
املعنية  الدولية  املنظامت  بيانات  حسب  وذلك 
التابعة ملنظمة األمم املتحدة، فيام لعبت الجهات 
إغاثة  يف  رئيسياً  اإلماراتية دوراً  اإلنسانية  املانحة 
من  الراهنة  اإلنسانية  األوضاع  جراء  املترضرين 
لتوفري  التجارية  والسفن  الطائرات  تسيري  خالل 
االحتياجات اإلغاثية املختلفة. وقد حافظت دولة 
مكانتها  عىل  التوايل  عىل  الرابع  للعام  اإلمارات 
ضمن أكرب املانحني الدوليني يف مجال املساعدات 
التنموية الرسمية، قياساً لدخلها القومي، لتصبح 
يف املركز األول يف العامل للعام 2016 للمرة الثالثة، 
 2013 للعامني  أيضاً  املقدمة  يف  كانت  حيث 
املساعدات  ”لجنة  بيان  حسب  وذلك   ، و2014 
االقتصادي  التعاون  ملنظمة  التابعة  اإلمنائية 
العام 2017،  أبريل من  الذي صدر يف  والتنمية“ 
والذي أشار إىل أن دولة اإلمارات جاءت يف صدارة 

الدول املانحة للمساعدات اإلمنائية الرسمية قياساً 
اليمن  جاءت  قد  وقد  اإلجاميل،  القومي  بدخلها 
عىل رأس الدول املستفيدة من هذه املساعدات.

الناصعة يف وجدان  لقد ترسخت صورة اإلمارات 
الضعفاء  لنجدة  رمزاً  باعتبارها  اليمني  الشعب 
واألزمات،  املحن  أوقات  يف  بجانبهم  والوقوف 
الدهر كيف كانت  أبد  بذاكرته  والذي سيحتفظ 
الحفاظ  يف  رئيسياً  عامالً  اإلماراتية  التضحيات 
مواجهة  يف  أراضيه  وسالمة  اليمن  وحدة  عىل 
أطامع املتمردين الحوثيني، وحلفائهم يف الداخل 
وشعباً،  قيادة  اليمنيون،  يحرص  ولهذا  والخارج، 
عىل تقديم الشكر واالمتنان لألدوار اإلماراتية يف 
معارك التحرير وعمليات اإلغاثة والبناء واإلعامر 
املوقف  فإن  ذاته،  الوقت  اليمن. يف  والتنمية يف 
املجتمع  تقدير  محّل  هو  اليمن  تجاه  اإلمارايت 
فقد  املوقف،  ذاك  عىل  مراراً  أثنى  الذي  الدويل 

أشاد معايل أنطونيو غوترييس األمني العام لألمم 
املتحدة  بالجهود االنسانية والتنموية التي تقوم 
تقديم  يف  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  بها 
ويف  اليمن،  يف  والتنموية  اإلنسانية  املساعدات 
العديد من مناطق النزاع يف العامل ولرفع املعاناة 
عن الشعوب املحتاجة. كام أشاد فريق من األمم 
الدويل  اإلقليمي  املكتب  رئيس  برفقة  املتحدة، 
”أوتشا“ يف اليمن، جورج خوري خالل زيارة إىل 
بدور   ،2017 أبريل  شهر  اليمنية يف  املخا  مدينة 
التي  املخا  يف  اإلمارايت“  األحمر  ”الهالل  هيئة 
رت من مسلحي ”الحويث وصالح“.  وأكد فريق  تحرَّ
وصلت  التي  الوحيدة  الجهة  أن  املتحدة  األمم 
إليهم منُذ تحرير املدينة هي هيئة الهالل األحمر 
اإلمارايت، التي أسهمت يف إنعاش املستشفى، من 
خالل إعادة تأهيله ورفده باألدوية واملستلزمات 

الطبية، وتوظيف طاقم طبي متخصص إلدارته.
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ما هي قـوة دولة 
اإلمـارات العربيـة المتحدة

بقلم : د. محمد بن هويـدن

ال يختلف اثنان على أن دولة اإلمارات العربية 
المتحدة اليوم دولة مؤثرة في نظامها 

اإلقليمي بشكل خاص وينظر إليها على أنها 
أيضًا صاحبة دور عالمي. وهذا التأثير لم يأتي من 

فراغ، بل هو نتاج لما تمتلكه دولة اإلمارات من 
مصادر قوة تجعلها دولة غير عادية.
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 ولعل أدبيات العلوم السياسية تقول لنا بأن فاعلية 
عىل  تعتمد  الدويل  أو  اإلقليمي  نظامها  يف  الدول 
الدولة  امتالك  أوالً،  هي:  رئيسية  عنارص  ثالث 
أو  اإلقليمي  النظام  يف  فاعلة  دولة  بأنها  القناعة 
يف  الدولة  هذه  بفاعلية  االعرتاف  ثانياً،  الدويل؛ 
النظام اإلقليمي أو الدويل من قبل الدول األخرى؛ 
ألن  تؤهلها  التي  للقدرات  الدولة  امتالك  وثالثاً، 
تكون دولة فاعلة. ثالثة رشوط متى ما توفرت يف 
أية دولة فإنها تجعلها صاحبة دور مؤثر يف السياسة 
اإلقليمية أو الدولية. وهذه املقالة تعترب -كام هو 
الحالة  متوفرة يف  الرشوط  -أن هذه  أدناه  موضح 
دولة  اإلمارات  دولة  يجعل  الذي  األمر  اإلماراتية، 

مؤثرة يف نطاقها اإلقليمي عىل أقل تقدير.

1. توفر القناعة
األيام  من  يوم  يف  اإلمارات  دولة  قيادة  تكن  مل 
دعم  يف  لدورها  نظرتها  يف  ُمنكفئ  توجه  صاحبة 
مدركة  لقد كانت دامئاً  الدوليني.  األمن واالستقرار 
واقتصادية  سياسية  إمكانيات  من  متلكه  ما  بأن 
وعسكرية البد أن تُستخدم يف سبيل تحقيق هدف 
ودولة  البداية  فمنذ  الدوليني.  واالستقرار  األمن 
اإلمارات كانت تقف مع الحق يف مواجهة الظلم. 
املؤسس  الله  بإذن  له  املغفور  مقولة  ينىس  ومن 
العريب  «النفط  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
ليس بأغىل من الدم العريب»، وهو الذي مل يتواىن 
فيه  الذي كانت  الوقت  العريب يف  الحق  عن دعم 
الدولة ما زالت حديثة العهد السيايس. فهذا دليل 
عىل أن القناعة بالدور اإلمارايت اإلقليمي عىل أقل 
أمراً  وليست  البدايات  منذ  موجودة  كانت  تقدير 
جديداً. وهذه القناعة نجدها اليوم تتأصل يف قيادة 
الدولة املمثلة يف صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه 
آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  الله»، وصاحب 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
والشيخ  راشد  بن  الشيخ محمد  املسلحة. ويحمل 
حول  اآلخر  لقناعة  ُمكملة  قناعة  زايد  بن  محمد 
مكانة اإلمارات يف النظام الدويل. فالشيخ محمد بن 
راشد صاحب مرشوع حضاري يتعدى نطاق تأثريه 
حدود دولة اإلمارات. فهو يريد لنموذج التنمية أن 
يحقق الريادة يف املنطقة العربية، وينافس كربيات 
الدول املتقدمة. هذه القناعة ولدت الرغبة الفعلية 
العامل  يف  التنمية  أيقونة  اإلمارات  دولة  تكون  ألن 
العريب. فأينام تبحث يف مؤرشات التنمية تجد دولة 
اإلمارات صاحبة السبق يف نطاقها اإلقليمي، حتى 
أصبحت هي النموذج الذي يشار إليه بالبنان من 
كان  ما  منه.  واالستفادة  به  لألخذ  اآلخرين  قبل 
ميكن ملثل هذا األمر أن يتحقق لوال وجود قناعة 
لدى القيادة السياسية يف الدولة بأن اإلمارات يجب 
أن تأخذ هذه املكانة. مل تبني دولة اإلمارات أعىل 
وأجمل  الفنادق،  وأفخم  األسواق،  وأكرب  األبراج، 
الشوارع وحسب، بل بنت أيضاً منوذجاً يُحقق حلم 
تساعده ظروف  مل  ولكن  ينجح  أن  يحلم  من  كل 
زايد  بن  محمد  والشيخ  حلمه.  يُحقق  أن  بلده 
التنموي  للمرشوع  مكمل  سيايس  صاحب مرشوع 

مرشوع  راشد.  بن  محمد  الشيخ  يحمله  الذي 
الشيخ محمد بن زايد هو بناء مكانة سياسية لدولة 
يتمكن  يك  واستقرارها  أمنها  لها  تحفظ  اإلمارات 
نال  املرشوع  هذا  النجاح.  من  التنموي  املرشوع 
عىل اعجاب رؤساء أكرب دول العامل الذين أصبحوا 
يولون دولة اإلمارات أهمية كبرية يف اسرتاتيجياتهم 
دولة  تعد  مل  املرشوع  هذا  بفضل  املنطقة.  يف 
اإلمارات مجرد ُمتلقي للحدث بل أصبحت مؤثرة 

فيه وصانعة له. 
هذه املكانة االقتصادية والسياسية لدولة اإلمارات 
لدى  القناعة  وجود  لوال  تتحقق  أن  لها  كان  ما 
القيادة السياسية بأن دولة اإلمارات يجب أن يكون 
لها دور فاعل يف قيادة املنطقة عن طريق تقديم 
العديد  تحمل  منطقة  يف  ومرشفة  ناجحة  مناذج 
تقدم  ال  مدمرة  مشاريع  األخرى  األطراف  من 
سيُخلد  لذلك  املنطقة.  ودول  لشعوب  االستفادة 
أصحاب  أنهام  عىل  الشخصيتني  هاتني  التاريخ 
مشاريع ريادية تستحق من اآلخرين التعلم منها. 
ولعل املهم يف هذه املعادلة هو أن قناعة القيادة 
مبكانة اإلمارات تتبعها أيضاً قناعة شعبية مساندة 
لها عىل مختلف الُصعد. فاإلماراتيون هم من أكرث 
عالية  ثقة  بوجود  يتمتعون  الذين  العامل  شعوب 
يف  إيجايب  جداً  أمر  وهذا  السياسية،  قيادتهم  يف 
دولة  حلت  فقد  السياسية.  القيادة  نظرة  إنجاح 
Edel- تصنيف  حسب  األوىل  املرتبة  يف  اإلمارات 
ثقة  حيث  من   man Trust Barometer 2015
http://www.edelman.) حكومته  يف  الشعب 
com/insights/intellectual-property/2016-
 .(/edelman-trust-barometer/global-results

2. االعرتاف الخارجي
السياسية يف  القيادة  املتوفرة لدى  القناعة  بفضل 
دولة اإلمارات للدور الريادي للدولة فإن الكثري من 
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الدور  إىل  تنظر  أصبحت  الدويل  النظام  الدول يف 
بإيجابية كاملة. من يزور دولة اإلمارات  اإلمارايت 
وأمان يف  نجاح وأمن  بواحة  ما يصفها  دامئاً  فإنه 
واإلحباط.  الظالم  قوى  حولها   من  تحوم  منطقة 
فالشباب العريب ينظر إىل دولة اإلمارات باعتبارها 
حذوها.  دوله  تحذى  أن  يتمنى  الذي  النموذج 
وبفضل قناعة قيادتها أصبحت العديد من القوى 
الدولية تدرك بأنها تستطيع أن تعتمد عىل دولة 
اإلمارات يف األمور املتعلقة بدفع األمن االستقرار 
االقتصادي.  والنمو  االزدهار  وتحقيق  الدوليني 

اإلمارات  دولة  عىل  تعتمد  املتحدة  فالواليات 
املتحدة  واألمم  اإلرهاب.  محاربة  يف  دعمها  يف 
الداعمني  أهم  أنها  عىل  اإلمارات  دولة  إىل  تنظر 
يف  األخرى  العربية  والدول  اإلنسانية.  ملشاريعها 
الصديق  هي  اإلمارات  دولة  بأن  تدرك  اإلقليم 
الظالم.  قوى  ضد  بجانبها  يقف  ان  ميكن  الذي 
اإلمارات  تعترب دولة  املختلفة  االقتصادية  والقوى 
التجارية  لتبادالتهم  األساسية  العبور  نقطة  هي 
وأصحاب  اإلقليم.  مع  االقتصادية  ومعامالتهم 
األفكار اإلبداعية ينظرون إىل دولة اإلمارات عىل 

دويل  اعرتاف  فهذا  املنطقة.  يف  اإلبداع  بيئة  أنها 
يف  دورها  وأهمية  اإلمارات  دولة  بأهمية  واضح 
اإلقليم. وحسب تصنيف US News ألكرث الدول 
https://www.us-)  2017 لعام  العامل  يف  تأثرياً 
news.com/news/best-countries/overall-
full-list) فإن دولة اإلمارات حلت يف التصنيف 
األول يف منطقة الرشق األوسط،وجاءت يف املرتبة 
اعرتاف  التصنيف  عاملياً. وهذا  والعرشين  الثانية 
النظام  يف  التأثريية  اإلمارات  دولة  بقوة  واضح 

العاملي. 
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3. توفر القدرات
ال ميكن ألي دولة أن تكون مؤثرة يف النظام اإلقليمي 
أو الدويل إال إذا كانت تتمتع بقدرات وإمكانيات 
تتمتع  اإلمارات  ودولة  التأثري.  دور  للعب  تؤهلها 
تؤهلها  التي  واإلمكانيات  القدرات  من  بالعديد 
أخذنا  فلو  اإلقليمي.  نطاقها  يف  مؤثر  دور  للعب 
تصنيف جوزيف ناي ملفهوم القوة واملرتبط بالقوم 
بأن  نقول  أن  ميكن  فإننا  الناعمة  والقوة  الخشنة 
دولة اإلمارات تتمتع بهاتني القوتني بدرجة تجعلها 
قادرة عىل أن تكون مؤثرة يف إقليمها الجغرايف. من 
ناحية القوة الخشنة، وهي عبارة عن قدرة الدولة 
عىل تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية، فإن القوة 
العسكرية لدولة اإلمارات تُعترب من أحدث القوى 
رؤية  ولعل  كفاءة.  وأكرثها  املنطقة  يف  املوجودة 
الشيخ محمد بن زايد لتطوير القدرات العسكرية 
مكانة  عىل  اإليجابية  بنتائجها  أتت  اإلماراتية 
اإلمارات يف التصنيف العسكري العاملي. فهي اليوم 
املرتبة  وتحتل  متقدمة  قوة عسكرية  تعد صاحبة 
أعاله)  املذكور  التصنيف  (حسب  عاملياً  العارشة 
محتلة املرتبة الثالثة يف منطقة الرشق األوسط بعد 
كل من إرسائيل والسعودية تباعاً. ولعل دورها يف 
العديد من العمليات العسكرية كعمليات محاربة 
اليمن،  يف  الرشعية  نظام  ومساعدة  اإلرهاب، 
الخارجية،  التهديدات  ردع  يف  البحرين  ومساندة 
ذات  العمليات  يف  الدويل  املجتمع  مع  والوقوف 
القوة  متانة  تُثبت  شواهد  كلها  الدويل  الطابع 
الناعمة  القوة  عن  أما  اإلمارات.  لدولة  العسكرية 

دون  من  مؤثرة  األمارات  تصبح  من خاللها  والتي 
استخدام القوة العسكرية فإن دولة اإلمارات تتمتع 
املؤثرة  والسياسية  االقتصادية  املزايا  من  بالعديد 
هي  اإلمارات  دولة  بالذات.  اإلقليمي  نطاقها  يف 
أمناً  الدول  وأكرث  املنطقة حيوية،  اقتصاديات  أكرث 
للمحتاجني.  وسخاًء  عطاًء  الدول  وأكرث  واستقراراً، 
أكرث  من  أشخاص  فيها  يعيش  أن  عجب  ال  لذلك 
النموذج  ولعل  ووئام.  بانسجام  جنسية   200 من 
اإلمارايت أصبح هو النموذج األبرز لألخرين اتباعه، 
ففي دراسة أجريت عىل مواطني 16 دولة عربية، 

عرب غالبية الشباب يف تلك الدراسة عىل أن النموذج 
العيش  يحبذون  التي  الدولة  منوذج  هو  اإلمارايت 
بذلك عىل دول غربية عدة يف هذا  فيها، متفوقة 

املجال.
قوة  عىل  واضح  تعبري  هي  الثالث  املرتكزات  تلك 
التأثري لدولة اإلمارات يف نظامها اإلقليمي.  ومتانة 
ليست  اإلمارات  دولة  أن  عىل  واضح  دليل  وهي 
دولة عادية ومتلقية ملا يحدث من أحداث بل هي 
وهذه  األحداث.  مجريات  يف  ومؤثرة  فاعلة  دولة 

هي قوة دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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مراحل  أهم  أحد  من  االسرتاتيجي  القرار  يعترب 
التي متثل تحديات  املواقف  أو  األزمات  مواجهة 
وعىل  األمنية  املنظامت  أو  األجهزة  من  ألي 
عوامل  إىل  القرار  هذا  ويستند  املستويات،  كافة 
املثالية  األرضية  أساسية تشكل   عدة، ومقومات 
أهم  من  االسرتاتيجي  القرار  ويعد  لصناعته، 
يقوم  التي  والتحليل  التقييم  عمليات  مخرجات 
بها صانع القرار أو مجموعة صناعة القرار وتقع 
أو  املنظمة  يف  الهرم  رأس  عىل  املسؤولية  فيه 
املعطيات  وتحليل  استنتاج  خالل  من  املؤسسة، 
ببيئة  الصلة  وذات  املؤثرة  البيئية  والعوامل 
اآلليات  أفضل  اعتامد  اىل  يؤدي  والذي  الحدث 
والوسائل والبدائل املتاحة ملواجهة أزمة أو حدث 

ما يقع عىل عاتق املنظمة مواجهته.
يحظى مفهوم القرار االسرتاتيجي باهتامم الكثري 

صناعة القرار 
االستراتيجي في 
مواجهة االزمات 

بقلم: معالي اللواء/

محمــد خلفــان الرميثـــــي   
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عىل  املنظامت  بإدارة  واملشتغلني  املفكرين  من 
مختلف مستوياتها، فرياه البعض أنه القرار الذي 
يتم اختياره من مجموعة من الخيارات والبدائل 
ومعتمدا األنسب منها للوصول اىل الهدف املرجو 
من القرار، فإن آخرون يرون أن القرار االسرتاتيجي 
هو الفعل الذي يؤثر بعمق يف مستقبل املؤسسة 
ويعزز من صورتها يف القدرة عىل مواجهة األزمة 
البيئة  متطلبات  مع  ويتوافق  القرار  وصناعة 
نتيجة  إىل  ويؤدي  الحدث  وطبيعة  واملوقف 
وإنجاز  دورها  أداء  يف  املنظمة  نجاح  يف  تسهم 

املسؤوليات امللقاة عىل عاتقها.

كيف يكون قرار إدارة األزمة اسرتاتيجيا؟
القرار  لطبيعة  االوجه  املتعدد  الفهم  هذا  وأمام 
االسرتاتيجي وهل هو قرار حال لحل مشكلة قامئة، 

باعتبار  املنظمة،  مستقبل  يف  مؤثر  قرار  هو  أو 
والتخطيط  التطلع  دامئا  تعني  االسرتاتيجية  أن 
للمستقبل، ونرى أن القرار الذي يتم التوصل إليه 
أثناء إدارة أزمة ما، وإن كان يعد قرارا حاال،  من 
املمكن أن يجعله قرارا اسرتاتيجيا إذا اشتمل عىل 
مجموعة من اإلجراءات أو األسس التي تستهدف 
ثم  ومن  املستقبل،  يف  مشابهة  أزمة  وقوع  عدم 
األزمة  اآلنية يف حل  بصبغته  القرار  اصطبغ  فقد 
التي  االسرتاتيجية  أو  املستقبلية  وصبغته  الحالية 
متثلت يف وضع قواعد وأسس تتجنب وقوع مثل 

هذه األزمة مستقبال.
ويف سلسلة عملية صناعة القرار البد من املرور عرب 
مراحل منهجية متتالية تشمل تحليال للمعطيات 
تبدأ  والتي  القرار  اتخاذ  مرحلة  اىل  الوصول  قبل 
املحيطة  بالبيئة  وربطها  املشكلة  تحديد  مبرحلة 

الوسائل  وتحديد  املعطيات  تحليل  عىل  والعمل 
ومن  وتقييمها،  والخيارات  بالبدائل  قامئة  ووضع 

ثم اتخاذ القرار.
بالرغم من أن إدارة األزمة تتطلب فريقا متكامال 
من  ولديه  املواقف  هذه  مواجهة  عىل  ومدربا 
القدرة عىل مواجهتها، ومن الخربات التي اكتسبها 
سابقا سواء من املواجهة الفعلية لألزمات السابقة 
التدريب عىل سيناريوهات مامثلة،  أو من خالل 
الهامة  األمور  من  يعد  الفريق  هذا  قيادة  أن  إال 
ملا يتحىل به قائد الفريق من خربات وصالحيات 
الحالية لألزمة  الرؤية  املبني عىل  القرار  اتخاذ  يف 

واملسترشف آلثار الحل عىل املستقبل.
القرار  صانع  عىل  األزمة  إدارة  فريق  خالل  ومن 
بلحظة  لحظة  التنفيذ  وخطوات  آليات  متابعة 
مشكالت  وأي  املستجدات  عىل  الوقوف  لضامن 
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طارئة التخاذ ما يلزم ملواجهتها من إجراءات مع 
الرتكيز عىل أهمية عامل الزمن ورسعة االستجابة 
التي يجب أن يتحىل بها القائد ومعاونيه كصناع 

قرار.
القرار  صناعة  نظريات  أصحاب  اختالف  رغم 
القرار  بها صنع  مير  التي  املراحل  االسرتاتيجي يف 
وما يجب أخذه يف عني االعتبار، فقد اتفق معظم 
صناعة  عملية  أن  عىل  النظريات  تلك  أصحاب 
املوقف  بتحديد  تبدأ  القرار متر يف سبعة مراحل 
االسرتاتيجية  األهداف  وتحديد  املشكلة  وتحديد 
ومن ثم جمع املعلومات واعتامد البدائل واختيار 
مرحلة  اىل  الوصول  حتى  منها  األنسب  البديل 

تنفيذ القرار ومتابعته وتقييم مرحلة التنفيذ أوالً 
بأول.

إن عملية اتخاذ القرار االسرتاتيجي البد أن تعتمد 
املعلومات  كامل  وتفاصيلها عىل  كل جزئياتها  يف 
والبيانات الخاصة باملوقف والعوامل املؤثرة فيه، 
مع  املوقف  بيئة  يف  املؤثرة  العوامل  كل  ودراسة 
االتصال  وأدوات  العام  الرأي  الحسبان  يف  األخذ 
مبا  املوقف  طبيعة  إيضاح  يف  الشفافية  باعتامد 
النتائج املتوقعة  التداعيات أو  ال يؤثر سلبياً عىل 
للموقف وعواقب القرار وآليات التنفيذ يف مراحل 
مخططة  وبرامج  خطط  وضع  خالل  من  الحقة، 
مستويات  مع  والتواصل  لالتصال  ومدروسة 

صناعة القرار األعىل وطأمنة الرأي العام وضامن 
يعزز  الذي  املوقف  مع  التعاطي  آليات  أفضل 
الجيدة  الصورة  ويعكس  واالستقرار  األمن  من 

للمنظمة املناط بها مواجهة املوقف.
القرار  صناعة  عملية  تتطلب  األمني  العمل  ويف 
رضورة االميان مبفهوم العمل الجامعي واملتخصص 
بكافة  املشكالت  وإدارة  األزمات  مواجهة  يف 
فريق  أعضاء  عىل  يتوجب  ثم  ومن  مستوياتها 
العمل دراسة كافة املعطيات ذات الصلة باألزمة 
او املوقف، ووضعها أمام صانع القرار والذي البد 
والدراية  والخربة  البديهة  رسعة  فيه  تتوافر  أن 
التي  املناسبة  األفكار  باالستقراء وتحديد  الكافية 
ميكن أن تكون أرضية مناسبة التخاذ القرار ولعل 
القائد  لقدرات  إنعكاسا  األكرث  املرحلة هي  هذه 
والحزم  املرونة  من  به  يتمتع  ما  مقدار  وتظهر 
التي  واملقرتحات  باألفكار  واألخذ  النظر  وبعد 
األزمة، لضامن  إدارة  املشارك يف  الفريق  يطرحها 
السليم  القرار  اتخاذ  يف  الصواب  من  قدر  أكرب 

واملناسب ملواجهة الحدث أو االزمة.
مقومات  أهم  من  العليا  القيادة  دور  ويأيت 
االسناد والنجاح يف عملية صناعة القرار من خالل 
عملية تخويل القائد املعني بإدارة األزمة ومنحه 
واملوارد  اإلمكانيات  كافة  وتوفري  الكاملة،  الثقة 
والرشكاء  الجهات  كل  استجابة  وضامن  الالزمة، 
القرار  وصناعة  املواجهة  فريق  تشكيل  بهدف 
القرار  اتخاذ  عملية  ومتثل  التنفيذ،  مراحل  حتى 
يف  العليا  القيادة  لتطلعات  ترجمة  األزمات  يف 
مواجهة املوقف وتعزيز االمن واالستقرار وتحفيز 
أقىص الطاقات لدى صناع القرار امليداين وتقدير 
ومتابعة  القرار  صناعة  بفريق  املحيطة  البيئة 
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القرار  صناعة  عىل  القامئني  وتخويل  املستجدات 
بشكل  الدولة  واسرتاتيجية  رؤية  مع  يتامىش  مبا 

عام.
كافة  عرب  القرار  لصناعة  ميكن  ال  أيضاً  وهنا 
الرشكاء  اختيار  عرب  تكون  أن  إال  مراحلها 
املحيل،  املستوى  عىل  الفاعلني  االسرتاتيجيني 
التواصل مع الرشكاء اإلقليميني  ووضع احتامالت 
االتصال  هذا  يتطلب  املوقف  كان  حال  يف 
والتواصل مع تحديد القنوات الرسمية لهذا النوع 
من التواصل، وينطبق األمر كذلك يف حال تطلب 
املوقف التنسيق عاملياً مع بعض الرشكاء يف إطار 
الثنائية، ومن  االتفاقيات واملعاهدات الدولية أو 
تلك  كل  القرار جمع  فريق صناعة  فإن عىل  ثم 
وتحليلها  واالتصاالت  املواقف  ونتيجة  املعطيات 
اللحظة  طبيعة  تفرضه  زمني  تسلسل  وفق 
النتائج  وتوقع  استقراء  عىل  والعمل  واملوقف 
التنفيذ  آليات  وتحديد  القرار  اتخاذ  املرتتبة عىل 
وتقييم أية أخطاء عرضية قد يتم ارتكابها نتيجة 
والتنفيذ  املواجهة  مراحل  أخطاء خالل  أو  لخطأ 
ووضع البدائل الكفيلة بالتغلب عىل أية عقبات 
عن  ناتجة  أو  التنفيذ  فرق  تعرتض  مصاعب  أو 
التنسيق  لعمليات  ميداين  تقييم  سوء  أو  ضعف 

بني الفرق يف امليدان.
عىل  تعتمد  صناعة  القرار  اتخاذ  عملية  تعترب 
القرار  صانعو  ميتلكها  التي  واملهارات  الخربات 
لديه  تراكمت  والتي  املستويات  مختلف  يف 
عىل  أيضا  تعتمد  كام  املهنية،  مسريته  خالل 
التحليل  عىل  كالقدرة  الشخصية  السامت  بعض 
واملعطيات  املعلومات  توظيف  والحدس وحسن 
وعمق  املشكلة  أو  االزمة  أو  باملوقف  الخاصة 

املتوفرة  واملوارد  املتاحة  لإلمكانيات  دراسته 
التي  للسلبيات  وتقديره  النتائج  توقع  ورؤيته يف 
املوقف،  مواجهة  يف  التنفيذ  مراحل  تعرتض  قد 
بها  التحيل  القرار  التي يجب عىل صانع  واملرونة 
مبا  الجزئيات  وموامئة  املواجهة  عىل  قادراً  ليكون 
يتوافق مع أي مستجدات قد تعرتض سبيل عملية 
املواجهة برمتها، باإلضافة اىل الرتوي وعدم الترسع 
يف تحليل املعلومات واملعطيات الخاصة باملوقف 
األزمة  إدارة  فريق  يف  املختصني  استشارة  بعد 
والوقوف عىل كافة التفاصيل واالمكانيات املتاحة 
الخسائر  من  ممكن  قدر  بأقل  االزمة  ملواجهة 
واألخطاء والوصول اىل النتائج املرجوة من اتخاذ 

القرار وانعكاساته الالحقة عىل االمن واالستقرار.
إن إدارة األزمات وإن كانت تعرب عن مشكلة حالة 
يتم التعامل معها لحظة بلحظة، وينعكس النجاح 
أرسع  يف  السلبية  آثارها  وإنهاء  منها  الخروج  يف 
بيئة  متثل  أنها  إال  ممكنة،  خسائر  وبأقل  وقت 
األزمة  أثناء  القرارات  ومتخذي  لصانعي  خصبة 
إدارة  يف  قراراتهم  آثار  لتمتد  الفرصة  ومتنحهم 
أزمة حالية لتكون اإلجراءات التي اتخذت تنفيذا 
األزمات  ملواجهة  مستقبليا  منهجا  القرارات  لتلك 
يف  املتخذ  القرار  يحول  ما  املستقبل،  يف  املامثلة 

الحال قرارا اسرتاتيجيا يخدم املستقبل.
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وهي جرمية حرب ال ميكن تربيرها، اياً كان الفاعل 
الحرب  تجاوزات  إحدى  الكارثة  هذه  تعد  إذ   .
البشعة مهام كانت مربراتها ودوافعها، وان ادعى 
تحتوي  مستودعات  استهدفوا  انهم  املهاجمون 
عىل أسلحة كيميائية ، فهي أيضا جرمية ال تغتفر. 
استهدفت  التي  االمريكية  الرضبة  جاءت  وقد 
الهجوم  بعد  اي   ، ابريل   6 يف  الشعريات  مطار 

الكيميايئ بيومني ، لتؤكد هوية الفاعلني من وجهة 
نظر اإلدارة االمريكية، حيث اكدت وزارة الدفاع 
قدرات  من   %20 تدمري  من  متكنت  انها  حينها 

السالح الجوي السوري.

تكهنات وبوادر
بعد وقوع الحادث بدأ التطبيل والتزمري االعالمي 

تربير  للبحث عن  الرشقي  املعسكر  من منارصي 
مقنع لتلك املذبحة ، وعليه فقد عجت املحطات 
املوالية  االجتامعي  التواصل  ومواقع  اإلخبارية، 
جديدة  بسيناريوهات  السورية،  للحكومة 
جرى  ما  ان  الدويل  للمجتمع  لتربر  للموقف، 
املعارضة  به  قامت  مفربك  هجوم  عن  يعدو  ال 
ذهبت  ولقد   ، السوري  بالجيش  التهمة  إللصاق 

عمليات الراية الكاذبة 
 بقلم : اللواء الركن بحري إبراهيم سالم محمد المشرخ
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احدى املحطات اىل ابعد من ذلك، حينام ادعت 
قبل  سلفاً  املدنيني  من  الضحايا  قتل  تم  قد  انه 
تحركهم  دمى  كفناين مرسح  وتجهيزهم  الهجوم 

أيدي املخرج باحرتاف من تحت الطاولة.

دراسة الحالة 
يأيت ما تقدم مثاالً حياً عىل شن عمليات ال ميكن 
وصفها اال بعمليات الراية الكاذبة ، ملا يدعيه كل 
طرف بان خصمه هو املسؤول عن هذه املجزرة 
الظروف  االعتبار  بعني  اخذنا  ما  اذا  خاصة   ،
من  التمكن  عدم  من   ، الحدث  بهذا  املحيطة 
استغالل  وإمكانية   ، مبارش  دويل  تحقيق  اجراء 
الناحية  الواهنة واملدروسة بعناية من  الجامهري 
الذي  الدعم  عن  عداك   ، والعقائدية  النفسية 
تقدمه أجهزة اإلعالم التي أصبحت تقود املوقف 
باطال  الحق  لتقلب  والنكاية  املزاودات  عرص  يف 

والباطل حقاً. 
االطالع  بعد  األوىل  حلقته  التحليل  يبدأ  وهنا 
يتوفر من معلومات، ودراسة  ما  بالتفصيل عىل 
الصعيدين  عىل  املتأزم  الجيوسيايس  املوقف 
األوضاع  تأزم  بان  نعلم  وكام  والدويل.  االقليمي 
البحث  اىل  املتحاربة  االطراف  يدفع  الداخلية 
اضطرت  ولو  مأزقها،  من  للخروج  وسيلة  عن 
عىل  محظورة  تقليدية  غري  اسلحة  استخدام  اىل 
قامت  التي  الجهات  فإدعاءات  االبرياء.  حساب 
بالهجوم الكيميايئ ان ما جرى هو عمل اجرامي 
طابع  العملية  هذه  عىل  يضفي  اعدائها  به  قام 
False Flag Opera-) الكاذبة  الراية  عمليات 
tion) التي يتم اللجؤ فيها لتنفيذ هذا النوع من 
العمليات للخروج من االزمات، واحراج االطراف 
التي كانت قد رسمت  املعادية ،وتنفيذ الخطط 

سلفاً. فام هي إذن عمليات الراية الكاذبة؟.
 

عمليات الراية الكاذبة
بامتياز  بحرياً  مصطلحاً  املصطلح  هذا  يعترب 
حيث كان اول استخدام له يف الحروب البحرية، 
وهو قيام سفينة برفع علم ال يعرب عن هويتها 
من  والتمكن  األعداء،  خداع  بهدف  الحقيقية 
االشتباك  قبيل  املعادية  السفن  من  االقرتاب 
والتالحم. ونشري هنا ان اتفاقيات جنيف تحظر 
يف اي نزاع مسلح استخدام االعالم او العالمات 
او الشارات او االزياء العسكرية الخاصة بالدول 
املحايدة او غريها من الدول التي ليست طرفاً 
يف النزاع اصالً. اما يف الوقت الحارض فيستخدم 
املصطلح لوصف العمليات العسكرية الرسية 
وقد  واستخبارية.  سياسية  اهدافاً  تخدم  التي 
صممت بعض هذه العمليات لخداع الجامهري 
هو  ما  حكوماتهم  به  تقوم  ما  بان  واقناعهم 
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مام  خارجي،  معاد  هجوم  عىل  فعل  رد  اال 
املطلوب  السيايس  التخويل  الحكومة  يعطي 
لشن الحرب بعد اقناع العباد أن البالد وقعت 
ضحية لتلك الهجامت . وتزداد اهمية عمليات 
يريد  ال  الشعب  يكون  حينام  الكاذبة  الراية 
الحرب ، وتكون املعارضة قوية ، بحيث تحبط 
اعامل  باي  للقيام  العليا  القيادات  محاوالت 
املعارضة  لتضع  السلطة  دور  ليايت  عسكرية، 
كان  وقد  العدو،  خانة  نفس  يف  الشعب  امام 
ذلك واضحاً حينام  خاطب احد رؤساء امريكا 
االصوات الرافضة العالن بالده الحرب بالقول» 
تتخيل  أن  ولك   . ضدنا»  ام  معنا  انتم  هل 
وتكنولوجيا  موارد  من  املتقدمة  الدول  قدرة 
العمليات  انجاز مثل هذه  ونفوذ وإعالم عىل 
ان  بالقول  املضللة بكل سهولة ويرس. وجدير 
مثل هذه العمليات قد تايت اثر متهيد االجهزة 
تقديم  او  املخربني،  امام  الطريق  االستخبارية 
البالد  داخل  منشآت  رضب  يف  لهم  املساعدة 
طاملا  إجراءات  اتخاذ  من  الحكومة  لتمكني 
كانت تطمح اليها مثل اعالن حالة الطوارئ او 

فرض االحكام العرفية مثالً.

دراسة الهدف
يتم دراسة االوضاع النفسية للجامهري املستهدفة 
بها  يقوم  شاملة  معمقة  دراسة  العمليات  بتلك 
Terrorolo-» االرهاب  دراسة  يف  املتخصصون 

gists“  للخروج بافضل الوسائل لتطبيق خدعتهم 
خالصة  وتكرار  اإلعالم  ومبساندة   .“Big Lie”
تتهيأ  املستهدفة  الجامهري  اذهان  عىل  الخطط 
يريدون  التي  الجديدة  االفكار  لقبول  الفرصة 
زرعها وما  االسالموفوبيا «Islamophobia“  اال 
الرتكيز  ويتم  ذلك.  عىل  الرصيحة  االمثلة  احدى 
الجامهري من خوف وسذاجة  نقاط ضعف  عىل 
حيث  من  الناس  معتقدات  واستغالل   ، وامية 
 (Just-World Hypothesis) بالقدرية  اميانهم 
 Cognitive) او مستوى التنافر املعريف واالقتناع
لديهم   (Dissonance and Conditioning
عليهم  تنطيل  ال  التي  الجامهري  نسبة  لتقليل 

الخدع.

اسرتاتيجيات الرتاجع
تستند عمليات الراية الكاذبة خالل التخطيط 
الطارئة  الرتاجع  إجراءات  من  واسعة  لجملة 
 ، العملية  فشل  حال  يف  التحقيقات  لتعطيل 
الرسمية  الرواية  باختيار  للمنفذين  والسامح 
تدرج  مع  تتوافق  التي   ، املقنعة  املناسبة 
تضطر  وقت  التنفيذ.  بعد  وتطورها  األحداث 
احرتازية  اجراءات  اتخاذ  اىل  االجهزة  تلك 
اضافية، مثل تصفية الشهود، وابتزاز الصحفيني،  
عىل   ، العمليات  تلك  رسية  عىل  للمحافظة 
الرغم مام تنطوي علية تلك اإلجراءات املضادة 

من مخاطر.

أمثلة عىل عمليات الراية الكاذبة
بعض  تبني  عىل  وباملئات  كثرية  أمثلة  هنالك 
الحكومات لتكتيكات الحرب النفسية فيام يتعلق 
بتهيئة الجامهري للقبول مبا تم فربكته من خطط 
يعتقدوا،  ان  منهم  يطلب  ما  يعتقدون  تجعلهم 

ومن هذه األمثلة ال الحرص:
مثانينيات  يف  السويد  ملك  سعي   -
لتوحيد  طريقة  عن  للبحث  عرش  الثامن  القرن 
املتصدع،  السيايس  ارثه  ورأب   ، املقسم  شعبه 
حيث راى بان اشعال حرب مع روسيا هو الحل. 
ويف ظل افتقاره للسلطة السياسية إلعالن الحرب  
االوبرا  فقد طلب من خياط   ، واحد  من جانب 
حياكة مالبس عسكرية روسية، لبسها بعد ذلك 
مراقبة  موقع  مبهاجمة  قاموا  سويديون  جنود 
من  جزء  وهي  فنلندا  مع  الحدود  عىل  سويدي 
حدود السويد مع روسيا، االمر الذي اثار غضب 
قد  الروس  بان  معتقدة  ستوكهومل  يف  الجامهري 
قاموا فعالً مبهاجمة املوقع الحدودي السويدي ، 
أ الرأي العام لشن الحرب التي استمرت بني  وهيَّ

عامي 1788-1790.
- ويف عام 1931 قام احد ضباط الجيش الياباين 
بتفجري املناطق املرتفعة عىل طول سكة الحديد 
التي متتلكها اليابان يف مدينة موكدن يف منشوريا، 
الصينيني  املنشقني  عىل  آنذاك  باللوم  القي  وقد 
اليابان  احتالل  لتربير  الحادث  هذا  واستخدم 
اكتشاف  وعند  اشهر.  بستة  ذلك  بعد  ملنشوريا 
هذه الخدعة واجهت اليابان مواقف دبلوماسية 

صعبة اضطرتها اىل االنسحاب من عصبة االمم.
- ويف عام 1939 وضع االملاين هرنك هملر خطة 
ضحية  املانيا  بأن  االملاين  العام  الراي  القناع 
وبذلك  بولندا.  غزو  لتربير  البولندي  للعدوان 
االذاعة  محطة  عىل  واعتداء  هجوم  فربكة  تم 
بالقرب  الواقعة   “Sender Gleiwitz«االملانية
سجناء  جنود  قبل  من  البولندية  الحدود  من 
البولندي  العسكري  الزي  يرتدون  بولنديون 
االذاعة  محطة  داخل  وتركهم  قتلهم  تم  والذين 
، حيث قام األملان يف نفس اللحظة بإذاعة رسالة 
مناهضة  املحطة  نفس  من  البولندية  باللغة 
بولندية  عسكرية  وحدة  ان  ،متظاهرين  ألملانيا 
هاجمت االذاعة بعد تقديم الجثث كدليل عىل 
مبارشة  بولندا  بغزو  قام هتلر  ذلك  إثر  الهجوم. 

معلنا بذلك بداية الحرب العاملية الثانية.
االركان  هيئة  رئيس  اقرتح   1962 عام  ويف   -
Operation North-) خطة  األمرييك  املشرتكة 
woods) يطالب بها الحكومة األمريكية السامح 
داخل  التضليلية  الهجامت  من  سلسلة  بتنفيذ 
طائرات  اسقاط  ذلك  يف  مبا  املتحدة،  الواليات 
عسكرية ومدنية، وحوادث قنص داخل واشنطن 
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الكوبيني، إليجاد حجة وعذر  اللوم عىل  ، إللقاء 
الرئيس  كوبا، ورفض  بغزو  األوامر  مقنع إلصدار 
االمرييك جون كندي توقيع هذه الوثيقة قبل عام 

من اغتياله.
تعرضت   1964 عام  من  اوغسطس  شهر  ويف   -
املدمرة االمريكية (USS Maddox) خالل قيامها 
من  للهجوم  طونكن  خليج  يف  الدوريات  مبهمة 
الشاملية  فيتنام  لبحرية  تابعة  زوارق طوربيدية 
، حيث اشتبكت املدمرة مع تلك الزوارق وردت 
قرار  إصدار  الحادث  هذا  عن  نتج  النريان.  عىل 
للرئيس  يسمح  طونكن  خليج  بشأن  دويل 
عدة  وبعد  فيتنام.  عىل  الحرب  بشن  جونسون 
املدمرة مل تتعرض  بان  اعرتافات  سنوات سجلت 
وكالة  بان   2005 عام  يف  ليتضح   ، للهجوم  اصالً 
 (National security Agency) القومي  األمن 
تالعبت باملعلومات ليبدو ان هنالك هجوماً ضد 

السفن االمريكية يف ذلك الوقت.
التفجريات  اجتاحت   1999 عام  - ويف خريف 
عدد كبرياً من املباين السكنية يف املدن الروسية 
، وأدت اىل مقتل 293 شخصاً وأحدثت دماراً 
ورعباً هائلني. وعىل الرغم من إلقاء اللوم عىل 
يصارعون  كانوا  الذين  الشيشان  اإلرهابيني 
الروس يف الحرب الشيشانية الثانية، فقد القي 
(FSB) القبض عىل عمالء جهاز األمن الفدرايل

املطابقة  املتفجرات  العبوات  يزرعون  وهم 
املباين  تفجري  يف  املستخدم  املتفجرات  لنوع 
ان  الروسية  الحكومة  ادعت  عندها  السكنية. 
ذلك جزء من متارين امنية خاصة. ويف أعقاب 
نفس هذه املوجة توىل الرئيس الرويس فالدميري 
من  متاخر  وقت  يف  روسيا  يف  السلطة  بوتني 

ذلك العام.
اىل  مئات  بالنظر  قليلة جداً  أالمثلة  تعترب هذه 
الجهات  لتحميل  فربكتها  تم  التي  الحوادث 
مل  جرائم  منظامت  او  افراداً  او  دوال  املعادية 
يزال  وال  خاصة.  مآرب  تحقيق  بهدف  يرتكبوها 
عرصنا  يف  شائعا  األساليب  هذه  نفس  استخدام 
اىل  يحتاج  االعامل  تلك  كشف  ولكن  الحارض، 
التسلح بالعلم واملعرفة والخربة واالطالع املستمر 
عىل األحداث التاريخية، النها دروس مستفادة ال 
املسقبل وتكشف  لنا  لتنري  بها  االستعانة  بد من 

غمة التكهنات.
 

إختبار عميل
نيوز  سكاي  موقع  كشف  املايض  أبريل   15 ويف 
«صحيفة  بعنوان  االلكرتوين  االخباري  عربية 
دورمتوند»،  هجوم  متفجرات  مصدر  تكشف 
تحقيقات  يف  مشاركاً  أن مصدراً  إىل  فيه  أشارت 
استخدمت  التي  املتفجرات  ان  قال  الهجوم، 

االملاين  القدم  كرة  فريق  حافلة  عىل  الهجوم  يف 
الخاصة  االمدادات  من  تكون  قد  املذكور، 
الذي  الخرب  اكد  االملانية. وقد  املسلحة  بالقوات 
نقله املوقع االخباري املذكور عن صحيفة «فيلت 
االنبوبية  القنابل  يف  املتفجرات  ان  سونتاغ»  إم 
تكون قد جاءت  قد  مليئة مبسامري،  كانت  التي 
يزال  وال  االملانية.  املسلحة  القوات  مخزون  من 

البحث جارياً للتاكد من ذلك. ومل يتضح بعد من 
نفذ الهجوم الذي وقع الثالثاء 11 ابريل 2017، 
اشارت  رسائل  صحة  يف  االملاين  االدعاء  وشكك 
اىل ان متشددين قد نفذوا الهجوم طبقاً للرواية 
قوله  محقق  عن   ، «بيلد»  صحيفة  اورتها  التي 
االرجح عن  «أن متطرفني مينيني مسؤولون عىل 

هذا الهجوم. 
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 إذ إنه بعد عرشين عاماً من اآلن، وعندما ينوي 
من  ينفذونها  فإنهم  العمليات  تنفيذ  الطيارون 
وسربانية  وفضائية  جوية  عسكرية  أعامل  خالل 
تكامل  لكيفية  واضح  وبفهم  بالفعل،  متكاملة 
املشرتكة  العمليات  يف  وإدماجها  األعامل  هذه 

واملوحدة.

السيطرة املرنة يف امليادين
وسوف يتم ضامن حرية العمل عرب هذه امليادين 
– سواء كانت دامئة أو مؤقتة – من خالل السيطرة 
الفضاء  أو  الفضاء  أو  الجو  امليدان يف  املتكيفة مع 
والسيطرة  القيادة  من  تسهيالت  مع  اإللكرتوين، 
وسوف  امليادين.  املتعددة  البيئة  هذه  مع  تتالءم 

واالستطالع  واملراقبة  االستخبارات  أعامل  تشتمل 
عقليات  عىل  املتكاملة  العاملية  والهجوم  والتحرك 
وحرية  التكامل  زيادة  أجل  من  جديدة  وأساليب 
يف  املستمر  التوسع  سيسهم  كام  والدقة.  الوصول 
زيادة  يف  اإلنرتنت  عرب  اإللكرتوين  والفضاء  الفضاء 

مساحة عمليات القوات الجوية.

تكامل الحرب 
المتعددة 
الميادين

تبرز التغيرات الراهنة والمستمرة في العالم الحاجة إلى الوعي الظرفي المشترك من أجل 
تحسين القدرة على صنع القرارات. وكما ورد في ”المفهوم العملياتي المستقبلي للقوات 

الجوية األمريكية“، سوف تستمر التهديدات والفرص في التطور من حالتها الراهنة مع 
اقتراب العالم من عام 2035. 
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املشرتكة  املعارك  إدارة  أنظمة  تتوىل  سوف 
يف  العاملة  املنصات  بني  الربط  املستقبل  يف 
واملجالني  والفضاء  والرب  الجو   - البيئات   جميع 

الكهرومغناطييس والسرباين.
تقترص  ال  امليادين  املتعددة  املعركة  أن  والواقع 
كام  متعددة،  ميادين  يف  العمل  عىل  القدرة  عىل 
أنها ال تقترص عىل العمليات يف ميدان واحد والتي 

تدعم أو تتكامل مع العمليات يف ميدان آخر.
النظر يف كافة الفرص وإيجاد املزيد من الخيارات

املتعددة  العمليات  مفهوم  يستغل  سوف 
الحالية  القدرات   CONOPS  امليادين واملتقدمة
القدرات  وتنسيق  تكامل  وكذلك  والجديدة، 
املشرتكة واملتحالفة عرب كافة العمليات العسكرية، 
الفرص  املزيد من  كام سيسمح ملستخدميه برؤية 
هذه  وتستوجب  الخيارات،  من  املزيد  وإنتاج 
املسؤولية أن نتقن فن القيادة والسيطرة املتعددة 

.MDC2 امليادين
والسيطرة  القيادة  قدرات  يف  التطور  يتطلب 
ورمبا  جديداً،  وتدريباً  متجدداً،  تفكرياً  العسكرية 
استخدام  يف  جديدة  أساليب  أو  جديدة،  تقنيات 

التقنيات األقدم عهداً.
وسوف تحتاج القوات املسلحة إىل إدماج معلومات 
تقليدي،  غري  بعضها  متنوعة،  مصادر  من  آنية 
من  ممكنة  رسعة  بأقىص  املعلومات  تلك  وتقييم 

خالل األنظمة.
أحد  يف  العسكرية  األعامل  بإعاقة  العدو  قام  فإذا 
امليادين، فإنهم يحتاجون إىل التفكري برسعة بخطة 
أو  والهجوم  اللعبة،  قوانني  تغيري  أجل  من  جديدة 
العمليات  تتميز  وسوف  آخر،  ميدان  من  الدفاع 
بالرسعة  بطبيعتها  املستقبلية  امليادين  املتعددة 

العالية وخفة الحركة والعمل املشرتك.
القيادة  بعمل  للقيام  الالزمة  العنارص  وتتلخص 
والرسعة  املكاين،  أو  الظريف  الوعي  يف  والسيطرة 
القوات  توجيه  عىل  والقدرة  القرارات،  اتخاذ  يف 

لتحقيق أهداف القائد.
وتوزيعها  البيانات  جمع  عىل  القدرة  وتعترب 
رضورياً،  أمراً  استخباراتية  معلومات  إىل  وتحويلها 
إدماج مصادر  إىل  بحاجة  املسلحة  القوات  أن  غري 
املعلومات غري التقليدية عىل نحو أفضل، كام أنها 
الوكاالت،  بني  التنسيق  استغالل  إىل  أيضاً  بحاجة 

والقدرات التجارية وقدرات الرشكاء األجانب.
فإنها  املعلومات،  الجيوش من حجم  وليك تستفيد 
موحد  وتنسيق  مشرتكة،  هيكليات  إىل  تحتاج 
واالصطناعي،  اآليل  التعلم  وأنظمة  للبيانات، 
والتكامل األمثل، وذلك من أجل التحديد والرتكيب 
والعرض للمعلومات الخاصة بصنع القرار يف الوقت 
وأكرثه  نسق  أفضل  يف  املناسب،  للقائد  املناسب، 

فائدة.
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التحديات البرشية والتقنية 
يكون الوعي الظريف أو املكاين يف أقىص قوته عندما 
الوقت  يف  الفعالة  القرارات  صنع  عىل  يساعد 
املناسب، سواء كانت قرارات تكتيكية أو عملياتية أو 
اسرتاتيجية. وميثل اتخاذ مثل هذه القرارات بالرسعة 
ويتعني  وتقنياً،  برشياً  تحدياً  املطلوبة  العملياتية 
كافة  والتمكني عىل  التطوير  املسلحة  القوات  عىل 
املستويات التكتيكية والعملياتية واالسرتاتيجية، مع 
املهارات الالزمة للتخطيط املشرتك، وإدارة املعركة، 
والفهم األفضل لكيفية تحّسن القدرات املشرتكة يف 
ميادين متعددة، كام تحتاج القوات أيضاً إىل القادة 
ميادين  تصور  أجل  من  سواء،  حد  عىل  واألدوات 

معركة متعددة والقيام باتخاذ القرارات برسعة.

اإلنسان واآللة: قوة الواجب املتعددة امليادين
نسبياً،  بسيطة  امليادين  املتعددة  املقاربة  تعترب 
وفوق  تحت  من  البيانات  استخدام  عىل  وتنطوي 
البحر والرب والجو، ومن الفضاء اإللكرتوين والفضاء 
وتحليلها  معاً،  البيانات  هذه  وجمع  الخارجي، 
برسعة مذهلة، ثم مهاجمة العدو من كافة امليادين 
اآللة  بني  الجمع  فيها  يحقق  التي  السبل  وكافة 

واإلنسان أفضل النتائج.
يقوم الجيش األمرييك بإنشاء وحدة قتال تجريبي 
لتطوير تكتيكات جديدة مليادين القتال املستقبلية 

الرسيعة الدمار.
امليادين  املتعددة  الواجب  قوة  تكون  وسوف 

جندي“،   1500 نحو  من   ,.. نسبياً  صغرياً  ”تنظيامً 
الجرنال  الجيش األمرييك،  أركان  حسبام قال رئيس 
قادراً  التنظيم  ذلك  يكون  وسوف  مييل،  مارك 
والبحرية  والسربانية  الفضائية  الحرب  خوض  عىل 
والجوية والربية“. قال ذلك موسعاً نطاقه إىل جميع 
الجوية  للقوات  العسكرية دعامً  العمليات  ميادين 

والبحرية ومشاة البحرية (املارينز).

األلعاب الحربية 
 Lockheed Martin مارتن  لوكهيد  رشكة  تقوم 
الرسية  الحرب  ألعاب  من  سلسلة  وعقد  بتمويل 
واملفاهيم  االسرتاتيجيات  الستكشاف  املصنفة 
والعمليات واألسلحة لرؤية كيف يكون أداؤها عند 

مهاجمة العدو.
يف  مراقباً  و12  العباً   40 مبشاركة  اللعبة  إقامة  تم 
مركز لوكهيد لالبتكار بالواليات املتحدة األمريكية، 
تم  الذي  الفريقني  أحد  استخدام  التمرين  يف  وتم 
إعداده ليعكس الطبيعة املتكاملة للحرب املتعددة 

امليادين، أما الفريق اآلخر فكان أكرث تقليدية.
تم  التي  لوكهيد  أسلحة  منظومات  بني  ومن 
اختبارها كانت هناك أداة للتصور االسرتاتيجي هي 
ونظام  الجديد،  الفضايئ  ونظامها   ،Panopticon
األرضية املشرتكة املوزعة DCGS، والنظام املركزي 
إلدارة املعركة يف مرسح القتال TBMCS، والقيادة 
االتصاالت  ونظام  املعركة،  وإدارة  والسيطرة، 
الجوية  املهام  ترتيب  إدارة  ونظام   ،C2BMC

 .ATOMS

عىل  الحصول   – الكل)  (مراقبة   Panopticon
الصورة األكرب

حل  عن  عبارة  هو  الذي   -Panopticon يعترب 
تصوري وتكاميل جغرايف مكاين – إطاراً من الجيل 
القادم لجمع البيانات الجغرافية املكانية من أنظمة 
مستقلة متعددة يف عرض موحد ثنايئ األبعاد / ثاليث 

األبعاد.
لعواملهم  مركباً  مشهداً  املستخدمون  يرى 
بنسق  مقرتناً  والتكتيكية،  والعملياتية  االسرتاتيجية 
البيانات  تشمل  الجغرافية  الصور  من  عريض 
واجهة  وبيانات  والسربية  والطبوغرافية  الفضائية 

التضاريس الرقمية.
مع  والتفاعل  التحكم  املستخدمون  يستطيع 
نظام  وبإمكان  البيانات.  وتعديل  البيانات،  أنظمة 
Panopticon – من خالل بنيته التكاملية – إدماج 
األنظمة التقليدية وأنظمة الطرف الثالث. كام ميكن 
من  معقدة  منظومة  تصور  النظام  هذا  بواسطة 
األنظمة بشكل فعال، والتحكم بها من نقطة بؤرية 
حدسية واحدة. وتستطيع األنظمة واملشغلون عىل 
تعزيز   – التكاملية  البنية  باستخدام   – سواء  حد 

قيمة معلوماتهم الجغرافية واملكانية. 
ويندوز  برنامج  عىل   Panopticon نظام  يعمل 
باستخدام   ،  OS X وبيئات   Linux و  Windows
العمل  محطات  مثل  جاهزة  تجارية  أجهزة 
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 ،tablets اإللكرتونية  واأللواح   workstations
والحواسيب املحمولة. 

إيجاد الفضاء الذيك
إىل  ومشغلوها  الفضائية  األنظمة  أصحاب  يحتاج 
الفضاء.  يف  واملهام  األصول  لحامية  جديدة  قدرات 
نظام  يف  املتمثل  الحل  بإمكان  السياق  هذا  ويف 
الفضاء الذيك iSpace تلبية هذه الحاجة؛ فهو يزود 
والدوليني  والتجاريني  واملدنيني  العسكريني  العمالء 
بقدرات معالجة بيانات الحساسات، والوعي مبيدان 

الفضاء، والقيادة والسيطرة، وإدارة املعركة.
يقوم نظام iSpace بتنفيذ ومعالجة وربط البيانات 
استشعار  أنظمة  من  مكونة  عاملية  شبكة  من 
ومراكز  والعلمية  والتجارية  الحكومية  املجمعات 
أنظمة  من  املعلومات  التقاط  وبعد  القيادة. 
الحمراء  وتحت  والرادارية  البرصية  االستشعار 
والالسلكية، يقوم نظام iSpace بتزويد املستخدمني 
الحقيقي،  الوقت  يف  يحدث  ما  حول  باملعلومات 

ويويص بأفضل مسارات العمل.
يف  اإلدماج  وقدرات  املتقدمة  التحليالت  تسهم 
الفضاء،  لحوادث  املتقدمة  الفعالة  اإلدارة  متكني 
وعمليات  واملناورات  االصطدام  حوادث  مثل 
وتتصف  باملدارات.  املتعلقة  والتهديدات  اإلطالق 
الشبكية  مبركزيتها   iSpace لنظام  الهندسية  البنية 
عرض  شاشة  مع  للرتقية  وقابليتها  وانفتاحها 

للمستخدم بديهية وقابلة إلعادة التشكيل.  
يحقق   DCGS املوزعة  املشرتكة  األرضية  نظام 

التكامل
إن نظام األرضية املشرتكة املوزعة DCGS مصمم 
املشرتكة  املهام  قوات  قادة  احتياجات  لتلبية 

واملوحدة من االستخبارات واملراقبة واالستطالع. 
وتسهم الهيكلية املفتوحة واملعيارية القابلة للرتقية 
يف متكني العمل املشرتك لجمع ومعالجة واستغالل 

ونرش وأرشفة جميع أشكال االستخبارات.
 DCGS كام يدمج نظام األرضية املشرتكة املوزعة
مفتوحة  هيكلية  يف  والناشئة  الجديدة  القدرات 
املتواصلة  البيانات  إدارة  متكني  يف  تسهم  الشبكية، 
الجمع، إىل  باملهمة إىل عملية  التكليف  ابتداء من 

النرش شبه اآلين للمحاربني.
وهناك برنامج DCGS-Lite الذي طورته رايثيون، 
االستخبارات  عىل  الحصول  عىل  كثرياً  يركز  والذي 
املناطق  أقىص  إىل  وإرسالها   / من  واملعلومات 
التقنيات  إدماج  ويتم  املعركة.  ميدان  أطراف  يف 
املتحركة للسامح لفرق العمليات الخاصة باستغالل 
وتوفري  نائية  مواقع  من  االستخباراتية  املعلومات 

تقارير آنية.  
نشاط  حول  تنبيهات   DCGS-Lite برنامج  يتلقى 
العدو، ويوزع تلك املعلومات عن طريق اتصاالت 
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الطرف  عىل  باليد  محمولة  أجهزة  إىل  تكتيكية 
البيانات  توفري  يتم  كام  املعركة.  مليدان  األمامي 
أي  يف  الظريف  للوعي  ضامناً  بكامله  للمرشوع 
مستوى من املستويات. ويجري حالياً نرش برنامج 
DCGS-Lite DCGS-Lite عملياتياً يف عدة مواقع 

يف أنحاء العامل.

مواجهة محرك أنظمة إدارة املعركة
مرسح  يف  املعركة  إلدارة  املركزي  النظام  يعترب 
القتال TBMCS نظام إدارة املعركة املشرتك الذي 
املسلحة  القوات  يف  الجو  أجنحة  كافة  تستخدمه 
وتنفيذها.  الجوية  العمليات  لتخطيط  األمريكية 
مرسح  يف  املعركة  إلدارة  املركزي  النظام  وينسق 
القوات  طائرات  كل  بالفعل   TBMCS القتال 
املسلحة، من املقاتالت إىل املروحيات إىل صواريخ 

كروز.
 100 من  أكرث  يف   TBMCS نظام  نرش  تم  وقد 

موقع يف جميع أنحاء العامل، حيث يحقق التكامل 
القوات  ألجل  االستخبارات  وأنظمة  العمليات  بني 
الجوية والبحرية مع األنظمة الربية للجيش وسالح 

مشاة البحرية لتمكني إدارة املعركة املوزعة.

تأمني قيادة وسيطرة كاملني
يتم إجراء اختبارات عملياتية وتطويرية يف كل عام 
من قبل وكالة الدفاع الصاروخي األمريكية الختبار 
البالستي  الصاروخي  الدفاع  نظام  من  جوانب 
 regional/theatre Ballistic Missile اإلقليمي 
Defense System (BMDS)، الذي يتميز بهيكلية 
تعزيزية  ميادين  من  مكونة  املستويات  متعددة 
ومتوسطة ونهائية  مصممة لتوفري الحامية العاملية 
ضد جميع مستويات تهديدات الصواريخ البالستية.
نظام  اختبارات  لنجاح  املفيدة  األمور  ومن 
BMDS نظام الدمج الذي يربط نسق الحساسات 
والبحرية  واألرضية  الفضائية  األسلحة  ومنظومات 

القيادة  نظام  وهو  الناجح:  االعرتاض  لتمكني 
 .C2BMC واالتصاالت  املعارك  وإدارة  والسيطرة 
الدفاع  نظام  عنارص  بني  النظام  هذا  يربط  كام 
رؤية  لتوفري  مدمج  بنظام   BMDS الصاروخي 

مشرتكة للتهديدات املحتملة أو الراهنة.

هدف األلعاب الحربية
هو  الحالية  للتجارب  النهايئ  الهدف  يكون  قد 
ويعترب  الذايت.  باالكتفاء  تتميز  دامئة  وحدات 
أساسياً  للمهام  والفعال  زمنياً  الدقيق  التخطيط 
إلعطاء شكل معركة املستقبل، وهذا يعني تصميم 
واستخدام  مفتوحة  هيكليات  عىل  متوقعة  أنظمة 

عمليات تطوير رسيعة تستوعب التغريات.

املرجع: 
www.af.mil

www.lockheedmartin.com
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احتلت دولة اإلمارات العربية 
المتحدة مركز الريادة في 

االبتكار مع دخول العالم في 
حقبة المعرفة. وتتطلب هذه 
الحقبة الجديدة – التي تتميز 

ببيئة تنافسية تأثرت بالعولمة 
والتطورات التقنية واالتصاالت 

السريعة – أن تسلك القيادة 
مقاربات جديدة. ويحتاج القادة 

الوطنيون إلى استيعاب أساليب 
جديدة لتطبيق االستراتيجيات، 

بما في ذلك كيفية التنفيذ 
أثناء األزمات والصراعات وفترات 

التغيرات السريعة. 

ويعترب استخدام الدبلوماسية واالقتصاديات والقدرات 
العسكرية واملعلومات عىل الصعيد الوطني سهالً من 
يبقى  االسرتاتيجي  التطبيق  أن  غري  النظرية،  الناحية 
تعيق  واملصادفات  والخيال  فالضبابية  للغاية.  صعباً 
ويؤدي  واإلشارات،  الرسائل  وتشوش  الخطط  تطبيق 
ذلك بالتايل إىل انهيار أي اسرتاتيجية تعتمد عىل الربامج 
تفويت  إىل  يؤدي  الذي  األمر  الواضحة،  والرسائل 
الفرص، بل إىل أسوأ من ذلك، وهو اإلخفاق والفشل. 
التعقيدات فتؤدي إىل حدوث إرباك يف كل يشء  أما 
القادة  الحظ يستطيع  الرصاعات، ولكن لحسن  أثناء 
االسرتاتيجيون - بفكرهم املبدع وتصميمهم - الثبات 

والتحمل برغم التحديات، ومن ثم تحقيق الفوز.
الوقت  مرور  مع  ديناميكية  بطريقة  األمم  تتطور 
الدول والقادة والقوى  للتفاعالت املعقدة بني  نتيجة 
األخرى يف  والعنارص  املجتمعية  والعوامل  االقتصادية 
البيئة الدولية. ومييل معظم املحللني إىل افرتاض وجود 
الدول،  بني  نسبياً  وبسيطة  مبارشة  خطية  عالقات 
ولذلك تم استخدام أُطر اسرتاتيجية عىل نحو متكرر 
لتطوير اسرتاتيجيات مناسبة، ولكن – ولألسف - من 
يف  مبالغاً  تكون  أن  االسرتاتيجيات  هذه  معظم  شأن 
أما  تنبؤية.  أو  توضيحية  قيمة  إىل  وتفتقر  تبسيطها 
نظرية التعقيد – التي هي عبارة عن دراسة لألنظمة 
الديناميكية غري الخطية أو املبارشة – فيُتوقَّع أن تكون 
التقلبات  من  تخفف  فائدة،  أكرث  مفاهيمية  مقاربة 

الجوهرية يف تفاعل الدول الحديثة.
وينطوي أي نظام معقد عموماً عىل أعداد ضخمة من 
العنارص الديناميكية املتفاعلة التي ميكن أن تسفر عنها 
عواقب ملموسة بصورة غري متكافئة. وعىل الرغم من 
إمكانية استجالء هذه األنظمة، فإنه نادراً ما يفيض مثل 
هذا التحليل إىل القدرة عىل التنبؤ؛ ألن أحواالً عديدة 
الصعب  من  أن  معناه  وهذا  دائم،  لتحول  تتعرض 
للغاية التوقع والتنبؤ، غري أن هذه األنظمة أصبحت 
اآلن مألوفة يف الشؤون الدولية. وتقدم نظرية التعقيد 
فائدة  عىل  تنطوي  التي  الثاقبة  األفكار  من  العديد 
كربى للقادة الوطنيني، كام توحي بأن السلوك املعقد 
غالباً، ميكن رغم ذلك  به  التنبؤ  جداً، والذي يصعب 
أن يُربز أمناطاً، واألهم من ذلك أنه ميكن إدارته من 
خالل قابلية التكيف وإدارة املعلومات الجيدة. وبدالً 
عن استهالك مقادير ضخمة من املوارد يف استرشاف 
املستقبل الذي يتعذر التنبؤ به، فقد أشار عدد كبري من 
الكتّاب إىل رضورة أن تركز األمم عىل املرونة واإلبداع 
واالبتكار استجابة ألهواء ونزعات البيئة الدولية. كذلك 

مقاربات استراتيجية: 
االستفادة من التعقيدات

بقلم : د. جون راندال باالرد
مدير كليات أبورتيونيتي العسكرية

تدل نظرية التعقيد عىل أن القادة واملنظامت الذين 
بإمكانهم  الفوىض"  باالستعداد "عىل حافة  يتمتعون 
متكني الدول من االزدهار بصورة أكرث نجاحاً يف حقبة 
من التغري الرسيع؛ ألنهم يستطيعون استيعاب مثل 

هذه البيئة والعمل مع ذلك بفاعلية.
 يعترب التعقيد أكرث من مجرد طريقة للتفكري بالعامل، 
فهو أسلوب لحل املشكالت ميكن أن يساعد القادة 
الحاليني واملستقبليني عىل االستفادة من التكنولوجيا 
ورمبا  الثقايف  واالختالف  السوق  وتقلبات  والعوملة 
كل يشء آخر. كام أن فهم التعقيد ميكن أن يساعدنا 
جميعاً عىل احتواء التحديات واستيعاب الفرص التي 
بالنظر  أنه  املدافعون  ويذكر  تقدمنا.  أثناء  تواجهنا 
تبقى  عاملنا،  يف  املتأصل  التعقيد  هذا  وجود  إىل 
االسرتاتيجيات مهمة، غري أن قيمتها الرئيسية تكمن 
يف الطرق التي يحددونها إلدارة التغريات يف هيكليات 
القوة والعالقات االقتصادية. ولعل هيكلة املؤسسات 
الحكومية عىل هيئة شبكات المركزية وغري هرمية 
يعد مكوناً رئيسياً للتكيف مع هذه املقاربة، كام هو 
الحال مع تطوير بدائل اسرتاتيجية، واستخدام اختبار 
Red Team-" الحامية ضد االخرتاق الخارجي بخاصية

ing" وتطوير عمليات وإجراءات املوظفني التي ميكن 
أن يكون أداؤها جيداً حتى يف الظروف الديناميكية 
جداً. ويف رأي القادة الوطنيني تتمثل القدرات األساسية 
يف االعتامد عىل التعليم أو الخربات لتطوير الحكمة 
يف تحديد مسارات اسرتاتيجية متعددة والحكم الذي 
يقيض مبعرفة متى ينبغي الحفاظ عىل املسار ومتى 
االستفادة من فرصة  أجل  تغييريه، وذلك من  يتعني 
عابرة أو مواجهة تهديد وشيك. ويتحقق هذا بتكلفة 
لكن  املامرسة،  طريق  عن  اكتسابه  تم  إن  باهظة 
التعليم يوفر أسلوباً أقل واقعية، غري أنه أقل تكلفة 

بكثري، لتحسني تلك الحكمة أو الحكم.
إن تنفيذ اسرتاتيجية ما ميثل تحدياً عىل الدوام، وال 
ميتحن  سيظل  املتغري  العاملي  النظام  أن  يف  ريب 
قدرتها عىل  أن  املتحدة، غري  العربية  اإلمارات  دولة 
إذا  املحتملة ستستمر يف خدمتها  التهديدات  تقييم 
ما أثبت قادتها براعتهم يف التعامل مع التعقيد. إن 
إدارة املخاطر يف عامل غامض جداً وتطوير مقاربات 
أخرى  دول  تستغل  بينام   - بفاعلية  تكييفها  ميكن 
التعامل  فيه  يتم  الذي  الوقت  يف  ونفوذها،  قوتها 
مع التعقيدات الحتمية - ميكن أن يضمن بقاء دولة 
اإلمارات تنعم بالرخاء واالزدهار وبقادة مبدعني يف 

مصاف الدول.
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ويف الحقيقة فإن روسيا بدأت يف اختبار الصاروخ 
سارمات الذي يعرف محليا بأسم ”الشيطان 2-“ 
يف العام املايض وكان من املقرر أن يدخل الخدمة 
بحلول عام 2012 ليصبح بذلك أول صاروخ جديد 

عابر للقارات تطلقه روسيا منذ عقود.
حمل  ميكنه  الذي  الرويس  الصاروخ  ويعد 

الشيطان 2 
سالح نووى روسي جديد 

قادر علي تدمير دول 

ثالثة  عن  يزيد  مبا  أكرب  نووية  رؤؤس  عرشة 
باسم  املعروف  املناظر  األمرييك  الصاروخ  أمثال 
(ماينيومتان 111) ( Minuteman111) والذي ال 

ميكنه سوي حمل ثالث رؤؤس نووية فقط .
يف  ثغرات  فتح  إىل  الرويس  الصاروخ  ويهدف 
وسيحل  األمريكية  الصاروخي  الدفاع  شبكة 

والذي   RS-36m الصاروخ  محل  الصاروخ  هذا 
أطلق عليه حلف الناتو اسم الشيطان يف مطلع 

السبعينات.
سيدخل  متى  اآلن  حني  الواضح  غري  ومن 
الصاروخ الجديد إيل الخدمة يف األسطول الرويس 
فاالختبارات الجديدة قد ال تستكمل حني نهاية 

العام الجاري.
ويف الواقع فإن مكتب تصميم الصواريخ الرويس 
رفع   (Makeyev  – مكاييف   ) باسم  املعروف 
الحظر عن أول صور للصاروخ سارمات يف أكتوبر 
موجز  بتعليق  مصحوبة  الصورة  وكانت  املايض، 
الروس  الصواريخ  تصميم  مكتب  «أن  يقول 
تصميم  يف  بالبدء  تعليامت  تلقي  مكاييف 
الحكومية  قرار  مع  متاشيا  سارمات  وتطوير 

الروسية املتعلق بالنظام الدفاعي الرويس».
الروسية  الدفاع  وزارة  وقعت   2011 يونيو  ويف 

تختبر روسيا في تكتم شديد ومنذ عدة أشهر نظام عمالق لحمل 
الرؤؤس النووية الضخمة التي تكفي لمحو دولة بحجم فرنسا 

من خريطة الوجود. ورغم التقدم الذي أحرزته روسيا إال أن اختبار 
النظام الصاروخي البالستي العابر للقارات والذي يعرف باسم (أر 
أس 28- سارمات) (RS-28 Sarmat ) تأجل عدة مرات ما يشير إلي أن 

موسكو تواجه تحديات شديدة في تحديث ترسانتها النووية.
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تطوير  ويهدف  سارمات  الصاروخ  تطوير  عقد 
إيل  الجديد  االسرتاتيجي  الصاروخي  النظام 
روسيا  لخصوم  ومؤكد  قوى  نووى  رادع  خلق 

االسرتاتيجيني.
العامل تضم  نووية يف  ترسانة  أكرب   ومتلك روسيا 
الواليات  تأيت  فيام  نووي  رأس   7300 من  أكرث 
رأس   6970 برصيد  الثانية  املرتبة  يف  املتحدة 

نووي.
بشدة  العامل  يف  النووية  األسلحة  عدد  وانخفض 
من 70300 رأس نووي يف قمة الحرب الباردة عام 

1986 إيل 14900 مطلع عام 2017.
ورغم االنخفاض يف العدد إال أن القدرة اإلجاملية 
التحديث  عمليات  بسبب  تصاعد  يف  التدمريية 
والتطوير، ومن بني 14900 سالح نووي موجود 
املخزونات  من  فقط   940 هناك  العامل،  يف 
العسكري، أما الباقي فينتظر دوره للتخلص منه 

وفقا التفاقات الحد من التسلح.
وبعبارة أدق فان 3600 سالح نووي فقط بحوزة 
روسيا  من   1800 بينها  من  العاملة  القوات 
حالة  يف  وفرنسا  وبريطانيا  املتحدة  والواليات 
لإلطالق  القابلة  تعني  والتي  القصوى  التأهب 

مبجرد تلقي األوامر.
وعيل املستوي العاملي ال توجد سوى سبع دول 
أخري متتلك أسلحة نووية، وما متلكه هذه الدول 

السبع من رؤؤس نووية يقل عام متلكه إي من 
السبع  الدول  املتحدة، وهذه  الواليات  أو  روسيا 
والهند  وباكستان  وبريطانيا  والصني  فرنسا  هي 
الدولية  للحملة  الشاملية وفقا  وإرسائيل وكوريا 

للتخلص من األسلحة النووية.

أهداف إسرتاتجية • 
روسيا  تطور  ملاذا  هو  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 
فإن  الواقع  ويف  ؟  الخطري  النووى  السالح  هذا 

RS- الصاروخ له نفس قدرات  الصاروخ سارمات 
الشاطئ  إيل  الوصول  قادر عيل  منهام  36M وكل 
الرشقي أو الغريب للواليات املتحدة، وكالهام قادر 
عيل قطع عدة أميال يف الثانية ما يجعلهام أرسع 
من الصوت بعدة مرات، وكالهام قادر عيل حمل 
وقابلة  منفصلة  بصورة  متعددة  نووية  رؤؤس 

للتوجيه. 
وكالهام أيضا يعمل مبزيج من الوقود السائل األقل 
الصلب  الوقود  استقرارا واألكرث تطايرا مقارنة مع 

الذي تعمل به الصواريخ األمريكية. 
ورغم انه ميكن وقف الصاروخني باستخدام القدرات 
الحالية لشبكة الدفاع الصاروخي األمريكية، إال أن 
األجهزة االلكرتونية للتوجيه واملوثوقية التي يحتوى 
الجديد تتفوق بشدة عيل نظريتها  الصاروخ  عليها 

يف النسخة القدمية من الصاروخ.

الوقود السائل• 
ويقول الربوفيسور جيفريي لويس مؤسس مركز 
نووي  أحدث سالح  أن  التسلح  من  للحد  مونك 
رويس ال يهدد االستقرار الدويل فقط ولكنه هو 

ذاته غري مستقر. 
أن  يعتقدون  ال  األمريكيني  أن  إيل  لويس  ويشري 
الصواريخ التي تصل بالوقود السائل فكرة جيدة 
عيل عكس الروس الذين يعيشون الوقود السائل. 

الصاروخ الروسي 
يحمل عشرة رؤوس 
نووية مقابل ثالثة 

رؤوس للصاروخ 
األمريكي المناظر
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التي  الصواريخ  استخدام  يفضلون  الروس  إن 
عرضه  أكرث  أنها  رغم  السائل  بالوقود  تعمل 
لالنفجار مقارنة مع الصواريخ التي تصل بالوقود 
نووية  رؤؤس  حمل  عيل  قدرتها  بسبب  الصلب 
متعددة يف نفس الوقت وهو ما يجعل الرتسانة 

النووية الروسية أكرث كفاءة.
الن  مخاطر  عيل  أيضا  تنطوي  الكفاءة  هذه  إن 
روسيا تضع بهذه الطريقة كل البيض النووي يف 

سلة واحدة ما يجعلها أكرث عرضة للهجوم عليها.
وبعكس  املتحدة  الواليات  أن  لويس  ويضيف 
مساحة  أكرب  عيل  ترسانتها  توزيع  تفضل  الروس 
جغرافية ممكنة يف األرايض األمريكية مستخدمة 
واحد فقط  نووي  رأس  منها  يحمل كل  صواريخ 
اإلطالق  ومنصات  العسكرية  القواعد  مستخدمة 

املختلفة.
هائلة  قدرات  متلك  روسيا  أن  لويس  ويؤكد 

يف  سواء  النووية  الصواريخ  بإطالق  يتعلق  فيام 
الغواصات او يف منصات اإلطالق األرضية. 

مكاتب  عدة  متلك  روسيا  أن  لويس  ويوضح 
لتصميم الصواريخ وليس مكتيا واحدا وكل منها 
ما يخلق  الصواريخ  يتخصص يف تطوير نوع من 
وضع تسابق فيه املكاتب عيل طرح أفكار جديدة 

للتطوير تلقي استحسان يف القيادة الروسية. 
ترسانتها  بتحديث  روسيا  قرار  أن  لويس  ويؤكد 
النووية اإلسرتاتيجية يأيت يف وقت وصل فيه التوتر 
الغرب إيل أعيل مستوياته ورغم  يف عالقاتها مع 
أن يضع  إال  الجديد  الصاروخ  التي يوفرها  املزايا 

عبثا ثقيال عيل عاتق.

شكوك عميقة  • 
والسؤال املهم هل حقا يستطيع السالح الرويس 

الجديد محو دولة بحجم فرنسا. 
يهم هو  ما  بأن  اإلقرار  من  البد  بدء  وبادئ ذي 
األويل  فالنسخة  الصاروخ  وليس  النووي  الرأس 
مطلع  منذ  موجودة  الشيطان  الصاروخ  من 

السبعينات.
رأس  أكرب  تحمل  أن  روسيا  استطاعت  لو  وحتى 
باسم  تعرف  والتي  لديها  موجود  حراري  نووي 
القنبلة القيرص والتي تصل قوتها التدمريية أيل 50 
ميغا طن عيل الصاروخ الجديد، فأنها ال تستطيع 

تدمري دولة بحجم فرنسا.
القطر  يصل  النووية  األسلحة  لخرباء  ووفقا 
اإلشعاعي املدمر للقنبلة القيرص نحو 60 كيلو مرت 
وهذا من الناحية النظرية يغطي مساحة جغرافية 
تقدر بنحو 11 ألف كيلو مرت، فيام تصل مساحة 
فرنسا إيل 550 إلف كيلو مرت، وبعبارة أدق فأنه 
حتي القنبلة النووية القيرص ال ميكنها تدمري سوي 

مساحة 1.78يف املئة من مساحة فرنسا 
من  نسخة  طور  السوفيتي  االتحاد  أن  ورغم 
 100 إيل  التدمريية  قوتها  تصل  القيرص  القنبلة 
ميغا طن ويصل قطرها اإلشعاعي املدمر إيل 73.7 
أو  منذ  17080كيلو  مساحة  يغطي  ما  مرت  كيلو 

2.69 يف املئة يف مساحة فرنسا 
تركيب  تعرتض  هائلة  فنية  عقبات  وهناك 
الشيطان  الصاروخ  رأس  عيل  القيرص  القنبلة 
إيل  تصل  القيرص  من  وزنا  األقل  النسخة  فحتى 
للصاروخ  القصوى  الحمولة  تصل  فيام  طن،   30

8.8 طن.
حمل  ميكنه  ال  الصاروخ  فأن  الحسابات  وبلغة 
 6120 مساحة  تغطي  طن  ميغا   20 قنبلة  سوى 
كيلو مرت مربع ، اي أقل من 0.0096 يف مساحة 
فرنسا، أما إذا انخفضت القوة التدمريية للقنبلة 
أيل 10 ميغا طن فقط فأن املساحة القابلة للتدمري 

لن تتجاوز 0.0057 من مساحة فرنسا.
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االمارات في حالة عداء مع 
” االخوان المسلمين“، هذه 

حقيقة، لها مبرراتها وأسبابها، 
لكن االمارات ليست في حالة 

عداء مع اإلسالم، فاإلسالم 
ليس مقتصرا على ”االخوان“، 

و“االخوان“ ليسوا هم فقط 
المسلمون، وغيرهم كافر من 
أهل النار، ومن يتعمد الخلط 
بينهما بقصد، فذلك ”خبث“ 

واضح ألغراض معروفة، ومن 
يفعل ذلك عن غير قصد فتلك 
”سطحية“ في التفكير، تصل 

لحد ”السذاجة“!

األمين  ندير خدنا  الورد، ولن  لن نفرش  بالتأكيد 
التي تنعم بهام  ملن حاول زعزعة األمن واألمان 
دولتنا، ولن نتبادل الحب والود مع من ضمر لنا 
لنا كل مكروه، ويعمل يف الخفاء  الرش، ويتمنى 
كافة  لزوال  ويسعى  الدولة،  منجزات  لتحطيم 
اال تكون  بها، فكيف لإلمارات  ننعم  التي  النعم 
يف حالة عداء مع من عاداها دون سبب، وكيف 
لها  تكشفت  رسية،  أجندة  عن  تتغاىض  أن  لها 
أجل  من  الحكم  للسيطرة عىل  تهدف  حقائقها، 
تنفيذ حلم حزب براجاميت، اقصايئ، يختبئ تحت 

عباءة اإلسالم، للوصول اىل الهدف.. ال أكرث!!
أمنوذج  وهي  مسلمة،  عربية،  دولة  االمارات 
يتحدث عنه الغرب قبل الرشق، يف كيفية التطور 
الحضاري للدول االسالمية، حيث استطاعت خلق 
النظر  الجميع، بغض  منوذج متميز يتعايش فيه 
تحت  ومذاهبهم،  ودياناتهم،  جنسياتهم  عن 
سلطة القانون الذي يحكم الجميع، وهو يف كثري 

من بنوده قائم عىل الرشيعة االسالمية..
قدمته  مبا  للتذكري  حاجة  يف  ليست  واالمارات 
كافة  يف  واملسلمني  لإلسالم  دعم  من  وتقدمه 
دول العامل منذ عرشات السنني، ويكفي أنها من 
اسالمية  دولية  جائزة  أسست  التي  الدول  أوائل 
لتكريم حفظة كتاب الله من كافة قارات العامل، 
بسخاء،  وتكرمهم  رمضان،  يف  سنويا  تستضيفهم 
وتشجع األجيال القادمة عىل الحفظ واملحافظة 
عىل القرآن الكريم، وطبع آياته يف قلوب الناشئة، 
لخدمة  متميز  واحد  مرشوع  أولئك  فعل  هل 
كتاب الله مثل جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم!!
أكرب  أحد  تحتضن  التي  الدولة  هي  واالمارات 
والذي  الحديث،  العرص  مساجد  وأعظم  وأفخم 
االسالمية،  الحضارة  تطور  رموز  من  رمزا  يعترب 
الحديث  العرص  تاريخ  يف  مميزة  عالمة  واصبح 
لفن العامرة االسالمية، وشعاع نور يبعث رسالة 
ديننا  بهام  يتميز  اللتان  والتسامح  االعتدال 
عىل  محارضات  خالل  من  الحقيقي،  االسالمي 
مدار العام ملشايخ وعلامء دين من مختلف بقاع 
الدين  وتعاليم  العلم  ينرشون  االسالمي  العامل 

االسالمي غري املشوهة !!
الدولة لخدمة  ال ميكن حرص ما قدمته وتقدمه 
القهر  ورفع  ومنارصتهم،  واملسلمني،  االسالم 
والفقر والحاجة عنهم، يشء ال ميكن تجاهله أو 
اخفاؤه، فهو أقوى من قرص الشمس، ال تحجب 

اإلسالم ليس ”اإلخوان“!!

بقلم : سامي الريامي
كاتب وصحفي

أشعتها أصابع اليد
مل  الدولة  عىل  املتطاولون  وهؤالء  الواحدة، 
قدمته  مام  اليسري  الجزء  حتى  ولو  يقدموا 
ذلك  من  النقيض  عىل  بل  لإلسالم،  االمارات 
أخلصوا لحزبهم، وبذلوا جهودا يف العمل الباطني 
لتقويض أي منوذج ناجح، من أجل تحقيق حلم 
الحزب  السلطة لخدمة  اىل  للوصول  بائد يهدف 
خدمة  أو  بإسالم  يهتمون  وال  اآلخرين،  واقصاء 
الناس، كل تلك شعارات جوفاء تغطي مرشوعهم 
الرسي.. يطمعون يف السلطة وهم غري جدراء بها!
كل  يف  دولتنا،  مبنجزات  وسعداء   فخورون 
بني  السعادة  نرش  يف  ساهمت  والتي  املجاالت، 
مواطنيها، ووصولهم اىل املرتبة األوىل يف السعادة 
املتحدة،  األمم  ومعايري  ملقاييس  وفقا  عربيا 
دين  وخدمة  لإلسالم  دولتنا  بدعم  وفخورون 
وقادتها  االمارات  باسم  وفخورون  الله،  وكتاب 
الحقائق،  بتكشف  أيضا  وفخورون  وسياستها، 

وحرق ملفات كل من أراد بنا سوءا ورضا!!
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الخدمة الوطنية 
قصة وطن 

ال يعرف النهاية
يمثل مجندي الخدمة الوطنية صورة مشرفة ومضيئة ألبناء الوطن الذين 
لبوا نداء الوطن والقيادة، واستجابة لنداء صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة، حفظه هللا، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه هللا، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة. 

حسب رأيكم الشخيص ماهي الخدمة الوطنية؟
النهاية،  يعرف  ال  الوطنية قصة وطن  الخدمة 
وتنصهر  اإليجابية،  واملشاركة  بالوحدة  تتحقق 
وانسجام،  بتناغم  واحدة،  بوتقة  يف  األجيال 
أروع  لتسجيل  امليض  عىل  قادرة  أمة  صانعة 
املالحم يف التاريخ القديم والحديث، فاألوطان 
املخلصني،  أبنائها  وسواعد  وعزمية  بهمة  تُبنى 
بالذود  املعنيون  وحدهم  هم  الوطن  فأبناء 
وهم  تهديد،  أي  مواجهة  يف  وطنهم  عن 
وحدهم املعنيون بتحويل الطموحات واآلمال 
والتطلعات إىل واقع ملموس، الخدمة الوطنية 
هي تعليم وصقل مهارات املواطنني املدنيني يف 
األمور العسكرية ملواجهة املخاطر والدفاع عن 
الوطن والذود عن أراضيه يف حال اصابنا مكروه 

ال سمح الله، واطاعة والة امرنا.

إعداد: راية املزروعي
البيئة  هيئة  من  البلويش  محمد  ماجد 
أبوظبي، قسم املوارد البرشية، الذي انضم 
الوطنية وقال أشعر  الخدمة  إاىل صفوف  
الخدمة  إىل  بانضاممي  وسعادة  بفخر 
الوطنية، وأداء واجب خدمة الوطن والذود 
القيادة  ظل  يف  اإلمارات  أن  موضحاً  عنه 
من  للمواطنني  الكثري  قدمت  الرشيدة 
تعليم وصحة ومسكن وتوفري لقمة العيش 
والسعادة  الرفاهية  تحقيق  بل  الكريم، 
رسعة  الشباب  بجميع  وأهاب  للمواطن، 
االنضامم إىل معسكرات التدريب يف سبيل 

خدمة أرض زايد الخري.

الوطنية  الخدمة  لنظام  تقييمكم  هو  ما 
واالحتياطية (النظام الداخيل)؟

النظام ممتاز، ونظام  ان  الشخيص  رأيي  بحسب 
الخدمة الوطنية هي تربية النىشء والشباب عىل 
قيم ال يجدونها يف املدارس أو الجامعات التي هي 
األغلب،  يف  معارف  وتحصيل  تعليم  مؤسسات 
متتزج  وطنية  تربية  إىل  يتشوق  نفسه  والشباب 
يكتسب  العسكرية حيث  بالخدمة  املدنية  فيها 
والنظرة  واملبادرة  القيادية  الشخصية  مقومات 
االسرتاتيجية والفهم األمني الوطني وتقدير قيمة 
املكتمل  املواطن  هو  الصالح  فاملواطن  الوقت، 
البناء واالستعداد والتأهيل، والنظام الداخيل يسهم 
الوطن وتحصينهم  أبناء  فاعلة يف حامية  بصورة 
الفكرية  املعتقدات  وراء  االنسياق  خطر  من 
له  وسيكون  املتطرفة  الدينية  والتيارات  الهدامة 
دور كبري يف إبراز الدور الريادي للقوات املسلحة 
واملؤسسات األمنية األخرى يف الحفاظ عىل أمن 
يؤديه  الذي  الدور  وإن  إنجازاته  الوطن وحامية 
املنتسبون إىل الخدمة الوطنية يعترب امتداداً للدور 

الوطني لهذه الجهات واملؤسسات.

معرفتك بالضوابط العسكرية من خالل تنفيذك 
لها، ما مدى تأثريها عىل حسك الوطني؟

الحس  رفع  يف  الكبري  األثر  لها  كان  تأكيد  بكل 
الوطني واملسؤولية تجاه وطننا بشكل كبري، عكس 

السابق ومعرفة أمور كنا نجهلها يف العسكرية نحن 
كمدنيني، إن املتغريات اإلقليمية والدولية واملوقع 
بناء  يف  االستمرار  علينا  تفرض  للبالد  االسرتاتيجي 
القوة الذاتية، مهام قلت وعربت يف سبيل الدفاع عن 
وطني لن أصل بتعبريي عن مدى الحامس والروح 
املعنوية التي تدفعني إىل املحافظة عىل أراضيه، أن 
الضوابط العسكرية أصبحت رضورة يف عامل يتطلب 

من أبنائه حاميته بأنفسهم والذود عن ترابه.

 من خالل عملك يف وظيفتك يف الجهة الحكومية 
بني  الفرق  ما  العسكرية،  بالخدمة  والتحاقك 
حيث  من  العسكرية  والخدمة  املدنية  الخدمة 

طبيعة العمل؟
االعامل  عىل  مقترص  كان  الحكومة  يف  عميل 
التحقت  عندما  ولكن  اإلدارية،  واألمور  املكتبية 
منها  كثريه  أمور  تعلمت  العسكرية  بالخدمة 
دامئاً،  املعنوية  الروح  ورفع  العسكرية  الضوابط 
لدينا  الوطنية  الخدمة  أخرى عززت  ناحية  ومن 
الجوانب الفكرية والجسدية، وزادت من تحصيلنا 

الفكري واألكادميي يف العلوم العسكرية.

املدين  منظورك  من  والتعاون  الجامعي  العمل 
والعسكري؟

العمل الجامعي يف األمور املدنية موجود ويعمل 
العمل  وجود  من  البد  العسكرية  يف  ولكن  بها، 
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اعتماد الخدمة 
الوطنية يزيد 

الجاهزية الدائمة 
لمواجهة أي 

تهديدات

ونفقاته للمجندين وفقاً لألنظمة املعمول بها يف 
الجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية.

 التطوع يف الخدمة العسكرية هل أعطتك الدافع 
خارج  الوطن  نداء  وتلبيه  للعمل  واالستعداد 

أوقات العمل الرسمي؟
أن  تعلمت  العسكرية  الخدمة  يف  تأكيد  بكل 
(عندما يتعلق االمر بالوطن ال تقدم اعذار ابداً)، 
زيادة  يف  يساهم  الوطنيّة  الخدمة  وإن مرشوع 
اإلمارايت، كام  الشعب  أبناء  بني  الوطنيّة  اللحمة 
وحمل  التدريب  من  متكينهم  عىل  يعمل  أنه 
السالح وامتالك الخربة الكافية لحل األزمات، كام 
أنها تجعل الشاب يتحّمل املسؤولية يف سن مبكرة 

ليعتاد عىل االنضباط وااللتزام.

حياة  هي  حياتك  الن  األعامل  كل  يف  الجامعي 
تؤدي  بسيطة  كانت  ولو  غلطة  وأي  زمالئك، 
العمل   أن  الله،  سمح  ال  األرواح  يف  خسائر  إىل 
للوطن،  واالنتامء  الوالء  روح  يرّسخ  الجامعي 
تهديد  أي  ملواجهة  الدامئة  بالجاهزيّة  والشعور 

ألمن واستقرار الوطن.

ماهي التحديات التي واجهتكم يف بداية مرحلة 
التدريب األسايس لالنتقال من الحياة املدنية إىل 

الحياة العسكرية؟
كيف  هو  الوحيد  التحدي  يل  بنسبة  فالبداية 
سأنتقل من الصبغة املدنية إىل الصبغة العسكرية 
يف حيايت الجديدة، ولكن لله الحمد منذ أكملت 
الحياة  مع  تأقلمت  قد  كنت  األول  الحجز  فرتة 
الحياة  ومنط  االنضباط  ناحية  من  الجديدة، 

وتحمل املسؤولية.

عىل  ابناهم  تشجيع  يف  دور  األمور  ألولياء  هل 
االلتحاق بالخدمة؟

نعم كان لهم دور كبري وفعال يف تشجيعي، بل 
الخدمة  بالعكس كإنو فرحيني عندما صدر قرار 
بالخدمة  الشباب  تكليف  أن  مؤكدين  الوطنية، 
العسكرية يعّزز ويرّسخ بداخلهم االنتامء وحب 
الوطن، ويخلق جيالً قادرًا عىل تحّمل املسؤولية 
واالعتامد عىل النفس باعتبار أن العسكرية مصنع 

الرجال.
إنهاءك  بعد  ملسته  الذي  اإليجايب  األثر  هو  ما 

دورة  لعقد  حاجة  هناك  ترى  وهل  للدورة؟ 
صحتهم  عىل  للمحافظة  السنوية؟  اإلنعاش 

ولياقتهم البدنية؟
كثرية  الدورة  يف  تعلمنها  اليل  اإليجابية  االثار 
ولله الحمد ولكن أجملها هو الصرب والحلم عند 
كل يشء،  يف  ترغب  التي  النفس  وكرس  الغضب 
واالعتامد عىل الذات، وأن خدمة الوطن جزء من 
ومقّدراته،  مقّوماته  عىل  حفاظًا  له  الجميل  رّد 
لهم  وتفتح  مواهبهم  وتصقل  الشباب  وتبني 
أبواب ثقافة جديدة غابت عن كثري منهم ممن 
ال يعملون يف املجال العسكري، نعم أرى هناك 
حاجة لدورة اإلنعاش السنوية ليك ال ينيس املجند 

األمور واملهارات العسكرية اليل تعلمها.

كيف وجدتم تعاون الوزارات والجهات الحكومية 
والقطاع الخاص مع موظفيها لاللتحاق بالخدمة 

الوطنية؟ 
تعاون مثمر بكل جدية والكل رحب بالقرار بسعة 
صدر وتم إرسال املوظفني عىل دفعات، أن جميع 
الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات واملؤسسات 
الخاص  والقطاع  واملحلية  واالتحادية  العامة 
ملزمة باالحتفاظ للمجند من موظفيها أو عاملها 
بوظيفته أو عمله أو بأي وظيفة إىل حني انتهاء 
فرتة الخدمة الوطنية وسيؤدى للموظف من جهة 
يستحقه  ما  الوطنية  الخدمة  مدة  طيلة  عمله 
وزيادات  وترقيات  وبدالت  رواتب وعالوات  من 
يف الراتب وملحقاته وسيتم توفري العالج الطبي 
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إعداد: راية المزروعي

مسابقة العدد

اللواء / عبدهللا خليفة المري 
قائد عام شرطة دبي

كم بلغت نسبة املساعدات التي قدمتها   .1
االمارات إىل اليمن منذ انطالق عمليةإعادة 

األمل؟
متى تم توحيد القوات املسلحة اإلماراتية؟  .2

السـؤال األول: 1. منع السيطرة االيرانية    •
عىل االرايض اليمنية.  2. تجنب وقوع 

اليمن بني براثن االرهاب.  3. تفادي 
اليمن النزاعات االهلية وحامية الدولة 

والحفاظ عىل وحدة وسالمة اليمن.  
    4. بسط الطريق أمام الحل السيايس. 

    5. اعادة اعامر البالد وتقديم املساعدات 
االنسانية للمترضرين يف مختلف املناطق 

واملدن اليمنية.
السـؤال الثاين: 1. الورقة املذهبية    •

الطائفية.  2. التنظيامت والجامعات 
املذهبية املسلحة.  3. االدوات الثقافية.  

4. االدوات االعالمية. 

الفائزان:
جامل يحيى دلة    .1

أحمد نور الدين أحمد   .2

مالحظة: إجابة األسئلة من ضمن 
المواضيع المنشورة في هذا العدد.

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

على البريد اإللكتروني
quiz@nationshield.ae
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محمد بن راشد آل مكتوم

إجابة العدد السابق

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  عني 
مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 
حاكم ديب، رعاه الله، اللواء عبدالله خليفة املري 

قائداً عاماً لرشطة ديب.
يف   املري  عبيد  خليفة  عبدالله  اللواء  ولد 
14/8/1965 وتزوج عام 1997 ، ولديه من األبناء 

ثالثة (سعيـد وراشـد وشيخـة).
جامعــة  إعالم  اجتامع،  بكالوريوس  وحصل عىل 
اكادميية  رشطية  علوم  دبلوم   ،  90/ اإلمارات91 
فرجينيا   جامعة  من  دبلوم   ،92/91 ديب  رشطة 
الواليات املتحـدة 2005، والتحق اللواء املري بقوة 
رشطة ديب منذ عام 1992 ومنذ ذلك الوقت وحتى 
تاريخه ساهم يف تحقيق العديد من االنجازات التي 
تخدم رشطة ديب بشكل عام وكذلك عىل مستوى 
االدارة العامة ألمن الهيئات واملنشآت والطوارئ، 
وعىل املستوى الشخيص فقد أسهم منذ عام 2004 
وحتى عام 2014عند تكليفه مبهام مدير إدارة أمن 
حصول  يف  مبارش  وبشكل  الشخصيات  وحامية 
عدد (97) فردا من مرتب االدارة عىل شارة تقدير، 
كام بلغ عدد املشاركات يف املؤمترات وامللتقيات 
الدولية (49) مشاركة وتم اصدار عدد (15) منهجا 
ودليل عمل وانجاز ما ال يقل عن (20) مرشوعا، 
كذلك فقد ارتفع عدد الجامعيني يف االدارة ليصبح 
االجاميل (25) موظفا جامعيا عالوة عىل االنجازات 
االخرى ونتيجة لذلك فقد تم تعيينه نائب مدير 
الهيئات واملنشآت والطوارئ  العامة ألمن  االدارة 

منذ عام 2014 ومن أهم االنجازات :
وكذلك  واملهام  الفعاليات  مواقع  يف  عمل    •
الدامئة  واملتابعة  امليادين  يف  امليدانية  التدريبات 
لها فقد بلغ عدد املهام التي نفذها (250) خالل 
 (10) عدد  االعوام من2015-2011، وحصل عىل 
 (4) اقدام وعدد  (1) وسام  تقدير وعدد  شارات 
بإعداد  قام  ، كام  أنواط خدمة مخلصة وممتازة 
ما ال يقل عن (20) مرشوعا تطويريا يف اجراءات 
العمل، وحصل عىل ما اليقل عن (200) شهادة 
تأمني  يف  املبذولة  الجهود  نتيجة  وتقدير  شكر 

الشخصيات املهمة والفعاليات املعارض. 
• تم تكرميه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد 

الوزراء  رئيس مجلس  نائب  آل مكتوم  راشد  بن 
حاكم ديب ضمن فريق ملف اكسبو 2020.

الدولية  املؤسسات  من  العديد  استقطاب   •
الفرق  رابطة  مثل  التخصصية  الفرق  مجال  يف 
  NTOA االمريكية  املتحدة  بالواليات  التخصصية 
 IBA ومنظمة  الربيطانية،  مرتوبوليتان  رشطة   ،
وذلك لضامن الحيادية يف تقييم الفرق التخصصية 
املنظامت  تلك  جميع  أشادت  حيث  االدارة  يف 
بتميز كافة الفرق من حيث التدريب والجهوزية 

واالجراءات وكذلك املعدات واالجهزة.
تعقد  دولية  عمل  ورش  لعقد  بالتنسيق  قام   •
ورشة  االوىل  املنطقة،  مستوى  عىل  مرة  ألول 
عمل مواجهة املواد الكيامئية واملشعة عام 2011 
والثانية ورشة عمل تأمني الفعاليات بالتعاون مع 

رشطة مرتوبوليتان الربيطانية.
والتي  الفعاليات عام 2008  تأمني  لجنة  • أسس 
مختلف  بني  واالجراءات  الجهود  بتوحيد  تعنى 
الدوائر واالدارات املعنية بـتأمني الفعاليات تحت 
مظلة واحدة وقد تم تكليفي كمنسق عام للجنة 
اللجنة عىل جائزة برنامج  ونتيجة لذلك حصلت 

ديب لألداء الحكومي املتميز عام 2012 .
• ترأس العديد من فرق العمل طوال فرتة قيادته 
نائب  وتعيينه  الشخصيات  وحامية  أمن  إلدارة 
واملنشآت  الهيئات  ألمن  العامة  االدارة  مدير 

والطوارئ.
جائزة  يف  الفعاليات  تأمني  لجنة  مبلف  شارك   •
لندن ووصول   – املتحدة  باململكة  االمني  التميز 
يقارب  ما  عىل  متفوقا  النهائية  للمراحل  امللف 
تأمني  قطاعات  مختلف  من  أمني  ملف   1000

الفعاليات يف العامل .
• التحق بأكادميية FBI بالواليات املتحدة االمريكية 

ملدة (3) أشهر وحصلت عىل تقدير ممتاز .
الخاصة  للفرق  الدولية  املنافسات  يف  شارك   •
بالواليات املتحدة االمريكية خالل االعوام -2005
2009 وحصول فريق الفرقة الخاصة عىل امليدالية 
من  فريق   (80) عىل  يزيد  ما  ضمن  الربونزية 

مختلف الوحدات الخاصة عىل مستوى العامل .

التوقف معناه التراجع، فال بد أن 
تبدع باستمرار، فإن لم تستطع عليك 

أن تترك المكان لغيرك.
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نتيجة  املعدية  الرئوية  األمراض  من  الرئوي  السل   
اإلصابة بنوع من البكترييا املعدية و تنتقل من شخص 

إىل آخر عن طريق رذاذ الهواء.
أهم أعراض السل الرئوي تتمثل يف :

• أمل يف الصدر.
• السعال املستمر ملدة ثالث أسابيع أو أكرث.

• فقدان الوزن و الشهية.
• حمى شديدة.

• خروج دم مع السعال.
األشخاص األكرث عرضة لالصابة بالسل الرئوي:

• األشخاص الذين يقطنون مع أشخاص لديهم مرض 
السل الرئوي.

• املناطق الفقرية و الخالية من رشوط السالمة.
• األشخاص الذين لديهم ضعف املناعة الطبيعية.

الفحص  باملرض عن طريق  املصابني  تشخيص  يتم   •
عن  أيضا  و  البكترييا،  عن  للكشف  للبلغم  املجهري 

طريق عمل التصوير االشعاعي للصدر.
 أهم طرق الوقاية من السل الرئوي:

19.5.2014

2.5.2014

11.5.2014

محمد بن زايد ورئيس وزراء ماليزيا يشهدان 
ختام التدريب العسكري المشترك بين البلدين

القوات المسلحة توقع مذكرة 
تفاهم مع أكاديمية ربدان

ولي عهد الشارقة يستقبل وفدا من 
القوات المسلحة

ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو  أول  الفريق  شهد 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ودولة محمد 
إحتفال  اليوم  ماليزيا  وزراء  رئيس  عبدالرزاق  تون  نجيب 
ختام التدريب العسكري املشرتك الذي أطلق عليه إسم ” منر 
الصحراء 2014 ” بني القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة والقوات املسلحة ملاليزيا.

العربية  اإلمارات  لدولة  املسلحة  القوات  وقعت 
مع  تفاهم  مذكرة  املايض  إبريل  يف  املتحدة 
املجاالت  يف  التعاون  بشأن  ربدان  أكادميية 
توازن  جناح رشكة  يف  وذلك  والتدريبية  العلمية 
بأرض املعارض يف أبوظبي خالل فعاليات معرض 

.ISNR

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ويل 
السادس من مايو لعام 1976 الشارقة أن  عهد ونائب حاكم 
الجهود  توحدت  ففيه  اإلمارات  ذاكرة  من  ميحى  لن  تاريخ 
املثمرة يف قرار توحيد القوات املسلحة تحت راية وعلم واحد.

• تجنب االختالط باألشخاص املصابني بالعدوى دون الســل الرئـــوي
اخذ االحتياطات املناسبة.

• التهوية الجيدة و تغطية فم املريض عند العطس 
أو السعال.

• االلتزام بقواعد السالمة العامة و النظافة الشخصية.
عالج السل الرئوي عن طريق األعشاب:

النرسين لعالج مرض السل  1-  يستعمل مغيل مثار 
النزف  ويوقف  السعال  حدة  من  فيخفف  الرئوي 

الدموي املرافق للقشع .
يحرض مغيل من اضافة مقدار ملعقة 

من الثامر الجافة ، بعد تفتيتها ، 
اىل كوب من املاء ويغىل عىل 

النار ، ثم يصفى ويرشب 3
اكواب موزعة كل يوم .

اوراق  من  كمية  تغىل 
الجزر االصفر اليابسة ( 30

غرام ) يف لرت من املاء ملدة 5
دقائق ، ويرتك ليتخمر مدة 10

دقائق اخرى ، ثم يصفى ويرشب 
منه ملعقة كبرية 3 مرات موزعة كل يوم .

الجذور  من  كبرية  ملعقة  بنسبة  مغيل  تعمل    -2

لكل فنجان من املاء ، ويغىل ملدة 10 دقائق ، يصفى 
ويرشب منه من 2 اىل 3 فناجني كل يوم .

او يستعمل متحلب العشبة ما عدا جذورها ، وذلك 
بنسبة ملعقتني صغريتني من العشبة املفرومة ( جذع 
، اوراق ، ازهار ) لكل فنجان واحد من املاء الساخن 
بدرجة الغليان ، ويرتك يستحلب 10 دقائق ، يصفى 

ويرشب منه مقدار فنجانني يف اليوم ملدة 21 يوما .

ملعقة 
 ،

رشب 
عة كل يوم .

الجذور  من  كبرية  عقة 
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َعْن َعائَِشَة ريض الله عنها قَالَْت: كَاَن رَُسوُل اللَِّه 
َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُصوُم َحتَّى نَُقوَل: َال يُْفِطُر 

ارِِميُّ َوالدَّ
أمته عىل  الله عليه وسلم  النبي صىل  وقد حّث 

الً  . الصيام يف أول شهر شعبان ووسطه تنفُّ
ِبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه  وَعْن ِعْمرَاَن بِْن ُحَصنْيٍ َعِن النَّ
َوَسلََّم: أَنَُّه َسأََل رَُجًال فََقاَل: «يَا أَبَا فَُالٍن أََما ُصْمَت 
أَفْطَرَْت  «فَِإَذا  قَاَل:  َال  قَاَل:  َشْعبَاَن؟»  ِر  َرسَ ِمْن 

» متفق عليه فَُصْم يَْوَمنْيِ
َعْن َعائَِشَة ريض الله عنها  قَالَْت: كَاَن يَُكوُن َعَيلَّ 
ِيف  إِالَّ  أَقِْيضَ  أَْن  أَْستَِطيُع  فاََم  رََمَضاَن  ِمْن  ْوُم  الصَّ

َشْعبَاَن. متفق عليه.
صيام  عدم  هو  هنا  عليه  التنبيه  ينبغي  ومام 
يوم الشّك وهو اليوم الذي ال يعلم هل هو من 
رمضان أو من شعبان حني ال تثبت الرؤية .فإذا 

ثبتت الرؤية فهنا ينوي صيام شهر رمضان.
َعْن أيَِب ُهَريْرََة رَِيضَ اللَُّه َعْنُه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه 
َوأَفِْطُروا  لُِرْؤيَِتِه  «ُصوُموا  َوَسلََّم:  َعلَيِْه  اللَُّه  َصىلَّ 
َشْعبَاَن  َة  ِعدَّ فَأَكِْملُوا  َعلَيُْكم  غم  فَِإْن  لُِرْؤيَِتِه 

ثـََالثِنَي» متفق عليه

كان النبي صلى هللا عليه وسلم 
يكثر من صيام النوافل ، وكان 

يكثر من في شهر شعبان وذلك 
استعدادًا لشهر رمضان المبارك 

شهر الصوم.

الصيام فــــــــي 
شعبــــــان

مسجد الملك 
عبد هللا األول

إعداد: د. ابراهيم آل حمد الجنابي 
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النمط  عىل  املزخرفة  الجصية 
الرتايث العريب االسالمي، وكذلك 
الثانية  املئذنة  انشاء  شملت 

وقبة جديدة.

تصميم املسجد:
صمم املسجد عىل  شكل مثمن 
بقبة  ومغطى  األضالع،  منتظم 
ويبلغ  املساحة  كامل  عىل 
واحد  وارتفاعها  مرتا  وثالثون  خمسة  قطرها 
وثالثون مرتا، وهى مبنية بدون أعمدة ومرتكزة 
عيل األطراف الخارجية لصحن املسجد. واملسجد 
من الداخل يشتمل عىل املحراب حيث النقوش 
البديعة والزخارف الجميلة، ثم املنرب، ناهيك عن 
وجود التكييف والتربيد ليشعر املصلون بالراحة 

خالل فرتات الصالة.
روعة  عىل  شاهداً  الجميل  املسجد  هذا  ويبقى 
عاصمة  يف  رونقها  وجامل  اإلسالمية  الحضارة 
يف  عاّمن  هي  الدنيا  عواصم  أجمل  من  عربية 

األردن الشقيقة . 

املسجد،  يتطلبها  التي  االساسية  املرافق  معظم 
ودار  واملكتبة  املسجد،  وقبة  صحن  بناء  من 
واملئذنة  امللكية،  واملقصورة  الكريم،  القران 
اجتامعات  وقاعة   ، العاملني  ومساكن  االوىل، 
وصالون   ، الفرعية  لالجتامعات  وقاعتني  رئيسة، 
للنساء،  ومصىل  املركز،  الدارة  وغرف  استقبال، 
وجميع   ، السيارات  ومواقف  املسجد،  ورواق 

ملحقات هذه املرافق. 
والتي  الثانية  املرحلة  إنجاز  تم  ذلك  بعد  ثم 
انجاز  تم  حيث   : األعامل  بقية  عىل  اشتملت 
االعامل املرتبطة بالرثيا الرئيسة واإلنارة التلفازية 
الرئيسة  املؤمترات  وقاعة  املسجد  صحن  داخل 
وبقية  والرثيات  االخرى  اإلنارة  اعامل  وبقية 
واملرشبيات  املنرب  مثل   ، الخشبية  االعامل 
واالسقف  املشغول،  والرخام  والسجاد  واألثاث 

يف  الحضارية  املعامل  أبرز  من  شاهق  معلم  هو 
يتميز  الشقيق،  األردن  عاصمة  عاّمن   مدنية 
من  وهو  بنيانه،  واتساق  بجامله  املسجد  هذا 
أكرب املساجد يف األردن  حيث يتسع لثالثة آالف 
تخليداً  1989م  سنة  املسجد  هذا  بني   . مصلٍّ
الهاشمي عبدالله األول  وهو أول  امللك  لذكرى 

ملوك اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة.
وهو عبد الله األول بن الرشيف حسني بن عيل 
املتوىف سنة  1951 م، ملك ومؤسس  الهاشمي  

اململكة األردنية الهاشمية .
ببناء  الله  رحمه  طالل  بن  الحسني  امللك  أمر 
بنفسه، سنة  األساس  ،ووضع حجر  املسجد  هذا 

1982م، واكتمل بناء املسجد سنة 1989م. 
ترسُّ  رائعة  بطريقة  املسجد  هذا  تصميم  تّم 

الناظرين. فجمع بني األصالة واملعارصة. 
شملت   فاألوىل   مرحلتني  عىل  املسجد  بناء  تم 

َويُْفِطُر َحتَّى نَُقوَل: َال يَُصوُم َوَما َرأَيُْت رَُسوَل اللَِّه 
قّط  شهر  ِصيَام  اْستْكمل  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصىلَّ 
ِيف  ِصيَاًما  ِمْنُه  أَكْرَثَ  َشْهٍر  ِيف  َرأَيْتُُه  َوَما  رََمَضاَن  إِالَّ 
كُله  كَاَن يَُصوم شْعبَان  قَالَْت:  ِرَوايٍَة  .َوِيف  َشْعبَاَن 

يال) متفق عليه. وَكان يَُصوم شْعبَان إِالَّ قَلِ
َرأَيُْت  (َما  قَالَْت:  عنها  الله  ريض  َسلََمَة  أُمِّ  وَعْن 
ِبيَّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّم يَُصوُم َشْهَريِْن ُمتَتَاِبَعنْيِ  النَّ
َسايِئُّ َوابُْن  إَِال َشْعبَاَن َورََمَضاَن) رواه أَبُو َداُوَد َوالنَّ
لكنه  َصِحيٌح.  إِسَناٌد  َهَذا  الرتمذي وقَاَل:  َماَجْه و 
صىل الله عليه وسلم نهى عن الصوم بعد النصف 
من شعبان ملن مل يكن متعّوداً عىل الصيام .وذلك 

استعداداَ لشهر رمضان املبارك.
َعْن أيَِب ُهَريْرََة رَِيضَ اللَُّه َعْنُه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه 
فََال  َشْعبَاُن  انْتََصَف  «إَِذا  َوَسلََّم:  َعلَيِْه  اللَُّه  َصىلَّ 
َماَجْه  َوابُْن  ِْمِذيُّ  َوالرتِّ َداُوَد  أَبُو  َرَواُه   . تَُصوُموا» 
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مايو

لقاء الدوحة وقضايانا المصيرية 
على طريق الوحدة

العدد: 70 -مايو 19771977
إعداد: راية المزروعي

من أجل خري شعبي دولة اإلمارات العربية 
بني  اللقاء  هذا  جاء  قطر  ودولة  املتحدة 

زايد وخليفة.
وكان طبيعيا والزعيامن العربيان يتأثران مبا 
حولهام ويؤثران فيه ان تتوسع املحادثات 
إىل  الثنائية  العالقات  مناقشة  فتتعدى 

قضايا خليجية وأخرى متس االمة العربية 
فالعامل، كانت رحلة زايد اىل قطر ناجحة 
كل النجاح وتناولت كل الشؤون املصريية 
وحارضا  تاريخا  البلدين  بني  تربط  التي 
بني  التام  التوافق  وأظهرت  ومستقبال، 
الشقيقني زايد وخليفة، أما الحفارة الكبرية 

مثل هذا الحلم الكبير ال يقدر على تحقيقه غير قلة من الرجال 
ولقاء الدوحة يؤكد اننا نسير خطوات على طريق الوحدة تحت 

قيادة هذه القلة من الرجال

التي  والشعبي  الرسمي  املستويني  عىل 
بن  زايد  الشيخ  السمو  صاحب  بها  قابل 
سلطان خالل االيام الثالثة التي قضاها يف 
قطر فتؤكد الشعور املوحد الذى يربط بني 

الشعبني.

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

من ذاكرة عدسة 
درع الوطن

قامت السيدة الجليلة قرينة سمو 
رئيس الدولة بجولة تفقدية زارت 
خاللها مراكز تعليم الكبار بمدينة 

أبوظبي حيث شهدت عددا من 
المعارض التي اقامتها الطالبات 

بمناسبة زيارتها لمدارسهن.

وصل الى البالد السيد حسنى مبارك نائب 
رئيس جمهورية مصر العربية ضمن رحلة 
طويلة وسريعة زار فيها عددا من البالد 

العربية والصديقة، وقد حمل رسالة سلمها 
الى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان من أخيه الرئيس محمد انور السادات.

نيابة عن سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 
قائد المنطقة الغربية قام سعادة العقيد الركن 

حمد هالل مساعد قائد المنطقة العسكرية 
الغربية لالدارة واالمداد والتموين بتخريج دورة 

امن االشارة رقم ١ التي عقدت لكبار الضباط.

93




