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االفتتاحـية

نعم ... القــــــادم أفضـــل
متثل دولة اإلمارات العربية املتحدة منوذجاً فريداً من األمن واألمان واالس��تقرار واالنجازات التنموية النوعية يف 

محيط اقليمي مضطرب ميوج بعوامل التش��تت والفوىض والرصاعات. وهذا الواقع التنموي اإلمارايت االستثنايئ مل يكن 

وليد اللحظة بل حصاد س��نوات وعقود طويلة من التخطيط والعمل عىل بناء دولة منوذج يكن لها العامل كل التقدير 

واالحرتام، كام أنه حصاد وشائج وروابط متينة تجمع بني قيادة رشيدة وشعب ويف.

نعم ... القادم أفضل، فقيادتنا الرشيدة وعىل رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة � حفظه الله � تضع ش��عبها نصب عينيها، وتجعل رفاهيته وس��عادته هدف اسرتاتيجي لها وأولوية تتصدر 

اهتامماتها؛ لذا نجد أن س��يدي صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة يعرب عن قناعة سموه الراسخة بأن ما تحقق حتى اآلن من انجازات ليس نهاية املطاف، بل يرى سموه 

أن املجلس الوزاري الجديد بدمائه الش��ابة، يسعى إىل  "مواصلة تحقيق تطلعات وطموحات شعب دولة اإلمارات يف 

املزيد من التقدم والرخاء وترسيخ مكانة الدولة الريادية إقليمياً ودولياً يف املحافل كافة".

نعم ... القادم أفضل، فقد جاءت كلامت سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مبناسبة حضور 

سموه أداء الحكومة الجديدة اليمني الدستورية يف قرص املرشف بأبوظبي، مبنزلة عالمات اسرتشادية وبوصلة وخارطة 

طريق للمستقبل، حيث حملت رؤية مفعمة باألمل والتفاؤل وتحمل قدراً هائالً من الرغبة يف تقديم األفضل لشعبنا 

الويف؛ فحني يؤكد سموه أن مسرية دولة اإلمارات متيض  بثبات وطموح ال حدود له نحو مستقبل أفضل لألجيال 

الحارضة والقادمة مس��تثمرة قاعدتها التنموية الصلبة يف االنس��ان والوطن، فإنه يقدم حوافز قوية ألبناءنا املواطنني 

واملواطنات عىل املزيد من العمل واإلنتاج واإلسهام يف هذه املس��رية التي تتجه نحو غد أفضل ليس لإلمارات فقط، 

ولكن للمنطقة الخليجية والعربية بأكملها، كون اإلمارات باتت مصدر الهام لآلخرين مبا لها من قصب السبق يف متكني 

الشباب واملرأة وتحقيق السعادة والرفاهية لشعبها وتعزيز وتعميق القيم اإليجابية التي تدعو إىل التسامح والحوار 

بني الثقافات والش��عوب والحضارات، كام قال سموه، فالتجربة اإلماراتية باتت بالفعل قدوة ومنوذج يحتذى يف بناء 

الدول واملجتمعات الناهضة، الباحثة عن خوض تنافسية القرن الحادي والعرشين بكل متطلباتها ومقوماتها البرشية 

واالنتاجية والتنموية.

نعم ... القادم أفضل، يف ظل حكمة قيادتنا الرشيدة، ووالء وانتامء أبناء شعبنا املعطاء، الذي يرضب أروع األمثلة 

يف االرتباط باألرض والوفاء للقيادة وبذل الغايل والنفيس من أجل الدفاع عن تراب هذا الوطن، وهنا تربز تضحيات 

أبطال قواتنا املسلحة الباسلة، درع الوطن وسيفه وحصنه الحصني وسياجه املتني، الذين تبوؤا صدارة قامئة العطاء 

الوطني مبا يقدمون يف سبيل رفعة هذا الوطن والحفاظ عىل قدرته ومكانته االقليمية والدولية.

نعم ...القادم أفضل، لشعب يحظى باهتامم قيادة ال تبخل عليه بأي جهد أو عطاء، فالتفرد اإلمارايت ال يتمثل فقط 

يف انجازات التنمية، وما ترتجمه من مس��تويات عاملية تنافسية يف السعادة والرفاه االجتامعي للمواطنني واملواطنات، 

بل يتمثل أيضاً يف عالقة قادتنا � حفظهم الله ورعاهم � ببعضهم البعض، التي متثل بدورها حالة عاملية متفردة 

يف اإلحرتام والتقدير وتعد مصدر فخر لنا � كمواطنني � فالكل يتس��ابق بإخالص نادر يف خدمة وطننا الغايل، والكل 

يستشعر حجم املسؤولية الوطنية امللقاة عىل عاتقه، ويعمل بروح التحدي وإنكار الذات ووضع مصلحة املواطن 

فوق أي اعتبار آخر.

نعم ... القادم أفضل، يف ظل قيادة تحرتم وتقدر كل من بذل قطرة عرق أو أدى مهمة وتحمل مسؤولية بإخالص، 

فلم يكن تعبري سيدي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره الجزيل للوزراء السابقني سوى انعكاس لثقافة الوفاء 

وتقدير العمل واإلنجاز، املتعمقة ضمن منظومة قيم املجتمع اإلمارايت، التي متثل بدورها أحد األس��يجة الفكرية 

والثقافية، التي تسهم بقوة متجددة يف توفري العافية ومنح الزخم والدافعية الوطنية ألجيالنا الشابة.

نعم ... القادم أفضل، ألننا نثق يف حكومة س��يدي الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم الذي أطلق طاقات التفاؤل 

واألمل يف صدورنا جميعاً بتش��كيلة الحكومية الجديدة، التي تحمل س��امت إمارات املستقبل، مؤكداً سموه أنه أوىف 

بالوعد الذي قطعه عىل نفسه حني قال "منذ أطلقت االسرتاتيجية األوىل للحكومة يف العام 2007 أعلنت يف حفل 

اإلطالق أن الغاية من هذه االس��رتاتيجية هي تحقيق الس��عادة للمجتمع وألبنائنا املواطنني" مضيفاً سموه "إننا منيض 

يف الطريق الصحيح، وأن املستقبل سيكون أكرث سعادة بإذن الله".

نعم ... القادم أفضل، ألننا نثق يف أن اإلمارات بأيد أمينة، ونثق يف حكمة ووطنية قيادتنا الرشيدة، وعىل رأسها 

سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة � حفظه الله، ونثق أيضاً يف وعد صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  حني قال "أننا لن نتوقف عن استثامر جميع مواردنا لتحقيق راحة وسعادة الجميع، 

وبأن ماضينا مرشف، وحارضنا يبعث عىل الس��عادة، ومستقبلنا مرشق بإذن الله، وأطلب من جميع أبناء الوطن أينام 

كان موقعهم أن يتفاءلوا، وأن يعملوا، وأن يعيشوا بسعادة، وأن يسعوا دامئاً ملرضاة الله، وراحة أرسهم وأبنائهم".

نعم ....القادم أفضل، وأجمل بإذن الله، وستبقى دولتنا الحبيبة منوذج تنموي رائد يعتمد عىل مهارات وعقول 

أبنائها، الذين هم رهاننا ملستقبل زاهر إن شاء الله،  فلنفرح مباضينا، ونسعد بحارضنا، ونتفائل مبستقبلنا •
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

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

مجلة شهرية عسكرية واسرتاتيجية
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األخبار

نائـب رئيـــــس الدولـــــة وويل عهــد أبوظبــــــي يقـدمـــــان واجــــــــــــــب التعـــــــــازي
اإلمــــــــارات تشيـــــع شـــهداء الواجــــب عــبداهلل جمعـة حســـن الشامســـي و عبيــــد ســـــــــــــــالم ســــــــــــــعيد البـــدواوي ومحمـــد راشـــــد علي الظنحــاني

ش��يعت دولة اإلمارات العربية املتحدة شهداء الواجب 

عبدالله جمعة حس��ن الش��اميس و عبيد س��امل سعيد 

البدواوي و محمد راشد عيل الظنحاين اللذين استشهدوا 

أثناء تأدية واجبهم الوطني ضمن القوات املش��اركة يف 

عملية إعادة األمل للتحالف العريب الذي تقوده اململكة 

العربية السعودية للوقوف مع الرشعية يف اليمن.

ش��ارك يف التش��ييع عدد من أصحاب السمو الشيوخ و 

املسئولني وقيادات وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات 

املسلحة والرشطة والشخصيات العامة إىل جانب جموع 

املواطنني .

الشهيد عبدالله جمعة حسن الشاميس
أعلنت القيادة العامة للقوات املسلحة يف 14 فرباير 

املايض استش��هاد عبدالله جمعة حس��ن الش��اميس 

وإصاب��ة آخر، ضمن املش��اركني يف عملي��ة »إعادة 

األم��ل« مع ق��وات التحال��ف العريب ال��ذي تقوده 

اململكة العربية الس��عودية للوقوف مع الرشعية يف 

اليمن.

وتقدمت القيادة العامة للقوات املس��لحة بتعازيها 

ومواس��اتها إىل ذوي الشهيد، سائلة الله عز وجّل أن 

يسكنه فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته.

وقد وصل إىل مطار البطني الخاص بأبوظبي جثامن 

الشهيد عىل عىل منت طائرة عسكرية تابعة للقوات 

الجوي��ة والدفاع الج��وي، يرافقه ع��دد من ضباط 

وضباط صف القوات املسلحة.

وجرت عىل أرض املطار املراس��م العسكرية الخاصة 

باس��تقبال جثامن الش��هيد، حيث كان يف االستقبال 

عدد من كبار ضباط القوات املسلحة.

الشهيد عبيد سامل سعيد البدواوي
أعلن��ت القي��ادة العامة للقوات املس��لحة يف 21 

فرباير املايض استشهاد أحد جنودها البواسل عبيد 

سامل سعيد البدواوي..وذلك يف حادث تدهور آليته 

العسكرية خالل أدائه واجبه الوطني أثناء تواجده 

يف اململكة العربية السعودية الشقيقة .. للمشاركة 

يف عملية » إع��ادة األمل » ضمن التحالف العريب 

الذي تق��وده اململك��ة للوقوف م��ع الرشعية يف 

اليمن. 

وتقدمت القيادة العامة للقوات املسلحة بتعازيها 

ومواس��اتها إىل ذوي الشهيد .. سائلة الله عز وجل 

أن يسكنه فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته. 

التضحيات وجالئل 
املواقف املشرفة 
البنائنا ستظل على 

الدوام حمل فخر 
واعتزاز شعبنا

 محمد بن راشد يقدم واجب العزاء يف شهيد الوطن عبدالله جمعة الشاميس
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اإلمــــــــارات تشيـــــع شـــهداء الواجــــب عــبداهلل جمعـة حســـن الشامســـي و عبيــــد ســـــــــــــــالم ســــــــــــــعيد البـــدواوي ومحمـــد راشـــــد علي الظنحــاني

الشهيد محمد راشد عيل الظنحاين
 في��ام أعلنت القي��ادة العامة للقوات املس��لحة 

يف 27 فرباير املايض استش��هاد محمد راش��د عيل 

الظنح��اين أحد جنودها البواس��ل وذلك يف حادث 

تدهور آليته العسكرية خالل أدائه واجبه الوطني 

يف عملية » إع��ادة األمل « ضمن التحالف العريب 

الذي تقوده اململكة العربية الس��عودية للوقوف 

مع الرشعية يف اليمن. 

وتقدم��ت القي��ادة العام��ة للقوات املس��لحة 

بتعازيها ومواس��اتها إىل ذوي الشهيد سائلة الله 

عز وجل أن يس��كنه فس��يح جناته وأن يتغمده 

بواسع رحمته. 

محمد بن راش��د يق��دم واج��ب العزاء يف 
شهداء الوطن 

قدم صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب 

»رع��اه الله« واجب العزاء يف ش��هداء الوطن والواجب 

الذين قضوا دفاعا عن الرشعي��ة يف الجمهورية اليمنية 

الشقيقة خالل مشاركتهم ضمن قواتنا املسلحة الباسلة 

يف عملية إعادة االمل يف اليمن.

ووصف س��موه ش��هداء الوط��ن الغايل بأحب��اب الله 

سبحانه وتعاىل وأحباب قيادتهم وشعبهم كونهم وأبناء 

وبنات ش��عبنا والقيادة أبن��اء زايد طيب الله ثراه الذي 

زرع يف نف��وس الجميع وقلوبهم حب الوطن واملواطنة 

الصالحة وحب الخري واملس��اعدة لالخرين برصف النظر 

عن انتامئهم الجغرايف أو العرقي أو الديني.

وأكد س��موه خالل مواساته ألرس الش��هداء أن دولتنا 

رئيس��ا وقيادة وحكومة وش��عبا تفتخر أمي��ا افتخار 

بأبنائها وبناتها الذين يشكلون ركيزة الدولة العرصية 

وأس��اس البني��ان بعقوله��م وعلومهم وس��واعدهم 

والجميع يؤدون واجبهم تج��اه وطنهم وترابه الغايل 

وصيان��ة مكتس��باته الحضاري��ة واإلنس��انية كل من 

موقعه الجندي يف صفوف قواته املس��لحة والطبيب 

يف مستش��فاه وعيادته واملعلم يف مدرسته واملزارع يف 

مزرعت��ه والطالب يف جامعت��ه واألم يف أرستها فالكل 

يتحمل مسؤولياته الوطنية واألخالقية بأمانة وإخالص 

ووف��اء وهذا مصدر قوتن��ا ومبعث إعتزازن��ا بأبنائنا 

وبناتنا األوفياء .

وقام صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

بزيارة مجلس عزاء الشهيد البطل عبدالله جمعة حسن 

نثمن وقوف األسر 
خلف أبنائها وهم 

يؤدون أدوارا تاريخية 
يف مرحلة دقيقة من 

تاريخ املنطقة

   محمد بن زايد يقدم واجب العزاء يف شهيد الوطن عبيد سامل البدواوي
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األخبار

ه��ذا الوط��ن ونرصة أش��قائهم يف ص��ور تعكس مدى 

التضحية واإلخ��الص والعطاء البن اإلمارات تجاه وطنه 

وشعبه وامته.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل القوات املسلحة 

خ��الل زيارته ملجلس عزاء ش��هيد الوط��ن والواجب 

عبدالله جمعة حسن الشاميس يف منطقة شعم برأس 

الخيمة ع��ن خالص تعازيه وصادق مواس��اته ألرسة 

وذوي الش��هيد ، داعيا الله العيل القدير أن يتغمده 

بواس��ع رحمته وأن ينزله منازل الصديقني والشهداء 

واألبرار وأن يس��كنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصرب 

والسلوان.

وتبادل صاحب الس��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل 

نهي��ان األحادي��ث الودية م��ع ذوي الش��هيد، ومثن 

سموه وقوف األرس خلف أبنائها، وهم يؤدون أدواراً 

تاريخي��ة ومفصلية أمام التحدي��ات يف هذه املرحلة 

الدقيقة يف تاريخ املنطقة.

كام قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة 

واجب العزاء إىل أرسة شهيد الوطن والواجب عبيد سامل 

سعيد البدواوي، وعرب سموه خالل زيارته ملجلس العزاء 

يف منطقة مصفوت بعجامن عن خالص تعازيه وصادق 

مواس��اته لوالد وإخوة وذوي الشهيد.. داعيا الله العيل 

القدي��ر أن يتغم��ده بواس��ع رحمت��ه وأن ينزله منازل 

الصديقني والش��هداء واألبرار وأن يسكنه فسيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

كام قدم صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد األعىل القوات 

املس��لحة واجب العزاء إىل أرسة شهيد الوطن محمد 

راش��د عيل الظنحاين، وأعرب س��موه خ��الل زيارته 

ملجلس العزاء يف منطقة قدفع يف الفجرية عن خالص 

تعازيه وصادق مواساته ألرسة وذوي الشهيد محمد 

راش��د عيل الظنح��اين .. داعيا الله الع��يل القدير أن 

 محمد بن راشد يقدم واجب العزاء يف شهيد الوطن محمد راشد الظنحاين

 حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء يف شهيد الوطن عبدالله جمعة الشاميس

شهداء الوطن أحباب 
اهلل سبحانه وتعاىل 

وأحباب قيادتهم 
وشعبهم

الش��اميس يف منطقة ش��عم بإمارة رأس الخيمة إذ عرب 

سموه إىل إخوان وذوي الشهيد الشاب عن صادق عزائه 

ومواس��اته لهم يف فقي��د الوطن الذي الق��ى وجه ربه 

االعىل خالل أدائه لواجبه الوطني والقومي واالنس��اين 

يف اليمن الشقيق.

كام قام س��موه بزيارة مجلس عزاء شهيد الوطن محمد 

راشد الظنحاين يف منطقة قدفع يف الفجرية حيث أعرب 

صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب لوالد وأشقاء وذوي الفقيد عن صادق عزائه 

ومواساته راجيا الخالق تبارك وتعاىل أن يتغمده بواسع 

رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

بالدعاء إىل الله العيل القدير أن يتغمد ش��هداء الوطن 

االبرار بواس��ع رحمته ورضوانه ويسكنهم جميعا فسيح 

جناته. 

محمد بن زايد: أبناؤنا أوفياء
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل القوات املس��لحة إن 

أبناء اإلمارات كانوا وما زالوا أوفياء لسري اآلباء واألجداد 

ولقي��م العطاء والبذل التي »غرس��وها يف نفوس��نا مبا 

قدموه م��ن تضحيات وأع��امل جليلة تجل��ت صورها 

بالعدي��د من املواقف املرشفة الت��ي أبدوها يف ميادين 

الب��ذل والرشف والعطاء يف س��بيل رفعة الوطن وعزته، 

والتي س��تظل عىل ال��دوام محل فخر واعتزاز ش��عبنا 

الويف وقيادته الحكيمة«، وحيا سموه الشجاعة واإلقدام 

والبطوالت التي قدمها الجندي اإلمارايت يف ساحات العز 

وال��رشف، والت��ي تعكس املعدن األصي��ل ألبناء الوطن 

وانتامئهم العميق لهذه األرض الطيبة .

واكد سموه فخر واعتزاز دولة اإلمارات العربية املتحدة 

بأبنائه��ا األبرار الذي قدموا أغىل ما ميلكون ألجل تراب 
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يتغمده بواس��ع رحمته وأن ينزل��ه منازل الصديقني 

والش��هداء واألبرار وأن يسكنه فس��يح جناته ويلهم 

أهله وذويه الصرب والسلوان. 

حاكم الفجرية يقدم واجب العزاء يف ش��هيد 
الوطن محمد راشد عيل الظنحاين

 قدم صاحب الس��مو الش��يخ حمد بن محمد الرشقي 

عض��و املجلس األعىل حاكم الفج��رية واجب العزاء إىل 

أرسة ش��هيد الوطن محمد راشد عيل الظنحاين، وأعرب 

س��موه خالل زيارته مجل��س الع��زاء يف منطقة قدفع 

بالفج��رية عن خال��ص تعازيه وصادق مواس��اته ألرسة 

الش��هيد البطل .. داعيا الله الع��يل القدير أن يتغمده 

بواس��ع رحمت��ه وأن ينزله منازل الصديقني والش��هداء 

واألبرار وأن يس��كنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصرب 

والسلوان.

حاكم رأس الخيمة يقدم واجب العزاء ألرس 
الشهداء

قدم صاحب الس��مو الشيخ س��عود بن صقر القاسمي 

عض��و املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة واجب العزاء 

ألرسة الشهيد عبدالله جمعة حسن الشاميس ، وأعرب 

س��موه عن خالص تعازيه ومواس��اته ألرسة الشهيد .. 

داعيا الله تعاىل أن يتغمده بواس��ع رحمته وأن يسكنه 

فسيح جناته مع الشهداء والصديقني واألبرار وأن يلهم 

ذويه الصرب والسلوان. 

ودع��ا الجمي��ع الله عز وجل أن يتغمد ش��هيد الوطن 

بواس��ع رحمته وأن يسكنه فس��يح جناته مع الشهداء 

والصديقني واألبرار وأن يلهم ذويه الصرب والسلوان. 

كام قدم سموه واجب العزاء ألرسة شهيد الوطن عبيد 

سامل سعيد البدواوي.

وأعرب س��موه خ��الل زي��ارة ملجلس عزاء الش��هيد 

مبنطق��ة مصفوت يف إمارة عجامن عن خالص تعازيه 

   محمد بن زايد يقدم واجب العزاء يف شهيد الوطن عبدالله جمعة الشاميس

   حاكم الفجرية يقدم واجب العزاء يف شهيد الوطن محمد راشد الظنحاين

زايد زرع يف النفوس 
والقلوب حب الوطن 

واخلري ومساعدة 
اآلخرين

وصادق مواس��اته لوالد وإخوة وذوي الشهيد .. سائال 

الل��ه الع��يل القدي��ر أن يتغمده بواس��ع رحمته وأن 

يس��كنه فس��يح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل 

الصرب والسلوان.

البواردي وكبار ضباط وزارة الدفاع يقدمون 
واجب العزاء

ق��دم مع��ايل محمد أحم��د البواردي الف��اليس وزير 

الدولة لش��ؤون الدفاع يرافقه وف��د من كبار ضباط 

وزارة الدف��اع واج��ب العزاء إىل أرس ش��هداء الوطن 

والواجب.

وأع��رب معاليه خالل زيارته ملجالس العزاء عن خالص 

تعازيه وصادق مواساته ألرسة الشهيد داعياً الله العيل 

القدي��ر أن يتغمده بواس��ع رحمت��ه وأن ينزله منازل 

الصديقني والش��هداء واألبرار وأن يسكنه فسيح جناته 

ويلهم آله وذويه الصرب والسلوان.

رئيس أركان القوات املس��لحة يقدم واجب 
العزاء

قدم س��عادة الفري��ق الركن حمد محمد ث��اين الرميثي 

رئيس أركان القوات املس��لحة واجب العزاء واملواس��اة 

ألرس الش��هداء وذويه��م الذين استش��هدوا أثناء تأدية 

واجبه��م الوطن��ي ضمن قواتنا املس��لحة املش��اركة يف 

عملية "إعادة االمل".  

وتوج��ه رئيس أركان القوات املس��لحة بالدعاء إىل الله 

تع��اىل أن يتغمد الش��هداء األبرار بواس��ع رحمته وأن 

يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقني.
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األخبار

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة يف قرص الشاطئ الفريق أول لويد أوسنت 

قائ��د القيادة املركزية األمريكي��ة الذي يزور البالد 

حاليا .

وجرى خالل اللقاء الذي حرضه س��عادة الفريق 

الرك��ن حمد محم��د ث��اين الرميثي رئي��س أركان 

القوات املس��لحة اس��تعراض العالقات القامئة بني 

دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة والواليات املتحدة 

األمريكي��ة يف عدد من املجاالت وبش��كل خاص ما 

يتعلق بدعم التعاون والتنسيق القائم بني البلدين 

يف الش��ؤون العس��كرية والدفاعية وأهمية تعزيزه 

وتطويره مبا يخدم املصالح املشرتكة .

وتن��اول اللقاء أيضا تبادل وجه��ات النظر حول 

املس��تجدات واألحداث الراهنة يف املنطقة إضافة 

إىل عدد من القضايا ذات االهتامم املشرتك .

حممد بن زايد يستقبل قائد القيادة املركزية األمريكية
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التق��ى س��عادة الفريق الرك��ن حمد محمد ث��ان الرميثي 

رئيس أركان القوات املس��لحة خالل الزي��ارة التي قام بها 

فرباي��ر إىل مرص كال عىل ح��دة الفريق اول صدقي صبحي 

القائد العام للقوات املس��لحة وزير الدفاع واالنتاج الحريب 

املرصي والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات 

املسلحة املرصي. 

وجرى خالل اللقاءين بحث عالق��ات التعاون بني البلدين 

ال سيام يف املجال العس��كري ومكافحة اإلرهاب واستعادة 

االم��ن واالس��تقرار مبنطقة الرشق األوس��ط وذلك يف ضوء 

عالقات الرشاكة بني البلدين يف العديد من املجاالت . 

من جهة اخرى اكد الفريق محمود حجازي حرص القوات 

املس��لحة املرصية عيل تعزيز مجاالت التعاون ودعم ركائز 

العمل العريب املشرتك ملواجهة التحديات الراهنة التي تهدد 

ش��عوب املنطقة منوها بقوة ومتانة العالقات االسرتاتيجية 

املرصية االماراتية يف العديد من املجاالت . 

من جانبه أثنى رئيس أركان القوات املس��لحة عىل التعاون 

العس��كري االمارايت املرصي والتنس��يق املس��تمر ملواجهة 

املخاطر والتهديدات املختلفة التي تواجه املنطقة. 

رئيس األركان يلتقي وزير الدفاع ورئيس االركان املصريان

ترأس سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان الق��وات املس��لحة، وف��د الدولة املش��ارك يف أعامل 

املؤمتر الثامن لرؤس��اء هيئ��ات األركان لدول التحالف ضد 

تنظيم )داعش( واملقام يف دولة  الكويت الشقيقة. 

و ناقش املؤمتر الذي ش��اركت فيه 29 دولة ممثلة برؤساء 

هيئ��ات األركان م��ن الدول الش��قيقة والصديق��ة تطوير 

الربامج واآلليات الالزمة لتعزيز التنسيق بني الدول األعضاء 

يف التحالف، وفًقا ملا تشهده املنطقة من أحداث وتطورات، 

بهدف الوصول إىل إجراءات تحفظ األمن اإلقليمي والدويل. 

ويأيت املؤمت��ر امتداًدا للمؤمترات الس��بعة الس��ابقة، التي 

عق��دت يف كل م��ن األردن، وفرنس��ا، وأملاني��ا، والواليات 

املتحدة األمريكية، والسعودية، وقطر، وإسبانيا.

رئيس األركان يرتأس وفد الدولة يف مؤمتر رؤساء األركان ضد )داعش( 
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ش��هد صاحب الجاللة املل��ك حمد بن عيىس آل 

خليف��ة عاه��ل مملك��ة البحرين بحضور س��عادة 

الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان 

القوات املس��لحة  افتت��اح مبنى مرك��ز العمليات 

البحري املوح��د، والذي يايت االحتفال به مبناس��بة 

الذك��رى الثامنة واألربعني ليوم تأس��يس قوة دفاع 

البحري��ن الذي يوافق الخام��س من فرباير من كل 

عام. 

وح��رض االفتتاح مع��ايل عبداللطيف بن راش��د 

الزي��اين األمني العام ملجلس التع��اون لدول الخليج 

العربية ورؤساء هيئة األركان بدول مجلس التعاون 

وقادة الق��وات البحرية ب��دول املجلس وعدد من 

كبار الضباط. 

يذك��ر أن مركز العمليات البحري املوحد ينضوي 

تحت القيادة العس��كرية املوحدة ملجلس التعاون 

لدول الخلي��ج العربية والذي اقره أصحاب الجاللة 

والس��مو ق��ادة دول مجل��س التع��اون بإقامته يف 

مملك��ة البحري��ن ضم��ن التعاون العس��كري بني 

األشقاء بدول مجلس التعاون . 

و تم انجاز املرشوع حسب املواصفات واملقاييس 

العاملية التي تؤهله ألداء مهامه عىل أكمل وجه . 

بحضور رئيس األركان ملك البحرين يفتتح » مركز العمليات املوحد«

وقع��ت القوات املس��لحة الدفع��ة الثانية م��ن مذكرات 

التفاه��م م��ع 43 رشك��ة ومؤسس��ة رائ��دة يف الدولة يف 

إط��ار بطاقة »حامة الوط��ن« إحدى املب��ادرات الخدمية 

واالجتامعية والتي أطلقتها القوات املسلحة بهدف اإلرتقاء 

مبستوى الخدمات املقدمة ملنتسبي وزارة الدفاع والقوات 

املسلحة من العسكريني واملدنيني واملتقاعدين. 

جاء ذلك خالل الحفل ال��ذي أقيم يف نادي ضباط القوات 

املسلحة يف أبوظبي حيث وقع مذكرات التفاهم من جانب 

القوات املسلحة .. سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح 

محم��د البلويش رئي��س هيئة اإلمداد يف القوات املس��لحة 

وعدد من ممثيل الجهات التي تم االتفاق معها. 

وأش��اد س��عادة اللواء الركن رئيس هيئة اإلم��داد بالدعم 

املتواص��ل والكبري ال��ذي تحظى به القوات املس��لحة من 

قبل صاحب الس��مو الش��يخ خليف��ة بن زاي��د آل نهيان 

رئي��س الدول��ة القائد األع��ىل للقوات املس��لحة “حفظه 

الله” وباهتامم صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

“رعاه الله” ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان ويل عه��د أبوظبي نائب القائ��د األعىل للقوات 

املسلحة . 

وأك��د أن قيادتنا الحكيم��ة حرصت عىل االهت��امم بأبناء 

اإلمارات وعطائهم اإلنس��اين ودوره��م اإليجايب الفاعل يف 

الحفاظ عىل أمن الوطن ومكتس��باته وس��يادته وال سيام 

أبناء القوات املس��لحة الذين يشكلون درع الوطن وسياج 

األمة املنيع. 

وقال رئيس هيئة اإلمداد إن القوات املس��لحة تهدف ومن 

خالل إصدار بطاقة “ حامة الوطن “ تحقيق الدعم وتعزيز 

سبل التعاون بني املؤسسات العس��كرية والتجارية إضافة 

اىل توف��ري أفضل املميزات وأحس��ن املس��تويات الخدمية 

ملنتسبيها لتلبية احتياجاتهم االستهالكية املتنوعة من خالل 

إقام��ة رشاكات فاعل��ة وناجحة مع املؤسس��ات التجارية 

املختلفة. 

وق��ال إن الجه��ات الت��ي سيس��تفيد منها حامل��و بطاقة 

“حامة الوطن” والتي وصل عددها اىل اآلن / 62 / تش��مل 

رشكات الط��ريان ورشكات االتص��االت ووكاالت الس��يارات 

ورشكات التأمني وتأجري الس��يارات والفن��ادق والجامعات 

واملدارس واألندية الرياضية وخدمات األفراح والعديد من 

املؤسسات الخدمية األخرى . 

ضمن بطاقة » حماة الوطن « توقيع دفعة جديدة من مذكرات التفاهم
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 نظمت القيادة العامة للقوات املس��لحة فرباير املايض 

ملتق��ى ل��رشكاء الخدم��ة الوطنية يف عام��ه الثاين عىل 

التوايل يف فندق ونادي ضباط القوات املسلحة بأبوظبي.

حرض امللتقى اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 

آل نهي��ان رئيس هيئ��ة الخدمة الوطني��ة واإلحتياطية 

وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة ووزارة الداخلية 

وكب��ار املس��ؤولني من مختل��ف الجهات واملؤسس��ات 

الحكومية والخاصة.

وب��دأ برنامج امللتقى بكلمة االفتتاح ألقاها رئيس هيئة 

الخدمة الوطنية واالحتياطية رحب فيها بالحضور وقال 

إنه مىض عىل صدور قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية 

ما يقارب العامني تم خاللهام التخطيط للربنامج وتوفري 

الدع��م الكامل له وتأم��ني متطلباته الرئيس��ية وتعزيز 

الرشاكات االسرتاتيجية مع الجهات ذات العالقة به وقد 

انته��ت الهيئة من إعداد الخطة االس��رتاتيجية للربنامج 

والت��ي تق��وم ع��ىل الرتابط ب��ني األه��داف الوطنية يف 

مختلف املجاالت آخذة بعني االعتبار أن تس��اهم هذه 

االسرتاتيجية يف توضيح الغايات واألهداف االسرتاتيجية 

للربنامج مبا يضمن مس��اعدة الجهات املعنية يف ترجمة 

ه��ذه األهداف إىل مبادرات وأنش��طة من جهة ومتكني 

الهيئة من تنفيذ مهامهام يف اإلرشاف العام عىل الربنامج 

والتنسيق ودعم عملية تطويره من جهة أخرى.

و أوضح اللواء الركن طيار الش��يخ أحمد بن طحنون آل 

نهيان أن ربط اسرتاتيجيات رشكائنا ومبادراتهم وخطط 

العمل لديهم باألهداف االس��رتاتيجية للربنامج سيساعد 

الجميع يف القي��ام بالدور املناط به بكف��اءة عالية كام 

سيضمن تطوير الربنامج واالرتقاء به.

و أض��اف أننا ارتأينا أن يت��م الرتكيز يف هذا امللتقى عىل 

الجوانب االسرتاتيجية للربنامج لذا سيتم استعراض أهم 

وأبرز اإلنجازات التي تم تحقيقها خالل الفرتة الس��ابقة 

باإلضاف��ة إىل بع��ض م��ن الجوانب القانوني��ة للخدمة 

الوطنية كام سنتيح يف هذا اللقاء الفرصة لبعض الجهات 

الت��ي كان لها دور ب��ارز يف الربنامج لط��رح تجربتها يف 

الخدم��ة الوطنية والخدمة البديل��ة للتعرف عىل معامل 

ه��ذه التجربة وتأثري املجندين ع��ىل منظومة العمل يف 

الجهات التي أدوا فيها الخدمة واملهارات التي اكتسبوها 

واملعوقات التي صادفت هذه الجهات بهذا الشأن.

وأكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية أن هدف 

التواجد يف ه��ذا امللتقى هو تفعيل نظام إدارة الرشاكة 

االسرتاتيجية عن طريق االستامع ملقرتحاتكم ومرئياتكم 

حول برنامج الخدمة الوطنية ونحن عىل اس��تعداد تام 

ملناقش��ة التحدي��ات الت��ي ال زالت تش��كل عائقا أمام 

الربنام��ج وتطويره لذا أمتنى م��ن الجميع طرح األفكار 

والحلول بكل موضوعية وشفافية وأنا عىل ثقة تامة بأن 

برنامج الخدمة الوطنية قد سلط الضوء عىل العديد من 

الجوانب التي تحتاج إىل تطوير وتعاون وتنسيق.

وأوضح اللواء الركن طيار الش��يخ أحمد بن طحنون آل 

نهيان رئي��س هيئة الخدمة الوطني��ة واإلحتياطية أحد 

أه��داف امللتق��ى هو التعرف س��ويا عىل نق��اط القوة 

والضعف وفرص التحس��ني مؤكدين أن الخدمة الوطنية 

ليست مجرد برنامج عس��كري يلتحق به شباب الوطن 

ملدة زمنية معينة وإمنا هي منظومة متكاملة ومرتابطة 

جمعت تحت مظلتها حزمة من األهداف الوطنية التي 

تسعى إىل تحقيق رؤية اإلمارات 2021 متمنيا أن يكون 

ه��ذا اللقاء بناء ومثمرا يت��م الرتكيز فيه عىل املعضالت 

مع تقديم الحلول الجادة واملناسبة.

وألقى امللتقى الضوء عىل عدد من املحاور املهمة حيث 

قدمت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية موجزها عن 

اسرتاتيجية برنامج الخدمة الوطنية واالحتياطية وما تم 

انجازه لخطة عام 2016.

واس��تعرضت أهم الجوانب املتعلق��ة بربنامج الخدمة 

الوطني��ة مس��لطة الضوء ع��ىل أهم البن��ود والقرارات 

وااللتزام��ات الت��ي يتوج��ب ع��ىل الجمي��ع مراعاتها 

وتطبيقها فيام يتعلق بش��ؤون مجندي الخدمة الوطنية 

واالحتياطي��ة مبا يتناس��ب والنظم العام��ة املعمول بها 

للهيئة وكافة الجهات املعنية األخرى.

كام تضمن برنامج امللتقى ايجازا عاما عن أهم الجوانب 

املرتبط��ة بصحة ولياقة مجند الخدم��ة الوطنية وما تم 

تطبيقه من مامرس��ات وأنظمة صحية وغذائية ملجندي 

الخدم��ة الوطني��ة باإلضافة إىل أنه متت مناقش��ة أهم 

التحديات والحلول املقرتحة يف كل ما من شأنه النهوض 

مبس��توى األداء والتعاون املش��رتك للربنامج الذي تتوىل 

مس��ؤولية اإلرشاف عليه وإدارة ش��ؤونه هيئة الخدمة 

الوطنية واالحتياطية.

القوات املسلحة تنظم ملتقى شركاء اخلدمة الوطنية الثاين
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مبشاركة قواتنا املسلحة إنطالق متريـن "رعد الشـمال"
انطلقت  يف مدينة امللك خالد العسكرية مبحافظة 

حفر الباطن يف اململكة العربية السعودية املناورة 

العس��كرية “رع��د الش��امل “ والتي تش��ارك فيها 

قوات متثل دول كل من اململكة العربية السعودية 

واإلم��ارات العربي��ة املتح��دة واألردن والبحرين 

والسنغال والسودان والكويت واملالديف واملغرب 

وباكس��تان وتش��اد وتركي��ا وتونس وج��زر القمر 

وجيبويت وس��لطنة ع��امن وقط��ر وماليزيا ومرص 

وموريتانيا باإلضافة إىل قوات درع الجزيرة. 

ويعد مترين “رعد الشامل” واحد من أكرب التامرين 

العس��كرية يف العامل من حيث ك��م ونوعية العتاد 

املس��تخدم لدى قوات ال��دول املش��اركة وهو ما 

يجعل ه��ذه املناورات امل��رة األوىل التي يتم فيها 

اجت��امع كل هذا العدد من الرتس��انات يف تدريب 

موحد يطبق أس��اليب متطورة وغري مس��بوقة يف 

التكتي��كات الحربية باس��تخدام أحدث ماتوصلت 

إليه األسلحة والتجهيزات برا وبحرا وجوا. 

هذا وميثل “رعد الش��امل” نقلة نوعية من حيث 

استخدام القوات يف امليدان حيث ستشهد توظيف 

القدرات املتاحة وفقا ألحدث الخربات والتكتيكات 

الحربية وهو ما من شأنه مضاعفة درجة األداء يف 

ظل دمج اإلمكانات بني كل القوات املشاركة. 

جدير بالذكر أن “رعد الش��امل” أىت يف ظل تنامي 

وتزاي��د الخط��ر الذي يس��تهدف أمن واس��تقرار 

املنطقة م��ن قبل الجامع��ات اإلرهابية مع وجود 

بع��ض التهدي��دات الت��ي تش��كلها بع��ض القوى 

اإلقليمية والذي استلزم اختيار موقعا يوجه رسالة 

عسكرية واضحة للمرتبصني بأمن اململكة العربية 

السعودية وحلفائها.

مدينة امللك خالد العسكرية 
هي أك��رب قاعدة عس��كرية عىل مس��توى الرشق 

األوسط، وش��هدت كربى األحداث العسكرية التي 

ش��اركت فيها اململكة والتزال ع��ىل مدار 27 عاما، 

ابتداًء من »عاصفة الصحراء«، وليس انتهاًء ب�»رعد 

الشامل«.

وال تقترص أهمية مدينة امللك خالد العسكرية عىل 

التاري��خ، وال عىل الجغرافي��ا التي وضعتها يف حفر 

الباطن، بل يف جاملها الذي اكتسبته من تصميمها، 

فهي تبدو للناظر من األعىل زمردة متوهجة وسط 

الصحراء.

اكتس��بت املدين��ة اس��مها ِقب��ل قطاع الهندس��ة 

العس��كرية األمري��ي، الذي صممه��ا يف مثانينات 

القرن املايض، نظري التطابق يف الش��كل بينها وبني 

الزمردة سداسية الشكل.

 وال تكاد تذكر معرك��ة تحرير الكويت عام 1990 

ضمن عمليات »عاصفة الصحراء«، حتى يتبادر إىل 

األذه��ان وتعلو األصوات عىل دورها االس��رتاتيجي 

يف إع��ادة الكويت إىل أهلها إبان االعتداء العراقي، 

وذل��ك نظري اس��تقبالها يف تلك الف��رتة لكافة دول 

التحالف، التي وصل ع��دد جنودها إىل 700 ألف 

مقات��ل، حي��ث كانت قاعدة الح��رب األوىل ومقر 

انطالق العمليات العسكرية.

ويؤكد اللواء املهندس نارص الشيباين، عضو مجلس 

الش��ورى، أن املدينة شيدت لتخلق توازنًا يف املدن 

العسكرية يف اململكة.

وقال: »قبل مدين��ة امللك خالد، كانت هناك مدن 

عسكرية يف خميس مشيط وتبوك والطائف«.

وتكم��ن أهمي��ة املدين��ة يف إحداثه��ا توازنً��ا يف 

املنطقة اإلقليمية، ال سيام لوجود تهديدات تحيق 

باالس��تقرار، كام أن إنش��اءها جاء لي تكون رافًدا 

مهامًّ للمنطق��ة، وموقًعا حيويًّ��ا وتدريبيًّا للقوات 

املسلحة.

وأضاف: »ال ميكن أن نغفل الدور االجتامعي الكبري 

له��ذه املدين��ة العمالقة، حيث تعت��رب من ثروات 

الوط��ن ومن س��بل تنميته املس��تدامة، وأصبحت 

تحقق رافدا اقتصاديا كبريا وحركة حيوية للمواطن 

ال��ذي يقطن داخلها، إىل جانب اس��تفادة املناطق 

القريب��ة منها، خصوصا لوجود مط��ار القيصمومة 

يف املنطقة، كام أنها تعترب عمقا اسرتاتيجيا للخليج 

بش��كل عام، وجرى اختيارها إبان ح��رب الخليج 

الثانية يك تكون منطلًقا للدفاع عن أرايض اململكة«.
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واعلنت اللجنة املنظمة عن نتائج جميع مسابقات 

الرماية حيث تم توزيع 17 سيارة باإلضافة إىل 103 

جوائ��ز مالية للحاصلني عىل املراك��ز األوىل يف كل 

مسابقة كام قام معايل اللواء عبد الله مهري الكتبي 

قائد الوح��دات املس��اندة بتكريم جميع الجهات 

املشاركة و الراعية لفعاليات املهرجان. 

و فاز باملركز االول يف مسابقة رماية الصحون فريق 

الش��اهني و باملركز الثاين فريق ف��زاع /3 و باملركز 

الثال��ث فزاع/ 11 وحل يف املركز الرابع فريق نادي 

الضب��اط ويف املرك��ز الخامس فريق الس��هم و يف 

املركز الس��ادس فريق العني للفروسية ويف مسابقة 

البندقية فاز راش��د مطر عبدالل��ه املهريي باملركز 

األول و يف املرك��ز الثاين جاء عبدالله صالح عبدالله 

املنه��ايل و حل يف املركز الثالث س��امل محمد عبود 

مهرجـــــان الوحــــدات املســــانــــدة الرابــــع للرمـــايـــــة يختتـــــــــــــم فعــاليـــاتــــــه بتتــويــــــج الفائـزيـــــــن

تحت رعاية صاحب 

السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة اختتم 

مهرجان الوحدات املساندة 

الرابع للرماية وسط حضور 

جامهريي الفت تجاوز 36 

الف زائر. 
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الكعبي. 

أما يف مسابقة السكتون فئة الرجال فقد فاز باملركز 

األول خليف��ة محم��ود خليفة الدرع��ي وحل  يف 

املركز الثاين راشد س��امل بن ضاوي فيام فاز باملركز 

الثالث عبدالله سعيد محمد الدرعي. 

أم��ا عن فئة الس��يدات فق��د فازت كلث��م خليفة 

عبدالله اجتبي باملرك��ز األول وفازت باملركز الثاين 

نوف عبدالله حس��ن املرزوق��ي و يف املركز الثالث 

فازت فاطمة عبدالله عبيد الرصيدي. 

وجاءت نتائج مسابقة املسدس عىل الشكل التايل: 

عن فئة الرجال فاز باملركز األول صقر يوسف عيل 

الح��امدي وجاء يف املركز الث��اين محمد عبدالعزيز 

محمد الطنيجي ويف املركز الثالث حل راش��د سامل 

هزيم العميمي . 

وعن فئة النساء فازت ريسه جاسم محمد درويش 

ويف املركز الثاين حلت ندى إبراهيم خليفة يف حني 

حصلت منى عبيد عيد الزعايب عىل املركز الثالث. 

ويه��دف املهرجان إىل تعزيز ح��ب الوطن و دمج 

االرسة والعائلة مع املؤسس��ة العس��كرية وتعزيز 

روح التنافس، وتعزيز التالحم بني القوات املسلحة 

واملجتمع املدين.

مهرجـــــان الوحــــدات املســــانــــدة الرابــــع للرمـــايـــــة يختتـــــــــــــم فعــاليـــاتــــــه بتتــويــــــج الفائـزيـــــــن
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القوات الربية.. تكرم كتيبة املشاة 3 املشاركة
يف حرب حترير الكويت

البواردي يشهد احتفال القوات الربية »شرف املعركة«

وي��أيت حفل التكريم الذي حمل عنوان »رشف املعركة« يف 

ذكرى اليوبيل الفيض ملعركة تحرير الكويت انطالقاً من تقدير 

القيادة الرش��يدة والقوات املس��لحة لتاريخ وتضحيات حامة 

الوطن الذين خاضوا املعركة ببس��الة وش��جاعة، إمياناً منهم 

بالواجب، ودفاعاً عن الحق والوطن ونرصة لألشقاء.

ويف كلمة له خالل الحف��ل، أكد اللواء الركن صالح محمد 

صالح العامري قائد القوات الربية أن القوات املسلحة ماضية 

يف دورها الوطني بكفاءة واقتدار خلف قيادتها الرشيدة التي 

س��خرت اإلمكانات وهيأت التجهيزات التي متكنها من القيام 

بدوره��ا انطالقاً م��ن التزامها مببادئها تجاه الدول الش��قيقة 

والصديقة.

وق��ال: إنه انطالقاً م��ن وفاء الدولة بعهوده��ا والتزاماتها 

املؤيدة لقضايا الحق والعدل، شاركت القوات املسلحة لدولة 

اإلم��ارات يف عملية تحري��ر الكويت ضمن ق��وات التحالف 

الدويل بقيادة اململكة العربية الس��عودية والواليات املتحدة 

األمريكي��ة بثالث مراح��ل، املرحلة األوىل ه��ي مرحلة عملية 

»درع الصح��راء«، أم��ا املرحل��ة الثانية فه��ي مرحلة عملية 

»عاصفة الصحراء« والتي تقدمت فيها قوة الواجب اإلماراتية 

يوم 24 فرباير ع��ام 1991 داخل أرايض دولة الكويت وكانت 

أول من دخل مدينة الكويت من قوات درع الجزيرة، وتعترب 

مرحلة عملية »وداعا أيتها الصحراء« هي املرحلة الثالثة، ويف 

مراحل الحقة لهذه الحرب ش��اركت كتيبة املش��اة اآللية 33 

شهد معايل محمد بن أحمد البواردي 
وزير دولة لشؤون الدفاع، فرباير 

املايض، الحفل الذي أقامته القوات 

الربية بالقوات املسلحة مبناسبة تكريم 

كتيبة املشاة 3 املشاركة يف معركة تحرير 

الكويت عام 1991، الذي أقيم يف 

معسكر سيح البانة بإمارة رأس الخيمة.

حرض االحتفال الفريق الركن حمد 

محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات 

املسلحة، وباربارا أليف سفرية الواليات 

املتحدة األمريكية لدى الدولة، واللواء 

الركن صالح محمد صالح العامري قائد 

القوات الربية، وعبدالله السامل القائم 

باإلعامل يف سفارة دولة الكويت الشقيقة 

يف الدولة، وعدد من الدبلوماسيني وكبار 

ضباط وزارة الدفاع والقوات املسلحة.

األخبار
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يف عملية ثعل��ب الصحراء عام 1994، وش��ارك لواء اإلمارات 

اآليل/  1 يف عملية الصمود عام 2003.

وأض��اف: »اليوم ومبناس��بة هذه الذك��رى وبعد مرور 25 

عام��اً عىل هذه العملية، نحتفل بتس��ليم علم كتيبة املش��اة 

الثالثة س��ابقاً إىل مجموعة القتال 13 حالياً مكتوباً عليه اسم 

ه��ذه املعركة ليظل مرفوعاً خفاق��اً أبداً ما حيينا، كام نحتفل 

بتكريم أبطال هذه املعركة الذين اليزالون بيننا يروون قصص 

البطول��ة والتضحية والفداء، مس��تذكرين ب��كل فخر واعتزاز 

شهداءنا الثامنية الذين قضوا يف هذه املعركة يف 25 من فرباير 

عام 1991«.

وأش��ار إىل أنه من حس��ن الطالع أن يتزامن هذا االحتفال 

مع واقع انتص��ارات قواتنا ضمن التحال��ف العريب يف عملية 

عاصفة الحزم وإعادة األمل بقيادة اململكة العربية السعودية 

الستعادة الرشعية يف اليمن.

وب��ارك قائد القوات الربية، يف ختام كلمته، لدولة الكويت 

الش��قيقة أم��رياً وحكوم��ة وش��عباً عي��د التحري��ر الخامس 

والعرشي��ن، كام بارك ملجموعة القتال 13 تس��لم علم معركة 

تحري��ر الكويت، س��ائالً الله عز وجل أن يحف��ظ أمن دولتنا 

الغالية تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، 

حفظ��ه الله، وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاكم ديب، 

رعاه الله، وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

وتوجه عبدالله الس��امل القائم باألعامل يف سفارة الكويت 

بالدولة بالش��كر والتقدير لهؤالء الجنود الذين خاضوا معركة 

التحرير، وقدموا التضحيات يف س��بيل تحري��ر الكويت التي 

تك��ن لهم كل التقدير والعرفان والدور التاريخي للمغفور له 

الشيخ زايد بن س��لطان آل نهيان »طيب الله ثراه« وللقوات 

املس��لحة اإلماراتية التي تجسد معاين الوفاء واملحبة واإلخوة 

أدت قوات اإلمارات بعد التحرير عدة مهام وأدوار متثلت يف 
إزالة األلغام وحامية سفارة دولة اإلمارات يف دولة الكويت 
وتوزيع املساعدات عىل املترضرين وإزالة مخلفات الحرب 
وإعادة وإصالح املرافق وتنظيم إعادة بعض األرس الكويتية 
من دولة اإلمارات عىل طائرات القوات الجوية والقيام 
بدوريات حفظ األمن ونقاط التفتيش وتأمييني ومراقبة 

الحدود الكويتية - العراقية والدفاع عنها.
وستظل ميادين الرشف والكرامة شاهدة عىل بطوالت أبناء 
اإلمارات وسيظل تكريم هؤالء األبطال واجباً وطنياً وعقيدة 
راسخة تؤمن بها قيادتنا الرشيدة التي تويل جل اهتاممها 
وعنايتها لتقدير وتكريم أبناء الوطن لتبقى قيم العسكرية 
ورشف الوالء الوطني متجذرة يف نفييوس األجيال املتعاقبة 
وسييتظل بطوالت جنودنا البواسل وشييهداء قواتنا املسلحة 

راسخة يف وجدان الوطن ويف التاريخ.

التكرمي يجسد الوفاء 
والتقدير ألبناء الوطن

القوات املسلحة ماضية 
يف دورها الوطني بكفاءة 

خلف القيادة

مهام وأدوار..
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ب��ني القيادتني والش��عبني الش��قيقني، مش��رياً إىل أن املواقف 

الثابت��ة لدولة اإلمارات إبان العدوان عىل الكويت وتضحيات 

أبناء اإلمارات املش��اركني يف معرك��ة التحرير هي مصدر فخر 

واعتزاز ليس فقط لشعب اإلمارات، بل لشعب الكويت الذي 

يكن االحرتام والتقدير لإلمارات قيادة وشعباً.

وتوج��ه الل��واء الركن املتقاع��د هالل زيد الش��حي قائد 

الكتيب��ة الثالثة املش��اركة يف معركة تحرير الكويت بالش��كر 

والتقدير للقيادة الرش��يدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة، 

حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

سطر التاريخ بحروف من 
نور مواقف دولة اإلمارات  

وقيادتها وشعبها قي 
دعمهم ونصرتهم للحق 
ولدولة الكويت وشعبها 

نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب، رعاه 

الله، وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة عىل هذه 

اللفت��ة الكرمية بتكريم الجنود املش��اركني يف تحرير الكويت 

والتي تحمل العديد من الدالالت التي تجسد الوفاء والتقدير 

ألبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداء لنداء الوطن وقيادته 

الرش��يدة، حيث سطر هؤالء األبطال أس��امءهم بحروف من 

ذهب يف س��جالت املجد، وحملوا راية الوط��ن عالية خفاقة 

يف ميادين العز والرشف لنرصة ش��عب الكويت الشقيق الذي 

تربطنا به وحدة الدين واملصري املشرتك.

وكانت قواتنا املس��لحة مش��اركة يف جمي��ع مراحل حرب 

تحرير الكويت، علامً بأنها هي أول قوة دخلت الكويت بعد 

التحرير، كام كان املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

أول رئيس دولة يزور الكويت بعد التحرير، فيام كانت سفارة 

دولة اإلمارات أول س��فارة تم رفع العلم عليها بعد التحرير، 

حيث س��طر أبناء اإلمارات بدمائه��م الطاهرة مالحم بطولية 

يف دفاعه��م عن الح��ق والرشعية يف حرب تحري��ر الكويت، 

وشاركت قواتنا املس��لحة بفعالية يف معركة التحرير »عملية 

عاصف��ة الصحراء«، ضمن ق��وات التحالف الدويل ومع قوات 

مجلس التع��اون الخليج��ي، وبلغ عدد ش��هداء اإلمارات يف 

املعركة 8 شهداء و21 جريحاً.

ووقفت قواتنا املس��لحة إىل جانب دولة الكويت يف أزمتها 

خالل فرتة الغ��زو العراقي عام 1990 وص��والً إىل التحرير يف 

األخبار
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26 فرباي��ر 1991، وهو نهج دولة اإلمارات وعهدها الدائم يف 

وقوفها مع أشقائها العرب يف كل الظروف واألزمات إمياناً منها 

بوحدة املصري، وتعبرياً عن متسكها بالقانون والرشعية الدولية 

ومب��ادئ حس��ن الجوار ومد ي��د العون للش��قيق والصديق 

والسعي لنرصة املظلوم وإعادة الحق إىل أصحابه.

وقد س��طر التاريخ بحروف من نور مواقف دولة اإلمارات 

وقيادتها وش��عبها يف دعمهم ونرصتهم للحق ولدولة الكويت 

وش��عبها، حيث عرب املغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان آل 

نهيان »طيب الله ثراه« عن ذلك بقوله: »الكويت هي إحدى 

الدول التي تش��كل األرسة الخليجية يف إطار مجلس التعاون 

لدول الخلي��ج العربية، فإذا وقع��ت أي واقعة عىل الكويت 

فنح��ن أعض��اء مجلس التع��اون الخليج��ي ككل ال نجد من 

الوق��وف معها بداً مهام حدث، فه��ذا يشء نعتربه فرضاً علينا 

ميليه واقعنا وتقاربنا وإخوتنا نحن جسم واحد ما يصيب أحد 

أعضائه من رضر يصيب اآلخر«.

ومل يت��وان أبن��اء اإلم��ارات ع��ن حمل الس��الح والتطوع 

واالنخراط يف القوات املس��لحة دفاعاً عن الوطن واس��تعدادا 

ملرحل��ة ما بعد تحرير الكويت تلبي��ة لنداء الواجب ولدعوة 

وجهها املغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان »طيب 

الله ثراه«.

كان موق��ف اإلمارات تجاه قضايا الكويت موقفاً ش��جاعاً 

حتى جاءت حرب تحرير الكويت والتي كانت نتيجة نفاد كل 

الوس��ائل السلمية مع العراق، حيث شاركت القوات املسلحة 

إن تضحيات أبناء اإلمارات 
املشاركني يف معركة 

التحرير هي مصدر فخر 
واعتزاز ليس فقط 
لشعب اإلمارات بل 

لشعب الكويت

اإلماراتي��ة يف هذه الحرب بج��دارة وفعالية، إىل جانب قوات 

التحالف وقوات دول مجلس التعاون.

ومتيزت مش��اركة قواتنا املسلحة يف معركة تحرير الكويت 

بفعالي��ة، وقد تضمن تش��كيل قواتنا املس��لحة املش��اركة يف 

املعركة قوات برية مع كافة وحدات اإلس��ناد التابعة لها، كام 

ش��اركت قواتنا الجوية بفعالية وبل��غ عدد الطلعات التي تم 

تنفيذها 173 طلعة جوية من دون خس��ائر، وشارك يف هذه 

الطلعات طيارو قواتنا الجوية من مختلف الرتب.•



حممد بن راشد: نفخر بشبابنا ونستثمــر فيــــــــــهم ومنكن لهم يف وطنهم
يف مقال بعنوان » وزراء السعادة والتسامح واملستقبل ملاذا؟«

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب »رعاه الله« أنه ال مستقبل لهذه املنطقة من دون إعادة إعامر فكري ترسخ قيم التسامح 

والتعددية والقبول باآلخر فكرياً وثقافياً وطائفياً ودينياً، وقال سموه: »نحن دولة شابة ونفخر بذلك 

ونفخر أيضاً بشبابنا ونستثمر فيهم ومنكن لهم يف وطنهم، وعّيّنا وزيرة شابة من عمرهم«.

وأضاف س��موه يف مقال له تح��ت عنوان »وزراء 
للس��عادة والتسامح واملس��تقبل ملاذا«؟: »تعلمنا الكثري 

خالل الس��نوات الخم��س األخرية.. تعلمن��ا من أحداث 

املنطق��ة ودروس التاريخ وتعلمن��ا أيضاً من جهود كثرية 

بذلناها السترشاف املستقبل«.

وقال س��موه إن معادلة التغيري عندنا بسيطة »تنمية 

تق��وم ع��ى منظومة م��ن القي��م، ويقودها الش��باب، 

وتسترشف املستقبل، وتسعى لتحقيق سعادة الجميع«.

وفيام ييل نص املقال:

وزراء للتس��امح والسعادة واملس��تقبل ملاذا؟ كثري من 

األسئلة والتعليقات واملكاملات وملخصات األخبار تلقيتها 

وقرأته��ا خالل األس��بوع املايض كلها ت��دور حول التغيري 

الحكومي الذي أجرين��اه مؤخراً يف دولة اإلمارات؛ وزراء 

للسعادة والتس��امح واملس��تقبل ووزيرة للشباب بعمر 

ال���22 وتغيريات هيكلي��ة يف الرتبي��ة والتعليم والصحة 

وإدارة املوارد البرشية وغريه��ا، البعض تناول التغيريات 

باإلعجاب - وهم كثريون- وآخرون باالس��تغراب، وفريق 

ثالث م��ن وراء البحار قارن التغي��ريات ببناء أطول برج 

وأك��ر جزيرة وكأن التغيريات جزء من حملة دعاية تقوم 

به��ا دولة اإلمارات. ولعيل أوجه خط��ايب اليوم للفريقني 

األخريين، ألرشح لهم بش��كل مخترص مل��اذا غرينا؟. نحن 

غرينا ألننا تعلمنا الكثري خالل الس��نوات الخمس األخرية، 

تعلمنا من أح��داث املنطقة حولن��ا وتعلمنا من دروس 

التاريخ وتعلمنا أيضا من جهود كثرية بذلناها السترشاف 

املس��تقبل. علمتنا منطقتنا وعر أحداث رهيبة مرت بها 

يف السنوات األخرية أن عدم االستجابة لتطلعات الشباب 

الذي��ن ميثلون أكرث م��ن نصف مجتمعاتن��ا العربية هو 

سباحة يف عكس التيار وبداية النهاية للتنمية واالستقرار. 

علمتن��ا منطقتن��ا أن الحكوم��ات الت��ي أدارت ظهرها 

للشباب وس��دت األبواب أمامهم إمنا سدت أبواب األمل 

أمام ش��عوب كاملة، نحن ال ننىس أن بداية التوترات يف 

املنطقة وما يسمى لألسف ربيعاً عربياً إمنا كانت ألسباب 

تتعلق بتوفري فرص للشباب وبيئة يستطيعون من خاللها 

تحقي��ق أحالمهم وطموحاتهم. نحن دولة ش��ابة ونفخر 

بذلك ونفخر أيضاً بش��بابنا ونستثمر فيهم ومنكن لهم يف 

وطنهم، وعيّّنا وزيرة ش��ابة من عمرهم وأنش��أنا مجلساً 

خاصاً له��م، ونؤمن بأنهم أرسع من��ا يف التعلم والتطور 

واملعرفة المتالكهم أدوات مل منتلكها عندما كنا يف أعامرهم 

محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء واملستقبل لبنى القاسمي وزيرة دولة للتسامح

ونعتقد جازمني بأنهم هم الذي سيصلون بدولتنا ملراحل 

جدي��دة من النمو والتطور. علمتنا الس��نوات األخرية يف 

منطقة الرشق األوس��ط »الجدي��د« أننا نحتاج أن نتعلم 

التسامح ونعلمه ومنارسه، أن نرضعه ألطفالنا فكراً وقيامً 

وتعليامً وس��لوكاً، أن نضع له قوانني وسياسات ومنظومة 

كاملة من الرامج واملبادرات. نعم تعلمنا ذلك من مئات 

اآلالف م��ن القت��ى وماليني النازح��ني واملنكوبني الذين 

رأيناهم يف آخر خمس س��نوات يف هذه املنطقة بسبب 

التعص��ب والكراهية وعدم التس��امح الطائفي والفكري 

والثقايف والديني. ال ميكن أن نسمح بالكراهية يف دولتنا 

وال ميك��ن أن نقبل بأي ش��كل من أش��كال التمييز بني 

أي ش��خص يقيم عليها أو يك��ون مواطناً فيها لذلك عينا 

وزيرا للتس��امح. عندما كانت املنطقة يف أزهى عصورها 

متسامحة مع اآلخر ومتقبلة لآلخر سادت وقادت العامل، 

من بغداد لدمش��ق لألندلس وغريها، كنا منارات للعلم 

واملعرف��ة والحضارة ألننا كنا نس��تند إىل قي��م حقيقية 

تحكم عالقاتنا مع جميع الحضارات والثقافات واألديان 

من حولن��ا حتى عندما خرج أجدادنا من األندلس خرج 

معهم اليهود ليعيش��وا بينهم ألنهم يعرفون تس��امحنا. 

نعم تعلمن��ا من التاريخ أهمية التس��امح ولكن جاءت 

األحداث األخ��رية يف منطقتنا لتؤكد لنا أنه ال مس��تقبل 

له��ذه املنطقة من دون إعادة إعامر فكري ترس��خ قيم 

التس��امح والتعددي��ة والقبول باآلخ��ر فكري��اً وثقافياً 

وطائفياً ودينياً. التس��امح ليس فقط كلمة نتغنى بها بل 

البد أن يكون لها مؤرشات ودراس��ات وسياسات وترسيخ 

س��لويك يف مجتمعن��ا لنص��ون مس��تقبله ونحافظ عى 

مكتس��بات حارضه. نحن دول��ة نتعلم كل يوم، ومع كل 

درس نتعلمه البد أن نأخذ قرارات لنطور بها مس��تقبلنا، 

وبالحدي��ث ع��ن املس��تقبل ومل��اذا غرينا اس��م إحدى 

الوزارات لتكون أيضا وزارة للمستقبل؟ أقول ألننا نتعلم 
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حممد بن راشد: نفخر بشبابنا ونستثمــر فيــــــــــهم ومنكن لهم يف وطنهم

أيضا من املس��تقبل وليس فقط من التاريخ. بذلنا جهوداً 

كبرية يف الس��نوات األخرية الس��ترشاف املس��تقبل ولدينا 

خط��ط كبرية وسياس��ات وطنية علمي��ة وتقنية تتجاوز 

قيمتها 300 مليار درهم اس��تعداداً القتصاد املس��تقبل، 

اقتصاد ال يجع��ل أجيالنا رهينة لتقلبات أس��واق النفط 

ومضارباته��ا وعرضها وطلبها. البد لحكوماتنا أن تفكر مبا 

بعد اقتص��اد النفط من اليوم، البد م��ن إعادة النظر يف 

املنظومة الترشيعية واإلدارية واالقتصادية بش��كل كامل 

لالبتعاد عن االقتص��ادات املعتمدة عى النفط، البد من 

وض��ع بنية تحتية تنظيمية ومادية قوية لبناء اقتصادات 

مس��تدامة ألبنائن��ا وألبن��اء أبنائنا. نعم نح��ن مغرمون 

باملس��تقبل وما يحمله، املستقبل يحمل تغيريات عظيمة 

يف الصح��ة وط��رق التعلي��م ويف إدارة مدن املس��تقبل 

ويف الخدم��ات الذكية ويف التنقل املس��تقبيل ويف الطاقة 

املتج��ددة ويف الفض��اء، ونحن وضعن��ا رهاننا يف موجة 

التغيريات القادمة واستثمرنا يف أبنائنا وتجربتنا مفتوحة 

للجميع لالستفادة منها. ال أكتب هذا املقال اليوم تفاخراً 

أو أعجاباً بأية إنجازات، بل أكتبه ألرس��ل رسالة للمنطقة 

من حولنا بأن��ه بيدنا ال بيد غرينا ي��أيت التغيري، منطقتنا 

ليس��ت بحاجة لقوى عظمى خارجية إليقاف انحدارها 

بل لق��وى عظمى داخلية تس��تطيع التغلب عى موجة 

الكراهي��ة والتعصب التي ترضب نواحي الحياة يف الكثري 

من دول املنطقة. أكتب مقاالً إلرس��ال رس��الة بأنه البد 

للحكوم��ات بأن تراجع دورها، دور الحكومات هو خلق 

البيئة التي يس��تطيع الناس من خاللها تحقيق أحالمهم 

وطموحاتهم وذواتهم، خل��ق البيئة وليس التحكم فيها، 

متك��ني الناس ولي��س التمكن منهم، وظيف��ة الحكومات 

خل��ق البيئ��ة التي يس��تطيع الن��اس أن يحقق��وا فيها 

سعادتهم، نعم وظيفة الحكومات هي تحقيق السعادة، 

ولسنا جدداً يف الحديث عن السعادة، فمنذ فجر التاريخ 

لن نسمح بالكراهية يف 
دولتنا ولن نقبل التمييز بني 

مقيم ومواطن

منطقتنا بحاجة إىل قوى 
عظمى داخلية ال خارجية 

تتغلب على الكراهية والتعصب

والكل يطلب الس��عادة.. أرس��طو ذك��ر أن الدولة كائن 

حي يتطور ليس��عى لتحقيق الكامل املعنوي والسعادة 

لألفراد، وابن خلدون كذلك، ويف مقدمة الدستور األمرييك 

نص عى حق الجميع يف الس��عي لتحقيق السعادة، بل 

إن هن��اك مطالبات م��ن األمم املتح��دة بتغيري املعايري 

املعتمدة لقياس نجاح الحكومات، من معايري اقتصادية 

ملعايري تتعلق بسعادة اإلنسان، وخصصت األمم املتحدة 

يوماً عاملياً للتأكيد عى أهميته. الس��عداء ينتجون أكرث، 

ويعيشون أطول، ويقودون تنمية اقتصادية بشكل أفضل 

حسب الدراسات، أس��تغرب من استغراب الكثريين من 

تعييننا وزيراً للسعادة يف حكومتنا، السعادة لها مؤرشات 

وبرامج ودراسات، السعادة ميكن قياسها وتنميتها وربطها 

مبجموعة من القيم والرامج.. س��عادة األفراد وس��عادة 

األرس وس��عادة املوظفني يف عملهم وس��عادة الناس عن 

حياتهم وتفاؤلهم مبس��تقبلهم ورضاهم النفيس واملهني 

واملجتمع��ي كل ذلك يحتاج لرامج ومب��ادرات يف كافة 

قطاع��ات الحكومة وال بد من وج��ود وزير ملتابعة ذلك 

مع كافة القطاعات واملؤسسات الحكومية، عندما نقول 

ب��أن هدف الحكومة هو تحقيق الس��عادة فنحن نعنيه 

حرفياً وسنطبقه حرفياً وسنس��عى لتحقيقه مبا يتناسب 

مع طموحات ش��عبنا وتطلعات��ه وعاداتنا وثقافتنا. نعم 

نح��ن غرين��ا حكومتنا وأمتن��ى أن نك��ون منوذجا ميكن 

أن يس��تفيد منه غرينا، ومعادلة التغيري عندنا بس��يطة: 

تنمية تقوم عى منظومة من القيم.. ويقودها الشباب.. 

وتسترشف املستقبل.. وتسعى لتحقيق سعادة الجميع.. 

والله املوفق أوالً وآخراً•
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اإلمارات ستواصل مواقفها الثابتة والراسخة يف دعم ونجدة األشقاء يف اليمن، وتقديم العون 

الالزم لهم بشتى أشكاله وأنواعه ملواجهة مختلف التحديات والتهديدات.

فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ وحارض ومستقبل مشرتك، وإن األحداث مهام تعاظمت لن تثنينا 

عن القيام بواجبنا األخوي والديني والعرويب واإلنساين تجاه أشقائنا يف اليمن، بل عىل العكس 

ستزيدنا عزمية وإرصار لتحقيق                  كاملة.

إعداد:
الرائد/ جميل خميس السعدي
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اس��تقبل صاحب السمو الش��يخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة يف 8 فرباي��ر املايض يف مجلس س��موه يف 

قرص الحص��ن دولة املهندس خال��د محفوظ بحاح 

نائب الرئيس رئيس ال��وزراء يف الجمهورية اليمنية 

الش��قيقة والوفد املراف��ق الذي يزور الب��اد حاليا 

لحضور القمة العاملية للحكومات التي تقام يف ديب.

ورحب س��موه بنائب الرئي��س اليمني وبحث معه 

العاقات األخوية واوجه التعاون القائم بني البلدين 

الشقيقني.

وجرى خ��ال اللقاء اس��تعراض مجريات األحداث 

والتطورات السياس��ية والعسكرية يف اليمن وجهود 

الحكومة اليمنية يف بسط األمن واالستقرار بالتعاون 

والتنسيق مع قوات التحالف العريب.

وأع��رب املهن��دس خالد محفوظ بحاح عن ش��كره 

وتقدي��ره لدول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة عىل 

وقوفها ومس��اهامتها ودعمها للش��عب اليمني يف 

إعادة االس��تقرار وجهودها يف املجاالت اإلنس��انية 

والعسكرية.

كام ج��رى خال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات 

االهتامم املشرتك.

حممد بن زايد يستقبل خالد بحاح

عسريي.. حتديد األهداف وفق معلومات استخباراتية دقيقة
أكد العميد ركن أحمد بن حس��ن عس��ري املتحدث باسم 

ق��وات التحال��ف الع��ريب يف اليم��ن املستش��ار يف مكتب 

وزير الدفاع الس��عودي ..أن هناك آلية الس��تهداف قواعد 

االشتباكات عندما تقوم قوات مسلحة بأي عمل عسكري .. 

موضحا أن عملية تحديد األهداف هي التأكد من صاحية 

االس��تهداف من خال دراس��ة بيئة الهدف نفس��ه وورود 

املعلومات من البيئة نفسها.  

وأكد املتحدث باس��م قوات التحال��ف العريب أن التحالف 

يح��دد األه��داف العس��كرية يف اليم��ن وفق��ا ملعلومات 

استخبارية دقيقة قبل التعامل معها. 

ولف��ت اىل أن مليش��يات الح��ويث تحتمي بأق��رب مناطق 

سكنية عند اس��تهدافها وأحيانا تحتمي باملستشفيات التي 

تعد م��ن األهداف املحظ��ورة عىل إحداثي��ات العمليات 

العسكرية يف اليمن. 

وحول مزاعم املليشيات االنقابية يف اليمن بسقوط ضحايا 

مدنيني جراء قصف التحالف .. أكد عسري أن هذه املزاعم 

عاري��ة عن الصحة وت��روج لها تقارير إعامي��ة وادعاءات 

منظامت حقوقية ال تستند اىل حقائق عىل أرض الواقع. 

وأكد العميد عس��ري أن قيادة التحال��ف منذ اليوم األول 

لب��دء عملياته��ا تتعاطى بش��كل جاد وإيج��ايب مع األمم 

املتحدة كمنظم��ة والجميع يعل��م أن العمليات التي تتم 

يف اليم��ن تتم وفق ق��رار / 2216 / لدعم رشعية الحكومة 

اليمنية وتجريم االنقاب الحويث. 

ومثن عمل األمم املتحدة وجميع املنظامت املندرجة تحتها 

مؤكدا أن التقرير ال��ذي ذكر ظهرت منه بعض الترسيبات 

يف اإلعام، وقي��ادة التحالف مل تطلع عىل التقرير بش��كل 

رس��مي ومل يرد لقيادة التحالف بشكل رسمي إىل اآلن وقد 

يأيت يف األي��ام القادمة..إذا كان هناك أي إدعاءات س��وف 

ينظر لها بجدية وبشكل إيجايب وستخضع آللية نفسها التي 

استخدمناها يف التحقيقات فيام سبق من إدعاءات. 
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مث��ن فخامة الرئي��س عبدربه منص��ور هادي رئيس 

الجمهوري��ة اليمني��ة مواقف دولة اإلم��ارات التي 

وصفها باملرشفة والداعمة لباده يف مواجهة مليشيا 

الحويث وصالح االنقابية. 

وحمل الرئيس هادي .. س��عادة س��امل ب��ن خليفة 

الغفيل س��فر الدولة لدى اليمن لدى اس��تقباله له 

15 فرباير املايض بالري��اض تحياته إىل قيادة الدولة 

..معربا فخامته عن تعازيه يف ش��هيد الوطن عبدالله 

جمعة حسن الشاميس الذي ارتقى إىل العا مع من 

س��بقوه من إخوانه الش��هداء من جنودنا البواس��ل 

املش��اركني ضمن ق��وة التحالف الع��ريب يف عملية 

“إع��ادة األمل” يف اليمن دفاعا عن األخوة والعروبة 

واملصر املشرتك . 

من جانبه هنأ سعادة س��فر الدولة فخامة الرئيس 

اليمن��ي باالنتصارات التي يحققه��ا الجيش الوطني 

واملقاومة الشعبية عىل امليليشيا االنقابية . 

وجدد التأكيد عىل مواقف اإلمارات الداعمة لليمن 

وجهود الس��لطة الرشعي��ة بقيادة فخام��ة الرئيس 

عبدرب��ه منصور ه��ادي لتحقيق األمن واإلس��تقرار 

واستعادة مؤسسات الدولة من امليليشيا االنقابية. 

تناول اللق��اء العاقات الثنائية بني البلدين وس��بل 

تعزيزه��ا وتطويرها يف مختل��ف املجاالت مبا يخدم 

مصالح الشعبني الشقيقني . 

الرئيــس اليمــني  يثمـن مواقـف اإلمـارات الداعمة لبـــالده

أش��اد الرئيس اليمن��ي عبد ربه منصور ه��ادي مجددا 

بدعم وإسناد دول التحالف العريب وعىل رأسها اململكة 

العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة التي 

قدم��ت التضحيات تجس��يدا ألوارص األخ��وة والعروبة 

والجوار ووحدة املصر. 

جاء ذلك لدى ترؤس��ه 3 فرباير امل��ايض بعدن اجتامعا 

اس��تثنائيا للقيادات التنفيذية واألمنية مبحافظة الضالع 

بحض��ور نائب رئي��س الجمهورية رئيس ال��وزراء خالد 

محفوظ بحاح لاطاع عىل واقع الحياة التي تش��هدها 

الضالع كغرها من املحافظات التي عاش��ت واقعا صعبا 

وعانت الكثر م��ن التحديات خال الفرتة املاضية جراء 

الح��رب العدوانية الظاملة التي فرضتها مليش��يا الحويث 

واملخلوع االنقابية عىل اليمن وشعبه. 

وأش��اد هادي ببس��الة وإق��دام ابناء محافظ��ة الضالع 

الذين س��طروا اروع املاحم البطولية يف س��بيل الدفاع 

ع��ن محافظاتهم أمام آل��ة الحرب غ��ر املتكافئة عدة 

وعتاد من قبل تلك املليشيا التي استولت عىل مقدرات 

الدولة وحولت تلك املعس��كرات اىل عدو وساح يوجه 

ضد الس��كان األبرياء يف تلك املحافظ��ات ومنها الضالع 

والت��ي كان من املفرتض بل ومن املنطقي واالخاقي أن 

وجودها أصا لحاميتها وأمنها واستقرارها وليس لقمعها 

وقتل ابنائها وترشيد السكان األبرياء. 

وش��دد ع��ىل االهتامم باملزي��د من عملي��ات التدريب 

النوع��ي والتكتيك العس��كري الذي يكس��ب املقاتلني 

املزيد من الخربات واملهارات القتالية ليتمكنوا من اداء 

واجبهم الوطني واالنساين يف س��بيل الدفاع عن الوطن 

ومكتسابته وتخليص الوطن من املليشيا االنقابية.

الرئيس اليمني  يشيد بدعم دول التحالف العربي لبالده

قيادة حتالف دعم الشرعية يف اليمن تعلن اعرتاض قوات الدفاع 
اجلوي السعودي صاروخيني بالستيني أطلقا من األراضي اليمنية 

أعلن��ت قي��ادة تحالف دع��م الرشعي��ة يف اليمن أن 

ق��وات الدفاع الجوي املليك الس��عودي اعرتضت فجر 

8 و 9 فرباير املايض صاروخني بالستيني تم اطاقه من 

األرايض اليمنية باتجاه منطقتي جازان عسر .. مشرة 

إىل أنه تم تدمره يف الجو دون أي أرضار. 
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نائب الرئيس اليمني..  األوضاع يف املناطق احملررة تشهد حتسنا تدريجيا
أك��د نائب رئيس الجمهورية رئيس ال��وزراء اليمني خالد 

بح��اح أن األوضاع يف مختلف املحافظات بدأت تتحس��ن 

بشكل تدريجي وتشهد تأسيسا صحيحا السيام يف الجوانب 

العس��كرية وما يتعلق ببناء منظومة الجيش الوطني بعد 

االستفادة من األخطاء التي ارتكبت يف حقب زمنية سابقة. 

وش��دد بح��اح خال لقائ��ه 14 فرباي��ر امل��ايض بالرياض 

محافظ��ي محافظات تع��ز والبيضاء وحج��ة وذمار عىل 

حرص الحكومة عىل تعزيز دور السلطات املحلية وسعيها 

لإلس��هام بش��كل كبر يف ترس��يخ األمن وتطبيع الحياة يف 

املناط��ق املحررة وك��ذا توحي��د الصفوف وتنس��يقها يف 

املناطق التي تش��هد مواجهات مع االنقابيني من مليشيا 

الحويث وصالح. 

وذك��رت وكالة األنب��اء اليمنية أن نائ��ب الرئيس اليمني 

أش��ار خال اللق��اء إىل أن جه��ود الحكومة مس��تمرة يف 

ملف الجرحى ودعم ومس��اندة املقاومة الوطنية وضمها 

إىل مؤسس��ة الجي��ش الوطني يف مختل��ف الجبهات وكذا 

استمرار جهود اعامل اإلغاثة يف مختلف املحافظات. 

من جهة أخ��رى ناقش بحاح بالرياض م��ع املمثل املقيم 

ملنظم��ة اليونس��يف يف اليم��ن جولي��ان هارنيس جهود 

املنظم��ة يف الظروف الراهنة الت��ي متر بها الباد واألعامل 

الت��ي تقوم بها م��ن أجل تخفيف معان��اة األطفال الذين 

وصل عدد املرشدين منهم داخل اليمن أكرث من 400 ألف 

طفل وطفلة هدمت مدارسهم بسبب الحرب. 

وأكد بحاح استعداد الحكومة اليمنية تسهيل مهام مكتب 

املنظمة وتحدي��دا يف املناطق التي تش��هد ظروفا صحية 

وحص��ارا خانقا من قبل املليش��يا املس��لحة وك��ذا العمل 

املشرتك لتنفيذ حمات إنقاذ وتطعيم لألطفال يف عدد من 

املحافظات. 

من جانبه اس��تعرض ممثل املنظمة الدولية الخطة العامة 

التي تعتمل من أجل إنقاذ األمومة والطفولة داخل اليمن 

واإلنتق��ال إىل املحافظ��ات املوبؤة والت��ي يعيش األطفال 

فيه��ا حالة من املرض والجوع وغياب التعليم ش��به التام 

يف محيطهم. 

وق��ال “ إن اليونس��يف تعم��ل يف صنعاء وتعز وس��تقوم 

بزيارة إىل حرضم��وت وعدد آخر من املدن من أجل رصد 

املعاناة وتنفيذ الحلول العاجلة لكافة املش��اكل التي متس 

املواطنني هناك .. متمنيا أن يخرج اليمن من أزمته الراهنة 

إىل بر األمان يف القريب العاجل . 

 وزير اإلعالم اليمني  يثمن دور دول التحالف يف مساندة الشرعية
مثن وزير االعام اليمني الدكتور محمد عبد املجيد قباطي 

ال��دور ال��ذي تقوم ب��ه دول التحالف العريب يف مس��اندة 

الرشعية باليمن بقيادة اململكة العربية الس��عودية ودولة 

اإلمارات العربية املتح��دة ملواجهة االنقاب عىل الرشعية 

ودوره��م امللم��وس يف إع��ادة تأهيل مؤسس��ات االعام 

الرس��مي بجانب دول مثل بريطانيا . جاء ذلك لدى لقائه 

16 فرباير املايض يف الرياض س��فر اململك��ة املتحدة لدى 

اليمن ادموند فيتون براون والذي بحث معه س��بل الدعم 

اإلعامي لليمن واالستفادة من الخربات الربيطانية يف هذا 

الجانب . واستعرض قباطي ما تعرض له اإلعام ومؤسساته 

الرس��مية يف اليم��ن من دم��ار وتدمر من قبل املليش��يا 

االنقابية واالنته��اكات واالعتقاالت التي طالت الصحفيني 

ومختلف وسائل اإلعام الرسمية والخاصة . 

وقال أن تل��ك االنتهاكات هدفها تغيي��ب صوت الحقيقة 

وإخف��اء األفعال الت��ي تقوم بها املليش��يا االنقابية والتي 

ترقى إىل جرائم ح��رب مكتملة األركان والعقاب الجامعي 

ض��د املدنيني واس��تخدامهم ك��دروع برشي��ة يف مناطق 

املواجه��ات باإلضاف��ة إىل ته��رب االنقابيني م��ن االلتزام 

بالقرار االممي / 2216 / . 

أبناء مأرب يؤكدون أن التحالف العربي جاء لنصرة الشعب اليمني
أك��د أبناء محافظة مأرب اليمنية أن التحالف العريب 

بقيادة اململكة العربية السعودية جاء لنرصة الشعب 

اليمني والرشعية الدس��تورية واس��تعادة مؤسسات 

الدولة من املليش��يات االنقابية ومواجهة التدخات 

االيرانية السافرة يف املنطقة. 

واعت��رب أبناء م��أرب يف بيان خال وقف��ة احتجاجية 

نفذه��ا الي��وم مجموع��ة من الناش��طني الش��باب 

ومنظ��امت املجتمع امل��دين يف املحافظة لتنفيذ قرار 

مجل��س اإلمن ال��دويل رق��م/ 2216 / أن اس��تمرار 

املليش��يا االنقابي��ة يف عملي��ات القت��ل والتهج��ر 

الطائفي واإلمعان يف حصار املدن وشن الحروب عىل 

أبناء اليم��ن يف مختلف املحافظ��ات يهدد بتقويض 

السلم واالستقرار لسنوات مقبلة. 

وق��ال البيان “ إن مرور م��ا يقارب العام عىل صدور 

الق��رار دون تنفيذه يجعلن��ا يف حرة من عدم جدية 

املجتمع الدويل يف وقف شال الدم اليمني”. 
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بحاح يشهد تخريج الدفعة السابعة من أفراد اجليش اليمني

أنه��ت القوات املس��لحة الس��ودانية تدريب دفعة 

جدي��دة من أفراد الجي��ش اليمن��ي البالغ عددهم 

1222 جنديا لانضامم إىل القوات املسلحة يف اليمن 

التابع��ة للرشعية بعد أن خضع��وا لتدريبات مكثفة 

من قبل مدربني من القوات املس��لحة السودانية يف 

مختل��ف التخصصات وذلك بحض��ور نائب الرئيس 

اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح. 

وتلقى أف��راد املقاومة تدريب��ات يف مهارات امليدان 

واملعركة واستخدام مختلف األسلحة واألمن الداخيل 

والطبوغرافي��ا إضافة إىل تنفيذ رماية حية يف ميادين 

الرماية الت��ي أعدت خصيصا عاوة عىل تدريبات يف 

اإلسعافات األولية. 

حرض حف��ل تخريج الدفعة الس��ابعة الذي أقيم يف 

معس��كر رأس عباس اللواء حسني محمد عرب وزير 

الداخلية اليمني واللواء الركن أحمد س��يف اليافعي 

قائ��د املنطقة الرابع��ة يف القوات املس��لحة اليمنية 

ونائ��ب قائد ق��وة الواجب اإلماراتي��ة والعقيد ركن 

محمد صالح أبو حليمة قائد القوة السودانية وعدد 

من كبار ضباط قوات التحالف. 

وقدم الخريجون عرضا عس��كريا أظه��ر جاهزيتهم 

للذود ع��ن تراب اليمن وحياض��ه ومقدرات الدولة 

وعك��س مهاراته��م ومس��توى تأهيله��م يف جميع 

التخصص��ات بجانب ال��روح املعنوي��ة العالية التي 

جس��دت مدى والئه��م وانتامئهم وحبه��م لخدمة 

بلدهم والتضحية من أجله. 

الجدي��ر بالذك��ر أن الق��وات املس��لحة الس��ودانية 

تعمل إىل جانب ق��وات التحالف العريب عىل تطوير 

وتأهي��ل قدرات املقاومة اليمنية من خال التدريب 

العس��كري االحرتايف وذلك بهدف الوصول إىل جيش 

وطني ق��ادر عىل حامية مق��درات الدولة والحفاظ 

عىل سيادة أراضيها. 

 وزير اإلعالم اليمني  يثمن دور دول التحالف يف مساندة الشرعية
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أك��د وزير اإلعام اليمني الدكتور محمد عبداملجيد قباطي 

أن بع��ض البعثات اليمنية تدار من مدينة » قم » اإليرانية 

بسبب والء السفراء لحكومة املايل.. مشرا اىل ان الحوثيني 

وأتباع املخلوع يرتكبون يوميا جرائم ال إنسانية بشعة بحق 

أبن��اء اليمن األبرياء بدعم من إيران التي ال تزال تس��يطر 

ع��ىل معظم البعثات الدبلوماس��ية اليمنية يف أوروبا التي 

يعم��ل فيه��ا جامعات الحوثي��ني وأتباع املخل��وع املوالني 

إليران. 

وق��دم الوزير اليمن��ي ش��كره وامتنانه ألصح��اب املعايل 

والس��عادة وزراء الثقافة واإلع��ام يف دول مجلس التعاون 

ل��دول الخلي��ج العربية ع��ىل اهتاممهم مبناقش��ة الوضع 

اليمني يف اجتامعهم االستثنايئ الثالث الذي عقد يف الرياض 

18 فرباير املايض والدعوة الس��تمرار تطوير اآللية اإلعامية 

لكش��ف جرائم مليش��يات الحوثيني وأتباع املخلوع صالح 

يف اليمن. 

ونقلت وكالة األنباء السعودية عن قباطي قوله » املخلوع 

صالح زرع أتباعه عىل م��دى أكرث من 30 عاما يف البعثات 

الدبلوماس��ية اليمنية املوجودة يف الدول غر العربية وبعد 

أن ب��اع مق��درات الدولة إليران مبا يف ذل��ك بعثاتها تحول 

والء ممثليها لطهران وأصبحوا ميارس��ون أنش��طة معادية 

للحكوم��ة الرشعية لليم��ن يف البلدان الت��ي يقيمون فيها 

بأموال إيرانية ». 

وزيــر اإلعــالم اليمـني.. بعض البعثـــات اليمنيـــة تــدار من » قــــــــــــــــم « بدعـــــم مــــن إيــــــران

متكنت قوات الجيش الوطني يف اليمن اليوم من استعادة 

الس��يطرة ع��ىل مرتفعات » املدف��ون » املطلة عىل وادي 

»محيل« مبديرية نهم بعد مواجهات رشسة خاضها الجيش 

مع مليش��يا الحويث واملخلوع االنقابية وأسفرت عن دحر 

املليشيات واجبارها عىل الفرار. 

وأكد مصدر عس��كري يف ترصي��ح لوكالة االنب��اء اليمنية 

الرسمية أن قوات الجيش الوطني استعادت كميات كبرة 

من االس��لحة التي تركتها املليش��يات االنقابية يف املواقع 

التي كانت تتمركز فيها. 

وق��ال املصدر إن املواجه��ات التي تش��ارك فيها املقاومة 

الشعبية املس��اندة للجيش ما تزال مستمرة عىل مشارف 

قرية “مس��ورة” الت��ي تتحصن فيها املليش��يات عىل بعد 

عرشة كيلومرتات من معسكر “الفرضة”. 

يذكر أن قوات الجيش الوطني واملقاومة الش��عبية متكنتا 

خ��ال بداية فرباير امل��ايض من اس��تعادة “نقيل الفرضة 

وجبال ق��رود وجبل ي��ام واملعراض��ة ووادي ملح وقرية 

الرشية وجبل رش��ا والعبادل وقاع بران” من أيادي مليشيا 

الحويث واملخلوع االنقابية بعد معارك طاحنة تكبدت فيها 

املليش��يات عرشات القتىل والجرحى في��ام ال تزال قوات 

الجيش تس��تكمل تطهر مقر قي��ادة اللواء / 312 / مدرع 

بالفرضة وتحكم تطويقه وحصاره من جميع االتجاهات. 

اجليش الوطني واملقاومة اليمنية يستعيدان السيطرة 
على مرتفعات املدفون مبديرية نهم ويدحران املليشيات

قادة اجليش الوطني اليمني يوجهون رسالة 
شكر وعرفان لقوات التحالف العربي

وجه ق��ادة الجيش الوطني اليمني رس��الة ش��كر وعرفان 

لقوات التحالف العريب لوقوفها اىل جانب الشعب اليمني . 

وأقر القادة - يف إجتامع لهم 11 فرباير املايض مبدينة مأرب 

برئاسة رئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن عيل محمد 

املقديش - رؤي��ة موحدة إلعادة تنظيم القوات املس��لحة 

وتطويره��ا وبنائه��ا بناء مهني��ا عنوانه الكف��اءة ومعياره 

املس��اواة مبا يعزز من االرساع يف تحقيق النرص النهايئ عىل 

امليليش��يا االنقابي��ة الهمجية ورفعه��ا اىل الرئيس اليمني 

عبدرب��ه منص��ور هادي القائ��د األعىل للقوات املس��لحة 

إلقرارها وتعديل ما يراه رضوريا عليها . 

وناقش االجتامع سر العمليات العسكرية وتحليل املرحلة 

وما صاحبها من إنجازات وجوانب قصور يتوجب تافيها . 

كام جرى اس��تعراض االنتص��ارات العظيم��ة التي حققها 

ويحققه��ا أبطال الجي��ش الوطني واملقاومة الش��عبية يف 

مختلف جبهات القتال مبساندة من قوات التحالف العريب 

..مشيدين مبا تحقق من انتصارات ابتداء من عدن والضالع 

وتع��ز والبيض��اء ومأرب والجوف وص��وال إىل جبهة حرض 

والسيطرة عىل ميدي و فرضة “ نهم “ عىل تخوم العاصمة 

صنعاء . 

ون��وه القادة بالبطوالت التي تس��طرها القوات املس��لحة 

واملقاومة الش��عبية مبحافظ��ة تعز وما يعاني��ه اهلها من 

حص��ار ظامل وغر اخاقي من قبل مليش��يا الحويث وصالح 

االنقابية.  

وج��دد الق��ادة العس��كريون تأكيده��م القيام مب��ا ميليه 

عليهم الواجب الوطني والرشف العس��كري ونداء الواجب 

وااللتزام بالقس��م العس��كري .. كام أك��دوا عزمهم تطهر 

كام��ل الرتاب الوطني وبس��ط األمن واالس��تقرار يف ربوع 

اليم��ن ورفع الظلم عن اليمني��ني وإطاق املختطفني لدى 

امليليشيا اإلنقابية وعىل رأس��هم وزير الدفاع اللواء الركن 

محمود الصبيحي . 

ودع��وا أبناء القوات املس��لحة واألمن املغ��رر بهم والذين 

ال يزال��وا يتلق��ون توجيهاته��م من املليش��يا االنقابية اىل 

االنض��امم لصفوف الرشعية معتربين أنه��ا الفرصة االخرة 

املتاح��ة أمامه��م لانضامم قبل ف��وات األوان وأن يقدموا 

مصلحة الوطن فوق كل املصالح الضيقة والشخصية . 

وخ��ال اإلجتامع قرأ القادة الفاتحة عىل ش��هداء الواجب 

من أبن��اء الجي��ش الوطن��ي واملقاومة الش��عبية وقوات 

التحالف العريب الذين ضحوا بأنفسهم يف سبيل إعاء كلمة 

الوطن ونظامه الجمهوري واستعادة مؤسسات الدولة من 

امليليشيا االنقابية . 
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وطال��ب بجهود إعامي��ة مينية ت��وازي الجه��د اإلعامي 

الخليجي لنقل الرأي اليمني إىل دول العامل أجمع خاصة يف 

أوروبا باإلضافة إىل تح��رك دبلومايس عىل مختلف الصعد 

يؤازر التحرك الس��يايس الكبر الذي ق��اده خادم الحرمني 

الرشيفني امللك س��لامن بن عبدالعزيز آل س��عود بعد أن 

أطلق »عاصفة الحزم« مبشاركة خليجية وعربية وإسامية. 

واعت��رب أن عاصف��ة الح��زم صح��وة جديدة ع��ىل صعيد 

االس��رتاتيجية والرؤية العربية وتنتظر معطياتها اإليجابية 

حس��ن التناغ��م يف األداء الدبلومايس يف الع��امل الخارجي 

خاصة يف دول أوروبا السيام يف دول متخذي القرار السيايس 

العامل��ي مؤكدا أهمية إع��ادة النظر يف كيفية التعاطي مع 

ال��رأي الع��ام العاملي من أجل كش��ف املقاص��د اإليرانية 

الهادفة إىل زعزعة املنطقة عن طريق اليمن. 

وب��ني معاليه أن الحوثيني وأتباع املخلوع اختطفوا الصوت 

اليمن��ي الرشع��ي من خ��ال االس��تياء ع��ىل التلفزيون 

اليمني الرس��مي والنطاق الخاص بوكال��ة األنباء اليمنية /

sabanews/ وال يزال��ون يبث��ون األكاذي��ب عربهام بغية 

التشويش عىل املتابع من خال املعلومات والصور املزيفة 

التي ال تعكس حقيقة إجرامهم بحق الشعب اليمني. 

ودعا قباطي البعثات الدبلوماس��ية اليمنية يف دول مراكز 

القرار الدويل إىل تكثيف العمل الدبلومايس فيها والتحدث 

معهم بلغتهم إليصال الرأي اليمني الرشعي إىل الرأي العام 

يف تلك الدول وصناع السياسات ومنظامت حقوق اإلنسان 

والربملانيني ومراكز األبحاث وكش��ف مامرسات ميليشيات 

الحوثيني واملخلوع التي تحاول التضليل اإلعامي والسيايس 

عىل الرأي العام. 

ومث��ن معايل وزير اإلعام اليمني يف ختام ترصيحه مواقف 

اململكة العربية الس��عودية والدول الخليجية والعربية مع 

اليمن الس��يام ما يتعلق بتقدميهم مع املنظامت اإلنسانية 

الدولية العديد من املس��اعدات اإلنس��انية للمحتاجني يف 

اليمن خاصة الذين يعانون من الحصار الحويث.. مشرا إىل 

أن مركز امللك س��لامن لإلغاثة واألعامل اإلنسانية قدم أكرث 

من 90 يف املائة من هذه املساعدات. 

وزيــر اإلعــالم اليمـني.. بعض البعثـــات اليمنيـــة تــدار من » قــــــــــــــــم « بدعـــــم مــــن إيــــــران
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أك��د نائب رئيس ال��وزراء اليمني وزي��ر الخارجية 

عبد امللك املخايف أن املليش��يا اإلنقابية مس��تمرة 

يف عرقلة جهود الس��ام يف الباد ومل تلتزم بتطبيق 

بنود بناء الثقة التي تم التوافق عليها يف مشاروات 

جنيف الثانية. 

وأوض��ح املخايف خ��ال لقائه مبدين��ة الرياض  9 

فرباي��ر املايض س��فر اململكة املتح��دة لدى اليمن 

ادمنت��ون براون أن االنقابيني يرفضون الس��ام ومل 

يلتزموا بتحقيق البنود املتعلقة مبتطلبات بناء الثقة 

التي تم االتفاق عليها يف جنيف 2 . 

وأش��ار وزير الخارجي��ة اليمن��ي إىل أن اإلنقابيني 

اإلنته��اكات  م��ن  مزي��د  ارت��كاب  يف  اس��تمروا 

واالعتقاالت التعس��فية مب��ا فيها اإلنته��اكات ضد 

الناشطني والصحفيني ومنع طباعة صحف املعارضة 

وقص��ف املدن وقت��ل األطفال والنس��اء واملدنيني 

مؤك��دا أن مث��ل تلك األعامل تق��ف عقبة أمام أي 

خطوات جدية نحو السام. 

وزير اخلارجية اليمني: املليشيا اإلنقالبية مستمرة يف ارتكاب 
مزيد من اإلنتهاكات ضد املدنيني

الرئيس اليمني يؤكد أن العمليات العسكرية ضد اإلنقالبيني 
لن تتوقف حتى يتم حترير العاصمة

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن العمليات 
العسكرية التي يشنها الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
يف باده مسنودة بقوات التحالف العريب لن تتوقف إال 

بتحرير العاصمة صنعاء من امليليشيا اإلنقابية. 
جاء ذل��ك يف إتصال هاتفي أج��راه 2 فرباير املايض مع 
محاف��ظ صنعاء عبدالقوي رشيف أطلع خاله عىل أخر 
مس��تجدات الوضع امليداين وبط��والت الجيش الوطني 
واملقاومة الش��عبية يف مواجهة ميليش��يا الحويث وصالح 

االنقابية . 
وأشاد الرئيس اليمني باالنتصارات التي تحققت يف عدد 
م��ن مناطق محافظ��ة صنعاء التي أظه��ر فيها الجيش 
الوطن��ي واملقاومة الش��عبية بس��الة منقطع��ة النظر 
ل��ن تتوق��ف إال بتحرير العاصمة صنعاء من امليليش��يا 

االنقابية. 
وأك��د أن معركة اليمن مصري��ة وال رجعة عنها .. وقال 
“ إن النظام الجمهوري س��ينترص مهام كانت التضحيات 

عىل بقايا املرشوع اإلمامي والكهنويت الرجعي العائد من 
كهوف التاريخ .. 

وحث الرئي��س هادي قوات الجي��ش وعنارص املقاومة 
عىل الصمود واملزيد من التنسيق بني الجانبني مبا يحقق 
االنتصار عىل فلول املليشيا االنقابية يف محافظة صنعاء 
كأهم خطوة قبل تحرير العاصمة املحتلة من امليليش��يا 

وعودة مؤسسات الدولة والسلطة الرشعية. 
من جانبه أطلع محافظ صنع��اء الرئيس منصور هادي 
عىل املوقف العام مبحافظة صنعاء ومستجدات الوضع 
امليداين والعمليات العس��كرية للمقاومة الش��عبية ضد 

امليليشيا االنقابية. 
وأوضح أن عملية الحش��د وترتيب الصفوف التي تقوم 
بها سلطات املحافظة مس��تمرة عىل قدم وساق مبا من 

شأنه تحقيق النرص عىل امليليشيا االنقابية. 
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 بتوجيهات من صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب الس��مو الش��يخ 

محم��د بن زايد آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املس��لحة ..سرت مؤسسة خليفة بن زايد 

آل نهي��ان لألعامل اإلنس��انية طائريت إغاث��ة رقم /25 و 

26/ اىل جزيرة س��قطرى حيث تم ش��حن مولد ومعدات 

كهربائية بالطائ��رة األوىل فيام حملت الطائرة الثانية 15 

طنا من املواد الغذائية لتوزيعها عىل أبناء الشعب اليمني 

الذي��ن يعانون ش��حا يف املواد الغذائية بس��بب الظروف 

التي يعيشها اليمن. 

وقال مصدر مسؤول باملؤسسة ان هذه املساعدات جاءت 

اس��تمرارا للجرس الجوي والبحري الذي سبق وأن وجهت 

ب��ه القيادة الرش��يدة قبل ف��رتة إلغاثة الش��عب اليمني 

الشقيق انطاقا من مشاعر األخوة تجاهه وحرص القيادة 

عىل تخفيف معاناته الحياتي��ة يف الظروف الصعبة التي 

مير بها حاليا وتوفر احتياجاته األساسية من السلع واملواد 

الغذائية واالدوية حتى يتمكن من استكامل مرحلة البناء 

الجديدة مبا يؤمن له األمن واالستقرار. 

من جانبه��م عرب املس��ؤولون يف محافظة س��قطرى عن 

ش��كرهم وتقديرهم لدول��ة االمارات عىل ه��ذه الوقفة 

بتوجيهات رئيس الدولة وحممد بن زايد.. مؤسسة خليفة 
لالعمال اإلنسانية تسري طائرتي إغاثة اىل جزيرة سقطرى

االنس��انية مع اخوانهم يف اليمن الذين لن ينس��وا هذه 

املواق��ف املرشف��ة لدول��ه االم��ارات ..وقال��وا إن هذه 

املس��اعدات اإلنس��انية تأيت لتخفيف ما عان��اه ويعانيه 

الش��عب اليمني من تداعي��ات األحداث التي ش��هدها 

وس��يكون لها أث��ر ملموس يف االس��هام بتخفيف املعاناة 

اإلنسانية للمحتاجني ومساندة اليمن عىل تجاوز األوضاع 

الراهنة ..معربني عن تقدير الشعب اليمني للجهود التي 

تبذلها دول��ة اإلمارات يف دعم اليمن ومس��اعيها النبيلة 

الرامية إىل تحقيق األمن واالس��تقرار واملس��اعدات التي 

تقدمها للشعب اليمني.
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عززت هيئة الهال األحمر اإلمارايت اس��تجابتها اإلنسانية 

تجاه األوضاع اإلنس��انية عىل الس��احة اليمنية من خال 

تقدي��م املزيد من املس��اعدات الغذائي��ة للمتأثرين من 

األحداث الجارية هناك . 

وقال بي��ان صحفي لله��ال ان فرق الهيئ��ة امليدانية يف 

محافظ��ة املهرة قامت بتوزيع الطرود الغذائية عىل آالف 

األرس يف مديري��ة حوف باملحافظة وتضمنت الطرود أهم 

العنارص الغذائية التي يحتاجها سكان املديرية يف الوقت 

الراهن . 

وذك��ر البيان ان هذه املس��اعدات ج��اءت ضمن جهود 

الهيئة املس��تمرة لتوفر االحتياجات اإلنس��انية و تعزيز 

األمن الغذايئ يف املناطق األكرث تأثرا باألزمة الحالية . 

و أعرب أهايل مديرية حوف الذين تس��لموا املس��اعدات 

الغذائية عن س��عادتهم بهذه املبادرة وتقدموا بالش��كر 

والتقدي��ر لدولة اإلمارات و قيادتها الرش��يدة التي كانت 

وقفته��ا مرشفة مع ضحايا األح��داث يف اليمن .. مؤكدين 

أنهم ملس��وا عن قرب مدى االهتامم الذي توليه اإلمارات 

ألوضاعه��م و ظروفه��م اإلنس��انية .. وأش��ادوا بالربامج 

املتمي��زة الت��ي تنفذه��ا هيئة اله��ال األحم��ر اإلمارايت 

يف اليم��ن يف مختل��ف املج��االت التنموي��ة و الصحية و 

التعليمية و اإلغاثية و الخدمات الرضورية األخرى كاملياه 

و الكهرباء . 

كام واصلت هيئة اله��ال األحمر اإلمارايت برامجها لدعم 

العملي��ة التعليمي��ة يف اليم��ن وقامت بتوزي��ع الحقيبة 

املدرس��ية ومس��تلزماتها عىل الطاب يف عدد من مدارس 

محافظة امله��رة ضمن مرشوع تنف��ذه الهيئة يهدف إىل 

توزي��ع 10 آالف حقيبة مدرس��ية عىل الطاب يف مدارس 

املحافظة املختلفة . 

وذكر بيان الهيئة انها تعمل لضامن اس��تمرار الدراسة يف 

اليمن رغم الظروف التي تش��هدها الساحة اليمنية حاليا 

وذل��ك من خال تهيئ��ة املناخ املائم و توف��ر املعينات 

الدراسية و تسهيل عملية التحصيل األكادميي للطاب . 

وبحضور ممثيل الهال األحمر اإلمارايت يف املهرة ومسؤويل 

مكت��ب الرتبية و التعليم يف املحافظة ومدير عام مديرية 

الفيضة سامل عوض سعيدان تم توزيع الحقائب املدرسية 

مبدرستي خولة بنت االزور للبنات وصاح الديني األيويب 

للبنني وس��ط ترحي��ب من أولياء األمور به��ذه املبادرة و 

فرح��ة الط��اب الذي��ن تس��لموا الحقائ��ب و املعينات 

الدراسية . 

وأكد سعيدان أهمية الدور الذي تضطلع به دولة اإلمارات 

العربية ملساندة الشعب اليمني و الوقوف بجانبه لتجاوز 

ظرفه الراهن .. وقال إن مبادرة دعم التعليم تنم عن فهم 

عميق ووعي كبر بدور التعليم يف استقرار و تقدم اليمن 

.. مش��يدا بتحركات الهال األحمر اإلمارايت عىل الس��احة 

اليمنية و تواجده وس��ط األهايل يتلم��س احتياجاتهم و 

يتفق��د أوضاعهم و يلبي متطلباته��م .. مؤكدا أن مبادرة 

دع��م التعليم يف اليمن تعترب من املب��ادرات الرائدة التي 

تنفذها الهيئة لضامن اس��تقرار العملية التعليمية و الحد 

من الفاقد الرتبوي . 

ويف محور آخر تفقد فريق الهال األحمر اإلمارايت يرافقه 

الدكت��ور احمد محم��د عفرار مدير ع��ام مكتب الصحة 

والس��كان يف محافظة املهرة مستش��فى الفيضة املركزي 

ووقف ع��ىل إمكانيات��ه الطبية و أطلع ع��ىل احتياجاته 

من األدوي��ة و املعدات الطبية ..كام تفقد الفريق املوقع 

املقرتح لبناء وحدة متكاملة لغسيل الكىل باملستشفى مع 

توفر كافة متطلباتها من املعدات واألجهزة.

هيئة الهالل األحمر االماراتي توزع املزيد من املساعدات 
الغذائية للمتأثرين يف حمافظة املهرة يف اليمن
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صع��د ط��ران التحالف الع��ريب أمس غاراته ع��ىل معاقل 

متم��ردي الح��ويث واملخل��وع صال��ح خصوص��اً يف صعدة 

وصنعاء. كام دمر مخزن س��اح وذخرة لتنظيم »القاعدة« 

يف حرضموت، يف هج��وم هو الخامس من نوعه خال أقل 

من أس��بوعني. فيام اعرتضت بطاري��ات باتريوت املضادة 

للصواري��خ التي نرشته��ا قوات التحالف صاروخاً بالس��تياً 

أطلقه املتمردون من وادي حباب القريب من صنعاء عىل 

املقر املؤقت لقيادة الجيش اليمني الوطني يف مأرب.

واستهدفت غارات »التحالف« مواقع وتجمعات املتمردين 

يف رصواح، حيث تواصلت االش��تباكات والقصف املدفعي 

بني قوات الرشعية واملتمردي��ن يف محيط البلدة، ومنطقة 

املش��جح القريب��ة وبعض أج��زاء جبل هي��ان املطل عىل 

البلدة، إضافة إىل مناوشات بني الطرفني يف منطقة املخدرة 

ببلدة مجزر شامل غرب املحافظة.
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الهالل األحمر تنفذ مشروعني ضمن مبادرات الشيخة 
فاطمة لتحسني اخلدمات األساسية يف اليمن
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نف��ذت هيئة الهال األحمر املرشوع الثامن ألم اإلمارات 

يف اليم��ن وال��ذي تضمن توفر مص��ادر املياه لعدد من 

الق��رى اليمني��ة التي تفتق��ر لهذا املص��در الحيوي كام 

دش��نت الهيئة يف ع��دن املرحل��ة األوىل م��ن املرشوع 

التاس��ع “مهنتي حرفتي” لتعزيز ق��درات املرأة اليمنية 

وذلك ضمن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 

رئيس��ة االتحاد النس��ايئ العام الرئيس األعىل ملؤسس��ة 

التنمية األرسية رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة 

الرئيسة الفخرية لهيئة الهال األحمر بتحسني الخدمات 

الرضورية للمتأثرين من األحداث يف اليمن. 

واس��تهدف مرشوع توفر مصادر املياه عددا من القرى 

اليمني��ة التي تعاين ش��حا يف هذا امل��ورد املهم وكانت 

االنطاق��ة م��ن قريتي قعوة ومش��هور جن��وب اليمن 

واللتني تعانيان ش��حا ش��ديدا يف مصادر املياه الصالحة 

وت��م حفر عدد من اآلبار ومدها باملضخات التي تعمل 

بالطاقة الشمس��ية ومن ثم توصيل شبكات املياه لتلك 

القرى . وتس��تفيد من املرشوع آالف األرس التي تواجه 

معان��اة كبرة يف س��بيل الحصول ع��ىل إحتياجاتها من 

املياه الصالحة. 

ويتواصل املرشوع ليشمل قرى أخرى حسب الخطة التي 

وضعته��ا هيئة الهال األحمر التي تتحرك عىل الس��احة 

اليمنية بخطى متس��ارعة لتخفيف معاناة األشقاء هناك 

وإعادة الحياة إىل طبيعتها وما كانت عليه قبل األحداث 

كام اهتمت الهيئة بتنفيذ هذه املش��اريع وحرصت عىل 

ضامن إس��تمرارية عملها وتأمني وس��ائل تشغيلها بأقل 

تكلفة لذلك استخدمت الهيئة الطاقة البديلة عرب األلواح 

الشمسية يف هذه املشاريع التنموية. 

أم��ا املرشوع التاس��ع ألم اإلم��ارات “مهنت��ي حرفتي” 

فيهدف إىل متليك عدد من النس��اء والفتيات اليمنيات 

معامل للخياطة النسائية ملساعدتهن عىل إيجاد مصدر 

دخ��ل ثاب��ت يعينهن وأرسه��ن عىل مواجه��ة ظروف 

الحياة الصعبة. 

وتستفيد من املرشوع يف مرحلته األوىل 300 سيدة وفتاة 

يف املناط��ق الريفية ملحافظة لحج ويتم االس��تفادة من 

منتجات مش��اغل الخياطة من املابس النس��ائية لصالح 

النس��اء النازحات يف املحافظات اليمنية املختلفة . وقد 

وف��رت الهيئ��ة عددا م��ن ماكينات الخياط��ة مع املواد 

األولية من أقمش��ة ومس��تلزمات أخرى للمستفيدات . 

وحسب الخطة التي وضعتها الهيئة ميول املرشوع نفسه 

بنفسه بعد ستة أشهر من العمل واإلنتاج. 

أفشل هجومًا صاروخيًا بالستيًا على مأرب
» التحالف « يدك معاقل التمرد يف صنعاء وصعدة
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هيئة الهالل األحمر اإلماراتي تدشن مشروع تأهيل 
السكن اجلامعي يف حمافظة عدن 

دش��نت هيئة الهال األحمر اإلمارايت العمل يف مرشوع 

تأهي��ل وصيان��ة وتأثي��ث الس��كن الجامع��ي لطاب 

املحافظات األخرى الذين يدرسون يف عدن اليمنية . 

ويتكون املرشوع من خمسة مبان رئيسية مع ملحقاتها 

الخدمي��ة ع��ىل مس��احة 59 ألف��ا و467 م��رتا مربع��ا 

ويس��توعب الفا و500 طالب م��ن مختلف املحافظات 

اليمني��ة إىل جان��ب طاب من ال��دول املج��اورة منها 

جيبويت والصومال. 

 وسيس��هم املرشوع بشكل كبر يف تهيئة البيئة املناسبة 

للط��اب للدراس��ة والتحصيل األكادميي وحل مش��كلة 

اس��تقرار آالف الطاب الذي��ن يأتون م��ن املحافظات 

األخرى للدراس��ة يف ع��دن خاصة أن ع��دد الطاب يف 

الجامعات اليمنية يف عدن يبلغ حوايل 34 ألف طالب. 
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أنجزت هيئة الهال األحمر 85 يف املائة من مرشوع صيانة 

وتأثيث املدارس واملؤسسات التعليمية يف عدن واملحافظات 

اليمنية الجنوبية .. وأكملت حتى اآلن عمليات تأهيل 131 

مدرس��ة إىل جانب تركيب 21 مظلة مدرسية وذلك ضمن 

جهودها املس��تمرة لتعزيز خدمات القطاع التعليمي الذي 

يعترب أكرث املجاالت تأثرا باألزمة اليمنية الراهنة حيث أولته 

الهيئة اهتامما خاصا ووضعت يف سبيل ذلك خطة طموحة 

اس��تهدفت تأهيل وتجهيز 154 مدرس��ة .. ويجري العمل 

حاليا يف 23 مدرسة أخرى متبقية يف عدد من املديريات. 

وش��مل مرشوع ال�تأهيل توفر معينات دراس��ية للطاب 

واملعلم��ني من أجهزة حاس��وب وغره��ا إىل جانب توفر 

األث��اث امل��دريس واملقاع��د لثامني��ة آالف و915 طالبا يف 

املراح��ل الدراس��ية املختلف��ة . وق��د تم افتت��اح املدارس 

املنت��رشة يف عدد من املديري��ات اليمنية بحضور عدد من 

املسؤولني اليمنيني وممثيل هيئة الهال األحمر اإلمارايت . 

ويف وق��ت قيايس أنج��زت الهيئة عملي��ات التأهيل حيث 

وج��دت مب��ادرة الهيئة يف ه��ذا الصدد تقدي��را كبرا من 

املسؤولني اليمنيني وأولياء أمور الطاب الذين انقطعوا فرتة 

عن الدارس��ة بسبب األرضار التي لحقت مبدارسهم بسبب 

األحداث التي تشهدها اليمن. 

وأكدت هيئة الهال األحمر اإلمارايت يف بيان صحفي بهذه 

املناسبة أن تحسني الخدمات التعليمية يف اليمن يف املرحلة 

الراهنة تعترب من ضم��ن أولويات الهيئة إلعادة الحياة إىل 

طبيعتها وما كانت عليه قبل األزمة .. 

مش��رة إىل أنها بدأت فعا يف تنفي��ذ املرحلة املتبقية من 

عملي��ات تأهي��ل امل��دارس ..وقالت إن عملي��ات الصيانة 

والتأهيل يف املؤسس��ات التعليمية األخرى تس��ر عىل قدم 

وساق ويجري العمل فيها بوترة متسارعة. 

وأش��اد محافظ عدن بالدور الكب��ر الذي تضطلع به هيئة 

الهال األحمر اإلمارايت لتحس��ني خدمات قطاع التعليم يف 

عدن واملحافظات األخرى ..مقدما الش��كر والتقدير لدولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة حكومة وش��عبا ع��ىل وقفتها 

األصيل��ة مع الش��عب اليمني يف ظروفه الراهنة .. مش��را 

إىل العديد من الربامج اإلنس��انية التي نفذتها هيئة الهال 

األحمر خال األشهر املاضية يف عدد من املجاالت الحيوية. 

وق��ال إن اهتامم الهيئة بالجان��ب التعليمي تجىل بوضوح 

يف تبنيها م��رشوع تأهيل املدارس واملؤسس��ات التعليمية 

يف اليمن ..مضيفا ان املؤسس��ات التعليمية تعود إىل سابق 

عهده��ا بل وأفضل مام كانت علي��ه بفضل مبادرات دولة 

اإلمارات وذراعها اإلنساين املتمثل يف هيئة الهال األحمر. 

م��ن جانبهم عرب عدد من املس��ؤولني يف امليدان الرتبوي يف 

اليمن عن تقديرهم لجهود الهيئة ومثابرتها لتعزيز قدرات 

قط��اع التعليم ..مؤكدين عىل دورها الحيوي يف اس��تعادة 

هذا القطاع املهم لنش��اطه بعد أن تعرثت مس��رته خال 

الفرتة املاضية بسبب الظروف الجارية حاليا . 

هيئة الهالل األحمر تنجز 85 % من مشروع تأهيل 
املؤسسات التعليمية يف اليمن
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أعلن��ت رشكة Textron Systems مؤخراً عن أول عملية بيع 

 Survivable Combat  تصديري ملدرعتها التكتيكية القتالية

Tactical Vehicle إىل أوكرانيا.

استلمت أوكرانيا يف عام 2015 بضع عرشات من املركبات 

 HMMWVs املتعددة العجالت والعالية القدرة عىل التنقل

م��ن الفائض لدى الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة من إجاميل 

ش��حنة ضمت نحو 2,000 مركبة مرش��حة للتسليم إىل دول 

حليفة، وعىل الرغم من أن املركبات صالحة لالستعامل، فإنها 

تحتاج إىل عمليات تجديد مهمة قبل وضعها يف امليدان.

س��وف تقوم صناع��ة الدف��اع األوكراني��ة بتحويل بعض 

املركب��ات إىل مدرع��ات تكتيكية قتالي��ة SCTV ، مبوجب 

مرشوع مش��رك مع رشكة Textron Systems، وس��وف يتم 

تس��ليم املركبات إىل الجيش األوكراين وميكن عرضها للتصدير 

أيضاً، كام سيتم القيام بإنتاج متسلسل للمركبات يف أوكرانيا، 

وس��يكون مبقدور صناعة الدفاع األوكرانية تصدير مدرعات 

SCTV  يف املس��تقبل إىل دول أخ��رى، ويتوق��ف ذلك عىل 

إذن من الواليات املتحدة، ويتوقع املسؤولون األوكرانيون أن 

تكون هناك س��وق جيدة لهذه املركبات، وال سيام يف الرشق 

األوسط حيث قاموا من قبل ببيع مركبات مصنوعة محلياً.

تس��تخدم مركب��ات SCTV  هي��كل مركب��ات متعددة 

العج��الت وعالية القدرة عىل التنقل HMMWVs ، ومحرك 

ديزل جدي��د، وفرامل، ونظام تعليق ش��ديد التحمل لحمل 

ال��وزن اإلض��ايف. وهي مجهزة  بكبس��ولة جدي��دة مصبوبة 

ومدرع��ة بالفوالذ، وتوفر حامي��ة من الصواريخ البالس��تية 

واملتفج��رات، حيث تس��تخدم هيكالً عىل ش��كل V، ودرعاً 

جانبي��اً مائالً يعزز حامي��ة املدرعة من القذائف البالس��تية 

والعب��وات الناس��فة، كام تحت��وي عىل مقاع��د محمية من 

املتفج��رات لحامي��ة من يركبها يف حال وج��ود لغم أو عبوة 

ناس��فة تحت املدرعة، ك��ام أن إزالة خ��زان الوقود وحجرة 

البطاري��ة من حجرة الطاقم يس��هم أيضاً يف تحس��ن فرص 

السالمة.

SCTV تنوي تزويد أوكرانيا مبدرعات Textron Systems شركة

فريق بقيادة Lockheed Martin يطلق سفينة القتال الساحلي 
Future USS Sioux City املستقبلية

 Lockheed  ق��ام فري��ق  الصناعة مؤخ��راً بقي��ادة

Martin بإطالق  س��فينة القتال الس��احيل الحادية 

ع��رشة م��ن ط��راز Sioux City يف نه��ر مينوميني 

 Fincantieri Marinette يف ح��وض بن��اء الس��فن

Marine . وسوف تس��تمر هذه السفينة بالخضوع 

لعملي��ة تجهي��ز واختبار قبل تس��ليمها إىل البحرية 

األمريكية يف بداية عام 2017.

م��ن جانبه قال ج��و نورث، نائ��ب رئيس لوكهيد 

مارتن للس��فن واألنظمة الس��احلية: "سوف تسهم 

وح��دات املهام التبادلية لس��فينة القتال الس��احيل  

Future USS Sioux City يف متك��ن الس��فينة من 

أداء أنواع مختلفة من املهام ذات األولوية القصوى، 

والتي تراوح من الحرب املضادة للسفن، إىل الحرب 

املضادة للغواصات، إىل مكافحة األلغام."

برهنت س��فن من طراز Freedom عىل أهميتها 

من خالل عمليات انتش��ار ناجح��ة يف جنوب رشق 

 USS Fort  آس��يا، مبا يف ذلك سفينة القتال الساحيل

Worth  الت��ي توفر ق��درات عمليات 

التدخ��ل الرسي��ع يف املنطق��ة اليوم، 

 USS Freedom وق��د نفذت س��فينة

عملي��ات انتش��ار ناجح��ة يف جنوب 

رشق آس��يا يف عام 2013، وتقوم حالياً 

بالعمليات انطالقاً من ميناء موطنها يف 

سان دييغو.

من ناحيته قال جان أوملان، الرئيس 

 Fincantieri والرئيس التنفيذي لرشكة

Marinette Marine: "ميث��ل إط��الق 

والق��درات  الرباع��ة   Sioux س��فينة 

الهندسية التي تتمتع بها قوانا العاملة. 

ونحن عىل ثقة بأن هذه السفينة تلعب دوراً حيوياً 

يف األسطول."

 Lockheed يقوم اآلن فريق الصناعة بقيادة رشكة

Martin باإلنت��اج املتسلس��ل لس��فن م��ن ط��راز 

Freedom ، وقد قامت بالفعل بتس��ليم ثالث سفن 

إىل البحرية األمريكية حتى اآلن، حيث تعترب سفينة 

Sioux City إحدى سبع سفن يف مراحل مختلفة من 

 Fincantieri Marinette Marine التنفيذ يف مرىس

مع سفينتن أخرين قيد اإلنتاج الطويل املدى.



35 | مارس 2016 |  العدد 530  |

 General Dynamics Land  توقع عقدأ مع شركة Kongsberg شركة
Systems (GDLS) ألجل حمطة سالح ذات حتكم عن بعد

 General Dynamics Land رشك��ة  وقع��ت 

رشك��ة  م��ع  الباط��ن  م��ن  عق��داً   Systems

Kongsberg لتوريد حل يتمثل يف نظام أسلحة 

من عيار 30 مم ألجل الجيش األمرييك، وس��وف 

تق��وم Kongsberg مبوجب العقد بتزويد وزارة 

الدفاع األمريكية بنظام محطة سالح ذات تحكم 

.Protector MCRWS عن بعد من طراز

س��يتم مبوجب العقد إدماج محطة الس��الح 

Protector MCRWS يف املركبة الحاملة لجنود 

املش��اة Stryker، ويش��تمل العق��د، وهو أول 

مب��ادرة متعددة املراحل، ع��ىل اإلنتاج والتوريد 

واالختبار لألنظمة األولية من أجل الربنامج.

يعت��رب نظ��ام Protector MCRWS أحدث 

تقني��ة ملحطات الس��الح ذات التحكم عن بعد، 

ت��م تس��ليمها إىل وزارة الدفاع م��ن قبل رشكة 

Kongsberg، وه��و نتاج مبارش لخمس��ة عرش 

عاماً من الخربة يف محطات السالح ذات التحكم 

عن بع��د، حي��ث تدع��م احتياج��ات الواليات 

املتح��دة و 16 دول��ة أخرى عرب العامل، وس��وف 

يس��هم يف ضامن قدرة تش��كيالت Stryker عىل 

إنجاز أدوار املهام والتوس��ع بها يف جميع أنحاء 

الع��امل. أضف إىل ذل��ك أنه ميك��ن تركيبها عىل 

أي نوع من أنواع املنصات، كام تس��مح للجنود 

بتش��غيل أس��لحة املركبة من موض��ع تتوافر له 

الحامية داخل املركبة.

تعت��رب Stryker مركبة مدرع��ة مثانية الدفع، 

مصمم��ة لحامية املش��اة من ش��ظايا املدفعية 

واأللغام بجانب الطرق والعبوات الناسفة.

ستقوم شركة Rheinmetall برتقية نظام الدفاع اجلوي

ف��ازت رشكة Rheinmetall بعقد من عمي��ل دويل غري مفصح عنه لتحديث نظام 

الدف��اع الجوي، وتع��ادل قيمة الطلبي��ة 390 مليون جنيه اس��رليني، عىل أن يتم 

التسليم بن عامي 2017 و2020.

يش��تمل عنرص رئييس يف برنامج التحديث عىل تجهيز أنظمة الدفاع الصاروخي 

/ الج��وي بتقنية رادار متطورة. وبذلك س��يحصل س��الح الدف��اع الجوي يف الدولة 

املتعامل��ة ع��ىل أكرث مناذج نظ��ام Skyguard  املختربة واملجربة تط��وراً، حيث تم 

تصميم النظام لالشتباك مع أهداف ذات مدى متوسط إىل قصري جداً. 

وإىل جان��ب رادار البح��ث الجديد، س��يتم تجهي��ز أنظم��ة Skyguard  برادار 

جديد لتعق��ب األهداف، ونظام متييز الصديق من الع��دو من أحدث جيل، فضالً 

عن مكونات حرب إلكرونية متطورة. وس��وف يتم ترقية قاذف الصواريخ بحاضن 

إلكروين متطور جديد سيسهم يف تعزيز قدرات صاروخ النظام، وأضف إىل ذلك أنه 

سيتم تحسن الدعم اللوجستي أيضاً، ويؤكد العقد عىل أهمية نظام Skyguard يف 

شبكات الدفاع الجوي العالية األداء.

يقوم قس��م الدفاع الجوي لدى رشك��ة Rheinmetall Defence بتأمن الدفاع 

الج��وي القائم ع��ىل املدفعية اآللية، وهو املورّد الوحيد للنظ��ام الذي يقدم تقنية 

التحكم بالنريان، واملدفعية اآللية عيار 35 مم، والصواريخ املوجهة املدمجة، وعتاد 

Ahead املضاد لالنفجار الجوي.
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صاروخ Orbital ATK OBV Rocket يستكمل اختبار الدفاع الصاروخي

قامت رشكة Orbital ATK بإطالق واختبار صاروخها 

وكال��ة  لصال��ح  بنج��اح   Orbital Boost Vehicle

الدف��اع الصاروخي األمريكية، كج��زء من مهمة مركبة 

 Controlled Test Vehicle-02 املوجه��ة  االختب��ار 

Plus (CTV)-02+ mission للمنظوم��ة الصاروخية 

وقام��ت   ،Ground-based Midcourse Defense

الرشك��ة أيض��اً بتوري��د صاروخها لألهداف البالس��تية 

 Intermediate Range Ballistic املتوس��طة امل��دى

Missile target rocket من أجل هذا االختبار للنظام 

األمني الوطني،

تم إطالق صاروخ OBV من قاعدة القوات الجوية 

Vandenberg Air Force Base يف كاليفورنيا. وتقوم 

رشك��ة Orbital ATK بتزويد وكالة الدفاع الصاروخي 

بص��اروخ OBV كج��زء من فري��ق يف الصناعة بقيادة 

رشكة بوينغ ونورثروب غرومان.

مل يك��ن اعراض الص��اروخ االع��رايض املنطلق من 

األرض GBI هو الغرض لهذا االختبار الخاص بالطريان، 

وب��دأ االختب��ار عندم��ا جهز نظ��ام التحك��م بإطالق 

املنظومة الصاروخية GMD خطة مهام السالح إلطالق 

الص��اروخ االعرايض GBI من منص��ة إطالق يف قاعدة 

الق��وات الجوي��ة يف Vandenberg ض��د هدف متثل 

يف صاروخ بالس��تي متوس��ط املدى، م��ن توريد رشكة 

Orbital ATK أيضاً. 

وبع��د تحلي��ل أويل - بع��د الط��ريان - للبيان��ات 

املجموعة من املهم��ة، أكد فريق كل من وكالة الدفاع 

الصاروخ��ي واملنظوم��ة الصاروخي��ة   GMD إنج��از 

جمي��ع أهداف الص��اروخ OBV األولية. وقد تضمنت 

ه��ذه األهداف وظائف االختبار املدمجة قبل اإلطالق، 

واإلط��الق من املنصة، ومغادرة صاروخ OBV، وعملية 

إط��الق تعزي��زي دقي��ق لنظ��ام التحك��م الصاروخي 

ل�”املركبة القاتلة ” Kill Vehicle-EKV خارج الغالف 

الج��وى Exoatmospheric  ، وجم��ع بيانات القياس 

عن بعد من أجل مزي��د من توصيف خصائص تحليق 

.OBV صاروخ

تم تنفي��ذ املهمة مبوج��ب عقد التطوي��ر والدعم 

للمنظوم��ة الصاروخية GMD وس��وف تس��تمر حتى 

عام 2018. وقد قامت رشك��ة Orbital ATK بتطوير 

ص��اروخ OBV مبوجب عقد لعدة س��نوات من رشكة 

بوينغ كانت بدايته يف عام 2002.

 Défense Conseil International تبادل اخلربات بني جملس الدفاع الدويل
 Military Fuel Service ومؤسسة الوقود العسكرية ((DCI

 Défense Conseil أعلن كل م��ن مجلس الدفاع ال��دويل

العس��كرية  الوق��ود  ومؤسس��ة   (International (DCI

الفرنس��ية  French Military Fuel Service (SEA)  عن 

توقيع اتفاق إطار الهدف منه تس��هيل نقل الخربات الفنية 

يف مجاالت الخربة التي متتلكها املؤسس��ة (SEA) إىل الدول 

الصديقة لفرنسا.

تقوم هذه املؤسسة منذ 75 عاماً بتزويد القوات املسلحة 

باملنتجات النفطية، سواء يف الرب الفرنيس أو يف الخارج أو يف 

مسارح العمليات الخارجية، فهي تقوم بالتصميم واالنتشار 

والتنفيذ والصيانة للوسائل املطلوبة لتوريد وصيانة معدات 

النفط يف مختلف مسارح العمليات.

 (SEA) ومتث��ل هذه الخ��ربة الفنية الفريدة للمؤسس��ة

األس��اس املنطقي لهذا االتفاق، حيث تراكمت هذه الخربة 

عرب س��نوات طوال، واقرنت بخربات مجلس الدفاع الدويل 

DCI يف مجال نقل الخربات الفنية العسكرية إىل الخارج.

ويركز التعاون بن املؤسس��ة واملجلس يف ثالثة مجاالت، 

هي: تدري��ب العمالء من املؤسس��ات األجنبية عىل املهن 

املتعلق��ة باملنتج��ات النفطي��ة، واالستش��ارات والخ��ربات 

املتخصصة يف الحقول املتعلقة باملنتجات النفطية، وأنشطة 

البحوث والتطوير يف املجاالت املتعلقة باملنتجات النفطية.

 (SEA) واملؤسسة DCI وبإمكان مجلس الدفاع الدويل

يف إط��ار االتفاق، وضامن��اً لكفاءة أنش��طة التعاون، تبادل 

العاملن مؤقتاً عند الحاجة، وذلك إلدارة أحد املرشوعات. 

م��ن جانبه قال جان ميش��يل باالج��وس، رئيس مجلس 

 :DCI اإلدارة والرئيس التنفي��ذي يف مجلس الدفاع الدويل

"كثرياً ما تطلب الدول الصديقة إلينا نقل خربات مؤسس��ة 

الوقود العسكرية الفرنسية التي متتلك قدرات فريدة تقريباً 

يف أورب��اK وقد أثبتت هذه املؤسس��ة كفاءته��ا وفاعليتها 

العالية يف العمليات العسكرية األخرية."
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نبض 
الديــــرة نحن وإيران

انتقاد املرشد األعىل للثورة اإليرانية حرق السفارة السعودية يف طهران كرد فعل عىل إعدام منر النمر، 

وإن جاء بعد مرور ش��هر عىل الح��ادث، هو يف العرف الدبلومايس الخليج��ي خروج عن املألوف منذ 

نج��اح الثورة اإليرانية يف 1979. هذا االنتقاد ولّد يف البداية حالة من »الش��ك« لدى الخليجيني، ولكن 

بعد تداول اإلعالم اإليراين للخرب تم التأكد من صحته. ألن الصورة النمطية للتعامل اإليراين مع جوارها 

ينطلق من »الفوقية« وعدم االعرتاف بالندية.

القل��ق الخليجي من أي ترصف إيج��ايب صادر عن إيران هو أمر طبيعي، ألن الخربة التاريخية تقول: 

إن أي تراجع يف املوقف الس��يايس اإليراين ليس له إال تفس��ران اثنان. األول: أن النظام اإليراين يعيش 

»مأزقاً« سياس��ياً يريد الخروج منه بأي طريقة، وهذه الضغوط إما أنها خارجية كام هو حاصل اآلن يف 

العديد من األماكن التي كان له نفوذ فيها مثل اليمن أو لبنان أو العراق وإما داخلية. وعادة ما يكون 

ال��رصاع التقليدي بني املحافظني واملعتدلني أو الوضع االقتصادي الذي يعاين من زيادة البطالة وحاالت 

الفق��ر نتيجة للمغامرات السياس��ية التي يتبعها النظام، مثل متويل أذرعه السياس��ية يف املنطقة مثل: 

حزب الله اللبناين وحركة حامس الفلسطينية التي ترسبت مؤخرا أنباء عن عودة عالقتها »االسرتاتيجية« 

مع طهران. 

الث��اين: وه��و األقرب يف هذا املوقف هو أن النظام اإليراين يري��د أن يظهر أمام املجتمع الدويل بأنه 

الط��رف »الطيب والجميل« يف معادلة التنافس الس��يايس يف املنطقة الذي ب��دأ مييل ملصلحة الجانب 

الخليجي. وما يرجح صحة هذا التحليل أن التحرك الخليجي بقيادة الس��عودية اس��تطاع أن يجعل من 

إي��ران دولة معزولة عن اإلقليم من خالل التحالف اإلس��المي ومن خالل ظهور موقف عريب وخليجي 

ندد بالس��لوك اإليراين يف املنطقة، بل إن مناورات »رعد الش��امل« زادت من صعوبة املوقف اإليراين، 

وبالتايل فإن انتقاد املرش��د ال ميكن أن يخرج من هذا التحليل، وخاصة أن الرئيس حسن روحاين رفض 

أكرث من مرة االعتذار عن حرق السفارة.

الخرب ليس مؤرشاً عىل تغر يف النمط السياسة اإليرانية يف التعامل مع العرب، عىل األقل أنه ال ميكن 

أن تتغر سياس��ة معينة لدولة اعتادت أن تس��تخدم أيديولوجية »متغطرس��ة« ب��ل ما أظهره الرئيس 

اإليراين روحاين من تحامل عىل الس��عودية من خالل اتهامها بأنها الس��بب يف ما يحدث يف املنطقة هو 

املوقف الحقيقي إليران.

إذاً، يكون التفسر الواقعي ملوقف عيل خامنئي أنه عبارة عن تكتيك دبلومايس يحاول فيه »خداع« 

ال��رأي العام العريب، والعامل��ي تحديداً، بأن إيران بع��د االتفاقية النووية أصبح��ت دولة طبيعية وأن 

سياس��تها تغرت حتى مع دول اإلقليم، ولكن يبدو أن األمر ليس بتلك السذاجة التي كان يتوقعها ألن 

الناس لديها القدرة عىل التفريق بني الترصيحات والسلوكيات.

إن ع��ىل دول »التع��اون الخليج��ي« يف ه��ذه اللحظة من الرتاج��ع اإليراين هو اس��تثامر ما حققته 

الدبلوماس��ية الخليجية من مكاسب سياسية ضد إيران، أقلها االستمرار يف سياسية الضغط الدبلومايس 

بعدما تأكد للجميع أن إيران ليست تلك الدولة القوية التي ليس باإلمكان هزميتها، وأن الوضع اإليراين 

الداخيل »الهش« يعاين انقسامات عرقية ودينية سالح ميكن استخدامه خالل خطاب خليجي موحد. 

يبق��ى أن االس��تثامر الحقيقي يكون يف صياغة معادلة اس��رتاتيجية أمنية خليجي��ة تقوم عىل عدم 

الرتاخي مع أي تجاوز إيراين وهذه االس��رتاتيجية تلزم الخليجيني بضامن عدم الخروج عنه ألي س��بب 

كان، بحي��ث تك��ون املعادلة »دول التع��اون مقابل إيران« وليس دول التعاون زائ��داً إيران، كام يحلو 

للبعض يف الخليج عمله•

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com
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تحتفل كل من رشك��ة Boeing  ورشكة الخطوط الجوية 

الوطني��ة للمملكة العربية الس��عودية (الس��عودية) مؤخراً 

بتسليم طائرتن من طراز Dreamliner 787-9 وطائرة من 

طراز 300ER-777 (املدى املوسع)، وكانت رشكة الطريان قد 

طلبت مثاين طائرات من طراز 9-787 يف عام 2010.

من جانبه قال س��عادة املهن��دس صالح بن نارص الجارس، 

مدير عام الخطوط الجوية العربية الس��عودية: "إننا نتطلع 

قدم��اً، م��ن خالل س��معة الرشكة الت��ي متي��زت باملوثوقية 

والكفاءة التش��غيلية والراحة، إىل أن تصبح 787 إضافة مثينة 

إىل أسطول الخطوط السعودية بينام نقوم بتحديث أسطولنا 

وتوسعته كجزء من خططنا يف التحول والتطوير."

س��وف تضم الرشكة اآلن 48 طائرة بوينغ ضمن أسطولها 

ال��ذي يضم اآلن طائرات من ط��راز    200Er-777 و  -777

300ERs  و400-747، وقد اس��تلمت الخطوط الس��عودية 

ع��ىل مدى 55 عاماً املاضية أكرث من 130 طائرة بوينغ، مبا يف 

 .707s ، 737 ، MD-11F ، DC-9  ، MD90  ذلك األنواع

م��ن جهته ق��ال راي كون��ر، الرئيس والرئي��س التنفيذي 

 Boeing Commercial لرشكة بوين��غ للطائرات التجاري��ة

Airplanes: "متث��ل عملي��ة التس��ليم ه��ذه إىل الخط��وط 

السعودية لحظة مميزة يف رشاكة شهدت تطوراً ملحوظاً عىل 

مدى عدة عقود ماضية."

الطائ��رات  م��ن   Boeing 787 Dreamliner تعت��رب  

التجاري��ة الجديدة متاماً، وتتميز بالكف��اءة الفائقة، وباملدى 

والرسعة الت��ي تتصف بها النفاثات الضخم��ة. ومنذ دخول 

أرسة طائ��رات 787 الخدمة يف عام 2011، وهي تطري يف أكرث 

من 350 خ��ط طريان، وقد أقامت أكرث م��ن 75 خط جديد 

بدون توقف حول الع��امل، ووردت طلبيات عىل الطائرة من 

أك��رث من 60 عميالً م��ن أنحاء العامل ل��رشاء أكرث من 1000 

طائرة، مام جع��ل Dreamliner 787 أرسع الطائرات ذات 

املمرين مبيعاً عرب تاريخ رشكة بوينغ.

Boeing  تقوم بتسليم أول طائرة Dreamliner 787 إىل اململكة العربية 
السعودية

تحتفل رشكة Northrop Grumman Corporation ببداية 

  APG-83 Scalable Agile Beam Radar اختب��ارات رادار

أثناء الطريان عىل منت الطائرة، وبذكرى مرور عام عىل تس��ليم 

.F-16 أول رادار ضمن برنامج تحديث رادار

وق��د خضع رادار SABR، الذي يعترب مصفوفة ممس��وحة 

إلكروني��اً ونش��يطة، ألكرث م��ن عامن من التطوي��ر والتأهيل 

واالختبار مبوجب عقد، وتم إدماجه متاماً يف طائرة F-16. ومنذ 

أول عملية تس��ليم لرادار SABR يف ديس��مرب املايض، أنتجت 

رشك��ة Northrop Grumman وس��لمت 14 راداراً من طراز 

APG-83 إىل Lockheed Martin دع��امً ملرحل��ة التطوي��ر 

 ،F-16 الهن��ديس والتصنيعي لربنام��ج تحدي��ث رادار الطائرة

وس��وف تقوم الرشكة بتسليم أول وحدة من أصل 144 وحدة 

إنتاج م��ن طراز APG-83 يف وقت الحق م��ن هذا العام من 

أجل برنامج ترقية وتحديث F-16 لعمالء دولين.

قال مايك هينيك، نائب الرئيس واملدير العام يف قسم أنظمة 

القي��ادة والس��يطرة واالتصاالت والحواس��يب واالس��تخبارات 

 :Northrop Grumman واملراقبة واالس��تطالع ل��دى رشك��ة

"يوف��ر رادار APG-83 للعم��الء  يف أنحاء العامل خيار تحديث 

الرادار الذي يعمل بتقنية مصفوفة املس��ح االلكروين النشط، 

حي��ث يوفر هذا الخي��ار ق��درات رادارية قتالي��ة من الجيل 

".F-16 الخامس لطائرة

ب��دأ رادار SABR تجاربه األولية يف رحالت الطريان يف عام 

2007، وهو مس��تمر يف بناء س��جل ال مثيل ل��ه من التجارب 

األوىل الناجح��ة، مب��ا يف ذلك التجارب أثن��اء الطريان يف متارين 

عملياتي��ة متقدمة مناس��بة للظروف القتالي��ة، وباعتبار رشكة 

Northrop Grumman املورد الوحيد لرادار التحكم بالنريان 

لطائ��رة F-16 عىل م��دى أربعة عقود من الخ��ربة يف إدماجه 

عىل هذه املنصة، تقوم الرشكة بتوفري خيارات ميسورة التكلفة 

.F-16 AESA وقليلة املخاطر من أجل عمليات ترقية الرادار

نورثروب غرومان  Northrop Grumman حتتفي مبعامل بارزة يف تاريخها
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»حتديات اسرتاتيجية: حماية وطنية«

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إسرتاتيجية قد يتطلب تحقيق املصالح الوطنية اس��تخدام القوة العس��كرية، وغالباً ما يدفع اس��تخدام القوة العسكرية األمة إىل مراجعة، 

بل وزيادة، التدابر االحتياطية الرامية لحامية البنية التحتية الوطنية. فحامية بنيتنا التحتية األساس��ية متثل رضورة ال غنى عنها 

لضامن استمرار ازدهار الدولة وسالمة أرواح املواطنني واملقيمني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

إن الهجومني بصواريخ توشكا يف اليمن )اللذين وقع أحدهام يف محافظة مأرب يف الرابع من سبتمرب، والثاين يف الرابع عرش من 

ديس��مرب يف محافظة تعز( يذكراننا بالتهديد الحقيقي املتمثل يف هذه الصواريخ إن س��قطت يف أيدي الذين يسعون إللحاق األذى 

بنا. عىل املس��توى العمليايت، يعترب الرد عىل هذه الهجامت »حامية للق��وات«. يعرّف الكنديون »حامية القوات« بأنها »إجراءات 

تتخذ للمس��اهمة يف نجاح املهام بالحف��اظ عىل حرية الحركة والفاعلية العملياتية، من خ��الل إدارة املخاطر، والتقليل من نقاط 

الضعف وااالنكش��اف لدى العنارص، واملعلومات، والعتاد، واملنش��آت، واألنش��طة.« وتنطبق حامية القوات عىل البيئات البحرية 

والربي��ة والجوي��ة واملعلوماتية، وحتى البيئ��ات الفضائية، وهي رضورية أثناء جميع مراحل أي عملي��ة من العمليات، ابتداء من 

االنتشار وانتهاء بالعودة. ويجدر مالحظة أن حامية القوات أثناء العمليات تركز أساساً عىل منع العدو من توقع تحركات الوحدات 

العسكرية وعنارصها، وهذا أمر لألسف يكاد يكون مستحيالً القيام به عىل املستوى الوطني. 

تعترب حامية املنش��آت الحيوية مفهوماً اس��رتاتيجياً مشابهاً؛ إذ ينطوي عىل االستعداد واالس��تجابة لألحداث التي تهدد البنية 

التحتية األساس��ية للوطن. وغالباً ما تعترب األنظمة والشبكات التي تكون البنية التحتية ملجتمعنا أمراً بديهياً، لكن تعطيل أي من 

هذه األنظمة ميكن أن يؤدي إىل عواقب وخيمة. نجد، عىل س��بيل املثال، أن فروس الحاس��وب الذي يعطل توزيع الغاز الطبيعي 

ع��رب الب��الد ميكن أن ينتج عنه انخفاض يف توليد الطاقة الكهربائية، األمر الذي يؤدي بدوره إىل توقف تام لالتصاالت املعالجة آلياً 

بالحاس��وب. ومن ثم تتأثر حركة مرور الطرق الربية والحركة الجوية، كام يؤدي ذلك أيضاً إىل إعاقة خدمات الطوارئ. وميكن أن 

تتأثر بذلك منطقة بكاملها؛ بس��بب تعطل عنرص حيوي يف املنش��آت والبنية التحتية، ولسوء الحظ يعرف اإلرهابيون أن مهاجمة 

املرافق املدنية ميكن أن يشل العدو، ولذلك يتعني عىل املخطِّط االسرتاتيجي أن يضمن الحامية للبنية التحتية الوطنية.

ال بد أن تش��مل البنية التحتية الوطنية أيضاً مرافق داعمة لقطاعات املصارف واملال، واملواصالت، وتوليد الطاقة، واملعلومات، 

واالتصاالت. فقد قامت حكومات عديدة بتطوير أساليب موحدة املعاير  لحامية البنية التحتية، تشمل أعامل القطاعني الحكومي 

والخاص عىل حد س��واء، وذلك من أجل املراقبة واالس��تعداد يف حال حدوث حوادث مس��ببة للتعطيل واإلعاقة. وتتطلب هذه 

يف الع��ادة من مديري املراف��ق أن: يقوموا بتقييم نقاط الضعف وإزالته، ووضع أنظمة الحت��واء الهجامت، وإعادة بناء القدرات 

األساس��ية عىل وجه الرسعة. ويتطلب تقييم البنية التحتية تحليالً للحامية )حالة التدابر االحتياطية أو الوقائية(، ونقاط الضعف 

أو االنكشاف )سهولة التأثر والتعرض للرضر(، واملخاطر )احتاملية التعرض للهجوم(، والتخفيف )تقليل نقاط الضعف واالنكشاف 

أو تخفيفه��ا(. ويف حال امللكية الخاصة ألي من املرافق أو املنش��آت الحيوية للدول��ة، يتعني عىل الحكومات ضامن تعاون القطاع 

الخاص، وكذلك الجهات املحلية أو اإلمارة، لضامن حاالت التشغيل الطبيعية.

متتل��ك دولة اإلمارات العربية املتحدة أجهزتها الخاصة بحامية املنش��آت االس��رتاتيجية، ومنها جهاز حامية املنش��آت الحيوية 

والس��واحل الذي تتمثل مهمته يف » تأمني وحامية الُبنى التحتية الحيوية لضامن االستقرار االجتامعي واالقتصادي إلمارة أبوظبي 

– وإن امت��دت خارج حدودها« والهيئة الوطنية إلدارة الط��وارئ واألزمات والكوارث، التي تعمل - تحت مظلة وإرشاف املجلس 

األع��ىل لألمن الوطني - عىل »تعزيز إمكاني��ات دولة االمارات العربية املتحدة يف ادارة ومواجه��ة الطوارئ واالزمات والكوارث، 

ووضع متطلبات ضامن اس��تمرارية العمل خاللها والتعايف الرسيع منها، باالس��تعداد والتخطيط املش��رتك، باستخدام كافة وسائل 

التنس��يق واالتصال عىل املس��توى االتحادي واملحيل«، كام تقوم الهيئة بوضع اإلجراءات الوطنية لضامن س��المة أرواح املواطنني 

واملقيمني عىل أرض الدولة وحفاظاً عىل املكتسبات واملمتلكات. 

إننا نش��رتك جميعاً يف تحمل املس��ؤولية عن حامية بنيتنا التحتية األساسية، وضامن اس��تمرار االزدهار والرخاء للوطن وجميع 

املقيم��ني ع��ىل ترابه. كذلك تذكرنا الهجامت الصاروخي��ة يف اليمن، والزلزال القريب العهد الذي وقع مؤخ��راً يف تايوان، بالحاجة 

إىل الحامية، ولعل حدوث أي هجوم يف املس��تقبل عىل نظام “س��كادا” )نظام التحكم اإلرشايف وجمع البيانات( عرب اإلنرتنت ميثل 

تهديدات أكرب خطراً من الصواريخ. ويعترب امتالك أجهزة وهيئات، مثل جهاز حامية املنشآت الحيوية والسواحل والهيئة الوطنية 

إلدارة الط��وارئ واألزم��ات والكوارث، مص��در فائدة لنا جميعاً، غر أنن��ا نحتاج إىل معرفة كيف نضم��ن املحافظة عىل االزدهار 

االقتصادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة خالل العقود القادمة، بغض النظر عن التهديد•
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معرض ومؤمتر »يومكس« يحلق منفردا
املعرض يشكل فرصة لعرض أحدث التقنيات اآللية املتقدمة يف 

اجملالني املدين والعسكري
استفادت منطقة الرشق األوسط من النجاح الذي حققـــه معرض ومؤمتر األنظمة الغري مأهولة 

)يومكس( يف دورته األوىل عام 2015 أثناء انعقاد معرض الدفاع الدويل )أيدكس( بأبوظبي، وأصبحت 

املنطقة الستقبال نسخة أكرب وأفضل يف هذا العام، وستضم النسخة الجديدة مجاالت أكرب وأشمل مثل 

"منطقة تدريب املحاكاة العسكرية" Military Simulation Training Zone بحيث تعكس النمو 

واالستثامر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبعد أن أصبح معرض ومؤمتر األنظمة الغري مأهولة، 

يف نس��خته االفتتاحية، جزءا من مع��رض الدفاع الدويل 

)أيدك��س( بأبوظبي 2015، من املتوقع أن يثبت معرض 

ومؤمت��ر »يومكس« 2016 نفس��ه كمعرض مميز تحت 

 Abu "والفض��اء للط��ريان  أبوظب��ي  "أس��بوع  إرشاف 

Dhabi Aviation and Aerospace Week، وكان��ت 

تل��ك خطوة رضوري��ة لنمو كال املعرض��ن. ومن املقرر 

أن ينعق��د معرض ومؤمتر »يومك��س« خالل الفرتة من 

6 إىل 12 مارس 2016 تحت رعاية س��مو الشيخ محمد 

بن زايد آِل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة.

وسيضم "أسبوع أبوظبي للطريان والفضاء"، الذي يتم 

تنظيم��ه كل عامن، معرض ومؤمتر »يومكس« يف دورته 

 Simulation، الثاني��ة، وأول معرض ومؤمتر للمح��اكاة

العاملي��ة  والقم��ة   ،  Exhibition and Conference

لصناع��ة الط��ريان Global Aerospace Summit يف 

 Abu Dhabi دورتها الثالثة، ومع��رض أبوظبي للطريان

Air Expo يف نس��خته الرابع��ة، باإلضاف��ة إىل معرض 

ومؤمت��ر التوظي��ف يف قطاع الطريان بالرشق األوس��ط 

 Middle East Aviation Career Exhibition and

 Red يف نس��خته األوىل، وس��باق ريد بُل Conference

معارض ومؤتمرات



41 |  مارس 2016 |  العدد 530  |

Bull Air Race يف نس��خته الثامن��ة. وم��ن املقرر أن معرض ومؤمتر »يومكس« يحلق منفردا

يكون ملعرض ومؤمتر »يومكس« 2016 مساحات عرض 

داخلية وخارجية خاصة به إلشباع االهتامم املتزايد من 

جانب الرشكات يف جميع أنحاء العامل.

ويحظ��ى معرض ومؤمتر »يومك��س« بدعم القيادة 

العام��ة للقوات املس��لحة، وحضور الوف��ود والهيئات 

والرشكات والس��لطات العسكرية والرسمية الرسمية يف 

منطقة الرشق األوس��ط، وميثل املع��رض منصة تجارية 

مثالية لتس��ويق التقنيات والقدرات الخاصة باألنظمة 

الغري مأهولة أمام الخرباء واملختصن.

وقد ركز معرض ومؤمتر »يومكس« 2015 عىل الجمع 

ب��ن املجالن التجاري والدفاعي عن طريق إبراز أهمية 

مناذج إنش��ائية موح��دة وطريق وعملي��ات التدريب. 

ك��ام حرص املع��رض عىل تش��جيع القطاع العس��كري 

ع��ىل التعاون بصورة وثيقة إلنت��اج أنظمة غري مأهولة 

عس��كرية قابلة لالندماج مع األنظمة الحالية بطريقة 

أسهل، وقادرة عىل التعامل مع التهديدات املستقبلية.

وسترشف رشكة أبوظبي الوطنية للمعارض )أدنيك( 

ع��ىل تنظيم معرض ومؤمت��ر »يومك��س« 2016 الذي 

 Simulation س��يضم أول معرض ومؤمت��ر للمح��اكاة

Exhibition and Conference تح��ت مظلت��ه ألول 

م��رة، ويعترب معرض ومؤمتر »يومكس« أول معرض من 

نوع��ه يف املنطق��ة يتخصص يف »يومك��س« والتقنيات 

املستخدمة يف العمليات الجوية والربية والبحرية، ومن 

املتوقع أن يش��هد املعرض مش��اركة ما يقرب من 100 

رشكة دفاعية محلية وعاملية متخصصة يف األنظمة الغري 

يعرض »يومكس« 
أحدث التقنيات 

املتقدمة 
املستخدمة يف 

»يومكس«

مأهولة والتقني��ات املس��تخدمة يف العمليات الجوية 

والربية والبحرية.

وس��يعرض معرض ومؤمتر »يومكس« 2016 أحدث 

التقني��ات الدفاعية الربية والبحري��ة والجوية، وأعلن 

املعرض بالفعل عن إبرام رشاكة اس��رتاتيجية مع رشكة 

أبوظبي اإلستثامرية لألنظمة الذاتية )أدايس( التي تعد 

أول رشكة إلنتاج الحلول املتكاملة يف املنطقة يف مجال 

األنظمة الذاتية.

وقد ج��رى التوقيع عىل تلك الرشاكة رس��ميا خالل 

املناس��بة الت��ي حرضه��ا العميد الركن طي��ار عيل بن 

مصلح األحبايب، مدير مكتب س��مو نائب القائد األعىل 

للق��وات املس��لحة، وحمي��د الش��مري، رئي��س رشكة 

أبوظبي اإلس��تثامرية لألنظمة الذاتية )أدايس(، وحميد 

مط��ر الظاه��ري، الرئي��س التنفيذي لرشك��ة أبوظبي 

الوطنية للمعارض )أدنيك( ومجموعة الرشكات التابعة 

له��ا باإلنابة، وع��يل اليافعي، الرئي��س التنفيذي لرشكة 

أبوظبي اإلستثامرية لألنظمة الذاتية )أدايس(.

ومن املق��رر أن يعرض معرض ومؤمت��ر »يومكس« 

املس��تخدمة يف  املتقدم��ة  التقني��ات  أح��دث   2016

»يومك��س«، وكيفي��ة اس��تخدام مثل ه��ذه التقنيات 

يف املجالن املدين والعس��كري. وم��ن املتوقع أن يضخ 

القطاع الدفاعي استثامرات بقيمة تُقدر بأكرث من مليار 

دوالر يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وحدها 

خالل السنوات العرش املقبلة.

وستعرض رشكة أبوظبي اإلستثامرية لألنظمة الذاتية 

)أدايس(، بوصفه��ا رشيكة اس��رتاتيجية ملعرض ومؤمتر 

»يومك��س« 2016، مناذجه��ا التجريبية من »يومكس« 

)غري املأهول��ة( املتقدمة التي تتمتع مبس��توى عاملي، 

باإلضاف��ة إىل منوذجه��ا التحلييل ملتطلبات املس��تخدم 

النهايئ، وذلك بهدف تقديم حلول تناسب متطلبات كل 

عميل وخدماتها املس��اعدة التي تشمل اختيار األجهزة 

واملعدات ودعم عمليات الرشاء.

ورصح حمي��د الش��مري، رئي��س رشك��ة أبوظب��ي 

اإلس��تثامرية لألنظم��ة الذاتي��ة )أدايس(، ب��أن "هذه 

الرشاك��ة تجس��د هدفنا لتعزي��ز الصناع��ات الدفاعية 

يف دول��ة اإلمارات، الس��يام يف مج��ال »يومكس« )غري 

املأهولة( الواعد واملبرش بالخري، وتأمن منشآتنا الوطنية 

الحساسة متشيا مع رؤية أبوظبي االقتصادية 2030.

وأض��اف "أنن��ا نس��اهم يف تحقيق رؤي��ة أبوظبي 

االقتصادي��ة عن طريق تطوير قدرات تنافس��ية محلية 

يف مج��ال األنظم��ة الذاتي��ة، وتأم��ن الف��رص الالزمة 
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للجيل الت��ايل من القيادات الوطنية يف مجال الصناعات 

الدفاعي��ة، وذلك بالتعاون مع بع��ض الرشكات العاملية 

الرائ��دة يف مج��ال »يومكس« )غ��ري املأهولة( من أجل 

طرح منتجات ذات مستوى عاملي".

ورصح حمي��د مط��ر الظاه��ري، الرئي��س التنفيذي 

لرشكة أبوظبي الوطنية للمع��ارض )أدنيك( ومجموعة 

الرشكات التابعة لها باإلنابة، بأننا "نرحب بهذه الرشاكة 

االس��رتاتيجية مع رشك��ة أبوظبي اإلس��تثامرية لألنظمة 

الذاتي��ة )أدايس( التي تعترب من أب��رز الرشكات الرائدة 

املتخصصة يف تقني��ات الجيل التايل يف مجال الصناعات 

الدفاعية".

وأض��اف الظاه��ري "تحرص رشكة أبوظب��ي الوطنية 

للمعارض )أدنيك( حرصا ش��ديدا ع��ىل تحقيق النجاح 

ال��الزم يف تنظيم ه��ذا املعرض الهام الذي سيس��اههم 

يف تعزيز وإعالء س��معة دولة اإلم��ارات كوجهة عاملية 

للمؤمت��رات واملع��ارض الدولية من أج��ل تحقيق رؤية 

أبوظبي االقتصادية 2030".

وق��ال عيل اليافعي، الرئيس التنفيذي لرشكة أبوظبي 

اإلس��تثامرية لألنظمة الذاتية )أدايس(، إن "هذا التعاون 

يأيت اس��تمرارا لعالقة طويلة مثم��رة بن املعرض الدويل 

للدفاع )أيدكس( ورشكة أبوظبي اإلس��تثامرية لألنظمة 

الذاتية )أدايس(، وهو ما يس��اهم بالرضورة يف تكريس 

تطلعاتن��ا الرامي��ة إىل إف��ادة وتغذية صناع��ة األنظمة 

الذاتية داخل الدولة".

وتعترب رشك��ة أبوظبي اإلس��تثامرية لألنظمة الذاتية 

)أدايس( أول رشك��ة وطني��ة تزود عمالءه��ا مبجموعة 

شاملة من الخدمات الالزمة لتغطية كافة أنواع األنظمة 

الذاتية. وتطرح الرشكة حلولها التجريبية املختلفة، بدءا 

بالتحليل املش��رتك ملتطلبات املس��تخدم النهايئ، مرورا 

ببلورة تلك املتطلبات بش��كل رس��مي، وانتهاء باختيار 

ورشاء األجه��زة. ك��ام تنف��ذ الرشكة عملي��ات تصميم 

وتطوي��ر واختبار األنظم��ة الثانوي��ة واألنظمة املحلية 

وتقديم الحلول الهندس��ية األخرى، عالوة عىل تدريب 

الفرق التابعة للعميل وتقديم الدعم العمليايت وصيانة 

األنظمة.

الرشكات العارضة
 Aircraft Repair Plant JSC, Abu Dhabi  558

 Autonomous System Investment )ADASI(,

 Aeryon Labs, AGAT-CONTROL Systems JSC,

 Al Marakeb Boat Manufacturing Company,

 Beltechexport, JSC, DCI - Defense Conseil

 International , Digi Robotics Technologies,

 Enterprise Estonia, Foshan Aircam UAV

 Technology Corporaiton, General Atomics

 Aeronautical Systems Inc, Guangzhou

 Keii Elctro Optics Technology Co., Ltd,

 Higher Colleges of Technology, Insitu Inc,

 International Golden Group, KB RADAR

 – Managing Company of Radar Systems

 holding JSC, National Academy of Sciences

 of Belarus, Trust International Group, Cubic

 Middle East, Motion Reality Inc., L-3 Link

Simulation & Training, Quantum3D, Vestel

 Defence Industry, Teleworks Enterprises

 Ltd., Shenzhen Alpula Technology Co. Ltd,

 High Power Media Ltd / Unmanned Systems

 Technology, ELI OÜ, Defendec OÜ, Milrem

 AS, Estonian Defence Industry Association,

 ADCOM Systems, iRobot, Prox, China

)Aerospace Long-March International )ALTI

 Rheubnetakk , CSL , Lockheed Martin,

 Ikonos Press, DIGINEXT , Swiss Drone

 Operating AG, DSG Sweden, NORINCO,

 Simulation & Training 2018, Singapore

 Technologies Kinetics Ltd, Falcon Eye Drones,

 Shenzhen Harwar International Aviation

 Technology Co., Ltd, South Africa Aerospace

 Maritime and Defence Industries Association

 )AMD(, Desert Wolf Consulting )Pty(

 Ltd, Denel SOC Ltd, S-Plane Automation

 )Pty( Ltd, Al Ain University of Science and

 Technology, Pentair Electronics Protection,

.Tekever and so on

Aeryon sUAS رشكة
هي إح��دى الرشكات املش��اركة يف مع��رض ومؤمتر 

»يومكس« )UMEX(، وس��تعرض جسم املركبة الجوية 

 Aeryon SkyRanger sUAS )اآللية )غ��ري املأهول��ة

وهي عبارة عن مركبة متكاملة تم تصميمها مبواصفات 

عسكرية وحكومية. وقد تم عمل هذا التصميم استنادا 

إىل التدريب��ات وامله��ام الناجحة الت��ي أجراها العمالء 

يف جمي��ع أنحاء الع��امل. وتتميز املركب��ة الجوية اآللية 

SkyRanger، التي جرى تصميمها مبواصفات عسكرية 

معارض ومؤتمرات
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وحكومية، باألداء الفائق.

 AGAT-CONTROL Systems رشكــة 
JSC

تشمل منتجات الرشكة أنظمة التحكم اآللية لخدمة 

القطاعات الدفاعية. ويُس��تخدم النظام Berkut-1E يف 

تجهيز الوح��دات التكتيكية للق��وات الربية لحل مهام 

 optical and االس��تطالع األريض الب��ري واإللك��رتوين

electronic terrain reconnaissance لي��ال أو نه��ارا 

وبغض النظر عن الظروف واألحوال الجوية.

DCI - Defense Counseil International رشكة

 DCI - Defense Counseil رشك��ة  تأسس��ت 

International يف عام 1972 كرشكة خدمات متوسطة 

الحجم تعترب الحكومة الفرنس��ية املس��اهم األكرب فيها.  

وتقوم الرشكة، بوصفها رشك��ة ناقلة لخربة وزارة الدفاع 

الفرنسية، بعرض خدماتها عىل الدول األجنبية.

DigiRobotics-Technologies رشكة
 DigiRobotics-Technologies رشك��ة  تأسس��ت 

يف ع��ام 2009، ونجح��ت خ��الل هذه الف��رتة القصرية 

يف تحقيق حض��ور قوي لها يف منطقة الرشق األوس��ط 

وش��امل أفريقيا، وتعترب أول رشيك��ة –والوحيدة أيضا- 

لرشكة KUKA األملانية يف الرشق األوس��ط. كام يتعاون 

 ESAB, مع هات��ن الرشكتن عدة موردين لألجهزة مثل

 Rofin, Hypertherm, HSD&GARGO and

Delcam UK التي تعاونت معهام لسنوات طويلة.

 General Atomics Aeronautical رشكة
 .Systems, Inc

 General Atomics Aeronautical تتب��ع رشك��ة 

Systems, Inc. رشك��ة General Atomics الخاص��ة، 

وتعت��رب إحدى ال��رشكات الصناعية الرائ��دة املتخصصة 

 Remotely "يف أنظم��ة "الطائ��رات املوجهة عن بُع��د

Piloted Aircraft )RPA( systems وأجه��زة ال��رادار 

واألنظمة اإللكرتو- بري��ة وأنظمة املهام املتعلقة بها. 

وتعترب وح��دة أنظمة الطائ��رات التابعة للرشكة وحدة 

رائدة يف تصميم وصناعة أنظمة "الطائرات املوجهة عن 

 Remotely Piloted Aircraft )RPA( systems "بُعد

 Predator A, Predator B/MQ-9 Reaper, مث��ل 

 Gray Eagle, the new Predator C Avenger, and

Predator XP

 Insitu’s unmanned aircraft رشكــة 
)systems )UAS

تتمي��ز أنظمة نقل املعلومات، س��واء عىل األرض أو 

يف البح��ر، التي تنتجه��ا رشكة Insitu بالق��وة واملرونة 

وقل��ة التكلفة، ومتن��ح أنظمة الطائ��رات الغري مأهولة 

 ،Insitu وبرمجيات تجهيز املعلومات التي تنتجها رشكة

متنح عمالءها اليد العليا يف أي موقف.

وق��د أثبتت أنظم��ة الطائرات )غ��ري املأهولة( التي 

تنتجه��ا الرشكة وعملي��ات "املحط��ات األم" الخارجية 

hub-and-spoke operations كفاءته��ا القتالي��ة مع 

عمالئه��ا الدفاعين عىل مس��توى العامل منذ عام 2004. 

وتس��تطيع أنظمة الطائرات  )غري املأهولة( التي تنتجها 

الرشكة أن تسد ثغرات بدا ملؤها أمرا مستحيال.

International Golden Group رشكة
من أج��ل دعم وضعها املميز كرشكة منتجة لألنظمة 

 International الدفاعي��ة املتكامل��ة، تح��رص رشك��ة

Golden Group عىل مواصلة بحثها عن التميز وطرق 

آف��اق جديدة بحثا عن إنجازات جدي��دة تفيد العمالء 

وال��رشكاء عىل حد س��واء، وهي الفلس��فة التي فتحت 

الطري��ق أمام الرشكة للنمو، ليس من أجل النمو يف حد 

ذاته، وإمنا من أجل تطوير أنظمة دفاعية جديرة بالثقة، 

س��واء يف دولة الغ��امرات أو يف دول مجل��س التعاون 

الخليج��ي. وميثل متيز القوات املس��لحة وقوى األمن يف 

دولة اإلمارات ونوعية ال��رشكاء الخارجين التي تتعاون 

معه��م الرشكة، ميثالن معا الركيزة األساس��ية وراء نجاح 

الرشكة.

Cubic Middle East رشكة
تس��تخدم دولة اإلمارات أجهزة املح��اكاة التدريبية 

 Cubic املعتم��دة عىل الحاس��وب التي تنتجه��ا رشكة

Middle East، وييس��تخدم عدد كبري من املؤسس��ات 

الحكومية اإلماراتية حاليا نظام التدريب عىل التصويب 

EST 2000 marksmanship training system الذي 

 ،Cubic Middle East تنتج��ه الرشك��ة. وتعترب رشك��ة

بوصفها رشك��ة دفاعية عاملية متخصص��ة، رشيكا مثاليا 

لفتح أس��واق إقليمية جديدة وتعزيز خدمات وتقنيات 

املعلومات واالتصاالت. وقد افتتحت الرشكة مؤخرا فرعا 

إقليميا لها يف نفس البناية التي تقطنها رشكة "إنجازات" 

يف مدين��ة  أبوظبي، واتفق��ت الرشكتان عىل التعاون يف 

فتح آفاق ومجاالت جديدة يف منطقة الرشق األوسط.

ADCOM systems رشكة
متثل رشكة ADCOM systems مجموعة كبرية من 



|  العدد 530  |  مارس 2016  |44

الرشكات، ومتارس الرشكة أنشطة تجارية متنوعة تشمل، 

وال تقت��ر عىل، تصنيع املركبات الجوية )غري املأهولة( 

 Air واألهداف الجوية وأنظمة رادارات املراقبة الجوية

Traffic Control Radar Systems  وأنظمة االتصاالت 

املتقدمة. وقد تأسست الرشكة قبل 20 عاما، ومنذ ذلك 

التاري��خ وهو تنمو وتتوس��ع إىل أن أصبحت مجموعة 

تضم أكر م��ن 20 رشكة رائدة يف املنطقة. وتقع الفروع 

الرئيس��ية لرشك��ة ADCOM systems داخ��ل مدينة 

أبوظبي الصناعي��ة يف منطقة املصفح. ويدير املحموعة 

طاقم متعدد الجنسيات من الخرباء املتخصصن. ولدى 

الرشكة فروع أخرى أيضا يف جميع أنحاء العامل.

Denel SOC رشكة
يض��م أس��طول رشك��ة Denel SOC م��ن املركبات 

 Seeker II الجوي��ة )غري املأهولة( املركبة الجوية اآللية

املتوس��طة املدى، والطائرة غ��ري املأهولة Skua الفائقة 

الرسعة، باإلضافة إىل بعض املركبات الجوية الجديدة.

تعم��ل جنوب أفريقيا وتنتج بعضا من أفضل أنظمة 

االس��تطالع املركبات الجوية التكتيكية املوثوق بها عىل 

مس��توى العامل، وقد تأسست الرشكة قبل عرشين عاما 

وتخصصن يف تصميم وتطوي��ر وتصنيع ونرش التقنيات 

املتقدمة الخاصة باملركبات الجوية )غري املأهولة(، األمر 

ال��ذي منح جن��وب أفريقيا تفوقا واضحا تُحس��د عليه 

عن��د مقارنتها بدول أخرى كثرية تخطط لدخول س��وق 

املركبات الجوية  )غري املأهولة( املزدهرة عىل مس��توى 

الع��امل، وتتمت��ع مركبتها الجوية Seeker II املتوس��طة 

املدى بسمعة عاملية كواحدة من أفضل أنظمة املركبات 

الجوية التكتيكية عىل مستوى العامل.

S-PLANE رشكة
م��ن املق��رر أن تع��رض رشك��ة S-PLANE خ��الل 

معرض ومؤمت��ر »يومكس« 2016 أح��دث إنتاجها من 

أنظم��ة Paragon لخدمة تطبيق��ات القيادة والتحكم 

واس��تخدامات القيادة واملراقبة واالتصاالت والحاسبات 

 Command & Control واملعلوم��ات االس��تخباراتية

and C4I applications  ومتث��ل األنظم��ة الثانوي��ة 

للمركب��ات الجوي��ة  xSERIES الت��ي تنتجه��ا رشك��ة 

S-PLANE أح��دث األنظم��ة يف ع��امل الط��ريان. وقد 

كش��فت الرشكة النق��اب مؤخرا عن مركبته��ا الجديدة 

ParagonC2 الت��ي تعت��رب النموذج األس��ايس لألنظمة 

الجوي��ة  )غ��ري املأهولة( الحديث��ة الخاص��ة بالقيادة 

والتحكم.
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ركيزتان أساسيتان
يح��رص معرض ومؤمتر »يومكس« 2016 عىل تعزيز 

وضع أبوظبي كمركز عاملي للطريان والفضاء والسياحة 

التجاري��ة واألس��واق واملع��ارض املتخصص��ة يف مجال 

الفضاء والطريان. وقد نجحت أبوظبي يف تجسيد منوذج 

اقتصادي فريد عن طري��ق تطوير عدد من القطاعات 

الواع��دة املبرشة بالخ��ري التي حددتها رؤي��ة أبوظبي 

االقتصادية 2030 التي تعت��رب قطاعي الفضاء والطريان 

ركيزتن أساسيتن. 

وم��ن املقرر أن يش��ارك مع��رض أبوظب��ي للطريان 

مع��رض  إىل  باإلضاف��ة   ،Abu Dhabi Air Expo

ومؤمت��ر التوظي��ف يف قطاع الطريان بالرشق األوس��ط 

 Middle East Aviation Career Exhibition and

 Red Bull Air Race وس��باق ريد بُل ،Conference

يف مع��رض ومؤمتر »يومكس« 2016 الذي س��يكون له 

مس��احات عرض داخلي��ة وخارجية خاصة به إلش��باع 

االهت��امم املتزايد من جانب ال��رشكات يف جميع أنحاء 

العامل.

 )UMEX( »ويتمت��ع مع��رض ومؤمت��ر »يومك��س

 Military "و "منطق��ة تدريب املح��اكاة العس��كرية

Simulation Training Zone  بوض��ع مثايل يجعلهام 

منصتن متخصصتن ل��رشكات التصنيع واللتقاء الخرباء 

واملتخصص��ن، وإقامة عالقات تجاري��ة إلبرام صفقات 

مجزية، باإلضافة إىل دورهام امللحوظ يف تسليط الضوء 

عىل الفوائد البيئية واملدنية واإلنس��انية لألنظمة )غري 

املأهولة( وأجهزة املحاكاة والتدريب العسكري•

معارض ومؤتمرات
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تقارير

بعد التجارب الناجحة التي أجريت عىل الزورق الغري 
  ASV و Thales قام��ت كل م��ن ،Halcyon مأه��ول

بتعزيز رشاكتهام. 

وق��د وقعت كال الرشكتني عىل اتفاق لتطوير تقنيات 

وقدرات مس��تقلة للزوارق الغ��ري مأهولة يف القطاعات 

البحرية واملدنية واألمنية والعسكرية.

تعترب Thales رشكة عاملية رائدة يف مجال التكنولوجيا، 

وتتمت��ع بقدرات فريدة عىل تصميم املعدات واألنظمة 

والخدم��ات ونرشه��ا تلبي��ة لالحتياج��ات التش��غيلية 

للعمي��ل. وتعترب رشك��ة ASV  من ال��رشكات الصغرية 

واملتوسطة الحجم، ولديها 60 موظفاً منترشين يف أنحاء 

اململك��ة املتح��دة والواليات املتح��دة األمريكية، وهي 

متتلك الخربات املتخصص��ة والتجربة الالزمة يف تصميم 

الزوارق الغري مأهولة وتصنيعها وتشغيلها وصيانتها.

يعتمد ه��ذا االتفاق عىل العالق��ة القامئة واملهارات 

والخربات املش��ركة بني الرشكتني، ويتعلق بتوفري حلول 

رائ��دة ومبتكرة مبس��تويات عاملية لتلبي��ة االحتياجات 

البحرية املستقلة ذاتياً.

وق��د أدى التعاون ب��ني الرشكتني بالفع��ل إىل إنتاج 

ال��زورق Halcyon بنج��اح، وهي م��ن املفاخر الكربى 

لربنامج مقاوم��ة األلغ��ام البحري��ة الفرنيس-الربيطاين 

املش��رك، ويعترب ه��ذا الربنامج مبثابة املفت��اح لتحويل 

قدرات اإلجراءات املضادة لأللغام واالستخدام العمليايت 

املستقبيل لألنظمة البحرية غري املأهولة.

ويتوفر يف هذا ال��زورق – من تصميم وتصنيع رشكة 

ASV  - مزاي��ا االنتق��ال الفائق الرسع��ة، والقدرة عىل 

املناورة، والتحمل. وعندما يت��م تعزيزها بأنظمة إدارة 

 ،Thales امله��ام واالس��تقاللية الذاتية من إنت��اج رشكة

تصب��ح Halcyon منص��ة عالية الق��درات وفعالة من 

حي��ث التكلفة، من أجل نرش الحموالت والقذائف عىل 

نطاق واس��ع يف االستخدامات البحرية واملدنية واألمنية 

والعسكرية.

م��ن جانبه قال في��ل جونز، العض��و املنتدب لرشكة 

Thales UK Maritime Mission Systems: »حققت 

Thales بالفع��ل قدرات ذاتية عاملي��ة رائدة من خالل 

تصنيع الزورق Halcyon الغري مأهول، وسوف يتيح لنا 

ه��ذا االتفاق إمكانية االعتامد عىل هذا النجاح لتحقيق 

املتطلبات الذاتية املستقبلية لعمالئنا.«

مث��ة نجاح قريب العهد متث��ل يف الدعم الذي قدمته 

Thales م��ع رشيكيها  ASV  و SeeByte، ملخترب علوم 

 Defence Science and وتكنولوجيا الدف��اع الربيطاين

م��ن  Technology Laboratory. وكان ذل��ك ج��زءاً 

برنامج التعاون التقني، وهو منتدى متعدد الجنس��يات 

للدفاع والعلم والتكنولوجيا.

ت��م تجهيز  Halcyon بنظ��ام إدارة املهام من إنتاج 

 ،ASView وم��ن ثم تم إدماج نظ��ام التحكم ،Thales

وتم تش��غيلها بشكل مش��رك يف االختبارات الستعراض 

عملي��ات تش��غيل ذايت موثوق ينطوي عىل س��لوكيات 

معق��دة يف مجموع��ة م��ن الس��يناريوهات واألحوال 

البحرية.

تم من خالل هذه التجارب اس��تكامل مهام مخطط 

لها للمش��غل يت��م التحكم بها من مرك��ز عمليات عن 

بعد، حيث يقوم املش��غل باملراقب��ة والتحكم عرب رابط 

اتص��االت. كام أوضحت أيضاً كيف ميكن للزورق العمل 

تلقائياً مع رسب متعدد الجنس��يات من املركبات تحت 

املائي��ة غ��ري املأهولة. ومتثل ه��ذه التج��ارب الناجحة 

مرحلة رئيسية عىل خريطة الطريق لدى Thales إلنجاز 

عمليات تشغيل ذاتية محكمة للزورق الغري مأهول.

م��ن جانبه قال دان هوك، العض��و املنتدب يف رشكة 

ASV : »يس��مح هذا االتفاق ل��كال الرشكتني باملعالجة 

الش��املة للمجال العس��كري واألمني املتنامي برسعة. 

 ASV ويس��هم اقران تقنية نظ��ام التحكم م��ن إنتاج

 ،Thales بقدرات نظام االستشعار والربمجيات من إنتاج

يف الجمع بني الخربات املتخصصة والتجربة التي ال مثيل 

لها يف صنع هذه األنظمة واستعاملها« •

يتمتع الزورق 
HALCYON مبيزات 

اإلنتقال الفائق السرعة 
والقدرة على املناورة 

والتحمل 
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السرعة العالية والسيطرة غري الفتاكة ذات الطابع السلمي على أعمال الشغب ما 
)4x4( ذات الدفع الرباعي ISV مييز آلية عجبان لألمن الداخلي

التميز يف توفري احلماية املدنية

 )ISV 4x4( ُصممت آلي��ة األمن الداخيل عجب��ان
لتس��هيل اس��تخدام األس��لحة غري الفتاكة بشكل رسيع 

وآمن ملكافحة الش��غب والس��يطرة عىل التجمعات غري 

الس��لمية وتفريقه��ا، ومن ناحية أخ��رى توفري الحامية 

الالزمة لكل من طاقم اآللية واملتظاهرين.

تعترب ه��ذه اآللية نتاج الصناع��ة اإلماراتية الفاخرة 

ذات التصمي��م عايل الج��ودة، فهي متت��از بهيكل عىل 

درج��ة عالية من التدريع بحيث توف��ر الحامية الالزمة 

للطاقم وتع��زز القدرة عىل البقاء ضد العبوات املبتكرة 

والقذائف البالس��تية. تتس��ع اآللية اىل مثانية )8( أفراد 

مجهزي��ن بعدتهم باإلضافة اىل القائد والس��ائق. ميكن 

اس��تخدامها لتفري��ق الحش��ود والتجمع��ات املدنية، 

دوريات الحدود، حامية ناق��الت الرشطة، باإلضافة إىل 

إمكانية اس��تخدامها م��ن قبل فري��ق التدخل الرسيع 

ومهام أخرى. 

تتمتع آلية األمن الداخيل عجبان )ISV 4x4( مبعايري 

عسكرية ويبلغ وزنها اإلجاميل 10,500 كغ. يُستخدم يف 

ه��ذه اآللية محرك ديزل من ن��وع Cummins، وناقل 

 Allison حرك��ة اوتوماتي��ي ذو 6 رسع��ات من ن��وع

3000SP تبلغ رسعته 110 كم / الس��اعة واآللية مزودة 

أيضاً بنظام تعليق مستقل ذو حامالت ومحاور مستقلة 

توفر مرونة عالي��ة يف الحركة وعىل مختلف التضاريس 

األرضية.  

تتمث��ل املواصفات األساس��ية آللية اآلم��ن الداخيل 

عجبان )ISV 4x4( بنظام إدارة الطاقة بالبطارية، نظام 

نفخ اإلطارات املركزي وونش س��حب وإنقاذ. من ناحية 

أخرى ميكن تجهيز اآللية بأنظمة اختيارية أخرى ووفقاً 

لطلب املستخدم منها:

•  نظام القيادة واملراقبة املحلية )كامريات(.

• أنظمة الرؤية الليلية للسائق.  

• نظام إخامد الحريق.

• قاذف قنابل دخانية.

• أضواء بوليسية وصفارات إنذار. 

• كشافات.

 .C4I نظام القيادة والسيطرة •

.ISTAR نظام •

لق��د حازت آلي��ة اآلمن الداخيل عجب��ان ISV ذات 

الدف��ع الرباع��ي )4x4( عىل اهتامم واس��ع يف منطقة 

الرشق األوسط وش��امل أفريقيا، نظراً ملا تقدمه الرشكة 

املصنعة »منر« من دعم لدورة حياة اآللية ما بعد البيع 

باإلضافة اىل الحلول الش��املة للمعاضل التي قد تواجه 

املستخدم وملدة تصل اىل 20 عاماً• 
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KC-46A تنفيذ أول رحلة "فريدة" لطائرة التموين اجلوي العمالقة

نجحت الفرق الجوية التابعة لرشكة "بوينج" وسالح 
الج��و األمري��ي يف تنفي��ذ أول رحلة تقوم به��ا طائرة 

التموي��ن الجوي العمالق��ة KC-46A لتزويد الطائرات 

بالوقود أثن��اء الطريان، فبعد إق��الع الطائرة من مدرج 

"بوينج" الجوي يف والية س��ياتل األمريكية، أجرى فريق 

االختبارات الجوية سلس��لة من االختبارات قبل تفريغ 

1,600 رط��ال من الوقود بسالس��ة داخل خ��زان طائرة 

مقاتلة من طراز F-16 تحلق عىل ارتفاع 20,000 قدم.

ورصح العقيد كريستوفر كومز، مدير برنامج الطائرة 

KC-46A التابع لسالح الجو األمريي، بأن "الرحلة التي 

ج��رى تنفيذها متثل خطوة عمالقة مهمة بالنس��بة إىل 

فريق س��الح الجو وبوينج املشرك ألنها تدشن انطالقة 

العرض الجوي Milestone C الخاص بتزويد الطائرات 

بالوقود جواً، والذي يعترب خطوة أساسية قبل اتخاذ أي 

ق��رار ببدء اإلنتاج املبديئ، وما ي��زال أمامنا عمل طويل 

وش��اق، ولكن هذه املناس��بة متثل حدثا خاصة بالنسبة 

للطياري��ن الذين يس��تعدون لقي��ادة وصيان��ة ودعم 

الطائرة KC-46 Pegasus لعقود طويلة قادمة".

وتعترب الطائرة KC-46A طائرة متوين جوي عمالقة 

متع��ددة األدوار، تعكف رشكة بوين��ج عىل بنائها حاليا 

لخدمة سالح الجو األمريي بهدف متوين كافة الطائرات 

العس��كرية التابع��ة ل��دول التحالف طبق��ا لعمليات 

التموي��ن الج��وي الدولي��ة، ونق��ل ال��ركاب والبضائع 

واملرىض، وتخطط رشك��ة بوينج عموما لبناء 179 طائرة 

من طراز KC-46 لخدمة سالح الجو األمريي.

ففي رحلة اس��تغرقت خمس س��اعات و 43 دقيقة، 

نجح��ت أطقم التموي��ن الجوي التابع��ة لرشكة بوينج 

وس��الح الجو األمريي يف تحقيق االلتح��ام عدة مرات 

بالطائ��رة F-16، وهو ما أثبت قدرة الطائرة وجاهزيتها 

لبدء عملية التموين الجوي.

بعدها، قامت الرقيب لينديس مون، التابعة لس��الح 

الج��و األمريي واملس��ؤولة عن تنفيذ عملي��ة التموين 

الج��وي، ب "إن��زال" ذراع boom بط��ول 56 قدم��ا، 

وانتظ��رت إىل أن اتخ��ذت الطائ��رة F-16 موقعها قبل 

أن مت��د الذراع إىل داخ��ل مقب��س receptacle، لتقوم 

طائرة التموين العمالقة KC-46 بعدها بتفريغ الوقود 

إىل داخ��ل خ��زان الطائرة املقاتلة، وبع��د انتهاء عملية 

التفريغ، قامت طائرة التموين بإغالق املضخات بطريقة 

آلية، وسحب الذراع بكل سالسة.

 An extension of my‘  "إطالة ذراع��ي"
’arm

ورصح ري��ي كال��ر، مس��ؤول عملية التموي��ن الجوي 

بالطائ��رة Boeing KC-46 وال��ذي أرشف أيض��ا ع��ىل 

 F-16 توجيه ال��ذراع أثناء عملية االلتحام م��ع الطائرة

أثناء جلوس��ه يف محطة مس��ؤول التش��غيل يف مقدمة 

طائرة التموي��ن، بأن التعامل مع ذراع التموين بالوقود 

كان تعام��ال اس��تثنائيا طوال الرحل��ة، وأن "الذراع كان 

مستقرا بدرجة كبرية، وتم التعامل معه كام لو كان جزءا 

من ذراعي الحقيقية".

 Remote Vision "وقد لعب "نظام الرؤية عن بُعد

System ال��ذي أنتجته رشكة Rockwell Collins دورا 

رئيس��يا يف متكني األطقم الجوية التابع��ة لرشكة بوينج 

وس��الح الجو األمريي من النجاح يف إمت��ام أول عملية 

متوين جوي تقوم بها الطائرة KC-46A  و يعترب النظام 

 2-D املذك��ور مثرة الجمع بني التقنيات املس��تخدمة يف

و D-3 ، وهو قادر ع��ىل تأمني معلومات برصية لدعم 

عمليات التموي��ن الجوي، ومينح هذا النظام مس��ؤول 

التموين الجوي القدرة عىل متوين الطائرات يف أي وقت 

ويف كافة األحوال الجوية وكيفام كانت ظروف اإلضاءة.

 وباإلضافة إىل "نظام الرؤية عن بُعد"، ساهمت رشكة 

Rockwell Collins يف تأم��ني األنظم��ة التالية لطائرة 

:KC-46 التموين

 Integrated display املدم��ج  الع��رض  نظ��ام   •

system الذي يضم أربع شاش��ات مائل��ة مقاس 15,1 

بوصة تعمل بالكريس��تال السائل، وهي الشاشات التي 

اعتم��دت الرشك��ة يف بنائها عىل التقنيات املس��تخدمة 

يف برنام��ج الطائرة بوينج 787 والتي تتمتع مبس��تويات 

عالية للغاية من االعتامدية والسالمة. وتؤمن كل شاشة 

نافذيت عرض مس��تقلتني –بإجاميل مثاين نوافذ- تعرضان 

وظائف العرض املتعددة عىل شاشة واحدة.

 Tactical "معال��ج "نظام الوعي املي��داين التكتيي •

Situational Awareness System ال��ذي ت��م بن��اؤه 

اس��تنادا إىل نظام "قيادة اختبارات التوافق املش��ركة" 

Joint Interoperability Test Command   ويؤم��ن 

"نظ��ام الوعي امليداين التكتي��ي" الوعي امليداين لطاقم 

القيادة، وتوجيه التعليامت لتجنب أي تهديدات وشيكة 

يف املنطقة، وتأمني الوعي التكتيي للدول الصديقة أيضا.

• أح��دث ش��بكة لتكثيف معلومات اإلش��ارة، وهي 

DO-178B والنظ��ام DO-254 الذي يش��كل ش��بكة 

أجهزة الط��ريان عىل م��ن الطائرة، ويس��تخدم النظام 

املقي��اس ARINC 664 standard لتقدي��م ترجم��ة 

رسيعة وتب��ادل املعلوم��ات الخاصة بأنظم��ة الطائرة 

ب��ني أجزائه��ا املختلفة، فضال عن تأمني أحدث وس��ائل 

االتص��االت واملالحة واملراقبة والتواصل وأنظمة املراقبة 

الجوية.

• م��ن املقرر أن تبدأ طائرة التموين الجوي العمالقة 

KC-46A، الت��ي نفذت رحلتها األس��طورية األوىل، يف 

متوين عدد من الطائرات العس��كرية األخرى أيضا مثل 

نف��ذت  وق��د   C-17, F/A-18, A-10 and AV-8B

أول مرحلة من خطة ثالثية املراحل 
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الطائرة، املعروفة أيضا باس��م EMD-2، رحلتها األوىل 

يف الخامس والعرشين من شهر سبتمرب عام 2015، وقد 

نفذت 32 رحلة حتى اآلن.

 KC-46A ومتثل طائ��رة التموين الج��وي العمالقة

املرحل��ة األوىل م��ن خطة ثالثي��ة املراحل الس��تبدال 

أس��طول س��الح الجو األمري��ي من طائ��رات التموين 

الجوي املتقادمة، وتتميز الطائرة املذكورة بس��عة أكرب 

لتموي��ن الطائ��رات وإمكانيات وكفاءة أع��ىل لتفريغ 

الشحن وتنفيذ اإلخالء الطبي، األمر الذي ميكن الطائرة 

من تقديم الدعم يف مجال التموين الجوي ألسلحة الجو 

والبحرية واملارينز )مشاة البحرية( األمريكية، باإلضافة 

KC- إىل طائ��رات ق��وات التحالف، وس��تكون الطائرة

46A قادرة عىل متوي��ن أي طائرة من الطائرات ذوات 

 KC-46A األجنحة الثابتة لتنفي��ذ أي مهمة. والطائرة

مجهزة بذراع boom متط��ور من نوع KC-10 ُملحق 

KC- تعترب الطائرة
46A طائرة التمويل 

اجلوي عمالقة 
متعددة األدوار

 fly-by-wire control system بنظام تحك��م س��لي

يتمتع مبعدل تفريغ مثايل بالنسبة للطائرات العمالقة. 

عالوة عىل ذلك، ي��أيت الخرطوم وجهاز الرس��و ليضيفا 

 KC-46A قدرات جديدة ألداء املهام. وتستمد الطائرة

طاقته��ا الحركية م��ن محركني توربينيني مثبتني أس��فل 

الجناحني لتنفيذ عملية اإلق��الع بوزن إجاميل يصل إىل 

415,000 رطال، وميكن ض��خ كل كمية الوقود الداخيل 

تقريب��ا عن طريق الذراع وجهاز الرس��و وغرف احراق 

الوقود، ويتم اس��تخدام تلك الوسائل لتموين الطائرات 

املزودة مبس��بارات وس��يتم تعديل كاف��ة الطائرات مبا 

يس��مح بركيب جهاز متوين متعدد النقاط، وس��تكون 

الطائرة املزودة به��ذا الجهاز قادرة عىل متوين طائرتني 

 "pods" "يف آن واح��د بفض��ل وجود "غ��رف الوق��ود

املثبتة أس��فل الجناحني، ويقوم أح��د مالحي الطائرة، 

وهو "مسؤول الذراع"، بالتحكم يف الذراع وذراع الرسو 

وغرف التموين أسفل الجناحني أثناء عمليات التموين 

الجوي، وستس��تخدم طائرة التموين العمالقة الجديدة 

ه��ذه ذراعا KC-10  متطورا وجهاز رس��و يف املنتصف 

وغرف التموين الجوي، األمر الذي يس��مح لها بتموين 

عدة أنواع من الطائرات األمريكية والطائرات األجنبية 

خالل العمليات املشركة. 

زيادة قدرات الشحن
يتمي��ز مخزن الش��حن املوج��ود أعىل جه��از التموين 

بقدرته ع��ىل اس��تيعاب حمولة مختلطة م��ن الركاب 

 KC-46A وامل��رىض والبضائ��ع، وىتس��تطيع الطائ��رة

حم��ل 18 نقال��ة ش��حن 463L cargo pallets ك��ام 

تس��مح مسارات املقاعد ونظام مناولة الشحن املوجود 

ع��ىل م��ن الطائرة بإمكاني��ة حمل مزيج م��ن نقاالت 

الش��حن واملقاع��د ونقاالت دعم امل��رىض يف آن واحد. 

وتؤمن طائ��رة التموين الجوي العمالقة الجديدة هذه 

مس��احة أكرب الس��تيعاب مواد الش��حن ومواد اإلخالء 

الطبي. وتض��م مقصورة الطاقم الجوي 15 مقعدا دامئا 

مخصص��ا للطاقم الج��وي ومن بينه مش��غل التموين 

الج��وي ومدرب التموي��ن الجوي كام توجد شاش��ات 

عرض بانورامية تس��اهم يف زيادة الوعي امليداين لطاقم 

القي��ادة، وقد فازت رشكة بوينج بعق��د لتنفيذ مرحلة 

"التنفيذ الهن��ديس والتصنيع والتطوير" بربنامج الطائرة 

KC-46 يف 24 فرباير عام 2011، ويحتوي العقد الحايل 

 A "ع��ىل خيارات تجيز ل "قيادة خف��ة الحركة الجوية

رشاء 179 طائ��رة متوين جوي عمالق�����ة م����ن طراز 

•KC-46

املصدر:

:Reference Text / Photo

www.boeing.com
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 Puma™ AE )املركبة اجلوية اآللية )غري املأهولة
املركبة اجلوية اآللية )غري املأهولة( تساعد يف  اإلبحار بكفاءة عالية

يف تطور الف��ت للنظر يدفع بقدرة املركب��ات الجوية اآللية 
)غ��ري املأهولة( الصغرية عىل إنق��اذ األرواح إىل أفاق جديدة 

يف واح��دة من أكرث بقاع األرض بُع��دا وصعوبة، أعلنت رشكة 

AeroVironment, Inc مؤخرا أنه تم التعاقد مع فريق تابع 

للهيئة الوطنية األمريكية للمحيطات والغالف الجوي لتزويد 

كاس��حة الجليد "النجم القطبي" Polar Star  التابعة لسالح 

حرس الس��واحل األمريي مبركبة جوية آلية )غري مأهولة( من 

ط��راز RQ-20A Puma™ AE وطاق��م ج��وي لتنفيذ عملية 

“Operation Deep Freeze” السنوية املشركة، وهي عملية 

عسكرية تأيت يف إطار "برنامج القطب الشاميل األمريي" الذي 

ت��رشف عىل تنفي��ذه هيئة مدني��ة لنقل اإلم��دادات الالزمة 

ملحط��ة McMurdo  التابعة ل "مؤسس��ة العل��وم الوطنية 

 Operation Deep“ األمريكي��ة" وقد غادر طاق��م عملي��ة

Freeze” املشرك ميناء هوبارد بجزيرة تسامنيا األسرالية  يف 

30 ديس��مرب عام 2015، ووصلت إىل محطة McMurdo  يف 

18 يناير عام 2016.

ورصح كريك فليتي، نائب الرئيس ومدير عام إدارة أنظمة 

الطائ��رات اآللية برشك��ة AeroVironment، ب��أن " عملية 

“Operation Deep Freeze” متثل واحدة من أصعب املهام 

التي ينفذها الجيش األمريي يف وقت الس��لم بسبب وعورة 

التضاري��س يف منطقة القطب الجن��ويب". وأضاف أن "املركبة 

الجوي��ة AeroVironment’s Puma AE تؤم��ن معلومات 

استخباراتية مهمة ملساعدة "برنامج القطب الشاميل األمريي" 

التابع لس��الح حرس الحدود األمريي يف تنفيذ عمليات كسح 

الجلي��د يف مياه بحر "روز" )Ross Sea( الصعبة بطريقة أكرث 

أمانا وكفاءة دون تعريض حياة الطيارين والطائرات املروحية 

الباهظة الثمن للخطر". وأوضح فليتي أنه س��يتم عرض كافة 

التحديثات وأرشطة الفيديو والصور الخاصة بهذه املهمة عىل 

صفح��ة رشكة AeroVironment عىل الفيس بوك كلام تيرس 

ذلك.

وقد ت��م تصمي��م املركبة الجوي��ة اآللية )غ��ري املأهولة( 

Puma™ AE الصالحة للعمل يف كل األجواء لتنفيذ العمليات 

البحرية عىل األرض، وتس��تطيع املركب��ة الهبوط عىل املاء أو 

اليابس��ة، ومتنح مس��تخدميها مرونة تش��غيلية غري مسبوقة 

بالنسبة لهذه الفئة من املركبات.

وتتمي��ز املركب��ة Puma بخف��ة وزنها وس��هولة تحميلها 

وإمكانية اإلق��الع أو الهبوط من عىل من أي نوع من القطع 

البحرية دون الحاجة إىل إدخال أي نوع من التعديالت عليها، 

وخالل عملية Operation Deep Freeze، يستخدم موظفو 

رشك��ة AeroVironment "نظام االنتش��ال ال��ذايت" الجديد 

لحمل املركبة Puma داخل شبكة محمولة أثناء رحلة عودتها 

إىل السفينة، كام ميكن التقاط املركبة Puma من البحر بفضل 

تصميمها املضاد للامء.

ويصل وزن املركبة Puma إىل 13,5 رطال، و ميكنها العمل 

ألكرث من 210 دقيقة، ويصل مداها إىل 15 كيلومرا، وتستطيع 

نقل صور فيديوية ملونة باألش��عة تح��ت الحمراء، باإلضافة 

إىل اإلنارة بالليزر بعدس��تها املقربة Mantis i25 AE  وميكن 

إط��الق املركبة باليد، وتس��تطيع الهبوط ع��ىل األرض أو عىل 

س��طح املي��اه العذبة أو املالحة، كام يس��هل حمله��ا وتتميز 

مبرونته��ا الش��ديدة يف تنفي��ذ عملي��ات املش��اة والعمليات 

التجارية أو الساحلية أو البحرية.

وتتمي��ز املركب��ات الجوي��ة اآللي��ة الت��ي تنتجه��ا رشكة 

AeroVironment، بحرفيته��ا الش��ديدة حي��ث نفذت أكرث 

من مليون س��اعة عمل، وجرى اس��تخدامها بصورة مكثفة يف 

تنفيذ العمليات يف بعض البقاع األكرث وعورة عىل وجه األرض، 

وتتميز هذه املركبة بقدرتها عىل بث معلومات اس��تخباراتية 

ورقابي��ة واس��تطالعية ISR وجيومكاني��ة متع��ددة األلوان 

وبيان��ات هندس��ية ثالثية األبعاد لخدمة ع��دد ال يُحىص من 

املهام يف العديد من املج��االت املختلفة مثل الزراعة الدقيقة 

والطاقة والنقل واملواصالت والخدمات.

وق��ال فليتي إن "املركبات الجوية اآللية التي تنتجها رشكة 

AeroVironment تس��تطيع جم��ع معلوم��ات مهمة تتيح 

للمس��ؤولني اتخاذ قرارات أفضل حت��ى يف أصعب الظروف، 

وهو ما ميكنهم من امل��ي قُدما بكل ثقة. باإلضافة إىل ذلك، 

تتمتع املركبة Puma AE بعدة مزايا مهمة عىل صعيد خفض 

التكاليف إذا ما قورنت بالبدائل املتاحة األخرى".

وتتميز املركب��ة Puma AE بقوة احتامله��ا ومتانة بدنها 

فض��ال عن س��هولة حملها وخف��ة حركتها وال تحت��اج إىل أي 

معدات مس��اعدة إلطالقها أو انتش��الها، وتتميز املركبة بقلة 

ضوضائه��ا تجنبا لرصدها، وه��ي قادرة ع��ىل العمل بصورة 

مس��تقلة وبث معلومات اس��تخباراتية ورقابية واس��تطالعية 

مهمة باإلضافة إىل املعلومات الخاصة بالتصويب عىل الهدف.

وتتميز املركبة الجوية اآللية بقدرتها عىل العمل املتواصل 

ملدة تزي��د عىل ثالث س��اعات ونصف، باإلضاف��ة إىل وجود 

بطاري��ات ذكية قوي��ة لتقديم الدعم ال��الزم ملتطلبات املهام 

املختلفة، كام تتمتع املركبة بنظام دفع قوي وتصميم انسيايب، 

ما مينحه��ا الكفاءة والفعالية والس��هولة عند إطالقها، خاصة 

ع��ىل االرتفاع��ات العالية ويف األج��واء الح��ارة، ويوجد لدى 

املركبة محول كهربايئ س��هل االس��تخدام ملس��اعدة الخيارات 

املتاحة إلطالة مدى املركبة يف املستقبل مثل الطاقة الشمسية 

وخاليا الوقود.

وتحمل املركبة آلة تصوير إلكرو- برصية عاملة باألش��عة 

تح��ت الحمراء باإلضافة إىل جهاز إنارة، وهو ما يس��مح لفرد 

التشغيل بركيز عينيه عىل الهدف. ولزيادة القدرة التحميلية 

للمركب��ة، تم تخصيص "مم��ر انتقايل" أس��فل الجناح كخيار 

متاح حتى يس��مح بحمل معدات أخرى بسهولة مثل أجهزة 

االتصاالت واملواقع الجيولوجية وأجهزة الليزر لتلبية متطلبات 

االستخدامات العسكرية أو املدنية.

ويؤم��ن جهاز املالحة الدقيقة املزود بجهاز ثانوي لتحديد 

املواقع عىل مستوى العامل  GPS قدرا أكرب من الدقة يف قدرة 

املركبة Puma AE عىل تحديد املواقع، ويتم التحكم يف املركبة 

 Ground "الجوية اآللية انطالقا من "محطة املراقبة األرضية

Control Station التابعة لرشكة AeroVironment، ويصل 

مدى االتصاالت إىل 15 كيلومرا, وتس��مح هذه املحطة لفرد 

التش��غيل بالتحكم يف الطائ��رة يدويا أو برمجتها الس��تخدام 

املالحة املس��تقلة اعت��امدا عىل جه��از تحدي��د املواقع عىل 

مس��توى العامل, وتستطيع تلك املحطة العمل بصورة متوافقة 

 Raven, Wasp and م��ع مركب��ات جوية آلية أخ��رى مث��ل

• Shrike



 Puma™ AE )املركبة اجلوية اآللية )غري املأهولة
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Nexter Systems من إنتاج شركة VBCI-2 مركبة املشاة القتالية
 تتباهى بتأمني حماية مدرعة وقوة نريانية أكرب

كش��فت رشكة Nexter Systems النق��اب عن مركبة 
املش��اة القتالية VBCI-2 خالل مع��رض معدات وأنظمة 

الدف��اع العامل��ي DSEI يف لندن، وتتمي��ز املركبة الجديدة 

 D 13 مبس��احة داخلي��ة أكرب ومح��رك أكرث قوة من ن��وع

Volvo يالئم األجواء الصحراوي��ة الحارة يف منطقة الرشق 

األوسط، وتُعترب الحامية وخفة الحركة والقوة النريانية أهم 

املواصفات الرئيس��ية التي تتمتع بها مركبة املشاة القتالية 

VBCI-2 التي أفضل مركبة قتالية يف عامل املركبات الثامنية 

الدفع.

وعندم��ا س��ئل مايك داك��وورث، مدير إدارة الش��ؤون 

الخارجية، يف لقاء مع مجلة »درع الوطن«حول مدى قدرة 

مركبة املش��اة القتالي��ة VBCI-2 عىل العم��ل يف األجواء 

الصحراوي��ة، أجاب بأن »منطقة الرشق األوس��ط تش��كل 

فرصة تس��ويقية مهمة بالنسبة لنا. ويحتاج الرشق األوسط 

إىل هذه املركبة لتلبية احتياجاته املتعلقة بالقدرة واألحوال 

املناخي��ة القاس��ية واألداء يف ظ��ل درج��ات ح��رارة عالية 

للغاية ملس��افات طويلة وف��وق تضاريس غاية يف الصعوبة 

والوعورة«، وأضاف أنه س��يتم عرض مركبة املشاة القتالية 

VBCI-2 خ��الل املعرض الدويل للدف��اع )أيدكس( القادم 

يف أبوظب��ي الذي تح��رص رشك��ة Nexter Systems عىل 

املشاركة فيه بصورة منتظمة.

فرص التصدير
من الجدير بالذكر أن رشكة Nexter Systems حرصت منذ 

فرة طويلة عىل ضخ اس��تثامرات ضخمة يف مركبة املش��اة 

القتالي��ة VBCI نظرا لثقتها الكبرية يف قدرات هذه املركبة 

وإمكانياتها.

ورصح داك��وورث ب��أن »الرشكة تحرص عىل االس��تمرار 

يف ضخ اس��تثامرات ضخم��ة لتمويل ه��ذه املركبة، ونحن 

مستعدون لالستثامر ألننا واثقون من فرص التصدير املتاحة 

أم��ام هذه املركب��ة، وقد انصب��ت اس��تثامراتنا التي تُقدر 

بع��رشات املاليني من اليوروه��ات، يف واقع األمر، عىل برج 

املركبة واألجزاء األخ��رى، وهذا يعكس حرصنا عىل البحث 

عن فرص جديدة، وإعادة جدول��ة أولوياتنا تبعا ملتطلبات 

السوق«.

وأردف داكوورث قائال »نح��ن يف بريطانيا ندرك أهمية 

 mechanised infantry برنامج مركب��ة القتال املميكن��ة

vehicle )MIV(program، وسنحرص بشدة عىل املشاركة 

يف ه��ذا الربنامج اس��تنادا إىل التقييم ال��ذي أجراه الجيش 

الربيطاين حول مركبة املش��اة القتالية VBCI، ومن املؤكد 

أننا س��نمي قُدما إىل األمام، وبناء عىل تصوراتنا حتى اآلن 

عن متطلبات الس��وق يف الوقت الح��ارض نعتقد أن مركبة 

املش��اة القتالي��ة VBCI تتمتع بفرص كب��رية للغاية. وإذا 

كان الداف��ع هو القدرة عىل الحامي��ة وتقليل املخاطر فإين 

أعتقد أن مركبة املش��اة القتالية VBCI أمامها فرصة جيدة 

للمنافسة يف األس��واق العاملية، ويف منطقة الرشق األوسط 

بوجه خاص«.

التواجد يف منطقة الرشق األوسط
ورصح داكوورث بأن »رشكة Nexter Systems لديها فرع 

يف دولة اإلمارات يقدم الدعم الالزم لألسطول. كام أن لدينا 

وفدا وحضورا ملموس��ا يف السعودية، ولدينا عمليات كبرية 

نسبيا يف هاتني الدولتني«.

وعند الحديث عن التحديثات التي جرى إدخالها رصح 

داك��وورث بأنه »يف حالة مركبة املش��اة القتالية VBCI تم 

استبدال املحرك D12 مبحرك D13 ، وهو ما اعتربناه فرصة 

لزيادة قوة املحرك«.

وتشمل قامئة التحديثات استخدام محرك جديد من نوع 

Volvo D13 مصمم للمركبات التجارية خصيصا، وهو يولد 

قوة 600 حصان، مقارنة باملحرك الس��ابق D12 الذي يولد 

550 حصانا، كام زادت مساحة الرأس العلوية وتحسني أداء 

مكيف الهواء وإضافة مقاعد جديدة ضد الصدمات لحامية 

األف��راد ضد األلغ��ام، باإلضافة إىل إدخال ش��بكة اتصاالت 

محمولة من إنتاج رشكة Nexter Systems موصولة بجهاز 

SagemFelin استشعار من إنتاج رشكة

وقال داكوورث »لدينا أيضا مركبة تس��ري مبقود محوري 

خلفي rear axle steering، ما يعني أن لدينا ثالثة محاور 

للتحك��م يف االتج��اه، أي أق��ل من 17 م��را يف نصف قطر 

.»turning radius الدوران

VBCI- أما بقية املواصفات األخرى ملركبة املشاة القتالية

 upgraded suspension 2 فتش��مل نظام تعليق محدث

ووض��ع إطارات أكرب حجام لتعزي��ز خفة الحركة عند قطع 

 electronic مسافات طويلة، باإلضافة إىل تصميم إلكروين

architecture ومرآة حرارية thermal viewer للسائق.

وتُعترب مركبة املش��اة القتالي��ة VBCI-2 مركبة مكتملة 

املواصفات ومركب��ة قتالية قوية يف مرحل��ة اإلنتاج الكيل، 

وجرى نرشه��ا بكثافة فوق مجموعة كب��رية ومختلفة من 

التضاريس والطرق، بدءا باملناطق الحرضية وانتهاء بالطرق 

الصحراوية والجبلية.

مركبة مرنة
ت��م تصميم مركبة املش��اة القتالي��ة VBCI-2 منذ البداية 

كمركبة مرنة قادرة عىل:

• املشاركة يف عدد كبري من العمليات، بدءا من عمليات 

حفظ الس��الم القليل��ة املخاطر، م��رورا مبكافح��ة التمرد، 

وانتهاء بساحات القتال الشديدة الخطورة.

 Main املناورة جنب��ا إىل جنب دبابات القتال الرئييس •

Battle Tanks وقوات املدرع��ات الثقيلة فوق كافة أنواع 

التضاريس الوعرة.

• أداء ع��دة أدوار متعددة اعتامدا عىل التصميم األصيل 

للمركب��ة، بدءا من العم��ل كحاملة أفراد مدرعة ش��ديدة 

 highly protected Armoured Personal الحامي��ة 

Carrier، وانته��اء بالعم��ل كحامل��ة أنظمة ن��ريان ثقيلة 

heavy fire system carrier )بالنس��بة ملركبات املش��اه/

املدرعة القتالية املزودة مبدفع رشاش عيار 40 ملليمر(.

 VBCI-2 وقد تم االنتهاء من بناء مركبة املشاة القتالية

مبصانع رشك��ة Nexter Systems يف Roanne خالل الربع 

الثاين من ع��ام 201، واملركبة مجهزة بأحدث برج من نوع 

T40 من إنتاج رشكة Nexter Systems يتس��ع لش��خصني 
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Nexter Systems من إنتاج شركة VBCI-2 مركبة املشاة القتالية Cased Telescoped Army وم��زود مبدف��ع تلس��كويب

System )CTAS( weapon م��ن ن��وع CTAI  عي��ار 40 

ملليمر، ومدفع رش��اش متحد املحور co-axial MG عيار 

7.62 ملليمر مثبت عىل الس��قف، وت��أيت تلك املواصفات 

بعك��س برج مركبة املش��اة القتالي��ة VBCI القيايس الذي 

 Nexter Systems يتس��ع لشخص واحد الذي أنتجته رشكة

وامل��زود مبدفع من نوع M811 عي��ار 25 ملليمر املزدوج 

التلقيم dual-feed cannon واملدفع الرش��اش عيار 7.62 

ملليمر وعىل كال جانب��ي الربج يوجد صاروخ موجه مضاد 

للدباب��ات Anti-Tank Guided Weapon عادة ما يتوىل 

العميل تحديد مواصفاته.

ومثل��ام هو التوجه يف الوقت الحايل، تأيت مركبة املش��اة 

القتالي��ة VBCI-2 مزودة ب��آالت تصوير بزاوية رؤية 360 

درج��ة لتأمني الوع��ي امليداين عن طريق ب��ث صور ميكن 

عرضها ع��ىل القائد ومس��ؤول املدفع والس��ائق، باإلضافة 

إىل شاش��ة عرض إضافية لألجزاء القابل��ة للخلع والتفكيك 

dismounts يف الجزء الخلفي املخصص للجنود.

وميكن تركيب عدد من أنظمة التسلح عىل مركبة املشاة 

 Nexter من إنتاج رشكة T40 مثل الربج VBCI-2 القتالية

Systems  وم��ن الطبيع��ي أن تؤدي تل��ك التحديثات إىل 

زي��ادة وزن املركبة التي يتوقف وزنها اإلجاميل عىل نس��بة 

التصفيح وأنظمة التسلح الفعلية املثبتة عىل املركبة، ولكن 

عادة ما يصل وزنها اإلجاميل إىل 32 طنا تقريبا.

وبفضل العمليات الخارجية املختلفة التي ش��اركت فيها 

 Nexter نجح��ت رشكة ،VBCI-2 مركب��ة املش��اة القتالية

Systems  يف الحص��ول عىل كم هائ��ل من املعلومات من 

القوات امليدانية.

قدرات جديدة
ج��رى تطوير مركبة املش��اة القتالي��ة VBCI- بحيث متنح 

مس��تخدميها قدرات جديدة، وتكون قادرة عىل مواكبة أي 

تطورات تكنولوجية.

ودخلت املركب��ة مرحلة اإلنتاج الرس��مي خالل معرض 

مع��دات وأنظمة الدفاع العامل��ي DSEI يف لندن مع طرح 

املركب��ة VBCI-2 القياس��ية التي تم عرض من��وذج مركبة 

املش��اة القتالية منها خالل املعرض يف عام 2015 والتي تم 

تجهيزها بأحدث برج CTA عيار 40 ملليمر.

وقد تم تطوير مركبة املش��اة القتالية VBCI-2 تحديدا 

بهدف:

• تأمني مجموعة كبرية من األدوار واملهام القتالية، بدءا 

بقت��ال االلتح��ام close combat وانتهاء مبهام االس��تطالع 

باس��تخدام مركب��ة مدولبة عادي��ة تتمتع بق��در كبري من 

 extremely mobile common wheeled خف��ة الحرك��ة

platform باإلضافة إىل قدر  كبري من الحامية.

• تنفي��ذ العمليات يف املناط��ق النائية بأكرب قدر ممكن 

من حفة الحركة االسراتيجية والعملياتية والتكتيكية.

• مواجه��ة القوات املعادية وهزميتها، باإلضافة إىل قدرة 

املركب��ة ع��ىل العمل يف إط��ار عمليات هجومية مش��ركة 

تنفذها قوات مشركة.

وخالل معرض معدات وأنظمة الدفاع العاملي DSEI يف 

لندن تم عرض مركبة املش��اة القتالية VBCI-2 يف نسختها 

كمركبة مشاة قتالية مزودة بربج CTA عيار 40 ملليمر يف 

مراح��ل تصميمه النهائية، وقد جرى تطوير نظام التس��لح 

هذا لتلبي��ة عدد كبري من املتطلبات التش��غيلية، بدءا من 

العمل كمركبة مش��اة قتالية وانتهاء بتنفيذ مهام االستطالع 

وقت��ال املدرع��ات من عىل مس��افات بعيدة ض��د أهداف 

متحركة وعىل قدر  عال من الحامية.

وميثل برج مركبة املشاة القتالية للمركبة VBCI-2 نقلة 

نوعية من حيث األداء العمليايت للمركبات القتالية املدرعة، 

ويعت��رب الربج CTA عيار 40 ملليمر إنجازا تكنولوجياً مينح 

مركبة املش��اة القتالية VBCI قوة نريانية هائلة، كام يوجد 

صاروخ��ان موجهان مضادان للدباب��ات مثبتان فوق الربج، 

وهو م��ا يؤهل املركبة لخ��وض أصعب امله��ام وتدمري أي 

هدف ُمعاد من عىل مسافات بعيدة•

I WWW.NEXTER-GROUP.FR

Nexter_VBCI_Arabe_220x142.indd   1 17/12/15   11:11
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الطائرة PREDATOR متارس هوايتها يف التحليق خلسة
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تُعترب الطائ��رة Predator XP أحدث طائرة تقف ضمن 
طاب��ور طويل من أنظم��ة الطائ��رات GA-ASI التي ميكن 

 Remotely Piloted Aircraft )RPA( قيادته��ا ع��ن بُع��د

systems التي تحمل اس��م Predator، وهي السلسلة التي 

بدأت بإنت��اج الطائ��رة »RQ-1 »Predator aircraft التي 

حققت نجاحا باهرا والتي استخدمها سالح الجو األمريي يف 

عام 1995، وتتمتع هذه الطائرة بقدر غري مسبوق من الثقة 

واالعتامدية، كام أنها تتمتع بأعىل معدل يف درجة االستعداد 

داخل س��الح الجو األمريي، وتستخدمها الحكومة األمريكية 

وسالح الجو اإليطايل، عالوة عىل عدة دول أجنبية أخرى عىل 

مستوى العامل.

وتُعترب الطائرة Predator XP نسخة محدثة من الطائرة 

الش��هرية Predator RPA التي وافق��ت الحكومة األمريكية 

ع��ىل بيعها لعدد كب��ري من العمالء يف مناط��ق مختلفة من 

العامل مثل الرشق األوسط وشامل أفريقيا وأمريكا الجنوبية. 

ومتتلك الطائ��رة Predator XP، التي ما تزال قيد اإلنتاج يف 

الوقت الحايل، القدرة عىل الطريان ملدة 35 س��اعة متواصلة، 

وميكنها التحليق عىل ارتفاع 25,000 قدم، وقد جرى تحديث 

الطائرة وتزويدها بأحدث أس��اليب التكنولوجيا مثل القدرة 

ع��ىل اإلقالع والهبوط بطريقة آلي��ة، فضال عن احتوائها عىل 

مفاتي��ح متع��ددة للتحك��م يف طريانها باإلضاف��ة إىل أجهزة 

  triple-redundant الطريان الحديثة وثالث نس��خ مك��ررة

من أجهزة الحاسوب الخاصة بالتحكم يف الطائرة.

 data link والطائ��رة مجه��زة بأنظمة وصلة املعلوم��ات

Line-of- الق��ادرة عىل العمل داخل خط الرؤية  systems

Sight وم��ا وراء خط الرؤي��ة Line-of-Sight يف العمليات 

الت��ي تتم وراء األفق. عالوة عىل ذل��ك، ميكن تزويد الطائرة 

بقرون استش��عار متعددة لجمع املعلومات االس��تخباراتية 

واملراقبة واالس��تطالع multiple ISR sensors مثل أحدث 

آالت التصوي��ر اإللك��رو- برصي��ة العاملة باألش��عة تحت 

 Electro-optical Infrared )EO/IR( cameras الحم��راء

 Lynx Multi-mode وجه��از ال��رادار املتع��دد الوظائ��ف

Radar من إنتاج رشكة GA-ASI الذي يضم وظيفة أحدث 

 Synthetic Aperture Radar )SAR( mode أجهزة الرادار

الت��ي تؤمن أداءا فائقا يف جميع األح��وال والظروف الجوية 

ليال أو نهارا لتنفيذ عمليات البحث فوق منطقة شاسعة. 

وم��ن الجدي��ر بالذك��ر أن املركب��ة الجوي��ة اآللية )غري 

املأهولة( Gray Eagle UAS متثل عنرصا أساس��يا يف »خطة 

تحديث الط��ريان« Aviation Modernization Plan التي 

ينفذها الجيش األمريي. وتعترب هذه الطائرة نسخة مبتكرة 

ومتط��ورة تكنولوجياً م��ن الطائ��رة Predator التي أثبتت 

كفاءتها القتالية، ومتث��ل املركبة الجوية اآللية )غري املأهولة( 

Gray Eagle UAS ح��ال مأمونا قليل التكلفة قليل املخاطر 

م��ن الجيل التايل للمركبات الجوي��ة اآللية التكتيكية بهدف 

مواجهة الحاجة املُلحة إىل تنفيذ عمليات االستطالع واملراقبة 

 Reconnaissance, Surveillance, andورص��د األه��داف

Target Acquisition والعمليات الهجومية املُلحة.

وتس��تطيع الطائرة Gray Eagle التحليق ملدة 25 ساعة 

متواصل��ة، وتصل رسعتها إىل 167 عقدة KTAS، وتس��تطيع 

أن تحلق عىل ارتفاع 29,000 قدم، وتصل حمولتها الداخلية 

والخارجي��ة إىل 1,075 رط��ال )488 كيلوجرام(، وتس��تطيع 

الطائ��رة نقل ع��دة أح��امل مختلف��ة مث��ل آالت التصوير 

Electro- اإللكرو- برصية العاملة باألش��عة تح��ت الحمراء

ع��ىل  والق��ادرة   optical Infrared )EO/IR( cameras

تحديد الهدف باستخدام الليزر laser designation وجهاز 

ال��رادار Synthetic Aperture Radar وش��بكة االتصاالت، 

Hellfire باإلضافة إىل أربعة صواريخ من نوع

مفه��وم »طائ��رة التموي��ن الوحيدة يف س��احة 
القتال

وعند مقارنة الطائرة Gray Eagle بسابقتها Predator نجد 

أن »مح��رك الوقود الثقي��ل« Heavy Fuel Engine   لدى 

األوىل يدع��م مفه��وم »طائ��رة التموين الوحيدة يف س��احة 

القتال« single fuel in the battlefield« concept« الذي 

يطبق��ه الجيش األمري��ي، ويزيد قوة األحصن��ة ويؤدي إىل 

ترش��يد اس��تهالك الوقود بدرجة كبرية عند استخدام الوقود 

النفاث أو وقود الديزل.

وتعترب الطائرة املحدثة Improved Gray Eagle نسخة 

متقدمة من الجيل التايل لنظام الطائرة اآللية )غري املأهولة( 

Unmanned Aircraft System  وتس��تطيع ه��ذه الطائرة 

املحدث��ة الطريان لس��اعات طويلة بش��كل متواصل وتنفيذ 

عملي��ات املراقب��ة واالس��تطالع وب��ث االتص��االت وإطالق 

الصواريخ مبا يدعم مهام الطائ��رات املقاتلة، وتعترب الطائرة 

مركبة جوية آلية )غري مأهولة( متقدمة بالنس��بة إىل الجيش 

األمريي، وتس��تطيع الطائرة الطريان لساعات أطول وحمل 

حمول��ة أكرب، وه��و ما يرفع رصيد الثق��ة املمنوحة لها. وقد 

اس��تفادت الطائرة املحدث��ة Improved Gray Eagle التي 

قامت برحلتها األوىل يف شهر يوليو عام 2013، من النجاحات 

التي حققتها سابقتها الطائرة Gray Eagle من حيث القدرة 

ع��ىل إنق��اذ أرواح الجنود األمريكي��ني يف الخارج عن طريق 

زيادة التغطي��ة الخاصة باملراقبة واالس��تطالع، باإلضافة إىل 

قدرتها عىل الطريان إىل مناطق نائية.

 Improved Gray وق��د تم تصمي��م الطائ��رة املحدث��ة

Eagle بحي��ث يصل الحد األقىص لوزنها اإلجاميل عند اإلقالع 

Max Gross Take-off Weight إىل 4,200 رطال باستخدام 

مح��رك ديزل فائق األداء، مقارنة بالطائرة Gray Eagle التي 

يقف الحد األقىص لوزنها اإلجاميل عند اإلقالع عند مس��توى 

3,600 رط��ال باس��تخدام محرك دي��زل بق��وة 160 حصان. 

ويس��مح تصميم بطن الطائرة املحدثة ووجود مخزن تسلح 

يف املنتص��ف س��عة 500 رطال بحم��ل 860 رطال من حمولة 

الوق��ود الداخيل، م��ع إمكانية وضع مخزن وق��ود خارجي 

اختياري يس��تطيع حم��ل 450 رطال إضافي��ا )تصل حمولة 

الطائ��رة Gray Eagle من الوقود إىل 575 رطال(. ويس��مح 

اس��تخدام هذا الوقود اإلضايف بدعم مه��ام الجيش األمريي 

الخاصة باالس��تطالع واملراقبة ورصد األهداف ملدة تزيد عىل 

الخمسني ساعة بشكل متواصل•
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تعزيز عملية اتخاذ القرار املناسب باستخدام مراقبة الطائرة PREDATOR متارس هوايتها يف التحليق خلسة
االتصاالت اجملوقلة
غالب��ا م��ا يك��ون رص��د أجه��زة إرس��ال االتصاالت 
communications transmitters  وتحدي��د مواقعها 

أول عالم��ة ع��ىل وجود أنش��طة معادي��ة أو إجرامية، 

وتش��مل أنظمة مراقبة االتص��االت املجوقلة املختلفة - 

 QinetiQ التي تنتجه��ا رشكة - ASX املعروفة باس��م

أجهزة االتصاالت الحديثة مثل هواتف GSM وهواتف 

األقامر الصناعية، باإلضافة إىل األجهزة التقليدية األخرى 

مثل أجهزة الالس��لي التي تعمل بالضغ��ط عند الكالم 

push-to-talk وأجه��زة الالس��لي الخاصة بس��احات 

القتال الحديثة.

 ASX وتتي��ح اإلمكاني��ات الت��ي تتمتع به��ا أنظمة

إمكاني��ة التعام��ل بكفاءة م��ع عدة إش��ارات متزامنة 

بفضل القدرة عىل تحديد االتجاهات، األمر الذي يسمح 

بتحدي��د املوقع الجغرايف geo-location لإلش��ارة بكل 

كف��اءة، وميكن عم��ل كل ذلك من عىل مس��افة أطول 

ع��رشات املرات م��ن أي جهاز مجوق��ل إلكرو- برصي 

 airborne electro أو عام��ل باألش��عة تحت الحم��راء

optical or infra-red system

وتتمت��ع رشك��ة QinetiQ بخ��ربة كب��رية يف مج��ال 

 airborne signals أجهزة مراقبة اإلش��ارات املجوقل��ة

intelligence )SIGINT( systems مثل األجهزة التي 

تحمله��ا الطائ��رات الربيطانية االس��راتيجية منذ عدة 

أجيال، ه��ذا باإلضاف��ة إىل »نظام الح��رب اإللكرونية 

  Modular Electronic Warfare System »القي��ايس

الذي يأيت ع��ىل رأس أنظمة الح��رب اإللكرونية حاليا، 

 ASX وال��ذي يتمت��ع مبواصف��ات مش��ركة مع جه��از

املجوقل.

 ASX »وتتيح أجهزة »املراقب��ة اإللكرونية املجوقلة

 Airborne Electronic Surveillance products

 signals للطائرة إمكانية تنفيذ مهام مراقبة اإلش��ارات

intelligence missions والتق��اط االنبعاثات الصادرة 

عن األهداف املعادية بطريقة سلبية، األمر الذي يسمح 

بالتنص��ت عىل اتص��االت الع��دو ومتابعته��ا من أجل 

الحصول عىل معلومات اس��تخباراتية حساس��ة لخدمة 

صانعي القرار.

وقد أثبت��ت أجهزة »املراقب��ة اإللكرونية املجوقلة« 

 ASX Airborne Electronic Surveillance

products قدراتها التشغيلية مع عدة طرازات مختلفة 

م��ن الطائ��رات مثل الطائ��رات املأهول��ة ذات الجناح 

الثابت والطائرات املروحي��ة املأهولة واملركبات الجوية 

 fixed-wing UAVs غري املأهولة ذات الجن��اح الثابت

واملركب��ات الجوي��ة غ��ري املأهولة القادرة ع��ىل اإلقالع 

 Vertical Take-off and والهب��وط بش��كل عم��ودي

Landing )VToL( UAVs  وق��د أمك��ن تحقيق ذلك 

 data links بفضل النجاح يف دمج وص��الت املعلومات

بطريقة س��هلة وسلس��ة، األمر الذي مينح قائد الطائرة 

حرية االختيار بني اس��تخدام املعلومات االس��تخباراتية 

عىل الطائرة أو عىل األرض.

• الوع��ي التكتي��ي اعتامدا عىل الطائ��رات الصغرية 

AS3 - املأهولة واملركبات الجوية غري املأهولة

يتميز الجه��از AS3 بصغر حجمه الش��ديد وقدرته 

ع��ىل تحوي��ل أي مركبة جوي��ة غري مأهول��ة أو طائرة 

 SIGINT خدمات مأهولة أو طائرة مروحية إىل طائرة

بأقل التعديالت والتكاليف، ويُعترب أرسع وسيلة لتأمني 

الوعي التكتيي الالزم للقوات الربية.

• تحدي��د االتجاه بدقة عالية م��ن عىل من طائرات 

AS4 - املهام الخاصة

يس��تخدم جهاز AS4 مجموعة من الهوائيات عالية 

الدقة high-accuracy antennas املثبتة عىل الجس��م 

الخارجي للطائرة، ويُعترب جهازا فائق األداء - رغم صغر 

حجمه- بالنسبة إىل االس��تخدامات املختلفة للمركبات 

الجحوية غري املأهولة أو الطائرة املأهولة الكبرية الحجم.

• التحديد االس��راتيجي لألهداف باستخدام طائرات 

AS5 - تعمل عىل مسافات بعيدة

يتمتع الجهاز AS5 مبواصفات كاملة لالس��تخدامات 

االس��راتيجية املجوقل��ة، وميكن تركيبه ع��ىل مجموعة 

من الطائرات املختلفة مث��ل الطائرات التجارية النفاثة 

large wide- والطائ��رات النفاث��ة العريضة الضخم��ة

body jet aircraft ويتمي��ز الجهاز بقدرته عىل التقاط 

عدد كبري من اإلش��ارات فوق مساحة عملياتية واسعة، 

مع القدرة عىل تحديد االتجاهات بدقة متناهية بهدف 

تحدي��د املوقع الجغ��رايف لألهداف املعادي��ة من عىل 

stand-off ranges مسافات بعيدة

وعند تأمني معلومات استخباراتية ميكن التعامل عىل 

 ASX أساسها لدعم عملية اتخاذ القرار، يستطيع الجهاز

تنفيذ العمليات التالية:

• الرصد: البحث عن إشارات االتصاالت املشتبه فيها.

• جم��ع املعلومات االس��تخباراتية: التقاط اإلش��اراة 

املعادية فور صدورها، وتحديد اتجاهات األهداف.

• تحديد املوقع: تحديد موقع األهداف الحساسة.

• التدقيق: تأكيد وجود الهدف باستخدام املعلومات 

األخرى الواردة من قرون االستشعار.

• استخدام املعلومات االستخباراتية: جمع معلومات 

اس��تخباراتية تكتيكية ميكن التعامل عىل أساسها بشكل 
فوري.
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الصاروخ xRGW90 صاروخ يتميز بصغر احلجم  وخفة الوزن 
والقدرة التدمريية العالية

شركة DND شركة عاملية رائدة  يف إنتاج األسلحة املضادة للدبابات التي يتم 
إطالقها من على الكتف

يتميز الصاروخ xRGW90 بقدرته عىل االشتباك مع 
 field shelters األهداف املحصنة مثل املالجئ امليدانية

 sand bag bunkers والخنادق املحصنة بأكياس الرمل

ومواق��ع مت��رس عن��ارص القناص��ة واملواق��ع املضادة 

للدبابات بفعالية كبرية.

وتعت��رب رشك��ة Dynamit Nobel Defence رشكة 

عاملي��ة رائ��دة يف تصنيع األس��لحة املض��ادة للدبابات 

التي يت��م إطالقها من عىل 

shoulder-launched الكتف 

املش��اة،  س��الح  لخدم��ة   anti-tank weapons

باإلضافة إىل منتجات عس��كرية أخرى مثل الرؤوس 

الحربي��ة املتخصص��ة specialised warheads التي 

ميكن استخدامها يف عدة تطبيقات مختلفة، عالوة عىل 

محطات التسلح وعنارص املدرعات.

 ،xRGW90 وق��د كان الهدف من تطوير الص��اروخ

ال��ذي ب��دأت رشك��ة Dynamit Nobel Defence يف 

إنتاجه منذ عدة سنوات، هو امتالك سالح مشاة مزدوج 

الوضع dual-mode infantry weapon يتميز بالدقة 

الفائقة وصغ��ر الحجم والقدرة التدمريي��ة العالية، وال 

يتجاوز وزنه اإلجاميل عرشة كيلوجرامات.

وق��د تم تجهيز الص��اروخ xRGW90 برأس حريب ال 

يتجاوز نصف قُط��ره 90 ملليمرا لضامن الحصول عىل 

قوة كافي��ة لخرق الدروع الفوالذي��ة دون أن يأيت ذلك 

عىل حساب وزن الصاروخ، وقد تم تجهيز سالح املشاة 

ه��ذا الذي ال يتجاوز طوله مرا واحدا، بنفس العدس��ة 

البرصية املكربة magnification optical sight مقاس 

 firing mechanism 1.5 بوص��ة وأس��لوب اإلط��الق

املستخدمني يف الصاروخ RGW60 األصغر حجام.

كام روعي تصميم الصاروخ RGW90 كس��الح قابل 

 ،disposable weapon لالس��تخدام ملرة واحدة فق��ط

وأن يتمتع الص��اروخ مبدى فعال حت��ى 400 مراً، وأن 

يكون مزوداً برأس حريب خاص يجمع بني الرأس الحريب 

HEAT والرأس الحريب HESH

ويتمي��ز الصاروخ xRGW90 بقدرته عىل االش��تباك 

 field م��ع األه��داف املحصنة مث��ل املالج��ئ امليدانية

والخن��ادق   shelters

بأكياس  املحصن��ة 

 sand الرم��ل 

bag bunkers ومواق��ع مترس عنارص القناصة واملواقع 

املضادة للدبابات بفعالية كبرية، كام يتميز أيضا بقدرته 

ع��ىل اخ��راق الج��دران املس��لحة أو املبني��ة بالطوب 

والتحصين��ات التي يحتم��ي بها الع��دو، وذلك بفضل 

تجهيز الصاروخ برأس حريب قُطره 90 ملليمر يس��تطيع 

 HESH العنرص املقاتل بكل س��هولة ضبطه عىل الوضع

أو الوضع HEAT قبل اإلطالق.

وإذا احتاج العنرص املقاتل إىل اس��تخدام خاصية 

اخراق الدروع عند االش��تباك مع الهدف، فليس 

عليه سوى شد خازوق spike من الجزء األمامي 

الح��ريب الخاص للرأس 

بالصاروخ 

 ،RGW90

الذي  الخ��ازوق  وه��و 

مينح الرأس الحريب قوة اخراقية 

إضافية عند االرتطام بالهدف. 

ويتمي��ز الرأس الح��ريب األحادي 

الغ��رض للصاروخ RGW90 بقدرته ع��ىل اخراق درع 

فوالذي تصل درجة سامكته إىل 500 ملليمر.

والص��اروخ RGW90 م��زود بعدس��ة برصية تؤمن 

للعن��رص املقاتل فرص��ة تدمري الهدف م��ن أول إصابة، 

وميكن تزويد هذه العدس��ة البرصية مبساعدات ليزرية 

 residual light أو جه��از تعظيم الض��وء Laser aids

amplifier

ويصل الفاصل الزمني الذي يس��تغرقه الرأس الحريب 

– الذي يعتم��د عىل جناحني لتحقي��ق االتزان والثبات 

الالزم��ني- إلصابة أي أه��داف متحركة ع��ىل بُعد 300 

م��را، يصل هذا الفاصل الزمن��ي إىل 1.2 ثوان، ومن ثم 

تحقي��ق إصابة مبارشة وقاتل��ة، أما بالنس��بة إىل الحد 

األق��ىص للمدى الفعيل للص��اروخ، الذي ال يتجاوز وزنه 

8.9 كيلوجرامات، فيصل إىل 400 مراً•

sand bag bunkers والخنادق املحصنة بأكياس الرمل

رس عن��ارص القناص��ة واملواق��ع املضادة �رس عن��ارص القناص��ة واملواق��ع املضادة �رس عن��ارص القناص��ة واملواق��ع املضادة  �ومواق��ع مت��ومواق��ع مت�

للدبابات بفعالية كبرية.

�ربوتعت��ربوتعت��رب رشك��ة Dynamit Nobel Defence رشكة 

عاملي��ة رائ��دة يف تصنيع األس��لحة املض��ادة للدبابات 

التي يت��م إطالقها من عىل 

shoulder-launchedالكتف 

املش��اة،  املش��اة، �الح  املش��اة، �الح  ح  �الس��الس� لخدم��ة   anti-tank weapons

باإلضافة إىل منتجات عس��كرية أخرى مثل الرؤوس 

field م��ع األه��داف املحصنة مث��ل املالج��ئ امليدانيةfield م��ع األه��داف املحصنة مث��ل املالج��ئ امليدانيةfield

والخن��ادق   shelters

بأكياس  املحصن��ة 

sand الرم��ل 

أو الوضع HEAT قبل اإلطالق.

وإذا احتاج العنرص املقاتل إىل اس��تخدام خاصية 

اق الدروع عند االش��تباك مع الهدف، فليس راق الدروع عند االش��تباك مع الهدف، فليس راق الدروع عند االش��تباك مع الهدف، فليس  راخراخ

عليه سوى شد خازوق spike من الجزء األمامي 

الح��ريب الخاص للرأس 

بالصاروخ 

 ،RGW90

الذي  الخ��ازوق  وه��و 

اقية راقية راقية  راخراخ مينح الرأس الحريب قوة 

 الهدف من تطوير 
  ،xRGW90 الصاروخ

هو امتالك سالح 
مشاة مزدوج 

الوضع يتميز بالدقة 
الفائقة وصغر 

احلجم والقدرة 
التدمريية العالية 

50310_isnr_visitor_advert_nation shield_220x285.pdf   1   11/9/15   3:01 PM



الصاروخ xRGW90 صاروخ يتميز بصغر احلجم  وخفة الوزن 
والقدرة التدمريية العالية
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ب��دأت دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة منذ وقت 

مبكر تجرب��ة فريدة يف التنويع االقتص��ادي، انطالقاً من 

قناعتها بأن النفط كونه مصدراً طبيعياً س��ينضب يوماً ما 

بالتأكي��د، فعمدت مبكراً إىل تخفي��ف اعتامد اقتصادها 

الوطني ع��ى القط��اع النفطي كمص��در رئييس للدخل 

القومي، واس��تثمرت عائدات هذا القطاع يف بناء اقتصاد 

متوازن وقادر عى النمو واالزدهار دون استنزاف املوارد، 

وتوّس��عت تدريجي��اً يف القطاعات غ��ر النفطية لضامن 

أعى مستويات االس��تقرار القتصادها؛ فحّققت إنجازات 

استثنائية عى صعيد بناء اقتصاد املعرفة والسيام قطاعي 

االتص��االت وتكنولوجيا املعلوم��ات، وكذلك يف قطاعات 

البنى التحتية والس��ياحة والتج��ارة الداخلية والخارجية 

والطاقة املتجّددة والخدم��ات املالية واملرصفية، وبعض 

الصناع��ات مثل األدوي��ة ومواد البن��اء والبرتوكيامويات 

واألملونيوم.

وتؤكد الشواهد واملؤرشات جميعها أن الجهود الكبرة 

التي بذلتها مختلف مؤسسات الدولة االتحادية واملحلية 

يف س��بيل تقليل االعتامد عى النف��ط، متثل دليالً واضحاً 

ع��ى أن اقتصاد دولة اإلم��ارات العربية املتحدة يس��ر 

بخط��ى ثابتة يف االتجاه الصحي��ح، وليس أدل عى ذلك، 

أن االقتصاد الوطني أصبح اليوم أكرث قوة ومتاسكاً وقدرة 

ع��ى مواجهة األزم��ات الخارجية، حيث تع��د اإلمارات 

م��ن أقل ال��دول النفطية تأثراً بتدهور أس��عار النفط يف 

الف��رتة الراهنة، كام أن اقتصادها أك��رث متانة وتنوعاً من 

أي وق��ت مىض، حيث وصلت مس��اهمة القطاعات غر 

النفطية إىل أكرث من ثلثي الناتج املحيل اإلجاميل، وهناك 

توقع��ات أن ترتف��ع هذه النس��بة يف الس��نوات القليلة 

املقبلة، وفقاً الس��رتاتيجية محَكمة ضمن رؤية “اإلمارات 

2021”، بحيث ال يتجاوز االعتامد عى النفط %20 فقط 

من الناتج.

مرحلة ما بعد النفط.. توجه اسرتاتيجي بعيد 
املدى

 ت��ويل القي��ادة الرش��يدة يف دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة، وعى رأس��ها صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان، رئي��س الدولة -حفظه الل��ه- وصاحب 

الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم، نائب رئيس 

الدول��ة، رئيس مجلس ال��وزراء، حاك��م ديب -رعاه الله- 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد 

يعد االستعداد ملرحلة ما بعد 

النفط أولوية اسرتاتيجية لدى دولة 

اإلمارات العربية املتحدة وقيادتها 

الرشيدة، وعىل رأسها صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 

يف إطار السعي الحثيث نحو بناء 

منوذج تنموي مستدام ال يكون 

مرتبطاً بالنفط وتقلباته الحادة 

يف أسواق الطاقة العاملية. ويف 

هذا العدد تسلط “درع الوطن” 

الضوء عىل واقع التجربة التنموية 

اإلماراتية والتخطيط ملرحلة ما بعد 

النفط عرب اسرتاتيجيات للتنمية 

املستدامة.

إعداد: التحرير

يعد االستعداد ملرحلة ما بعد 

النفط أولوية اسرتاتيجية لدى دولة 

اإلمارات العربية املتحدة وقيادتها 

الرشيدة، وعىل رأسها صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 

يف إطار السعي الحثيث نحو بناء 

منوذج تنموي مستدام ال يكون 

 بالنفط وتقلباته الحادة 

يف أسواق الطاقة العاملية. ويف 

هذا العدد تسلط “درع الوطن” 

الضوء عىل واقع التجربة التنموية 

اإلماراتية والتخطيط ملرحلة ما بعد 

النفط عرب اسرتاتيجيات للتنمية 

اقتصــاد مابعد النفط... االمـارات منـــوذج رائـــــــد يف التنميــــــة املستدامــــة
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تنويع مصادر الدخل 
ال يتم فقط من خالل 
املبادرات احلكومية، 
  بل من خالل متكني 

القطاع اخلاص من 
ممارسة دوره كشريك 

يف عملية التنمية

أبوظب��ي، نائب القائد األعى للقوات املس��لحة -حفظه 

ع االقتصاد، ومن ث��م تنويع مصادر  الل��ه- موضوع تن��وُّ

الدخل، أهميَّة استثنائية، حيث تعي أن أي منوذج تنموي 

ال ميكنه النجاح من دون التفكر الس��ليم يف املس��تقبل 

والتخطيط الجيد له، ومن دون أن يستعد لهذا املستقبل 

بكل تحدياته وفرصه، وأن ميتلك زمام املبادرة من خالل 

بناء قدراته الذاتية التي متّكنه من تحييد تلك التحديات 

واس��تغالل الفرص، مبا ينقل املجتمع إىل مستقبل أفضل. 

وهذا ما عرب عنه بوضوح صاحب الس��مو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان، رئي��س الدولة، حفظه الله، يف كلمته 

مبناس��بة اليوم الوطني الح��ادي واألربعني، يف الثاين من 

ديسمرب 2012، بقوله، إن: “تنويع مصادر الدخل هدف 

اس��رتاتيجي لسياس��تنا االقتصادية، ويشمل هذا التنويع 

اقتصــاد مابعد النفط... االمـارات منـــوذج رائـــــــد يف التنميــــــة املستدامــــة
طيفاً واسعاً من املجاالت كالصناعة  والتجارة  والخدمات 

والطاق��ة  والبرتوكيامويات  وغرها ، كام أن تنويع مصادر 

الدخل ال يتم فقط م��ن خالل املبادرات الحكومية،   بل 

من خالل متكني القطاع الخاص من مامرس��ة دوره كامالً 

كرشيك يف عملية التنمية”. وحدد سموه أهداف سياسة 

التن��وع االقتصادي، بقول��ه: “وتعزيزا للق��درة الوطنية 

الذاتي��ة وحفاظاً عى حق��وق األجي��ال القادمة، تبنت 

الدولة اس��رتاتيجية التنويع االقتصادي والتوظيف الجيد 

ملوارد النف��ط يف تنمية القطاع��ات االقتصادية الواعدة 

والصناع��ات ذات القيم��ة املضاف��ة العالية، وتش��جيع 

القطاع الخاص لإلس��هام الجاد يف عملية التنمية، وتوفر 

املناخ املالئم لجذب االستثامرات، وإنشاء املناطق الحرة 

وتكوين الرشاكات االس��رتاتيجية مع ال��رشكات العاملية 

وتحدي��ث القوان��ني والترشيعات وتوس��يع مس��اهمة 

القطاع امل��ايل وقطاع الخدم��ات اللوجس��تية يف الناتج 

املح��يل اإلج��اميل والتي وج��دت ترحيباً من األوس��اط 

املالية العاملية”. وخالل القمة الحكومية التي ُعِقدت يف 

ديب العام 2015، قال صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 

��ة أمام هذه القمة: “إننا  زاي��د آل نهيان، يف كلمته املهمَّ

م س��موه،  س��نحتفل بتصدير آخر برميل نفط”. وقد قدَّ

آنذاك، رؤية اس��رتاتيجيَّة تقوم عى التخطيط لخمس��ني 

عام��اً مقبلة؛ حيث يُتوقَّع أن ينض��ب النفط، وال بدَّ من 

االس��تعداد لذلك قبل عقود؛ حتى تع��رب دولة اإلمارات 

العربية املتحدة مرحلة ما بعد النفط بأمان وسالم. 

وترجم��ة لهذه الرؤى والتوجهات، انطلقت يف ش��هر 

��عة، الت��ي أعلنها  يناي��ر 2016، الخل��وة الوزارية املوسَّ

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لوضع 

اس��رتاتيجية تنموي��ة تنتقل بدولة اإلم��ارات إىل مرحلة 

جدي��دة من النمو واالزدهار، هي مرحلة ما بعد النفط. 

وحدد سموه أهداف هذه االسرتاتيجية بقوله: “سنضيف 

قطاعات اقتصادية جديدة، وس��نطور كف��اءة وإنتاجية 

القطاعات الحالية، وسنعد أجياالً تستطيع قيادة اقتصاد 

وطني مس��تدام ومت��وازن بإذن الله، والي��وم %70 من 

اقتصادنا الوطني غر معتمد عى النفط، وهدفنا تحقيق 

معادل��ة جدي��دة القتصادنا ال يكون فيه��ا معتمداً عى 

النفط أو مرتهناً لتقلبات األسواق”.

وق��د ناقش��ت ه��ذه الخلوة آلي��ات وس��بل تطوير 

االقتصاد الوطني مبختلف قطاعاته؛ وذلك بهدف تحقيق 

الرؤي��ة االس��رتاتيجية للدولة، والخ��روج بربنامج وطني 

ع ومستدام لألجيال القادمة، يضمن  شامل القتصاد متنوِّ

اس��تمرار النمو والرخاء اللذين حققتهام لكل أبناء هذا 

الوطن العزيز، بل حتى س��كانه، واالنتقال إىل مس��تقبل 

التخطيط الدقيـق واالســتثمـار يف املسـتقبل مفاتيــح النجــــــــــاح والتمــيز 
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أفض��ل لالقتصاد الوطن��ي وللمجتمع كل��ه؛ عرب تقليص 

اعت��امد االقتصاد الوطني عى النف��ط إىل الحدود الدنيا، 

وتوس��يع نس��بة مس��اهمة القطاعات غ��ر النفطية إىل 

الحدود القصوى، ما يش��ر بدوره إىل أن القيادة الرشيدة 

للدول��ة ال تركن إىل ما متتلكه اإلمارات من موارد طبيعية 

ومص��ادر طاقة، لكنها تحرص عى اس��تثامر هذه املوارد 

ع��ى الوجه األمثل، مبا يبعد االقتصاد الوطني عن ش��بح 

التع��رض ألي اهتزازات غ��ر مأمون��ة العواقب يف حال 

تعرض��ت تلك امل��وارد إىل النضوب يف املس��تقبل؛ وذلك 

من أجل متكني االقتصاد الوطني من بناء قدراته الذاتية، 

وتوس��يع قاعدته اإلنتاجية بعيداً عن النفط أو أي مورد 

غر مس��تدام، وقد بدت مالمح ذلك عى الخطط والرؤى 

االقتصادية والتنموي��ة للدولة منذ البداية، وما نراه اآلن 

من تطور وازدهار يف العديد من القطاعات غر النفطية 

هو خ��ر دليل عى ذلك، وميكن يف هذا الصدد اإلش��ارة 

إىل قطاعات البنية التحتية والس��ياحة والخدمات املالية 

واملرصفي��ة والطاق��ة الجدي��دة واملتج��ددة والصناعات 

الدقيق��ة وتكنولوجي��ا املعلومات واالتص��االت واإلعالم 

وغره من القطاعات غر النفطية.

تجربة رائدة يف تنويع مصادر الدخل
تتبن��ى دولة اإلمارات العربية املتحدة سياس��ة تنويع 

مصادر الدخل، باعتبارها خياراً اس��رتاتيجياً مس��تقبلياً يف 

من��وذج التنمية اإلمارايت، م��ن منطلق أن وجود النفط مل 

يك��ن يوماً مدعاة إىل االكتفاء ب��ه أو الركون إليه وحده، 

وأيضاً من أجل تفادي االعتامد عى النفط كمصدر وحيد 

للدخل، وحت��ى ال   يكون االقتصاد الوطني   عرضة ملخاطر 

االعت��امد عى س��لعة واح��دة   تخضع لتقلّبات األس��عار 

وظروف العرض والطلب يف   األسواق العاملية .   

وتعترب دولة اإلمارات العربية املتحدة من أوائل الدول 

النفطية يف العامل، الت��ي اهتمت بتنويع اقتصادها بعيداً 

عن النف��ط، واتجهت إىل توس��يع اس��تثامراتها الوطنية 

يف ع��دد من القطاع��ات األخ��رى، منها البن��ى التحتية 

والتجارة والسياحة والخدمات املالية واملرصفية والطاقة 

املتج��ددة، فضالً عن الصناع��ة التحويلية والدقيقة. وقد 

اس��تطاعت بفضل ذلك أن توس��ع القواعد اإلنتاجية يف 

هذه القطاعات، وأن تجع��ل اقتصادها الوطني معتمداً 

عليها بشكل كبر، سواء تعلق ذلك بتوليد الدخل وتحفيز 

النمو االقتصادي، أو بتولي��د فرص العمل الجديدة. وقد 

أوضح��ت البيانات الصادرة ع��ن وزارة االقتصاد، يف أكرث 

من مناس��بة، أن القطاع��ات غر النفطية باتت تس��هم 

مبا يزي��د عى ثلثي الناتج املحيل اإلج��اميل للدولة اآلن. 

كام أصبحت ه��ذه القطاعات املص��در الرئييس لتحفيز 
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النم��و االقتصادي الكيل يف الدول��ة؛ فوفقاً ألحدث هذه 

اإلحصائيات، فإن مس��اهمة القطاع��ات غر النفطية يف 

النات��ج املحيل اإلجاميل تصل إىل قرابة 70%، ويف الوقت 

ال��ذي يبلغ فيه معدل النمو ال��كيل 4.6% فإن النمو يف 

القطاعات غر النفطية يبل��غ نحو 8.1%. ويف ما يتعلق 

بتولي��د فرص العمل، أظهر “مؤرش مونس��رت للتوظيف” 

لع��ام 2015، أن القطاع��ات غر النفطي��ة يف اإلمارات، 

وعى رأس��ها قطاع الخدمات املالي��ة واملرصفية وقطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تش��هد زيادة سنوية 

يف الطلب ع��ى األيدي العاملة تف��وق ال�%50، يف حني 

يش��هد القطاع النفطي استقراراً نسبياً أو تراجعاً يف هذا 

املؤرش. وتؤكد هذه املؤرشات الدور االقتصادي والتنموي 

الذي باتت تضطلع ب��ه القطاعات غر النفطية يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

م��ن ذلك ميك��ن القول إن دول��ة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة نجحت يف إخ��راج اقتصادها فعلي��اً من دائرة 

التهدي��دات املرتبطة باالعتامد ش��به ال��كيل عى قطاع 

واحد، وقطعت ش��وطاً مهامً عى طريق استيفاء رشوط 

استدامة النمو االقتصادي عى املدى الطويل، مبا يضمن 

حامي��ة املكتس��بات التنموية، ويضمن الحي��اة الكرمية 

للشعب اإلمارايت، مبن يف ذلك أجيال املستقبل.

 االقتصاد اإلمارايت وتطوير القطاعات غر النفطية

يف إط��ار حرصها عى ض��امن نجاح سياس��ة التنويع 

االقتصادي، والتحضر لفرتة ما بعد النفط، حرصت دولة 

اإلمارات عى تطوي��ر القطاعات غر النفطية، من خالل 

االس��تثامر الكثي��ف يف البنية التحتية له��ذه القطاعات، 

إليجاد األرضية الالزمة لنموها، بحيث توفر لالستثامرات 

املحلي��ة واألجنبية، وخاصة يف قط��اع الصناعة والزراعة 

والس��ياحة والخدم��ات، وميك��ن رصد بع��ض مؤرشات 

ومظاهر ذلك التوجه يف األمور اآلتية:

قطاع الصناعة
ال ي��زال قط��اع الصناعة يحت��ل ص��دارة القطاعات 

االقتصادية املؤهل��ة لقيادة التن��وع االقتصادي بالدولة 

يف مرحل��ة ما بع��د النف��ط، خصوصاً مع توج��ه الكثر 

م��ن الكيانات الصناعية الوطنية العمالقة نحو التوس��ع 

املنشود يف أعاملها من خالل ضخ املزيد من االستثامرات 

للعمل بالقطاع الصناعي والتي تش��ر إىل تسجيلها أعى 

اإليرادات التشغيلية عى املدى البعيد. ومتتلك اإلمارات 

العدي��د من املمي��زات والقدرات الت��ي متكنها من دفع 

هذا القطاع، إىل موقع منافس عى املس��تويني اإلقليمي 

والدويل. واس��تطاع ه��ذا القطاع، ويف وق��ت قيايس غر 

مس��بوق، تأسيس قاعدة صناعية متميزة لدولة اإلمارات 

تحظى باالحرتام عى املس��توى العاملي. وقد جاء اهتامم 

الدول��ة بالتنمية الصناعية يف إطار رؤية ش��املة تهدف 

إىل إيجاد قطاع صناعي قادر عى قيادة مس��رة التنمية 

الوطني��ة وتحقي��ق االكتف��اء ال��ذايت يف مجال الس��لع 

الرضوري��ة وبالتايل زيادة مس��اهمة القطاع الصناعي يف 

اإلمارات من أوائل 
الدول النفطية يف 

العامل، التي اهتمت 
بتنويع اقتصادها 
بعيدًا عن النفط، 

واجتهت إىل توسيع 
استثماراتها الوطنية 
يف عدد من القطاعات 

األخرى

الناتج املحيل اإلجاميل وتنفيذاً لهذه الرؤية وفرت الدولة 

الحواف��ز لالس��تثامر الصناعي من خالل قان��ون تنظيم 

ش��ؤون الصناعة. وُمنحت املش��اريع الصناعية إعفاءات 

من الرسوم الجمركية عى وارداتها من اآلالت واملعدات 

وقط��ع الغيار ومواد البناء الت��ي تحتاجها واملواد األولية 

الالزم��ة لإلنتاج وإعف��اء صادراتها من رس��وم التصدير 

إضاف��ة إىل ع��دم وجود رضائ��ب عى أرباح املش��اريع 

الصناعية.

 ويف س��ياق تطوير القط��اع الصناعي أيض��اً، أقامت 

الدولة العديد من املنش��آت الصناعية س��واًء يف نش��اط 

الصناعات البرتولية والبرتوكياموية والصناعات التحويلية 

غر البرتولية األمر الذي ساهم يف تطوير البنية الهيكلية 

للصناعة الوطنية، كام أنشئت دوائر التنمية الصناعية يف 

غالبية إمارات الدولة بهدف توفر كافة اإلمكانات لدعم 

النشاط االقتصادي وخاصة النش��اط الصناعي وتأهيلها 

ملرحلة جديدة من االنطالق نحو مسرة التنمية الشاملة. 

وضمن غايات تش��جيع مؤسسات القطاع الصناعي عى 
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تطبيق األس��اليب املتط��ورة يف اإلنتاج وعى اس��تخدام 

التقنيات الحديثة التي تتيح تحس��ني مس��تويات األداء 

تأسست جائزة باس��م صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زاي��د آل نهي��ان للصناعة قُّدمت للمؤسس��ات منذ عام 

1997 عن أفضل املامرسات الصناعية التي تقوم بها، كام 

فُتح املجال أمام املؤسسات الحكومية والخاصة يف سبعة 

من القطاعات االقتصادية منها القطاع الصناعي للحصول 

عى جائزة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد للتميز 

الت��ي أُعلن عنها منذ عام 1999م لتواكب جوائز الجودة 

العاملية بغرض ترسيخ أس��س الجودة واالمتياز. وال شك 

يف أن ما حققته اس��رتاتيجية التنمي��ة الصناعية يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة كان ترجمة واقعية وموضوعية 

لفكر وتطلعات قيادتها الرشيدة التي مل تغفل عن إدراك 

طبيعة املتغرات واملس��تجدات الحادثة واملتطورة يوماً 

تلو اآلخر عى ساحة النظام االقتصادي العاملي وللتفاعل 

معها وتجنب تأثراتها السلبية.

قطاع الزراعة
 أولت دول��ة اإلمارات التنمية الزراعية اهتامماً كبراً، 

وسارت عى نهج املغفور له، بإذن الله تعاىل، الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يف إنجاح املرشوعات 

الزراعية وتوفر الرثوة املائية واستعاملها واستغاللها عى 

أس��اس علمي م��دروس واتخاذ كافة الوس��ائل للنهوض 

بالرثوة الزراعية يف البالد من خالل إنش��اء سدود ترابية 

وتنفيذ مش��اريع الغابات والحدائق واملش��اتل الزراعية 

باعتبارها العم��ود الفقري للزراع��ة والرتبة التي تجري 

فيه��ا التجارب الختبار أنس��ب املزروع��ات التي تتالءم 

وطبيعة البيئة الصحراوية واس��تصالح األرايض وتسويتها 

وغرها. وقد نجح التخطيط الزراعي املدروس يف تحقيق 

االستثامر يف الطاقة غري التقليدية
 تس��عى دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة إىل تنويع 

مص��ادر الطاق��ة، بحي��ث تش��مل إىل جان��ب امل��وارد 

الهيدركربوني��ة التقليدي��ة، كالً م��ن الطاق��ة النووي��ة 

واملتجددة، وذلك وفق اسرتاتيجية تهدف إىل تعزيز أمن 

الطاقة، وتلبية النمو املس��تمر يف الطلب عليها، وال سيام 

يف ظ��ل الحاجة إىل تحلية املياه. وق��د اتجهت اإلمارات 

إىل االس��تثامر يف الطاق��ة املتجددة والنظيف��ة، ملواكبة 

خططه��ا املس��تقبلية الطموحة يف التنمية املس��تدامة. 

وأسس��ت رشكة أبوظبي لطاقة املستقبل )مصدر( وهي 

رشكة مساهمة عامة مملوكة بالكامل إىل رشكة “مبادلة” 

للتنمي��ة. وأنجزت الرشكة التي أطلقتها حكومة أبو ظبي 

باس��تثامرات قيمتها 15 ملي��ار دوالر أمرييك مع مطلع 

الع��ام 2008 املرحلة األوىل من خططها الرامية إىل جعل 

إمارة أبوظبي مركزاً عاملياً لطاقة املستقبل ومقراً إقليمياً 

لتصدي��ر التكنولوجي��ا. وتم تأس��يس “صن��دوق مصدر 

للتقني��ات النظيفة” يف عام 2007 برأس مال 250 مليون 

دوالر أمرييك، وهو صندوق اس��تثامري مختص بالطاقة 

املتج��ددة والتقنيات املس��تدامة املتط��ورة حيث متكن 

من اس��تثامر أمواله يف عدد من ال��رشكات العاملية التي 

تعمل يف مج��االت الطاقة املتج��ددة. وتعمل “مصدر” 

ع��ى تطوير محفظ��ة كبرة من املش��اريع املتوافقة مع 

“آلية التنمية النظيفة” وعى تطوير مشاريع بنية تحتية 

مس��تدامة. وقد حققت “مصدر” تطوراً نوعياً كبراً عى 

صعي��د تقنيات الطاقة الشمس��ية يف اس��تدراج عروض 

لبناء ومتلك وتش��غيل مصنع للطاقة الشمس��ية املركزة 

بطاق��ة 100 ميج��اواط يف مدين��ة زايد يتوقع تش��غيله 

بنهاية العام 2010. وتم تشكيل الهيئة اإلدارية ل�)معهد 

مصدر للعلوم والتكنولوجيا( ال��ذي بدأ بإجراء األبحاث 

 أن ما حققته 
اسرتاتيجية التنمية 
الصناعية يف اإلمارات 
كان ترجمة واقعية 

وموضوعية لفكر 
وتطلعات قيادتها 

الرشيدة

نتائج إيجابية متثلت يف توصل الدولة إىل تحقيق االكتفاء 

الذايت يف الكثر م��ن املحاصيل الزراعية ويف تصدير جزء 

منه��ا إىل الدول املجاورة. ويف هذا الس��ياق، أفاد تقرير 

صادر عن األمانة العامة ملجل��س التعاون لدول الخليج 

العربي��ة، ع��ام 2011، ح��ول التنمية الزراعي��ة يف دول 

املجلس، بأن دول��ة اإلمارات العربية املتحدة نجحت يف 

الوصول إىل نسبة اكتفاء ذايت من اإلنتاج الزراعي بشكل 

عام تص��ل إىل 50٪ من حاجة االس��تهالك املحيل، بينام 

وصلت نسبة االكتفاء الذايت من الفواكه إىل 36٪ يف العام 

الس��ابق، بعد زيادة عدد األش��جار املنتجة إىل نحو 74 

ألف ش��جرة تقريباً، تنتج ما ال يقل عن 40143 طناً. كام 

أظهر التقرير، زيادة نسبة االكتفاء الذايت من الخرضاوات 

لتصل إىل ٪60 من االستهالك املحيل.
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يف 12 مج��االً مختلف��اً. وأطلق��ت دول��ة اإلم��ارات عام 

2008 برنامجها النووي لألغراض الس��لمية بعد أن وافق 

مجلس الوزراء عليه وأنشأت هيئة للطاقة النووية باسم 

“مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية” يك تتوىل مهمة تقييم 

وتطوير الربنامج برأس��امل 375 مليون درهم. وأصدرت 

دولة اإلمارات النص الكامل ل� “وثيقة السياس��ة العامة 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف تقييم إمكانية تطوير 

برنام��ج الطاقة النووية الس��لمية” أك��دت فيها التزامها 

بالش��فافية التامة يف مجال تش��غيل املحط��ات النووية 

وتحقيق أعى معاير حظر االنتشار النووي وأعى معاير 

الس��المة واألم��ان وبالعمل مع الوكال��ة الدولية للطاقة 

الذري��ة وبالتعاون الوثيق مع حكوم��ات الدول النووية 

املس��ؤولة واملؤسس��ات العامل��ة فيها ع��ى نحو يكفل 

استدامة الربنامج عى املدى الطويل.

قطاع السياحة والطريان
 تس��عى دولة اإلمارات إىل تطوير قطاعي الس��ياحة 

والط��ران يف منظومة اقتصاد ما بعد النفط يف اإلمارات، 

وزيادة مس��اهمتهام يف الناتج املح��يل اإلجاميل للدولة 

بنس��بة قدرته��ا التقارير بأك��رث م��ن 35%، وذلك بعد 

اإلنجازات والنجاح��ات التي حققتها اإلمارات يف صناعة 

الس��ياحة والطران خالل السنوات األخرة. ومن املتوقع 

أن يشكل هذان القطاعان ركيزتني رئيستني لتحفيز النمو 

املس��تدام يف اقتصاد املستقبل. ويش��كل قطاع السياحة 

عنرصاً رئيسياً آخر يف منظومة القطاعات الرئيسة القتصاد 

دولة اإلمارات بعد النفط، ومن املتوقع أن تزداد مساحة 

مس��اهمة القطاع الس��ياحي يف النات��ج املحيل اإلجاميل 

للدولة بش��كل أوس��ع يف املس��تقبل، بالنظ��ر الرتباطها 

بالعديد من القطاعات األخ��رى، وكونها املحرك الرئيس 

الواقع أن قطاع 
الطريان املدين 

اإلماراتي أصبح أحد 
القطاعات األكرث نضجًا 

وكفاءة يف األداء بني 
أقرانه على مستوى 

العامل

لقطاعات التجزئة والتسوق والرتفيه والطران، فضالً عن 

دورها األبرز يف توفر الوظائف وتنشيط حركة االستثامر 

يف قطاعات الضيافة والفنادق والبنية التحتية، إضافة إىل 

توفر فرص لنجاح أصحاب املشاريع الصغرة واملتوسطة. 

ولقد أدركت دولة اإلمارات منذ س��نوات طويلة أهمية 

صناعة السياحة يف اس��رتاتيجية التنويع االقتصادي التي 

تنتهجها الدولة، وقد حقق القطاع السياحي يف اإلمارات 

يف ه��ذا الس��ياق نقلة نوعية غ��ر مس��بوقة وازدادت 

مس��اهمته يف النات��ج املح��يل اإلجاميل بص��ورة كبرة، 

كام ش��هد القط��اع تطورات كب��رة ع��ّززت مكانة دولة 

اإلمارات عى خريطة الس��ياحة العاملية، حيث صعدت 

الدول��ة للمرتب��ة 24 عاملياً م��ن بني 141 دولة ش��ملها 

تقرير تنافس��ية السفر والس��ياحة للعام 2015 والصادر 

عن املنت��دى االقتصادي العاملي )دافوس( يف س��ويرسا، 

متقدمة بذلك أربعة درجات عن التقرير الس��ابق الذي 

حلت خالله يف املرتبة ال�28، فيام تصدرت الدولة كذلك 

بلدان الرشق األوس��ط وش��امل أفريقي��ا يف قامئة الدول 

األكرث تطوراً يف قطاع الس��فر والسياحة. ووفقاً للتقرير، 

حل��ت دولة اإلمارات يف املرتبة التاس��عة عاملياً يف حجم 

االس��تثامر السياحي عى مؤرش مجلس السياحة والسفر 

العامل��ي الذي يصّن��ف 181 دولة يف الع��امل، حيث قدر 

حجم اس��تثامرات دولة اإلمارات يف ه��ذا القطاع بنحو 

105 ملي��ارات درهم مقارن��ة بنحو 92.9 مليار درهم يف 

عام 2013 و84.3 مليار درهم يف العام 2012، ويتوقع أن 

يرتفع حجم االستثامرات إىل 137.9 مليار درهم يف العام 

2022، حيث ترتكز هذه االس��تثامرات يف إنش��اء املرافق 

الرتفيهية العاملية واملنشآت الفندقية الفاخرة وغرها من 

الخدمات الس��ياحية املس��اندة والجاذبة، فيام تستحوذ 

دولة اإلمارات عى النس��بة األعى من االس��تثامرات يف 

التط���وي��ر الس��ياحي ع��ى صعي��د من�����طقة الرشق 

األوس��ط، وبلغ إجاميل إنفاق السياح داخل الدولة 111 

مليار دره��م، ويتوقع أن يص��ل إىل 113.8 مليار درهم 

بحلول العام 2022.

أما فيام يتعلق بقطاع الطران، فإن دوره املس��تقبيل 

يف اقتص��اد ما بع��د النفط، تبدو أكرث تف��اؤالً بالنظر إىل 

اس��رتاتيجية االبتكار والتطوير التي يرتك��ز عليها قطاع 

الطران، ومن املتوقع أن ترتفع مس��اهمة قطاع الطران 

امل��دين يف الناتج اإلجاميل املحيل لإلم��ارات إىل 88 مليار 

دوالر بحل��ول ع��ام 2030. وتتبوأ دولة اإلم��ارات مركز 

الصدارة عى املستوى الدويل يف رسعة منو قطاع الطران، 

الذي مل تتجاوز نس��بته 1% م��ن الناتج املحيل اإلجاميل 

عند قيام الدولة يف العام 1971، لرتتفع مس��اهمة قطاع 
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الطران والس��ياحة إىل 8.5% من الناتج املحيل اإلجاميل 

للدول��ة يف الوقت الحارض، يف حني يتوقع أن ترتفع هذه 

النس��بة إىل %12.5 بحل��ول عام 2020، ك��ام يُتوقع أن 

يوفر هذا القطاع يف العام نفس��ه 750 ألف فرصة عمل. 

وتبدو اآلفاق إيجابية للوصول إىل هذه األهداف الخاصة 

بزيادة الثقل االقتص��ادي لقطاع النقل الجوي يف الدولة 

من ناحيت��ي، رفع إس��هامه يف الناتج املح��يل اإلجاميل، 

وتوف��ر الوظائف للحد من مع��دالت البطالة، خصوصاً 

أن ه��ذا القطاع يعترب م��ن القطاع��ات ذات التوظيف 

الكثي��ف لأليدي العاملة، األمر الذي يحّوله إىل أحد أهم 

القطاع��ات غر النفطية الت��ي يعّول عليها يف تش��غيل 

األيدي العاملة يف الدولة.

وضم��ن هذه اآلفاق ي��أيت التطور الرسي��ع للناقالت 

الوطنية )طران اإلمارات واالتحاد والعربية وفالي ديب(، 

التي تضاعفت أس��اطيلها خالل فرتة زمنية قصرة، ليصل 

ع��دد الطائرات اإلجاميل إىل 500 طائ��رة تقريباً، كام أن 

هناك طلبيات مؤك��دة ألكرث من 350 طائرة بقيمة 165 

ملي��ار دوالر، ما سيش��كل نقلة نوعية أخ��رى للناقالت 

الوطنية ويرفع من إس��هاماتها االقتصادية ويضيف آالف 

الوظائف الجديدة يف السنوات القليلة املقبلة.

والواقع أن قطاع الطران امل��دين اإلمارايت أصبح أحد 

القطاعات األكرث نضجاً وكف��اءة يف األداء بني أقرانه عى 

مس��توى العامل. وإىل جانب ما يقوم به هذا القطاع من 

دور مه��م يف تنويع مصادر الدخ��ل وتوليد فرص العمل 

يف اقتص��اد دولة اإلمارات العربية املتحدة، واملس��اهمة 

يف تحس��ني قدراته التنافسية عى املستوى العاملي، فإنه 

اس��تطاع تحقيق نهضة غر مسبوقة عى مدار السنوات 

املاضي��ة، بداية من املط��ارات مروراً ب��رشكات الطران 

وص��والً إىل الخدمات املتطورة الت��ي يوفرها، مبا يف ذلك 

خدمات السفر والشحن وغرها. 

وق��د حاز قط��اع الطران امل��دين اإلمارايت ع��دداً من 

اإلش��ادات العاملية، فف��ي العام 2015 اس��تطاع “مطار 

أبوظب��ي الدويل” الرتبع عى قم��ة ترتيب املطارات عى 

مستوى منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، يف مجال 

تطبيق نظام “تقنية التحقق اآليل لوثائق الس��فر”. الذي 

ي��أيت ضمن الخطة التي تطبقها الس��لطات املرشفة عى 

املط��ار، يف إطار تطبيق أحدث االبت��كارات والتطبيقات 

املتاح��ة يف مج��ال إدارة املطارات حول الع��امل. والذي 

يهدف إىل تقديم تجربة س��فر سلس��ة للمسافرين كافة 

عرب املط��ار، من خ��الل تقليص فرتة انتظار املس��افرين 

إلنهاء إجراءاتهم. ومن دون ش��ك ف��إن اإلجراء الجديد 

يرس��خ املكانة العاملية ل�”مطار أبوظب��ي الدويل”، الذي 

يصنف��ه “مجلس املطارات العاملي” كأحد أهم املطارات 

استمرار اإلمارات يف 
اإلنفاق على املشروعات 

الكربى برغم انخفاض 
أسعار النفط، يعد أحد 

احملفزات الرئيسية 
لنموها االقتصادي
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وأكرثه��ا ازدحاماً يف املنطقة والعامل. وبطبيعة الحال تأيت 

خطط تطوي��ر “مطار أبوظبي ال��دويل” وقطاع الطران 

امل��دين يف أبوظب��ي، ضمن الجه��ود التي تس��عى إمارة 

أبوظبي من خاللها إىل تطبيق رؤيتها املستقبلية “الرؤية 

االقتصادي��ة ألبوظبي 2030”، الت��ي هي جزء أصيل من 

الجه��د التنموي الش��امل الذي يس��عى إىل جعل دولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة واحدة من أك��رث دول العامل 

تطوراً وريادة يف املجاالت كافة.

االستثامر يف اقتصاد املعرفة
 أدرك��ت اإلمارات منذ وقت مبكر أهمية االس��تثامر 

يف اقتص��اد املعرف��ة من خ��الل الرتكيز ع��ى القطاعات 

الت��ي تتوافر لديها ف��رص النجاح العالي��ة ضمن عملية 

التنويع، وذلك ضمن رؤية شاملة لهذه العملية تتناسب 

والقدرات االقتصادية والدميوغرافية. و يف هذا الس��ياق، 

فق��د أوىل صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل 

نهي��ان، رئيس الدول��ة، حفظه الله، اهتامماً باالس��تثامر 

يف القطاع��ات النوعية التي تقوم ع��ى اقتصاد املعرفة، 

لبناء مجتمع إمارايت يدخل األلفية الثالثة مس��لحاً برأس 

مال برشي يف مجال العلوم والتكنولوجيا، كاالس��تثامر يف 

الطاقة املتجددة وصناعة الط��ران والفضاء وتكنولوجيا 

املعلومات.

ولعل م��ن القطاعات املهمة التي تعتمد عى اقتصاد 

املعرفة، هو الفضاء، حيث أعلن صاحب الس��مو الشيخ 

خليفة ب��ن زايد آل نهي��ان رئيس الدول��ة، حفظه الله، 

يف الع��ام 2014 إنش��اء وكالة فض��اء إماراتية، تقوم عى 

التجهي��ز إلطالق أول مس��بار عريب-إس��المي إىل الفضاء 

بحلول عام 2021، يف رحلة استكش��افية لكوكب املريخ. 

وق��د أك��دت الدول��ة من خالل ه��ذه الخط��وة عزمها 

وإرصارها عى اس��تكامل املس��رة الوطنية تجاه التحول 

إىل االقتص��اد القائم عى املعرف��ة، وخصوصاً أنها تعتزم 

تحقي��ق هذا الهدف باالعتامد عى رواد فضاء إماراتيني، 

كام أنها م��ن خالل الخطوة ذاتها، س��تصبح واحدة من 

الدول القليلة القادرة عى غزو الفضاء يف الع��امل.

االستثامر يف املرشوعات الكربى
 حيث ت��درك اإلم��ارات أن هذه املرشوع��ات تعترب 

قاط��رة النم��و املس��تدام، ولعل أبرز ه��ذه املرشوعات 

“قطار االتحاد”، الذي يربط اإلمارات بأقوى ش��بكة نقل 

ومواصالت عى مستوى الرشق األوسط، و تصل تكلفته 

املبدئية إىل 40 مليار درهم ويجري اإلعداد حالياً لربطه 

بشبكة الس��كك الحديدية السعودية والتي يصل طولها 

إىل ألف��ي كيلومرت متهي��داً لتنفيذ امل��رشوع الحلم الذي 

يربط دول مجلس التعاون بخطوط القطارات بعد أن تم 

االتفاق بينها عى الجوانب الفنية والهندسية لهذا الربط 

والذي م��ن املتوقع تحقيق��ه يف العام 2018، وس��يوفر 

املرشوع عند بدء تشغيله يف عام 2018 نحو 400 فرصة 

عمل تزداد إىل آالف فرص العمل مع توسيع طاقته وبدء 

التي عادة ما تكون هي أك��رث املرشوعات ارتباطاً بباقي 

القطاعات والصناعات يف االقتصاد، إن مل تكن هي األكرث 

ع��ى اإلطالق يف ه��ذا اإلطار، وهو ما يضعه��ا يف مرتبة 

القطاعات القيادية يف االقتصادات الحديثة، وبالتايل فإن 

ضخ الكثر من االس��تثامرات فيه��ا يكون له أثر تحفيزي 

واس��ع يف االقتصاد الكيل، من خالل الشبكة الواسعة من 

العالق��ات التي تربطها بباق��ي القطاعات. وقد حصدت 

دول��ة اإلمارات املركز األول يف مجال جودة الطرق عاملياً 

وفقاً لتقرير التنافسية العاملية الصادر عن منتدى دافوس 

االقتصادي لعام 2015 – 2016 كناتج لتكاملية مش��اريع 

البني��ة التحتية للدولة به��دف تحقيق رؤية الدولة لعام 

2021 ومتاش��ياً مع األس��س واملعاير الدولية التي تبنتها 

الدول��ة لتكون يف مصاف أفضل ال��دول. ويحتوي مؤرش 

جودة الطرق الذي يأيت ضمن تقرير التنافس��ية العاملية 

الصادر عن منتدى دافوس االقتصادي لعام 2015-2016 

خدمات نقل ال��ركاب. ويرى خرباء أن رشكة االتحاد 

للقطارات )مطور ومش��غل املرشوع( بهذا املرشوع 

االسرتاتيجي وسط الرمال تعيد كتابة تاريخ املنطقة 

من جديد، إذ إن قبيل��ة بني ياس انطلقت من ليوا 

يف صح��راء الربع الخايل متجه��ة إىل جزيرة أبوظبي 

عى ظهور اإلبل لتس��تقر به��ا وتتخذها عاصمة لها 

ثم لدولة اإلمارات ككل، واليوم ينطلق قطار االتحاد 

من ليوا متجهاً إىل حبشان وقريباً إىل أبوظبي ومنها 

إىل بقي��ة إمارات الدولة األخرى. وأخذ قطار االتحاد 

ه��ذه التس��مية نس��بة إىل الثاين من ديس��مرب عام 

1971، وهو يوم إعالن تأسيس دولة اإلمارات وقتها 

أعلنه��ا زايد عى مس��امع الح��كام “االتحاد أمنيتي 

وأسمى أهدايف لشعب اإلمارات”.

كام تويل اإلمارات تطوير مرشوعات البنية التحتية 

اهتامماً خاصاً، والسيام أن تلك الفئة من املرشوعات 
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ع��ى معاير تتع��دى املواضيع الفنية م��ن حيث تنفيذ 

الطرق واآلليات الهندسية ليتضمن معاير داعمة لحركة 

التنمية االقتصادية من حيث توفر ش��بكة طرق داعمة 

لحركة التجارة الدولية يف الدولة ضمن منظومة متكاملة 

م��ن الخدمات ترفع معدالت الرض��ا العام وتحقق أعى 

معاير األمن والسالمة ملستخدمي الطرق.

وال شك يف أن استمرار دولة اإلمارات العربية املتحدة 

يف اإلنفاق عى املرشوعات الكربى، برغم انخفاض أسعار 

النفط، يعد أحد املحفزات الرئيسية لنموها االقتصادي، 

وأح��د الدعائ��م األساس��ية لالس��تقرار ال��ذي يتمتع به 

اقتصاده��ا الوطن��ي يف الوق��ت الراه��ن، وبالرغم من 

الصعوبات الجمة التي تواجهها العديد من االقتصادات 

حول الع��امل. وهذا األمر أكده بالفع��ل “صندوق النقد 

الع��ريب” يف تقري��ر حدي��ث له، ذك��ر فيه أن اس��تمرار 

النمو اإلم��ارايت يعود إىل مواصلة اإلنفاق الحكومي عى 

املرشوعات الكربى، التي وصفها ب�”املرشوعات الداعمة 

للنش��اط االقتص��ادي واملؤدي��ة إىل زي��ادة مس��تويات 

التنوي��ع”. وتوقع الصن��دوق أن يس��اعد ذلك عى منو 

االقتصاد اإلمارايت. 

مؤرشات التفاؤل مبستقبل االقتصاد اإلمارايت
تؤك��د كل املعطي��ات أن دول��ة اإلم��ارات العربي��ة 

املتحدة من خالل سياسة التنويع االقتصادي، وتخطيطها 

ملرحلة ما بع��د النفط متيض بخطوات ثابتة وواثقة نحو 

املستقبل، وتحقيق طموحها ألن تكون واحدة من أفضل 

دول العامل يف العام 2021، الذي يصادف اليوبيل الذهبي 

لتأسيسها، وهذا ما تؤكده املؤرشات التالية:

شهدت التجارة الخارجية غر النفطية املبارشة لدولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة اس��تقراراً ملحوظاً خالل عام 

2015 عى الرغ��م من انخفاض مع��دالت منو االقتصاد 

العامل��ي وتباطؤ من��و االقتص��اد يف الصني الت��ي تأيت يف 

مقدمة أهم الرشكاء التجاريني للدولة. وكشفت البيانات 

اإلحصائية األولية للهيئ��ة االتحادية للجامرك أن إجاميل 

التج��ارة غر النفطي��ة املبارشة لدولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة خالل الفرتة من أول يناير وحتى نهاية س��بتمرب 

م��ن الع��ام 2015 بل��غ 792 مليار دره��م وهو إجاميل 

التجارة املبارشة للدولة املحقق نفسه خالل الفرتة نفسها 

من عام 2014. وال شك يف أن استقرار حجم التجارة غر 

النفطية املبارشة لدولة اإلمارات عى الرغم من األزمات 

االقتصادية التي شهدتها الكثر من دول العامل خالل تلك 

الف��رتة يعكس متان��ة االقتصاد اإلمارايت ونجاح سياس��ة 

التنوع االقتصادي الت��ي تتبناها الدولة يف تنويع مصادر 

الداخ��ل واالرتقاء بامليزة التنافس��ية للمنتجات املحلية. 

كام تعكس يف الوقت ذاته تحس��ناً يف املي��زان التجاري 

لدولة اإلمارات مع العديد من دول العامل يف ظل ارتفاع 

وت��رة منو الصادرات وتراجع قيم��ة الواردات، كام يؤكد 

استمرار ثقة التجار واملستثمرين يف االقتصاد اإلمارايت. 

تتمتع اإلمارات باس��تقرار م��ايل عاٍل، وليس أدل عى 
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ذلك م��ن ق��درة الدولة ع��ى مواجهة تداعي��ات أزمة 

انخفاض أس��عار النفط، حيث ظلت األوضاع االقتصادية 

يف اإلمارات مزدهرة عى م��دار الفرتة املاضية، بالتزامن 

مع توس��يع النش��اطات بوت��رة قوية وبقاء مس��تويات 

التضخم عند مستويات مطمئنة. 

تع��د دولة اإلمارات رائدة يف منوذج املناطق الحرة يف 

العامل، وذلك بتقدميها امتيازات مميزة تجذب املستثمرين 

األجانب وال��رشكات العاملية، مبا يف ذل��ك فرصة التملك 

بنسبة 100% من دون فرض رضائب، واإلمارات تحتضن 

أك��رب عدد من املناطق الح��رة إقليمياً. ويعكس منو تلك 

املناطق الحرة التنوع االقتصادي، وتعترب ركيزة أساس��ية 

القتص��اد دول ال��رشق األوس��ط يف االس��تراد وتصدير، 

مقدم��ة إعف��اءات جمركية عى الص��ادرات والواردات، 

تش��جيعاً منها للمس��تثمرين وتحفيز التج��ارة يف دولة 

اإلمارات. 

بدأت سياسة التنويع االقتصادي تؤيت مثارها اإليجابية، 

اإلمارات أدركت أهمية 
االستثمار يف اقتصاد 
املعرفة من خالل 

الرتكيز على القطاعات 
التي تتوافر لديها 

فرص النجاح العالية 
ضمن عملية التنويع

عى تعزي��ز الثقة يف االقتصاد اإلمارايت، وبدا هذا واضحاً 

يف أكرث من مؤرش، ومنها مؤرش مديري الرشاء يف اإلمارات 

“يب إم آي” الذي أش��ار إىل قوة االقتصاد غر النفطي يف 

الدولة خالل العام 2015، مس��تفيدا من الطلب املحيل 

الق��وي والطلب ع��ى التصدي��ر. واس��تمرت قطاعات 

الس��ياحة والضيافة يف تحقيق معدالت منو جيدة خالل 

الع��ام املايض، اتضحت من خالل منو أعداد املس��افرين 

القادم��ني للدول��ة، حيث اس��تمر تدف��ق القادمني عرب 

مطارات الدولة، وخاصة يف ديب وأبوظبي، إذ منت أعداد 

الزوار بنسب بلغت %7.5.

نجحت اإلمارات يف ترس��يخ ثقاف��ة اإلبداع واالبتكار، 

وبات��ت ه��ذه الثقاف��ة ج��زءاً ال ينفصل ع��ن الخطط 

املستقبلية للحكومات املحلية يف كل إمارة ويف الحكومة 

االتحادية عى مس��توى الدولة كله��ا، من أجل الوصول 

إىل مجتم��ع املعرف��ة. وقطعت الدولة ش��وطاً مميزاً يف 

ه��ذا الطريق، ومازالت تحرز تقدماً ملموس��اً يف االتجاه 

نفس��ه، الذي يعد إحدى أهم الغايات التي تسعى إليها 

الدول الراغبة يف امليض قدماً عى طريق التنمية الشاملة 

واملستدامة عى مستوى العامل. يف هذا السياق فقد تبنت 

اإلمارات اسرتاتيجية ش��املة، تحت عنوان “االسرتاتيجية 

الوطنية لالبتكار”، تس��تدف يف جوهره��ا تعميم ثقافة 

اإلبداع واالبتكار لدى فئات املجتمع اإلمارايت كافة، سواًء 

تعلق األمر بجعل االبتكار أس��لوب حي��اة يومية لألفراد 

واملواطنني أو أس��لوباً إلدارة الش��ؤون واملهام اليومية يف 

املؤسس��ات الحكومي��ة والخاصة يف مختل��ف املجاالت. 

والش��ك أن دولة اإلمارات العربية املتح��دة بهذا النهج، 

جعل��ت من االبتكار واإلبداع قيم��ة مضافة لها وزنها يف 

االقتصاد الوطني، والسيام أن استخدامه يف إدارة الشؤون 

اليومية لألفراد وإدارة املؤسس��ات الحكومية والخاصة، 

س��اعد عى تحقيق مزايا عدة لهذا االقتصاد وللمجتمع 

ككل، ويأيت عى رأس هذه املزايا بطبيعة الحال تحس��ني 

كفاءة إدارة املوارد الطبيعية واملرافق العامة للدولة، عرب 

تقليص حجم الهدر واالستنزاف بها. كام أفىض هذا األمر 

إىل تحس��ني كفاءة أداء املؤسس��ات ومنشآت األعامل يف 

اإلمارات، حيث ازدادت القدرات اإلنتاجية لهذه املنشآت 

وتحس��نت جودة منتجاتها، وبات��ت هذه املنتجات أكرث 

تناس��باً مع احتياجات املجتمع. وباإلضافة إىل ذلك، فإن 

تعمي��م ثقافة اإلبداع واالبت��كار وتوحيد جهود املجتمع 

مبكونات��ه كافة، أف��راداً ومؤسس��ات وحكوم��ة، خلف 

أه��داف هذه املكونات جعالها أكرث اتس��اقاً مع بعضها 

بعضاً، لتص��ب جميعها يف االتجاه نفس��ه، وهو االرتقاء 

مبؤرشات النمو االقتصادي والتنمية الش��املة يف املجتمع 

اإلم��ارايت، وحس��ب اإلحصائي��ات الص��ادرة ع��ن وزارة 

االقتصاد، يتوقع أن ترتفع نس��بة إسهام االبتكار واإلبداع 

يف االقتص��اد الوطني اإلمارايت إىل نحو %5 يف عام 2021. 

وهذا املؤرش يوضح إىل أي مدى أصبح االقتصاد اإلمارايت 

اقتص��اداً قامئاً عى االبتكار واإلبداع، وإىل أي مدى أصبح 

النموذج التنموي اإلمارايت بش��كل عام قريباً من أهدافه 
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وغاياته املنشودة، تجاه بناء املجتمع القائم عى املعرفة.

اس��تطاعت دولة اإلمارات أن تك��ون مركزاً للفعاليات 

االقتصادية الكربى خالل اآلونة األخرة، وهذه الفعاليات 

له��ا آثارها اإليجابي��ة عى النمو االقتص��ادي، ملا تنطوي 

علي��ه م��ن إط��الع املس��تثمرين األجانب ع��ى الفرص 

االس��تثامرية باإلمارات، وفتح الب��اب أمام إقامة رشاكات 

اقتصادية وتجارية واس��تثامرية بني الرشكات الوطنية يف 

اإلم��ارات من ناحية والرشكات العاملية املش��اركة يف تلك 

املعارض م��ن ناحية أخرى. وتكون املحصلة من وراء كل 

ذلك تدفق رؤوس األموال واالس��تثامرات والتكنولوجيات 

وط��رق اإلنت��اج الحديثة ع��ى اقتصاد الدول��ة املعنية، 

الذي يش��هد نتيجة لذلك طف��رة كمية ونوعية كبرة. وال 

ش��ك يف أن اس��تضافة اإلمارات ملعرض “إكس��بو الدويل 

2020”، وهو املعرض االقتصادي والتجاري واالس��تثامري 

األكرب واألهم عى مس��توى العامل، س��يمثل إضافة نوعية 

لالقتصاد اإلم��ارايت، ولقد أعدت مجلة “ميد” االقتصادية 

واسعة االنتش��ار، تقريراً حديثاً لها، احتوى عى توقعاتها 

بالنسبة إىل اآلثار اإليجابية الستضافة معرض إكسبو عى 

االقتصاد اإلمارايت. وقد توقعت املجلة ارتفاع معدل النمو 

االقتص��ادي يف الدول��ة إىل ما يزيد عى %10 س��نوياً يف 

نهاية العقد الج��اري، وهو ما يعني أن االقتصاد الوطني 

س��ينتقل إىل مرحلة جديدة من األداء، تضعه ضمن فئة 

االقتصادات األكرث منواً يف العامل.

خامتة
تؤكد املؤرشات جميعها قوة االقتصاد اإلمارايت ومتانته 

وحصانت��ه يف مواجه��ة األزمات العاب��رة، وأنه ميتلك كل 

مقوم��ات النم��و والتطور، كام تثب��ت يف الوقت ذاته أن 

تطلع اإلم��ارات إىل مرحل��ة ما بعد النف��ط ليس مجرد 

ش��عارات ب��ل حقيق��ة تتأكد يوم��اً بعد اآلخ��ر، يف ظل 

وجود قطاعات اقتصادية قوي��ة ترتبط باملعرفة والعلوم 

والتكنولوجي��ا، ويف ظل اس��تثامر اإلم��ارات يف عنرصها 

البرشي، من أجل إيجاد قاعدة من الكوادر املواطنة التي 

تقود هذا التحول نحو املستقبل، ومبا يحقق منو مستدام 

يحافظ عى املكتسبات التنموية، ويضمن استمرار الرخاء 

واالزدهار لألجيال املقبلة من أبناء اإلمارات.

تطلع اإلمارات إىل 
مرحلة ما بعد النفط 
ليس جمرد شعارات 

بل حقيقة تتأكد يومًا 
بعد اآلخر
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التفكري اإلسرتاتيجي الصيني

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

متكنت الصني أن تخلق لنفسها مكانة عاملية مرموقة بفضل اإلمكانات والقدرات التي تتمتع بها يف عامل اليوم. سياسياً 

هي دولة من الدول الخمس الدامئة العضوية يف مجلس األمن وصاحبة حق الفيتو، األمر الذي خلق لها مكانة سياسية 

مؤث��رة. اقتصادي��اً هي ثاين أكرب اقتصاد يف العامل بعد الواليات املتحدة واس��تطاعت أن تنزع هذه املكانة باس��تحقاق 

عن اليابان التي تبؤات هذا املركز لفرتة طويلة من الزمن. وعس��كرياً هي دولة ذات قدرات عس��كرية كبرية ومتقدمة 

تؤهلها للعب أدوار فاعلة خارج حدودها الجغرافية. وثقافياً هي دولة ذات حضور قوي عىل املستوى العاملي من خالل 

االنتشار الكبري للصينيني حول العامل. ال ينىس املهتمون وصف نابليون بونابرت للصني ب� "العمالق النائم"، ومن خشيته 

منها قال "فلتبقى نامئة، ألنها عندما تس��تيقظ س��تهز العامل". هذا وصف أحد أبرز القادة يف تاريخ اإلنسانية الذي كان 

له األثر الكبري يف إعادة صياغة الخارطة السياس��ية ألوروبا. صدقت نبؤة نابليون، فها هي الصني اليوم تهز العامل بعد 

أن استيقظت، فهي القوة الرئيسية بل والوحيدة التي يتوقع لها أن تتمكن من منافسة الواليات املتحدة عىل أخذ زمام 

القيادة والريادة يف الشأن العاملي. فياترى كيف تفكر الصني يف سياستها الخارجية ؟

إن التفكري اآلس��رتاتيجي الصيني يتمحور حول دوائر أربع أساس��ية تس��عى من خاللها الصني إىل تحقيق مصالحها 

الوطنية. أول هذه الدوائر هي الدائرة الصينية والتي تتمحور يف نطاق الصني الحدودي الداخيل وبالطبع يش��مل ذلك 

تاي��وان الت��ي تعتربها الصني جزء ال يتج��زء من أراضيها. يف هذه الدائرة تعمل الصني ع��ىل ضامن عدم وجود مؤثرات 

خارجية من ش��أنها أن تشجع عىل إنفصال بعض املناطق الهامة بالنسبة لها مثل التبت وشينجيانغ ومنغوليا الداخلية 

وبالطبع تايوان، باإلضافة إىل فرض سيطرتها عىل بحر الصني الرشقي والجنوب رشقي. وبالتايل فإن الدبلوماسية الصينية 

تعمل يف نطاق ضامن بقاء الصني كوحدة واحدة غري منفصلة. 

الدائرة الثانية ترتبط بإقليم رشق أسيا، حيث تعمل الصني عىل منع بروز قوة تستطيع فرض سيطرتها وهيمنتها عىل 

اإلقليم. وهذا بالطبع يأيت من خالل عمل الصني عىل تبني إسرتاتيجة ُمركبة تشمل االستمرار يف رفع قدراتها العسكرية، 

توطيد عالقاتها االقتصادية مع دول اإلقليم، وأخذ الدور الس��يايس القيادي يف التعامل مع قضايا املنطقة. وهنا تلعب 

الصني دوراً حساساً جداً، حيث أنها تحاول أن ال تثري غضب دول املنطقة حتى ال يتبنوا نهج أكرث عداًء للصني، وبالتايل 

يصبح هناك إخالل بتوازن القوة لغري صالحها. 

الدائرة الثالثة تتعلق بالعامل الخارجي البعيد عن النطاق اإلقليمي للصني وفيه يتمحور التفكري االسرتاتيجي الصيني 

يف العمل عىل تحقيق األمن واالس��تقرار الدويل لضامن إس��تمرار النمو االقتصادي الصيني. الصني دولة تعتمد بش��كل 

كبري عىل التصدير للخارج لدفع منوها االقتصادي، وهو ما يتطلب ضامن اس��تمرار أمن واس��تقرار األس��واق العاملية. 

باإلضافة إىل أن الصني تعتمد عىل استرياد الطاقة من الخارج والسيام تلك املرتبطة بالنفط والغاز ، ولعل منطقة الرشق 

األوس��ط تعترب محورية لها باعتبارها املنطقة األبرز التي تستورد منها الصني مصادر طاقتها النفطية. لذلك فإن ضامن 

تدف��ق النفط واملحافظة عىل املمرات املائية التجارية تعترب أمر مهم بالنس��بة للصني. النمو االقتصادي رضوري للصني 

ألنه يس��اعد عىل تحقيق الرضا الشعبي وبالتايل ضامن االستقرار واستمرار حكم الحزب الشيوعي. وعليه فإن استقرار 

منطقة الرشق األوسط ذو أهمية للصني. 

والدائ��رة الرابعة ترتبط بس��عى الصني ألن تكون العباً دولياً مؤثراً والس��يام يف مج��ال ضامن أن يكون لها صوت يف 

تحدي��د ش��كل تطور النظام الدويل. الصني الت��ود أن تكون خارج ما يحدث من تطورات دولية قد يكون لها ش��أن يف 

تحدي��د معامل النظ��ام الدويل، لذلك نجدها متواجدة يف العديد من القضايا الدولية حتى ال ترتك املجال للقوى األخرى 

مثل الواليات املتحدة لتحدد مصري النظام الدويل مبا ال يتامىش مع ما تطمح له الصني. 

هذه هي املرتكزات األساسية التي يقوم عليها التفكري اإلسرتاتيجي الصيني لنظرة الصني للتعامل مع األخرين، لذلك 

وجب أخذها بعني االعتبار عند تحليل السياسة الخارجية الصينية•

حتليل إسرتاتيجي
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لقاء العدد
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الرئيس التنفيذي لشركة ) أدنيك (: معرض )يومـــــــــــــــكس 2016 ( منربًا عامليًا فريدًا خلرباء قطاع  الصناعات
يف لقاء خاص مع جملة 

أكد حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لرشكة ابوظبي الوطنية للمعارض )ادنيك( ومجموعة الرشكات التابعة 

لها باإلنابة يف لقاء خاص مع مجلة درع الوطن أن معرض ومؤمتر )يومكس 2016( يعد منرباً عاملياً فريداً لخرباء 

قطاع الصناعات الدفاعية املحلية واإلقليمية للتعاون وتبادل املعرفة والخربات، واالطالع عىل أبرز التقنيات 

واالبتكارات يف هذا القطاع التي من شأنها أن تساعد يف إرساء أسس األمن واالستقرار وتحمي مسرية التنمية 

واالزدهار«. 

مشريا إىل أن رشكة ابوظبي الوطنية للمعارض )أدنيك( قد سخرت كافة اإلمكانيات لتوفري االحتياجات الالزمة 

إلنجاح هذا املعرض، والذي من شأنه أن يعزز من مكانة إمارة أبوظبي املرموقة كوجهة عاملية للمعارض 

واملؤمترات الدولية، مام سيساهم بشكل فّعال عىل تحقيق األهداف املنشودة لرؤية أبوظبي 2030.

حوار: الرائد جميل خميس السعدي
تصوير: سامل العامري

يف امل��ايض، كان يومكس ج��زءاً من معرض 

آيدكس. ما الذي دفعكم إلقامة معرض مس��تقل 

لألنظمة غري املأهولة؟

اقيم��ت فعالي��ات الدورة األوىل ملع��رض يومكس عىل 

هام��ش مع��رض ومؤمتر أيدك��س ونافدك��س يف العام 

2015، وق��د أقيم��ت هذه املعارض عىل كل املس��احة 

الداخلي��ة والخارجي��ة للع��روض يف أدني��ك، ووصلت 

للطاقة االس��تيعابية القصوى للمركز البالغة 133 ألف 

مرت مربع.

 وبناء عىل اسرتاتيجية »أدنيك«، الرامية لزيادة عدد 

املع��ارض واملؤمترات املقامة يف إم��ارة أبوظبي وبهدف 

بتوف��ر املس��احات اإلضافي��ة ملعرض أيدك��س، وتلبية 

الطلب املتزايد من قبل العارضني للمش��اركة يف معرض 

يومكس، فق��د قمنا بفصل معرض يومكس عن معرض 

أيدكس ليقام بشكل منفصل كل عامني اعتباراً من العام 

2016، كام قمنا باس��تحداث مع��رض جديد للمحاكاة 

والتدريب.

األمر الذي سيس��اهم يف زي��ادة األث��ار االقتصادية 
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الرئيس التنفيذي لشركة ) أدنيك (: معرض )يومـــــــــــــــكس 2016 ( منربًا عامليًا فريدًا خلرباء قطاع  الصناعات
املب��ارشة وغر املب��ارشة لهذه الفعالي��ات عىل اقتصاد 

اإلمارة. 

وما إن اإلقبال الكبر الذي ش��هدته فعاليات الدورة 

الثانية ملعرض يومكس والدورة األوىل ملعرض املحاكاة 

والتدري��ب، يعد أكرب دليل عىل نجاح اس��رتاتيجيتنا يف 

فصله عن معرض أيدكس.

حيث تضاعفت مس��احة الدورة الحاليه ب� 6 مرات 

لتص��ل املس��احة اإلجاملية للمع��رض إىل 13 ألف مرت 

مرب��ع مقارنة مع 2,000 مرت مربع يف الدورة الس��ابقة 

يف عام 2015.كام ارتفع عدد الرشكات العارضة بنس��بة 

%160 لتصل إىل 90 رشك��ة محلية وعاملية مقارنة مع 

34 رشكة يف الدورة السابقة.

إىل ذل��ك، ارتفع ع��دد الدول املش��اركة يف املعرض 

ليصل إىل 22 دولة وبنسبة منو بلغت 60 باملائة مقارنة 

م��ع 14 دولة يف الدورة الس��ابقة.وعىل صعيد متصل، 

تضاع��ف عدد الرشكات املش��اركة يف الع��روض الحية 

املصاحبة للمعرض، والتي ستقام يف مطار العني الدويل 

لتص��ل اىل 8 رشكات مقارن��ة م��ع 4 رشكات يف الدورة 

السابقة.

ش��اركت رشكة أبوظبي للمعارض مؤخراً 

يف املؤمتر األمرييك للتدريب واملحاكاة والتعليم 

للقوات العسكرية والصناعة I/ITSEC  مبدينة 

أورالندو يف الواليات املتحدة األمريكية، للرتويج 

ملع��رض ومؤمتر األنظمة غري املأهولة  )يومكس 

إن اإلقبال الكبري 
الذي شهدته 

فعاليات الدورة 
الثانية ملعرض 

يومكس والدورة 
األوىل ملعرض 

احملاكاة والتدريب 
يعد أكرب دليل على 
جناح اسرتاتيجيتنا 

يف فصله عن 
معرض أيدكس

2016( والدورة التجريبة ملع��رض ومؤمتر املحاكاة 

يف مارس 2016 يف أبوظبي. كيف كانت االس��تجابة 

من رواد الصناعة؟ 

تهدف السياسة التسويقية ل�� ادنيك للرتويج لجميع 

الفعاليات التي تق��وم بتنظميها، وهي كل من معريض 

ومؤمتري أيدكس ونافدكس باإلضافة إىل معريض ومؤمتر 

يومكس واملحاكاة والتدريب، وذلك عن طريق املشاركة 

بالعديد من املعارض والفعاليات واالحداث الدولية.

حيث ش��اركنا يف الع��ام املايض بع��رشات املؤمترات 

والفعاليات واملعارض لرتوي��ج للمعارضنا وااللتقاء مع 

صناع القرار واس��تقطاب العارضني الجدد. كذلك عززنا 

ص��ورة مع��رض يومكس كمعرض مه��م ورئييس، يقدم 

فرصة فريدة م��ن نوعها للعارض��ني لاللتقاء مع صناع 

القرار واملس��ؤولني يف املنطق��ة، لإلطالعهم عىل أحدث 

التقني��ات العاملية املتخصصة بهذا القطاع وبحث فرص 

التعاون وإقامة الصفقات.

 يتمثل أحد أهدافكم يف الرتويج لسياحة 

األعامل يف أبوظبي. وواضح أنكم نجحتم يف ذلك، 

آخذين يف االعتبار الع��دد الكبري للمعارض التي 

تس��تقطبونها. ما الذي يجعلكم تتمتعون بهذه 

الخصوصية كوجهة مقصودة للفعاليات والسائحني؟

تهدف رشكة ابوظبي الوطنية للمعارض للتأكيد عىل 

مكان��ة إمارة ابوظبي كعاصمة لقطاع س��ياحة األعامل 

يف املنطق��ة، وذلك عن طريق دع��م الفعاليات القامئة 

واستقطاب الجديد منها، ويكمن  احد اهم اسباب هذا 

النج��اح، الحرفيه العالية املبني��ة عىل الخربات الطويلة 

التي تتمت��ع بها ادنيك يف اس��تضافة وأقامة الفعاليات 

واملعارض املشهود لها عىل مستوى العامل.

كذلك الرؤيا االس��رتاتيجية الش��مولية الدنيك والتي 

تعك��س نجاحها  يف زيادة اعداد  الزوار ملراكزها يف كل 

م��ن ابوظبي والعني، حيث اس��تضافت يف العام املايض 

2015 ما يزيد عن 1.8 مليون زائر من خالل إقامة 369 

فعالية محلية ودولية.

 

كم عدد العارضني الذين تتوقعون مشاركتهم 

يف دورة هذا من يومكس؟

تشارك 90 رشكة محلية وعاملية يف فعاليات يومكس 

واملح��اكاة والتدري��ب مقارنة مع 34 رشك��ة يف الدورة 

السابقة، وذلك من 22 دولة.

س��جلت رؤيتكم الطويلة األجل برضوة 

استقطاب مؤمترات عاملية جديدة إىل الرشق 

األوسط نجاحاً مدوياً بعد أن فزتم يف العرض 

الخاص باستضافة مؤمتر الطاقة العاملية ومؤمتر 

الطرق العاملي، وما هذان س��وى مثالني عىل الفوز 

بأعامل من الطراز األول، وكالهام من املقرر أن يتم 

عقدهام يف عام 2019. هال تكرمتم بإيضاح الرس  الرئيس التنفيذي يف حوار مع مدير تحرير مجلة درع الوطن
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وراء نجاحكم؟

الرس يف النجاح يكمن  باالستفادة من دروس املايض 

والبن��اء ع��ىل قصص النج��اح التي اس��تطاعت الرشكة 

تحقيقه��ا يف مختلف القطاعات. أض��ف لذلك، القدرة 

الرسيعه عىل اس��تيعاب التغيرات املس��تمرة يف قطاع 

س��ياحة األعامل والتعام��ل معها بكف��اءة ومرونة من 

جهة، واالستجابة الحتياجات رشكائنا يف القطاعني العام 

والخ��اص من جهة اخرى، األم��ر الذي جعل من ادنيك 

الرشي��ك األمثل ملنظمي املعارض واملؤمترات الدولية يف 

املنطقة.

ما هي الرؤية واألهداف الكلية ملعرض 

يومكس 2016، آخذين يف االعتبار الوضع 

االقتصادي الصعب يف جميع أنحاء العامل ؟

تق��ام فعاليات املعرض تح��ت مظلة أس��بوع ابوظبي 

للطران والفضاء، الذي يقام تحت الرعاية الكرمية لسيدي 

صاحب الس��مو الش��يخ، محمد ب��ن زاي��د آل نهيان، ويل 

عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

ويهدف األس��بوع للتأكي��د عىل املكان��ة املتقدمة التي 

وصلت إليها إم��ارة أبوظبي يف قطاعي الط��ران والفضاء، 

ونقل التكنلوجيا املتقدمة وتوطينها يف الدولة.

إىل ذل��ك، نطم��ح يف أدني��ك لتطوير مع��رض يومكس 

ليصبح بحج��م معرض الدف��اع الدويل »ايدك��س«، حيث 

تنب��ع اهمية معرض يومكس 2016 من التطور املتس��ارع 

يف قطاع  )صناعة االنظمة غر املأهولة( وهي صناعة ذات 

اهمية اسرتاتيجة بالغة لجميع دول العامل يف جميع املناحي 

املدنية والعس��كرية، لذلك فان املس��تقبل االقتصادي ملثل 

هذه الصناعة يعترب واعدا.

وما النجاح واإلقبال املبهر الذي شهدته فعاليات الدورة 

الثانية للمعرض إال أكرب دليل عىل نجاح قرارنا بدعم وفصل 

هذا املعرض عن معرض ايدكس.

م��ا حجم األعامل التي تس��تفيدها أدنيك من 

املعارض، وما مدى أهمية معرض آيدكس بالنس��بة 

إليكم؟

تتلخص اس��رتاتيجة ادنيك يف التاكي��د مكانة امارة ابوظبي 

كعاصمة لسياحة االعامل يف املنطقة والعامل وذلك من خالل 

دعم املعرض واملؤمترات القامئة لتمكينها من النمو والتوسع 

يف اعاملها واستحداث  الفعاليات الجديدة وفق القطاعات 

ال� 12 الت��ي حددتها رؤية امارة ابوظب��ي 2030، باالضافة 

الستقطاب االحداث الدولية لكربى لتقام يف العاصمة.

حيث اس��تضافت مراكز الرشك��ة يف العام املايض لوحدة 

369 فعالية استقطبة 1,8 مليون زائر من شتى انحاء العامل.

االم��ر الذي ادى لقيم��ة مضافة بلغ��ت 3.47 مليار درهم 

عىل اقتصاد امارة ابوظبي. اىل ذلك ساهمة الرشكة يف دعم 

مايزيد عن 18 الف وظيفة يف العام 2015 باالضافة الشغال 

544 الف ليلة فندقية يف مختلف انحاء الدولة.

يف حني، شهدت الدورة السابقة اليدكس مشاركة 1200 

ع��ارض محيل ودويل يف حيت تجاوز عدد زوار املعرض101 

الف زائر.

لدى أدنيك برنامج طموح للتوطني. كيف 

تستقطبون املزيد من الشباب اإلماراتيني؟

نتمل��ك االن ىف أدني��ك مجموع��ة متمي��زة م��ن الكوادر 

االماراتية التى تقود مس��رة التطوي��ر والتقدم ىف مجموعة 

أدنيك ونعترب أنهم عامد أدنيك وقادتها للمستقبل وللتميز 

فمع نهاية العام املايض بلغت نس��بة التوطني %55 مقارنة 

مع نسبة %51 يف العام 2014، يف حني بلغت نسبة التوطني 

يف املناصب العليا بالرشكة 82%

وتفخر رشك��ة أبوظبي الوطنية للمعارض بكونها حاضنة 

للكثر من الكفاءات الوطنية املتميزة، وقد ساهمت الرشكة 

بتخريج ورفد قطاع صناعة املعارض واملؤمترات بالعديد من 

القادة الشباب الذين استطاعوا يف فرتة قصرة من الزمن، أن 

يعززوا من مكانة هذا القطاع الحيوي ومساهمته يف دفع 

عجلة التنمية االقتصادية وفق رؤية أبوظبي 2030«•

الشريك اإلعالمي االسرتاتيجي 
ملعرضى يومكس واحملاكاة

وقعت كال من رشكة أبوظبي الوطنية للمعارض »أدنيك« ومجلة »درع الوطن« 

اتفاقية تعاون ورشاكة إعالمية تقوم مبوجبها مجلة »درع الوطن« بإصدار النرشة 

اإلعالمية اليومية الخاصة مبعرض ومؤمتر االنظمة غري املؤهلة  »يومكس« 2016، 

ومعرض ومؤمتر املحاكاة والتدريب 2016، التي ستعقد يف مركز أبوظبي الوطني 

للمعارض ىف الفرتة من 6 ولغاية 8 مارس املقبل.

تتلخص 
اسرتاتيجة ادنيك 
يف التاكيد مكانة 

امارة ابوظبي 
كعاصمة لسياحة 

االعمال يف 
املنطقة والعامل 

وذلك من خالل 
دعم املعرض 

واملؤمترات
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املأزق الليبي بني اإلرهاب والتدخل الدويل 
 تحتضن ليبيا بني جنباتها إمكانات برشية وطبيعيةمذهلة؛ عىل امتداد موقع اسرتاتيجي متميز؛ مل ينعم 

باالس��تقرار منذ رحيل نظام القذايف.ويبدو أن هناك العديد من اإلشكاالت التي أسهمت يف تعّقد الوضع، 

فعالوة عن الفراغ املؤسسايت املرتبط بغياب مؤسسات للدولة الحديثة؛ أحدث ترّسب األسلحة إىل مختلف 

الفصائل وامليليشيات؛ حالة من التوتر واالنقسام داخل املجتمع؛ فيام استثمرت الكثري من الجامعات 

املسلحة التي تعرضت خالل السنوات األخرية لضغوطات دولية وإقليمية كبرية؛ هشاشة األوضاع األمنية 

يف هذا البلد املغاريب؛ لتتمّدد وتنترش من جديد؛ مبا يشكل تهديداً للمنطقة برمتها..

عّمت حالة من األمل يف األوساط الليبية والدولية عقب مصادقة الفرقاء املتصارعني عىل اتفاق 

»الصخريات« باملغرب؛ بعد مفاوضات طويلة وشاقة؛وقد جاء االتفاق يف مرحلة وصلت فيها األوضاع 

الليبية إىل حد ال يطاق من التوتّر؛ عىل املستوى األمني واالجتامعي والسيايس..

فهذا االتفاق الذي رعته األمم املتحدة وخلّف ارتياحاً كبرياً يف أوس��اط املجتمع الليبي مبختلف أطيافه؛ 

ورحبت به مختلف القوى اإلقليمية والدولية؛ ينطوي عىل أهمية كربى؛ بالنظر إىل مضمونه الذي يحرص 

عىل وحدة الصّف الليبي وبناء املؤسسات بشكل تدريجي؛ ولكونه يجسد أرضية متينة وبداية توافقية 

لحل مستدام لألزمة.

غري أن هذه اآلمال رسعان ما تبّخرت من جديد؛ بفعل التضارب الكبري الحاصل بني الفرقاء؛ بصدد تطبيق 

مقتضيات االتفاق عىل أرض الواقع من جهة؛ وإرصار البعض عىل رفضها متاماً..

وأمام معادلة صعبة؛ أحد جوانبها يحيل إىل استمرار االرتباك والتوتر وما يتعلّقبه من رصاعات وانقسامات 

مكلّفة؛ واآلخر إىل وجود اتفاق بّناء ميكن أن يشكل بداية ال نهاية لحل يسهم يف بناء دولة تتسع للجميع، 

مل يعد رهان االستقرار يف ليبيا داخلياً فحسب؛ بل أضحى إقليمياًودولياً..

تؤكد التقارير الواردة من ليبيا حجم االستياء الذي يشعر به املواطن بفعل تصاعد االقتتال وتعقد األوضاع 

االجتامعية واالقتصادية واألمنية؛ وغياب رؤية اسرتاتيجية واضحة تخرج البالد من مأزق االضطراب الذي 

ظلت تعانيه عىل امتداد أكرث من خمس سنوات..

فيام أضحى البلد عرضة لنشاط الكثري من شبكات الهجرة الرسية والتهريب مبختلف أشكاله؛ ووجهة 

مفضلة للكثري من الجامعات املسلحة التي استفادت بدورها من السالح الليبي املرّسب ومن غياب سلطة 

مركزية قادرة عىل إقرار األمن..

وأمام تصاعد املخاطر الجّدية التي تفرضها هذه التحديات األمنية؛ تزايدت مخاوف الدول املغاربية 

ونظريتها األوربية بالضفة الشاملية للمتوسط من إمكانية استهدافها من قبل الجامعات املتطرفة التي 

تضم يف صفوفها عدداً من املتش��ددين املنحدرين من بلدان املنطقة وغريها؛ والسيام أنهذه الجامعات، 

وعىل رأسها تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، متكنت يف اآلونة األخرية من السيطرة عىل مناطق 

حيوية وغنية يف البالدبعد التضييقات والرضبات التي تلقتها يف املدة األخرية داخل كل من العراق 

وسوريا..

إن تأخر الليبيني يف تطبيق بنود اتفاق الّصخريات ميدانياً؛ يف إطار من التوافق والحوار واملحافظة عىل 

وحدة البالد؛ يضع ليبيا بني خيارين كالهام مّر؛ أولهام؛ تهافت الجامعات املسلحة عىل املنطقة؛ مبا يعنيه 

ذلك من إدخال البالد يف دوامة من التطرف والعنف، وثانيهام؛ إعامل تدخل عسكري تقوده بعض القوى 

الدولية الكربى كإيطاليا وفرنس��ا وبريطانيا والواليات املتحدة بذريعة وقف متّدد »داعش« ومكافحة 

اإلرهاب؛ وهو ما يعني يف كلتا الحالتني إدخال ليبيا واملنطقة برمتها يف متاهات غري محسوبة العواقب..

وأمام هذه املعطيات؛ تتحمل القوى الليبية مسؤولية تاريخية جسيمة تقتضيالحذر واليقظة واستحضار 

املصالح العليا لليبيا موحدة ومستقرة؛ خدمة لألجيال القادمة وألمن املنطقة بعيداً عن االعتبارات 

الضيقة اآلنية•

drisslagrini@yahoo.fr

بقلم:
د. إدريس لكريني

أستاذ العالقات الدولية يف 
جامعة القاضي عياض؛ 

مراكش

drisslagrini@yahoo.fr



|  العدد 530  |  مارس 2016  |74

يف حوار خاص مع جملة » درع الوطن

رئيس اللجنة العليا املنظمة لـ )يومكس 2016(:  
الفعاليات تؤكد حرص قواتنا املسلحة على االطالع علــــــــــــــــــــى القدرات الفعلية للنظم غري املأهولة وبرامج احملاكاة

تنطلق فعاليات معرض ومؤمتر االنظمة غري املأهولة  )يومكس(  2016 ومعرض ومؤمتر املحاكاة والتدريب 2016 

تحت مظلة اسبوع ابوظبي للطريان والفضاء الذي يقعد تحت الرعاية الكرمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد ال نهيان، ويل عهد ابوظبي، نائب القائد االعىل للقوات املسلحة، يف الفرتة ما بني 6 ولغاية 12 مارس الجاري 

بتنظيم من رشكة أبوظبي الوطنية للمعارض)ادنيك( بالتعاون مع  القيادة العامة للقوات املسلحة ويعقد يف مركز 

ابوظبي للمعارض ومطار العني الدويل و يضم 6 فعاليات دولية متخصصة يف هذا القطاع الحيوي.

ويف لقاء خاص مع مجلة درع الوطن أعلن العميد الركن طيار 

راش��د محمد الش��اميس رئيس اللجنة العليا املنظمة ملعريض 

ومؤمت��ر األنظمة غر املأهول��ة )يومك��س 2016( واملحاكاة 

والتدريب 2016 عن تضاعف مساحة املعرض مبقدار 6 مرات 

مقارنة مع الدورة االوىل يف العام 2015. 

وأك��د رئيس اللجنة العلي��ا املنظمة للمع��رض أن إطالق 

أس��بوع أبوظبي للط��ران يعد مثرة للتعاون ب��ني العديد من 

املؤسس��ات الوطنية الرائدة يف الدولة والتي تس��عى جاهدة 

إلظه��ار اإلنجازات الكب��رة التي اس��تطاعت الدولة تحقيقها 

والتأكيد عىل مكانة أبوظبي عاصمة لصناعة الطران والفضاء 

وس��ياحة االعامل وتطوير املعارض ومنص��ة للفعاليات ذات 

الصلة بهذه القطاعات الواعدة . 

وأوض��ح أن تنظيم هذا املعرض يعكس الدور الكبر الذي 

تضطلع به القوات املس��لحة لدول��ة اإلمارات يف تعزيز ونقل 

التكنولوجي��ا املتط��ورة وتوطينها يف الدول��ة وذلك من خالل 

جم��ع أكرب عدد من الخرباء وأصحاب الكفاءة واالختصاص يف 

جميع املج��االت التقنية والعلمية لع��رض أحدث ما وصلت 

اليه التقنية يف القطاعات ذات االختصاص . 

حوار: الرائد جميل خميس السعدي
تصوير: سامل العامري

حوار
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الفعاليات تؤكد حرص قواتنا املسلحة على االطالع علــــــــــــــــــــى القدرات الفعلية للنظم غري املأهولة وبرامج احملاكاة
ونوه إىل أن هذه الفعاليات تؤكد حرص قواتنا املس��لحة 

عىل االط��الع عىل الق��درات الفعلي��ة للنظم غ��ر املأهولة 

وبرام��ج املح��اكاة والتدري��ب ودوره��ا املس��تقبيل وكيفية 

االس��تفادة منها وتعظيم دورها يف الحياة املدنية والدفاعية 

وتوظيفها بالش��كل األمث��ل إضافة إىل إب��رام الصفقات مع 

رشكائها الدوليني مبا يتناسب مع احتياجاتها الدفاعية .

وأش��ار إىل أن املعرض سيس��اهم يف توفر منصة تفاعلية 

تعمل عىل زيادة احتكاك ضباط وأفراد القوات املس��لحة مع 

نظرائهم من مزودي الخدم��ات ومصنعي األنظمة الدفاعية 

والتدريبية، وذلك بهدف تعزي��ز خرباتهم العملية ومتكينهم 

من الريادة يف هذا القطاع الحيوي.

وق��ال العميد الركن طيار راش��د محمد الش��اميس رئيس 

اللجن��ة العليا املنظم��ة للمعرض: » لي��س بخفي عىل أحد، 

ان دول��ة االمارات العربية املتحدة، قد اس��تطاعت ويف فرتة 

قصرة من الزمن أن تحقق العديد من اإلنجازات يف مختلف 

القطاعات االقتصادية واالجتامعية والدفاعية ، لتصبح بحمد 

 املعرض يعكس الدور 
الكبري الذي تضطلع 

به القوات املسلحة 
لدولة اإلمارات يف تعزيز 

ونقل التكنولوجيا 
املتطورة وتوطينها يف 

الدولة

من الله وفضله، منارة لالبتكار، وواحة لألمن واالستقرار«.

وأض��اف:« مل يكن له��ذه االنجازات، ان ت��رى النور، لوال 

الدع��م الكب��ر والالمحدود من قبل قيادتنا الرش��يدة، وعىل 

رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان، 

رئيس الدولة، حفظه الله، ومبتابعة من صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب وبتوجيهات صاحب الس��مو الشيخ محمد 

بن زاي��د ال نهي��ان، ويل عهد ابوظبي، نائ��ب القائد االعىل 

للقوات املسلحة لدولة االمارات العربية املتحدة.

وأشار :«يأيت تنظيم معريض يومكس واملحاكاة والتدريب 

واملؤمتر املصاحب لهام، يف ظ��ل الدور املتنامي لألنظمة غر 

املأهولة يف القطاعات الدفاعية واملدنية عىل حد سواء، والتي 

باتت محط اهتامم ومتابعة صناع القرار واملعنيني يف مختلف 

دول العامل، ملا تتمتع ب��ه هذه األنظمة من جاهزية ومرونة 

عالية قابلة للتوظيف يف مختلف ظروف السلم والحرب«. 

وتوجه الشاميس بالشكر لكافة الرشكاء يف القطاعني العام 
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حوار

والخ��اص، ع��ىل الجهود الت��ي بذلوها 

واخراجه  املع��رض  فعالي��ات  النج��اح 

بالش��كل االمث��ل ال��ذي يلي��ق بدولة 

االمارات العربية، وخص بالشكر أعضاء 

اللجنة العلي��ا املنظمة للمعرض اللذين 

وصلوا الليل بالنهار لإلخراج األمثل لهذه 

الفعالي��ات، كام تقدم بالش��كر لرشكة 

ابوظب��ي الوطني��ة للمع��رض )ادنيك( 

الجهة املنظمة للحدث، ورشكة ابوظبي 

لالستثامرات واألنظمة الذاتية )ادايس(، 

للمع��رض،  االس��رتاتيجي  الرشي��ك 

وللقيادة العامة لرشطة أبوظبي، 

ولكافة املؤسس��ات الوطنية 

يف الدولة.

أش��ار  ب��دوره 

طيار  الرائ��د 

سعيد 

محمد 

املتحدث الرسمي أثناء حواره مع مدير تحرير مجلة درع الوطن

املخميس، املتحدث الرس��مي باس��م معرض )يومكس( خالل 

لقائه مع مجلة درع الوطن أن أهمية معريض ومؤمتر املحاكاة 

والتدريب تربز مدى التطور الرسيع واملتزايد لتقنيات أنظمة 

الدفاع غر املأهولة التي باتت ترسم مالمح الجهود الدفاعية 

املستقبلية، ال سيام أنها تفتح آفاقاً جديدة ومبتكرة للتصدي 

ألي تهديد محتمل عىل أمن الدول واملجتمعات«.

وعن تقني��ات األنظم��ة الدفاعية غر املأهول��ة، الجوية 

واألرضي��ة والبحرية قال املخميس أنها تتي��ح إمكانية تطوير 

اس��رتاتيجيات دفاعية أكرث فعالية من خالل تطوير التقنيات 

العس��كرية املتخصصة، حي��ث من املتوقع أن يش��هد هذه 

القطاع منواً ملحوظاً يف السنوات القادمة لتصل قيمته إىل 8.8 

مليار دوالر بحلول عام 2020«.

ويف س��ؤال عن االحتياجات التي يلبيها املعرض قال الرائد 

طيار س��عيد محمد املخميس أن املعرض يلب��ي االحتياجات 

الدفاعي��ة الحالية للمنطق��ة وتعزيز املعرف��ة املحلية حول 

القدرات الدفاعية والتقنيات الجديدة مام يس��هم يف مواكبة 

الطل��ب املتزايد عىل هذه األنظمة يف املس��تقبل. حيث من 

املتوق��ع أن يصل حج��م اإلنفاق ع��ىل الق��درات الدفاعية 

واألنظم��ة غر املأهولة يف دول مجلس التعاون الخليجي إىل 

مليار دوالر حتى عام 2020. 

وع��ن مع��رض » املح��اكاة والتدريب » الذي س��يتزامن 

عق��ده مع مع��رض ومؤمتر »يومكس« كش��ف املخميس أنه 

وبالتزامن سيقام معرض »املحاكاة والتدريب« ليكون عنرصا 

داع��ام ومكمال لقط��اع االنظمة غ��ر املأهولة، ك��ون قطاع 

املح��اكاة والتدريب هو العنرص االس��ايس والرئيس يف تطوير 

ورفع كفاءه منتس��بي القوات املسلحة واملؤسسات الدفاعية 

باخت��الف أصنافها، والتي س��تلعب دورا محوريا يف الحفاظ 

عىل االمن وحامية الحدود ومس��اعدة األجهزة األمنية ورفع 

جاهزيتها ملجابهة التحديات املستقبلية.

وق��ال املتحدث الرس��مي باس��م مع��رض )يومكس( أن 

املع��رض قد اس��تطاع يف دورت��ه األوىل اس��تقطاب كربيات 

املؤسس��ات الدولية املتخصصة بهذا القطاع، الذي يشهد منواً 

كب��راً يف جميع أنح��اء العامل، حيث س��يوفر املعرض املنصة 

املثالي��ة لتبادل الخ��ربات واملعارف يف كل م��ا يتعلق بإدارة 

العمليات الدفاعية.

وأك��د الرائ��د طيار أن املعرض س��يتيح الفرص��ة للتعرف 

عىل أفض��ل االنظمة العاملي��ة املعنية بالتدري��ب واملحاكاة 

وكيفية االس��تفادة منها وتطويعها لتالئم احتياجات مختلف 

القطاعات، كام س��تتاح للمش��اركني الفرصة للتطبيق العميل 

عىل أنظمة التدريب واملحاكاة التي ستوفرها الرشكات خالل 

املعرض.

وبني املخميس أنه قد تم توجيه الدعوات من قبل القيادة 

العامة للقوات املس��لحة للعديد من ق��ادة الجيوش للدول 

الشقيقة والصديقة. 

وعن الفعاليات التي س��تقام خالل معرض يومكس أشار 

املخميس أن فعاليات األيام الثالثة ملعريض يومكس واملحاكاة 

والتدري��ب س��تبدأ يف متام الس��اعة العارشة صباح��اً، وحتى 

الس��اعة الخامسة مساًء من كل يوم وذلك يف القاعات رقم 1 

ولغاية 4 يف مركز ابوظبي الوطني للمعارض، يف حني سيشهد 

اليوم األول للمعرض انطالق فعاليات مؤمتر متخصص يشارك 

في��ه نخبة من صن��اع القرار والخرباء العس��كريني واملدنيني، 

الذين سيناقش��ون عددا من القضايا امللحة يف قطاع االنظمة 

غ��ر املأهولة واملح��اكاة والتدريب. حيث س��تبدأ فعاليات 

املؤمت��ر يف متام الواح��دة من بعد الظهر، وس��تنتهي يف متام 

الساعة الخامسة مساءاً، وستتناول الجلسة الصباحية األنظمة 

غر املاهولة يف حني س��تتناول الجلسة الثانية أنظمة املحاكاة 

والتدريب، كام سيش��هد اليوم الثالث للمعرض املوافق ليوم 

الثالثاء 8 مارس 2016، إقام��ة العروض الحية للطائرات غر 

املأهول��ة يف مطار العني الدويل، وذلك من الس��اعة العارشة 

صباحاً وحتى الس��اعة الثاني��ة من بعد الظهر. وس��تقوم 8 

رشكات عاملية باس��تعراض قدرات معداتها من خالل منصات 

ثابته واستعراضات جوية لبعض الطائرات من دون طيار•



بقلم: سامي الريامي
كاتب وصحفي

اإلمارات دولة عظمى
إيران تتفوق علينا عسكرياً، حقيقة واضحة ال مجال للنقاش فيها، لكن ليس يف ذلك التفوق عبقرية، ولسنا 

مذنبني ألننا أقل منهم تعداداً، هكذا شاءت األقدار، لكن هل التفوق السكاين ورصف ميزانيات الدولة بأكملها 

عىل التسلح يف معظم سكانها فقراء، ميزتان تسمحان لكل كبر بانتهاك أرايض من هم أصغر منه ؟!

لو كانت معاير القوة، يف العامل الحديث، ترتكز يف عدد الس��كان وعدد الس��الح والعس��كر، الختفت جميع 

الدول الصغرة واملتوسطة من العامل، وملا أصبحت هناك سوى 20 دولة أو أقل، وجميعها ستكون دوالً عظمى!

نحن أقل عدداً، وأقل مس��احة، لكننا متفوقون يف مجاالت عدة، فإن كانت إيران تعتقد أنها دولة عظمى، 

اعتامداً عىل املنظور العسكري، فنحن نعتقد أننا دولة عظمى اقتصادياً وحضارياً وتقنياً، واألهم من ذلك دولة 

عظمى يف احرتامها للغر، وااللتزام باالتفاقيات، ومس��اعدة املحتاج، ودعم العمل اإلنس��اين، وتكريس الس��الم 

والتعاون العاملي.

اإلمارات دولة عظمى يف خلق سمعة طيبة ملواطنيها عاملياً، ويكفينا فخراً ترحيب العامل بنا أينام حللنا. نحن 

دولة عظيمة سباقة إىل الخر، نغيث امللهوف، ونساعد الضعيف، وخر اإلمارات يف جميع بقاع العامل، وعلمها 

يرفرف رسيعاً يف كل كارثة، أو ولزال، أو فيضان، حتى إن كان يف إيران، فنحن دولة عظمى يف الفكر اإلغايث فال 

متييز عرقياً وال دينياً، وال مناطقياً، الخر لإلنسان واإلنسانية، أينام وجد هذا اإلنسان.

ونحن دولة عظمى يف احرتام البرش، وعدم االس��تعالء عليهم، اس��تقطبنا العامل من رشقه إىل غربه، وفتحنا 

أب��واب التعايش الحضاري الراقي للجميع، وللناس هنا سواس��ية، مل نتعص��ب، ومل نر أننا أفضل من مىش عىل 

األرض، ومل ننتهك حقوق اآلخرين، ومل نستكرب أو نغرت عىل أحد، نعرف حجمنا، ونعطي للناس قدرهم.

واإلمارات أيضاً دولة عظمى يف التطور والرقي والبنية التحتية، واستخدام األموال يف بناء مدن ال مثيل لها يف 

العامل أجمع، ويكفي أن مدن اإلمارات تتقدم دامئا يف معاير ومقاييس الحضارة اإلنسانية، فهي من أكرث املدن 

أمناً وأماناً وراحة وس��عادة، وتنافس��ية، وتوفر حياة متطورة كرمية، ومن أكرث املدن استقطاباً للعيش والعمل 

فيها، ومن أشهر املدن السياحية، فهل سنكون وجهة للعامل لو مل نكن دولة عظمى؟!

وم��ع ذلك كله، وعىل الرغم مام ذكرت، وما مل أذكر م��ن أمور تدل عىل تفوقنا يف مجاالت عدة، فاإلمارات 

مل تنافس أحداً بس��وء نية، ومل تنتهك القوانني الدولية، ومل تتدخل يف ش��ؤون الغر، فهي دولة راقية يف االلتزام 

والتقيد باالتفاقيات مهام كان نوعها، ودولة تعد منوذجاً يف شكل الدولة الحديثة ومضمونها. 

هنيئاً إليران ترس��انتها العس��كرية وس��الحها العتيد، اللذان لن يس��تطيعا بالتأكيد حل أي من مش��كالتها 

الداخلي��ة أو الخارجي��ة، وهنيئاً لنا تطورنا الفكري والحضاري واإلنس��اين والتقني، فهو الحل لكل مش��كالتنا 

الداخلية أو الخارجية.
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التدخل العسكري الربي ضد "داعـش" وخيــــــــــــــــــــــارات الضرورة االسرتاتيجية

يصعب فهم أبعاد ودوافع إعالن 

اململكة العربية السعودية ودولة 

اإلمارات العربية املتحدة استعدادهام 

للمشاركة يف تدخل بري عسكري 

محتمل ضد تنظيم »داعش« يف 

سوريا، مبعزل عن حسابات األمن 

الوطني للدولتني.

إعداد:
سامي بيومي

برغ��م الجدل املث��ار حول إعالن اململكة العربية الس��عودية 

ودولة اإلمارات العربية املتحدة اس��تعدادهام للمش��اركة يف 

تدخل بري عس��كري محتمل ضد تنظيم »داعش« يف سوريا، 

فإن حس��ابات الربح والخس��ارة االس��راتيجية الدقيقة لهذا 

القرار، تؤكد أنه ينضوي تحت خيارات الرضورة االس��راتيجية 

القصوى للدولتني، وأي نق��اش منهجي جاد ملوقفهام الراهن 

يف بيئ��ة األزمة اإلقليمية الراهنة، س��يقود حت��امً إىل أرجحية 

هذا املوقف، الذي ال يعني مطلقاً رفض الحلول والتس��ويات 

السياسية لألزمة السورية، بل يدعم جدية الدولتني يف البحث 

عن حلول حقيقة لألزمة تضمن اس��تعادة األمن واالس��تقرار 

يف سوريا، وتس��هم يف القضاء عىل تنظيامت اإلرهاب يف هذا 

البلد الشقيق. 

املوقف األمرييك
يبدو موقف إدارة الرئيس أوباما إزاء محاربة تنظيم »داعش« 

مرهوناً باعتبارات وعوامل ع��دة، أولها موقف الرئيس أوباما 

ذات��ه وتعهده بعدم خوض ح��روب جديدة منذ حصوله عىل 

جائزة »نوبل« للس��الم يف ع��ام 2009، وارتباط اس��مه بطي 

صفح��ات التدخالت الربي��ة التي خاضها س��لفه جورج بوش 

االب��ن، واالعتبار الثاين يتمثل يف س��عي املخطط العس��كري 

األمري��ي إىل بلورة معادلة تحقق هدف القضاء عىل التنظيم 

م��ع تفادي وج��ود قوات بري��ة أمريكية ع��ىل رأس العملية 

العس��كرية الهادفة إىل محاربة التنظي��م، فالواليات املتحدة 

تردد دامئا أن الحرب ضد »داعش« هي حرب خاصة بها، ومع 

ذلك ترفض إرسال قواتها الربية للتدخل يف هذه الحرب، ومن 

ث��م فإن املخ��رج من ذلك هو بناء رشاكة لحش��د قوات دول 

حليف��ة تقودها الواليات املتحدة. وهي اس��راتيجية جديدة 

مغاي��رة لتلك التي طبق��ت يف تجارب ميداني��ة مامثلة، كان 

أحدثها حرب تحرير الكويت، ولكنها اس��راتيجية تضع إدارة 

الرئيس أوباما يف خانة انتقادات صعبة، وتدفع بعض املراقبني 

واملتخصصني إىل اتهامه بعدم الجدية يف محاربة »داعش«، إذ 

مل يعتد العامل يف الس��نوات والعقود األخرية أن تضع الواليات 

املتح��دة حس��ابات التكلفة يف مرتبة تف��وق التزاماتها كقائد 

للنظام العاملي القائم، ما يجعل هذه الحسابات مبنزلة القيد، 

الذي يتحكم يف نتيجة املهمة العسكرية. 

والحقيقة أن حس��ابات التكلفة من وجهة النظر األمريكية ال 

تقترص عىل الخس��ائر البرشية املحتمل��ة وموقف الرأي العام 

األمري��ي حيالها يف ظل توقيت حس��اس يس��بق االنتخابات 

الرئاس��ية األمريكية فحس��ب، ولكنها ترتب��ط كذلك بجوانب 

أخ��رى ال تق��ل أهمية، مثل مس��ؤولية الوالي��ات املتحدة يف 

78

استراتيجيات

|  العدد 530  |  مارس 2016  |



التدخل العسكري الربي ضد "داعـش" وخيــــــــــــــــــــــارات الضرورة االسرتاتيجية

مرحل��ة م��ا بعد الحرب، حي��ث أدركت واش��نطن من خالل 

تجربة حرب الع��راق 2003، أن التزامها مببدأ وزير الخارجية 

األمريي الس��ابق كولن باول القائل بأنه »إذا حطمت ش��يئاً 

فعليك أن تدفع مثنه« قد تس��بب يف أزم��ة اقتصادية عميقة 

له��ا، ولكن األمر يف حال��ة »داعش« يبدو مختلفاً نس��بياً، يف 

ظل اخت��الف طبيعة الحرب نفس��ها، فحرب الع��راق كانت 

تصن��ف ضمن الح��روب االختيارية، كام ارتبطت بحس��ابات 

سياس��ية ثبت فش��لها يف ما بعد، وهي حس��ابات ذات صلة 

مبارشة بعملية إعادة بناء الدولة ومحاولة تنفيذ عملية تحول 

دميقراطية قرسية يف بيئة عنف ليس��ت مهي��أة باملرة لذلك. 

ولكن مكافحة تنظيم »داع��ش« تنتمي إىل حروب الرضورة، 

ولن تنتهي � غالب��اً � ببقاء القوات األمريي عىل األرض كقوة 

محتل��ة عليه��ا التزامات وواجب��ات أخالقية وسياس��ية تجاه 

عملية إعادة بناء ما خربته الحرب وتوفري احتياجات السكان، 

أي القيام بدورها األخالقي يف ظل الفراغ الناش��ئ عن سقوط 

دول أو أنظم��ة حكم. ففي حالة »داع��ش« هناك منظامت 

دولي��ة إنس��انية، وهناك ترتيبات دولي��ة مغايرة ملا حدث يف 

الع��راق، وتبدو يف هذه الحالة أق��رب إىل حالة الكويت بعد 

تحريره��ا، حيث مل تكن هناك مس��ؤولية أخالقية عىل قوات 

التحال��ف الدويل إزاء إع��ادة بناء الدولة بع��د انتهاء الحرب 

يف ظل اس��تعادة القيادة والدولة الكويتية لدورها، فضالً عن 

أن املجتمع الدويل اكتس��ب خربات هائلة يف عمليات اإلغاثة 

اإلنسانية والصحية يف مناطق الرصاعات.

ومثة عامل حيوي آخر يؤثر يف قرار البيت األبيض حيال األزمة 

الس��ورية، هو تأكيد إدارة أوباما غري مرة أن تنظيم »داعش« 

ال يهدد األمن القوم��ي األمريي، وغري قادر عىل ذلك مطلقاً، 

وبالت��ايل ليس هناك منطق يف اس��تنزاف املوارد العس��كرية 

األمريكية واملجازفة بخس��ارة العنارص البرشية يف مواجهة ال 

ترتبط باألمن القومي للبالد، أي انتفاء مفهوم الحرب الدفاعية 

يف هذه الحالة، برغ��م تكرار وزير الدفاع األمريي قوله »إننا 

يف حالة حرب م��ع تنظيم داعش«. وهناك أيض��اً التداعيات 

املحتملة للحرب يف س��وريا، حيث تخىش إدارة الرئيس أوباما 

احتامالت توس��ع الحرب، والس��يام بعد دخول روسيا املبارش 

ع��ىل خط األزمة، وما قد يؤول إليه ذلك من تداعيات خطرية 

عىل األمن واالستقرار وعىل مصالح الواليات املتحدة وحلفائها، 

فضالً عن أنه قد يسفر عن نشوب رصاع إقليمي-دويل مفتوح 

ستكون له حتامً عواقب اسراتيجية وخيمة. األمر اآلخر املؤثر 

أن بيئ��ة الرصاع تب��دو مغايرة ألجواء ما بع��د اعتداءات 11 

س��بتمرب 2001، حيث كانت الواليات املتحدة تربع مبفردها 

عىل ع��رض النظام العاملي من دون مناف��س، أما اآلن فهناك 

بيئة رصاع مغايرة ومنافس��ون صاعدون عس��كرياً واقتصادياً 

مثل روس��يا والصني، فضالً عن اس��تمرار معاناة الغرب جراء 

األزم��ة االقتصادي��ة، التي ال ت��زال تضعضع اقتص��ادات دول 

مثل إس��بانيا واليونان والربتغ��ال، وإذا أضفنا إىل ذلك موقف 

الرأي العام األمريي الذي يرفض التدخل العسكري املبارش يف 

األزمات، فسيصبح لدينا خليط عوامل عدة متضافرة تحد من 

هامش حركة التخطيط األمريي يف هذا الشأن.

ويف مجمل األح��وال فإنه من غري املرج��ح أن يوافق الرئيس 

األمريي باراك أوباما عىل إرس��ال قوات برية كبرية إىل سوريا، 

حيث س��بق له أن رفض ذلك مراراً وتكراراً، ويف خطاب ألقاه 

يف ديس��مرب املايض قال الرئيس أوباما »إن اس��تخدام القوات 

الربية س��يؤدي إىل حرب برية طويل��ة ومكلفة«. وتابع قائالً، 

»إذا احتللنا أرايض أجنبية فس��يكون مبق��دور تنظيم داعش 

االس��تمرار يف التمرد لس��نوات، مام سيسفر عن مقتل اآلالف 

من جنودنا، وعن استنزاف مواردنا«. وهذا املوقف ال ينطوي 

ع��ىل أي مفاجأة يف ض��وء اس��تقراء مواقف الرئي��س أوباما 

السابقة حيال العمل العسكري، حيث سبق ألوباما أن لخص 

رؤيت��ه لهذا املوض��وع يف خطاب ألقاه يف أكادميية »ويس��ت 

بوينت« العسكرية عام 2014 وقال فيه »منذ الحرب العاملية 

الثانية، مل تنتج بعض األخطاء، التي ارتكبناها، وكلفتنا خسائر 
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باهظة، ع��ن ضبط النف��س، ولكنها نجمت ع��ن الترسع يف 

خوض مغامرات عسكرية من دون التفكري يف العواقب«. 

والنقاش��ات التي تدور يف الداخل األمريي مل تكن تستهدف 

طيلة األش��هر املاضية بحث فكرة إرسال قوات برية أمريكية 

كب��رية، بل تتمحور حول إرس��ال قوة بري��ة خاصة محدودة 

ع��ىل أهبة االس��تعداد لتوفري احتياطي نخب��وي رسيع يكون 

مس��تعداً لتعزي��ز أي هج��وم أو لقيادته. ول��ن تكمن مهمة 

الق��وة األمريكية يف ه��ذه الحالة أداء مه��ام القوات املحلية 

واإلقليمية، بل تعزيزها. وهن��ا ينبغي إدراك الحقيقة القائلة 

بأن الرئيس أوباما ذاته ال يرفض بش��كل مطلق إرس��ال قوات 

بري��ة، فهو مقتنع متاماً بأن هزمي��ة التنظيم تحتاج إىل قوات 

برية أمريكية، وس��بق له أن أكد خالل زيارته األخرية إىل تركيا 

أن مبق��دور الوالي��ات املتحدة القضاء ع��ىل تنظيم »داعش« 

برسع��ة إذا لجأت إىل القوات الربية األمريكية، كام قال بذلك 

وزير الدفاع األمريي اش��تون كارتر يف شهادة له أمام مجلس 

الش��يوخ األمريي. ولكن النقاشات ظلت تدور حول نقطتني 

هام: حج��م هذه القوات ودورها املحتم��ل، بحيث ال تنوب 

ع��ن القوات اإلقليمي��ة يف محاربة التنظيم، ب��ل تتوىل الدول 

املج��اورة األكرث ت��رضراً م��ن التنظيم هذه املهم��ة الحيوية. 

وه��ذا النهج األمريي يف حقيقة األمر اس��تمرار الس��راتيجية 

»القي��ادة من الخلف« التي دش��نتها الواليات املتحدة خالل 

القتال ض��د نظام الق��ذايف، وه��ي االس��راتيجية ذاتها التي 

يطبقه��ا الجي��ش األمريي يف رشق آس��يا، حيث أعل��ن مراراً 

اعت��امده عىل الجيش الكوري الجن��ويب يف أي عمليات قتالية 

برية محتملة يف تلك املنطقة، وترتبط بش��كل مبارش بخطط 

تقليص حجم القوات الربية األمريكية وخفض االعتامد عليها 

ملصلح��ة تزايد االعتامد عىل جيوش ال��دول الحليفة يف توفري 

قوات برية لتحقيق األهداف االسراتيجية، السيام يف ما يتعلق 

بالرصاعات الالمتامثل��ة. ومن املعروف أن التخطيط األمريي 

يدرك اخلرباء 
العسكريون أن 

االعتماد على القوات 
اخلاصة الكفؤ قادر 
على حتقيق تقدم 

نوعي يف القتال ضد 
»داعش« 

بات يتجه إىل اعتامدية متزايدة عىل القوتني البحرية والجوية 

املدعومتني بقوات خاصة نوعية، تنفيذاً لخطط خفض ميزانية 

الدفاع واستجابة للتهديدات االس��راتيجية الجديدة املتمثلة 

يف تنظي��امت اإلره��اب، حي��ث متح��ور الفكر االس��راتيجي 

ح��ول بناء ق��وات أقل حجامً وأكرث كف��اءة وأخف حركة، مع 

االعتامد ع��ىل العنارص البرشية الكفؤة م��ن الحلفاء. بحيث 

تحقق أهداف الواليات املتح��دة ومصالحها من دون اللجوء 

إىل مش��اركة برية واس��عة النطاق. ولكن ينبغي فهم املوقف 

األمريي إزاء املشاركة الربية يف مجمله يف ضوء ظروف األزمة 

وتطوراته��ا وتأثري ذلك عىل املصالح االس��راتيجية األمريكية، 

مبعن��ى أن موافقة البيت األبيض عىل املش��اركة بقوات برية 

بات��ت واردة بقوة يف ظل تنامي النفوذ ال��رويس يف املنطقة، 

وم��ا يعنيه ذلك من خطر بالنس��بة لحل��ف األطليس. ولكن 

القرار األمريي س��يظل � يف جمي��ع األحوال � محكوم باإلطار 

الخططي األشمل للجيش األمريي، أي باسراتيجية »القيادة 

من الخلف«، وعدم املجازفة بالتورط يف حرب برية واس��عة 

النطاق، مع رضورة االنتباه إىل أن الكلفة السياسية للمشاركة 

العسكرية األمريكية ستؤدي الدور الحاسم يف تحديد طبيعة 

القرار األمريي.

املوقفان اإلمارايت والسعودي
أب��دت كل م��ن دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة واململكة 

العربية الس��عودية اس��تعدادهام للمش��اركة بق��وات برية 

يف محارب��ة تنظيم »داعش«، ورهنتا ذل��ك بصدور قرار من 

التحالف الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة يف هذا الشأن، 

ولك��ن املالح��ظ أن الدولتني تتحدثان عن »ق��وات عمليات 

خاص��ة«، وليس ق��وات برية بش��كلها التقلي��دي، فالنقاش 

يتمحور حول ق��وات خاصة للتدخ��ل املرشطي ضد عنارص 

تنظيم »داعش« من أجل تحقيق أقىص فاعلية ممكنة وأقل 

خس��ائر برشية محتملة بني صفوف املدنيني، وهي س��امت 

يصع��ب تحققها يف ظل االجتياحات الربي��ة التقليدية، التي 

ميكن أن تسفر عن ضحايا كثرية بسبب طبيعة حركة القوات 

الربية التقليدية، ما يعني أن التخطيط االس��راتيجي يتمحور 

حول عنرص الفاعلية القتالية.

ويدرك الخرباء العسكريون أن االعتامد عىل القوات الخاصة 

الكفؤة قادر عىل تحقيق تقدم نوعي يف القتال ضد »داعش« 

ألس��باب ع��دة، أهمها أن الرضب��ات الجوي��ة املتواصلة قد 

أجهدت التنظيم وشتت جهوده، وجعلت تركيزه ينصب عىل 

الحفاظ عىل حياة قادته وعنارصه بدالً من التفكري يف التمدد 

والتوس��ع الجغرايف، ك��ام نجحت هذه الرضب��ات يف تدمري 

خطوط إم��داد التنظيم البرشية والعملياتي��ة واالقتصادية، 

حيث توقف��ت تقريباً خطوط إم��دادات النفط التي كانت 

ترفد خزانة »داعش« بنحو مليون دوالر يومياً. 
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واملؤكد أن وجود قوات برية من دول س��نية مثل السعودية 

واإلمارات وغريهام يصب يف سلة صدقية الحرب ضد »داعش«، 

وينسف املزاعم التي ترددها بعض القوى اإلقليمية املذهبية 

حول تورط دول عربية سنية يف متويل التنظيم، ويرجم جدية 

هذه ال��دول يف مكافحة التنظيم، فضالً عام يعنيه هذا الدور 

االس��راتيجي يف حس��ابات املكانة والنف��وذ اإلقليمية؛ مبعنى 

أن مبادرة الس��عودية واإلمارات لإلس��هام بقواتهام الربية يف 

مكافح��ة »داعش« ميثل خط��وة نوعية يف الحامي��ة الذاتية 

للمصال��ح الوطنية للدولتني وتخفي��ف االعتامد عىل الحليف 

األمريي يف حامية األمن الوطني، وبناء مقدرات وطنية قادرة 

عىل صون املكتس��بات الوطنية م��ن دون االعتامد عىل دعم 

خارجي، وهو نهج اس��راتيجي فاعل ب��دأ يف عملية »عاصفة 

الحزم« باليمن، ويتواصل يف التدخل ضد »داعش« يف سوريا، 

ويربط املواقف السياس��ية لدول مجلس التعاون بسلوكياتها 

عىل األرض. ويش��ري تحليل موقف الس��عودية واإلمارات إىل 

أنه ينطوي ضمن مفهوم »خيارات الرضورة«، فلم يكن يعقل 

االكتفاء مبتابع��ة الوضع امليداين للحرب ضد »داعش« وقبول 

فكرة التدخل املبارش من جانب دول أخرى يف مقدمتها إيران، 

والس��يام أن هذ التدخل س��تكون له عواقبه ونتائجه الكارثية 

ع��ىل األمن القوم��ي الع��ريب، يف مرحلة مابع��د دحر تنظيم 

»داعش«، وهي عواقب س��تطال مصالح دول مجلس التعاون 

وبقية الدول العربية، وتؤثر فيها س��لبياً وفق ما س��تؤول إليه 

التفاهامت ولعبة تقاسم املصالح واألدوار والنفوذ بني القوى 

اإلقليمي��ة والدولية وقتذاك. مثة أم��ر آخر يؤكد حتمية خيار 

التدخل ال��ربي املبارش، أنه يقفز عىل االنقس��ام الحاصل بني 

النخ��ب األمريكية حول ج��دوى التدخل ال��ربي األمريي يف 

األزمة الس��ورية، فضالً ع��ن وجود بعض الخط��ط اإلقليمية 

الخبيثة، التي تس��عى إىل إتاحة مج��ال أمام تنظيم »داعش« 

لتهديد اململكة العربية السعودية من الشامل، وبالتايل باتت 

قي��ادات دول مجل��س التعاون يف مواجهة خي��ارات رضورية 

للدفاع عن أمن دولها، وتبني تحركات اس��راتيجية اس��تباقية 

تهدف إىل ردع الخطر قب��ل وصوله إىل أراضيها، وهي خطوة 

الزمة يف التخطيط االس��راتيجي، ولعل الدعم الشعبي القوي، 

ال��ذي تحظى به القيادة الرش��يدة يف دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة، قد أدى دوراً حيوياً يف تبن��ي هذه الخطوة، الرامية 

إىل الدف��اع عن املصال��ح الوطنية، التي ال ترتب��ط بالجغرافيا 

والحدود التقليدي��ة، بل مبجمل الحس��ابات الجيوبوليتيكية، 

التي متتد لتش��مل مصالح اإلمارات وشعبها يف البيئة اإلقليمية 

الت��ي تع��اين أخطار اس��راتيجية جمة. كام ميك��ن القول بأن 

تدخ��ل دول مجلس التعاون املب��ارش يف الدفاع عن مصالحها 

االس��راتيجية س��يزيل الهواجس والش��كوك املثارة حول نوايا 

الق��وى الدولية ومدى جديته��ا يف مكافحة اإلرهاب، ويضمن 

أن التعام��ل مع ه��ذا التحدي االس��راتيجي يتم وفق مصالح 

الشعوب الخليجية، ال وفق أجندات ومصالح القوى اإلقليمية 

والدولية األخرى.

والش��ك أن القرار الس��عودي-اإلمارايت يس��تهدف يف جوهره 

إنقاذ الش��عب الس��وري � عىل عكس ما يروج البعض متاماً � 

فهذا القرار يضع الحلفاء الغربيني أمام مس��ؤولياتهم الدولية، 

وين��زع عنهم حجة تخاذل الرشكاء اإلقليميني يف الدفع بقوات 

بري��ة، ويضع حداً لتدخالت القوات اإليرانية والروس��ية التي 

تزعم قتال »داعش« يف حني أنها تدعم نظام األس��د يف البقاء 

واستعادة النفوذ عىل األرض، وتقديم دعم حقيقي للمعارضة 

الس��ورية املعتدلة التي تواجه رضبات عنيفة من قوات األسد 

وروس��يا وإيران وح��زب الله اللبناين وامليلش��يات الش��يعية 

األخرى املوالية إليران، حيث يسعى كل هؤالء إىل القضاء عىل 

املعارض��ة املعتدلة، ووضع املجتمع ال��دويل يف مواجهة خيار 

كاريث يف سوريا : إما القبول بداعش أو األسد!!.

خالصة 
برغم تعدد املحاذير االس��راتيجية والعس��كرية الصعبة التي 

تحيط بالقرار الس��عودي-اإلمارايت بش��أن االستعداد للتدخل 

الربي يف س��وريا، وهي محاذير واردة يف أي أزمات معقدة من 

هذا النوع، فإنه يظل مبنزلة خيار الرضورة األصوب لتفادي ما 

هو أس��وأ يف األزمة السورية، والشك أن التخطيط االسراتيجي 

للدولت��ني كفي��ل بأخذ الكث��ري م��ن املحاذي��ر واملخاوف يف 

الحسبان، علامً بأن االكتفاء بالصمت يبقى الخيار االسراتيجي 

األس��وأ عىل اإلط��الق يف هذه األزم��ة، التي ت��كاد تخرج من 

س��يطرة الدول العربية والخليجية وتصبح أس��رية لحس��ابات 

األط��راف اإلقليمية والدولية مبا يعنيه ذلك من عواقب ونتائج 

سلبية طويلة األمد عىل األمن الخليجي والعريب.
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 ويض��م املعس��كر األول، الذي يتمرك��ز حول إيران، 

كالً من نظام بّش��ار األس��د فيام تبقى له من س��يطرة 

عىل األرايض الس��ورية، والعراق، والتواب��ع اإليرانية يف 

لبنان )حزب الل��ه( واليمن )جامعة الح��ويث( والعراق 

)امليليشيات الش��يعية( وغزة )حركة الجهاد اإلسالمي(، 

باإلضاف��ة إىل ش��بكة م��ن خالي��ا نامئة وجواس��يس يف 

املنطقة، والس��يام يف دول الخليج العربية. أما املعسكر 

الث��اين، فيض��م القوى الداعم��ة لالس��تقرار يف املنطقة 

بقيادة الس��عودية، وعىل رأس��ها دولة اإلمارات وسائر 

دول االعتدال العريب؛ مرص واألردن واململكة املغربية. 

وعمد أنصار هذه التحليالت إىل إسناد وجهة نظرهم 

تلك بأطر نظرية مستقاة من نظريات العالقات الدولية. 

فمنه��م من يقول إّن رشوط تح��ول الحرب الباردة بني 

املعس��كرين اإلقليميني إىل حرب س��اخنة قد استوفيت 

مع اندالع األزم��ة الس��عودية-اإليرانية، التي ال تتعلق 

بقيام الس��عودية أو غريها بقطع عالقاتها الدبلوماسية 

مع طهران وحسب، وإمنا تتعلق أساساً بالتدخل اإليراين 

املبارش وغري املبارش يف معظم دول املنطقة، وطموحاتها 

القومي��ة يف الهيمنة اإلقليمي��ة، وتبنيها فكرة »الفوىض 

الخالّقة« واستخدامها وسائل »حروب الجيل الخامس« 

لتحقي��ق ذلك. ومنهم من يقول إّن األزمة الس��عودية-

اإليرانية، ومصادر االضطراب األخرى يف املنطقة جعلت 

األزمــــــــــــات الدوليــــــــــــة واحلـــــــــــــرب
ظــاهـــــــرة شـــائـعـــــــة يف السيــــــــاســة العــــــــاملــيــة

منذ تفجر األزمة السعودية-اإليرانية يف يناير املنرصم، ثم بلوغها 

مرحلة الذروة بقطع الرياض عالقاتها الدبلوماسية بطهران، راجت 

تحليالت تذهب إىل أّن الوضع يف الرشق األوسط يزداد اشتعاالً، 

وأّن اإلقليم املضطرب يقرتب من حافة الهاوية أو الحرب. أكرث من 

ذلك، زعم أصحاب هذه التحليالت أّن الحرب إذا وقعت، فلن تظل 

حرباً ثنائية، وإمنا سوف تتحول رسيعاً إىل حرٍب إقليمية واسعة؛ 

يف ظل سياسة املحاور املتضادة بني الفاعلني الدوليني يف املنطقة، 

وانقسام األخرية واقعياً إىل معسكرين متصارعني، هام املحور 

اإليراين ومحور القوى الداعمة لالستقرار اإلقليمي. 

 
د. أمين الدسوقي

استراتيجيات
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العاصمة صنعاء ومعظم املحافظات اليمنية وتحالفهم 

م��ع إي��ران، إىل التدخ��ل العس��كري الخليجي-العريب 

بقي��ادة الس��عودية يف اليمن منذ م��ارس 2015 لدعم 

الحكومة الرشعية، والحؤول دون سيطرة الحوثيني عىل 

سائر البالد، ووقف التمدد اإليراين يف املنطقة.

)3( أزمات متت تسويتها دون اندالع حرب:
هناك عدة أزمات مش��ابهة أو أشد وطأة مل تقد إىل 

ح��روب. فمثالً، أزم��ة العراق-الكوي��ت )1961(، التي 

اندلعت بسبب مطالبة األوىل ضم الثانية بعد استقاللها 

عن بريطانيا، مل تفض إىل حرب. كام أّن األزمة بني مرص 

والس��عودية، جرّاء التدخل العسكري املرصي يف اليمن 

ع��ام 1962 لدع��م الثورة اليمنية والتدخل الس��عودي 

املضاد لدعم نظام الحك��م اإلمامي، مل تنفجر يف صورة 

حرٍب مفتوحة بني الدولتني، باس��تثناء بعض املناوشات 

عىل الحدود اليمنية-السعودية.

واأله��م م��ن ذل��ك أّن األزمة التي حبس��ت أنفاس 

الع��امل لنحو أس��بوعني، وهددت بان��دالع حرب عاملية 

)نووي��ة( ثالثة، ال تبقي وال ت��ذر، وهي أزمة الصواريخ 

الكوبية يف أكتوبر 1962، مل تؤد إىل مواجهة مبارشة بني 

الجزيرة، ث��م إغالقها مضيق تريان يف خليج العقبة أمام 

السفن اإلرسائيلية.

وأفض��ت أزم��ة الخلي��ج )1991-1990( بني العراق 

والكويت أساس��اً إىل حرب��ني دوليتني: الغ��زو العراقي 

للكويت وحرب تحرير الكويت. وحديثاً، دفعت األزمة 

اليمني��ة، نتيجة االنقالب الس��يايس والدس��توري الذي 

نف��ذه الحوثي��ون يف س��بتمرب 2014، وس��يطرتهم عىل 

متثل األزمة مرحلة 
الذروة يف توتر العالقات 

بني فاعلني دوليني 
أو أكرث »بحيث يصبح 
أطراف تلك العالقات 

قاب قوسني أو أدنى 
من احلرب«

االس��تقطاب اإلقليمي جام��داً للغاية؛ م��ا ينذر بتفجر 

الحرب بني املعس��كرين املتصارعني. وهناك من يدعم 

وجه��ة نظره بتحلي��ل تأثري هيكل النظ��ام الدويل عىل 

األزمات الدولية، ويستنتج، بشكٍل أو بآخر، أّن التطورات 

يف هيكل النظام الدويل الراهن، والسيام بروز إرهاصات 

حرب باردة جديدة، قد تفجر رصاعاً يف الرشق األوسط 

بني إيران وتوابعها والسعودية وحلفائها. 

ولك��ن هل تفيض األزمات الدولية، دامئاً أو غالباً، إىل 

الحرب؟ هذا ما تحاول هذه الدراسة اإلجابة عنه؛ لعل 

ما تصل إليه يفيد يف رس��م س��يناريو لتطور األوضاع يف 

املنطقة، عىل األقل يف املستقبل القريب.

)1( مفهوم األزمة وخصائصها:
تُع��د األزمة ظاه��رة ش��ائعة يف السياس��ة العاملية 

بسبب الدرجة القليلة نس��بياً من تنظيم العالقات بني 

ال��دول. وُتثل األزمة مرحلة ال��ذروة يف توتر العالقات 

بني فاعلني دوليني أو أك��ر؛ »بحيث يصبح أطراف تلك 

العالق��ات قاب قوس��ني أو أدىن من الح��رب«. وعليه، 

فه��ي موقف يتس��م بدرجة عالية م��ن التهديد )لقيم 

أو أه��داف أو مصال��ح حيوي��ة للدول��ة( وبالخطورة 

املحتملة )مبعنى إمكانية التأثري الس��لبي عايل املستوى 

ع��ىل قطاعات اقتصادية أساس��ية أو فئ��ات كبرية من 

املواطنني، أو احتاملية االنخراط يف عمليات عس��كرية 

جراء موق��ف األزمة(. باإلضافة إىل ذل��ك، فهناك عادة 

إحساس باإللحاح بصدد املوقف؛ أي االعرتاف بالحاجة 

إىل ق��رار ملواجهة موقف األزمة يف فرتة زمنية محدودة. 

ولذلك، فإن صناع القرار الرئيسيني يشاركون باألساس يف 

اتخاذ قرارت األزمة، يف ش��كل مجموعة صغرية ملعالجة 

املوقف. وتتواكب األزمة مع بعض التغري أو االضطراب 

يف بيئة الدولة الداخلي��ة أو الخارجية؛ مبعنى أنها تثل 

نقط��ة تحول محتملة يف الوضع االقتصادي، أو التكامل 

الوطني، أو عالقة الدولة بدولة أخرى أو أكر. أما عنرص 

املفاجأة )س��واء إذا فهمت بطبيعة املوقف أو توقيته(، 

فليس هن��اك اتفاق بني الباحثني عىل أنه أحد مكونات 

األزمة. فقد يتضمن موقف األزمة عنرص املفاجأة، وقد 

ال يتضمنها.

 )2( أزمات أفضت إىل حروب:
هناك عدة أزم��ات دولية أفضت إىل حروب. وتقدم 

أزمة السويس 1956، التي اندلعت أساساً نتيجة القرار 

امل��رصي بتأميم قناة الس��ويس، وأفض��ت إىل العدوان 

الثاليث )بريطانيا وفرنس��ا وإرسائيل( عىل مرص، منوذجاً 

ع��ىل ذلك. ك��ام قادت أزم��ة مايو 1967 ب��ني كٍل من 

مرص وس��وريا من جهة وإرسائيل م��ن جهٍة أخرى إىل 

حرب يونيو يف العام نفس��ه. وقد أثارت األزمة املذكورة 

التهديدات اإلرسائيلية لس��وريا، وتكثيف عديد القوات 

املرصي��ة يف س��يناء، وإعالن إرسائي��ل حال��ة التعبئة، 

ومطالبة مرص بس��حب قوات الطوارئ الدولية يف شبه 



تنطوي املفاوضات 
على أهمية جوهرية 

يف إدارة األزمات؛ 
انطالقًا من أّن 

التفاوض يف حد ذاته 
علم وفن
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القطبني األمرييك والس��وفيتي. وق��د كانت هذه األزمة 

أش��د مواجهات الح��رب الباردة بني الوالي��ات املتحدة 

واالتحاد الس��وفيتي الس��ابق، وأك��ر أزماته��ا تحميالً 

بإمكانية االنفجار. وقد استمدت األزمة هذه املكانة من 

أنها نقلت معنى الحرب واملواجهة النووية من مستوي 

التصور الذهني املجرد إىل اإلمكانية امللموسة.

ك��ام أّن أزم��ة امللف الن��ووي اإليراين ب��ني الواليات 

املتح��دة وإي��ران، التي وصفه��ا صاحب أش��هر كتاب 

عن األزمة الكوبية، جراهام أليس��ون، بأنها تش��به أزمة 

الصواري��خ الكوبية يف ب��طء تحركها، ولكنه��ا أكر منها 

تعقيداً وتحدياً لصّناع القرار األمريكيني، تت تس��ويتها 

باتف��اق فيينا يف يوليو 2015 بني إيران والقوى الس��ت 

الكربى. 

واألمثل��ة األخ��رى ألزمات مل تنفج��ر يف صورة عنف 

دويل مس��لح عديدة، وتتضمن أزمة الرهائن األمريكيني 

بني إي��ران والواليات املتح��دة )1980-1979(، واألزمة 

الرتكية-السورية )1998(.

)4( إدارة األزمات الدولية:
تُق��دم إدارة األزم��ات، وه��ي مجال مع��ريف مميز، 

اقرتابات ووس��ائل عديدة ومتنوع��ة لتجنب املواجهات 

العس��كرية وخيم��ة العواق��ب، والتي ق��د ال يتوقعها 

أطراف األزمة عند بدايتها. وإدارة األزمات لها قواعدها 

وضوابطها؛ وه��ي يف هذا الجانب عل��م. ولكّن تطبيق 

ه��ذه القواع��د وتلك الضواب��ط مبا يت��واءم والظروف 

الضاغطة واملتغرية واملواقف املفاجئة واملتس��ارعة التي 

يفرضه��ا األطراف يتوق��ف عىل قدرة خالق��ة لصاحب 

القرار أو مدير األزمة؛ ولذلك فهي من هذه الناحية فن 

يتعلق مبوهبة القيادة التي تصقلها املعرفة وتعمقها.

وقد طرح الباحثون عدداً من النامذج تصور املراحل 

التي تر بها عملية إدارة األزمة، وتشمل: مرحلة اكتشاف 

إش��ارات اإلن��ذار املبكر، مرحل��ة الوقاية واالس��تعداد، 

مرحلة احت��واء األرضار أو الحد منها، مرحلة اس��تعادة 

النشاط، ومرحلة التعلم. بيد أّن أوىل الخطوات يف إدارة 

األزمات هو »تعري��ف املوقف«؛ مبعنى معرفة املصالح 

الوطني��ة املهددة، وأولوياته��ا، وطبيعة كل تهديد، وأي 

منها يس��تحق أو ال يستحق اس��تخدام القوة املسلحة، 

وترتي��ب الحلفاء واألصدقاء واملحايدين،... إلخ؛ ما يُعني 

صانع الق��رار عىل صياغ��ة وترتيب الخي��ارات املتاحة 

أمامه، ومن ثم اتخاذ قرار معني. 

ويف دراسته الش��هرية ألزمة الصواريخ الكوبية، طرح 

أليس��ون ثالثة من��اذج التخ��اذ القرار، وه��ي النموذج 

العق��الين أو منوذج الفاعل الرش��يد، منوذج السياس��ات 

الحكومي��ة، ومنوذج العملية التنظيمية أو البريوقراطية. 

وفقاً للنموذج العقالين الرش��يد، يحس��ب صانعو القرار 

التكلف��ة والعائ��د من كل ت��رصف أو بدي��ل متاح، ثم 

يخت��ارون البدي��ل صاحب أعىل عائد وأق��ل تكلفة، أو 

البديل الذي يعزز املصالح واألهداف الوطنية بتكلفة أو 

مخاطر معقولة. وطبقاً لنموذج السياس��ات الحكومية، 

تكون القرارات املُتخذة نتيجة عملية قوامها املس��اومة 

والحلول الوس��ط ب��ني هيئ��ات حكومية عدي��دة، لها 

وجهات نظر مختلفة يف املوقف الذي يس��تدعي اتخاذ 

قرار، ولها مصالح مختلفة ومتنافسة فيام قد تسفر عنه 

عملية صنع القرار. وهكذا، تعكس القرارات خليطاً من 

مصالح الهيئات أو املؤسس��ات املشاركة يف عملية صنع 

القرار. ويف منوذج السياسة البريوقراطية، يعتمد صانعو 

الق��رار يف معظم قراراتهم، والس��يام املرتبط��ة بقضايا 

صغرية والتي هي مجال عمل التنظيامت البريوقراطية، 

عىل استجابات منطية أو إجراءات روتينية. 

وهن��اك عدة اقرتابات إلدارة األزم��ة؛ منها ما يعتمد 

ع��ىل الوس��ائل السياسية/الديبلوماس��ية )املفاوض��ات 

واملساومات، املس��اعي الحميدة، الوس��اطة، التحقيق، 

والتوفي��ق(، أو األدوات القانوني��ة )التحكي��م والقضاء 

الدولي��ني(. ومنها م��ا يُطبق قواعد معين��ة للمنظامت 

الدولي��ة واإلقليمي��ة، أو يوظ��ف أدوات قهري��ة، مثل 

الس��لوك العس��كري غ��ري العني��ف والضغ��وط غ��ري 

العس��كرية )العقوبات االقتصادية، والضغوط السياسية 

والدبلوماس��ية(. بعب��ارة أخ��رى، تتعاي��ش االقرتابات 

السياس��ية والقانونية، والوس��ائل اإلقناعية )باستخدام 

الق��وة الناعم��ة( واألدوات القهري��ة، ب��ل والعنيف��ة 

)باس��تخدام الق��وة الصل��دة(، الت��ي تتضم��ن العنف 

العس��كري والعنف الجامعي، يف إدارة األزمات الدولية. 

ف��إدارة األزم��ة تتكون م��ن دليل يختلط في��ه التهديد 

بتقدي��م الدوافع للخص��م من أجل أْن يقب��ل بالحلول 

الوسط أو يتنازل.

ولكن تظل املفاوضات هي الطريقة األبس��ط واألكر 

استخداماً لحل املنازعات والرصاعات بني الدول. وتقوم 

عىل إجراء محادثات بني األطراف املعنية بهدف الوصول 

إىل حل��ول وس��ط أو اتفاق بينها. وتنط��وي املفاوضات 

ع��ىل أهمية جوهرية يف إدارة األزم��ات؛ انطالقاً من أّن 

التفاوض يف حد ذاته علم وفن. وهنا يُشار إىل املحادثات 

الرسية والخط الس��اخن الذي أنهى األزمة الكوبية. ويف 

هذا الخصوص، يرى جراهام أليسون أّن أحداث أكتوبر 

1962 تق��دم “دليالً حول كيفية ن��زع فتيل الرصاعات، 

وإدارة العالق��ات بني القوى العظم��ى، واتخاذ قرارات 

صائبة حول السياسة الخارجية بوجه عام”.

املصادر:
 Graham T. Allison, The Cuban Missile

 Crisis at 50: Lessons for US Foreign Policy

 Today, Foreign Affairs, July/August 2012

 Essence of Decision: Explaining the  ,---

 Cuban Missile Crisis, 2nd Edition )London:

.)Longman, 1999

 Ömer Göksel İŞyar, Definition and

 Management of International Crises,

 Perceptions: Journal of International Affairs,

.Vol. XIII, Number 4, Winter 2008
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رفسنجاين وانتقاد االنتخابات
بينام تس��تعد ايران إلجراء انتخابات الربملان االيراين ومجلس الخرباء يف نهاية ش��هر فرباير الحايل، تعود 

الجدلي��ة من جديد وذل��ك اللغط الذي يصاحب أي انتخابات فيها. إنه��ا القبضة الحديدية ملجلس صيانة 

الدستور واملتمثلة يف صالحياته يف رفض أو قبول املرتشحني لالنتخابات. 

مل يكن لهذه االنتخابات املرتقبة أن تأيت عىل خالف سابقاتها، حيث عاد مجلس صيانة الدستور ليامرس 

تلك الصالحية ومن بني حوايل 12 ألف مرتش��ح تقدم��وا لالنتخابات تم قبول أكرث من %90 منهم من قبل 

وزارة الداخلي��ة، ولكن جاء دور مجلس صيانة الدس��تور الحقاً لريفض صالحي��ة أكرث من %55 من أولئك. 

حيث مل يتبق لإلصالحني من مرش��حيهم ال�3000 س��وى 30 مرتش��ح فقط ملجلس يضم يف عضويته 290 

مرتش��ح، وتبقى لهم أربعة مرتشحني يف دائرة طهران التي تضم 30 مقعد يف الربملان االيراين، ليعود مجلس 

صيانة الدستور الحقاً ويقبل صالحية 1500 مرتشح من أصل 5500 مرتشح اعرتضوا عىل رفض صالحيتهم.  

هذا األمر عاد من جديد ليدفع برفسنجاين اىل املنابر اإلعالمية وإبداء اعرتاضه عىل ذلك. ويف الواقع أنه 

مل يكن من ضمن الذين ُرفضت صالحياتهم، غري أن هناك عدد من املقربني له ومنهم حسن الخميني حفيد 

قائد ثورة عام 1979م مل يتمكن من الحصول عىل تأييد مجلس صيانة الدستور.

فام الذي حدث؟

فتح رفس��نجاين النار بطريقة مبطنة باتجاه املرش��د عيل خامنئي وعدد من املس��ؤولني يف ايران باعتبار 

أنهم س��اروا عىل خالف نهج الخميني ومل يعتربوا لفضل الخميني عليهم الذي لواله كام قال رفس��نجاين ملا 

وصول��وا ملاهم عليه من مناصب، وبرفضهم لصالحية حس��ن الخميني يقوم��ون برد الهدية التي وهبا لهم 

الخميني بطريقة غري سليمة. 

ينتقل بعدها رفسنجاين ليوجه انتقاد مبارش لؤلئك املسئوليني مخاطب إياهم بالقول:  من الذي أعطاكم 

األهلية؟ من أعطاكم حق إصدار الحكم؟ أي شخص منحكم حق إمامة صالة الجامعة واعتالء املنرب والظهور 

يف اإلذاعة والتلفزيون؟

إن املتتبع للش��أن اإليراين يدرك أن جميع املناصب التي تحدث عنها رفس��نجاين تعود بش��كل مبارش يف 

تعي��ني القامئني عليها من املرش��د االيراين ع��يل خامنئي. هذا األمر أفىض ب��دوره ألن يتصدر مجموعة من 

األصوليني للرد عىل رفسنجاين. حيث أعلن خطيبة الجمعة املؤقت يف طهران أن كل من محمد يزدي رئيس 

مجلس الخرباء، وكذلك أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور قد ناال مكانتهام من قبل املرشد االيراين 

ش��خصياً وكذلك البقية. مبعنى أنه حتى رفس��نجاين الذي يش��غل منصب رئيس مجمع تش��خيص مصلحة 

النظام، نال منصبه من قبل املرشد االيراين.

ويتبقى السؤال هنا، ما هي تلك املساحة التي ميكن القول أن رفسنجاين قادراً عىل أن يؤثر فيها؟

املايض القريب يعطي داللة واضحة أن رفس��نجاين مل يعد بتلك القوة التي من شأنها التأثري عىل املشهد 

السيايس بطريقة مؤثرة يف إبراز نفسه ووصوله من جديد اىل رئاسة مجلس الخرباء عىل سبيل املثال. ولعل 

ذلك يبدو أنه واضحاً لدى رفسنجاين، حيث أن رفض صالحيته يف االنتخابات الرئاسية ومن ثم خسارته أمام 

مهني كني رئاسة مجلس الخرباء، تعطي مؤرش أن النظام االيراين بات ال يطيق رؤيته يف مثل هذه املناصب 

املهمة. هذا األمر لعله يدفع برفس��نجاين اىل اتخاذ أس��اليب مغايرة ومنها الدفع مبقربني له للوصول اىل ما 

ميكن أن يطلق عليه تحقيق موازنة يف القوى داخل هذا النظام ولكنه أمر مستبعد. فبعد كل ذلك االنتقاد 

من قبل رفس��نجاين للنظ��ام يعود ليقول ولنا يف هذه الجملة الكثري لنتأمل��ه، يقول: ال أملك قدرة الضغط 

إلعادة النظر يف مسألة تأييد األهلية فال سلطان يل يف هذه اإلشكالية•

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي
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وتلقي مجلة "درع الوط��ن" نظرة فاحصة عىل الصاروخ 

Meteor BVRAAM  ال��ذي يُعد أقوى الصواريخ جو- 

جو عىل مس��توى العامل، والذي تحاول الجيوش الحديثة 

تعزيز قدراتها به، عىل أس��اس أن حروب الغد س��تكون 

حروب��ا "جوي��ة"، إن مل تكن "فضائي��ة"، بالدرجة األوىل. 

وهذا م��ا يجهل الجيوش تعيد ترتي��ب أولوياتها بالرتكيز 

عىل القدرات الجوية أوال وقبل كل يشء. 

أح��دث   Meteor BVRAAM الص��اروخ   يُعت��ر 

جيل من أنظم��ة الصواريخ جو- ج��و العاملة فيام وراء 

 Beyond Visual Range Air-to-Air الرؤية البرصي��ة

Missile (BVRAAM) system الت��ي ج��رى تصميمها 

بهدف تحديث عمليات االلتحام الجوي يف القرن الحادي 

والعرشي��ن. ويجمع ه��ذا الصاروخ س��ت دول يجمعها 

هدف واحد هو تحييد التهديدات الحالية والجديدة التي 

تتطور تبعا لتطور البح��وث والتجارب. ويؤمن الصاروخ  

Meteor BVRAAM، ال��ذي يعم��ل عىل توجيهه جهاز 

 advanced active radar بح��ث راداري فعال متط��ور

seeker، سالحا صالحا للعمل يف كل األحوال الجوية بغية 

 advanced االش��تباك مع مجموعة كبرية من األه��داف

active radar seeker، ب��دءا م��ن الطائ��رات النفاث��ة 

الدقة وقدرة على االشتباك

دراسات وبحوث

تلعب الصواريخ جو– جو دورا مهام يف حسم نتيجة أي حرب، ويتعاظم 
دورها يف الحروب الحديثة بصورة خاصة. ومن الرضوري شل القوة الهجومية 
املعادية ومنعها من تحقيق النرص. وقد جاءت العمليات الجوية يف مسارح 
العمليات املحفوفة باملخاطر الشديدة يف اآلونة األخرية، باإلضافة إىل 
استخدام طائرات وأنظمة دفاع جوي أرضية أكرث تطورا، وزيادة عدد القوات 
الجوية الحريصة عىل تعزيز قدرات التفوق الجوي لديها أو إعادة تجهيز 
وتهيئة طائراتها املقاتلة املنتظمة يف صفوف الخدمة، جاء كل ذلك ليحيي 
مجددا اهتامم الجيوش بالصواريخ جو- جو مع ظهور التهديدات الجديدة 
التي تزداد خطورة يوما بعد يوم. ولكن إدخال أنظمة استشعار املعلومات 
data sensor، مبا يف ذلك أنظمة عرض املعلومات املثبتة فوق خوذة الطيار 
helmet mounted display systems وقدرة أنظمة التسلح تلك عىل أن 
تكون جزءا من الشبكة، يُعد عنرصا أساسيا لنجاح التفوق الجوي واملهام 
الدفاعية. 

 تصنيف أقوى الصواريخ جو- جو فـي العامل
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الرسيع��ة الحركة، ومرورا باملركب��ات الجوية اآللية (غري 

املأهول��ة) UAVs الصغرية، وانتهاء بصواريخ كروز، األمر 

ال��ذي يجعل وجود مثل هذا الصاروخ أمرا مرغوبا، إن مل 

يكن حتميا، يف الرتسانات العسكرية اليوم.

 Meteor BVRAAM  وقد جرى  تصميم الص��اروخ

لتلبية أش��د املتطلبات، وليكون قادرا عىل العمل يف أشد 

مسارح العمليات صعوبة. والصاروخ مجهز أيضا باتصاالت 

وصلة املعلومات data link communication، ويرمي 

إىل تلبية احتياجات األنظمة اإللكرتونية املرتبطة بالشبكة 

network centric environment ك��ام ميكن تش��غيل 

الصاروخ Meteor باسيتخدام معلومات واردة من مصدر 

آخر ، ومن ثم متكني مستخدم الصاروخ –أي الطيار- من 

امت��الك أك��ر أنظمة التس��لح مرونة عىل وج��ه األرض. 

ويستمد الصاروخ Meteor أداءه الفائق من نظام الدفع 

 unique ramjet propulsion system النفاث الفري��د

 variable وهو عبارة عن الوقود الصلب والتدفق املتغري

ducted rocket والصاروخ األنبويب flow

وي��زود هذا املحرك النفاث الص��اروخ بالقوة الدافعة 

ط��وال م��دة اندفاعه نحو اله��دف املطل��وب اعرتاضه، 

وهو ما مينح املس��تخدم أوس��ع منطقة ملح��ارصة وتتبع 

أي ص��اروخ جو- ج��و، ولضامن تدمري اله��دف املعادي 

تدم��ريا تاما، ج��رى تجهيز الصاروخ بأجه��زة تفجري عند 

 impact and proximity االق��رتاب واالرتطام باله��دف

 fragmentation ع��الوة عىل رأس حريب للتفتيت fuses

warhead ينفجر مبج��رد االرتطام بالهدف أو عند نقطة 

االعرتاض املثىل optimum point of intercept لتعظيم 

القدرة التدمريية للصاروخ.

وق��د جرى تطوير الصاروخ Meteor مبعرفة مجموعة 

من الرشكاء األوروبيني برئاس��ة رشكة الصواريخ املعروفة 

MBDA لتلبي��ة احتياج��ات س��ت دول أوروبي��ة هي 

اململك��ة املتح��دة وأملاني��ا وإيطاليا وفرنس��ا وإس��بانيا 

والسويد، وسيقو الصاروخ بتسليح عدة طائرات مختلفة 

 ،Gripen و Rafale و Eurofighter Typhoon مث��ل

ك��ام ميك��ن اس��تخدامه أيضا لتس��ليح طائ��رات مقاتلة 

 F-35 متطورة أخرى، كام س��يتم اس��تخدامه مع الطائرة

  Lightning II Joint Strike Fighter

بأح��دث  والص��اروخ Meteor BVRAAM مجه��ز 

 active radar seeker أجهزة البحث الرادارية الفعال��ة

 two-way ونظ��ام اتصاالت م��زدوج لوصلة املعلوم��ات

data link communication ومح��رك نف��اث يعم��ل 

 solid-fuelled Ramjet motor الصل��ب  بالوق��ود 

لالشتباك مع مجموعة كبرية ومختلفة من األهداف بدقة 

متناهية للغاية. كام يحمل الصاروخ رأس��ا حربيا لتفتيت 

 blast fragmentation warhead الهدف عند االرتطام

ينفج��ر مبجرد االرتطام بالهدف أو عن��د نقطة االعرتاض 

املث��ىل optimum point of intercept لتعظيم القدرة 

التدمريي��ة للص��اروخ. ويتمت��ع الصاروخ بق��وة مقاومة 

 high countermeasures عالية ضد األنظمة املض��ادة

بدا واضحا مع بداية التسعينيات. وجاء توحيد األملانيتني 

ألول مرة ليوفر سيال من املعلومات املوثوق بها حول أداء 

الصاروخ الرويس املوجه AA-11 Archer القصري املدي.

وق��د كش��فت التحلي��الت املفصل��ة ونتائ��ج تقييم 

الطائرات املس��تخدمة مثل MIG-29، املجهزة بالصاروخ 

الرويس املوجه AA-11 "Archer"، أن العنارص املتعددة 

للصواريخ املوجهة "Sidewinder" الحالية مل تعد مناسبة 

ملواجهة التهديدات الحالية. ويف نفس الوقت، بدا واضحا 

أن صواري��خ االلتح��ام الج��وي القص��رية املدى س��تظل 

محتفظ��ة بأهميتها الكبرية خصوصا يف أش��كال الحروب 

املس��تقبلية. وقد أظهرت عمليات محاكاة القتال الجوي 

 manned املكثف��ة داخل مخت��رات املحاكاة املأهول��ة

simulator أنه يف عمليات االش��تباك الجوي يف املستقبل 

سيزداد عدد الطائرات املعادية العاملة يف املديني القصري 

والقص��ري للغاية اللذين يرتاوحان ب��ني 500 مرتا و 5000 

مرتا أكر مام كان يعتقد الخراء من قبل. 

Python-5 الصاروخ
ميثل الصاروخ Python-5 الجيل الخامس من الصواريخ 

 Rafael Advanced Defense جو- جو التي تنتجها رشكة

Systems، وهو أحدث عض��و ينضم إىل عائلة الصواريخ 

جو- جو من طراز Python ويتميز هذا الصاروخ بقدرته 

عىل االش��تباك مع الطائرات املعادية من عىل مس��افات 

قصرية للغاي��ة وقريبة من مدى م��ا وراء الرؤية. ويُعتر 

الصاروخ Python-5 من أك��ر الصواريخ املوجهة تطورا 

عىل مستوى العامل.

وقد بدأت عملي��ة تطوير الصاروخ Python-5 خالل 

resistance ، ما مينح املس��تخدم أوسع منطقة ملحارصة 

وتتبع أي صاروخ جو- جو.

IRIS-T الصاروخ
يُعت��ر IRIS-T (نظام التصوير باألش��عة تحت الحمراء 

Infra-Red Imaging System ال��ذي يتحك��م املوجه 

 Tail/Thrust Vector الص��اروخ  دف��ع  ذيل/ق��وة  يف 

Controlled) ه��و اس��م الجيل الجدي��د للصاروخ جو- 

 AIM-9L جو القصري املدى الذي س��يحل محل الصاروخ

Sidewinder يف أملاني��ا وبقية الدول الخمس األعضاء يف 

الكونس��ورتيوم األورويب بصورة تدريجية، وتحتاج أملانيا 

وعدد كبري من الدول األوروبية األخرى إىل بديل للصاروخ 

Sidewinder ألس��باب مختلفة، وه��و Sidewinder ما 

يُعترب الصاروخ  
 Meteor BVRAAM

أحدث جيل من 
أنظمة الصواريخ 

جو- جو العاملة 
فيما وراء الرؤية 

البصرية
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دراسات وبحوث

التس��عينيات، وتم كشف النقاب عنه ألول مرة يف معرض 

باري��س الجوي يف ش��هر يونيو ع��ام 2003. وق��د أظهر 

الصاروخ قدرة فائقة عىل رصد األهداف ومالحقتها خالل 

برنامج اختبارات التطوير والتش��غيل التي شملت تقييم 

التوجي��ه  األداء captive carry evaluation وتج��ارب 

homing trials

 AIM-120 AMRAAM الصاروخ جو- جو
 - Raytheon

يُعت��ر الص��اروخ ج��و- ج��و املتط��ور املتوس��ط املدى 

 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile

AMRAAM)) أكر أس��لحة التف��وق الجوي تطورا عىل 

مستوى العامل. ويواصل الصاروخ AIM-120، الذي جرى 

تصميم��ه وتحديث��ه وتجربته وإنتاجه من��ذ أكر من 25 

عاما، متيزه يف تلبية كافة متطلبات الطائرات املقاتلة. وقد 

أثبت الصاروخ قدراته يف أكر من 3,900 تجربة إطالق و 

10 انتصارات يف االشتباكات الجوية.

ويُعت��ر الص��اروخ جو- ج��و املتطور املتوس��ط املدى 

(AMRAAM) س��الحا قوي��ا وفت��اكا، ويتمت��ع مبرونة  

تشغيلية يف تنفيذ السيناريوهات املختلفة مثل االشتباكات 

جو- جو وعمليات اإلطالق من عىل سطح األرض. وعندما 

يُس��تخدم الصاروخ كس��الح يتم إطالقه من عىل س��طح 

األرض يُعت��ر الصاروخ جو- جو املتطور املتوس��ط املدى 

(AMRAAM) الس��الح الرئييس داخ��ل نظام الصواريخ 

 National Advanced القوم��ي  املتط��ور  ج��و  أرض- 

Surface-to-Air Missile System - NASAMS

وعندم��ا يتم اس��تخدام الصاروخ كص��اروخ جو- جو، 

ال يوجد ص��اروخ آخر يضاهي أو يناف��س الصاروخ جو- 

جو املتطور املتوس��ط املدى (AMRAAM) ومينح نظام 

التوجيه الفعال املتقدم لدى الصاروخ الطيارين قدرا كبريا 

من املرونة القتالية والقدرة التدمريية. كام يسمح تصميم 

جهاز الكش��ف seeker design املتط��ور لدى الصاروخ 

برصد األهداف املعادية برسعة يف أشد مسارح العمليات 

صعوبة.

وقد جرى إلحاق الصاروخ جو- جو املتطور املتوس��ط 

املدى Advanced AMRAAM، الذي اش��رتته 37 دولة 

م��ن بينه��ا الواليات املتح��دة والذي أثبت ق��درة قتالية 

 F-16, F-15, عالية، بعدد كبري من الطائرات املقاتلة مثل

 F/A-18, F-22, Typhoon, Gripen, Tornado and

 AIM-120C5 and كام تم دم��ج الصاروخني  Harrier

AIM-120C7 مع الطائرة F-35 دمجا كامال، باإلضافة إىل 

تقديم الدعم واملساندة للطائرة F-35B باعتباره الصاروخ 

F-35 جو- جو الوحيد املؤهل عىل الطائرة

 AIM-9X Sidewinder الص��اروخ 
 - Raytheon

 AIM-9X Sidewinder - Raytheon يُعت��ر الص��اروخ

، أك��ر الصواري��خ جو- ج��و وأرض- جو القص��رية املدى 

املتطورة التي تتبع أهدافها باألشعة تحت الحمراء تطورا 

عىل مستوى العامل. وقد جرى تصميمها مبا يسمح بسهولة 

تركيبها عىل ع��دة منت عدد كبري م��ن الطائرات الحديثة 

مث��ل طائ��رات F-15, F-16, F/A-18 and F-4 املقاتلة 

وطائ��رات A-4, A-6 and AV-8B الهجومي��ة وطائرات 

AH-1 املروحية. كام تشمل طائرات التحالف التي جرى 

 Sidewinder تعديلها مبا يس��مح باس��تخدام الص��اروخ

 Tornado, the JA-37 Viggen and the Sea طائ��رات

Harrier

ويتمي��ز الص��اروخ AIM-9X، ال��ذي يُعت��ر صاروخا 

مزدوج االس��تخدام، بقوته وفعاليته س��واء كصاروخ جو- 

ج��و أو كص��اروخ أرض- جو دون الحاج��ة إىل إدخال أي 

نوع م��ن التعديالت عليه. كام يعم��ل الصاروخ بطريقة 

 multi-mission متوافقة مع القاذفات املتع��ددة املهام

launcher املنصوبة عىل األرض التابعة للجيش األمرييك.

وقد أثب��ت الص��اروخ Sidewinder فعاليت��ه وقوته 

القتالية يف مسارح العمليات املختلفة عىل مستوى العامل 

لسنوات طويلة.

النس��خة   AIM-9X® Block II الص��اروخ  ويُعت��ر 

 AIM-9 Sidewinder الحالي��ة م��ن عائل��ة الص��اروخ

القص��ري املدى الذي تس��تخدمه أكر م��ن 40 دولة عىل 

مس��توى الع��امل. ويقف وراء ه��ذا الجي��ل الجديد من 

الصاروخ Sidewinder 14 عاما من اإلنتاج.

 F-15, عىل طائراتAIM-9X وقد تم نرش الص��اروخ

F-16, and F-18 التابع��ة لس��الحي البحري��ة والج��و 

األمريكيني، فض��ال عن نرشه داخل القوات الجوية يف 18 

دولة خارجية.

ويحت��وي الص��اروخ AIM-9X Block II عىل جهاز 

تفج��ري إض��ايف حدي��ث  و "جه��از رقمي للس��المة ضد 

االنفج��ار" digital Ignition Safety Device مهمت��ه 

تعزيز عمليات املناولة األرضية والسالمة أثناء التحليق يف 

الجو. كام تضم النس��خة Block II أيضا أجهزة إلكرتونية 

محدثة تتيح إمكانية االس��تفادة م��ن التحديثات املهمة 

الجديدة مثل القدرة عىل تصويب الصاروخ نحو الهدف 

 lock-on-after-launch capability اإلط��الق  بع��د 

باستخدام وصلة بيانات datalink جديدة لدعم عمليات 

االش��تباك الجوي مع األهداف املعادي��ة فيام وراء مدى 

الرؤية.

 AIM-132 ASRAAM - MBDA الصاروخ
UK

AIM- بتصميم الصاروخ MBDA UK قامت رشك��ة

fire-and-' "132  كسالح "سهل االستخدام ASRAAM

forget' weapon قادر عىل التعامل مع العوائق املتقطعة 

intermittent target obscuration  الت��ي تحول دون 

رص��د الهدف املعادي مثل الس��حب واألس��لحة املضادة 

املتطورة العاملة باألشعة تحت الحمراء. وعند دمج هذه 

املميزات مع الرمجيات الرقمية الخاصة بتجهيز اإلشارات 

 digital signal-processing and imaging والتصوي��ر

software يس��تطيع الصاروخ ASRAAM رصد كل جزء 

من أجزاء الهدف املعادي مثل املحرك أو مقصورة القيادة 

أو الجناحني. وتشبه الصورة إىل حد كبري الصورة األحادية 

 monochrome األلوان التي تظهر عىل شاش��ة التلف��از

TV picture  ومتن��ح الص��اروخ ق��درة فائقة عىل رصد 

اله��دف من ع��ىل مس��افات بعيدة حتى مع اس��تخدام 

األساليب املضادة مثل الطلقات املضيئة  أو غريها.

وباإلضافة إىل قدرة الصاروخ عىل تصوير الهدف، يسمح 

جهاز الكش��ف للصاروخ باالنط��الق بزاوية عالية بطريقة 

كش��ف الهدف راداريا off-boresight angles، سواء عىل 

وض��ع "ارصد الهدف قبل اإلط��الق أوال" lock-before أو 

 lock-after-launch "وضع "ارصد الهدف بعد اإلط��الق

modes ونظرا للسهولة الشديدة التي ميكن بها استخدام 

الصاروخ يس��تطيع الطي��ار التصويب عىل ع��دة أهداف 

مختلفة باستخدام عدة صواريخ يف آن واحد.
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ولزيادة رسع��ة الص��اروخ ASRAAM وإطالة مداه 

 low-drag التش��غييل ج��رى وض��ع تصمي��م انس��يايب

design، ووض��ع زعانف خلفية tail fins بهدف التحكم 

والس��يطرة، كام تم تصميم محرك حديد قليل الضوضاء 

 low-signature, مزدوج الحرق يعمل بالوق��ود الصلب

 dual-burn, high-impulse solid rocket motor

 ASRAAM لتأمني الطاقة الالزمة. وعند مقارنة الصاروخ

بغ��ريه م��ن الصواري��خ املش��ابهة األخرى نج��د أن هذا 

املح��رك الجدي��د يعمل عىل تحس��ني التس��ارع الفوري 

القص��وى  والرسع��ة   instantaneous acceleration

maximum cruise velocity للتحليق يف الجو

ويتم توجيه الصاروخ ASRAAM نحو هدفه إما عن 

طري��ق النظر أو عن طريق أنظمة االستش��عار املجوقلة 

املوجودة ل��دى طائرة اإلطالق. وبعد اإلطالق، يتس��ارع 

الص��اروخ إىل رسعة تزيد عىل 3 م��اخ بينام يتم توجيهه 

إىل الهدف املنش��ود عن طريق اس��تخدام جهاز الكشف 

العامل باألش��عة تح��ت الحم��راء IR seeker. ويتحقق 

تفج��ري الرأس الح��ريب املحتوي عىل عبوة ناس��فة عالية  

عن طريق اس��تخدام إم��ا جهاز التفج��ري العامل بالليزر 

laser proximity fuse أو جهاز التفجري مبجرد االرتطام 

impact fuse

A-Darter - Denel Dynamics الصاروخ
هو عبارة عن صاروخ جو- جو من الجيل الخامس يعمل 

 Imaging Infrared SRAAM باألش��عة تحت الحمراء

air-to-air missile system ويتمت��ع بخاصي��ة رص��د 

الهدف بع��د اإلط��الق lock-on after launch والتتبع 

ع��ن طريق الذاك��رة. وميك��ن تعديل توجي��ه الصاروخ 

A-Darter نحو الهدف بلستخدام رادار الطائرة أو صورة 

الهدف عىل خوذة الطيار أو املس��ح الذايت الفعال للغاية 

  radar silence إذا أراد الطي��ار تعطيل جه��از ال��رادار

وتس��مح الزوايا الكبرية لدى جهاز الكش��ف وخفة حركة 

البدن الحارجي بالتصويب عىل الهدف بطريقة كش��ف 

الهدف راداريا off-boresight angles كام ميكن اعرتاض 

اله��دف عىل مس��افات بعيدة فيام وراء مدى الكش��ف 

 beyond IR detection range باألش��عة تحت الحمراء

عن طريق اس��تخدام خاصية رص��د الهدف بعد اإلطالق 

lock-on after launch capability الت��ي يتمت��ع به��ا 

A-Darter الصاروخ

 R-77 -Vympel Design الص��اروخ 
Bureau

 R-77 (RVV-AE) (NATO: AA-12 يُعت��ر الص��اروخ

Adder) صاروخ��ا جو- جو متوس��ط امل��دى أرشف عىل 

 State Machine-Building Design تطوي��ره مكت��ب

Bureau "Vympel" وه��و قادر عىل االش��تباك مع عدة 

أهداف معادية يف آن واحد ومقاومة األس��اليب املضادة. 

وميك��ن نرش الص��اروخ R-77 (RVV-AE) عىل طائرات 

MiG/Sukhoi املقاتل��ة والطائ��رات األجنبي��ة األخ��رى 

وأنظم��ة التس��لح املضادة املنصوبة ع��ىل األرض. وميكن 

 AKU-170E إطالق الصاروخ من عىل منت وحدة إطالق

املوجودة عىل منت الطائرة.

ويحم��ل الصاروخ R-77 رأس��ا حربيا مزودا بش��حنة 

متفجرة زن��ة 22,5 كيلوجراما ملس��افة 80 كيلومرتا كحد 

أقىص. 

Champ الصاروخ
نجحت رشكة "بوينج" ومختر األبحاث التابع لسالح الجو 

األمرييك يف تطوير "مرشوع الصاروخ املتطور العايل القوة 

Counter-electronics High- "املض��اد لإللكرتوني��ات

 powered Microwave Advanced Missile Project

CHAMP وه��و عب��ارة عن بدي��ل غري فتاك لألس��لحة 

الحركي��ة kinetic weapons وق��ادر ع��ىل ش��ل حركة 

األهداف اإللكرتونية. ويس��مح هذا الصاروخ للعسكريني 

بالرتكي��ز عىل هذه األهداف مع تقليل األرضار الثانوية أو 

حتى منعها.

باإلضافة إىل ذلك، يتمتع الصاروخ بسلس��لة أطول من 

املعلوم��ات الخاصة مبراقبة ال��رادار واملعلومات املتعلقة 

مبنع التش��ويش. ورصح الجرنال هربرت كارليس��ل، مدير 

قيادة القتال الجوي التابعة لس��الح الج��و األمرييك، بأن 

وجود مح��رك نفاث إض��ايف مينح الص��اروخ مدى أطول 

 F-22 and لتهدي��د، ليس الطائرات املقاتلة الش��بح مثل

F- األمريكية فحس��ب، بل والطائ��رات القاذفة وطائرات 

التموين الجوي العمالقة األمريكية أيضا.

الصاروخ K-77M البعيد املدى
هو صاروخ جو- جو طويل املدى جرى تصميمه ملواجهة 

الطائرة املقاتلة الش��بح PAK T-50 التابعة لسالح الجو 

ال��رويس. والصاروخ م��زود ب��أدق نظام توجي��ه للرادار 

ت��م إنتاجه حتى يومنا هذا. وتم تصميم جهاز الكش��ف 

 Active Phased Array Antenna (APAA) ال��راداري

radar seeker  بهدف تجنب إطالق الصاروخ من جانب 

الطائ��رة املعادية التي تنفذ من��اورات عنيفة يف املناطق 

القريبة من أجل الخروج من زاوية رؤية الكاشف.

 Active Phased Array ويتميز الكاش��ف ال��راداري

Antenna (APAA) radar seeker بزاوي��ة رؤي��ة أكر 

من أجهزة الكشف الرادارية القدمية ذات الزؤية الضيقة، 

ومن ث��م تقليل فرص عدم إصابة اله��دف. وبوجود هذا 

الكاش��ف الجدي��د يعتر الص��اروخ الجديد وس��يلة قتل 

مطلق��ة إذا ما قورن بصواريخ جو- جو املحلية واألجنبية 

األخرى.

وتم الكش��ف عن وجود الص��اروخ K-77M يف أواخر 

ع��ام 2013، ومن املتوقع أن يدخل مرحلة اإلنتاج الكمي 

لخدمة سالح الجو الرويس والعمالء الخارجيني بحلول عام 

 Active Phased 2015. ويتكون جهاز الكشف الراداري

Array Antenna (APAA) radar seeker م��ن ع��دد 

كبري من الخاليا املخروطية الشكل التي يتم تركيبها أسفل 

الغطاء املثبت عىل مقدمة الصاروخ.

وتتلق��ي كل خلية من الخاليا جزءا من اإلش��ارة ولكن 

ما أن يتم تجهيز اإلش��ارة رقميا يجري اختزال املعلومات 

الواردة من كل الخاليا يف ش��كل ص��ورة متكاملة. ومتكن 

هذه الص��ورة املتكاملة الص��اروخ K-77M من التعامل 

الفوري مع االنحرافات الحادة للهدف، األمر الذي يجعل 

عملية االعرتاض أمرا حتميا•

املصادر:

:Text / Photo credit

www.raytheon.com

www.mbda-systems.com

www.wikipedia.org

www.boeing.com

www.af.mil
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تحدث بن جوريون، يف اجتامع تدش��ن الهيئة لرؤس��اء تحري��ر الصحف، ليعطيهم ما 

ميك��ن وصفه بالتوجيه االس��راتيجي لعملهم، فقال: »يجب علين��ا أن نزن أقوالنا، وال 

نعطي العدو معلومات، وال نزرع الفتنة والفوىض يف شعبنا«.

ستستمر إرسائيل بعد ذلك يف االمتثال لتوجيه بن جوريون االسراتيجي، وستسخر آلة 

الدعاية واإلعالم من أجل اإلعالم الحريب، حتى إن رئيس الوزراء الالحق شارون سيضم 

إىل صالحياته سلطة »الرقابة عىل أنظمة البث«، يف العام 2001.

لك��ن التطورات التي طرأت عىل أنظمة االتص��ال، وحالة االنفتاح والتعدد التي ميزت 

الوس��ط االتصايل الدويل واإلقليمي واملحيل الحقاً، س��تجرب الدول��ة العربية عىل إجراء 

تغيريات جوهرية يف تلك االسراتيجية.

س��يأيت املنظرون اإلرسائيليون الحق��اً ليطالبوا إعالم الدولة العربية ب�«كس��ب العقول 

والقلوب«، مبوازاة »تحطيم معنويات األعداء والخصوم، ورفع الروح املعنوية للمقاتلن 

والشعب«.

يف م��ارس من العام 2010، س��يخاطب وزير الدفاع آنذاك إيهود ب��اراك جنوداً وقادة 

وإعالمين، وس��يطلب منهم أن »نجعل العدو يفهم من رس��ائلنا اإلعالمية أنه ال يقوى 

عىل حربنا، وليس أمامه سوى السالم«.

تش��ري التجارب الت��ي مرت بها إرسائيل يف هذا الصدد إىل تحول جوهري، س��يمكن 

وصفه بأنه أخذ آلة الدعاي��ة واإلعالم املصاحبة للحرب من موقع »الدعاية الفجة« 

إىل مس��احة واس��عة تعتمد »اس��راتيجية متكاملة«، وهي تجربة جديرة بالدراسة 

بكل تأكيد.

حاجز النار 
بدأ السياس��يون العقائديون بلفت أنظارنا إىل مدى تأثري اإلعالم يف صياغة الرأي العام 
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اإلعالم واحلرب... 
من الدعاية الفجة 

إىل االسرتاتيجية 
املتكاملة

غداة إعالن دولة إرسائيل، بدأ رئيس 

الوزراء آنذاك ديفيد بن جوريون، بتأسيس 

عدد من الهيئات واملنظامت، التي رأى أنها 

رضورية وحيوية لتعزيز الدولة الوليدة، 

التي تعيش يف محيط من العداء، وتواجه 

التحديات الجسام.

من أوىل الهيئات التي حرص بن جوريون 

عىل تأسيسها آنذاك »هيئة رؤساء تحرير 

الصحف«، وهي الهيئة التي ألزمت 

السلطات من خاللها جميع رؤساء التحرير 

يف صحف الدولة كافة باالشرتاك يف 

عضويتها، واالمتثال لقراراتها.

بقلم : 
ياسر عبد العزيز
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وبلورته أثناء الرصاع��ات والحروب؛ فها هو هتلر يقول 

يف كتاب��ه »كفاحي«: »إن دور حاج��ز النار الذي تنفذه 

املدفعية، س��تقوم به يف املستقبل الدعاية، التي ستعمل 

ع��ىل التحطيم املعن��وي للخصم قب��ل أن تبدأ الجيوش 

عملها«.

وقد كان الزعيم السوفييتي الشيوعي نيكيتا خروتشوف 

أكرث وضوحاً يف ذلك؛ إذ قال بدوره: »الصحافة س��الحنا 

الفك��ري واأليديولوج��ي، فإذا كان الجيش ال يس��تغني 

عن الس��الح يف القتال، فإن الحزب الشيوعي ال يستطيع 

القي��ام بأعامله يف امليدان الفك��ري واأليديولوجي بغري 

سالح الصحافة«.

وحن ح��اول الربوفس��ري األمري��ي الش��هري يف جامعة 

هارف��ارد، جوزيف ن��اي، أن يصوغ العالق��ة بن اإلعالم 

وال��رأي الع��ام يف كتابه امله��م: »القوة الناعمة: س��بل 

النجاح يف عامل السياس��ة الدولي��ة«، الذي صدر يف العام 

2004، ق��ال إن »املع��ارك ال ميك��ن أن تُرب��ح فقط يف 

ميادي��ن القتال، وأن الكاس��ب يف الحرب هو ذلك الذي 

تكسب قصته يف اإلعالم«.

إنها حرب إذاً تلك التي تخوضها بعض وسائل اإلعالم من 

أج��ل إحداث تأثري مع��ن يف نفوس جمهور معن لخلق 

رأي عام بعينه؛ أو هي إحدى أدوات تلك الحرب.

يح��دث هذا يف الرشق كام يحدث يف الغرب متاماً، ففي 

أن وس��ائل اإلعالم تؤدي دوراً مهامً يف بلورة الرأي العام 

وتشكيل اتجاهاته خالل فرات الحرب والرصاعات.

تقول الباحثة هالة بغدادي يف دراستها التي حصلت بها 

عىل درجة الدكت��وراه من كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 

عام 2007، تحت عنوان: »التغطية اإلخبارية للفضائيات 

العربية«، إن »القن��وات اإلخبارية تحدث تأثرياً بالغاً يف 

اتجاهات الرأي العام العريب تجاه األحداث الجارية«.

وتشري الباحثة يف رسالتها، إىل أن نتائج أبحاثها التطبيقية 

أظهرت أن بعض القن��وات اإلخبارية متتلك القدرة عىل 

»إقناع الجمه��ور العريب بتبني وجهة نظر جديدة تجاه 

القضايا العربية«. 

ويف دراس��تها املعنونة ب� »دور اإلعالم الفضايئ العريب يف 

الثورات العربية«، املقدمة إىل مؤمتر جامعة »فيالدلفيا« 

الس��ابع عرش، بعامن، األردن، يف نوفمرب 2012، توصلت 

الدكتورة م��ي العبدالل��ه إىل أن »الفضائي��ات العربية 

مكن��ت الجمهور م��ن متابعة القضاي��ا الحيوية بصورة 

أفضل، وباقرابها من الش��ارع العريب أصبحت ذات تأثري 

أكرب ع��ىل الناس، وبالتايل باتت داعامً حقيقياً لنجاح أي 

ثورة أو انتفاضة تحدث يف املنطقة«.

مدى التأثري
يقول الكاتب األمريي فيليب سيب، معلقاً عىل أحداث 

املعارك ال ميكن 
أن تُربح فقط يف 
ميادين القتال 
وأن الكاسب يف 

احلرب هو ذلك الذي 
تكسب قصته يف 

اإلعالم

يونيو من العام 2005، أراد أمين الظواهري الرجل الثاين 

يف تنظي��م »القاعدة« آنذاك أن يق��دم النصح إىل زعيم 

التنظيم يف العراق يف ذلك الوقت أيب مصعب الزرقاوي، 

فبعث إليه برس��الة جاء فيها قوله: »وتذكر دامئاً يا أخي 

أن نصف معركتنا يف اإلعالم«.

تؤكد غالبية الدراسات واألبحاث التي أجريت يف الواقع 

السيايس واالجتامعي العريب يف العقود الخمسة األخرية 
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الغزو األمريي للعراق يف العام 2003: »ال تخاض معركة 

كس��ب العق��ول والقل��وب يف منطقة الرشق األوس��ط 

يف ش��وارع بغداد فق��ط، بل يف ن��رشات األخبار وبرامج 

الفضائي��ات الحواري��ة«، فقد رأى س��يب أن األس��اليب 

التقليدية لصنع السياس��ة الدولي��ة أوقات األزمات »قد 

ت��م تجاوزها بفعل تأثري اإلع��الم الجديد والبث الفضايئ 

وأدوات أخرى عالية التقنية«.

لكن الق��درة عىل إح��داث التأثري املطل��وب يف أوقات 

الرصاع املحتدمة باتت تتطلب تكنيكات جديدة، وهي 

تكنيكات تنطلق من رضورة التخيل عن فكرة »الرسائل 

املبارشة البس��يطة«، التي يتم توجيهها من آلة الدعاية 

الحكومي��ة؛ مثل تلك التي قام��ت بها الدعاية النارصية 

يف مواكب��ة هزمية يونيو 1967، أو تل��ك التي اعتمدتها 

الحكومة العراقية خ��الل حرب الخليج األوىل مع إيران 

)1988-1980(، وما تالها خ��الل أزمة احتالل الكويت، 

وصوالً إىل تحريرها، الذي انتهى باحتالل العراق نفسه، 

وكان عنوان��اً لهزمي��ة فك��رة الدعاية الحربي��ة املبارشة 

الفجة.

االسرتاتيجية الجديدة
هناك عدد من الخطط االسراتيجية الدعائية واإلعالمية 

التي ميكن وصفها بأنها تتامىش مع االسراتيجية الجديدة 

الس��تخدام اإلع��الم والدعاي��ة يف حامية األم��ن القومي 

وتعزي��ز فرص كس��ب الحروب والنزاع��ات؛ لعل أهمها 

املواكبة اإلعالمية لعملية تحرير الكويت، وغزو العراق، 

وكوس��وفو، وحرب »فوكالند«، وإطاحة القذايف، والحرب 

الراهنة يف سوريا.

وق��د اعتمد االقراب االس��راتيجي الجدي��د عىل محاور 

محددة؛ منها ما ييل:

توسيع املجال:
ل��ن يكون اإلع��الم الحريب مج��رد إدارة تابع��ة للجيش، 

تص��در بيانات، وتبث صوراً وأفالم��اً من إنتاج الحكومة 

أو القوات املس��لحة فقط، لكنه سيتسع ليشمل وسائط 

اإلع��الم العاملة عىل هامش الرصاع كاف��ة، مبا فيها تلك 

التي تتبع العدو نفسه، أو التي تقف عىل الحياد.

س��يتم تطوير الرس��ائل االتصالي��ة لتبدو م��واد خربية 

وتحليلي��ة مهنية، وس��يتم إتاحتها وتوزيعه��ا وبثها عرب 

جميع األقني��ة، باعتبارها أخب��اراً وتقارير ومقاالت غري 

دعائية.

وستكون هناك مئات الصفحات والحسابات عىل مواقع 

التواصل االجتامعي، وهي صفحات وحس��ابات ال تعود 

للمتحدثن العس��كرين ورج��ال الس��لطة وتنظيامتها، 

لكنها ستكون منسوبة لشخصيات مشهورة، أو منظامت 

مجتمع مدين، أو ناشطن عادين.

سيضمن ذلك اتس��اع رقعة التأثري، وس��يتلقى الجمهور 

الرس��ائل باعتبارها م��واد صحفية وإعالمية، وس��يكون 

أقرب إىل تصديقها واالقتناع بها، مقارنة بتلك التي تحمل 

األختام الرسمية.

رقابة مرنة:
وعوضاً عن س��لطات الرقاب��ة الصارمة، الت��ي تدقق يف 

البيانات واألخبار، ومتنع معظمها، أو تجرب وسائل اإلعالم 

ع��ىل اس��تقاء املعلوم��ات الخاصة بالح��رب من مصدر 

سيطور اإلعالم 
احلربي أذرعًا إعالمية 
غري تابعة مباشرة له 
بعضها يعمل داخل 
الدولة وبعضها اآلخر 

يعمل خارجها

محدد، ستكون الرقابة أكرث مرونة.

س��تعتمد السلطات وس��ائل اإلقناع الناعمة، وستتوقف 

ع��ن قتل الصحفين أو س��جنهم أو منعه��م من مزاولة 

عمله��م أو مصادرة أدواته��م املهنية، لكنه��ا مع ذلك، 

س��تحدد له��م مج��ال عمله��م، وس��تخربهم بعواقب 

ن��رش بعض املواد الت��ي تخل باعتب��ارات األمن الحريب، 

وس��ترشكهم يف صياغة بعض القواع��د وااللتزامات التي 

تضمن له��م القيام مبهامهم م��ن دون تعريض املصالح 

العليا للخطر.

وب��دالً من سياس��ة »أقف��اص الدج��اج«، الت��ي كانت 

تعتمده��ا األنظمة املغلقة، س��يتم اس��تخدام سياس��ة 

»الحدائق املفتوحة املُس��يجة«، حيث ستحرص إدارات 

اإلع��الم الحريب عىل تنظي��م الزيارات املقننة ملنس��ويب 

وسائل اإلعالم لبعض املواقع، بصحبة القوات.
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وستوفر لهم مجاالً خصباً واسعاً لصنع القصص والتصوير 

والتس��جيل ولقاء املصادر وكتاب��ة التحليالت، لكن كل 

هذه الفرص س��تكون تح��ت إرشاف ومتابعة صارمن، 

بحيث يتم ضامن السيطرة عىل املحتوى الناتج عن مثل 

تلك الزيارات واللقاءات.

الرصد:
ال ميك��ن أن يقوم اإلع��الم الحريب الناج��ح مبهمته عىل 

النحو األمثل من دون رؤية واسعة ودقيقة لكل ما ينرش 

بشأن الرصاع يف وسائل اإلعالم املؤثرة.

يستلزم هذا تطوير وحدات رصد ذكية ومتكاملة، وعىل 

ال ميكن أن يقوم 
اإلعالم احلربي الناجح 

مبهمته على النحو 
األمثل من دون رؤية 

واسعة ودقيقة 
لكل ما ينشر بشأن 

الصراع يف وسائل 
اإلعالم املؤثرة

هذه الوح��دات أن تبدأ بتحديد نط��اق الرصد، بحيث 

يشمل جميع الرس��ائل ذات الصلة، وأن توفر الراصدين 

املؤهلن، لي يس��تطيعوا رصد املواد املهمة، وتصنيفها، 

وتحليله��ا، وإطالع القادة واملس��ؤولن عليه��ا، وتقديم 

أوراق السياس��ات والتوصي��ات الالزم��ة، التي ال تكتفي 

بتحليل املرصود فقط، ولكن تقرح أيضاً س��بل التعامل 

معه، عرب أنشطة اتصال ناجعة.

املبادرة:
س��يعتمد اإلعالم الح��ريب يف ثوبه الجدي��د عىل امتالك 

زمام املب��ادرة يف معظم األخب��ار والقصص التي تخص 

العملي��ات الحربية أو املواكبة السياس��ية واالقتصادية 

واالجتامعية والثقافية لها.

يعني هذا أن تكون أول من يعلن، وأول من يبادر بنرش 

الصور والفيديوهات بقدر اإلمكان.

يف ح��ال كان العدو، أو أي من وس��ائل اإلعالم األخرى، 

ه��و املبادر بكش��ف معلومات أو وقائ��ع، فإن الرسعة 

يف إط��الق الرواي��ة الخاصة بالدول��ة والجيش الوطني، 

ستكون عامالً مهامً وحيوياً، لتطويق آثار اإلعالن األويل.

إن التباط��ؤ واالنتظ��ار لح��ن تدبيج الرواي��ة املضادة، 

س��يعني س��يادة املفه��وم املب��ديئ، لذلك، ف��إن وجود 

وحدات مدربة عىل الرد الرسيع س��يكون رضورياً، ومن 

ضم��ن اآلليات التي تس��اعد عىل تحقي��ق ذلك، وجود 

وح��دات ذكي��ة إلدارة األزمات، وهي الوح��دات التي 

تطور س��يناريوهات للتعامل مع أحداث طارئة، بحيث 

تتف��ادى عن��رص املفاجأة، وتك��ون قادرة ع��ىل صياغة 

الرسائل املضادة يف أرسع وقت.

الكتائب اإللكرتونية:
ألن الع��دو ميتلك »ميليش��يات« إلكروني��ة، قادرة عىل 

بث الرس��ائل والصور والفيديوهات، وتأطري الرأي العام 

يف اتج��اه محدد، عرب اإللحاح والرس��ائل املصطنعة، فإن 

وجود »كتائب إلكرونية« داعمة، سيس��هل اس��تيعاب 

مخاطر تلك العمليات.

س��تكون املعركة س��هلة، إذا كانت تل��ك الكتائب متتلك 

أدوات تقني��ة وفني��ة احرافية، وتتح��ىل بقدر كبري من 

االنتشار عىل وسائط التواصل االجتامعي.

وستكون املعركة أسهل إذا كان هؤالء املتعاونون نشطاء 

عادين، من الذين يؤمن��ون برضورة الدفاع عن دولتهم 

وأمنهم القومي عرب تلك الوسائط.

غسل األخبار والقصص:
س��يطور اإلعالم الحريب أذرع��اً إعالمية غري تابعة مبارشة 

له، يف صورة وسائل إعالم، وفضائيات، ومواقع إلكرونية، 

ومدونات، بعضه��ا يعمل داخل الدول��ة وبعضها اآلخر 

يعمل خارجها.

ستكون مهمة تلك الوسائط نرش بعض القصص واألخبار، 

التي تخدم اس��راتيجية الدفاع، لكنها لن تكون منسوبة 

مب��ارشة لإلع��الم الحريب، وه��و األمر الذي س��يزيد من 

صدقيتها، وسيعظم أثرها.

وبش��كل عام، فإن براعة اإلعالم الح��ريب واحرافيته لن 

تكون قادرة وحدها عىل حس��م املعارك، لكنها ستكون، 

ب��كل تأكي��د، عامالً حيوياً مس��اعداً ورضورياً، لكس��ب 

املعركة، التي لن يحسمها سوى االنتصار عىل األرض.



تاريـــخ مرتزقــــة احلــــروب عـــرب العصــــور
ال ينطبق عليهم ما ينطبق على البشر

ال توجد أدىن صلة بني املحارب واملرتزق، فاألول يقاتل من أجل قضية 

عظيمة، والثاين يشارك يف املعارك من أجل منفعة مادية. واملقاوم يثبت 

عىل مبادئه ومواقفه طاملا وافقت روح الجامعة التي يعمل معها، 

ومتاشت مع القضية التي يؤمن بها، أما املرتزق فيبدل والءه حسب 

مصلحته، التي ال تخرج يف أغلب األحوال عام سيتقاضاه من أجر نظري 

حمل السالح.

إعداد:
د. عمار علي حسن

وإذا س��عى املق��اوم إىل الحصول عىل مقاب��ل مايل نظري 

مرابطت��ه أو نضال��ه أو نزال��ه تحول إىل مرت��زق، كام أن 

املرتزق بوسعه أن يكون مقاوماً إن تخىل عن أجره، وعن 

الجي��ش النظامي الذي يقاتل يف صفوف��ه، وانضم إىل أي 

حركة نضال ش��عبية، ترفع الس��اح يف وجه عدو خارجي 

أو حاكم جائر. 

ويختلف املرتزق عن الجندي النظامي الذي يقاتل دفاعاً 

عن وطن��ه، ويعترب أن أداء الخدمة العس��كرية اإللزامية 

واجب عليه كمواطن، وجزء أسايس من املصلحة القومية، 

التي تع��ود عىل األفراد جميعاً بالنفع، حني يعيش��ون يف 

اطمئنان وميارس��ون حياته��م اليومية يف أمان ألن القوات 

املس��لحة تحمي الحدود، وترعى الحمى، وتقف يف وجه 

أي عدو طامع. 

وله��ذا فإن مختلف تعريفات املح��ارب أو املناضل تتفق 
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عىل إيجابيته وطهر مسلكه، وتحمل قدراً جلياً من تشجيع 

الناس ع��ىل أن يحذوا حذوه. أما االرت��زاق فيحمل صورة 

س��لبية عىل الدوام، سواء يف املعاجم اللغوية أو القواميس 

العلمية املتخصصة، أو عن��د مختلف املفكرين واملؤرخني 

والفاسفة وخرباء االسرتاتيجية الحديثة. 

فاملعج��م الوجيز مث��اً يعرف املرتزقة بش��كل عام بأنهم 

»أصح��اب جراي��ات ورواتب مق��درة« ويع��رف مرتزقة 

الح��روب بأنهم »الذي��ن يحاربون يف الجيش عىل س��بيل 

االرت��زاق، والغالب أن يكونوا من الغرباء«. ويعرف ميثاق 

جني��ف املرت��زق Mercenary أنه فرد ت��م تجنيده بنزاع 

مس��لح يف دولة غ��ري موطنه األصيل، هدفه األس��ايس هو 

الرتبح من اشرتاكه يف القتال، ولذا فهو يؤجر جهده وخربته 

القتالي��ة ملن يدفع له، ومن ث��م فهو يفتقد إىل املرشوعية 

الت��ي متن��ح للمقاتلني يف الح��روب العادلة، س��واء كانت 

نظامية أو بواسطة مقاتيل العصابات واملقاومني. 

 وينتم��ي املرتزقة ع��رب التاريخ إىل املهمش��ني من البرش، 

س��واء كانوا فقراء معدم��ني أو لقطاء أو محاربني نظاميني 

مرسحني من الخدمة العس��كرية. وتس��يطر عىل املرتزقة 

روح االنتهازي��ة واألناني��ة املفرطة والتعط��ش الدائم إىل 

ال��دم، وهم يفتقدون إىل معاين الفروس��ية ويفتقرون إىل 

االلتزام مبا توجبه من سلوك أثناء الحرب، كام أنهم عدميو 

الضامئر، ال يحفلون كث��رياً بالرشف والوطنية، وال يتحلون 

بالش��جاعة، ووالؤهم مل��ن يدفع أكرث، وهمهم األس��ايس 

ه��و إرضاء من يؤجرهم، ولذا فإنه��م مييلون بطبعهم إىل 

الخيانة.

وينص��ح ابن خلدون الحكام والس��اطني أال يعتمدوا عىل 

املرتزق��ة يف تثبي��ت أركان س��لطانهم، وأن يوفروا األموال 

الطائل��ة التي ينفقونها عليه��م، ألنهم مهام أجزلوا العطاء 

له��م فإنهم ليس بوس��عهم أن يضمنوا والءهم، وس��يظل 

ملكه��م مه��دداً طامل��ا كان يحتم��ي يف س��يوف املرتزقة 

ورماحه��م. وهن��ا ينتقد ابن خلدون الس��لطان املس��تبد 

ال��ذي ينزل��ق إىل خصومة م��ع املحكوم��ني و”يحتاج يف 

مدافعته��م ع��ن األمر وصده��م عن املش��اركة إىل أولياء 

آخرين من غري جلدتهم، يس��تظهر بهم عليهم، ويتوالهم 

دونه��م، حت��ى يكونوا أقرب إليه من س��ائرهم وأخص به 

قرباً واصطناعاً، وأوىل إيثاراً وجاهاً، ألنهم يستميتون دونه 

يف مدافع��ة قومه ع��ن األمر الذي كان له��م والرتبة التي 

ألفوها يف مشاركتهم، فيستخلصهم صاحب الدولة حينئذ، 

ويخصهم مبزيد من التكرمة واإليثار، ويقس��م لهم مثل ما 

للكث��ري من قومه ويقلدهم جليل األع��امل والواليات من 

الوزارة والقيادة والجباية، وما يختص به لنفس��ه، وتكون 

خاص��ة له دون قومه م��ن ألقاب اململك��ة، ألنهم حينئذ 

أولياؤه األقربون ونصحاؤه املخلصون، وذلك حينئذ مؤذن 

باهتض��ام الدولة وعامة عىل املرض املزمن فيها، لفس��اد 

العصبي��ة التي كان بناء الغل��ب عليها، ومرض قلوب أهل 

الدول��ة حينئذ من االمتهان وعداوة الس��لطان، فيرتبصون 

ب��ه الدوائر، ويع��ود وبال ذلك عىل الدول��ة وال يطمع يف 

برئه��ا من هذا الداء، ألن ما مىض يتأكد يف األعقاب إىل أن 

يذهب رس��مها”. ومعنى هذا باختصار شديد أن أي ملك 

يعتمد ع��ىل املرتزقة يف حاميته مآله الطبيعي هو االنهيار 

الرسيع.  

وم��ن قبل كان امل��اوردي قد اقرتب من ه��ذا الرأي الذي 

تبناه ابن خلدون، فها هو يقول: “ قد يجمع امللك الجنود 

ليكونوا له عدة عىل أعدائه، وجنة عند لقائه، فيكون فيهم 

هاك��ه”، ثم يطالب الحاكم بأن يتفق��د ظهور الفجور يف 

عس��كره ويقول: “لقد جرب هذا املعنى يف غري واحد من 

عس��اكر امللوك، فوجد األمر عىل ما ق��ال، أعني أن ظهور 

الفجور كان أمارة لوش��ك الب��وار، وقرب الهاك”. ومع أن 

امل��اوردي مل يذكر رصاحة يف ثنايا رأيه كلمة “مرتزقة” فإن 

قوله يؤول إىل ما يرتبط بها من أفعال وعاقات.

ويق��ف املفكر الس��يايس اإليطايل نيق��وال ميكافيليل أيضاً 

موقفاً سلبياً من املرتزقة مشابهاً ملا سبقه إليه ابن خلدون، 

ويقدح يف دورهم ومس��ارهم، إذ إنهم يف نظره عبء عىل 

الجي��ش وخطر عىل الس��لطة، وإن اعتم��د حاكم عليهم 

فإن��ه س��يظل مؤرقاً وقلقاً ع��ىل س��لطانه، ألن املرتزقة ال 

يعرف��ون التوحد خلف فكرة أو قائد، وال يحفظون العهود 

واملواثيق، وال يخش��ون الله، وال يرعون الذمم مع غريهم، 

وبينه��م من ميتد طموحه إىل أبعد من الدور الذي رس��م 

له وجيء به م��ن أجله، وأغلبهم جبن��اء أمام العدو وإن 

تظاهروا بالشجاعة أمام من يدفع لهم.

أما وليم أولتامن فيهاجم املرتزقة بش��دة ألنهم “ميارسون 

أع��امالً ال تخطر عىل بال، وأخطر بكثري مام يفعله الجنود 

النظامي��ون، وال ينطبق عليهم ما ينطبق عىل البرش، ألنهم 

با مش��اعر أو ضامئر”، ثم يتساءل:” من أين تأيت الضامئر 

لبرش مهنتهم القتل مقابل املال؟”.

الخلفية التاريخية
ويعود استخدام املرتزقة يف الحروب إىل زمن غابر من عمر 

اإلنسانية، وتحديداً إىل سنة 1288 ق. م، حني استخدمهم 

املرصي��ون بقيادة رمس��يس الثاين يف معرك��ة قادش ضد 

الحيثي��ني. وش��جع أداؤهم يف هذه املعرك��ة فراعنة مرص 

إىل الت��امدي يف اس��تجاب املرتزق��ة إىل صف��وف الجيش 

املرصي من أرجاء ش��تى، والسيام باد اإلغريق وما حولها. 

وقد أخذ مل��وك بلدان أخرى هذا األمر عن املرصيني، من 

بينهم كورش األصغر الذي استقدم عرشة آالف مرتزق من 

باد اإلغريق ليس��اعدوه يف إقصاء أخيه امللك أرتحشش��تا 

الثاين وذلك عام 401 ق. م، فجاءوا مرسعني إىل باد فارس 

يتقدمه��م زينفون تلميذ س��قراط، وعيونهم عىل الذهب 

الذي سيحصلون عليه لقاء خوضهم هذه الحرب. 

وبل��غ اعتامد الجيوش النظامية ع��ىل املرتزقة يف الحروب 

م��داه خال معركة جوجامي��ا 331 ق.م التي وقعت بني 

الفرس بقيادة امللك دارا والرومان بقيادة اإلسكندر األكرب. 

فكا الجانبني اعتمد عىل أعداد هائلة من املرتزقة، سد به 

الفرس النقص الذي أصاب جيش��هم جراء املعارك الطويلة 

الت��ي خاضها، وزاد به اإلس��كندر من ع��دد جنده ليصبح 

تح��ت إمرته جي��ش جرار يكاف��ئ طموحاته التوس��عية، 

تسيطر على املرتزقة 
روح االنتهازية 

واألنانية املفرطة 
والتعطش الدائم إىل 
الدم، وهم يفتقدون 
إىل معاين الفروسية 

ويفتقرون إىل االلتزام 
مبا توجبه من 

سلوك أثناء احلرب
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ورغبته يف بناء إمرباطورية مرتامية األطراف. 

وتوسع الرومان يف تجنيد العاطلني عن العمل واستقطاب 

الراغب��ني يف تأج��ري جهده��م ورغبته��م يف القت��ال حتى 

أصبح��ت لديهم جيوش��ا كاملة من املرتزق��ة، وظفوها يف 

دح��ر أعدائهم، وتوس��يع أرجاء إمرباطوريته��م. وقد كافأ 

الرومان املرتزقة عىل جهدهم هذا بسن قانون يسمح مبنح 

الجنس��ية الرومانية لكل غريب يرتدي البزة العس��كرية 

وينخرط يف صفوف جيوشهم.

وس��لك القرطاجيون الدرب نفس��ه، فجلب��وا مرتزقة من 

أجناس شتى، ليصبح جيشهم خليطاً من الغاليني والليبيني 

والفنيقيني واإلس��بان. وق��د أدى هذا التنافر إىل خس��ارة 

الجي��ش ملعاركه، وع��ودة املرتزقة كاس��في الب��ال، لكن 

الهزمية مل ترتك يف نفوسهم أثراً كبرياً، الفتقادهم إىل الروح 

الوطنية، والغرية عىل الباد، ولذا تبلدوا يف مواجهة األهايل، 

واستأس��دوا عليهم فخنقوا الحري��ات العامة، وتحولوا إىل 

عالة اقتصادية وعبء نفيس وسيايس عىل املجتمع.  

ومل يخ��رج البيزنطيون عىل هذا التقلي��د، فجعلوا غالبية 

جيوش��هم م��ن املرتزقة، إىل درجة أن الجي��ش الذي قاده 

بليزاري��وس لقت��ال الون��دال س��نة 532 م كان ينتمي إىل 

أم��م عدة. وتصاع��د اعتامد البيزنطيون ع��ىل املرتزقة إىل 

درجة أن ص��ارت الفيالق الرئيس��ة يف جيش إمرباطورهم 

جوس��تينان من الرببر، مبا يف ذلك الفيلقان املسؤوالن عن 

حامية اإلمرباطور نفسه.  

وحتى بعد أن وضعت الحروب أوزارها وعم السلم أوروبا 

س��نوات طويلة مل يعان املرتزقة من البطالة، إذ استأجرهم 

بعض القادة والساس��ة، وشكلوا منهم جيوشاً، استعملوها 

يف السطو والسلب والنهب وبث الرعب يف نفوس الرعية. 

وكان يف مقدمة هؤالء الساس��ة جيس��كار أحد أفراد أرسة 

الب��ارون، الذي قاد جيش��اً كبرياً من املرتزق��ة، قام بقطع 

الط��رق، وف��رض اإلتاوات ورسق��ة األهايل. وق��د بلغ هذا 

الجيش ق��وة ومتكناً حدت مبؤسس��ه إىل أن يطالب البابا 

جريجوري الرابع سنة 1059 بأن ينصبه ملكاً عىل إيطاليا. 

وبل��غ األمر أوج��ه بتكوين وليام الفاتح جيش��اً كاماً من 

املرتزقة ينتمون إىل الفرنس��يني واإليطاليني والنورمانديني 

وغريهم ليغزو به إنجلرتا. 

مرتزقة أوروبا
وتوح��ش املرتزقة يف أوروبا إىل درج��ة أن فكر الحكام يف 

عملي��ة حربية كبرية وواس��عة تس��اعد يف التخلص منهم، 

فكان قرار ش��ن حرب “الفرنجة” التي يطلق عليها الغرب 

“الح��روب الصليبية” والذي صادف غريزة املرتزقة النهمة 

إىل حص��د الغنائم. وتعاونت الكنيس��ة م��ع هؤالء الجند 

املأجورين عىل أوس��ع نطاق، حتى أن الحملة “الصليبية” 

الثاني��ة وما بعدها اعتمدت أساس��ا ع��ىل املرتزقة وبعض 

الرهبان. فلام أخفقت هذه الحمات االس��تعامرية عادت 

أوروبا إىل سابق عهدها من املعاناة لتزايد سطوة املرتزقة، 

والس��يام أن بعض امللوك اس��تعملوهم يف قهر ش��عوبهم، 

وفرض األمن، وقمع املعارضني للسلطة، واملتذمرين منها. 

وقد أنعش��ت الحروب الطويلة التي نشبت بني املختلفني 

يف املذاه��ب الدينية حركة املرتزق��ة بأوروبا، وجعلت من 

وجوده��م أمراً طبيعياً، حتى بات الفرد منهم يحمل لقب 

“جندي”. وتبوأت سويرسا املوقع الذي كان يحوزه اإلغريق 

يف تصدير املرتزقة، نظراً ملا أظهره املحاربون السويرسيون 

من قدرة قتالية فائقة، بعد إخضاعهم لتدريبات عسكرية 

مكثفة تحت رعاية مقاتل��ني محرتفني، حتى باتوا يعرفون 

ب�”م��رويض وقاهري امللوك”. لك��ن االرتزاق امتد أيضاً إىل 

كل من هولن��دا وأملانيا وإنجلرتا نفس��ها، ليصبح املرتزقة 

عامة مميزة يف كل الحروب األهلية واإلقليمية.

وقد جلب لويس الحادي عرش ملك فرنس��ا أعداداً غفرية 

من املرتزقة السويرسيني، ووقع مع املقاطعات السويرسية 

اتفاقي��ة ع��ام 1474 جعلت لفرنس��ا دون غريها الحق يف 

اس��تخدام املحارب��ني يف صفوف القوات الربية الفرنس��ية 

مقاب��ل رواتب مجزي��ة تدفعها الخزين��ة امللكية. وظلت 

ه��ذه االتفاقية س��ارية املفعول حتى عه��د لويس الثاين 

عرش 1509، حتى خرقها البابا يوليوس الثاين، وجند س��تة 

آالف س��ويرسي يف “الحلف املقدس” ال��ذي تزعمه لطرد 

الفرنس��يني من إيطاليا. ومتكن املرتزقة من حس��م معركة 

ناف��ورا عام 1513 لصالح رابطة مالني التي كونها البابا ليو 

العارش واإلمرباطور ماكسيميليان فرديناند ملك إسبانيا ضد 

الحملة التي قادها ملك فرنسا فرانسوا األول عىل إيطاليا. 

ولعبوا أيضاً دوراً سلبياً يف هزمية الجيش الفرنيس يف معركة 

بيك��وك ع��ام 1522 عندما غضب املرتزق��ة املنضمون إىل 

صفوفه من قرار قائده لوتريك بإخاء مدينة ميانو تحت 

ضغ��ط هجامت اإليطاليني، فتم��ردوا عليه مطالبني بدفع 

أجورهم أو ترسيحهم أو الدخول يف املعركة للحصول عىل 

الغنائم. 

واس��تعمل نابليون بونابرت املرتزقة يف حروبه التوسعية، 

وش��كلوا أكرث من نصف جيش��ه الذي حاول غزو روس��يا 

عام 1812. وحني قامت الجمهورية الفرنس��ية الثالثة عام 

1848 راح��ت تزيد من اعتامدها ع��ىل العنارص األجنبية 

ورجال املس��تعمرات يف تشكيل جيش��ها، الذي بات لهذا 

يض��م جن��ودا من ب��اد املغرب الع��ريب والهن��د الصينية 

وفيتنام وإفريقيا جنوب الصحراء، يتلقون رواتب شهرية، 

ويحصلون عىل مزايا وعطايا مقابل اشرتاكهم يف القتال من 

أجل مجد اإلمرباطورية الفرنسية ومصالحها.

وش��هد منتصف القرن التاس��ع عرش توس��عاً يف استعامل 

املرتزقة عىل يد الجمهورية الفرنس��ية الثالثة. وقد شكلت 

فرنسا فرقة ضخمة من املرتزقة سميت “الفرقة األجنبية” 

بل��غ عدد جنودها نحو ثاثني ألفا، اس��تعملتها يف اجتياح 

الجزائ��ر ع��ام 1830، وكان أغل��ب هؤالء م��ن املجرمني 

الباحثني عن م��أوى. وواصل الفرنس��يون اعتامدهم عىل 

املرتزق��ة فقاتلوا إىل جانب الجن��ود النظاميني يف الحربني 

العامليت��ني األوىل والثانية، ويف ح��رب فيتنام، حيث قاتلت 

فرقة املرتزقة ببسالة حتى انسحبت القوات الفرنسية من 

هناك عام 1954، فأعيدت تلك الفرقة إىل الجزائر، وظلت 

هن��اك إىل أن أص��در الرئيس ش��ارل ديجول ق��راراً بحلها 

وترسيحها عام 1959، فساحت عنارصها يف إفريقيا جنوب 

الصحراء التي كانت تش��هد رصاع��ات حادة أيامها، ووجد 

مل يعد جتنيد 
املرتزقة قاصرًا على 

الدول أو القادة 
العسكريني بل بدء 

األمر يسند إىل شركات 
خاصة منذ سبعينيات 

القرن املنصرم
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هؤالء من بحاجة إىل طاقتهم وخربتهم القتالية. 

وحذت إنجلرتا حذو فرنس��ا يف هذا الشأن. فرغم أن لندن 

حظرت اس��تعامل املرتزقة مبوجب قانون صدر عام 1870 

فإن بعض مواده تركت عن قصد الباب موارباً أمام العودة 

إىل االعتامد عىل الجنود املأجورين، حني استثنت مجموعة 

دول الكومنولث الربيطاين إال إذا صدر أمر خاص من ملك 

بريطانيا إىل الحاكم العام يف أي من هذه الدول. ومن هنا 

أتيح للس��لطات الربيطانية تش��كيل فرق من جياع الهند، 

ووضعت ابت��داء من عام 1904 خطة لارتقاء مبس��تواها 

القتايل، ثم أرسلتها إىل مختلف ميادين املعارك التي كانت 

اإلمرباطورية التي ال تغيب عنها الش��مس مش��تبكة فيها 

دفاعاً عن ملكها املديد. وكانت يف طليعة تلك الفرق فرقة 

من نيبال أطلق عليها اسم “كمكثوا” كانت مدربة تدريباً 

متقدم��اً أهلها ألن تكون مبثابة “ق��وات خاصة” تعمل يف 

صف��وف الجيش الربيط��اين. وقد قام��ت بريطانيا بتأجري 

بعض مرتزقتها إىل الدول حديثة العهد باالس��تقال، حتى 

تؤمن النخب الحاكمة هناك عروش��ها الجديدة. وكسبت 

لندن من وراء هذا أمواال وفرية. 

وكان��ت الفرق��ة الهندي��ة السادس��ة يف طليع��ة القوات 

الربيطانية الت��ي احتلت العراق، وحني راحت لندن توطد 

وجوده��ا العس��كري ع��ىل أرض الرافدين عق��ب الحرب 

العاملية األوىل عمدت إىل تأسيس جيش كامل من املرتزقة 

عرف باس��م “جيش الليف��ي” كانت أغل��ب عنارصه من 

األك��راد والتيارية الذين جلبته��م بريطانيا إىل العراق من 

الخارج. ووظف هذا الجيش يف حامية بعض املعس��كرات 

الربيطاني��ة، وذلك عىل غرار ما كان مطبقا يف الهند آنذاك. 

وقد اتفق رئيس وزراء العراق نوري الس��عيد مع اإلنجليز 

رسا عىل تش��كيل حرس من قوات املرتزقة للقواعد الجوية 

الربيطاني��ة تتكفل الحكومة العراقي��ة بنفقاته، فلام غادر 

الحكم طالب اإلنجليز خلفه ناجي ش��وكت باالستمرار يف 

تنفي��ذ االتفاق، لكن حكومته رحلت دون أن تبت يف هذا 

الطلب. 

ووص��ل األمر إىل حد اس��تقدام بريطاني��ا مرتزقة صهاينة 

إىل أرض الع��راق ليقف��وا يف وج��ه كف��اح العراقيني لنيل 

اس��تقالهم، وكان ه��ؤالء ينتم��ون إىل منظم��ة أرج��ون 

اإلرهابية، وس��اعدهم عىل دخ��ول أرض الرافدين جلوب 

باش��ا القائد اإلنجلي��زي الذي كان رئيس��ا ألركان الجيش 

األردين، وق��اده يف حرب 1948 ض��د العصابات الصهيونية 

يف فلسطني.   

ومل��ا ظهرت الواليات املتحدة األمريكية كقوة عظمى عىل 

املرسح الدويل س��ارت عىل الدرب نفس��ه، فاعتمدت عىل 

مرتزق��ة يف حرب فيتنام، من بينهم طيارين تابعون لرشكة 

“إير أمريكا” كلفوا بتنفيذ هجامت استفزازية ضد مواقع 

يف فيتنام الش��املية، ثم تم استعامل مرتزقة من اآلسيويني 

لرضب أه��داف هناك بدءا من 30 يوليو عام 1964، بغية 

استدراج الفيتناميني الش��امليني إىل حرب واسعة النطاق، 

وه��و ما تحق��ق بالفعل. وق��د ظل املرتزق��ة يقاتلون إىل 

جان��ب الق��وات األمريكية حتى انتهت املع��ارك بهزميتها 

النكراء عام 1975. 

لكن واش��نطن عادت إىل استعامل املرتزقة يف رصاعها ضد 

االتحاد الس��وفيتي املنه��ار إبان الحرب الب��اردة، وكانت 

أنجوال ساحة لهذه العملية. فاألمريكيون استعانوا بروبرتو 

هولدن زعيم الجبه��ة الوطنية لتحرير أنجوال، والذي كان 

صه��ر الرئيس زائري )الكونغو الدميقراطي��ة حاليا( موبوتو 

سيسيكو، فقام عن طريق مكتب له بلندن بتأجري مرتزقة 

كثريين. ودخل النظ��ام العنرصي الحاكم آنذاك يف جنوب 

إفريقي��ا عىل الخط وأرس��ل مرتزقة أفارق��ة وأوربيني إىل 

رجله��م يف أنجوال وه��و زعيم االتحاد الوطني الس��تقال 

أنجوال جوناس س��افيمبي. وكانت ه��ذه العنارص جميعا 

بحاجة إىل قيادة فجاء دور عسكريني أمريكيني متقاعدين 

باحث��ني عن امل��ال أو متعطش��ني للقتال، وانض��م إليهم 

مرتزق��ة بيض من جن��وب إفريقيا وأوروب��ا. وكان الجيش 

األمري��ي وقتها ينرش إعانات لجل��ب متطوعني ينضمون 

عىل صفوف املرتزق��ة برواتب مغرية، وقد تم تجميع من 

تقدموا بقاعدة سان دييجو وحملتهم الطائرات إىل أنجوال. 

رشكات املرتزقة
ومل يع��د تجني��د املرتزق��ة قارصاً ع��ىل ال��دول أو القادة 

العسكريني الرسميني، بل بدأ األمر يسند إىل رشكات خاصة 

منذ منتصف س��بعينيات القرن املن��رصم. ففي عام 1975 

أسس ضابط بريطاين مطرود من الخدمة العسكرية يدعى 

ج��ون بانكس رشكة لتصدير املرتزقة تحت الفتة “املنظمة 

الدولية لخدمات األمن” لكن الظروف مل تسمح باستمرار 

ه��ذه الرشكة عىل قيد الحياة، لكنها س��محت باس��تمرار 

رشكة مامثلة تم تأسيس��ها يف الوقت ذاته عىل يد املرتزق 

العاملي بوب دينار تحت اسم “رشكة ما وراء البحار لألمن 

والحامية”. وس��ار كثريون عىل الدرب الذي س��لكه دينار 

حت��ى وصل عدد هذه الرشكات يف العامل أجمع حالياً مائة 

رشكة، منترشة يف أوروبا وآس��يا وأمريكا الاتينية وإفريقيا، 

منها خمس��ة وثاثون رشكة يف الواليات املتحدة مبفردها، 

عىل رأس��ها رشكة “باك ووتر” التي متكنت من تجنيد ما 

بني خمس��ة عرش وعرشين ألف مرتزق للقتال إىل جانب 

القوات األمريكية يف العراق. 

وقد أس��س إريك برينس، الذي ينتمي إىل التيار املسيحي 

اليمين��ي املتطرف يف الواليات املتحدة، هذه الرشكة، التي 

ولدت فكرتها يف رأس��ه بني عامي 1995 و1996 حني كان 

يتدرب يف أحد معسكرات البحرية األمريكية، بينام كانت 

القوات املسلحة األمريكية تفتح الباب عىل مرصاعيه أمام 
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القطاع الخاص للمساهمة يف أعامل مساندة للجيش. 

لكن رشكة باك ووتر التي تعني »املياه الس��وداء« نس��بة 

إىل املس��تنقعات املظلمة التي أنش��ئت يف قلبها، مل تطُف 

عىل السطح سوى عام 2002 تحت اسم »رشكة باك ووتر 

لاستشارات األمنية« مس��تفيدة من األجواء التي أعقبت 

الحادي عرش من س��بتمرب 2001، وإىل درجة حدت بأحد 

مس��ؤوليها املتنفذين أن يقول: »لقد ساعد ابن الدن عىل 

تحويل رشكتنا إىل الهيئة التي هي عليها حالياً«. 

وتفتخ��ر بعض قي��ادات باك ووت��ر بعضويتهم يف أخوية 

»فرس��ان مطال��ة العس��كرية، وه��م مرتزقة مس��يحيون 

متطرف��ون كونوا جامعتهم يف القرن الحادي عرش امليادي 

إبان الحروب الصليبية، للدفاع عن األرايض التي اس��توىل 

عليها الفرنجة آنذاك من العرب واملسلمني. 

وراح��ت ب��اك ووتر تس��تقطب املرتزقة م��ن كل حدب 

وص��وب، ويف صدارتهم مجموعة من رج��ال الكوماندوز 

الس��ابقني يف الجيش التشييل، ثم أخذ نشاطها دفعة قوية 

بحصوله��ا عام 2003 عىل عق��د لحامية بول برمير الحاكم 

األمري��ي للعراق آنذاك، أتاح لها أن تدفع س��تامئة دوالر 

يوميا ألي جندي يتعاقد معها، بينام كانت تحصل هي من 

مموليها عىل نحو ألف وخمس��امئة دوالر عن كل جندي. 

ومل تكتف ه��ذه الرشك��ة بحامية املس��ؤولني األمريكيني 

يف العراق، بل ش��اركت يف بعض املع��ارك، وأهمها معركة 

الفلوج��ة التي وقعت يف نوفم��رب من عام 2004 وارتكبت 

مجازر بشعة ضد املدنيني األبرياء، حيث استخدم املرتزقة 

أسلحة وذخائر محرمة دوليا. 

وقد تزامل املرتزقة مع العس��كريني األمريكيني النظاميني 

يف العمل عىل منت الس��فن الحربي��ة األمريكية يف الخليج 

الع��ريب أثناء حرب احتال العراق. وكان هؤالء ينتمون إىل 

أربع رشكات عس��كرية خاصة لديها خربة يف تشغيل بعض 

أنظمة التس��ليح األكرث تعقيداً يف العامل. وس��اهمت هذه 

ال��رشكات يف تش��غيل وصيانة الطائرات ب��دون طيار من 

طرازي “بريداتور” و”جلوبال هوك”، عاوة عىل القاذفات 

م��ن ط��راز “يب2-”، التي بوس��عها االختفاء عن شاش��ات 

ال��رادار. ويحل املرتزقة محل الجن��ود األمريكيني املقاتلني 

يف كل يشء م��ن الدعم اللوجس��تي إىل التدريب امليداين 

واالستشارة العسكرية يف الداخل والخارج. 

أما أول من أس��س رشك��ة مرتزقة أجنبي��ة يف العراق فهو 

الفرن��يس فيلي��ب الفون، ال��ذي أدى خدمته العس��كرية 

جندياً بالبحرية الفرنس��ية، ثم عم��ل مرتزقاً يف كوت دي 

فوار وزائري وجزر القمر وكوس��وفا. وأقدم الفون عىل هذه 

الخطوة اس��تجابة لطلب��ات كثرية وملح��ة لتوفري مرتزقة 

للخدم��ة ع��ىل أرض الرافدين. وقد اس��تأجر بناية فخمة 

يف بغ��داد واتخذها مقراً لرشكته، ث��م راح يجلب مقاتلني 

مأجورين من هنا وهناك.

ويص��ل عدد رشكات املرتزق��ة يف الواليات املتحدة وحدها 

35 رشكة من بينه��ا رشكة »إم يب آر آي« التي تتباهى بأن 

عدد الج��راالت فيها أك��رب من عدده��م يف وزارة الدفاع 

األمريكية )البنتاجون( ذاتها. وبرغم هذا العدد الكبري فإن 

الرشكات الربيطانية هي الت��ي قامت بتوريد املجموعات 

األكرب م��ن املرتزقة إىل الع��راق، لتحقق مكاس��ب طائلة 

خال الس��نة األوىل الحتال الع��راق 2003 تعدت حاجز 

الخمس��ة مليارات دوالر، إذ بلغت قيمة التعاقد السنوي 

م��ع املرت��زق املحرتف يف العراق ما ب��ني 80 إىل 120 ألف 

جنيه إس��رتليني. وتأيت رشكات املرتزقة بجنوب إفريقيا يف 

املرتبة الثالث��ة من حيث تصدير املقاتل��ني املأجورين إيل 

العراق، وجلهم يعملون إما س��ائقني، أو حراساً شخصيني، 

ويف حامية طرق اإلم��داد، وحامية املوارد الثمينة، وغريها 

من الرشكات العاملية. 

ووصل األم��ر إىل حد تكليف الحكوم��ة األمريكية لرشكة 

باك ووتر بأن تلعب دور “حارس بحر قزوين” للدفاع عن 

املصالح النفطية للواليات املتحدة هناك. ولهذا س��اهمت 

الرشك��ة يف تدري��ب ق��وات البحري��ة األمريكي��ة يف تلك 

املنطقة، وإنش��اء قاعدة عس��كرية ماصقة لحدود إيران 

الشاملية مع أذربيجان. 

وقد لفت التنام��ي الرسيع لدور باك ووتر وأخواتها نظر 

األم��م املتحدة فش��كلت لجنة مكونة م��ن خرباء حقوق 

إنس��ان مستقلني، فزارت خمس دول هي هندوراس وبريو 

وتش��ييل واإلكوادور وجزر فيجي للوق��وف عىل عمليات 

تجنيد وتدريب املرتزقة. وقد أعد هؤالء تقريراً ش��اماً هو 

خاص��ة عامني كاملني من العمل والتح��ري ذكروا فيه أن 

الرشكات األمني��ة الخاصة متكنت م��ن تجنيد عنارص من 

إس��بانيا والربتغال ودول أوروبية وروسيا وجنوب إفريقيا، 

وأنها توفر تدريبات عسكرية ملجنديها يف كل من الواليات 

املتح��دة والع��راق واألردن، للقيام مبهام ت��وكل عادة إىل 

الجي��وش. ولهذا حذر التقرير م��ن أن خصخصة الجيوش 

من قب��ل بعض الدول األعضاء يف األم��م املتحدة أدى إىل 

تنام مطرد يف ظاهرة املرتزقة الذين يعملون تحت الفتات 

الرشكات األمني��ة الخاصة، ملتحفني بغط��اء لفظي خادع 

يصفه��م بأنهم مقاولون Contractors بدال من اس��مهم 

الحقيقي وهو مرتزقة. 

ويت��م كل هذا رغ��م أن بريطانيا قد س��نت قانوناً يحرم 

العم��ل االرتزاق��ي، وفعلت فرنس��ا اليشء نفس��ه، حيث 

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية يف 3 إبريل 2003 قانونا 

يعاقب املرتزق بالس��جن خمس��ة أعوام وغرامة 75 ألف 

يورو، وتضاعف العقوبة تجاه القامئني عىل تجنيد املرتزقة 

بالس��جن سبعة أعوام وغرامة مائة ألف يورو. أما بالنسبة 

للوالي��ات املتحدة فإن امل��ادة العقابية 959 من الباب 18 

من القانون األمريي تنص عىل أن “أي شخص عىل الرتاب 

األمري��ي إذا انخرط أو التزم بتأجري نفس��ه أو اس��تدعى 

شخصا آخر أو حرض غريه عىل االنخراط أو االلتزام بخدمة 

جيش أمري أو دولة أو محمية أو منطقة أو ش��عب أجنبي 

كجندي أو قناص أو بحار عىل منت باخرة أو زورق حريب أو 

كان يف طريقه إىل الحرب يعاقب بألف دوالر غرامة مالية 

كحد أقىص، أو بالحبس ملدة ثاث س��نوات، أو بالعقوبتني 

معا”.

وطاملا أن الحروب االس��تعامرية التوسعية الجديدة قامئة، 

والحروب األهلية واإلقليمية محتمل نش��وبها يف أي مكان 

وأي زمان فإن دور املرتزقة سيظل مستمراً.

يصل عدد شركات 
املرتزقة يف الواليات 
املتحدة األمريكية 

وحدها 35 شركة
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أثر العسكرية يف البشرية
 كثريون هم من ال يعملون األثر الكبري للمخرتعات العسكرية يف حياة البرشية بأرسها، بل أن البعض ال يعلم أن 
كثري من التكنولوجيا املستخدمة بني يدينا اليوم هي يف األصل جاءت من املختربات والعقول العسكرية، وتم تطويرها 

لتفيد الناس يف الحياة املدنية.
عىل س��بيل املثال - قد يكون صادما - أن الرشارات األوىل لش��بكة االنرتنت، كان��ت من تجارب لالتصال من اجل 
االس��تخدامات العسكرية، وكان مرشوع بالغ الرسية يف ذلك الزمن، وقد يكون مفاجئا لدى البعض أن تطور امليكنة 
وهندس��ة املركبات وعلوم الطريان عىل مختلف أنواعها كانت من عقول عسكرية، بل حتى العلوم البحرية وتطورها 

كان الفضل لذلك للقوات العسكرية.
وجميعنا نعلم ما هو سبب الحامس من أجل تطوير هذه التقنيات، والتي ارتدت ايجابيا عىل الناس جميعا، لكن 
هذا الدافع والحامس للتميز يف س��احات املعارك واس��تخدام تقنيات غري مسبوقة وغري معروفة لدى الخصم املقابل، 

جعل العامل يعيش سباق تكنولوجي هائل، نشاهد اليوم مثاره ونتائجه االيجابية للناس جميعا.
مل يخل��وا األم��ر بطبيعة الحال م��ن أرضار، مثلام حدث يف اخ��رتاع القنبلة النووية والكثري من األس��لحة املحرمة 
دوليا، ولكننا نعلم يف الوقت نفس��ه أن تكنولوجيا االستخدام النووي لها شقني عسكري وهو املحرم دوليا ويف جميع 
الرشائع، والثاين هي االستخدامات املدنية كوقود ملحطات تحليه املياه املالحة وإنارة مدن بالكهرباء ومدها بالطاقة 
عىل مختلف أنواعها التي تحتاجها، والطاقة النووية أقل تكلفة، وقوتها وإنتاجها أكرب من استخدام الوقود األحفوري 
التي يتم اس��تخدامها حاليا عىل نطاق واس��ع يف العامل. بل عندما نقول أقل تكلفة، فيجب التوقف عند هذه النقطة 
ملي��ا ألن تكلفة اإلنتاج الن��ووي للكهرباء ال تقارن مبا هي عليه من طرق اعتيادية ال من حيث القيمة وال من حيث 
التغطية والقوة واالنتشار، وباملثل يف مجال تحليه املياه املالحة، فإذا أردنا التوسع يف بناء محطات لتحليه مياه البحر، 

فال سبيل سوى باستخدام الطاقة النووية.
أعتق��د أن كل مخرتع، وكل مبتكر، له وجهني س��لبي وايجايب، وميكنك النظر ل��كل يشء حولك، من الهاتف الذيك 
الصغري الذي بني يديك، وصوال ألعظم املنجزات البرشية يف مجال الطريان واستخدام الذكاء الصناعي، ستجد أنه ميكن 

أن يستخدم يف األرضار باآلخرين وميكن أن يكون ايجابيا ومفيدا.
يف أحيان تطوير األس��لحة هو بحد ذاته رادع لآلخرين من االعتداء عليك، خاصة يف عامل متخم بالخصام وس��وء 

الفهم.
لذا كانت العقول العس��كرية دوما تنظر للمستقبل نظرة مغايرة ألي مدرس يف أروقة الجامعة، النظرة العسكرية 
مش��دوهة أكرث نحو تحقيق سبق وانجاز يضيف لقوتها ويحقق لها االنتصار، بينام األستاذ املدين، يقوم بأبحاث دون 

ضغوط وبهدوء، وكال الطرفني يسعيان لتحقيق شيئا جديد، وإن اختلفت األهداف بينهام.
لك��ن يجب علين��ا أن ال نغفل عن جانب محوري ه��ام، وهو أن الجميع يتفقون عىل واج��ب تقديم املخرتعات 
لتك��ون مفي��دة، خاصة إذا علمنا أن كثري من العلامء اللذين هم أس��تاذة يف الجامعات وم��دريس للعلوم امليكانيكا 
والفيزياء والرياضيات وغريها، هم أبعد ما يكونوا عن املجال العسكري، لكنهم رغم هذا قدموا ما لديهم من بحوث 

ومخرتعات لحكوماتهم ولربامج معروفة بأنها عسكرية.
مرة أخرى، لن تجد األثر العسكري يف الجوانب الصناعية وحسب، بل ستجدها أيضا ماثلة يف مجال الطب، خاصة 
يف مكافحة األمراض والكش��ف عن أمص��ال عالجية، مثل الحصبى والجدري واألم��راض الجلدية بصفة عامة، وأيضا 
يف مج��ال الغداء وأثر األدوي��ة والتنفس، وغريها من األمراض التي تنقل تصيب اإلنس��ان، بل أنه تم االهتامم حتى 
بالنواحي النفس��ية وتطور تبعا لهذا الطب النفيس، حيث توجد نظريات ودراس��ات كان الفضل يف ظهورها للحياة 

العسكرية، وبواسطتها عرفت جوانب كان اإلنسان يجعلها عن نفسه.
والذي نصل له من هذا العرض الرسيع، أن الحياة العس��كرية، ساهمت بطريقة أو أخرى يف تقدم البرشية، سواء 
أحببنا تدخلها أو رفضناه، وسواء اتفقنا مع ايجابياتها أو اختلفنا، ألن العسكرية جزء من تفكري اإلنسان ومن حياته، 

وبدأت معه منذ القدم منذ أن تعرف عىل حياة الزراعة واالستقرار..•

القوة الناعمة

بقلم :
فاطمة املزروعي
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 املركبة اجلوية القتالية اآللية األوروبية
nEUROn   

تقنيات

الدول األوروبية تشارك يف إنتاج منوذج املركبة اجلوية القتالية 
اآللية )غري املأهولة(

يُعترب الربنامج األورويب nEUROn  برنامجا إلنتاج منوذج تجريبي تقني للمركبة الجوية القتالية اآللية 

 Unmanned Combat Air Vehicle (UCAV) technology demonstrator (غري املأهولة)

تنفذه رشكة Dassault Aviation بوصفها املقاول الرئييس تحت إرشاف وكالة املشرتيات الدفاعية 

الفرنسية French defense procurement agency، وهو الربنامج الذي يأيت ليدشن الربامج 

الدفاعية املستقبلية، السيام وأنه يجمع الخربات الفنية من جميع أنحاء أوروبا، خاصة فرنسا وإيطاليا 

وإسبانيا واليونان وسويرسا.
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ويه��دف الربنام��ج األورويب nEUROn إىل إعط��اء 

الضوء األخرض لتطوي��ر التقنيات الحديثة التي تدخل 

يف صناعة كافة أنظمة املهام مثل التحكم والس��يطرة 

والتخفي، وإط��اق صواريخ ج��و- أرض حقيقية من 

مخ��زن الطائ��رة الداخيل، وإدخ��ال أنظم��ة القيادة 

والتحك��م واالتص��االت والحواس��يب واالس��تخبارات 

 Command, Control, Communications,

Computers, & Intelligence  وأس��اليب التع��اون 

الصناعي املبتكرة وغريها، وقد قام النموذج االختباري 

التقني برحلته األوىل يف عام 2012.

ويه��دف النموذج االختباري nEUROn إىل تزويد 

مكاتب التصميم األوروبية مبرشوع يسمح لها بتطوير 

الخربة الفنية والحفاظ عىل قدراتها التكنولوجية خال 

السنوات املقبلة.

وقد تجاوز هذا املرشوع بكثري الدراس��ات النظرية 

التي جرت، وذلك بعد انتهائه من تجميع مركبة قتالية 

آلي��ة )غري مأهولة( ونجاح تل��ك املركبة يف تنفيذ أول 

رحلة طريان لها.

األساليب املبتكرة
كام يعت��رب هذا امل��رشوع وس��يلة لتنفيذ األس��اليب 

املبتك��رة املتعلق��ة ب��إدارة وتنظيم برنام��ج التعاون 

األورويب. ولضامن فعالية امل��رشوع، تم تكليف وكالة 

املشرتيات الدفاعية الفرنسية )DGA( كمصدر وحيد 

مسؤول عن اتخاذ القرارات ومتابعة عمليات التنفيذ، 

واختيار رشك��ة Dassault Aviation كمقاول رئييس، 

nEUROn لإلرشاف عىل إدارة الربنامج األورويب

وش��ارك يف الخط��ة الفرنس��ية حكوم��ات إيطاليا 

والسويد وإس��بانيا واليونان وس��ويرسا التي تعاونت 

 Alenia, SAAB, مع رشكائه��ا الصناعي��ن – رشكات

 EADS-CASA, Hellenic Aerospace Industry

األورويب  امل��رشوع  ويرم��ي    )HAI( and RUAG

nEUROn إىل ع��رض الحل��ول الفني��ة و ما وصلت 

إليه م��ن نضوج وفعالية، ولكنه ال يُعنى بتنفيذ املهام 

العسكرية.

ومن أب��رز التحدي��ات التكنولوجية الت��ي واجهها 

املس��ؤولون أثن��اء مرحل��ة تطوية الربنام��ج األورويب 

nEUROn: شكل املركبة الجوية )االنسيابية والهيكل 

املركب املبتكر ومخزن الألس��لحة الداخيل( والتقنيات 

الخاصة باملش��كات املتعلقة بكيفية تصعيب عملية 

رص��د املركب��ة low observability، وكيفي��ة إدخال 

ه��ذا الن��وع م��ن الطائ��رات إىل منطق��ة االختب��ار، 

واللوغاريت��امت العالي��ة املس��توى الازم��ة لتطوير 

العمليات اآللية، وموقع العنرص البرشي داخل املهمة.

القدرة عىل االعتامد عىل الشبكة
إن أه��م تقنية س��يتم عرضها هي الق��درة عىل حمل 

األسلحة وإطاقها من مخزن األسلحة الداخيل. واليوم، 

يجري تجهيز الطائرة األوروبية بقدرات تذخري خارجية 

external loading capabilities للقنابل والصواريخ.

وقد نجحت اختبارات الطريان يف تحقيق األهداف 

التالية:

• اس��تعراض قدرات الصواريخ جو- أرض، باإلضافة 

إىل الق��درة ع��ىل رصد األه��داف األرضي��ة وتحديد 

مواقعها ومراقبتها.

• تقيي��م إمكاني��ة رص��د detectability الطائرة 

الش��بح يف مواجه��ة التهدي��دات األرضي��ة أو الجوي 

اعت��امدا عىل الرصد املقطعي بواس��طة أجهزة الرادار 

radar cross section  والبصمة الحرارية باستخدام 

infrared signature األشعة تحت الحمراء

وق��د أوضحت ه��ذه املهام التجريبي��ة أن الهدف 

هو إعط��اء الضوء األخرض للتقنيات املتعلقة بالقيادة 

والسيطرة عىل مركبة جوية آلية )غري مأهولة( بحجم 

طائ��رة مقاتل��ة، ومجهزة ب��كل العمليات املس��اندة 

back-up modes لض��امن األمن والس��امة. وتتميز 

ع��ىل  باعتامده��ا   nEUROn األوروبي��ة  الطائ��رة 

الش��بكات network-centric capable، وق��د جرى 

 nEUROn تنظيم برنامج النموذج التجريبي التقني

عىل النحو التايل:

• تكلي��ف هيئ��ة تنفيذي��ة واحدة، وه��ي وكالة 

 French defense املش��رتيات الدفاعي��ة الفرنس��ية

procurement agency التي أرس��ت عقدا رئيس��يا 

عىل املقاول الرئييس، واملسؤولة عن إدارة الربنامج.

 Dassault تكليف مقاول رئييس واحد، هو رشكة •

Aviation، ليكون مسؤوال عن تنفيذ العقد الرئييس.

أعىل مستوى من الكفاءة
أوضحت السلطات الفرنسية منذ بدء الربنامج رضورة 
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مساهمة مرشوع النموذج التجريبي التقني للمركبة 

 unmanned )الجوية القتالية اآللية )غري املأهولة

 combat air vehicle )UCAV( technology

demonstrator يف بن��اء هوي��ة دفاعي��ة أوروبية 

عن طريق فت��ح الباب عىل مرصاعي��ه أمام الدول 

األوروبية للتعاون واملشاركة يف الربنامج، وعىل هذا 

األساس، جرى إسناد حوايل %50 من مهام الربنامج 

إىل رشكاء صناعين من خارج فرنسا.

أما فيام يتعلق بإدارة الربنامج، فإن هذا التنظيم 

يضمن تحقيق أعىل مس��توى من الكفاءة يف إطار 

رشاكة كاملة وعاقات تعاون بن الدول املش��اركة 

املختلفة، عاوة عىل تحسن الرقابة عىل امليزانية.

وكال��ة  حددته��ا  الت��ي  للضواب��ط  وطبق��ا 

 French defense املش��رتيات الدفاعية الفرنس��ية

 Dassault قام��ت رشكة ،procurement agency

Aviation بإس��ناد ح��وايل %50 م��ن قيمة أعامل 

امل��رشوع لرشكاء أوروبين تم اختيارهم بعناية بعد 

تدقيق شديد.

الخربة والتميز
ال يهدف هذا املرشوع إىل خلق قدرات تكنولوجية 

جديدة يف جميع أنحاء القارة األوروبية، بل تحقيق 

أقىص اس��تفادة ممكنة من التطورات التكنولوجية 

الحالية واملوجودة بالفعل.

القدرة عىل التنافس
يتطل��ع هذا املرشوع إىل اس��تنباط ط��رق جديدة 

لخفض التكاليف، حيث تم دعوة كل رشيك –وكل 

م��ا يتمتع به من متي��ز تقني- للبح��ث عن أفضل 

 value" "وسيلة لتطبيق شعار "القيمة مقابل املال

"for money

تخصيص ميزانية كل دولة 
فرض��ت وكال��ة املش��رتيات الدفاعي��ة الفرنس��ية 

French defense procurement agency رشطا 

ينص عىل أن تقوم كل دولة تتطلع إىل املش��اركة يف 

الربنامج األورويب nEUROn أن تس��اهم يف متويل 

الربنام��ج، ولتحقيق قدر أكرب م��ن املرونة، مل يضع 

الربنام��ج أي قيود تتعلق ب "الع��ودة الجغرافية" 

"geographical return" مثلام تم عىل املس��توى 

الحكومي من قبل.

ويض��م الطاق��م الصناع��ي املخت��ص بالربنامج 

 Dassault Aviation رشك��ة nEUROn األورويب

التي تعت��رب– باإلضافة إىل كونها الرشكة املس��ؤولة 

عن التصاميم- مسؤولة عن التصميم العام للمركبة 

 flight control الجوي��ة ونظام مراقب��ة الط��ريان

system وتنفي��ذ األجه��زة املتعلقة بتصعيب رصد 

الطائرة low observable devices وتنفيذ عملية 

التجمي��ع النه��ايئ، ووض��ع األنظمة ع��ىل "منصة 

 global integration“ "اختب��ارات الدمج  العاملية

tests rig” واالختبارات األرضية واختبارات الطريان.

وتس��اهم رشكة Alenia Aermacchi اإليطالية 

يف املرشوع بط��رح مفهوم جديد مبخزن األس��لحة 

الداخيل internal weapon bay – "مخزن أسلحة 

 Smart Integrated Weapon“( متكام��ل"  ذيك 

Bay“ - SIWB(-  وقرن استش��عار داخيل إلكرتو- 

 internal برصي/ يعمل باألش��عة تحت الحم��راء

EO/IR sensor وأب��واب املخ��زن وط��رق فتحها، 

ونظ��ام الطاق��ة الكهربائية ونظ��ام التوزيع ونظام 

air data system املعلومات الجوية

وت��م تكليف رشك��ة SAAB الس��ويدية بوضع 

التصمي��م العام لجس��م الطائرة الرئي��يس وأبواب 

عجات الهبوط وأجه��زة الطريان avionics ونظام 

EADS- فيام تستخدم رشكة ،fuel system الوقود

CASA اإلس��بانية خربتها يف بناء األجنحة واملحطة 

 data link األرضي��ة ودم��ج وصل��ة املعلوم��ات

integration

 Hellenic Aerospace Industry وتولت رشكة

HAI – اليوناني��ة مس��ؤولية بناء جس��م الطائرة 

 exhaust وأنبوب العادم rear fuselage الخلف��ي

pipe عاوة ع��ىل توريد أرفف "منص��ة اختبارات 

 global integration tests“ العاملي��ة"  الدم��ج  

rig” وتتويل رشكة RUAG السويرسية مهمة إجراء 

 low speed اختبارات نفق الرياح البطيئة الرسعة

wind tunnel tests وتوصيات األس��لحة املوصلة 

بن الطائرة وأنظمة التسلح.

Tricycle- نظام الهبوط الثاليث العجالت
type landing gear

يصل طول حس��م املركبة الجوية وطول الجناح إىل 

10 أمت��ار تقريب��ا، ويصل وزن املركب��ة الجوية إىل 

ح��وايل 4,500 كيلوجرام��ان ويص��ل وزن الحمولة 

اإلج��اميل إىل ح��وايل 6,000 كيلوجرام��ا، واملركبة 

الجوي��ة مزودة بنظام هبوط ثايث العجات لتنفيذ 

عمليات اإلقاع والهبوط عىل املمرات الجوية.

املواصفات الفنية

الطول: 10 أمتار
طول الجناح: 12,2 مرتا

وزن الطائرة وهي فارغة: 4,500 كيلوجراما
وزن الطائرة وهي بحمولة كاملة: 6,000 كيلوجراما
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وس��يتمتع الربنامج األورويب nEUROn بالقدرة 

عىل حم��ل قنبلت��ن موجهت��ن باللي��زر زنة 250 

كيلوجرام��ا )550 رط��ا( داخل مخزنن لألس��لحة، 

وم��ن املتوق��ع أن تصل قدرة املركب��ة الجوية عىل 

الطريان إىل عدة ساعات، وأن ترتاوح رسعتها األرسع 

من الصوت بن 0.7 و 0.8 ماخ.

  nEUROn ويت��م التحكم يف الربنام��ج األورويب

للمركبة الجوية القتالي��ة اآللية )غري املأهولة( عن 

طري��ق محطات أرضية ومحط��ات للمراقبة داخل 

 Rafale الطائ��رات املقاتلة مثل الطائرة الفرنس��ية

Gripen والطائرة السويدية

 Thales ويف ع��ام 2005 وقع االختيار عىل رشكة

لتطوي��ر نظام وصل��ة معلومات للمركب��ة الجوية 

القتالي��ة اآللية )غري املأهولة(، وه��و النظام الذي 

يص��ل محط��ة املراقبة األرضي��ة باملركب��ة الجوية 

 Nato standard عن طري��ق وصل��ة معلوم��ات

STANAG 7085 الفائقة الرسعة ووصلة معلومات 

بطيئة الرسعة، وتس��مح وصل��ة املعلومات األوىل 

بنقل املعلومات التطبيقي��ة )مثل الفيديو والصور 

وال��رادار( واملعلومات الخاصة بالقي��ادة والتحكم 

يف املركب��ة بطريقة مأمونة. أما وصل��ة املعلومات 

البطيئة الرسعة فتس��تخدم تقنيات مأمونة وموجة 

تردد مختلفة للحفاظ عىل سامة املعلومات.

وتس��تمد املركبة الجوية اآللية )غ��ري املأهولة( 

 Adour طاقته��ا م��ن محرك��ن نفاثين من ط��راز

 Rolls Royce and م��ن إنت��اج رشكت��ي mk951

Turbomeca يف إطار مرشوع مسرتك بينهام يحمل 

 Hawk وقد جرى تجهي��ز الطائرة .RRTM اس��م

 BAE Systems 128 م��ن إنت��اج رشك��ة aircraft

باملحرك Adour mk951 بالفعل. أما مأخذ الهواء 

 flush فيوج��د يف الوض��ع الظه��ري air intake

dorsal position  فوق مقدمة الطائرة. 

ويحت��وي املح��رك عىل مروحة جدي��دة وغرفة 

احرتاق combustor، ومجهز مبراقبة رقمية كاملة 

 full authority digital engine control للمحرك

FADEC(( مهمته تخفيف األعباء عن كاهل قائد 

الطائرة عن طريق أداء العمليات اآللية.

وترتاوح الرسعة القصوى للمركبة الجوية بن 0.7 

و 0.8 ماخ، وصل وزن الطائرة Neuron إىل حوايل 

4,500 كيلوجرام، ووزنه��ا اإلجاميل عند اإلقاع إىل 

6,000 كيلوجراما.

دول أوروبا أوالً
تعترب املركب��ة الجوية القتالية اآللية )غري املأهولة( 

أول طائرة ش��بح من الطراز العري��ض التي يجري 

تصميمها يف أوروبا، وقد بناؤها اعتامدا عىل الخربة 

التي تم اكتس��ابها من املش��اريع الت��ي نفذت يف 

مرشوع عس��كري ألول مرة، وت��م تصميم الطائرة 

وتطويره��ا يف إطار برنام��ج "إدارة العمر االفرتايض 

 Product Lifecycle Management““  "للمنت��ج

 virtual“ "م��ن خ��ال "حال��ة افرتاضي��ة ))PLM

”plateau

 Dassault Aviation وهذا ما يس��مح لرشك��ة

ورشكائه��ا املوجودي��ن يف ال��دول املختلفة األخرى 

بالعم��ل مع��ا بص��ورة متزامنة عىل نف��س قاعدة 

البيانات الخاصة بتصميم الطائرة بعيدا عن املوقع 

األصاي الذي يتم فيه وضع التصميم.

كام أن كافة أطقم التشغيل املشاركة يف املرشوع 

تع��رف بعضها حق املعرف��ة منذ بداي��ة الربنامج، 

وذل��ك بفضل مهام التطوير الت��ي قاموا بها معا يف 

 Dassault مكت��ب التصاميم داخل مصانع رشك��ة

االس��تخدام  وبفض��ل   ،St-Cloud يف   Aviation

اليومي للمعدات املش��رتكة الت��ي توفرها "الحالة 

”virtual plateau“ "االفرتاضية

ك��ام عملت نفس أطقم التش��غيل مع��ا يف بناء 

الطائ��رة أو فوق "منصة اختبارات الدمج  العاملية" 

“global integration tests rig”. وق��د س��اهم 

هذا التنظيم املح��دد واملبتكر يف فرض إيقاع مثايل 

للمبادرة بحل أي مشكات فنية تظهر أثناء مرحلة 

التطوير.

وميثل برنام��ج املركب��ة الجوية القتالي��ة اآللية 

)غري املأهول��ة( nEUROn فرصة ذهبية للصناعة 

األوروبية يك تط��ور إمكانياتها يف مج��ال املركبات 

الجوية اآللية )غ��ري املأهولة( واالحتفاظ بكفاءاتها 

ومهاراتها مبا يجعلها مستعدة لتصميم الجيل التايل 

من الطائ��رة األوروبي��ة املقاتلة، وتجرب��ة عملية 

إداري��ة جديدة يتم تعظيمها وتطويرها عن طريق 

خطة للتعاون الدويل القائم عىل االبتكار•

املصدر:

مصدر الصور: 

 Dassault Aviation - All Rights ©

Reserved

• انطلق برنامج الطائرة nEUROn يف عام 2003
• تم إخطار املقاول الرئييس للمرشوع بالعقد الرئييس 
يف ع��ام 2006، وتم توقيع عقود الرشاكة الصناعية يف 

وقت واحد.
• ت��م االنتهاء من تنفيذ أول رحلة للنموذج التجريبي 
التقني للطائرة يف مدينة Istres  الفرنسية يف األول من 

شهر ديسمربعام 2012.
التجارب العملية:

• منح��ت الرحالت التجريبي��ة الض��وء األخرض 
للسيناريوهات التالية:

تنفيذ مهام أرض- جو األرسع من الص��وت باإلضافة 
إىل رصد األهداف األرضية وتحديد مواقعها ومراقبتها 
بصورة مس��تقلة دون التعرض لرصد األس��لحة املعادية 
 to see without being“) ("أن ترى دون أن تُ��رى")

(”seen
• تختتم الرحلة التجريبية فعالياتها بإطالق صاروخ 
أرض- جو من أحد مخازن التس��لح الداخلية. وبحلول 
منتصف عام 2015 يكون قد تم تجربة خاصية التخفي 
low-observability بعيدا عن رصد أعني العدو

 electro-optical وتجرب��ة األداء البرصي – الكه��ريب
performance يف Istres و Sardinia  ويج��ري حاليا 

االستعداد لتنفيذ التجربة التالية يف السويد.

أبرز احملطات الرئيسية للربنامج:



من التاريخ

هو الشيخ بو عاممة بن العريب بن الشيخ بن الحرمة بن محمد بن 

ابراهيم بن التاج بن عبد القادر، شخصية جزائرية تاريخية مقاومة  

تاريخية ولد بفرات مستورة قرب نخلة ابن ابراهمي يف وادي زوزفانا 

عام 1883، وشب بقرص حامم الفوقاين بقرية نجيج.
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بوعمامة )1833 – 1908(

ينتمي الش��يخ بو عاممة عىل الفرع األصغر يف شجرة أوالد 

س��يدي الش��يخ الكربى، وهو قائد إحدى الثورات الشعبية 

الجزائرية ضد املس��تعمر الفرنيس بالجن��وب الغريب للبالد 

والتي اس��تمرت مدة 23 سنة من 1881، تقوى أحيانا وتفرت 

أخرى إىل غاية 1904.

نسبه
ينتسب الشيخ بوعاممة إىل قبيلة أوالد سيدي الشيخ والتي 

يرجع نسبها إىل الصحايب الجليل أيب بكر الصديق فهو بذلك 

أبوعاممة محمد البوشيخي الصديقي بن العريب بن الشيخ 

ب��ن الحرمة بن محمد ب��ن إبراهيم بن التاج بن مؤس��س 

الطريقة الشيخية الشيخ عبد القادر بن محمد بن سليامن 

بن أيب س��امحة بن أيب ليىل بن أيب يحيا بن عيىس بن معمر 

بن سليامن بن سعد بن عقيل بن حرمة الله بن عسكر بن 

زيد بن أحمد بن عيىس بن الثادي بن محمد بن عيىس بن 

زيدان بن يزيد بن طفيل بن امليض بن ازراو بن زغوان بن 

صفوان بن محمد بن عبد الرحمن بن أيب بكر الصديق.

كان أبوه العريب بن الش��يخ بن الحرمة يزاول مهنة بيع 

الربانس والحيل ما ب��ن منطقة فكيك ومغرار التحتاين وقد 

وافته املنية يف هذه املنطقة عام 1879.

نشأته
واحة منطقة فيقيق حيث يقع قرص الحامم الفوقاين مسقط 

رأس الش��يخ بوعاممة ولد بقرص الحامم الفوقاين يف منطقة 

فقيق ما ب��ن 1838 و1840، ويف ه��ذه الفرتة الصعبة من 

تاري��خ الجزائر أجربت عائلته ع��ىل الهجرة ومغادرة األرض 

واالس��تقرار يف األرايض املغربية، فم��ن املعلوم أن معاهدة 

اللة مغنية املوقعة بن فرنسا واملغرب يف 18 مارس 1845م، 

قسمت قبيلة أوالد سيدي الشيخ إىل فرقتن :

• أوالد س��يدي الش��يخ "الرشاقة" أو الرشقين وأصبحوا 

مبوجب االتفاقية جزائرين.

• أوالد س��يدي الش��يخ "الغراب��ة" أو الغربين وأصبحوا 

مبوجب نفس املعاهدة مغاربة.

حفظ الق��رآن الكريم صغريا وتعل��م العلوم الرشعية يف 

الزوايا عىل يد مجموعة من الش��يوخ نخ��ص بالذكر منهم 

وال��ده الفقيه العريب بن الش��يخ ب��ن الحرمة أم��ا تربيته 

الصوفية فقد تلقاها عن مقدم زاوية س��يدي الشيخ سيدي 
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آخر من الرشاقة وهو الش��يخ بوعامم��ة معلنا الكفاح ضد 

االستعامر الفرنيس مبنطقة الجنوب الغريب للجزائر.

أسباب مقاومة الشيخ بوعاممة
يكفي القول بأن رفض الش��عب الجزائ��ري لالحتالل الفرنيس 

يع��د من أه��م العوامل الت��ي دفعت بالش��يخ بوعاممة إىل 

اإلعداد والتنظيم للعمل الثوري ضد العدو بالجنوب الوهراين 

ومام الش��ك فيه أن هناك جملة من األسباب ساهمت بشكل 

كبري يف التعجيل بإشعال الثورة ومن أهمها ماييل:

األسباب املبارشة
يعترب مقتل الضابط الفرن��يس واين برونر وهو برتبة مالزم 

أول وكان يشغل رئيس املكتب العريب ملنطقة البيض وذلك 

يف 22 أفري��ل 1881، م��ع أربعة من حراس��ه من فرس��ان 

الصبايحي��ة عندم��ا ح��اول جاهدا إيقاف نش��اط الش��يخ 

بوعاممة.

األسباب غري املبارشة
لقد تأثر الشيخ بوعاممة بفكرة الجهاد ضد الصليبين الغزاة 

املحتل��ن لكونه رجل دين وصاح��ب زاوية، هذا إىل جانب 

األف��كار اإلصالحية التي وصلت إىل املناطق املجاورة وأثرت 

تأث��ريا مب��ارشا عىل الش��يخ، وكان من أبرزه��ا دعوة جامل 

الدين األفغاين و السلطان عبد الحميد الثاين إىل بناء تحالف 

إس��المي يف إ طار الخالفة اإلسالمية كأس��اس لتغيري أوضاع 

املس��لمن وطرد املس��تعمرين و هي األف��كار التي وصلت 

إىل املغ��رب العريب كذلك عن طري��ق الوافدين من املرشق 

الع��ريب، يضاف إىل هذا كله دور دعاة الطريقة السنوس��ية 

يف إثارة س��كان املناطق الصحراوية ضد تغلغل االس��تعامر 

ومواجهته وقد كان لهذا الدور مفعوله عىل نفس��ية الشيخ 

بوعاممة ,وهي عوامل كافية ليقوم الشيخ بوعاممة بحركته 

الجهادية ضد االستعامر الفرنيس يف منطقته.

محمد بن عبد الرحامن وهو الذي أش��ار عليه بالذهاب إىل 

مغرار التحتاين جنوب والية النعامة بالجزائر حالياً.

تأسيسه للزاوية
قلعة الشيخ بوعاممة ومقر زاويته )بوالية النعامة حاليا(.

ينتمي الشيخ بوعاممة عقائديا إىل الطريقة الطيبية التي 

حلت من املغرب األق��ى، وعن طريق الحدود وصلت إىل 

الغرب الجزائري حيث انترشت انتشارا واسعا، هذا مل مينعه 

م��ن التأثر بالطريقة السنوس��ية كذلك نظ��راً للقرابة التي 

كانت بينها وبن أوالد سيدي الشيخ، عىل اعتبار أن منشأها 

كان بالغرب الجزائري.

استطاع الشيخ بوعاممة تأسيس زاوية جديدة خاصة به 

يف منطق��ة املقرار التحتاين مام زاد يف ش��عبيته وأكرث أتباعه 

ومريديه يف العديد من املناطق الصحراوية.

دامت مقاومة الش��يخ بوعاممة أكرث من ثالثة وعرشين 

عام��ا، حتى أطلق عليه لقب األمري عب��د القادر الثاين، وقد 

اش��تهر بقدرته الفائقة عىل مراوغة قوات االحتالل التي مل 

تنجح يف القضاء عليه رغم محاوالتها سياسيا وعسكريا.

الظروف التي سبقت مقاومة الشيخ بوعاممة
منذ مقاومة أوالد سيدي الش��يخ ضد االحتالل الفرنيس 

بالجنوب الغريب للجزائر، أصبحت املنطقة التي تقع جنوب 

القطاع الوهراين تتمتع ببعض االس��تقاللية النسبية يف إدارة 

ش��ؤونها الداخلية، و ضعفت تغطية املس��تعمر عىل هذه 

الناحي��ة و حتى الجيش الفرنيس كان له مركز وحيد بلبيض 

سيدي الش��يخ، ولكن هذه املقاومة الشعبية كانت السبب 

يف فرقة عائلة أوالد س��يدي الشيخ، و إضطر بعض أفرادها 

العيش باملنف��ى يف املغرب، يف حن آخرين لجؤوا إىل أقى 

الجنوب الجزائري حيث استقروا بواحات القليعة.

الهدن��ة التي كان يتبعها س��كان املنطقة بعد مقاومتهم 

للمس��تعمر س��نة 1864 مل تدم طويال، فبدأ ظهور الرشاقة 

)فرع من عرش أوالد سيدي الشيخ( عىل الساحة بعد نضال 

سيدي معمر بن الشيخ الطيب )رئيس فرع الغرابة(، ضد ما 

يعترب العدو يف املنطقة آنذاك منذ ش��هر أفريل 1875، لكن 

مقاومة هذا األخري مل تدم طويال و إضطر لالنسحاب حيث 

فرضت عليه اإلقامة الجربية بعد ذلك.

رسعان م��ا انتهت فرتة )1878 - 1880(، فظهر ش��خص 
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السبب االقتصادي
أدى ت��ردي األوضاع االقتصادية يف منطق��ة الجنوب الوهراين 

إىل تفجري األوضاع واندالع الثورة، خاصة بعد انتش��ار املجاعة 

التي أهلكت س��كان املنطقة وفق��دوا جرائها كل ممتلكاتهم 

ناهيك عن الغنب الذي تس��ببت فيه السياسة الجائرة لإلدارة 

االس��تعامرية، ومنه��ا منع بع��ض القبائل م��ن التنقل ما بن 

1879 و1881، خاص��ة قبائ��ل آفل��و والبي��ض و قبائل جبال 

القصور الرحالة وقد تولد عن ذلك نوع من التذمر و االستياء 

الش��ديدين، وقد نج��م عنها موت أعداد كب��رية من املوايش، 

وصلت نس��بة الخس��ائر الت��ي لحقت مبنطق��ة آفلو وحدها 

بثالمثائ��ة رأس أي %80 منه��ا نس��بة %37 )1880-1879( و 

نس��بة %43 )1881-1880(. وكذلك عزم السلطات الفرنسية 

عىل إقامة مركز عس��كري للمراقبة يف قرص تيوت، بعد فشل 

البعثة الرس��مية لدراس��ة م��رشوع مد الخ��ط الحديدي عرب 

الصحراء يف الجنوب الغريب إلقليم وهران عام 1879.

مراحل املقاومة
متث��ل هذه املقاومة مرحلة هامة من مراحل الكفاح املس��لح 

ضد االحتالل الفرنيس:

املرحلة األوىل

مل يعل��ن الش��يخ بوعاممة الث��ورة عىل االس��تعامر الفرنيس 

مبنطق��ة الجن��وب الوهرايب إال بع��د أن هيأ جمي��ع القبائل 

الصحراوي��ة عن طريق مريدي الطريقة الش��يخية املنترشين 

ع��رب كل املنطقة، ومنه��ا قبائل الط��رايف و الرزاينية واألحرار 

وفرن��دة وتيارت وقد وجدت هذه الدعوة صداها لدى قبائل 

العمور وحميان والش��عانبة وقد استطاع الشيخ بوعاممة يف 

وقت قصري أن يجمع حوايل ألفان وثالمثائة جندي بن فرسان 

و مشاة.

معرك��ة صفيصيف��ة كام صوره��ا بن عمر بخت��ي يف فيلم 

الشيخ بوعاممة.

أول مواجهة عسكرية بن الشيخ بوعاممة و القوات الفرنسية 

وقعت يف 27 أبريل 1881 باملكان املسمى صفيصيفة جنوب 

عن الصفراء، أسفرت هذه املعركة عن انهزام الجيش الفرنيس 

واستشهاد بعض رجال الش��يخ بوعاممة منهم قائد املعاليف 

قائد الرزاينة.

أمام خطورة الوضع س��ارعت الس��لطات االستعامرية إىل 

إرس��ال قوات إضافية إىل املنطقة لقمع الثورة والقضاء عليها 

ومتثل املدد الذي وصل إىل املنطقة فيام ييل:

• فرقتن يقودهام القايد قدور ولد عدة.

• فرقة تيارت يقودها الحاج قدور الصحراوي.

• قافلة من ألفن وخمسامئة جمل ومعها ستامئة جزائري .

قائد الشعبة العسكرية ملعسكر الجرنال كولينو دانيس هو 

الذي توىل القيادة العامة لهذه القوة العسكرية.

ث��اين مواجهة عس��كرية بن الطرفن الجزائ��ري والفرنيس 

كانت يف 19 مايو 1881 باملكان املس��مى املويلك وتقع قرب 

قرص الش��اللة بجبال القصور، كانت معارك عنيفة جدا اشتد 

فيه��ا القتال ب��ن الطرف��ن وكان النرص فيها حليف الش��يخ 

بوعاممة رغم تفوق العدو يف العتاد والعدة.

حسب تقارير الفرنسين أنفسهم فإن هذه املعركة خلفت 

خسائر لكال الطرفن، وقد قدرت خسائر الفرنسين فيها ستون 

قتي��ل واثنان وعرشون جريحا. بعد هذه املعركة ظل الش��يخ 

بوعاممة س��يد املوقف، حيث توجه إىل األبيض سيدي الشيخ 

مام س��اعد الثوار يف هذه الف��رتة عىل قطع خطوط التلغراف 

الرابط بن فرندة والبيض ومهاجمة مراكز الرشكة الفرنس��ية 

الجزائري��ة للحلفاء، وقد قتل العديد من عاملها اإلس��بان مام 

دفع بالسلطات الفرنسية إىل اتخاذ اجراءات لحامية مصالحها 

منها تجميع أربعة طوابري قوية يف النقاط التالية:

• فرقة راس املاء أسندت مهمتها إىل العقيد جانن.

• فرقة بالخيرث بقيادة العقيد زويني.

• فرقة تيارت وأسندت مهمتها إىل العقيد برونوسيار.

• فرقة البيض وكانت بقيادة العقيد تاديو ثم العقيد نيغريي.

وملواجه��ة انتص��ارات الش��يخ بوعاممة املتتالي��ة قامت 

السلطات الفرنس��ية بتحركات رسيعة متثلت يف إرسال قواتها 

نح��و الجنوب الغريب من أجل تطويق الث��ورة والقضاء عليها 

وبالتايل تتوس��ع يف املنطقة وتبس��ط نفوذها عىل كل قصور 

الجنوب الوهراين.

العقيد أوسكار دو نيغريتي

 )Oscar de Négrier :تم تكليف العقيد نيغريي )بالفرنسية

مبهمة معاقبة القبائل التي ش��اركت مع الش��يخ بوعاممة يف 

الثورة وكانت البداية يف 15 أغس��طس 1881 بنس��ف رضيح 

سيدي الش��يخ املتواجدة باألبيض س��يدي الشيخ ونبش قربه 

وهو اس��تهزاء بالجوانب الروحية للشعب الجزائري وعاداته 

وتقاليده. تلتها املج��ازر الرهيبة التي قام بها جيش االحتالل 

يف حق الس��كان الع��زل من أهايل الط��رايف والربوات مبنطقة 

البيض انتقاما ملش��اركتهم يف الث��ورة، ونفس الجرائم ارتكبت 

ضد سكان الشاللة الظهرانية.

بن س��بتمرب وأكتوبر عام 1881 تعرضت القوات الفرنسية 

بقيادة كل من الجرنال كولونيو والجرنال لويس إىل هجومات 

املجاهدين قرب العن الصفراء، قام عىل إثرها الجرنال لويس 

بتحطيم القرصين اللذين كان ميتلكهام الشيخ بوعاممة وهام 

قرص مغرار الفوقاين وق��رص مغرار التحتاين، كام دمرت زاوية 

الشيخ بوعاممة أيضا.

من التطورات الهامة التي حصلت خالل هذه الفرتة كذلك 

هو التحاق الشيخ سيدي سليامن بن حمزة زعيم أوالد سيدي 

الشيخ الغرابة بثورة بوعاممة عىل رأس ثالمثائة فارس، واتجه 

مع قوته إىل ش��امل غرب الع��ن الصفراء ومنه��ا إىل منطقة 

البكاكرة للضغط عىل القبائل املوالية لالستعامر الفرنيس.

أم��ام تزاي��د القوات االس��تعامرية وتوافد الدع��م لها من 

كل منطق��ة ازداد الضغ��ط عىل الش��يخ بوعاممة فاضطر إىل 

االنسحاب متجها إىل منطقة فكيك باملغرب األقى حيث قل 

نشاطه وتفرق أتباعه وأنصاره.

انضم البعض من أنصاره إىل السيدي قدور بن حمزة زعيم 

أوالد سيدي الش��يخ الرشاقة، أما البعض اآلخر فقد انضم إىل 

صفوف الشيخ يس سليامن بن حمزة قائد أوالد سيدي الشيخ 

الغرابة ومكث باقي املجاهدين مبنطقة فكيك وضواحيها.

16 أبريل 1882 الحقت قوات االحتالل الشيخ بوعاممة يف 

األرايض املغربية لكنه رد عليها بهجوم عنيف يف ش��ط تيغري 

كبد العدو خس��ائر فادحة يف األرواح وأجربه عىل االنسحاب.  



كان لهذه الهزمية وقع كبري يف األوس��اط العس��كرية الفرنسية، 

وزادت م��ن جهة أخرى الثورة صم��ودا وتحديا وأثبتت تفوقها 

مرة أخرى عىل القوات الفرنسية .

املرحلة الثانية

عرف��ت مقاومة الش��يخ بوعاممة خ��الل هذه املرحل��ة فتورا 

ملحوظا بعد اس��تقرار الشيخ يف مس��قط رأسه الحامم الفوقاين 

بفكيك الت��ي وصلها يف يوليو 1883، حت��ى يتمكن من تنظيم 

صفوفه للمستقبل وهذا ماجعل السلطات االستعامرية تتخوف 

من تحركاته الكثيفة لذا س��ارعت يف إرس��ال برقية موقعة من 

طرف الجرنال سوسيي قائد الفيلق التاسع عرش إىل حكومته يف 

باريس يدعوها إىل الضغط عىل الس��لطان املغريب لطرد الشيخ 

بوعامم��ة من األرايض املغربية ألنه يش��كل خطرا عىل املصالح 

الفرنسية يف املنطقة.

ه��ذا التح��رك دفع الش��يخ بوعاممة إىل مغ��ادرة املنطقة، 

واللج��وء إىل إقلي��م توات واحتمى بس��كان واح��ة دلدول مع 

نهاية عام 1883، واستقر هناك إىل غاية عام 1894 حيث أسس 

زاوي��ة ل��ه ورشع يف تنظيم ال��دروس الديني��ة ملواصلة الجهاد 

ووقف زحف التوس��ع االس��تعامري يف الجن��وب الغريب، حيث 

قام مبراس��لة مختلف ش��يوخ القبائل الصحراوية إلعالن الجهاد 

ضد الفرنس��ين ومقاومتهم. كامكان لهذا النشاط صدى واسع 

بن القبائ��ل الصحراوية خاصة قبائل الط��وارق الذين اقرتحوا 

عليه االنتق��ال إليهم ليتعاونوا يف الجه��اد ضد العدو الفرنيس، 

ك��ام آزرته وانضم��ت إليه بعض القبائ��ل املقيمة عىل الحدود 

الجزائرية املغربية.

حاول االستعامر الفرنيس خنق الثورة من كل الجهات وبكل 

الوسائل والتوسع يف الجنوب وذلك عن طريق إقامة املؤسسات 

االقتصادية وإنش��اء املراك��ز التجارية يف كل م��ن إقليم توات 

وتيديكلت.

املرحلة الثالثة

الجرنال لوي هوبري گونزالف ليوطي

تعترب ه��ذه املرحلة بداية النهاية ,فف��ي خضم هذه األحداث 

استطاع الشيخ بوعاممة أن يكسب العديد من األنصار ويحىض 

بثق��ة س��كان املناطق الصحراوي��ة، وهذا ما جعل الس��لطات 

االستعامرية تفكر يف اس��تاملته بكل الوسائل فقامت باالتصال 

عن طريق املفوضية الفرنسية مبدينة طنجة املغربية عام 1892 

للتفاوض حول قضية األمان التي انتهت بدون نتيجة.

إن ص��الت الصداق��ة الت��ي كان��ت ب��ن الش��يخ بوعاممة 

والسلطات املغربية أثارت قلق وتخوف السلطات االستعامرية 

الفرنس��ية ,خاصة بعد االعرتاف به زعيام لقبائل أوالد س��يدي 

الش��يخ ومرشفا ع��ىل كل املناطق الصحراوية م��ام دفعها مرة 

أخرى إىل محاولة كسب وده لتسهيل مهمتها يف التوسع وبسط 

نفوذها عىل املناطق الصحراوية ,لذلك قرر الوايل العام الفريار 

يف 16 أكتوبر 1899 منح الش��يخ بوعاممة األمان التام دون قيد 

أو رشط.

م��ع مطلع الق��رن العرشين دخل الش��يخ بوعاممة املغرب 

األقى واستقر يف منطقة وجدة، إن سنوات الجهاد التي خاضها 

الشيخ بوعاممة عرقلت بشكل كبري توسع االستعامري يف أقى 

الصحراء خاص��ة الناحية الغربية منها رغم الحصار الكبري الذي 

حاولت الس��لطات االس��تعامرية فرضه عىل املقاوم��ة بقيادة 

الجرنال ليوطي.

وفاة الشيخ بوعاممة ومقتنياته
يوج��د بالزاوية الش��يخية بوجدة ويف متح��ف خاص مقتنيات 

نفيس��ة للشيخ بوعاممة منها 80 مخطوطاً ملراسالت الشيخ مع 

القبائل وسيفه وس��بحته وجبرية الس��الح والقرطاس وبرنوسه 

وراي��ة الجهاد التي كانت تحمل ش��عار »ال إل��ه إالّ الله محمد 

رس��ول الله« وبها طلقة رص��اص باإلضاف��ة إىل رسج ولواحقه 

وصناديق كانت تستخدم لجمع الغنائم وختم الشيخ بوعاممة 

وختم جده الشيخ سليامن بن بوسامحة.

من التاريخ
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نتائج مقاومة الشيخ بوعاممة
متثلت هذه النتائج فيام ييل:

آخر لقطة من فيلم الشيخ بوعاممة لنب عمر بختي

• كان��ت ث��ورة الش��يخ بوعامم��ة تحدي��ا كبريا لسياس��ة 

الجمهورية الثالثة والتي كانت ترمي إىل إمتام عمليات االحتالل 

الش��امل للجزائ��ر واس��تطاعت أن تعطل وتعرقل املش��اريع 

الفرنسية يف الجنوب الغريب.

• متثل ثورة الشيخ بوعاممة املرحلة النهائية من اسرتاتيجية 

الزعام��ات الوطنية يف مواجهة االس��تعامر الفرنيس عن طريق 

املقاومات الش��عبية التي تعتمد أساسا عىل العامل الديني يف 

تعبئة الجزائرين ملقاومة االحتالل.

• تعترب ثورة الشيخ بوعاممة من أعنف املقاومات الشعبية 

خالل القرن التاسع عرش بعد مقاومة األمري عبد القادر.

• كش��فت ث��ورة بوعاممة ضع��ف الفرنس��ين يف مواجهة 

املقاوم��ة مام جعلها تبحث عن الحلول السياس��ية إلخامد نار 

الث��ورة خصوصا مع املرحلة الثاني��ة 1892-1883 حن ظهرت 

قضية األمان الذي كانت تبحث عنه الس��لطات الفرنس��ية من 

بوعامم��ة الذي رفضه من خالل املراس��الت و املفاوضات التي 

كانت تسعى إليها فرنسا.

• الخس��ائر البرشي��ة واملادية هي األخ��رى كانت من أبرز 

النتائج التي متخضت عن الثورة.

• عجلت الثورة بإمتام مشاريع السكك الحديدية يف املنطقة 

وربط الشامل بالجنوب.

• إن مقاومة الشيخ بوعاممة حتى وإن مل تحقق أهدافها يف 

طرد االستعامر من املنطقة بسبب العقبات التي اعرتضتها منها 

عىل وجه التحديد عدم التمكن من توحيد فرعي أوالد س��يدي 

الشيخ وكذلك ضغوط السلطان املغريب عبد العزيز عىل الثورة 

وحرصها يف الحدود، إال أنها أثبتت قدرتها عىل املقاومة وطول 

النفس وعرقلة التوسع يف املنطقة•

رس��الة نادرة تع��ود إىل زمن املقاومة الش��عبية 
أرس��ل به��ا زعي��م املقاوم��ة الش��عبية مبنطقة 
الجنوب الغريب الش��يخ بوعاممة ش��هر شعبان، 
ليلقى ربه شهر رمضان من نفس السنة الهجرية.
 وتضمنت الرس��الة الت��ي الزال خطها واضحا يف 
معظم أس��طرها، نصحا ووعظا لش��يوخ الزوايا، 
وأهايل القبائل املعروفة باملنطقة، كام ذكر جامعة 
الشعانبة، وجامعة لعمور، حيث أوصاهم بتقوى 
الل��ه يف ال���رّ والعلن وعامرة املس��اجد بالصالة 
وتالوة الق��رآن، وأوصاهم باالتحاد بقوله »كونوا 
إخوان��ا وعىل الدي��ار أعوانا وأم��روا باملعروف، 
وانهوا ع��ن املنكر وترك الحس��د واجتناب أهل 
الجور والفس��اد والظل��م«، وه��ي الوثيقة التي 
كان��ت مبثابة وصية الوداع، والتي يش��ري التاريخ 
الذي كتبت فيها أن الش��يخ بوعاممة كتبها شهر 

شعبان لتتوفاه املنية شهر رمضان املوايل.
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مفهوم السالح النووي ليس لالستخدام..بل 
للردع وتوازن الرعب!

مل تس��تخدم الواليات املتحدة األمريكية السالح النووي س��وى مرتني وكان ذلك قبل سبعني عاما يف نهاية الحرب العاملية 

الثانية عىل مدينتي هريوشيام وناغازيك يف اليابان، وذلك لتحقيق أربعة أهداف.

األول: لتجربة الس��الح الجديد الذي مل يس��بق أن امتلكته واستخدمته أي دولة يف العامل. الثاين:أرادت الواليات املتحدة 

أن تقييم فعالية ونتائج استخدام السالح النووي الكارثية سواء عىل مستوى نجاح التفجري النووي أو تأثري االشعاع النووي 

وتحويل )بشك سادي( سكان املدينتني اليابانيتني إىل »فرئان تجارب«حيث ُقتل منهم أكرث من ربع مليون إنسان.

الثالث:الت�يع يف انهيار واستس��الم اليابان التي كانت حتى ذلك الحني بالرغم من الخسائر الكبرية وشبه االنهيار،لكن 

اليابان كانت ال تزال تقاوم الهزمية بعناد. 

الرابع:اإلع��الن للجمي��ع ب�أن الواليات املتح��دة األمريكية أصبحت القوى العظمى األوىل واألق��وى يف النظام العاملي يف 

ع��امل ما بع��د الحرب العاملية الثانية. متلك وتحتكر س��الحا نوويا ال ميلكه أحد. ما يُكرس زعام��ة وريادة الواليات املتحدة 

األمريكي��ة للنظام العاملي بال منافس!وهذه كان��ت بداية طريق تحول القرن العرشين ليُس��مي«القرن األمرييك«بامتياز!ما 

 The 20th Century was!س��مح للواليات املتحدة األمريكية بالتباهي الحقا بأن القرن العرشي��ن كان قرنا أمريكيا بامتياز

.an American Century

لك��ن يف عام 1949،بعد أربعة أعوام من امتالك الواليات املتحدة األمريكية القنبلة النووية، وبعد أن أنش��أت الواليات 

املتحدة األمريكية وحلفائها األوروبيني حلف ش��امل األطليس)الناتو(نجح االتحاد السوفيتي بك� االحتكار النووي األمرييك 

بامتالك الس��الح النووي بت�يب معلومات عن”مرشوع مانهاتن” يف الواليات املتحدة وتفجري قنبلة نووية، وبدأ س��باق 

التس��لح يف مناخ الحرب الباردة بني القطبني الكبريين وحلفائها، يف نظام عاملي أُطلق عليه نظام”الثنائية القطبية. “حيث 

انقسم العامل وعاىن من رصاع الجبارين يف خضم الحرب الباردة التي دامت حتى عام 1991. ما شل النظام العاملي وعطل 

عمل األمم املتحدة وهي التي كانت قد بدأت تخطو خطواتها األوىل لتكون املؤسسة التي متنع الرصاع والنزاعات وتسعى 

ملنع الحروب وحل النزاعات بطرق سلمية حسب ميثاق األمم املتحدة.

منذ استخدام السالح النووي ألول مرة يف اغسطس 1945 يف نهاية الحرب العاملية الثانية حتى اليوم زاد عدد    

الدول التي متلك الس��الح النووي إىل مثانية دول هي الدول الخمس��ة الكربى يف مجلس األمن والهند وباكس��تان وآخر دولة 

انضمت لنادي الدول النووية-كانت كوريا الش��املية-التي نجح��ت يف تحديها للغرب، بالرغم من العقوبات والدولية ومن 

الواليات املتحدة األمريكية-أن تصبح دولة نووية. حيث ترى كوريا الش��املية أن امتالك الس��الح النووي هو مبثابة بوليصة 

تأمني وحامية نظام كوريا الش��املية ورئي��س الجمهورية كيم جونغ أون. أما الدولة النووية التاس��عة فهي إرسائيل-وال� 

املكش��وف)Open Secret( أن إرسائيل منذ الس��تينيات دولة نووية ومتلك أكرث من 200 رأس نووي ولكن تتبع ما يُعرف 

ب”الغموض البناء”

كان ُملفتا ومتوقعا أن ال تستخدم الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي يف السابق وحتى اليوم السالح أو الخيار النووي. 

فلم يتم اس��تخدام الس��الح النووي يف الحرب الباردة وحرب فيتنام. ومل تقصف روسيا بالنووي املجاهدين األفغان والعرب 

إبان احتاللهم املكلف ملدة عقد من الزمن. ومل ترضب إرسائيل لبنان وحزب الله وال غزة وحامس بالنووي. ويجب أن نشري 

أن الس��الح النووي لعب دورا، واضحا يف الرصاع املحموم وبني الهند وباكس��تان كضابط إيقاع ومنع وردع فرص قيام حرب 

أخرى يف سلسلة الحروب بني الجارين النوويني اللدوديني.

من هذا املنطلق علينا أن ال نخىش أن امتالك إيران للس��الح النووي يعني بالرضورة اس��تخدامه!ضد العرب،ناهيك ضد 

إرسائي��ل. بغض النظ��ر كيف تبدو إيران-لكن صانع الق��رار يف إيران ليس انتحارياً. بل يت��رصف بعقالنية ويدرك الخطوط 

الحمراء ولن يتجاوزها بأي حال من األحوال. لكن املقلق يف امتالك وتفرد إيران بالس��الح النووي هو الخش��ية من توظيف 

إيران ورقة الس��الح الن��ووي لتضخيم الذات وللمزيد م��ن املغامرات والنتزاع تنازالت من األطراف األخرى وعىل رأس��هم 

الجريان الخليجيني والعرب،والتي مل تكن لتحصل عليها إيران لوال ورقة النووي. ما يزيد من غطرسة وجرأة إيران للمواجهة 

والترصف بثقة وتصلب أكرب. وفوقية أخطر كحالها اليوم بعد االتفاق النووي ورفع العقوبات وزيادة حجم االبتزاز والتدخل 

يف الشؤون الخليجية والعربية ودعم أذرعها وحلفائها يف املنطقة.

هذا الواقع الصعب يُحترّم عىل دول مجلس التعاون الخليجي البدء واالنخراط الجدي بربنامج نووي ألغراض سلمية. كام 

فعلت وتدعي إيران- والحصول عىل نفس الس��قف الذي حصلت عليه إيران من نس��بة تخصيب لليورانيوم وعدد أجهزة 

الطرد املركزي واملنش��آت النووية. وذلك حتى ال تتس��ع الهوة بيننا وبني إيران. وحتى ال نفقد عنرص الردع بعد انتهاء فرتة 

الخمس عرش عاما. حيث حس��ب االتفاق النووي نفسه يحق إليران أن تصبح دولة نووية. وتفرض اجندتها ومرشوعها عىل 

حساب الخليجني والعرب. فلنستعد ونتحرض قبل فوات األوان!• 

أ.د. عبد اهلل خليفة الشايجي
أستاذ العلوم السياسية-

جامعة الكويت
أستاذ زائر جامعة جورج 

واشنطن-الواليات املتحدة 
األمريكية

)جيولبوتيك(



 ما هو حكم االنتامء للتنظيامت اإلرهابية واملتطرفة ؟
 يحرم عىل املسمملم قطعاً االنتمماء إىل أي تنظيٍم إرهايب، مها كان مسمماه 

ومها كانت رايته، وذلك لعدة أسباب : 

أوالً : هممذه التنظيات اإلرهابية خارجة عممن طاعة ويل األمر والدخول فيها 

يقتيض الخروج من طاعة ويل األمر ولهذا فالدخول فيها محرم قطعاً.

ثانيمماً : هذه التنظيات اإلرهابية تنرش الفسمماد والرعب يف املجتمعات التي 

تنشأ فيها وبالتايل ال يجوز للمسلم أن يكون معول هدٍم ملجتمعه.

ثالثاَ : أكرث هذه التنظيات اإلرهابية ينطبق عليها حكم قطاع الطرق والخوارج املارقني عن أمر والة األمر ولهذا 

ال يجوز الدخول معهم ألن هذا الفعل من كبائر الذنوب املحرمة يف اإلسالم.

رابعاً: هذه التنظيات اإلراهابية تقوم عىل مبدأ التكفري للمسلمني واستباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم.

خامسمماً : كثري من هؤالء اإلرهابيني مجهولون ال يعلم حقيقتهم الناس وهم يخدمون جهات معادية تريد هدم 

البالد العربية واإلسالمية.

كيف نحصن الشباب ضد الفكر املتطرف واإلرهايب؟

�ســـــنن نبـويــة

التبكري يف احل�سور اإىل امل�سجد

إن من السنن املهمة للمسلم يف يومه وليلته الحرص 

عىل املبادرة إىل الحضور إىل املسجد والتبكري بحيث 

يقممف املصيل يف الصف األول وذلك لعظمة األجر يف 

هذه السنن.

َعممْن أيَِب ُهَريْرََة أَنَّ رَُسمموَل اللَِّه َصممىلَّ اللَّهم َعلَيِْه 

فِّ  َوَسمملََّم قَاَل: " لَممْو يَْعلَُم النَّاُس َممما يِف النَِّداِء َوالصَّ

اأْلَوَِّل ثُمَّ لَْم يَِجُدوا إاِلَّ أَْن يَْستَِهُموا َعلَيِْه اَلْستََهُموا َولَْو 

يَْعلَُموَن َما يِف التَّْهِجريِ اَلْستَبَُقوا إِلَيِْه َولَْو يَْعلَُموَن َما يِف 

بِْح أَلَتَْوُهَا َولَْو َحبًْوا" صحيح البخاري. الَْعتََمِة َوالصُّ

ومن السنة  التهجري يوم الجمعة إىل صالة الجمعة 

َعْن أيَِب ُهَريْرََة أَنَّ رَُسمموَل اللَِّه َصىلَّ اللَّهم َعلَيِْه َوَسلََّم 

قَاَل: " َمِن اْغتََسممَل يَممْوَم الُْجُمَعِة ُغْسممَل الَْجَنابَِة ثُمَّ 

َا قَرََّب بََدنًَة َوَمْن َراَح يِف  مماَعِة اأْلُوىَل فََكأَنَّ َراَح يِف السَّ

اَعِة  َا قَرََّب بََقرًَة َوَمْن َراَح يِف السَّ مماَعِة الثَّانِيَِة فََكأَنَّ السَّ

مماَعِة  َا قَرََّب كَبًْشمما أَقْرََن َوَمْن َراَح يِف السَّ الثَّالِثَِة فََكأَنَّ

مماَعِة  َا قَممرََّب َدَجاَجًة َوَمْن َراَح يِف السَّ الرَّاِبَعممِة فََكأَنَّ

َا قَرََّب بَيَْضًة فَِإَذا َخَرَج اإْلَِماُم َحَضَِت  الَْخاِمَسِة فََكأَنَّ

لتحصني الشباب ضد الفكر املتطرف ال بد من عدة أمور :

األول : فهم اإلسالم بصورة سليمة ومبنهج وسطي معتدل وهذا كفيل بإبعاد الفكر املتطرف عنهم.

الثاين : غرس روح الوالء واالنتاء للوطن ولقيادته يف نفوس الشباب  وهذا يضمن عدم انجرافهم ألي فكر دخيل.

الثالث : تعزيز ثقافة املواطنة يف نفوس الشباب وتأصيل حب الوطن وقيادته وشعبه يف القلوب.

الرابع : فضح حقيقة األفكار املتطرفة وبيان نتائجها الكارثية عىل الدول واملجتمعات.

الخامس : التحذير من دعاة التطرف والفتنة وخاصة عرب الوسممائل املتطورة 

حيث يستغلونها لغسل عقول الشباب .

السممادس : غلممق املواقع االلكرتونيممة التي تبث الفكر املنحممرف للمتطرفني 

واإلرهابيني يف كافة املنافذ واملواقع.

كَْر" موطأ مالك. الَْماَلئَِكُة يَْستَِمُعوَن الذِّ

ومن السممنن املهجورة األذان يف حال كون اإلنسممان 

بعيداً عن  املساجد أو يف حال مل يسمع األذان وذلك ألن 

يف األذان ثواباً عظياً وأجراً جسياً. وهو يطرد الشيطان 

ويحصل به األجر والربكة للمؤذن.

وكذلك من السنن املؤكدة املحافظة عىل صالة الفجر 

اَن قَاَل  والعشمماء يف صالة الجاعة، فعن ُعثَْاَن بْممِن َعفَّ

َسممِمْعُت رَُسمموَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسمملََّم يَُقوُل: "َمْن 

َا قَاَم نِْصَف اللَّيِْل َوَمْن َصىلَّ  َصىلَّ الِْعَشاَء يِف َجَاَعٍة فََكأَنَّ

َا َصىلَّ اللَّيَْل كُلَُّه " رواه مسلم. بَْح يِف َجَاَعٍة فََكأَنَّ الصُّ

إذا كان شممأن العرب قبل اإلسممالم أن ينترصوا للمظلوم -حمية 
ونخمموة- فإن نممرصة املظلوم قممد ازدادت وجوبًمما وتأكيًدا بعد 
اإلسالم -دينا وأخوة- فكم يف املُسلمني من ذِوي حاجٍة، وأصحاِب 
ُهموم، وَصَعى مظالِممم، وجرَحى قلوب، أال فليعلم من يقفون 
متفرجني عىل املظلوم، ثم ينسممحبون تاركني وجوب نرصته إنا 
يعرضون أنفسممهم للمقت واللعن، والظمماملُ واملُعنُي عىل الظُّلم 

واملُحبُّ له سواء.
قال عليه السالم: "انرص أخاك ظاملًا أو مظلوًما"، قيل يا رسول 
اللممه أنرصه مظلوًما فكيف أنرصه ظاملًا؟  قال: تحجزه عن ظلمه 

فذلك نرصه" رواه البخاري.
فهممذا التوجيه النبوي  قد أكد معنى النرصة، ووسممع نطاقها 
حتى يشمل طريف املشهد، فيدافعون عن املظلوم، ويأخذون له 
حقممه، ويردون له اعتباره، ويضبون عممىل يد الظامل، وينتزعون 

فتيل رشه، ويوقفونه عند حده.
 لقد كونت هذه التعليات اإلسممالمية السممامية أمة عزيزة 
أبيممة، متآخية قوية، ما إن تقع مظلمة عىل فرد منها حتى تفور 

دماء الشهامة والنخوة للدفع والنرصة.
 وقد تجسممد هذا املعنى يف مواقف عديدة عرب أيام تاريخنا 
املجيد، فحني صخت مسلمة يف أقىص األرض: وامعتصاه جهَّز 
لها املعتصم جيًشمما جراًرا لدفع مظلمتهمما، وتأديب من اعتدى 

عليها.
فُنممرصُة  املظلومني نجاٌة لألنُفس، وحايٌة لألوطان، وسممبٌب 

ملعونة الله وِحفِظه، تِحلُّ بها رحمته يف البالد والعباد.
قال عليه السممالم: "ومن فرََّج عن ُمسمملٍم كُربًة فرََّج الله عنه 
بها كُربًة من كُرَب يوم القيامة، واللُه يف عون العبِد ما كان العبُد 

يف عون أخيه، والرَّاِحمون يرحُمهم الرحمن". 
والنرصة من أحبِّ األعال إىل الله، قال عليه السممالم :"أحبُّ 
النمماِس إىل الله أنفُعهممم للناس، وأحبُّ األعممال إىل الله ُسوٌر 
تُدِخلُه عىل ُمسمملٍم، أو تكِشممُف عنه كُربًة، أو تطرُُد عنه جوًعا، 

أو تقيِض عنه َديًنا".
ومن هممذا املنطلق هبّت دولممة اإلمممارات العربية املتحدة 
وأشممقاؤها إىل نرصة أهممل اليمن لرفع الحيممف والظلم  عنهم 

وإعادة الحق إىل أصحابه وإقامة العدل يف نصابه.
فيمما ربنا يا ناص املسممتضعفني انرصنا عىل املفسممدين نرصاً 
مممؤزرا وارحم شممهدائنا األبرار وأنزلهم منممازل األخيار، يا ارحم 

الراحمني.
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معلم اإ�سالمي...

املسجد األقصى

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

املسممجد األقىص هو من أكرب املساجد يف العامل ومن أكرثها 

قدسمميًة للمسمملمني، أوىَل القبلتني يف اإلسممالم. يقع داخل 

البلدة القدمية بالقدس يف فلسطني. 

تبلغ مسمماحته قرابة 144 دوناً، ويشمممل قبة الصخرة 

واملسممجد القبيل وعدة معامل أخممرى يصل عددها إىل 200 

معلممم. ويقع املسممجد األقىص فوق هضبة صغرية تُسمممى 

"هضبممة موريمما"، وتعد الصخرة أعىل نقطممة فيه، وتقع يف 

قلبممه، وهو أحد املسمماجد الثالثة التي تُشممد الرحال إليها، 

يف اإلسالم.

ذكممره الله تعاىل املسممجد األقممىص يف القرآن:  ُسممبَْحاَن 

الَِّذي أَْسَى ِبَعبِْدِه لَياًْل ِمَن الَْمْسممِجِد الَْحرَاِم إىَِل الَْمْسممِجِد 

ممِميُع  اأْلَقْممىَص الَِّذي بَاَركَْنا َحْولَُه لُِنِيَُه ِمْن آَيَاتَِنا إِنَّه ُهَو السَّ

الْبَِصرُي  سورة اإلساء، اآلية :1. 

أسامؤه:
َي  •املسممجد األقىص: وكلمة "األقىص" تعني األبعد، وُسمِّ

األقىَص لبعد ما بينه وبني املسجد الحرام.

س: وكلمة "املقّدس" تعني املبارك واملطّهر. • البيت املَُقدَّ

• بيت املَْقِدس: وهو االسم الذي كان متعارفًاً عليه قبل 

أن يُطلق عليه اسممم "املسممجد األقممىص" يف القرآن الكريم، 

وهذا االسم هو املستَخَدم يف معظم األحاديث منها ما قاله 

يمموم اإلساء واملعراج: "ثم دخلت أنا وجربيل عليه السممالم 

بيت املقدس فصىل كل واحد منا ركعتني".

صح يف أحاديث النبي محمد صىل الله عليه وسمملم بأن 

بناء املسممجد األقىص  كان بعد بناء الكعبممة بأربعني عاًما، 

فعن أيب ذر أنه قال: "قلت: يا رسممول الله! أي مسجد وضع 

يف األرض أول؟ قممال: املسممجد الحرام. قلممت: ثم أي؟ قال: 

املسجد األقىص. قلت: كم بينها؟ قال: أربعون سنة".

وقد اختلف املؤرخون يف مسممألة الباين األول للمسممجد 

األقممىص عىل عدة أقمموال: أنهم املالئكممة، أو النبي آدم أبو 

البرش، أو ابنه شمميث، أو سممام بن نوح، أو النبي إبراهيم، 

ويرجممع االختممالف يف ذلممك إىل االختالف يف البمماين األول 

للكعبة. واملشممهور أن من بناه هو إسممحاق بممن إبراهيم 

عليها السالم.

أول من سكن من البرش مدينة القدس اليبوسيون 3000 

- 1550 ق.م قبيلة كنعانية، وهم الذين بنوا مدينة القدس 

وأسموها "اور سليم" نور سليم .

 ويف تلممك الفرتة، هاجر النبي إبراهيم عليه السممالم إىل 

مدينممة القممدس، وعّمر املسممجد وصىّل فيممه، وكذلك ابنه 

إسحق وحفيده يعقوب من بعده وبعد ذلك آل أمر مدينة 

القدس واملسممجد األقىص إىل الفراعنة 1550 - 1000 ق.م، 

ثم اسممتوىل عليها الحًقا "القوم العالقممة"، ثم فتح املدينة 

النبي داود ومعه بنو إسائيل عام 995 ق.م، فّوسع املدينة 

وعّمممر املسممجد األقىص. ثم اسممتلم الحكم ابنه سممليان، 

فعّمر املسممجد وجّدده مرة أخرى، ثم احتّل اإلغريق أرايض 

فلسممطني، وخضعت لإلسممكندر املقدوين حمموايل عام 332 

ق.م، ثم لخلفائه البطاملة، ثم للسلوقيني، ومل تلبث املدينة 

حتى خضعممت لحكممم اإلمرباطورية الرومانيممة، وكان من 

أوائل الحكام وأبرزهم الذين عينهم الرومان لحكم القدس 

الحاكم هريودس حوايل عام 37 ق.م، وقد قام بتجديد بناء 

البيت املقدس حوايل عام 20 ق.

وبعد  ذلك سيطرت اإلمرباطورية البيزنطية عىل القدس، 

فأصبحت القدس مدينة نرصانية، وبنوا فيها كنيسة القيامة. 

أما املسجد األقىص فبقي مرتوكًا كا هو دون بناء. 

وكان املسممجد األقىص وجهممة النبي محمممد يف الرحلة 

املعجممزة املعروفة باسممم اإلساء واملعممراج، وذلك ليلة 27 

رجب بعد البعثة بعرش سنني 3 ق هم، وربط الرُباق بحلقة 

باب املسجد عند حائط الرباق، وصىّل بجميع األنبياء إماًما، 

ثم ُعرج به من الصخرة املرشّفة إىل فوق سبع ساوات.

يف خالفة الفاروق عمر حاص املسلمون املسجد األقىص، 

املسجد األقصى

فطلب أهلها الصلَح وتسليم املدينة بال قتال، واشرتطوا أن 

يأيت خليفة املسلمني بنفسممه إىل القدس ليتسلّم مفاتيحها 

منهم، فخممرج عمر بن الخطاب من املدينممة املنورة حتى 

وصممل القممدس، وذلك عام 15 هم املوافممق 636م، وأعطى 

أهلهمما األمن وكتممب لهم العهممدة العمريممة. وقد صحبه 

البطريممرك "صفرونيوس" فزار كنيسممة القيامممة، ومن ثم 

أوصله إىل املسجد األقىص، فلّا دخله قال: "الله أكرب، هذا 

املسممجد الذي وصفه لنا رسول الله صىل الله عليه وسلم"، 

وكان يف تلك األيام عبارة عن هضبة خالية يف قلبها الصخرة 

املرشفممة، ثم أمممر الخليفة عمر بن الخطمماب ببناء املصىّل 

الرئيمميس الذي سمميكون مكان الصالة الرئييس يف املسممجد 

األقىص.

قممام  الخليفممة معاوية بممن أيب سممفيان،  بتجديد بناء 

املسممجد القبيل داخل املسممجد األقىص الذي بناه عمر بن 

الخطاب فجعل من الحجر بدالً من الخشب، ووّسعه ليسع 

3000 مصٍل

ثم وسممعه الخليفة عبد امللك بن مروان منذ عام 65 هم 

املوافممق 685 جنباً إىل جنب مع قبممة الصخرة، وتواصلت 

يف عهممد ابنه الوليد بن عبد امللك حتى عام 96 هم املوافق 

715. حيث بممدأ البناء األموي للمسممجد األقىص ببناء قبة 

الصخرة وهممي عبارة عن قبة ذهبية فوق الصخرة املرشفة 

الواقعة يف قلب األقىص. 

سمميطر الصليبيون عىل القدس، أثنمماء الحملة الصليبية 

األوىل ، وبعممد حصممار 1187 اسممتطاع  امللك الناص صالح 

الدين األيوبياسممتعادة القدس من يد الصليبيني، وأجريت 

العديد من اإلصالحات والتجديدات يف املسجد األقىص .

يف القممرن العرشيممن حممدث يف عام 1922 تممم تجديد 

وتعزيز األسس األموية القدمية للمسجد، وتصحيح األعمدة 

الداخلية، لتحل محل العوارض ونصب السقاالت، وشملت 

أيضا ًالتجديدات ترميم األقممواس واملنطقة الداخلية للقبة 

الرئيسممية وكيفية الحفاظ عليها، وقد تم إعادة بناء الجدار 

الجنويب، واسممتبدال األخشاب يف الصحن املركزي مع بكتلة 

من الخرسممانة. وكشممفت التجديدات أيضا عن فسيفساء 

تعود إىل العممرص الفاطمي، وأيضاً أكتشممف وجود نقوش 

عىل األقممواس الداخلية التي كانت مغطمماة بالجبس. وقد 

زينت األقواس بالذهب والجص األخض ملون واسممتبدلت 

األخشاب بالنحاس.

وجدد ربع نوافذ الزجاج املعشممق أيضاً بعناية شديدة 

حفاظاً عىل تصاميمهم األصلية.

تعرض املسجد األقىص يف 1969م لحريق عىل يد يهودي 

أسممرتايل، حيث تم حرق الجامع القبيل الذي سقط سقف 

قسمه الرشقي بالكامل، كا احرتق منرب صالح الدين، الذي 

أمر ببنائه قبل تحرير املسممجد األقىص من الصليبيني وقام 

"صالح الدين األيويب" بوضعه داخل املسممجد بعد التحرير 

. ويف عام 1972 ، تم ترميم املسجد األقىص واملنرب معه.

واليممزال املسممجد األقممىص يممرزح تحممت ذل االحتالل 

اإلسائييل منذ ما يزيد عىل خمسني عاماً، عّجل الله الفرج 

وأعاده إىل ديار اإلسالم•
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مرض فريوس زيكا
إن فريوس زيكا هو فريوس مس��تجد ينقله البعوض، وقد اكتُش��ف ألول مرة يف أوغندا يف عام 1947 يف قرود الريص بواس��طة شبكة رصد الحمى 

الصفراء الحرجية، ثم اكتُشف بعد ذلك يف البرش يف عام 1952 يف أوغندا وجمهورية تنزانيا املتحدة. ومن ثم ُسجلت فاشيات فريوس زيكا يف أفريقيا

واألمريكتني وآسيا واملحيط الهادئ.

التشخيص:
يُشخص فريوس زيكا عن طريق 

تفاع��ل البوليمرياز املتسلس��ل 

الفريوس��ات من عينات  وعزل 

الدم. وقد يصعب التش��خيص 

عن طريق االختبار املصيل نظراً 

ألن الفريوس قد يتفاعل تفاعالً 

مشرتكاً مع الفريوسات املصفرة 

األخ��رى مثل فريوس��ات حمى 

والحمى  الني��ل  الضنك وغرب 

الصفراء.

فرتة احلضانة:
إن ف��رتة الحضانة (املدة من��ذ التعرض 

وحت��ى ظهور األع��راض ) لفريوس زيكا 

غري واضح��ة، ولكنها متت��د عىل األرجح 

لع��دة أي��ام. وتش��به أعراض��ه أعراض 

العدوى بالفريوس��ات األخ��رى املنقولة 

باملفصليات، وتش��مل الحم��ى والطفح 

الجلدي والتهاب امللتحمة واألمل العضيل 

وآالم املفاصل والتوعك والصداع. وعادة 

ما تكون هذه األعراض خفيفة وتستمر 

ملدة ترتاوح ما بني يومني و 7 أيام.

الوقاية:
ميث��ل البعوض وأماك��ن تكاث��ره عامالً مهامً م��ن عوامل 

خطر الع��دوى بفريوس زيكا. وتعتم��د الوقاية من املرض 

ومكافحته عىل تقليص أعداد البعوض عن طريق الحد من 

مصادره (إزال��ة أماكن تكاثره وتعديلها) والحد من تعرض 

الناس للبعوض. 

وميك��ن تحقي��ق ذل��ك باس��تخدام ط��اردات الحرشات؛ 

واستخدام املالبس (تحبذ األلوان الفاتحة) التي تغطي أكرب 

قدر ممكن من الجس��م؛ واس��تخدام الحواجز املادية مثل 

الحواجز السلكية، وإغالق األبواب والشبابيك ؛ واستخدام 

الناموس��يات عند النوم يف املناطق املوبوءة واملنترش فيها 

البعوض.

وأثناء الفاش��يات، ميكن للسلطات الصحية أن تنصح برش 

املبيدات الحرشية. وميكن أن تُستخدم املبيدات الحرشية 

الت��ي يويص به��ا مخطط تقيي��م مبيدات اله��وام كمبيد 

للريق��ات أيضاً، من أج��ل معالجة حاويات املي��اه الكبرية 

نس��بياً. •وينبغي عىل املس��افرين اتخ��اذ التدابري الوقائية 

األساسية من أجل حامية أنفسهم من لسع البعوض.

العالج:
ع��ادة ما يك��ون مرض 

ف��ريوس زيكا خفيفاً نس��بياً 

وال يتطلب عالجاً محدداً. وينبغي 

لألش��خاص املصاب��ني بف��ريوس زيكا أن 

يحصلوا عىل قس��ط كب��ري من الراح��ة، وأن 

يرشبوا كميات كافية من السوائل، وأن يعالجوا 

األمل والحمى باس��تخدام األدوية الشائعة. ويف 

ح��ال تفاقم األع��راض يتعني عليهم استش��ارة 

الطبي��ب. وال يوج��د حالياً لقاح مض��اد لهذا 

املرض.

سريان املرض:
إىل  زي��كا  ف��ريوس  ينتق��ل   

األش��خاص عن طريق لس��ع 

امل��رض من  البع��وض حامل 

والس��يام  الزاعج��ة،  جن��س 

الزاعجة املرصي��ة يف املناطق 

البعوض��ة  وه��ي  املداري��ة، 

نفس��ها الت��ي تنق��ل حم��ى 

والش��يكونغونيا  الضن��ك 

والحمى الصفراء.

الناموس��يات عند النوم يف املناطق املوبوءة واملنترش فيها 

وأثناء الفاش��يات، ميكن للسلطات الصحية أن تنصح برش 

ستخدم املبيدات الحرشية 

الت��ي يويص به��ا مخطط تقيي��م مبيدات اله��وام كمبيد 

، من أج��ل معالجة حاويات املي��اه الكبرية 

. •وينبغي عىل املس��افرين اتخ��اذ التدابري الوقائية 

احتمالية االصابة يف دولة االمارات:
تعب��رب احتاملية االصابة بامل��رض يف الدولة 

مس��تبعدة لع��دم توف��ر البع��وض الناقل 

للمرض ون��ويص بتجنب الس��فر للمناطق 

املوبوءة وخاصة للمرأة الحامل لحني توفر 

معلومات اضافية عن املرض.
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احللبـــــــــــــــــــة

 الطــــــــــب البديــــــل

نب��ات الحلبة هو نبات ش��ائع اإلس��تخدام فقد تؤكل 

الب��ذور كحلبة خ��راء أو تُغ��ىل كالش��اي للرشب، و 

ق��د قي��ل يف الحلبة " لو علم الناس مب��ا فيها من فوائد 

الش��رتوها بوزنها ذهباً"، كام قال العامل اإلنجليزي كليرب 

" ل��و وضعت جمي��ع األدوية يف كفة مي��زان ووضعت 

الحلبة يف الكفة األخرى لرجحت كفة الحلبة". 

أهم فوائد نبات الحلبة: 
1 . الحلبة للرضاعة الطبيعية : تُستخدم الحلبة كمدّر 

طبيعي للنب لألمهات املرضعات لزيادة تدفّق اللنب .

 2. الحلب��ة تقل��ل الكوليس��رتول : تحت��وي الحلبة 

عىل مادة "صابونني" الت��ى تعمل عىل تقليل إمتصاص 

الجس��م للكوليسرتول ، بل و أيضا تقليل نسبة الدهون 

املسببة لألمراض. 

3. الحلبة تحمي من الس��ّكري : تم إكتشاف حمض 

اميني يوجد فقط بالحلبة يس��اعد عىل تحس��ني إفراز 

األنسولني يف حالة إرتفاع مستوى الجلوكوز بالدم ، مام 

يساعد عىل الحامية من مرض السّكري و أيضاً عالجه. 

4. الحلب��ة للوقاي��ة م��ن الرسط��ان : وجدت بعض 

الدراسات أن األلياف املوجودة بالحلبة قد تساعد عىل 

الحامي��ة من بعض أن��واع الرسطان ، و أيض��اً أن مادة 

"صابون��ني" املوجودة بالحلبة ترتبط م��ع املواد الضارّة 

املوجودة بالطعام ، مام يحمي القولون من الرسطان.

5. الحلبة لعالج مشكالت الهضم : تساعد أيضاً عىل 

تخفيف الحموضة بس��بب وجود مواد بها تساعد عىل 

تهدئ��ة التهابات األمع��اء و املع��دة و تغطيتها بطبقة 

للحامية ، حيث وجدت دراس��ة أن تناول الحلبة قبل 

الوجبات بنصف س��اعة مرتني يومياً ملدة أسبوعني لها 

اثر كبري يف عالج الحموضة . 

6. الحلبة وزيادة الوزن : يس��اعد عىل زيادة الوزن 

من خالل العمل عىل فتح الشهية. 

7. فوائد أخ��رى : بذور الحلبة غني��ة بفيتامني ه� 

لذل��ك تُس��تخدم يف املُخلاّلت، ك��ام أن أوراق الحلبة 

الطازج��ة توضع عىل ف��روة الرأس لتس��اعد عىل منّو 

الش��عر من جديد و تقلل من التقّصف، كام تُستخدم 

الحلبة كعالج للح��روق ، الُخرّاج ، و التهاب املفاصل، 

ك��ام تس��اعد الحلبة ع��ىل انقب��اض الرح��م وبالتايل 

تستخدم يف حالة الوالدة. 

األثار الجانبية للحلبة 
 يف الجرع��ات الكب��رية من الحلبة قد تتس��بب يف 

تش��ّوه للجنني ل��ذا ينصح بتجّنبه أثن��اء الحمل، و قد 

يحدث أيضا أعراض حساس��ية كإحم��رار الجلد، تّورم 

الوج��ه، صعوبة يف التنفس، إس��هال، ع��رس الهضم ، 

الغازات ، الحموضة .

املصدر: 

http://www. :كل يوم معلومة طبية

 dailymedicalinfo.com

اجلفاف أثناء التدريب العسكري
ما هو الجفاف؟

الجفاف هو فقدان الجسم الكثري من السوائل مام يؤدي إىل ضعف 

األداء عند التدريب, أو يف املنافسات الرياضية.

كيف يحدث الجفاف؟
عدم رشب ما يكفي من السوائل قبل و أثناء و بعد التمرين.

•التعرق.

•الطقس الحار.

•بعض األمراض مثل الحمى الشديدة.

•اإلسهال و القيء.

•تناول مدرات البول.

أعراض الجفاف:
•العطش.

•لون البول الغامق.

•ضعف األداء البدين والرتكيز و النشاط الذهني.

•توهج حرارة الجسم والشعور بالتعب و اإلرهاق.

•تشنج العضالت.

•تباطؤ يف العمليات الهضمية, اإلمساك.

•زيادة معدل التنفس والنبض.

الجفاف و التامرين:
كمية السوائل التي ينبغي رشبها تختلف بحسب عدة عوامل منها:

•العوامل الوراثية.

•حجم الجسم.

•الجو )حار / بارد(.

•حدة النشاط البدين.

تستطيع تجنب الجفاف بالقيام بالتايل:
1- عن طريق قياس الوزن:

•قم بوزن نفسك قبل التمرين, و بعد استعامل الحامم.

•سجل وزنك.

•بعد اإلنتهاء من التمرين, قم بوزن نفسك مرة أخرى.

• فقدان %2 أو أكرث من وزنك مؤرش لتعرضك للجفاف.

2- عن طريق لون البول:

•قم مبالحظة لون البول قبل و بعد التمرين.

•اهدف أن يكون لون البول من )1 إىل 3( قبل التمرين.

•الحظ لون البول بعد التمرين لتقدر نسبة الجفاف

لديك و تعويض ما فقدته أثناء التمرين.

3- رشب كمية كافية قبل و أثناء وبعد التمرين.

•كمية السوائل املناسبة للجسم أثناء يومك 8 أكواب

وتزيد 1.5 كوب أثناء التمرين.

4- تقليل استهالك املرشوبات التي تزيد من الجفاف مثل:

مرشوبات الطاقةو الكافيني.

5- قم مبالحظة جفاف الفم.

رشب كمية كافية من املاء قد يساعدك عىل اآليت:

•تنظيم درجة حرارة الجسم، ومينع احتكاك املفاصل.

•يساعد عىل نقل املواد الغذائية يف الجسم لتمد بالطاقة.

•يحمي من تشنج العضالت، و الدوخة، و التعب.

•يسهل العمليات الهضمية.
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شؤون قانونية

 تعترب مس��ألة حف��ظ األرسار بصفة  عام��ة من األمور 

بالغ��ة األهمية ، ملا ميكن أن تش��كله األرسار لصاحبها من 

أهمية يف مج��االت عديدة ، فإذا تعرض الرس الذي أئتمن 

الغري عليه إىل اإلفش��اء فإنه ميكن أن يتس��بب يف إحداث 

مش��اكل عديدة لصاحب هذا الرس ، وق��د تضمنت كافة 

القوان��ن والرشائع موجب الحفاظ ع��ى األرسار وتجريم 

إفشائها ، ليس فقط لحامية صاحب الرس ومكانته ومركزه 

ورشفه ، ب��ل وأيضاً لصيانة املصلح��ة العامة يف املجتمع ، 

وع��دم تعريض س��معة املهن واملراك��ز الس��امية النبيلة 

لإلهان��ة أو لع��دم الثقة واالح��رام ، كالط��ب واملحاماة 

والقض��اء والوظائ��ف وغريها ، فإن مل يج��د املريض طبيباً 

يركن إليه ويودعه رسّه أو مل يجد املتهم محام يطمنئ إليه 

ويصارحه برسّه ، ألدى ذلك إىل املس��اس بحقوق اإلنسان 

واإلرضار باملجتمع ككل .

املقصود بالرس قانوناً ونطاقه : 

الجدير بالذكر أن وسيلة حامية الحقوق واملصالح املحاطة 

بالرسي��ة هي أن تبقى طي الكتامن وأال يفش��يها املؤمتن 

عليها، ف��األرسار التي يودعها األفراد ل��دى املهنين يطلق 

عليه��ا "األرسار املهنية" ، وتعت��رب من أدق اإللتزامات التي 

تق��ع عى عاتقه��م ، ورغم أن القانون قد ج��اء خاليا من 

تعريف ال��رس وتحديد معناه ، إال أن ذلك مل مينع الفقهاء 

من االجتهاد يف وضع تعريف له ، فعرفه بعض أهل الفقه 

- حس��بام ورد باملراج��ع املرفقة بذلك البح��ث - بأنه كل 

أمر يرض بس��معة الشخص وكرامته ، وهناك من يقول بأن 

ال��رس هو كل ما يعرفه األمن أثناء أو مبناس��بة مامرس��ته 

عمله ويؤدي إفش��اؤه رضر بشخص أو بعائلة ، إما بالنظر 

إىل طبيع��ة الرس أو بالنظر إىل الظ��روف التي تحيط به ، 

ومثة من يقول بأن الواقعة تعد رسا إذا كان هناك مصلحة 

يعرف بها القانون يف حرص العلم بها يف شخص أو أشخاص 

محددين .

ويلزم يف تحديد املقصود بالرس أن يكون من شأن البوح 

به إلحاق الرضر بشخص صاحبه ، ويستوي أن يكون الرضر 

مادي��اً أو معنوي��اً ، فاملريض الذي يع��اين من مرض معن 

قد تكون ل��ه مصلحة يف أن يبق��ى رس مرضه لدى طبيبه 

فقط ، وعدم انتش��ار خرب مرض��ه ، منعاً من إلحاق الرضر 

ب��ه اجتامعياً أو مهنياً أو معنوي��اً ، ويجب أن يكون الرس 

محصوراً بأش��خاص محدودين ومحددي��ن، أما إذا كانت 

الواقع��ة معلومة لع��دد من الناس ب��دون متييز ، فتنتفي 

عنها صف��ة الرس ، إال أن ذلك ال يعني أن وجود عدد كبري 

قواعد حظر إفشاء األسرار الطبية واإلستثنــــــــــــــــــــــاءات عليها
من األش��خاص عى علم بالواقعة ينف��ي عنها صفة الرس 

بش��كل مطلق ، ف��إذا كانوا معينن بش��كل حرصي ، فال 

ينفي ذلك عن الواقعة صفة الرس، كمعرفة الفريق الطبي 

بامل��رض املصاب به مريض مع��ن ، فيبقى له صفة الرس، 

ألن العامل��ن به لهم صفة األطباء ، وقد يعد النبأ رساً ولو 

كان ش��ائعاً بن عدد غري محدد م��ن الناس ، إذا كان غري 

مؤكد ، أما متى تأكد ذلك النبأ الش��ائع ، زالت عنه صفة 

الرسية ، ويجب أن تكون لصاحب الرس مصلحة مرشوعة 

يف عدم إفش��ائه ، وال يُش��رط طلب صاح��ب الرّس عدم 

اإلفش��اء به بش��كل رصيح ، بل قد يكون ذل��ك ضمنياً ، 

كواج��ب الطبيب بعدم إفش��اء أرسار ولو مل يطلب منهم 

صاحب الرس رصاحة كتامن رسه .

 ك��ام يلتزم املؤمتن عى الرس بعدم البوح به ، ولو كان 

صاحب الرس ال يعلم بوجوده ، كاكتشاف الطبيب إصابة 

املري��ض مبرض يجهله املريض نفس��ه ، فال يحق للطبيب 

إفش��اء مرضه ، اس��تناداً إىل إرادة املريض املفرضة بعدم 

إفش��ائه ومصلحته املرشوعة املفرضة مبنع وقوع الرضر 

ب��ه فيام لو انترش خرب مرضه ، م��ا مل تكن هناك مصلحة 

عليا تقتيض إخبار أشخاص معينن، كإصابة املريض مبرض 

مع��د ، ما يلزم الطبيب بإخب��ار زوجته أو أقاربه املقربن 

له، ملنع انتش��ار املرض ، كام ال يتطلب القانون أن يكون 

صاح��ب الرس ذا أهلية قانونية ، كالرس املتعلق مبجنون ، 

ألن صف��ة الرس تنبع من أن الواقعة تعترب رساً بطبيعتها ، 

كام ال يشرط أن يعلم املؤمتن عى الرس من صاحب الرس 

نفس��ه ، فقد يعلم به من شخص ثالث ، ويفرض القانون 

أن يكون العلم بالرس قد حصل بحكم مهنة املؤمتن عليه 

أو بسببها .

املقص��ود بالرس الطبي : يُقصد بالرس الطبي - حس��بام 

أش��ارات له مراجع ذل��ك البحث - بأنه ه��و الذي يعلمه 

الطبيب بإرادة املريض أو أثناء التش��خيص وكان للمريض 

وألرست��ه مصلحة مرشوعة يف كتامنه ، وعى ذلك فإن الرس 

الطب��ي ال يقترص عى املعلومات الخاص��ة بنوع املرض أو 

اإلصابة التي يعاين منها املريض أو العالج ، إمنا يشتمل عى 

كل ما يتصل بالعمل الطبي من فحص وتش��خيص، كإجراء 

التشخيص باألشعات وغريها، أما املعلومات والبيانات التي 

تتعل��ق بالعمل الطبي ذاته، فال يضفي عليها املرشع صفة 

الرس، ويجري العرف ع��ى اعتبار بعض األمراض من قبيل 

األمراض التي ال يجوز إفش��اء رسها، وم��ن أمثالها الزهري 

والس��يالن، وهي التي يطل��ق عليها األم��راض املعدية أو 

الرسي��ة،  والعقم عند الرج��ال، ووصف الرس يتوقف عى 

نظرة املريض إليه، بغض النظر عام ي�راه الطبيب، فاملريض 

هو صاحب الس�ر، وهو الذي ميكنه تقدير آثار إفشائه أو 

إمساكه                                                                                                                                            

قاعدة الرسية املهنية : 

م��ن املب��ادئ االخالقية االساس��ية ملهنة الط��ب أال يقوم 

الطبيب متطوعاً بإفش��اء هذه املعلومات وهو ما يش��كل 

) قاع��دة الرسية املهنية ( ، وال يش��رط أن يطلب املريض 

من الطبي��ب أو ينبهه لكتامن االرسار الت��ي أطلعه عليها 

بحسبان أن هذا من الواجبات السلوكية الضمنية للطبيب 

قبل أن تكون حقاً للمريض ، ومن الناحية القانونية تكتمل 

) قاعدة الرسية املهنية ( بتوافر ثالثة أركان :

أن تك��ون الواقعة ) الرس ( قد وصلت اىل علم الطبيب 

من خالل مبارشته املهنية مع املريض.

تأكد افشاء الطبيب لهذا الرس بأية وسيلة كانت شفهية 

أو كتابية.

وج��ود مصلح��ة مادي��ة أو معنوية للمري��ض يف بقاء 

الواقع��ة رساً أي حص��ول رضر عليه نتيجة إلفش��اء الرس ، 

وغني ع��ن البيان أن وفاة املري��ض ال تعفي الطبيب من 

االلتزام بقاعدة الرسية املهنية ، إذ أن اإلذن باإلفشاء خاص 

باملريض وال ينتقل لورثته بعد وفاته . 

النطاق القانوين للرسية املهنية الطبية : 

إن مس��ؤولية الطبيب الجنائي��ة بصفة عامة تعد من أهم 

املوضوع��ات التي تثري اهت��امم الباحثن يف الوقت الراهن 

وذلك بسبب تنامي املعطيات الطبية وخطورتها يف الوقت 

الحايل ويف ه��ذا اإلطار يعد موضوع رس املهنة الطبية من 

املواضيع بالغة التعقيد وأصبحت تثري الكثري من املشكالت 

القانونية والعلمية باعتبار أن الرس املهني وموضوعه يعد 

من الضامنات األساس��ية لحقوق اإلنس��ان حيث تضمنت 

امل��ادة )12( من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان أحكاماً 

تتضمن حامية الخصوصية الشخصية لألفراد، ويأيت االلتزام 

باالحتف��اظ بالرس الطبي ضمن قامئة من أرسار املهن التي 

املقدم حقوقي
حممد علي سليمان الظنحاين

قاضي باحملكمة العسكرية العليا
تعريف  إفشاء األرسار : 

يُعرف إفش��اء الرس - حسبام أشارات له مراجع 

ذل��ك البحث - بأنه اإلفض��اء بوقائع لها الصفة 

الرسية من ش��خص مؤمتن عليها بحكم وضعه 

أو وظيفت��ه أو مهنته أو فن��ه ، بصورة مخالفة 

للقان��ون  وع��ى ذلك فإن ال��رس يف نطاق هذا 

البحث يك��ون قد وصل إىل عل��م الطبيب من 

خ��الل أطالع��ه عليه أثن��اء مزاولت��ه املهنة أو 

بس��ببها  ، وأياً كانت طرق إتصال علم الطبيب 

بال��رس فإنه يكون مؤمتن عليه مادام وصل إليه 

أثناء مزاولته املهنة أو بسببها ، وال ينبغي عليه 

إفش��ائه للغري إال يف الحاالت اإلس��تثنائية التي 

أجازها القانون .
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قواعد حظر إفشاء األسرار الطبية واإلستثنــــــــــــــــــــــاءات عليها
يتوجب ع��ى أصحابها االلتزام به��ذه األرسار، وعى ذلك 

فإنه من ح��ق املريض أن يتوقع أن ال يقوم طبيبه املعالج 

بتقديم أي معلومات ش��خصية عنه لجه��ة أخرى ، والتي 

يك��ون الطبيب قد حصل عليها بحك��م عمله إال مبوافقته 

، ويف الح��االت االس��تثنائية التي يش��عر الطبيب برضورة 

رفع مثل هذه املعلوم��ات لجهة ما بدون موافقة املريض 

أو بخ��الف رغبته ، فيجب عى الطبي��ب مراعاة األنظمة 

والقوان��ن املعمول بها ، ذلك أن الحي��اء العام يتأذى من 

اإلفش��اء ، إضافة إىل األرضار الت��ي تلحق باملصلحة العامة 

واملصلحة الخاصة عندما ميتنع األفراد عن عرض أنفس��هم 

عى األطباء خشية افتضاح أمرهم وما يرتب عى ذلك من 

تشويه لسمعتهم.

النط��اق املوضوعي لاللتزام بالرس املهن��ي الطبي : تعترب 

القاع��دة العام��ة يف أم��ور حف��ظ األرسار ه��و أن يكون 

الرس مودع��اً لدى األمناء عليه مبقت��ى وظيفتهم الدامئة 

أواملؤقتة، فاألمناء يس��تطيعون بحكم مهنتهم أن يتعرفوا 

ع��ى أدق الخصوصي��ات، فلي��س لألمن��اء خيان��ة الثقة 

املوضوع��ة فيهم ، فمن واجبهم ع��دم خيانة األمانة التي 

عهدت إليهم واالحتفاظ بها ، وعى ذلك يتعن عى األطباء 

أن يحتفظوا بأرسار مرضاهم الطبية وأن ال يفش��وها للغري 

إال يف الح��االت التي أجاز في��ه املرشع الخروج عن قاعدة 

حظر اإلفش��اء ، مبا ينبغي رضورة بيان النصوص القانونية 

الحاكم��ة واملنظمة لهذا األمر يف قانون املس��ؤولية الطبية 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة .

حدد القانون اإلتحادي رقم )10( لسنة 2008 م يف شأن 

املس��ؤولية الطبية قاعدة رسيان أحكام هذا القانون عى 

كل م��ن يزاول املهنة يف الدولة ) املادة 2 من هذا القانون 

( ، وباإلطالع عى املقص��ود بإصطالح املهنة الوارد باملادة 

األوىل م��ن ذات القان��ون يتب��ن أنها تعن��ي إحدى املهن 

الطبي��ة أو املهن املرتبطة بها الت��ي يصدر بتحديدها قرار 

من الوزير ، مبا يس��تفاد منه رسيان أح��كام هذا القانون 

عى األطباء  والبن من اإلطالع عى القانون اإلتحادي آنف 

الذكر يف مادته الخامسة يتضح أنها نصت عى محظورات 

عى الطبيب وإستثناءات عليها عى النحو التايل : 

يحظر عى الطبيب ما يأيت: 

1.   معالج��ة املري��ض دون رضاه فيام ع��دا الحاالت التي 

تتطل��ب تدخ��الً طبياً طارئ��اً ويتعذر فيه��ا الحصول عى 

املوافقة ألي سبب من األسباب أو التي يكون مرضه معدياً 

أو مهدداً للصحة أو السالمة العامة. 

2.   االمتن��اع ع��ن عالج املري��ض يف الح��االت الطارئة أو 

االنقط��اع ع��ن عالجه يف جمي��ع األح��وال، إال إذا خالف 

التعلي��امت التي حددها الطبيب أو ألس��باب خارجة عن 

إرادة الطبيب. 

3.   اس��تعامل وس��ائل غري مرخص بها أو غري مرشوعة يف 

عالج املريض. 

4.   وص��ف أي ع��الج قبل إجراء الكش��ف الرسيري عى 

املريض. 

5.   إفش��اء أرسار املري��ض التي يطلع عليه��ا أثناء مزاولة 

املهنة أو بسببها سواء كان املريض قد عهد إليه بهذا الرس 

وأئتمن��ه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفس��ه، وال 

يرسي هذا الحظر يف أي من األحوال اآلتية: 

أ.   إذا كان إفشاء الرس بناء عى طلب املريض. 

ب. إذا كان إفشاء الرس ملصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ 

شخصياً ألي منهام. 

ج�. إذا كان الغرض من إفش��اء الرس منع وقوع جرمية 

أو اإلب��الغ عنها ويكون اإلفش��اء يف هذه الحالة للس��لطة 

الرسمية املختصة فقط. 

د.   إذا كان الطبيب مكلفا من سلطة قضائية أو سلطة 

تحقيق رس��مية بالدولة بإعتباره خبريا ، أو إذا اس��تدعته 

إحداهام كشاهد يف تحقيق أو دعوى جنائية. 

ه�.  إذا كان الطبيب مكلفاً بإجراء الكش��ف من إحدى 

رشكات التأمن عى الحياة أو من جهة العمل ومبا ال يجاوز 

الغرض من التكليف . 

6.   الكش��ف الرسي��ري ع��ى مريض من جن��س آخر بدون 

حضور ثالث وبغري موافقة املريض املسبقة ، مامل تقتض الرضورة 

ما يخالف ذلك.

ومام سبق يتضح أن القانون آنف البيان نظم أمر املحظورات 

عى الطبيب وم��ن ضمنها أنه حظر عليه إفش��اء أرسار مرضاه 

أثن��اء مزاولة املريض ملهنته أو بس��ببها ، وامل��رشع مل يفرق بن 

حالتن يف إتصال علم الطبيب برس املريض وهام :

 إذا كان املريض قد عهد إليه بهذا الرس وأئتمنه عليه .

 أو كان الطبيب قد أطلع عليه بنفسه .

ومن خالل هذا البحث يتنب أنه ليس األطباء فحس��ب عليهم 

واج��ب ع��دم إفش��اء أرسار امل��رىض ، وإمنا يجب ع��ى جميع 

املوظفن يف املنشآت الصحية فهم االلتزام بالرسية ألرسار املرىض 

وحامية املعلومات الطبية الخاصة بهم وذلك من خالل :

أ- وضع نظام وإجراء مكتوب للرسية داخل املنش��أة الطبية 

للحفاظ عى رسية معلومات املرىض .

ب - وضع برنامج تعليمي وتدريبي مس��تمر لضوابط رسية 

معلومات املرىض•

1.  موافقة املريض نفسه أو وكيله الرشعي أو مستشاره 

القانوين.

2.  اذا كان املري��ض " فاق��د االهلية " ع��ى الطبيب أن 

يقرص أمر اإلفش��اء ع��ى ويل أمر املري��ض أو اذا دعت 

الرضورة عى املرافق له .

3.   اذا تطلب��ت مصلح��ة الطبيب االفش��اء مثالً عندما 

يقايض مريضاً لرفضه دفع اتعاب عالجه أو خالل دفاعه 

عن نفس��ه أم��ام املجلس الطبي أو القض��اء حيال اتهام 

باهامل او تقصري أو خطأ طبي أو مخالفة لسلوك مهني .

4.  اذا استند االفش��اء عى مصلحة راجحه للمجتمع أو 

رف��ع رضر عنه . مثالً اذا وجد اح��د مرضاه مصاباً مبرض 

مع��ٍد وه��و يعمل يف مهن��ة ) فندق ، مطعم ( تش��كل 

خطورة عى آخرين ، أو مصاباً بنوبات رصع وهو يعمل 

سائقاً ملركبة عامة مام يعرض الركاب وآخرين للخطر . 

5.  اذا كان االفشاء بطلب من السلطة القضائية . 

وملا كانت أرسار املرىض تش��كل أهمية خاصة يف حياتهم 

، فب��ات أمر حفظ ال��رس لدى الطبي��ب املعالج واجب 

اإللتزام به وعدم إفش��ائه للغري ، إال أن هذا اإللتزام من 

املمك��ن أن يرد عليه أس��تثناءات تجعل الطبيب يف حل 

م��ن ذلك اإللتزام إلعتبارات نص عليها القانون اإلتحادي 

رقم )10( لسنة 2008م يف شأن املسؤولية الطبية .

استثناءات 
من قاعدة السرية املهنية



من الذاكرة

تح��ت ارشاف قائد القوات البحرية العمي��د أ. ح. محمد نبيل مدور وبإدارة 

كل من املقدم بحري نور الدين فرح والرائد عتيق مراد، قامت قواتنا البحرية 

ضمن تدريباتها تطبي��ق عملية بحرية دفاعية تتعلق بكيفية صد انزال تقوم 

به قوات االعداء مبعاونة القوات الجوية عىل موقع ما من الس��احل واالخرى 

هجومية بإنزال جنود مش��اة بحرية خلف خطوط الع��دو التي يفرتض بانها 

موجودة عىل الشاطئ.

وقد اس��تخدمت ال��زوارق الكبرية والصغرية يف عملية االنزال تحت س��تار 

دخ��اين – لحامية الجنود من اس��لحة العدو الصغ��رية – وبصورة رسيعة عىل 

ثالث موج��ات متالحقة، كام قامت بعض الزوارق مبهامت الحراس��ة ملنطقة 

االن��زال لصد اي محاوالت قد يقوم بها العدو من البحر إلعاقة عملية االنزال 

وبع��د انتهاء هذه العملية الناجحة، تحدث العقي��د بحري أ.ج. محمد نبيل 

قائد القوات البحرية اىل الجنود ع��ن مالحظاته وأبدى توجيهاته الالزمة كام 

اشاد بنجاح العملية وباستعداد الجنود وقوة احتاملهم والذي كان له الفضل 

األكرب يف انجاح هذه العملية.

اس��تقبل سمو الشيخ زايد بن سلطان رئيس الدولة 

س��مو ويل عهد البحرين الشيخ حمد بن عيىس بن 

س��لامن آل خليفة، الذي زار البالد ملدة ثالث أيام، 

وكان يف استقبال سموه باملطار معايل الشيخ محمد 

بن راش��د وزير الدفاع، وتوجه سموه واملضيف إىل 

ديب.. ويف الي��وم التايل زار س��موه معس��كر املنامة 

حيث كانت تجري مباراة الرماية.   

مار�س 1976

غادر صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد ويل العهد و 

نائ��ب رئيس الوزراء و القائد العام لقوات دفاع ابوظبي  

البالد متوجها اىل باكستان يف زيارة خاصة، وكان يف وداع 

س��موه عىل ارض املطار عدد كبري من اصحاب الس��مو 

الش��يوخ و اصحاب معايل الوزراء و كبار املس��وؤلني يف 

الدولة و كبار ضباط قوات دفاع ابوظبي. 

حرض صاحب الس��مو رئيس الدولة حفلة املباراة الدولية لالسلحة 

مبعسكر املنامة يوم25 فرباير املايض .

وكان يف اس��تقبال سموه اصحاب السمو نائب رئيس الدولة وحكام 

اإلمارات ومعايل محمد بن راش��د وزير الدفاع. و قد اعطى سموه 

االذن بابت��داء املباراة و ذلك باطالق الطلق��ة االوىل.. و بعد انتهاء 

املباراة وزع سموه الجوائز عىل الفائزين.

عملية إنزال ناجحة لقواتنا البحرية

العدد 56 - مارس 1976

أخبار مارس 1976

االفتتاحــيةاالفتتاحــية

مقابالت سمو الشيخ زايد

زيارة  لباكستانالرماية الدولية
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زايد وحكام االمارات يشهدون العرض العسكري الكبري  
مبناسبة عيد االتحاد ديسمرب 1996 

 خليفة يرعى احتفال قواتنا املسلحة بيوم الدروع - العني اكتوبر1977

سلطان بن زايد يفتتح املنشآت الجديدة لكتيبة هندسة امليدان االٔوىل 21 اكتوبر 
1981

عبدالله بن زايد يشهد تخريج الدورة االٔوىل للفنيني مبعهد الدراسات الفنية مبدينة زايد 
العسكرية نوفمرب 1995

يف الذاكرة صور ومواقف راسخة 
الزمن ومسرية  وشاهدة عىل 

الوطن...

من ذاكرة عدسة درع الوطن

محمد بن زايد يتفقد قوة االٕمارات يف الصومال ويقيض عيد الفطر املبارك معهم. مارس 
1993
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مهامتا غـاندي

1. يف أي مرتبة حلت دولة اإلمارات يف حجم االستثامر السياحي لعام 2015؟

2. كم يبلغ مساحة عرض الدورة الثانية ملعرض يومكس؟

مالحظة: إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

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

عىل الربيد االلكرتوين: 
quiz@nationshield.ae

 • إجابة العدد السابق )529( هي: 
 - السـؤال األول: ركائز العالقات الثنائية اإلماراتية الصينية هي : املرياث التاريخي - اإلرادة القوية 
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ومضــات...

إن كل من يحفظ شيئاً من كتاب الله ويداوم عىل االستامع إىل القرآن يشعر 

بتغيري كبري يف حياته ويؤثر عىل الصحة الجسدية أيضاً، حيث ثبُت من خالل 

التجربة أن حفظ القرآن يرفع النظام املناعي لدى اإلنســان ويســاعده عىل 

الوقاية من األمراض. ولكم بعض فوائد حفظ القرآن وتأثريها:

1- صفاء الذهن.

2- قوة الذاكرة.

3- الطأمنينة واالستقرار النفيس.

4- الفرح والسعادة الغامرة التي ال توصف.

5- التخلص من الخوف والحزن والقلق.

6- قوة اللغة العربية واملنطق والتمكن من الخطابة.

7- القدرة عىل بناء عالقات اجتامعية أفضل وكسب ثقة الناس.

8- التخلص من األمراض املزمنة التي يعاين منها اإلنسان.

9- تطوير املدارك والقدرة عىل االستيعاب والفهم.

10- اإلحساس بالقوة والهدوء النفيس والثبات.

فوائد حفظ القرآن الكرمي وتأثريها 
على النفس

حدث يف  مثل هذا الشهـر

أكد صاحب الســمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أن 

االختــالف يف العقائد واالديان واأللوان والثقافات بني الشــعوب ال 

يعني صدام الحضارات وال رصاعها بل يعني التعارف.

ســلطان القاســمي يكشــف الستار عن 2014-03-30

31-03- 2015  محمد بن راشد يقود مسرية »معاً منيش«

تحــت رعايــــــة الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد 

آل نهيان انطلقت مبيدان ســبخة الحفار يف أبوظبي فعاليات 

مهرجــان الوحــدات املســاندة للرماية الــذي تنظمه قيادة 

الوحدات املســاندة .

 مهرجان الوحدات املساندة للرماية 2013-03-31

النصب التذكاري للشارقة عاصمة الثقافة اإلسالمية

تأيت املســرية التي انطلقت عــىل كورنيش أبوظبي..مبشــاركة 

أطفال من مختلف مدارس الدولة لتشجيع السلوكيات الصحية 

يف املجتمع اإلمارايت من خالل املشــاركة املجتمعية ومســاعدة 

األطفــال وأولياء أمورهم يف مختلــف مناطق الدولة عىل تبني 

منط حياة صحي بقالب من الحركة واملرح.

الغضب والتعصب هم أعداء 
الفهم الصحيح.

|  العدد 530  |  مارس 2016  |116

استراحة العدد



يعود مهرجان قرص الحصن 2016 إليكم للســنة الرابعة عىل التوايل من قلب أبوظبي. إضافة إىل كل 

األنشطة الثقافية والرتاثية الغنية التي نُظمت خالل العامني املاضيني، يعود املهرجان هذا العام ليقدم 

تجربة أكرث شمولية من ذي قبل

وقد عادت مناطــق املهرجان املعروفة؛ وهي الصحراء، والواحة، والبحر، وجزيرة أبوظبي، إضافة إىل 

منطقــة قرص الحصن لتقدم تجربة تفاعلية يف إطار الحرف التقليدية. وهذه األنشــطة مجمعة مًعا 

وتكمل بعضها بعًضا بأسلوب قصيص مرتابط وممتع.

وقــد كانت عمليــة نقل املعرفة وتقاليد املايض دامئًا ما تحتل مكانة مهمة يف قلب املهرجان. وبنفس 

الروح، سيجيب سفراء قرص الحصن يف مختلف األنشطة عىل أسئلتكم، وسيساعدونكم عىل املشاركة 

يف األنشطة وتعلم املهارات بشكل مبارش يف بيئة ودية وممتعة.

تعــد تجربة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف مجال متكــني املرأة منوذجا لكثري من دول املنطقة والعامل ليس فقط ملا 

حققته املرأة اإلماراتية من إنجازات نوعية يف املجاالت كافة وإمنا أيضا ألن هناك تطورا مســتمرا يف الدور الذي تقوم 

به املرأة يف املجتمع اإلمارايت يؤهلها لتصدر املسؤولية يف كل مواقع العمل الوطني .

وقــال تقرير لوزارة الخارجية مبناســبة اليوم العاملي للمرأة إن اإلنجازات التي تحققــت للمرأة خالل العقود األربعة 

املاضية منذ قيام اتحاد اإلمارات العربية املتحدة جاءت بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة .

 @HHShkMohd  

حكومة املستقبل مكانها حتت الشمس ، وبني الناس ، وعند أول النهار 
نريدها يف مواقع العمل واإلجناز.

وزير الســعادة هو وزير الدولة الذي يعنى مبوامئة كافة خطط 

دولــة اإلمارات العربية املتحدة وبرامجها وسياســاتها لتحقيق 

سعادة املجتمع، استحدث هذا املنصب يف 8 فرباير 2016 وأول 

وزيرة شغلت املنصب هي عهود خلفان الرومي.

تقلدت معايل عهود خلفان الرومي اول منصب لوزارة السعادة 

والتــي عملــت يف العديدة مــن الهيئات يف اإلمــارات والعامل 

وتحمل درجتي البكالوريورس واملاجســتري من جامعة الشارقة 

وجامعة االمارات العربية املتحدة .

جاء انشاء وزارة السعادة ملواءمة كافة خطط الدولة وبرامجها 

وسياساتها لتحقيق سعادة املجتمع. كام تم االعالن عن منصب 

وزير دولة للتسامح لرتسيخ التسامح كقيمة أساسية يف مجتمع 

اإلمارات.

مل تكن وزارة السعادة يف اإلمارات هي االوىل فقد سبقتها وزارة 

السعادة يف بوتان يف عام 1972، حيث أنشأت اململكة يف جبال 

الهياماليــا وزارة للســعادة الوطنية واعتربتها مؤرًشا للســعادة 

وللتنمية االقتصادية القامئة عىل مبادئ البوذية.

 واتخــذت وزيرة الســعادة اإلماراتيــة املعينــة حديثا، عهود 

الرومي )22 ســنة( ، أول قراراتها بإعطــاء منحة لكل موظفي 

الدولة بنســبة تصل إىل 100 باملئة من الراتب األســايس الذي 

يتقاضونه.

ووجدت هذه الوزيرة الشــابة، أن مفتاح الســعادة لكثري من 

املواطنــني يف دولة اإلمارات العربية املتحــدة، يتمثل يف زيادة 

رواتبهم بالدولة.

وقالــت مصــادر إعالمية إماراتيــة، إن هذا القرار "قد أســعد 

بالفعل الشــعب اإلمــارايت" الذي اعترب أن هذه الوزيرة تســري 

يف االتجــاه الصحيح لتحقيق األهداف التــي بعثت من أجلها 

هذه الوزارة.

وزيرة السعادة اإلماراتية

وجوه من اإلمارات متكيــــن املــــرأة

قصر احلصن

عهود خلفان الرومي
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