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وهو أمر أزعج تلك الدول كثرياً فراحوا يطلقون حوله الشائعات تلو الشائعات، يف محاولة ميؤوس 
منها للنيل من صورته اإليجابية والجذابة كدبلومايس إمارايت خليجي عريب محنك وبارع، بكل ما 

تعنيه هذه الكلمة يف عامل السياسة والدبلوماسية من معان. 
يقف العتبية عىل تأهيل علمي ومعريف قوي، حيث درس العالقات الدولية يف جامعة جورج تاون 
الوطني يف واشنطن مام مكنه من فهم  الدفاع  التحق بجامعة  املتحدة، وبعد ذلك  الواليات  يف 
الداخل األمرييك عىل نحو راسخ، ولذا مل يكن مستغرباً أن يصفه أحد مسؤويل االستخبارات يف 
إدارة الرئيس األسبق جورج بوش بأنه « واحد من أكرث الشخصيات ذكاء يف اإلمارات»، فيام قال 
عنه هارود بريمان، عضو مجلس النواب األمرييك وعضو الحزب الدميوقراطي، الذي عمل عن قرب 
مع العتيبة يف اتفاقية للسامح لإلمارات بالحصول عىل مواد نووية من الواليات املتحدة ألغراض 
الدفاع  لوزارة  كان مستشاراً  الذي  ما يفرسه مات سبينس،  بارع». وهو  دبلومايس  ”إنه  سلمية، 
لشئون الرشق األوسط بقوله: «كان العتيبة بارعاً لسببني رئيسيني: ألنه عندما يتحدث فإنه ميثل 

حكومته بشكل كامل، باإلضافة إىل إمكانية الوصول إليه بسهولة». 
األمريكية  النخبة  إن  بل  فحسب،  واشنطن  يف  ومتخذيه  القرار  لصناع  معروفاً  العتيبة  يعد  ومل 
صارت تعرفه وتقدر إمكانياته، السيام بعد قراءة مقاالته التي ينرشها يف صحف ومجالت أمريكية 
مرموقة وواسعة االنتشار مثل ”وول سرتيت جورنال“ و“فورين بوليس“، والتي يعكس من خاللها 
بوعي  ويدافع  والدولية،  اإلقليمية  القضايا  مختلف  من  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  موقف 
وعقالنية عن سياساتها، عالوة عىل انخراطه يف املجتمع الثقايف ويف العمل الخريي. ولهذا يوصف 
دوماً يف أمريكا بأنه ”أفضل من يستطيع تفسري مواقف الواليات املتحدة ليس فقط لإلمارات ولكن 

للدول العربية األخرى».
لقد لعب العتبة دوراً بارزاً يف فضح مخططات جامعة االخوان عقب وصولها إىل السلطة يف مرص، 
إليه،  أنصتوا  الذين  األمريكيني،  القرار  لدى صناع  تأييدها  املشبوه يف  االنظمة  وعرى دور بعض 
وحلفائها،  اإلخوان  من جامعة  وتابعيها  األنظمة،  تلك  بالقطع جعل  أمر  وهو  بكالمه،  واقتنعوا 

تعترب العتيبة خصامً لها.
السفري يوسف العتيبة ال يفكر وال يترصف إال مبا ميليه عليه ضمريه املحب واملخلص لوطنه، وما 
قادتها بوضوح ليس فقط يف  املعلنة، والتي يرتجمها  املتحدة  العربية  اإلمارات  يعكس سياسات 
ترصيحاتهم، إمنا أيضا يف أفعالهم، والتي يدافعون بها عن مصلحة اإلمارات، واألمن القومي العريب، 
ويتصدون لقوى الرش والبغي التي ميثلها اإلرهابيون والطامعون يف العرب، والذين يسعون إىل 

اإلرضار بهم. 
لن متنع دعايات  ذاك االعالم املحسوب عىل بعض االنظمة الفاسدة ونباحها يوسف العتيبة من أن 
يواصل دوره القوي يف الدفاع عن مصلحة بلده، ومساعدة األمريكيني عىل فهم الرشق األوسط مبا 
يصب يف صالح العرب، وهذا ليس بغريب عىل شاب أدرك جيداً القيم والفضائل التي رىب املغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة اإلمارات، عليها أبناءه وأحفاده. ونحن أبناء زايد 

الخري نقول البن االمارات البار يوسف العتيبة...شكراً.
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النقيب/أحمد خليفة 
البلويش

الوكيل/ محمد سعيد 
الحساين

املالزم أول طيار/ جاسم 
صالح الزعايب

الوكيل/ سمري محمد مراد 
أبوبكر

��
�C����-������'�	:(��:��2�#��!�4�-���!.��S�(
� ��������
����-��<���l������9����=�������N�1�I�

.������ «=!I��4��*h»�����*� 3



7

N�1�I���QQQQQQ
��QQ!��>��&�fQQ���-�W�Q�� 3��Q3�9!�-��
E?��!�A&�1���QQQQQQQ!

نعت القيادة العامة للقوات املسلحة استشهاد 
أربعة من جنودها البواسل وهم النقيب أحمد 
صالح  جاسم  طيار  واملالزم/1  البلويش،  خليفة 
الزعايب، والوكيل محمد سعيد الحساين، والوكيل 
تأديتهم  أثناء  وذلك  أبوبكر  مراد  محمد  سمري 
باليمن،  شبوة  محافظة  يف  االعتيادية  ملهمتهم 
حيث تعرضت طائرتهم املروحية لخلل فني مام 

أدى إىل هبوطها اضطراريا وارتطامها باألرض.
املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  وتقدمت 
بتعازيها ومواساتها إىل ذوي الشهداء سائلة الله 
ويتغمدهم  جناته  فسيح  يسكنهم  أن  وجل  عز 

بواسع رحمته.
الستقبال  الخاصة  العسكرية  املراسم  وجرت 
جثامني الشهداء عىل أرض مطار البطني بأبوظبي.

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقدم 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
للقوات املسلحة واجب العزاء يف شهداء الوطن 

األبرار.
من  كل  عزاء  مجالس  بزيارة  سموه  قام  فقد 
منطقة  يف  الحساين  راشد  سعيد  محمد  الشهيد 
صالح  جاسم  والشهيد  الفجرية  بإمارة  ضدنا 
بإمارة  الحمراء  الجزيرة  منطقة  الزعايب يف  راشد 
أبوبكر  الخيمة والشهيد سمري محمد مراد  رأس 
البلويش يف منطقة الرقايب بإمارة عجامن وأعرب 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته ألرس وذوي 
يتغمدهم  أن  القدير  العيل  الله  سائال  الشهداء 
وأن  جناته  فسيح  يسكنهم  وأن  رحمته  بواسع 

يلهم ذويهم الصرب والسلوان.
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأكد 

وشعبا  قيادة  اإلمارات  وفخر  اعتزاز  نهيان  آل 
من  عظيمة  صورا  قدموا  الذين  الربرة  بشهدائها 
أمامنا  ماثلة  ستظل  والعطاء  والبذل  التضحية 
لهم جميعا  ونقف  والعرب  الدروس  منها  نستلهم 
عىل  واحرتاما  اجالال  سبقوهم  الذين  وإلخوانهم 
ما سطروه من تضحيات مرشفة يف ساحات العز 
والكرامة ألجل ان تبقى راية الوطن عالية خفاقة .

واضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان : عندما نفخر بشبابنا فان شهداءنا يأتون 
وأهلهم  لوطنهم  قدموه  ما  لعظيم  الصدارة  يف 
معربين عن أصالتهم وقيمهم التي توارثوها عن 
والوالء  بالعطاء  الحافلة  وأجدادهم  آبائهم  سرية 

واالنتامء لهذه األرض الطيبة.

الرسة  العزاء  واجب  يقدم  الخيمة  رأس  حاكم 
شهيد الوطن سمري محمد مراد ابوبكر

صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  قدم 
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة 
واجب العزاء الرسة شهيد الوطن والواجب سمري 
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تأديته  أثناء  استشهد  الذي  بكر  ابو  مراد  محمد 
واجبه الوطني ضمن القوات املشاركة يف عملية " 
إعادة األمل " يف اليمن مع قوات التحالف العريب 

الذي تقوده اململكة العربية السعودية. 
الخيمة خالل  السمو حاكم رأس  وأعرب صاحب 
منطقة  يف  البطل  الشهيد  عزاء  مجلس  زيارته 
عزائه  صادق  عن  عجامن  بإمارة   1 الرقيب 
ومواساته إىل ارسة وذوي الشهيد سائالً الله العيل 
القدير ان يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل 
الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

الصرب والسلوان. 

رئيس األركان ونائبه وكبار ضباط القوات املسلحة 
يقدمون واجب العزاء ألرس شهداء الوطن

قدم معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

الفريق  وسعادة  املسلحة  القوات  أركان  رئيس 
املزروعي  عبالن  بن  سيف  عيىس  مهندس  الركن 
يرافقهام  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  نائب 
العزاء ألرس وذوي  الضباط واجب  كبار  عدد من 

الشهداء البواسل.
ثاين  الركن حمد محمد  الفريق  معايل  زار  فقد    
والوفد  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي 
املرافق له من كبار قادة القوات املسلحة مجلس 
عزاء الشهيد املالزم أول طيار جاسم صالح الزعايب 
يف رأس الخيمه مبنطقة الجزيرة الحمراء ومجلس 
الحساين  سعيد  محمد  الوكيل  الشهيد  عزاء 

بالفجرية.
  و عرب رئيس أركان القوات املسلحة عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته ألرس وذوي الشهداء سائال 
الله العيل القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن 
وأن  واألبرار  والشهداء  الصديقني  منازل  ينزلهم 
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الصرب  ذويهم  يلهم  وأن  جناته  فسيح  يسكنهم 
والسلوان.

صورة  قدموا  اإلمارات  جنود  أن  معاليه  وأكد    
وقيامهم  وبسالتهم  بشجاعتهم  ومرشفة  حقيقية 
بواجباتهم الوطنية يف نرصة الحق والعدل ونجدة 
بعطائهم  ونعتز  بهم  نفتخر  يجعلنا  مام  األشقاء 

ونغرسه يف نفوس أجيالنا الحالية واملستقبلية.
مهندس  الركن  الفريق  توجه سعادة  جانبه    من 
عيىس سيف بن عبالن املزروعي نائب رئيس أركان 
القوات املسلحة بالدعاء إىل الله تعاىل أن يتغمد 
شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح 
جناته مع الشهداء والصديقني وحسن أولئك رفيقا 

وأن يلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان.
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عىل  معسكرات  أربعة  إىل  املجندون  وتوافد 
الظفرة،  منطقة  يف  ليوا  وهي  الدولة،  مستوى 
واملنامة  العني،  مدينة  يف  اللحمة  وسيح  والعني 
تدريبي  لربنامج  املجندون  وسيخضع  عجامن،  يف 

املامرسات  ألفضل  وفقاً  تطويره  تم  متكامل 
للقوات  العامة  القيادة  حرص  يؤكد  ما  العاملية، 
املسلحة عىل االرتقاء باملنظومة التدريبية للربنامج 
وتطويرها وتعزيزها مبناهج عالية املستوى لضامن 

تحقيق األهداف االسرتاتيجية املنشودة منه.
وسريكز برنامج الخدمة الوطنية يف املرحلة األوىل 
منه عىل تحويل املجندين من الصبغة املدنية إىل 
الصبغة العسكرية من خالل التدريبات العسكرية، 

-���>��&�-�!�Y����!��*��Y!& «�!�������M�X��»� Y��B��l
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وحمل واستخدام السالح، وتعويدهم عىل الضبط 
لياقتهم  مستوى  وتعزيز  العسكري،  والربط 
البدنية، وترسيخ القيم الوطنية يف نفوسهم، وصقل 
وتطوير مهاراتهم القيادية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة 
فيها عىل  التدريب  يتم  التي  التخصيص  التدريب 
مهن وتخصصات محددة تخدم القوات املسلحة، 
ليتم توزيعهم بعد التخصص عىل وحدات القوات 
املهن  هذه  فعلية  وبصورة  ليامرسوا  املسلحة 
مع  جنب  إىل  جنباً  عالية  بحرفية  والتخصصات 
القوات املسلحة، إىل جانب  العاملني يف  إخوانهم 
العديد من املحارضات التي سيتلقونها عىل أيدي 

اإلسالمية  القيم  تعزيز  بهدف  مدربني متخصصني 
والقيادة  للوطن  واالنتامء  الوالء  وقيم  والوطنية، 

ليكون شعارهم «الله - الوطن - الرئيس».
وبهذه املناسبة، رفع اللواء الركن طيار الشيخ أحمد 
بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية 
إىل  والتربيكات  التهاين  آيات  أسمى  واالحتياطية، 
نهيان،  زايد آل  الشيخ خليفة بن  السمو  صاحب 
السمو  صاحب  وإىل  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
رعاه  ديب،  حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة، 
زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  وإىل صاحب  الله، 
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األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  آل 
للقوات املسلحة، وأصحاب السمو أعضاء املجلس 
واعتزازه  عن فخره  اإلمارات، معرباً  األعىل حكام 
التحقوا  ممن  الوطن  أبناء  من  األفواج  بهذه 
من  املرحلة  هذه  أهمية  مؤكداً  وطنهم،  لخدمة 
القيم  وترسيخ  بناء  يف  الرئيس  ودورها  حياتهم 
يف  والجدية  وااللتزام  واالنضباط  الوالء  النبيلة، 
وتنشئة  العسكرية  قدراتهم  وتعزيز  نفوسهم، 
األجيال القادمة تنشئة وطنية سليمة، ومساعدتها 
عىل إدراك التحديات التي قد يواجهونها، وكيفية 

التصدي لها مبنتهى املسؤولية والحذر والحرص.
وأشار اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 
بربنامج  العامة  الثانوية  خريجي  التحاق  أن  إىل 

مخزونهم  زيادة  يف  سيساهم  الوطنية،  الخدمة 
قوة  أكرث  ويجعلهم  والفكري،  والثقايف  الوطني 
وكفاءة وثقة بالنفس لشق طريقهم نحو مستقبل 
املواقف  مثمناً  الله،  بإذن  ناجح  ووظيفي  درايس 
وحث  وتشجيع  دعم  يف  األمور  ألولياء  املرشفة 
الدائم  بالربنامج، وحرصهم  االلتحاق  أبنائهم عىل 
يؤكد  ما  نفوسهم،  يف  الوطن  محبة  غرس  عىل 
بإذن  ستبقى  الوطن  هذا  راية  بأن  التامة  ثقتهم 
الله خفاقة عالية بسواعد املخلصني من منتسبي 
القوات املسلحة الذين يدينون جميعهم باالنتامء 
الحقيقي والوالء املطلق لله ثم للوطن ثم لرئيس 
متسلحني  الحق،  عىل  الثابتني  رجاله  الدولة 
باملعرفة واملهارات العسكرية للتصدي بقوة لكل 

ما يهدد أمن واستقرار الوطن.
حامه  عن  والذود  الوطن  عن  الدفاع  «إن  وقال: 
والحرب،  السلم  يف  مكتسباته  عىل  واملحافظة 
واجب عىل كل مواطن حر ورشيف، وإن الخدمة 
بناء  املواطن  الشباب  بناء  عىل  تعمل  الوطنية 
عسكرياً وجسدياً، مبا يجعلهم قادرين عىل حمل 
ووطنهم  وأرسهم  أنفسهم  عن  والدفاع  السالح 
بشجاعة وبسالة وإقدام، انطالقاً من أنهم األحق 
منوهاً  العظيم»،  الوطني  الواجب  بهذا  واألجدر 
بأن الخدمة الوطنية تعنى كذلك ببناء العقول من 
والتي  والهدامة،  املتطرفة  األفكار  محاربة  خالل 
املتأزمة  واألمنية  السياسية  الظروف  ساعدت 
خالل  من  ذلك  ويتم  انتشارها،  عىل  املنطقة  يف 
واألمنية  والوطنية  الدينية  التوعوية  املحارضات 

التي تعزز الحس األمني لديهم.
وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 
كانوا عىل قدر  الذين سبقوهم  الوطن  أن شباب 
الثقة الغالية التي منحتهم إياها قيادتنا الحكيمة، 
ما  وأن  الواجب،  نداء  ولبوا  املسؤولية  وتحملوا 
عالية،  ومعنويات  وطنية  روح  من  اليوم  نشهده 
تأكيداً عىل ما اعتدناه من أبناء وطننا الغايل عىل 

مدى التاريخ.
ما  أن  عىل  للدورة  املنتسبون  أكد  جهتهم،  من 
سبيل  يف  الوطني  للواجب  أداء  من  به  يقومون 
وقيادتها  الوطن  تجاه  للجميل  رداً  يعد  وطنهم 
وأمانه،  أمنه  التي حرصت وسهرت عىل  الرشيدة 
مضاعفة  أقرانهم  ومن  منهم  يتطلب  الذي  األمر 
والعطاء  الجهد  وترسيخ  الهمم  وشحذ  الجهود 
والحفاظ  وخدمته  الوطن  نداء  وتلبية  املستمر، 

عىل سالمة أراضيه.
خدمتهم  ببدء  وفخرهم  سعادتهم  عن  وأعربوا 
اللحظة  هذه  ينتظرون  إنهم  وقالوا  الوطنية، 
لدخول مراكز التدريب، مؤمنني بأن الواجب الذي 
سينالون رشف تأديته قد حان بالدخول للمعسكر 
تلك  يجتازوا  أن  آملني  العميل،  بشكله  التدريبي 
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يف  الحال  هي  كام  وكرامة  وعزة  برشف  املرحلة 
الخدمة العسكرية.

أن  عىل  فرتة  ومنذ  حريصون  أنهم  إىل  وأشاروا 
يكونوا جاهزين ومستعدين الجتياز هذه الدورة، 
ألنه  ذلك؛  عىل  الشباب  يحفزون  ما  دامئاً  وهم 
العرس  يف  يشاركوا  أن  الوطن  أبناء  لكل  رشف 

الوطني يف االنتساب للخدمة الوطنية.
عن  املجندين  أمور  أولياء  عرب  جانبهم،  من 
التي  الدورة  لهذه  أبنائهم  بانضامم  سعادتهم 
إمارايت وإماراتية،  تعد مناسبة وطنية يرتقبها كل 
مؤكدين أن ما تعلمه إخوانهم من الخدمة الوطنية 
الذين أقسموا عىل حامية دولة اإلمارات العربية 
الظروف  كل  يف  لرئيسها  وإخالصهم  املتحدة، 
واألوقات هو املعنى الحقيقي للمواطنة الصالحة، 
عن  الدفاع  ألجل  ومضحية  بالوالء  معززة  وروح 

الوطن، متعهدين التحيل بروح العزمية واإلقدام.
وعرب حسني إبراهيم محمد، والد راشد، عن فخره 
مؤكداً  الحالية،  الدورة  يف  ابنه  بالتحاق  واعتزازه 
واالنتامء  الوالء  قيم  ترسخ  الوطنية  الخدمة  أن 
املواطنة  مفهوم  وتعزز  األبناء،  لدى  والتضحية 
الدولة  برؤية  ربطهم  خالل  من  لديهم  الصالحة 
وأهدافها، وهذا من شأنه أن يزيد الرتابط واللحمة 

بني أفراد املجتمع، وجعله أكرث قوة وصالبة.
وقال: «إن الخدمة الوطنية تعمل عىل إعادة بناء 
جيل  وخلق  وتنميتها،  املواطن  الشباب  شخصية 
جيل  القيادية،  الشخصية  مقومات  ميتلك  جديد 
نفسه  من  واثق  وجدية،  وانضباطاً  التزاماً  أكرث 
ومن قيادته، ألنه ميتلك فكراً متزناً ونظرة عقالنية 
لألحداث التي تدور من حوله، جيل يُقدر أرسته 

ومجتمعه ووطنه».
من جانبه، أشار إبراهيم حمد الهاميل إىل أن ما 
أبناء  لدى  وعزة  وحامس  فخر  من  اليوم  نشهده 
الرشيدة  قيادتنا  اهتامم  حصاد  إال  ليس  الدولة، 
بأبنائها الذين توافدوا اليوم لالنضامم إىل صفوف 
الخدمة الوطنية، إلميانهم بأن هذه الخطوة تدعم 
مسرية التنمية واالزدهار التي يرضب بها املثل عىل 

املستويني اإلقليمي والعاملي.
أما ويل األمر جمعة حسن املازمي، فقد أعرب عن 
شعوره بالفخر والسعادة يف التحاق ابنه يف الدفعة 
الثامنة من دورة الخدمة الوطنية، موضحاً أن هذا 
حياته،  يف  ومفصلية  مضيئة  نقطة  يشكل  اليوم 
فباإلضافة إىل خدمة الوطن وحاميته والدفاع عنه، 

سيكون ضمن جيش وطني قوي للدولة.
بانضامم  اعتزازه  عن  الخيال  محمد  فيصل  وعرب 
ابنه خالد للخدمة الوطنية من أجل خدمة الوطن 
وقال:  األبطال،  صفوف  إىل  االنضامم  رشف  ونيل 
دفعات  إحدى  يف  يكونوا  أن  لهم  لرشف  «إنه 
الخدمة الوطنية واالحتياطية يف البالد، متمنني أن 

يكتسبوا كل املهارات التي ستضفي عليهم الكثري 
من اإليجابيات يف حياتهم».

أما عبدالله إبراهيم الباين، والد حمد، فقد أكد أن 
أبناء الوطن اعتادوا مكارم القيادة الرشيدة، وحان 
للوطن  املكارم  تلك  من  جزءاً  يردوا  ليك  الوقت 
وقيادته من خالل انضاممهم إىل صفوف الخدمة 
الوطنية التي ستحصنهم وتسلحهم بالعلم واملعرفة 
والشجاعة واإلقدام وحامية الوطن وصونه ضد أي 
أفكار سلبية تدعو إىل املساس بسالمة أرضه، وال 
شك أن انخراطهم يف هذا الربنامج يعد خطوة أوىل 
وأساسية لتنمية القدرات، ورفع الكفاءات القتالية 
لدى أبناء اإلمارات، وفق اسرتاتيجية وأهداف ذات 

معايري عاملية.
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االمارات  مركز  عن  الصادرة   - النرشة  وقالت 
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية يف افتتاحيتها 

تحت عنوان ” اليمن واإلمارات .. 
عالقات أخوية متينة ” - شكلت املبادرة التي 
قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة، بتوجيه هيئة الهالل األحمر 
اليمن،  اإلماراتية إلطالق حملة مساعدة أهل 
إضافة جديدة إىل الجهود الكثرية التي مافتئ 
سموه يقودها لصالح الشعب اليمني الشقيق 
..مشرية اىل ان املبادرة عكست القيم الراسخة 
لفعل الخري وحب العطاء التي ميزت شخصية 
وسلوك املغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان وورثها ألبنائه وشعبه. 
والوقوف  الخري  حب  كان  طاملا  انه  وأكدت 
األزمات  وجه  يف  ومؤازرتهم  األشقاء  مع 
قامت  التي  الرئيسية  األركان  بني  من  واملحن 
الرشيدة  القيادة  أن  اإلمارات ومبا  عليها دولة 
تكرس جهودها لرتسيخ تلك األركان وتقويتها 
الشيخ  باستمرار، فقد حرصت عىل متثل قيم 
الحميدة يف مساعدة  زايد واإلبقاء عىل سنته 
اإلخوة يف الدم والتاريخ واملصري وهي سياقات 
كفيلة بجعل صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان يبادر برسم البسمة عىل وجوه 

اليمنيني. 
وقالت ان املبادرة التي تنطلق، يوم غد األحد، 
املوافق 20 أغسطس تحت شعار ”وصية زايد 

�2��!����B#�-�<)* ..�-���!.�&������

بأهل اليمن“ ملدة أسبوعني تشمل جميع فئات 
وتعطي  الحرب،  من  املترضر  اليمني  الشعب 
أي  والجرحى؛  الشهداء  لذوي  خاصة  أولوية 
أو  آباءهم  أو  أبناءهم  فقدوا  الذين  أولئك 
عن  دفاعاً  أجسادهم  بصحة  ضحوا  الذين 
من  هؤالء  سيستفيد  حيث  والحق؛  الرشعية 
األضاحي وكسوة العيد وهدايا األطفال وتوزيع 

أموال نقدية وأضاٍح وقسائم رشائية. 
اليمن“  بأهل  زايد  ”وصية  حملة  ان  وأكدت 
اليمنيني،  طرف  من  كبري  باحتفاء  تحظى 
قيادة  بجميل  عرفانهم  عن  بذلك  معربين 
عىل  دامئاً  عودهم  الذي  اإلمارات،  وشعب 
أجيال  فذاكرة  املحن،  كل  يف  معهم  الوقوف 
من  بالعديد  حافلة  اليمن  يف  السبعينيات 
الذكريات حول األدوار التي قام بها املغفور له، 
الله  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
ثراه، ما جعل اسمه يرتبط بالكثري من املواقف 
والجنوب،  الشامل  يف  اليمن  تجاه  اإلنسانية 
سواء تعلق ذلك باملشاريع التي وجه بتنفيذها 
مكنت  التي  املالية  املساعدات  خالل  من  أو 
الوقوف عىل قدميه يف وجه بعض  اليمن من 

األزمات. 
دولة  قدمتها  التي  املشاريع  ان  وأوضحت 
منذ  اليمن  إىل  املتحدة  العربية  اإلمارات 
اليوم  إىل  الله،  رحمه  زايد،  الشيخ  حكم  فرتة 
واملدارس  الشعبية  املساكن  بناء  يف  توزعت 
يف  واملساعدة  الطرق  وتشييد  واملستشفيات 

التصدي للكوارث الطبيعية كاألمطار والسيول 
وبناء السدود، فضالً عن تعزيز أوارص األخوة 
زايد  الشيخ  بها  قام  التي  الزيارات  خالل  من 
أخرى  أو متويل  كبرية  لتدشني مشاريع  لليمن 

كان لها عظيم األثر يف حياة املواطن اليمني. 
اليوم  اإلماراتية  القيادة  هي  وها   ” وتابعت 
الشيخ خليفة بن  السمو  وعىل رأسها صاحب 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله، تواصل 
الهيئات  تزال  ال  نفسه، كام  املسار  السري عىل 
واملؤسسات الخريية واإلنسانية اإلماراتية تضع 
الهالل  هيئة  مثل:  أولوياتها،  سلم  عىل  اليمن 
بن  زايد  الشيخ  ومؤسسة  اإلمارايت،  األحمر 
الخريية واإلنسانية،  نهيان لألعامل  سلطان آل 
لألعامل  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  ومؤسسة 
اإلنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 
لألعامل الخريية واإلنسانية، وهيئة آل مكتوم 

الخريية، وغريها من املؤسسات األخرى“. 
وقالت ”أخبارالساعة» : أما يف السنوات األخرية 
فقد بلغ حجم املساعدات اإلماراتية لليمن يف 
 2017 ويونيو   2015 إبريل  شهر  مابني  الفرتة 
نحو 7.53 مليار درهم، شملت قطاعات املياه، 
والنقل، والصحة، والكهرباء والطاقة، باإلضافة 
اإلنسانية والغذائية، ومشاريع  املساعدات  إىل 
التعليم،  قطاع  دعم  ومشاريع  البناء،  إعادة 

والعديد من املشاريع املتفرقة.
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ومبتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 
ممثل الحاكم يف منطقة الظفرة رئيس هيئة الهالل 
مؤمتر  خالل   - الهيئة  أطلقت  اإلمارايت..  األحمر 
الحملة تحت شعار ” وصية زايد   - اليوم  صحفي 
القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  وذلك   ” اليمن  بأهل 
الرعاية  كل  إيالء  إىل  دامئا  تدعوا  التي  الرشيدة 
والتقدير لكافة فئات الشعب اليمني وخاصة أرس 
يف  تضحيات  من  قدموه  ملا  والجرحى  الشهداء 

ميادين الدفاع عن أرضهم.
وتتضمن الحملة التي انطلقت خالل شهر أغسطس 
املايض إىل توفري احتياجات أرس الشهداء والجرحى 
من األضاحي وكسوة العيد وهدايا األطفال وتوزيع 
نقدية وأضاحي وقسائم رشائية يف مختلف  أموال 
األرس  هذه  إسعاد  بهدف  اليمنية  املحافظات 

والوقوف إىل جانبها.
وأكد الدكتور محمد عتيق الفالحي األمني العام لهيئة 
الهالل األحمر اإلمارايت - خالل املؤمتر الصحفي الذي 
عقدته مبقرها - أن دولة اإلمارات وقيادتها الرشيدة 
تبذل جهودا كبرية لتعزيز استجابتها اإلنسانية تجاه 

األشقاء يف اليمن منذ اندالع األزمة هناك.

وعىل  اإلنسانية  ومنظامتها  الدولة  أن  إىل  وأشار 
الشيخ  سمو  بقيادة  األحمر  الهالل  هيئة  رأسها 
حمدان بن زايد آل نهيان.. قدمت مختلف أشكال 
الدعم واملساندة للمتأثرين حتى أصبحت اإلمارات 
اليمنية  الساحة  الدول عطاء وسخاء عىل  من أكرث 
األشقاء  تجاه  اإلنسانية  ملسؤولياتها  وتصدت 
لتخفيف معاناتهم وتحسني سبل حياتهم وواكبت 
يف  املبادرات  من  باملزيد  األزمة  مراحل  جميع 

مختلف املجاالت.
استمرارا  تأيت  الحملة  هذه  أن   ” الفالحي  وأضاف 
لنهج اإلمارات اإلنساين واإلغايث والتنموي يف اليمن 
وتعبريا عام تكنه اإلمارات وقيادتها من فخر واعتزاز 
باليمن الشقيق وشعبه وتستهدف إسعاد أبناء وأرس 
الشهداء والجرحى خالل أيام العيد املباركة وإدخال 
الفرحة عىل قلوبهم كام تأيت تكرميا وعرفانا من دولة 
من  آباؤهم  قدمه  ملا  الرشيدة  وقيادتها  اإلمارات 

تضحيات يف سبيل اليمن.
لتوسيع  متكاملة  وضعت خطة  الهيئة  أن  وأوضح 
مختلف  يف  الحملة  من  املستفيدين  مظلة 
تلبي  التي  بالصورة  وتنفيذها  اليمنية  املحافظات 

القيادة  تطلعات  األشقاء هناك وتحقق  احتياجات 
الرشيدة وذلك بالتعاون والتنسيق مع رشكاء الحملة 

يف اإلمارات واليمن.
اإلمارات  اهتامم  أن  األحمر  الهالل  عام  أمني  وأكد 
حاليا  السائدة  اإلنسانية  بالظروف  وشعبا  قيادة 
العالقات األخوية والروابط  اليمن يجسد متانة  يف 
األزلية التي تجمع بني الشعبني الشقيقني اإلمارايت 

واليمني.
واقعا  خلفت  اليمن  يف  األزمة  تداعيات  إن  وقال 
الرضورية  الحياة  مجاالت  جميع  يف  صعبا  إنسانيا 

وفاقمت من حجم املعاناة عىل الساحة اليمنية ..
اإلمارات  مبادرات  تنوع  من  بد  ال  كان  لذلك 
لتغطي االحتياجات اإلنسانية وتوفر ظروف مالمئة 
لألشقاء هناك.. وهو ما سعت له اإلمارات ونجحت 
كثريا  تحسن  الذي  الواقع  أرض  عىل  تحقيقه  يف 
يستعيدون  سكانها  بدأ  التي  املحررة  املناطق  يف 
حيويتهم ونشاطهم من جديد.. مؤكدا عزم اإلمارات 
اإلنسانية  وبرامجها  الخرية  مساعيها  مواصلة  عىل 
ومشاريعها التنموية لجعل الحياة هناك أفضل مام 

كانت عليه يف السابق.
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السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  ذلك  جاء 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله»،  «حفظه 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي، نائب القائد 
الشيخ  سمو  ومتابعة  املسلحة،  للقوات  األعىل 
رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور 

مؤسسة  رئيس  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء، 
خليفة بن زايد لألعامل اإلنسانية. 

وكانت دولة اإلمارات قد تكفلت بعالج 1500 
من الجرحى اليمنيني يف كل من اململكة األردنية 
وسريت  الهند  وجمهورية  السودان  وجمهورية 
القوافل الطبية واإلغاثية دعام لألشقاء يف اليمن.
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عالج دفعة جديدة
الدفعة  بعالج  ستتكفل  أنها  املؤسسة  أكدت  و 
األيام  خالل  اليمنيني  الجرحى  من  الجديدة 
الذي  املتواصل  الدعم  إطار  يف  وذلك  املقبلة 
تقدمه دولة اإلمارات لألشقاء يف اليمن للتخفيف 
من معاناتهم والوقوف إىل جانبهم وذلك يف ظل 

الظروف الصعبة التي تواجههم.
تكاليف املرافقني

الصحيني  املرافقني  تكاليف  املؤسسة  وتتحمل 
الصحية  الظروف  تهيئة  لضامن  للجرحى 
والنفسية لهم عالوة عىل توفري كل الوسائل لنقل 
الجرحى إىل املستشفيات املعتمدة بشكل فوري 
بالتنسيق مع الحكومة اليمنية وفقا لربنامج تم 

إعداده بهذا الخصوص.
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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 
ولد  إسامعيل  سعادة  الدويل  والتعاون  الخارجية 
الشيخ أحمد مبعوث األمني العام لألمم املتحدة إىل 

اليمن.
عام  ديوان  يف  عقد  الذي   - اللقاء  خالل  جرى 
الوزارة بأبوظبي - بحث تطورات األوضاع يف اليمن 
لألمم  العام  األمني  بها مبعوث  يقوم  التي  والجهود 
املتحدة لحل األزمة اليمنية إضافة إىل جهود اإلغاثة 

التي تبذل إليصال املساعدات اإلنسانية إىل اليمن.
نهيان  آل  زايد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  رحب  و 
مبعوث  أحمد  الشيخ  ولد  إسامعيل  سعادة  بزيارة 
اليمنية  الجمهورية  إىل  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
املتحدة  األمم  لجهود  اإلمارات  دولة  دعم  مؤكدا 
عىل  وحرصها  اليمن  يف  سيايس  حل  إىل  للتوصل 

تقديم الدعم والعون لألشقاء يف اليمن.

و شدد سموه عىل املوقف التاريخي لدولة اإلمارات 
تجاه دعم اليمن وشعبه والتزامها الداعم للرشعية 
الشقيق  لليمن  واالستقرار  األمن  عودة  يكفل  مبا 

وصون سيادته ووحدته.
و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رضورة 
الشعب  إىل  اإلنسانية  املساعدات  وصول  تأمني 

اليمني الشقيق.
الشيخ  ولد  إسامعيل  سعادة  أشاد  جانبه  من 
لليمن  اإلمارات  دولة  تقدمه  الذي  بالدعم  أحمد 
عىل  تحرص  التي  املتواصلة  اإلنسانية  واملساعدات 

إيصالها إىل الشعب اليمني.
حرض اللقاء معايل فارس محمد املزروعي مستشار 
يف وزارة شؤون الرئاسة وسعادة سامل خليفة الغفيل 

سفري الدولة لدى اليمن.

الروابط  وجميع  العربية  املرأة  مؤسسة  أعربت 
والهيئات التابعة بها داخل الوطن العريب وبلدان 
املهجر عن أحر التعازي إىل دولة اإلمارات العربية 
استشهاد  يف  وشعبا  وحكومة  قيادة  املتحدة 
البواسل  األبطال  كوكبة من رجال قواتها املسلحة 
العريب يف عملية  التحالف  قوات  املشاركني ضمن 

"إعادة األمل" باليمن. 
املرأة  ملؤسسة  العام  األمني  الدليمي  محمد  وقال 
أرض  عىل  سالت  التي  الزكية  الدماء  إن  العربية 

� 2?��������4#������C�Z!
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اإلمارات  رجال  تالحم  جسدت  العزيزة  اليمن 
العربية  األمة  قضايا  عن  الدفاع  يف  واستبسالهم 
حيثام تطلب ذلك الواجب درءا لألخطار التي تهدد 
األمة  حياض  عن  الذود  يف  العريب  القومي  األمن 
وجامعات  العصابات  ضد  ومستقبلها  حارضها  يف 
االرهاب التي ال تريد لليمن وال لألمة العربية خريا 
لتنفيذ  الطامعة  القوى  بيد  أدوات  اصبحت  ألنها 
البلدان  مقدرات  عىل  والسيطرة  الهيمنة  مخطط 

العربية. 
تقدير  تحية  ترصيحه  ختام  يف  الدليمي  ووجه 
قدموا  الذين  األكرمني  الشهداء  ذوي  اىل  واعتزاز 
ارواحهم الزكية فداء لنداء الوطن مترضعا اىل الله 
العيل القدير ان ينزلهم منازل الشهداء والصديقني 

يف جنات الخلد. 

غادرت الدولة حملة الحجاج من أرس شهداء 
إىل  املسلحة  القوات  من  واملصابني  الواجب 
اململكة العربية السعودية ألداء مناسك الحج 
ضمن حملة « مكتب شؤون أرس الشهداء « 
التابع لديوان ويل عهد أبوظبي والتي ينظمها 

للعام الثاين عىل التوايل.
العاصمة  مطار  يف  الحجاج  وداع  يف  وكان 
وأقارب  املكتب  مسؤويل  من  عدد  أبوظبي 
الحجاج .. فيام تضم الحملة ما يقارب 100 
تم  وقد  والجرحى  الشهداء  أرس  من  حاج 

إعداد برنامج خاص لهم خالل فرتة الحج.
يف  املشاركني  وذويهم  الشهداء  أرس  وأعرب 
فريضة  بأداء  الغامرة  فرحتهم  عن  الحملة 
الحج .. متوجهني بأسمى آيات الشكر للقيادة 
الحكيمة عىل دعمها ومتابعتها املستمرة لهم 
معربين عن تقديرهم لجهود مكتب شؤون 
أرس الشهداء لتوفريه التجهيزات والتسهيالت 
كافة الالزمة لضامن أداء مناسك الحج بكل 

يرس وطأمنينة.
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والناشطني  الحكوميني  املسؤولني  من  عدد  أشاد 
من  عدد  وأرس  واملواطنني  املدين  املجتمع  يف 
دولة  بإطالق  اليمن،  يف  والجرحى  الشهداء 
بأياديها  ممثلة  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
حملة  اإلمارايت،  األحمر  الهالل  هيئة  البيضاء 
«وصية زايد بأهل اليمن»، خالل شهر أغسطس 
والجرحى  الشهداء  أرس  وتستهدف  املايض، 
إطار  يف  وذلك  اليمن؛  محافظات  مختلف  يف 

زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  حرص 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي،  عهد  ويل 
الشقيق.  اليمني  الشعب  لدعم   املسلحة؛ 
يف  واملدنية  الحكومية  الشخصيات  آراء  مثّنت 
ترصيحاتها ل«الخليج»، إطالق الحملة، التي تأيت 
واملشاريع  واملبادرات  الجهود  تواصل  إطار  يف 

من  بتوجيهات  اإلماراتية  واإلنسانية  الخريية 
كل  إيالء  إىل  دامئاً  تدعو  التي  الرشيدة،  قيادتها 
اليمني،  الشعب  فئات  لكافة  والتقدير  الرعاية 
قدموه  ملا  والجرحى؛  الشهداء  أرس  وخاصة 
أرضهم.  عن  الدفاع  ميادين  يف  تضحيات   من 
أشاد محافظ عدن عبد العزيز املفلحي، بإطالق 
تعد  التي  اليمن»،  بأهل  زايد  «وصية  حملة 
وباين  ملؤسس  والعطاء  الخري  ملسرية  امتداداً 
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استقبل امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود 
خادم الحرمني الرشيفني يف مقر إقامته مبدينة 
طنجة املغربية الرئيس اليمني عبدربه منصور 

هادي . 
 ” واس   ” السعودية  األنباء  وكالة  وذكرت 
من  عدد  استعراض  اللقاء  خالل  جرى  أنه 

املوضوعات ذات االهتامم املشرتك ومستجدات 
األوضاع عىل الساحة اليمنية.

أشاد سعادة فهد سعيد املنهايل سفري الجمهورية 
الهالل األحمر  الدولة بإطالق هيئة  اليمنية لدى 
اإلمارايت ” حملة وصية زايد بأهل اليمن ” التي 
بالده  يف  والجرحى  الشهداء  أرس  دعم  تستهدف 
وإدخال السعادة والفرحة يف قلوبهم بالتزامن مع 

حلول عيد األضحى املبارك. 
ووصف السفري اليمني الحملة - التي تأيت يف إطار 
الشيخ خليفة بن زايد آل  السمو  حرص صاحب 
وتوجيهات   ” الله  حفظه   ” الدولة  رئيس  نهيان 

نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  ومتابعة  املسلحة 
آل نهيان ممثل الحاكم يف منطقة الظفرة رئيس 
هيئة الهالل األحمر- بأنها لفتة كرمية تجسد دور 
دولة اإلمارات العربية املتحدة وقيادتها الرشيدة 
اإلنسانية وتقديم  استجابتها  تعزيز  وجهودها يف 
مختلف أشكال الدعم واملساندة.. ما جعلها من 
أكرث دول العامل عطاء وسخاء عىل الساحة اليمنية. 
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وقال - يف ترصيح لـ ” وكالة أنباء اإلمارات ” - إن 
الحملة تعكس متانة العالقات األخوية والروابط 
والشعبني  البلدين  بني  تجمع  التي  األزلية 
الشقيقني وترتجم وفاء القيادة اإلماراتية الرشيدة 
له  املغفور  وصية  تنفيذ  عىل  العمل  خالل  من 
الله  طيب   ” نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 

ثراه ”. 
مع  لتتسق  تأيت  الحملة  هذه  أن  إىل  ونوه 
وتقدمها  قدمتها  التي  اإلنسانية  املبادرات 
وإجالء  اإلغاثة  حمالت  يف  واملتمثلة  اإلمارات 
الجرحى للعالج يف الخارج وآخرها التكفل بعالج 
/90/ جريحا يف املستشفيات الهندية.. مشريا إىل 
تنفيذ املشاريع التنموية والخدمية وبناء وإعادة 

ما دمرته ميلشيات الحويث وصالح. 
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نهضة دولة اإلمارات العربية املتحدة املغفور له 
بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
طيب الله ثراه، كام أثنى عىل األدوار اإلماراتية 
وخدمياً  عسكرياً  املجاالت  مختلف  يف  الكربى 
وتنموياً، واملمتدة من املهرة رشقاً إىل املخا غرباً، 
املحورية  اإلمارات  أدوار  وكذا  مأرب،  إىل  وأيضاً 

يف عدن. 
لرئيس  الصحفي  السكرتري  قال  جانبه،  من 
الرشيف،  غمدان  الرشعية  اليمنية  الحكومة 
يف  حارضة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إن 
عرب  وإغاثية  إنسانية  حمالت  ولديها  اليمن 
اإلمارات)،  (أم  ومبادرة  اإلمارايت  األحمر  الهالل 
لليمنيني ومن خالل  الخري بعطائها  وإن إمارات 
مبادرات شيوخها الكرام، وآخرها منحة صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي، 
يف عالج ألف جريح، ساهمت كل تلك األعامل 

اليمنيني.  معاناة  تخفيف  يف  بالفعل   الخريية 
الشؤون  وزارة  مكتب  عام  مدير  أشار  بدوره، 
إىل  بكر،  أبو  أيوب  والعمل يف عدن  االجتامعية 
الشهداء  أرس  تشمل  التي  الحملة  إطالق  أن 
الخريية  للمشاريع  امتداداً  تعد  والجرحى، 
اإلمارات  الخري» ودولة  «زايد  واإلنسانية ملسرية 
جانب  إىل  أنها  تؤكد  التي  املتحدة،  العربية 
العريب،  التحالف  قوات  إطار  يف  مشاركتها 
حارضة بشكل فاعل يف كافة املناسبات، وتجدد 
البسمة  لرسم  املحتاجني؛  جانب  إىل  وقوفها 
الشهداء  أرس  رشيحة  وخصوصاً  وجوههم،  عىل 
والجرحى، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نرصة 
«زايد  أبناء  بالتضحيات  شاركهم  كام  بلدهم، 
اإلماراتية.  املسلحة  القوات   الخري» من منتسبي 
إمارات  «شكراً  حملة  رئيس  مثّن  جهته،  ومن 
الخري» و «شكراً مملكة الحزم»، ومن جانبه قال 
املقدمة  الجديدة  املكرمة  بأن  اليافعي،  فراس 

املتحدة؛  العربية  اإلمارات  دولة  جانب  من 
اإلمارايت،  األحمر  الهالل  هيئة  بإعالن  وذلك 
اليمن»، وقال:  بأهل  زايد  إطالق حملة «وصية 
تقوم  الذي  الكبري  للدور  استمراراً  يأيت  ذلك  إن 
الذي  العريب،  التحالف  اإلمارات ضمن  دولة  به 
إىل  ويُضاف  السعودية،  العربية  اململكة  تقوده 
مساعداتها  تقديم  يف  لإلمارات  الحافل  الرصيد 
الحزم».  «عاصفة  عملية  انطالق  منذ   لليمن 
ثابت،  سعيدة  اإلعالمية  قالت  ناحيتها،  ومن 
مديرية  أبناء  من  ثابت  عيل  الشهيد  شقيقة 
دولة  يف  لألشقاء  الشكر  عدن:  يف  خورمكرس 
االبتسامة  لرسم  دوماً  تسعى  التي  اإلمارات، 
عىل وجوه أهايل وأبناء الشهداء، وكذلك الشكر 
القتال،  جبهات  يف  رجالها  يرابط  التي  لإلمارات 
لنرصة  فداء  ودماءهم  أرواحهم  قدموا  الذين 

الحق والحرية عىل الظلم.
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وزير  قرقاش  محمد  بن  أنور  الدكتور  معايل  أكد 
الدولة للشؤون الخارجية أن املسار السيايس أساس 
حل األزمة اليمنية كام أن الحل يكمن أيضاً يف منع 
التدخل اإليراين مشدداً عىل أنه بإمكان إرادة اليمنيني 
أن تحقق االتفاق السيايس، وأن تبني دولة املستقبل 

موضحاً أن هذا االتفاق يجب أال يستثني أحداً .
كام أنه ال ميكن أن يؤسس عىل االنقالب. وقال معايل 
الدكتور أنور قرقاش عىل موقع التواصل االجتامعي 

االتفاق  تحقق  أن  اليمنيني  إرادة  «بإمكان  «تويرت» 
السيايس، بناء دولة املستقبل يجب أال يستثني أحداً 
عىل  يؤسس  أن  ميكن  وال  والحوار  االتفاق  وعامده 

االنقالب».
أساس الحل 

يف  الخارجية  للشؤون  الدولة  وزير  معايل  وأضاف 
تغريداته قائالً «يبقى املسار السيايس أساس الحّل يف 
األزمة اليمنية، اتفاق يجمع اليمنيني ومينع التدخل 
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اإليراين ويعالج مسائل اإلرهاب ومستقبل الجنوب 
وطبيعة الحكم». وعرج معايل الدكتور أنور قرقاش 
يف تغريداته عىل «تويرت» إىل معركة كرس العظم بني 

طريف االنقالب يف اليمن.
والتي شهدت تصعيداً بني الطرفني ينذر مبواجهات 
اليمني  الرئيس  خطاب  أن  معاليه  دامية.وأوضح 
املخلوع عيل عبدالله صالح األخري ظاهره خالف مع 

جامعة الحويث حول السلطة يف مناطق االنقالب.
مع  خالف  ظاهره  األخري  صالح  «خطاب  إن  وقال 
االنقالب،  مناطق  يف  السلطة  حول  الحويث  الرشيك 
السيايس  الجمود  لكرس  فرصة  ميثل  قد  أنه  ويبقى 

الذي كرسه تعنت الحويث».
عىل  هجومهم  الحوثيون  االنقالبيون  وواصل 
يف  واستمروا  وحزبه  صالح  عيل  املخلوع  الرئيس 
حشد مسلحيهم يف مداخل العاصمة بغرض افشال 

املهرجان الكبري الذي يعد له حزب املؤمتر الشعبي
وطالبت جامعة الحويث مبحاسبة صالح عىل سنوات 
حكمه.وكان صالح حذر أول من أمس حلفاءه من 
صنعاء،  عىل  يسيطرون  الذين  الحوثيني  االنقالبيني 

من مغبة تفجري أعامل عنف داخل العاصمة.
عدائية  تحركات  أي  عىل  بالقضاء  صالح  وتوعد 
كبرية  تظاهرة  عىل  أيام  قبل  الحوثيني  للمسلحني 
مبناسبة  صنعاء  يف  العام  الشعبي  املؤمتر  لحزبه 
الذكرى السنوية الـ35 لتأسيسه بينام دعا الحوثيون 
بكثافة عند  االحتشاد  إىل  يف وقت سابق مقاتليهم 
املداخل األربعة الرئيسة للعاصمة اليمنية بعد غد 
ألنصار  حاشد  مهرجان  بدء  مع  بالتزامن  الخميس 

صالح يف ميدان السبعني جنويب صنعاء.
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حسابه  عىل  تغريدات  سلسلة  يف  معاليه  وقال 
من  الواردة  «التقارير  إن  تويرت  موقع  الرسمي عىل 
املؤمتر  بني  العالقة  يف  خطري  بانفجار  تنبئ  صنعاء 
اليمن  ملصلحة  الوضع  هذا  تجيري  املهم  والحويث، 
ونحو الخروج من أزمة االنقالب»، وأضاف «الواضح 
أن الحويث هو العقبة أمام الحل السيايس واملبادرات 
تقّرص  قد  صنعاء  يف  القادمة  املواجهة  اإلنسانية، 
األزمة أو تطيلها، نسعى للخيار األول». واعترب معايل 
الوزير أن «أولوية السالم يف اليمن واإلغاثة اإلنسانية 
يف الشامل مرتبطة بالتطورات املتسارعة يف صنعاء، 

إخضاع الحويث للمؤمتر مبثابة استمرار لألزمة». 
ويف صعيد متصل، ذكرت مصادر إعالمية أمس، أن 
ميليشيات الحويث وضعت الرئيس اليمني املخلوع، 
الجربية يف مقر  اإلقامة  الله صالح، تحت  عيل عبد 
هذه  أخرى  نفت  فيام  صنعاء  العاصمة  يف  إقامته 
طريف  بني  متوترة  أوضاع  وسط  ذلك  جاء  األنباء. 
االنقالب عقب االشتباكات الساخنة بينهام. وحسب 
فإن  عربية»،  نيوز  قناة «سكاي  ذكرتها  التي  األنباء 
إقامته،  مكان  مغادرة  عدم  صالح  أبلغوا  الحوثيني 

أن  املصادر  وأكدت  أمنه.  عن  مسؤولني  غري  وأنهم 
صالح بات يخىش عىل حياته من الحوثيني، وطالب 
أتباعه بالتزام الهدوء، وسط حالة غضب واستياء من 
سياسية  مصادر  ذكرت  كام  وأنصاره.  قيادات حزبه 
يف صنعاء أن قيادات يف حزب املومتر الشعبي العام 
متارس ضغوطاً عىل صالح لفض الرشاكة مع الحوثيني. 
نجل  بإعدام  الحويث  ميليشيات  طالبت  بدورها، 
املخلوع، صالح عيل عبدالله صالح، بعد أن اتهمته 
بقتل ثالثة من مسلحي الجامعة خالل االشتباكات 
يف  املايض  السبت  مساء  الطرفني  بني  اندلعت  التي 
صنعاء وأسفرت عن مرصع ضابط يف القوات املوالية 
الحويث،  مليشيا  يف  اإلعالمي  املسؤول  وقال  لصالح. 
نرص الدين عامر، يف منشور عىل فيسبوك، «لن نقبل 
أفضل  أحد  يوجد  ال  املخلوع،  ابن  إعدام  من  بأقل 
من أحد»، متهامً نجل صالح ومرافقيه باالعتداء عىل 
أفراد امليليشيا الذين استحدثوا حاجز تفتيش يف جولة 
وأضاف  صنعاء.  جنوب  حدة  منطقة  يف  املصباحي 
عىل  مؤخراً  التوقيع  يف  الحوثيني  ممثل  وهو  عامر، 
ميثاق رشف إعالمي مع حزب املؤمتر الشعبي العام 
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الذي يتزعمه صالح، إن مسلحي امليليشيا املنترشين 
وال  قدراً،  أقل  «ليسوا  صنعاء  العاصمة  شوارع  يف 

دمائهم أقل مثن من دم أحد». 
وكان صالح صالح، وهو النجل الثالث للرئيس اليمني 
السابق ويبلغ من العمر 29 عاماً، عىل منت السيارة 
التي أوقفها مسلحو الحويث يف جولة املصباحي، قبل 
أن يتهكموا عليه ليتطور األمر إىل اشتباكات عنيفة 
قتل خاللها العميد خالد الريض، أحد خرباء القوات 

الخاصة وجهاز مكافحة اإلرهاب. 
كام طالبت قيادات يف ميليشيات الحويث بإعالن حالة 
الطوارئ ملواجهة من سموهم «الطابور الخامس». 
وقال القيادي، حمزة الحويث، إن إعالن حالة الطوارئ 
مخالفا  يعد  ذلك  يف  ميانع  من  وأن  رضورة  أصبح 
وحدات  وانترشت  زعمه.  حسب  اليمن،  لدستور 
من الحرس الجمهوري والحرس الخاص التابع لصالح 
الحوثيون  أما  الرئاسة.  ودار  والنهدين  السبعني  يف 
فنرشوا عنارصهم يف معظم شوارع صنعاء، خاصة يف 
الجانب الجنويب من العاصمة.  ويف سياق آخر، أكد 
«املجلس السيايس» التابع لالنقالبيني أن االشتباكات 
عرضيا».   «حادثا  كانت  صنعاء  يف  الطرفني  بني 
ونقلت وسائل إعالم تابعة لالنقالبيني إعالنهام أثناء 
عن  األول،  أمس  صنعاء  يف  عقد  مشرتك  اجتامع 
مضيفني  إشكال»،  من  حصل  ما  تداعيات  «احتواء 
عرضية  حادثة  عن  «عبارة  كانت  االشتباكات  أن 
متت معالجتها، وتم وضع الحلول املناسبة واملرضية 
للجميع والتي من شأنها إزالة أي احتقان أو توتر». 
وأكدت وسائل اإلعالم أن االجتامع استمع إىل التقرير 
األويل املقدم من لجنة التحقيق يف مالبسات الحادث 
الذي وقع مساء السبت املايض، مضيفة أن املجلس 
السيايس األعىل دعا اللجنة العسكرية واألمنية العليا 
التحقيقات ورفع تقرير متكامل، من  إىل استكامل 
أجل اتخاذ اإلجراءات الصارمة إزاء ما حدث ومنع 

تكرار ذلك يف املستقبل. 
الحويث  مليشيا  املؤمتر،  حزب  يف  مسؤولون  واتهم 
بتزوير بيان باسم وزارة الداخلية ونرشه عرب وكالة 
األنباء الحكومية الخاضعة لسيطرتهم، تضمن نعياً 
لقتىل امليليشيا يف جولة املصباحي باعتبارهم جنوداً 
تابعني للوزارة، ووصف نجل صالح ومرافقيه بأنهم 

«عنارص مسلحة خارجة عن القانون». 
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هجوماً  املخا  ميناء  يف  املرابطة  القوات  أحبطت 
مفخخ  بقارب  االنقالبية  الحويث  مليليشيات  جديداً 
يف  الراسية  السفن  إحدى  إىل  وصوله  قبل  مسري 
امليناء املطل عىل البحر األحمر يف جنوب غرب البالد 
وتسيطر عليه الحكومة الرشعية منذ فرباير املايض، 
يستهدف  كان  مفخخ  بزورق  هجوم  ثالث  وهذا 
ميناء املخا وتم إحباطه منذ 29 يوليو املايض. ولجأ 
مؤخراً  إيران  مع  املتحالفون  الحوثيون  املتمردون 
السفن  الستهداف  املفخخة  الزوارق  استخدام  إىل 
محاولة  يف  بحرية  ألغاماً  وزرعوا  البحرية،  واملوانئ 
إليقاف املالحة واستهداف السفن عىل سواحل البحر 
األحمر. وتواصلت املعارك بشكل متقطع بني القوات 
وميليشيا  العريب  التحالف  من  املدعومة  الحكومية 
الحويث وصالح اإلنقالبية يف محيط معسكر خالد بن 
الوليد املحرر يف شامل رشق بلدة موزع التي تبعد 40 
كيلومرتاً إىل الرشق عن ميناء املخا يف غرب محافظة 

تعز.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن طريان التحالف 
للميليشيات  مواقع  عىل  غارات  نفذ خمس  العريب 
العسكرية ويف بلدة مقبنة  القاعدة  االنقالبية رشق 
تعز  محافظتي  بني  الطريق  عىل  والواقعة  القريبة 
شنوا  إنهم  الحوثيون  املتمردون  وقال  والحديدة. 
قوات  فيها  تتمركز  منطقة  عىل  بصاروخ  هجوماً 
حكومية غرب معسكر خالد، من دون إضافة املزيد 
الجيش  يف  مصادر  أكدت  حني  يف  التفاصيل،  من 
آخرين  وإصابة  متمردين  ثالثة  مرصع  الوطني 
بقصف مدفعي عىل مواقع للميليشيات يف منطقة 

حذران جنوب غرب مدينة تعز.
ستة  وأصيب  امليليشيا  عنارص  من  ثالثة  قتل  كام 
عىل  الوطني  للجيش  مدفعي  قصف  يف  آخرون 
ببلدة  السادة  طوال  منطقة  يف  للميليشيات  موقع 

عسيالن شامل محافظة شبوة (جنوب رشق). وأكد 
مصدر عسكري يف بيان للجيش تدمري عتاد عسكري 
للميليشيا يف قصف مدفعي آخر عىل مواقع عديدة 
املجاورة  كحالن  هجر  منطقة  يف  للميليشيات 
الجيش  يف  ميدانية  مصادر  أكدت  كام  بعسيالن. 
حوثياً  متمرداً   18 مرصع  األربعاء  أمس  الوطني 
العريب  للتحالف  الجوية  الغارات  يف  آخرين  وجرح 
يف  للميليشيات  مواقع  األول  أمس  استهدفت  التي 

بلدة رصواح غرب محافظة مأرب (رشق).
وذكرت أن معظم القتىل سقطوا يف قصف جوي دمر 
شامل  يف  الحوثيني  للمتمردين  عسكرية  تعزيزات 
غرب رصواح بعد وصولها من صنعاء عرب طريق غري 
حيوي مير عرب بلدة بني حشيش رشق العاصمة. إىل 
ذلك، أفشلت قوات الرشعية أمس األربعاء هجوماً 
للميليشيات عىل عدد من مواقعها يف جبل حام ببلدة 

املتون مبحافظة الجوف (شامل رشق).
قوات  بأن  اليمني  للجيش  اإللكرتوين  املوقع  وأفاد 
االنقالبية،  العنارص  تحركات  رصد  وبعد  الجيش، 
اىل  التسلل  محاولتها  أثناء  للميليشيا  كمينا  نصبت 
موقع العنرب العسكري يف جبهة سلسلة حام الجبلية 
شامل املتون، مشرياً إىل أن الكمني أسفر عن مرصع 
وجرح عدد من املتمردين، وأن جثث القتىل ال تزال 

يف موقع الكمني.
أمس  الرشعية  قوات  أحبطت  ذاته،  السياق  ويف 
الحصار  لكرس  االنقالبية  للميليشيا  جديدة  محاولة 
عليها يف مدينة ميدي مبحافظة حجة (شامل غرب)، 
الخامسة  العسكرية  للمنطقة  بيان  ذكر  حسبام 
امليليشيات  إمدادات  طرق  قطع  استمرار  إىل  أشار 
مهيأة  «باتت  إنها  قال  التي  الساحلية  املدينة  إىل 
فرض  عىل  أسابيع  مرور  بعد  وتحريرها  القتحامها 

الحصار عليها من كل االتجاهات».
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املسلحة  القوات  يف  مسؤول  مصدر  رصح 
اليمنية  النخبة  أن قــوات  اإلمــارات  لدولة 
املسلحة  الــقــوات  مــن  كبري  وبإسناد  ــــ 
اإلماراتية و السعودية والبحرينية واألمريكية 
ــ  قامت بعملية نوعية وكبرية  والسودانية 
ضد تنظيم " القاعدة " يف الجزيرة العربية 

املنترش يف محافظة شبوة .
القوات  بواسطة  التحالف  قوات    وعملت 
عىل   .. املاضية  الفرتة  خــالل  اإلمــاراتــيــة 
هذه  وإعـــداد  وتجهيز  وتأهيل  تدريب 
القوات من قبائل محافظة شبوة  حيث تم 
وتوجيههم  قبائل  عدة  من  مجندين  جمع 
قامت  التي  املخصصة  التدريب  ملعسكرات 
بتأهيل عنارص النخبة الشبوانية عىل مهارات 
الذي  االمــر  واالليات،  األسلحة  استخدام 
العملية  خالل  واضح  بشكل  نتائجه  برزت 
التي نفذتها هذه القوات يف محافظة شبوة.

القوات  هذه  تحركت  الباكر  الصباح   ومنذ 
و  الحرضمية  النخبة  ـــوات  وق اليمنية 
وأمرييك  وبحريني  وسعودي  إمارايت  بإسناد 
وسوداين بالتحرك من مواقعها لدحر عنارص 
التنظيامت اإلرهابية وخاصة تنظيم القاعدة 
يف  فسادا  عاث  والذي  العربية  الجزيرة  يف 
البالد والعباد حيث استغل التنظيم الظروف 
وقام  شبوة  محافظة  بها  متر  كانت  التي 
باالنتشار فيها خاصة بعد الهزائم التي مني 
بها أثناء عمليات قوات التحالف يف مكافحة 
االٍرهاب مبحافظة املكال خالل العام املايض.

عند  شعبي  برتحيب  القوات  وقوبلت    
أجرب  مام  املحافظة  وقــرى  مبدن  مرورها 
عنارص التنظيم اإلرهابية عىل الهرب والفرار 
من هذه املدن و البحث عن مالذات آمنه يف 
املحافظات األخرى .. وقامت القوات بتأمني 
و العقلة  و عتق  عزان  الرئيسيّة  "  املدن 
مشطت القرى  "..  كام  والحوطة  و جبان 
والوديان بغرض طرد هذه العنارص املخربة 
التي أجربت سكان املحافظة عىل العيش يف 
خوف ورعب أثناء سيطرة هذه التنظيامت 

عىل محافظة شبوة.
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الجيش األمرييك عقدا بقيمة 161 مليون  أرىس 
صواريخ  إلنتاج  مارتن  لوكهيد  رشكة  دوالرعىل 
 Army باسم  املعروفة  التكتيكية  أرض   – أرض 
 (Tactical Missile System (ATACMS
لصالح الجيش األمرييك. ومن املقرر أن يبدأ إنتاج 
الصواريخ املذكورة يف مركز التميز إلنتاج أنظمة 
الصورايخ الدقيقة التابع لرشكة لوكهيد مارتن يف 

مدينة ”كامدن“ بوالية أركنسو األمريكية. 

وينص العقد املذكور عىل إنتاج 150 صاروخا من 
نوع ((ATACMS يف إطار برنامج إطالة العمر 

.ATACMS)) االفرتايض لصواريخ
ورصح سكوت جرين، نائب رئيس رشكة لوكهيد 
الصواريخ  قطاع  يف  الدقيقة  للنريان  مارتن 
العمر  إطالة  برنامج   ” بأن  النريان،  ومكافحة 
مع  يتعاطى   ATACMS)) لصواريخ  االفرتايض 
الصواريخ الحالية ويعمل عىل تجديدها بهدف 
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عالقتها  الجوية  لإلمدادات   AAR رشكة  طورت 
برشكة ”فالي ديب“ عن طريق توقيع عقد طويل 
لطائرتها  الشامل  الجوي  الدعم  لتقديم  األجل 
الجديدة من طراز بوينج 737 ماكس. ومن املقرر 
أن تتسلم رشكة ”فالي ديب“، التي تتخذ من إمارة 
ديب مقرا لها، 100 طائرة من طراز بوينج ماكس 

8، التي سبق أن طلبت رشاءها خالل معرض ديب 
الدويل للطريان، مع نهاية عام 2030. ومن الجدير 
اتفاقية  أول  هي  املذكورة  االتفاقية  أن  بالذكر 
لتقديم  الجوية  لإلمدادات   AAR رشكة  توقعها 
الدعم الالزم للطائرة الجديدة، وهي االتفاقية التي 
الضخمة  العاملية  اإلمدادات  شبكة  ستعتمد عىل 
لدى الرشكة، مبا يف ذلك مستودعها الجديد الخاص 

بقطع الغيار. 
ورصح ديفيد يب. ستورتش، رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لرشكة AAR لإلمدادات الجوية، 
بأن الرشكة ”تفخر بأن تكون رشكة ”فالي ديب“ أول 
عميل لها يستخدم الطائرة بوينج 737 ماكس. وقد 
حرصت الرشكة عىل تقديم الدعم الالزم ألسطول 
رشكة ”فالي ديب“ الحايل من الطائرات منذ شهر 
الرشكة  يجعل  الذي  األمر   ،2016 عام  سبتمرب 

فخورة بالحصول عىل هذه الفرصة الجديدة“.

لرشكة  التنفيذي  الرئيس  الغيث،  غيث  وقال 
أول  باعتبارها   ،“AAR ”رشكة  إن  ديب“،  ”فالي 
منطقة  يف   8 ماكس   737 بوينج  لطائرات  عميل 
الخليج، تتطلع إىل ضخ املزيد من الزخم والكفاءة 
التشغيلية ألسطولنا الوليد الحديث. ومن الجدير 
رئيسيا  رشيكا  تعترب   “AAR ”رشكة  أن  بالذكر 
وتحقيق  واالبتكار  اإلبداع  عىل  دامئا  يحرص 
املصداقية، ونحن نتطلع إىل استمرار تلك الرشاكة“.

يّذكر أن رشكة ”فالي ديب“، لديها حاليا شبكة تضم 
الرشكة  أكرث من 90 وجهة يف 44 دولة، وتحرص 
حرصا كبريا عىل فتح أسواق جديدة لها، وتنظيم 
رحالت مبارشة من ديب إىل 63 دولة ال توجد بها 
الناقل  التي مل يغطيها  رحالت مبارشة إىل ديب أو 

الجوي الرسمي من ديب.

إطالة عمرها االفرتايض“. 
ويف إطار برنامج إطالة العمر االفرتايض لصواريخ 
تجري  األمرييك  للجيش  التابع   ATACMS))
عملية تحديث الصواريخ، التي تقوم عىل تفكيك 
 ATACMS)) الحربية لصواريخ الرؤوس  ونزع 
بلوك 1 و 1A، ومن ثم استبدالها برؤوس مركزية 
وزارة  سياسة  مع  تتوافق  يجعلها  مام  جديدة 
غري  والرضر  العنقودية  الذخائر  بشأن  الدفاع 
التحديث  باملدنيني. كام تعدل عملية  املقصود 

صالحية الصاروخ إىل أكرث من 10 سنوات.
 ATACMS)) ومن الجدير بالذكر أن الصاروخ
يعترب الصاروخ أرض – أرض الهجومي التكتييك 
الدقيق البعيد املدى الوحيد يف ترسانة الجيش 
استخدام  طريق  عن  إطالقه  وميكن  األمرييك، 
بإطالق  الخاصة  الصواريخ  راجامت  عائلة 
 Multiple “أنظمة الصواريخ املتعددة اإلطالق”
ويعترب   (Launch Rocket System (MLRS
العقد املذكور أول عقد من نوعه إلنتاج صواريخ 
((ATACMS املحدثة لخدمة الجيش األمرييك.

كرث من 3,500  وقد أنتجت رشكة لوكهيد مارتنـ 
أكرث  إطالق  تم  وقد   ،ATACMS)) صاروخ 
القتالية،  العمليات  أثناء  من 600 صاروخ منها 
الدقة يف  من  عالية  درجة  الصاروخ  أثبت  وقد 
إصابة الهدف وإمكانية االعتامد عليه يف مسارح 
 ATACMS)) العمليات. ويتم وضع كل صاروخ
داخل غرفة التجميع الخاصة بإطالق الصواريخ 
استخدام  طريق  عن  إطالقه  ويجري  املوجهة، 
بإطالق  الخاصة  الصواريخ  راجامت  عائلة 

”أنظمة الصواريخ املتعددة اإلطالق“.
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مؤخرا  ديب“  ”فالي  و  بوينج  رشكتا  احتفلت 
 8 ماكس   737 طراز  من  طائرة  أول  بتسليم 
لرشكة ”فالي ديب“، وهو ما يجعل ”فالي ديب“ 
أول رشكة يف منطقة الرشق األوسط تستخدم 
املمر  ذات  بوينج  طائرات  من  طائرة  أحدث 

الواحد.
وتعترب الطائرة املذكورة أول طائرة من بني 76 
رشكة  ستضمها  التي  ماكس  طراز  من  طائرة 
”فالي ديب“ إىل أسطولها املكون من أحدث جيل 

من طائرات بوينج 737.
لرشكة  التنفيذي  الرئيس  الغيث،  غيث  وقال 
”فالي ديب“، إن ”هذه الطلبية هي األكرب من 
نوعها التي تقدمت بها الرشكة يف منطقة الرشق 
املمر  ذات  البوينج  طائرات  لرشاء  األوسط 
رشكة  تتطلع  الجديدة  املرحلة  ومع  الواحد. 
بوينج،  تعاونها مع رشكة  ”فالي ديب“ ملواصلة 
السيام وأن الرشكة ستستفيد من هذا التعاون 
يف مجال رفع مستوى الكفاءة، فضال عن تعزيز 

خربتنا يف مجال خدمة العمالء“.
ديب“  ”فالي  رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
من  طائرة   58 من  مكونا  أسطوال  حاليا  تدير 
أحدث جيل من الطائرات من طراز 800-737، 
ونجحت الرشكة يف بناء شبكة تضم أكرث من 95 

وجهة يف 44 دولة، بدءا من روسيا يف الشامل 
وجمهورية التشيك يف الغرب وتايلند يف الرشق 

وتنزانيا يف الجنوب.
 737 بوينج  الطائرة  عائلة  تصميم  جرى  وقد 
واملرونة  األداء  درجات  أعىل  لتأمني  ماكس 
الركاب  مقاعد  تكلفة  خفض  مع  والكفاءة، 
وإطالة الخطوط الجوية التي ستساهم يف فتح 
الطائرات ذات  وجهات سفر جديدة يف سوق 

املمر الواحد.
 737 بوينج  الطائرة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
مثل  التكنولوجيا  أساليب  أحدث  تضم  ماكس 
 CFM International LEAP-1B محركات 
وأحدث األساليب التكنولوجية املطبقة يف تصنيع 
الجنيحات وعمل التصميامت الداخلية للطائرة 
وإضافة شاشات عرض كبرية يف مقصورة الركاب، 
تزيد من  التي  التحسينات األخرى  عالوة عىل 
إمكانية االعتامد عىل الطائرة ومنح املسافرين 
ذات  الطائرات  الراحة يف سوق  من  أكرب  قدرا 
املمر الواحد. وتعترب الطائرة بوينج 737 ماكس 
مستوى  عىل  مبيعا  الحديثة  الطائرات  أكرث 
العامل يف تاريخ رشكة بوينج عىل اإلطالق، حيث 
حصلت الرشكة عىل أكرث من 3,800 طلب رشاء 

من 89 عميل عىل مستوى العامل حتى اآلن.

حصلت رشكة رامييتال مؤخرا عىل عقدين مهمني 
للدفاع الجوي أديا إىل كسب دولة عميلة جديدة. 
جوي  دفاع  أنظمة  رشاء  دولتان  طلبت  فقد 
لها من أجل  الفنية املصاحبة  الخدمات  وتقديم 
تسليح قواتهام الجوية. وتصل قيمة طلبي الرشاء 
إىل حوايل 220 مليون يورو، وجرى تقديم هذين 
العرضني يف شهر يونيو املايض، ومن املتوقع أن يتم 

التسليم يف عام 2021.
وقد طلبت الدولة العميلة الجديدة نظامي دفاع 
جوي من نوع «سكاي جارد 3»، وهام عبارة عن 
نظامني محسنني من الجيل الثالث من أجل حامية 
املنشآت والبنى التحتية الحيوية ضد أي تهديدات 
قريبة  مسافات  عىل  ومن  مستقبلية  أو  حالية 
للغاية.  ويتكون كل نظام من وحدة للتحكم يف 
نريان «سكاي جارد 3» باإلضافة إىل مدفعي رشاش 
آليني من طراز «أورليكون» عيار 35 ملليمرتا. ومن 
آنفا  إليه  املشار  الدولة  نفس  تتقدم  أن  املتوقع 

بطلب آخر للرشاء عىل املدى املتوسط.
وقد تقدمت دولة أخرى من قدامى عمالء الرشكة 
 «1 جارد  «سكاي  نريان  وحدات  إلضافة  بطلب 
يتضمن  كام  مستودعاتها.  إىل  ملليمرتا   33 عيار 
طلب الرشاء الحصول عىل ذخرية عيار 35 ملليمرتا 
اختبار،  وأجهزة  (سيميوليرتز)  محاكاة  وأجهزة 
فضال عن تقديم التدريب امليداين. ومن املتوقع 
الخمس  السنوات  خالل  الطلبات  هذه  تقديم 

القادمة.
ومن الجدير بالذكر أن يقدم مدفع «سكاي شيلد» 
رامييتال  رشكة  تولت  الذي  ملليمرتا،   35 عيار 
قياسية  مستويات  وتجربته،  اختباره  مسؤولية 
عاملية غري مسبوقة، خصوصا فيام يتعلق بحامية 
املواقع املدنية الحساسة واملنشآت الحيوية ضد 

التهديدات اإلرهابية.
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عىل  ملحوظا  تقدما   Orbital ATK رشكة  أحرزت 
صعيد بناء القمر الصناعي الندسات 9 التابع للوكالة 
هيئة  ”ناسا“/  والفضاء  الجوية  للمالحة  الوطنية 
عام  أقل من  األمريكية خالل  الجيولوجية  املسوحات 
منذ إرساء العقد عليها يف شهر أكتوبر عام 2016. ومن 
املعروف أن القمر الصناعي الندسات 9 عبارة عن قمر 
صناعي متقدم لتخطيط سطح األرض، ومن املقرر أن 
التي  الفضائية  واملعلومات  الصور  بجمع  القمر  يقوم 

ميكن أن تشكل موردا مهام بالنسبة للعلامء العاملني 
عملية  وتخطيط  الزراعة  مثل  معينة  مجاالت  يف 
وتقديم  الطارئة  الحاالت  ومعالجة  األرايض  استغالل 
 Orbital رشكة  وتعمل  الكوارث.  حاالت  يف  اإلغاثة 
ودمج  الصناعي،  القمر  وتصنيع  تخطيط  عىل   ATK
عملية  ودعم  الحكومة  جانب  من  ممولتني  آليتني 
لدى  الجوي  املرصد  وفحص  املدار  وعمليات  اإلطالق 
ااتخاذ القمر الصناعي مداره. وقد انتهى ممثلون عن 

إجراء  من  بنجاح   Orbital ATK ناسا ورشكة وكالة 
مراجعة التصميم املبديئ الذي أثبت استيفاء املركبة 
الفضائية لكافة الرشوط املتعلقة  باألنظمة والجداول 
الزمنية. ومن املقرر أن يجري تصنيع املركبة الفضائية 
الندسات 9 واختبارها مبقر الرشكة يف مدية ”جيلربت“ 
بوالية أريزونا، ومن املنتظر إطالق املركبة يف نهاية عام 
2020. وستقوم هيئة املسوحات الجيولوجية األمريكية 
بتشغيل املركبة مبجرد نجاحها يف اتخاذها املدار املحدد 

لها.
ومن املنتظر أن تؤدي املركبة الفضائية الندسات 9 إىل 
متديد مدة الربنامج اإلجاملية إىل خمسني عاما، وهو 
ما يعد أطول سجل متصل لسطح األرض مثلام تبدو 
من الفضاء. وقد صممت رشكة Orbital ATK ثالثة 
أقامر صناعية أخرى من نوع الندسات، مبا فيها القمر 
الصناعي الندسات 8 الذي تم إطالقه يف عام 2013، 
وتؤمن هذه األقامر صورا غاية يف الوضوح وبكميات 
تفوق ما هو مطلوب من املهمة. كام كانت الرشكة 
 4 الندسات  الصناعيني  القمرين  عن  أيضا  مسؤولة 
و  عامي 1982  إطالقهام يف  تم  اللذين  والندسات 5 
الصناعي  القمر  تصميم  ويعتمد  التوايل.  عىل   1984
الندسات 9 عىل املركبة الفضائية الناجحة ليوستار3- 
جرى  الني   Orbital ATK رشكة  أنتجتها  التي 

استخدامها بنجاح عىل منت املر الصناعي الندسات 8.
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تراكس  ”رينو  و  ”نكسرت“  رشكات  من  كل  ساهمت 
ديفنس“ و ”تاليز“ مؤخرا يف إنجاح املعرض الذي أقيم 
باريس  الفرنسية  العاصمة  يف  الشانزليزية  شارع  يف 
خالل  من  وذلك  املايض.،  يوليو  من  عرش  الرابع  يف 
عرض مركبة مدرعة متعددة األدوار خالل بيان عميل 

دينامييك (حريك) أمام املنصة الرئاسية الرئيسية.
األدوار  املتعددة  املدرعة  املركبة  أن تحل  املقرر  ومن 
VBMR محل مركبة النقل املدولبة VAB التي جرى 
والثامنينيات  السبعينيات  حقبتي  خالل  تصنيعها 
مسارح  كافة  يف  بكثافة  الفرنيس  الجيش  واستخدمها 
املاضية.  عاما  الثالثني  مدار  عىل  الخارجية  العمليات 
ومن املقرر أن تكون املركبة املدرعة املتعددة األدوار 
VBMR مركبة مزودة باملعلومات ومرتبطة باملركبات 
األخرى لتحقيق التواصل الفوري، ومن ثم تأمني مركبة 
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عملياتية جديدة قادرة عىل تحقيق القتال التعاوين أو 
املشرتك.

للمركبة  (عميل)  دينامييك  عرض  أول  ويعكس 
وكالة  قامت  التي   ،VBMR األدوار املتعددة  املدرعة 
 French Defence الفرنسية  العسكرية  املشرتيات 
العقد  برتسية   (Procurement Agency (DGA
الخاص بتطويرها وتصنيعها وتقديم الدعم الفني لها 
يف شهر ديسمرب عام 2014، يعكس التقدم الفعيل الذي 
يعكس  كام  (العقرب).  ”سكوربيون“  برنامج  أحرزه 

العرض التزام الفريق الفرنيس بجداول التطويروالتصنيع 
املدرعة  املركبة  أول دفعة من  تسليم  إىل  ترمي  التي 
كام   .2018 عام  نهاية  مع   VBMR األدوار املتعددة 
يعترب هذا الربنامج أيضا نتيجة مبارشة للتعاون الوثيق 
بني رشكات ”نكسرت“ و ”رينو تراكس ديفنس“ و ”تاليز“ 
التي اتحدت فيام بينها لتنفذ مرشوعا مشرتكا مؤقتا، 
تولت  الذين  والرشكاء  الخدمة  مزودي  إىل  باإلضافة 
وكالة املشرتيات العسكرية الفرنسية مسؤولية التنسيق 

فيام بينهم بالنيابة عن الجيش الفرنيس.
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 295 يس  إيرباص  واإلنقاذ  البحث  طائرة  انهت 
جولة  أجرت  التي  الربازييل،  الجو  لسالح  التابعة 
العامل الخمس ملدة  استعراضية ناجحة يف قارات 
خمسة أسابيع، مؤخرا رحلتها الطويلة يف قاعدة 

«كامبو جراندي» العسكرية.
وقد قام العميد روساتو، قائد سالح الجو الربازييل، 
والعميد بوتيلهو، رئيس األركان، وبعض من كبار 
املسؤولني العسكريني وممثلون عن رشكة «إيرباص 
القيادة  طاقم  باستقبال  سبيس»،  آند  ديفنس 
إيرباص  لرشكة  التابع  القيادة  وطاقم  الربازييل 
اللذين قاما بنجاح بقيادة الطائرة عرب 22 منطقة 
وأمريكا  وآسيا  وأفريقيا  أوروبا  شملت  زمنية 

الشاملية وأمريكا الجنوبية.
احتفال  خالل  رسميا  الطائرة  تسليم  جرى  وقد 
أقيم يف مدينة أشبيلية اإلسبانية يف السادس عرش 
من يونيو املايض، ثم قامت رشكة إيرباص بعرض 
وبعد  الحقا.  الجو  باريس  معرض  خالل  الطائرة 
مكون  مشرتك  جوي  فريق  بدأ  املعرض،  انتهاء 
جولته  إيرباص  ورشكة  الربازييل  الجو  سالح  من 
يونيو.  من  والعرشين  الثامن  يف  االستعراضية 
وقد عربت الطائرة 15 دولة، وأجرت استعراضات 
رسمية يف عدة دول مثل تايلند وفيتنام وماليزيا 
والفلبني وكوريا الجنوبية وكندا واملكسيك قبل أن 

تحط يف محطتها األخرية يف الربازيل.
إمكانياتها  استعراض  يف  الطائرة  نجحت  وقد 
وعمليات  البحرية  الدوريات  مجال  يف  وقدراتها 
الوقت  ضيق  من  الرغم  وعىل  واإلنقاذ.  البحث 
الطائرة جاهزيتها  أثبتت  الزمني  وازحام الجدول 

بنسبة %100 أثناء هذه الجولة.
ومن املقرر اآلن أن تدخل الطائرة صفوف الخدمة 
جنبا إىل جنب أسطول سالح الجو الربازييل الحايل 
طراز  من  معدلة  نقل  طائرة   12 من  املكون 
ثانية  أخرى  طائرة  الحقا  بها  لتلحق   ،295 يس 
مخصصة لعمليات البحث واإلنقاذ. وقد تقدمت 
 200 حوايل  لرشاء  بطلبات  اآلن  حتى  دولة   25
أمريكا  منطقة  يف  أما  طراز يس 295.  من  طائرة 
الجنوبية فهناك أكرث من 100 طائرة إيرباص للنقل 

العسكري من كافة الطرازات تعمل حاليا.
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من املنتظر أن تلعب رشكة روكويل كولينز دورا رئيسيا يف برنامج التدريب FOMEDEC  التابع لسالح 
Pilatus PC-21 الجو الفرنيس عن طريق توريد أحدث نظام عرض برصي قوي لتجهيز أجهزة املحاكاة

وستقوم رشكة روكويل كولينز، مبوجب عقد من الباطن موقع مع رشكة CAE، بتطوير نظامي عرض 
برصيني من نوع «سبكرتا فيو» يف مدينة «سولت ليك سيتي» األمريكية، وتقديم الدعم الالزم للرشكة 
مفيام يتعلق برتكيب هذين النظامني مبقر الرشكة يف مونرتيال، باإلضافة إىل تقديم الدعم الالزم للرتكيب 
النهايئ للنظامني يف فرنسا. كام ستقوم الرشكة بتأمني التدريب الالزم لصيانة وتشغيل النظامني، باإلضافة 

إىل توريد قطع الغيار الالزمة. 
وقد جرى تصميم نظامي العرض «سبكرتا فيو» بحيث يقدمان الدعم الالزم لتلبية عدد من االحتياجات 
التدريبية. ويتميز النظامان بقلة تكلفتهام وسهولة تطويرهام وتحديثهام، باإلضافة إىل وجود خيارات 
مرنة أخرى لتلبية احتياجات متدريب واحد أو منتدربني معا أو متدربني جالسني بجوار بعضهام البعض. 

كام توجد مواصفات قياسية ومواصفات حسب طلب العميل لتلبية كافة متطلبات التدريب.
ويعترب نظام «سبكرتا فيو» نظاما معمرا يرمي إىل تلبية كافة االحتياجات التدريبية مثل التطبيقات 
الجوية والربية والبحرية التي تشمل طلب املعلومات وإجراء املراقبة الجوية وتحميل السفن، عالوة عىل 

االستخدامات العسكرية والتجارية األخرى. 
وقال يل أوبست، مدير عام رشكة روكويل كولينز- كندا، إن «هذا الربنامج الدويل التعاوين قادر عىل 
تحديد نقاط القوة لدى كل عضو من أعضاء الفريق، فضال عن تزويد طياري سالح الجو الفرنيس ببيئة 

تدريبية عىل مستوى عال من الواقعية واالعتامدية من أجل إعدادهم لتنفيذ أي مهمة تُسند إليهم».
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يعد هذا املعرض مؤمتراً عاملياً رائداً يف مجال الدفاع 
النطالقته  العارشة  بالذكرى  يحتفل  وسوف  واألمن، 
األوىل عندما يعود إىل مركز إكسل  ExCel يف لندن، 
خالل الفرتة 15-12 سبتمرب القادم، حيث ينضم كبار 
وأسرتاليا  وأملانيا  إيطاليا  من  العسكريني  املندوبني 

يف  الربيطانيني  العسكريني  القادة  كبار  إىل  وكندا 
يوفر فرصة  برنامج حلقات دراسية متخصصة، مام 
للزوار ليستفيدوا مبارشة من القوى الرائدة يف العامل.

واألمن  الدفاع  معدات  معرض  يستقبل  سوف 
أسواق  من  دويل  وفد   2500 نحو   DSEI الدويل 

الدفاع واألمن التقليدية والناشئة، مبن فيهم ممثلني 
األوسط  الرشق  منطقتي  من  الشخصيات  كبار  من 
والرشق األقىص، حيث تتاح فرص جديدة يف مجال 
تطوير قوات الدفاع. وسوف يستضيف الحدث الذي 
ينعقد كل عامني 1600 رشكة عارضة، ومن املتوقع 
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الحضور أيضاً وزارة الدفاع األسرتالية، ومسؤولون من 
سالح البحرية املليك األسرتايل. 

حضور رشق أوسطي نابض بالحيوية
 40 من  أكرث   DSEI معرض  أرض  تستضيف  سوف 
ومن  الرنويج،  إىل  أسرتاليا  من  يرتاوح  دولياً،  جناحاً 
كوريا  جمهورية  إىل  األمريكية  املتحدة  الواليات 
وتضاعف  توسعاً  األجنحة  شهدت  وقد  الشعبية. 
عددها، حيث عكست منو السوق العاملية، وسوف 
يشهد هذا العام افتتاح بعض األجنحة الجديدة التي 
مع  واألمنية  الدفاعية  للخربات  إقليمياً  محوراً  متثل 
انضامم كل من بلغاريا وهنغاريا ومالطا وسلوفاكيا 
مبقدار  مشاركتها  بولندا  وّسعت  بينام  وسلوفينيا، 
الصناعة  من  مزيداً  لتستوعب  أضعاف،  أربعة 
النمسا وإيطاليا فقد ضاعفتا  والخربات املحلية، أما 
حجم جناحيهام تقريباً، وازداد حجم جناح جمهورية 
يف  عليه  كانت  عام   %50 من  أكرث  مبقدار  الشيك 

.DSEI 2015 معرض

الرشق  القتصادات  املتواصل  الدينامي  النمو  أتاح 
ولعل  واألمن.  الدفاع  ملتعهدي  كربى  فرصاً  األوسط 
الواليات املتحدة تظل أكرب املنفقني العسكريني، حيث 
الرشق  أن  غري  العاملي،  اإلنفاق  ثلث  إنفاقها  ميثل 
األوسط من أرسع املناطق منواً مع عودة اإلنفاق عىل 
الدفاع إىل النمو يف املنطقة، ويُتوقع أن يرتفع إىل ما 

يقارب 180 مليار دوالر بحلول عام 2020. 
تطوير  عىل  أيضاً   Clarion Events رشكة  ركزت 
برنامج املشاركة يف معرض DSEI بصناعات دفاعية 
املتطلبات  تعكس  األوسط،  الرشق  من  وأمنية 
تشتمل  وسوف  للمنطقة.  املتزايدة  والقدرات 
فعاليات هذا العام عىل جناح لدولة اإلمارات العربية 
عدد  جانب  إىل  عام 2013،  منذ  مرة  ألول  املتحدة 
الرشق  منطقة  من  العارضة  الرشكات  من  ضخم 
األوسط يف األقسام الجوية والربية والبحرية واألمنية 
واملشرتكة مبعرض DSEI. وتضم نخبة من الرشكات 
املدرعات  مجموعة  ورشكة  ”توازن“،  العارضة 

 ، International Armored Group IAG الدولية
املعرض)،  يف  الربي  القسم  ملنطقة  (الراعية  و“منر“ 
ومجلة درع الوطن (املجلة الرسمية للقوات املسلحة 
بدولة اإلمارات)، ورشكة اعتامد Etimad، ومجموعة 
أطلس، ورشكة أبوظبي لبناء السفن، ومجموعة نيون 
 Elmo Motion Control and اإلمارات، ومجموعة

.International Golden Group
معرض  يف  الرتيك  الجناح  أن  األخرى  األخبار  ومن 
DSEI قد شهد توسعة كربى يف هذا العام، متشياً مع 
التطوير املستمر لصناعة الدفاع الرتكية التي تجاوزت 
قيمة مبيعاتها الكلية 6 مليارات دوالر يف عام 2016، 
 1.68 السنوية  الصادرات  قيمة  إجاميل  فاق  حيث 
مليار دوالر. وقد أفادت وكالة صناعات الدفاع الرتكية 
 The Turkish Under-secretariat for Defence
عن  يزيد  ما  أن  لها  تقرير  يف   (Industries (SSM
 3000 يقارب  ما   2016 عام  يف  أضافت  رشكة   500
منتج عسكري إىل محفظة استثامرات صناعة الدفاع 
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الرتكية.
بجناح  ألوربا، من حضورها  املمثلة  فنلندا،  وّسعت 
Bit-     خاص، وعرش رشكات عارضة، من بينها شـركة

tium Wireless التي تعترب مزوداً لالتصاالت اآلمنة، 
والتي وقعت اتفاقية إطارية بقيمة 30 مليون يورو 
الدفاع  قوات  مع  أمريكيك)  دوالر  مليون   35.1)
الفنلندية يف وقت سابق من العام الحايل. وقد أعلنت 
الحكومة الفنلندية عن زيادة تعزيزية بنسبة %20 
اإلقليمية  التوترات  خلفية  العسكرية عىل  قوتها  يف 
السنوي  العسكري  إنفاقها  رفعت  حيث  املتزايدة، 
بقيمة 55 مليون يورو            (47 مليون جنيه) عىل 
مدى األعوام الثالثة التالية بقيمة 150 مليون يورو 

اعتباراً من عام 2021.
لرشكاء  املتزايدة  الدفاعية  امليزانيات  مع  وبالتزامن 
الناتو اآلخرين، سوف ترتفع ميزانية الدفاع األملانية 
العام،  هذا  يورو  مليار   37 إىل  لتصل   %8 بنسبة 

من  أكرث  باملعرض  جناحها  يف  أملانيا  وستستضيف 
لإلنفاق  املتجددة  األهمية  يدل عىل  30 رشكة، مام 
واالصادرات الدفاعية. وستعزز صناعة الدفاع األملانية 
الفرص أمام زيادة التعاون يف أعقاب اإلعالن يف الشهر 
وغري  مأهولة  جوية  مبنصات  ستلتزم  بأنها  املايض 
مأهولة مشرتكة مع فرنسا. وتواصل فرنسا حضورها 
القوي يف املعرض من خالل مشاركة أكرث من 24 رشكة 
يف جناحها الوطني، وعرش رشكات منفردة لها منصات 

عرض.
دعم غري مسبوق من وزارة الدفاع الربيطانية

من  كامل  بدعم  العام  هذا   DSEI معرض  ينعقد 
الحكومة الربيطانية، حيث يلقي كل من وزير الدفاع 
الربيطاين السري مايكل فالون، ووزيرة مقتنيات الدفاع 
الرئيسية،  الكلامت  بالدوين،  هارييت  الربيطاين، 
الربيطاين املارشال  قائد سالح الجو  يلقي  كام 
والقوات  الجو  قادة  برفقة   – السري ستيفن هيلري 

الربية والبحرية، كلمة رئيسية، وذلك يوم األربعاء 
املوافق 13 سبتمرب يف املرسح الغريب للمعرض، وقد 

قال: 
الشخيص  دعمي  مواصلة  إىل  قُدماً  أتطلع  ”إنني 
فهو  الدويل DSEI؛  واألمن  الدفاع  معدات  ملعرض 
يوفر فرصة ممتازة الستكشاف مدى تطوير قدرات 
القوى الجوية من خالل مشاركة أكرب مجموعة من 

الرشكاء الدوليني يف هذه الصناعة“.
أرضية  مساحة  أكرب  املتحدة  اململكة  جناح  يحتل 
هذا العام حيث تقوم منظمة الدفاع واألمن التابعة 
لوزارة التجارة الدولية بعرض قدرات التدخل الرسيع 
يتم  وسوف  رشكة.   36 مبشاركة  املعارصة  واألمن 
تقسيم عروض منظمة الدفاع واألمن التابعة لوزارة 
التجارة الدولية إىل  مناطق املحاور التالية: منطقة 
املشاة - معدات الجندي وأسلحته واملركبات القتالية 
- منطقة املدفعية – منطقة االتصاالت واالستخبارات 
منصات   - واالستطالع  األهداف  وتحديد  واملراقبة 
االتصاالت، اإلجراءات اإللكرتونية املضادة - منطقة 
الذخائر  من  القوات  وحامية   - واألمن  الهندسة 

املتفجرة والعبوات الناسفة وأسلحة الدمار الشامل.
يف  العمليات  مدير  ويتل،  غاري  يقول  جانبه  من 
مرة  بالعرض ألول  تقوم  رشكة KNO، وهي رشكة 

:DSEI يف معرض
”ترتكز أعامل رشكة KNO حالياً يف منطقة الخليج، 
التي خلفها تدريب  الفجوة  حيث نعمل عىل سد 
مصّنعي املعدات األصلية (OEMs)، ولكن تدريب 
مصّنعي املعدات األصلية يقترص غالباً عىل“ تدريب 
املصنع“ وال يسهم كثرياً يف تعزيز القدرة التشغيلية، 
لذلك قمنا بتشكيل رشكة تستخدم األفراد العسكريني 
الربيطانيني من ذوي الخربة، وتوفر التدريب حسب 
القدرات  لدعم  األجل  طويلة  والحلول  الطلب 
املتوافرة حالياً، وتطوير قدرات جديدة. ونحن - يف 
الذايت  االكتفاء  عىل  الدول  نساعد   - املطاف  نهاية 
يف إنجاز ما يحتاجون إليه من التدريب العسكري، 
برسعة وبتكلفة معقولة، وتتطلع رشكة KNO إىل 

.DSEI 2017 مشاركة هذا املفهوم يف معرض

معرض  يف  الشهرية  والتخصصات  املحاور   مناطق 
DSEI

تتلقى منطقة الطريان املشهورة يف املعرض الدعم من 
سالح الجو املليك وقيادة املروحيات املشرتكة، حيث 
تضم طائرات الجناح الثابت واملروحيات والطائرات 
بدون طيار، وسوف تستضيف املنطقة برنامجاً شامالً 
الدراسية يركز عىل املشرتيات والتدريب  للحلقات 
وزيادة الصادرات وتعزيز الفرص املتاحة للمشاريع 
الصغرية واملتوسطة الحجم. وتشمل الرشكات التي 
 Challenger :تأكدت مشاركتها يف املنطقة الجوية
 Solutions, the Pandect Group, SABRE
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 Global Services and Ross Aviation, BAE
 Systems, Leonardo, Lockheed Martin,
MBDA, Northrop Grumman, Thales, Cob-

 ham and QinetiQ
مر  عىل  املعرض  يف  الربية  املنطقة  ازدهرت  وقد 
عام  منذ   52٪ بنسبة  منواً  شهدت   حيث  السنني، 
العسكرية  املركبات  2015، الستضافة مجموعة من 
كام  واملستقبلية،  الحالية  الربية  والقدرات  البارزة، 
تضم معرض الجندي املرتجل الجديد. وهذه املنطقة 
بدعم  وتحظى   ،NIMR  “منر” رشكة  رعاية  تحت 
العامة،  األركان  ورئيس  الربيطاين  الجيش  من  كامل 
الجرنال السري نيك كارتر، الذي سيلقى كلمة رئيسية 

يف املرسح الرشقي.

عرش  من  أكرث  العام  هذا   DSEI معرض  وسيضم 
مقاتلتني،  طائرتني  فيها  مبا  لإلعجاب،  مثرية  طائرات 
هام SAAB Gripen  و Tornado GR4، وطائرات 
Apacheو  و   Chinook مثل  عسكرية   مروحية 
القتال  ، والعديد من مركبات   Merlin و Wildcat
الجوي بدون طيار UCAVs  وطائرتني إضافيتني من 
أيضاً  العام  هذا  معرض  يستقبل  وسوف  ليوناردو. 
يف  مبا  الدولية،  البحرية  السفن  من  كبرية  مجموعة 

ذلك:
البحرية  سالح  من    L.É. Samuel Beckett  • 

االيرلندي.
• سفينة دوريات ساحلية من البحرية البلجيكية.

• السفن البحرية امللكية، مبا يف ذلك سفينة من نوع 

Type 23 Frigate، صائدة األلغام، سفينة الدوريات 
البحرية، و سفينتني للدوريات قرب الشاطئ.

معرض معدات الدفاع واألمن الدويل DSEI يطلق 
”مركز االبتكار“

العام  هذا  دورة  يف  املشرتكة  املنطقة  تضم  سوف 
أيضاً مركزاً لالبتكار لبيان كيف أن التقنيات الناشئة 
التي مل تكن متوخاة أصال للدفاع أو األمن أصبحت 
القطاعات.  هذه  يف  والتطوير  للتنمية  مهيأة  اآلن 
املتزايد  العدد  الجديدة  امليزة  هذه  وتعكس 
والحلول  العالية  املهارات  ذوي  األشخاص  من 
والتطبيقات من القطاعات خارج قاعدة العارضني 

التقليدية للمعرض.
الدفاعي  االبتكار  مبادرة  أطلقت  املايض،  العام  يف 
لوزارة الدفاع صندوق االبتكار الدفاعي بقيمة 800 
التكنولوجيا  إنجاز  لتمكني  اسرتليني  جنيه  مليون 
الذكية، من خالل إنشاء مّرسع الدفاع واألمن إلقامة 
جرس بني الحكومة والصناعة واألوساط األكادميية. 
 ،iHub ويتم دعم مركز االبتكار من خالل مبادرة
املشرتكة  القوات  قيادة  من  جديدة  مبادرة  وهي 
لتحديد واستغالل التقنيات والحلول عرب مجموعة 

من التطبيقات.
يف  الفعاليات  مدير  ريد،  دنكان  يقول  جانبه  من 
طرق  عن  باستمرار  نبحث  ”إننا   :DSEI معرض 
جديدة لتطوير معرض DSEI بحيث يعكس عىل 
هذا  يف  العاملي  الجمهور  احتياجات  وجه  أفضل 
باعتباره  االبتكار،  مركز  يساعد  وسوف  الحدث. 
”سوقا“ لألعامل التجارية، أولئك الذين ينتمون إىل 
قيادات الصف األمامي، والذين يسعون إىل تقديم 
التي  الرشكات  من  حلول  مع  عسكرية  قدرات 

تتجاوز خرباتها نطاق الدفاع ”.

يف  تشارك  الرائدة  اإلماراتية  الدفاعية  الرشكات 
املعرض تحت رعاية رشكة توازن القابضة

واملعدات  لألنظمة  الدويل  املعرض  يستعد 
املشاركات  الستقبال   (DSEI) واألمنية  الدفاعية 
الكربى للرشكات الرائدة العاملة يف دولة اإلمارات 

واملتخصصة يف مجايل الدفاع واألمن. 
وستقوم الرشكات العارضة بعرض أحدث منتجاتها 
ومن  املعرض.  خالل  واملعدات  األنظمة  من 
املقرر أن تشارك دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الدويل  من خالل جناحها الخاص داخل املعرض 
لألنظمة واملعدات الدفاعية واألمنية الذي سيقام 
تلك  وتأيت  القابضة،  توازن  رشكة  مع  بالتعاون 
املشاركة جنبا إىل جنب الواليات املتحدة وفرنسا 
واململكة املتحدة والهند واليابان والربازيل وأملانيا 
أخرى  دول  جانب  إىل  وتركيا  وهولندا  والسويد 

عديدة.



32-���?Z!& j��! �	��548������2017

رشكة توازن القابضة
اإلمارات  لدولة  املكف  الحضور  يف  الفضل  ويعود 
يف  متخصصة  القابضة، وهي رشكة  توازن  إىل رشكة 
االستثامرات االسرتاتيجية وتركز عىل تطوير القدرات 
املدى  عىل  أبوظبي  إلمارة  والتكنولوجية  الصناعية 
واملشاريع  الرشاكات  إقامة  طريق  عن  الطويل 
رشكة  وتعمل  الرشكات.  عىل  واالستحواذ  املشرتكة 
البعيد يف مجال  املدى  لالستثامر عىل  توازن كذراع 
تشمل  التي  الدفاعية  واملعدات  األنظمة  تشغيل 
الخاصة  (األنظمة)  واملنتجات  األساسية  الصناعات 
املنتجات/الخدمات.  و(مكونات)  النهايئ  باملستخدم 
كام أسست رشكة توازن أيضا مجمع تصنيع متقدم 
أطلقت عليه اسم ”مجمع توازن الصناعي“ من أجل 
لعب دور هام يف التنويع اإلقتصادي لدولة اإلمارات 
متطورة  كوجهة  موقعه  من  املتحدة،   العربية 
لقطاع التصنيع اإلسرتاتيجي، وذلك متاشياً مع الرؤية 
السديدة للقيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل 

ضامناً ملستقبل مستدام.
الدفاعية  القطاعات  الصناعي  توازن  ويخدم مجمع 
ذات  التصنيع  رشكات  وكذلك  والعاملية  اإلقليمية 
بنية  خالل  من   – املجمع  يساهم  كام  االختصاص 
الستيعاب  األساس  يف  مصممة  متطورة  تحتية 
مؤسسات التصنيع الدفاعي يف النمو الصناعي بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة.  ويقدم فرصة رائدة لنقل 
املعرفة واملهارة العاملية للكوادر املحلية لخلق قاعدة 
صناعية قوية القتصاد دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
وميثل مفهوم منظومة التكتالت الصناعية املتكاملة 
أهمية كربى السرتاتيجية مجمع توازن الصناعي حيث 
يساهم يف تعزيز تركيزه عىل قطاع التصنيع الدفاعي 
توفري منظومة صناعية  إىل  والدي سيؤهله  الرئييس 

متكاملة تبدأ باإلنتاج وتنتهي بالتوزيع.
 (TEC) االقتصادي»  التوازن  «مجلس  أسس  وقد 

 (NDCC) الوطنية“  الدفاعية  الرشكات  ”مجلس 
الذي يرمي إىل تنسيق وتسهيل املشاريع املشرتكة بني 
الرشكات الدفاعية يف دولة اإلمارات ونظرائها الدوليني، 
الصناعات  قطاع  توسيع  يف  املساهمة  ثم  ومن 
الدفاعية، ومتثيل اعضاء املجلس يف املحافل واملعارض 
االمارات. جناح  مظلة  تحت  والعاملية  املحلية 

االستثامرات  لتسهيل  منصة  أيضاً  املجلس  وميثل 
بالصناعات  املرتبطة  وللتكنولوجيا  املبارشة  االجنبية 
الدفاعية واألمنية والعمل عىل تحقيق أهداف دولة 
اإلمارات يف مجال التنمية الصناعية. حيث أن املجلس 
يضم يف عضويته 61 رشكة محلية من مختلف إمارات 
الدولة. ويعترب «مجلس الرشكات الدفاعية الوطنية» 
من أهم الجهات املشاركة يف املعرض الدويل لألنظمة 

واملعدات الدفاعية واألمنية.

رشكة منر للسيارات
”رشكة  الرائدة  العاملية  الرشكات  كوكبة  إىل  وينضم 
منر للسيارات“ وهي إحدى الرشكات التابعة لرشكة 
”منر“  وتعترب  (إديك).  الدفاعية  للصناعات  اإلمارات 
من أكرب رشكات املصنعة للمركبات العسكرية املدولبة 
الخفيفة واملتوسطة يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
يف  تطورا  مركباتها  أكرث  لعرض  وتستعد  أفريقيا، 
املعرض الدويل لألنظمة واملعدات الدفاعية واألمنية. 
وقد سجلت «منر» معدل منو رسيع خالل السنوات 
القليلة املاضية بفضل طلب الرشاء التي تلقتها الرشكة 
مؤخرا والتي وضعت الرشكة عىل قامئة أكرب خمس 

رشكات تصنيع عاملية (OEM) للمركبات املدرعة.
وقد قامت «رشكة منر للسيارات» بحجز إحدى منصات 
العرض الرئيسية يف املعرض الدويل لألنظمة واملعدات 
منتجاتها  عىل  الضوء  لتسليط  واألمنية  الدفاعية 
املختلفة. وستعرض الرشكة «مركبة التدخل الرسيع» 
Rapid Intervention Vehicle (RIV) ، التي تعترب 

الخاصة،جنبا  للقوات  بالنسبة  وزنا  املركبات  أخف 
إىل جنب أفضل املركبات من حيث الحامية، وهي 
الرباعي، وهي عبارة عن  الدفع  املركبة JAIS ذات 
مركبة متعددة األدوار وتتمتع بقدر عال من الرسعة 
وخفة الحركة، فضال عن امتالكها مستوى عامليا من 
البدائية  الخداعية  والرشاك  األلغام  ضد  الحامية 
منر  «رشكة  ترعى  كام  الباليستية.  والصواريخ   IED
للسيارات» أيضا املنطقة الربية Land Zone داخل 
املعرض الدويل لألنظمة واملعدات الدفاعية واألمنية 
هذا العام، حيث ستنتهز الرشكة الفرصة لعرض آلية 
اإلسعاف ”حفيت“ ذات الدفع السدايس التي تعترب 
أحدث إضافة إىل عائلة ”املركبات املتخصصة“ ومن 

أبرز املنتجات التي ستعرض يف املعرض.

( IGG ) املجموعة الذهبية الدولية
ومن املقرر أن تشارك ”املجموعة الذهبية الدولية“ 
لألنظمة  الدويل  املعرض  يف  بأبوظبي    (IGG)
واملعدات الدفاعية واألمنية تحت رعاية رشكة توازن 
عام 2002 يك  يف  املجموعة  تأسست  وقد  القابضة. 
تتخصص يف إنتاج أحدث األنظمة واملعدات الدفاعية 
أبرز  من  الحايل  الوقت  يف  الرشكة  وتعترب  واألمنية. 
الداخلية  ووزارة  املسلحة  للقوات  اإلمداد  رشكات 

والجهات الدفاعية واألمنيبة األخرى بدولة اإلمارات.
«للمجموعة  العسكرية  اإلمدادات  قامئة  وتشمل 
واملتوسطة  الصغرية  األسلحة  الدولية»  الذهبية 
املختلفة)  عياراتها  (بكافة  والذخرية  والثقيلة 
ذاتية  املتنقلة  واملدافع  الرئييس  القتال  ودبابات 
االرتداد واملركبات العسكرية املتعددة األغراض. كام 
الخدمات  تقديم  املجموعة  خدمات  أنظمة  تشمل 
األمنية  واملعدات  العسكرية  لإلمدادات  االستشارية 
وإعداد  وتحديثها  العسكرية  املركبات  وصيانة 
دورات التدريب العسكرية واألمنية وخدمات تقنية 
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املعلومات وخدمات املراقبة الجوية واملالحة.

رشكة اعتامد القابضة
القابضة»  «اعتامد  رشكة  ستعرض  ذلك،  عىل  عالوة 
األجهزة  من  ومتنوعة  كبرية  مجموعة  بأبوظبي 
باملنازل. ويرحب املعرض  الخاصة  واملعدات األمنية 
بهذه  واألمنية  الدفاعية  واملعدات  لألنظمة  الدويل 
العاملة  الرشكات  إدارة  تتوىل  التي  الوطنية  الرشكة 
يف  الطويلة  التصنيعية  خربتها  وتستعرض  الكربى، 

مجال الرقابة والجودة.

رشكة أبوظبي لبناء السفن
ومن املقرر أيضا أن تشارك يف املعرض الدويل لألنظمة 
لصناعة  أبوظبي  رشكة  واألمنية  الدفاعية  واملعدات 
السفن التي تعمل عىل تعزيز القدرات البحرية لدولة 

اإلمارات. 
وقد تأسست الرشكة،  بادئ ذي بدء، لتقديم الدعم 
إحدى  اليوم  وتعترب  اإلمارايت  البحرية  لسالح  الالزم 
الرشكات العاملية الرائدة املتخصصة يف بناء وإصالح 

وتجهيز القطع البحرية والعسكرية والتجارية. 
وقد لقيت الرشكة احرتاما وتقديرا كبريين من جانب 
أشد  تطبق  التي  مشاريعها  بفضل  الدويل  املجتمع 
الزمن حاليا  معايري الجودة رصامة. وتسابق الرشكة 
من أجل تعزيز مكانتها كرشكة عاملية رائدة متخصصة 
الالزمة  الدعم  خدمات  وتقديم  السفن  بناء  يف 
لرشكات الخدمات البحرية واملساهمني املتحدين يف 

منطقة مجلس التعاون الخليجي.

رشكة الحصن ألنظمة التدريع
التدريع»،  ألنظمة  الحصن  «رشكة  ستشارك  كام 
يف  القابضة،  توازن  لرشكة  التابعة  الرشكات  إحدى 
املعرض الدويل لألنظمة واملعدات الدفاعية واألمنية 
مجال  يف  وإمكانياتها  قدراتها  عىل  الضوء  لتسليط 
إنتاج السرتات الباليستية وأجهزة ومعدات الحامية. 
الصلبة  الصفائح  إنتاج  يف  الحصن  رشكة  وتتخصص 
hard plates املستقلة التي يجري تطويرها واختبارها 
التي  التكنولوجيا  تقديم  عىل  عالوة  الدولة،  داخل 
املركبات  وحامية  تدريع  يف  أيضا  استخدامها  ميكن 
الخفيفة والثقيلة والسيارات وتصفيح هياكل اآلليات.

رشكة أطلس لالتصاالت
ويرس «رشكة أطلس لالتصاالت» أن تشارك يف املعرض 
بعرض  واألمنية  الدفاعية  واملعدات  لألنظمة  الدويل 
قطاع  يف  األساسية  املنتجات  من  منتقاة  مجموعة 

عىل  الديناميكية  الرشكة  هذه  وتعمل  االتصاالت. 
دولة  يف  والرشكات  والحكومات  الجمهور  خدمة 
اإلمارات ومنطقة الخليج عىل نطاق أوسع وتزويدها 
مبجموعة مختلفة من الخدمات واألنظمة واملعدات 
املتخصصة مثل أحدث التقنيات املستخدمة يف أنظمة 
واألنظمة  الالسلكية  واالتصاالت  الصناعية  األقامر 

واملعدات األمنية.

رشكة أطلس لألنظمة الفضائية
ومن بني الرشكات الكربى املشاركة يف املعرض الدويل 
أطلس  واألمنية «رشكة  الدفاعية  واملعدات  لألنظمة 
رئييس  مقاول  عن  عبارة  وهي  الفضائية»  لألنظمة 
اإلمارات  الطائرات يتخذ من دولة  ومدخل ألنظمة 

مقرا له. 
يف  الكبري  حضورها  تعزيز  يف  الرشكة  نجحت  وقد 
األسواق العاملية منذ أكرث من 30 عاما، وال تألو جهدا 
الصناعات  قطاع  يف  جديدة  فرص  عن  اللحث  يف 
األوسط  الرشق  النمو يف منطقة  املتسارع  الفضائية 

وشامل أفريقيا.
وتركز  «رشكة أطلس لألنظمة الفضائية» عىل إدارة 
االستشعار  وأنظمة  الطائرات  أنظمة  ودمج  الربامج 
ذات  الطائرات  عىل  املختلفة  التعديالت  وإدخال 
األجنحة الثابتة والدوارة. باإلضافة إىل القيام بخدمات 
هندسة التصاميم واإلنتاج وخدمات التصنيع اإلضافية 
للطائرات  اللالزمة  الغيار  قطع  بتأمني  الرشكة  تقوم 
واألنظمة لعدد كبري من رشكات التصنيع العاملية مثل 
إيرباص وتاليز و MBDA و Honeywell وكريتس – 

رايت وتليفونيكس.

آيدكس
ويف الختام، سيتوج املعرض الدويل لألنظمة واملعدات 
الدفاع  ومؤمتر  معرض  بحضور  واألمنية  الدفاعية 
معرض  أهم  يعترب  الذي  أبوظبي  (أيدكس)،  الدويل 
دفاعي ثاليث الخدمات من الناحية االسرتاتيجية عىل 

مستوى العامل. 
ومن املقرر أن يتواصل معرض أيدكس ومجلة «درع 
«درع  وأن  السيام  القدامى،  عمالئهام  مع  الوطن» 
الوطن» تعترب الناطق الرسمي باسم القوات املسلحة 
املعرض  فعاليات  تغطية  عىل  وتحرص  اإلماراتية، 
التطورات يف  أحدث  الخاصة حول  التقارير  وإعداد 

املجالني الدفاعي واألمني.
الدفاعية  واملعدات  لألنظمة  الدويل  املعرض  ويعترب 
واألمنية أكرب معرض دويل لألسلحة يف العامل، ويشكل 
املعلومات  وتبادل  واإلبداع  لالبتكار  مهمة   منصة 
العاملة  الكربى  الصناعية  الرشكات  مع  واملعارف 
منتجاتها  أحدث  ستعرض  والتي  اإلمارات  دولة  يف 
وخدماتها التي متثل كافة رشكات اإلمداد بصورة غري 

مسبوقة. 

 & j�  
��2!I�& ��*�



34���BI� �	��548������2017



35



36�����? �	��548������2017

 �!	2* �<�1�� ����&I� G2�� ��>��>��� ������� �>����� ���P��� �!	2* �<�1�� ����&I� G2�� ��>��>��� ������� �>����� ���P���
_�� ��R G�/P��� "�>�_�� ��R G�/P��� "�>�

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

عىل حساب تنفيذ املهمة“.
لكن كل املركبات التكتيكية املدولبة تختلف وتتفاوت 
القدرة عىل الصمود تحتاج إىل أكرث  بينها. فميزة  فيام 
أدل  مثال  يوجد  وال  الثقيلة،  الدروع  مجرد  من  بكثري 
رشكة  طبقتها  التي   Core1080 نظرية  من  ذلك  عىل 
التكتيكية  القتالية  املركبة  عىل   ديفنس“  ”أوشكوش 
 Oshkosh L-ATV (Light  املهام املتعددة  الخفيفة 
واملركبة   (Combat Tactical All-Terrain Vehicle
 Joint Light Tactical املشرتكة  الخفيفة  التكتيكية 
الجديد  التحول  هذا  أصبح  وقد    (Vehicle (JLTV
ل  الهنديس  للتصميم  التقليدية  الفلسفة  عن  بعيدا 
”الشاحنات“ نظرية قامئة ومعمول بها يف مجال رياضة 

السيارات.
 “1 ”فورموال  سباق  مهنديس  أن  بالذكر  الجدير  فمن 
يطبقون نظرية شاملة لتحقيق األمن والسالمة بالنسبة 

للسائق، حيث يجب أن تسري الرسعة  واألمن والسالمة 
تشهد  أن  ميكن  مفتوحة  مسابقة  يف  جنب  إىل  جنبا 
حدوث صدامات ميكن أن تعرض السائق لقوة تعادل 
يصطدم  فعندما  مرة.   28 ب  األرضية  الجاذبية  قوة 
السيارة  تتغري مقدمة  السباق  بجدران مضامر  السائق 
املصنوعة من األلياف الكربونية وتتغري وسائل التعليق 
االصطدام  عن  املتولدة  الطاقة  انتقال  إثر  الفور  عىل 
إىل شاسيه السيارة ومقصورة القيادة. فاملقعد ووسائل 
التحكم يف القيادة يبقيان عىل السائق داخل مقصورة 
القيادة، وساهام يف تخفيف قوة االصطدام. فال توجد 
القيادة،  مقصورة  منطقة  عرب  متر  التي  الوقود  أنابيب 
ولكن عىل سبيل االحتياط، يقوم عامل األمن والسالمة 
إطفاء  نظام  بتشغيل  السباق  مضامر  من  القريبني 
وقوف  ومبجرد  بُعد.  عن  بالسيارة  املوجود  الحريق 
القيادة بسهولة وهو ما يسمح  السيارة تنفصل عجلة 
للسائق بالخروج. وفيام يتابع السائق املشهد املأساوي 
بعد أن خرج إىل بر األمان يكون شاسيه السيارة املنبعج 
شاهدا عىل آلية عمل تقنيات السالمة الالنهائة املتعلقة 

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

 ��!�!I� {�1e�� ���VM S���?
 ���D� "# 	� �X�	
�� N����� ��������
 ��?����* -�s��� ������ -����� j�?
 -�	�	:�� �M�
9! �<��!& ��O

 -����� �! 4���� 4��* 5T3 .����!
 =( 0�* 4������ �/��2�� ����	���

 ��3��  C����� N����� -����� ���W
 \�1�� =��
?& ��	!.� \�% F1��
 ��e3 0�h ���
�� �/�X>�� ���E
��

 .�
��C? -�*�	��� -�	W& 	(# ���1O+

أن تكون  بالخطر، ولكن يحب  املواقف املشحونة  يف 
املركبة قادرة عىل الصمود عندما تتعرض لألسوأ.

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

يعتربون أهم مورد يف ساحات العمليات.
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قيمة  أن  إىل  تشري  التقديرات  أن  تقارير  وذكرت   
يف  املأهولة)  (غري  اآللية  للطائرات  العاملية  السوق 
دوالر  مليار   14 إىل  تصل  أن  ميكن  التجاري  القطاع 
يف عام 2026، أي بزيادة بنسبة %300 مقارنة لعام 

.2017
وقد كانت القناعة الراسخة يف بداية األمر هو تلبية 
املحتملة  االستخدامات  ولكن  العسكرية  املتطلبات 
املجال  يف  املأهولة)  (غري  اآللية  للطائرات  الجديدة 
الربية  الحدود  داوريات  لتشمل  امتدت  التجاري 
والبحرية ومراقبة عمليات الهجرة املتدفقة ومكافحة 
تهريب البرش والتعامل مع أنشطة القرصنة والتهريب، 
باإلضافة إىل حامية املنشآت الحساسة ودعم عمليات 

الغغاثة يف حاالت الكوارث.
يف   Sistemi Dinamici االستحواذ عىل رشكة  وجاء 
عىل  االستحواذ  ثم  ومن   ،2016 عام  ديسمرب  شهر 
برنامجAWHERO إلنتاج طائرة مروحية آلية (غري 
رشكة  تبذلها  التي  الجهود  ليعزز  جديدة  مأهولة) 
أدى  الذي  األمر  االلية،  الطائرات  مجال  يف  ليوناردو 
املروحية  الطائرات  بدورة إىل تعزيز منتجات شعبة 
بالفعل  شملت  والتي  اآللية  الطائرات  من  بالرشكة 
يف  األوىل  تعترب  التي  سولو»  دبليو4-  «إس  الطائرة 
فئتها بعد أن تم تصميمها للعمل سواء يف وجود طيار 
أيضا  الرشكة  يجعل  ما  وهذا  متنها.  عدمه عىل  من 
األصلية  املعدات  لتصنيع  الوحيدة  األوروبية  الرشكة 
 (Original Equipment Manufacturer (OEM

مبا لها من خربات فنية شاملة بالطائرات اآللية ودمج 
األنظمة.

السامت املتقدمة
 AWHERO (غري املأهولة) استفادت الطائرة اآللية
والتكامل  التوافق  مساحة  من   R-UAS system
الكبريين بني الخربة الطويلة يف مجال تطوير الطائرات 
ذات األجنحة الدوارة لدى رشكة ليوناردو هليوكبرتز 
من ناحية، والخربة العر يضة يف مجال األنظمة اآللية 
لدى رشكة «سيستيمي ديناميتيش» من ناحية أخرى.

وأسفر هذا التكامل عن والدة الطائرة R-UAS التي 
من  العديد  شملت  كبرية  متقدمة  بتقنيات  تتمتع 
املواصفات مثل تعدد األنظمة الحيوية الخاصة باألمن 
الرحلة  إنهاء  ونظام  آليا  األعطال  وإدارة  والسالمة 
واإلقالع والهبوط بطريقة آلية من عىل ظهر اليابسة 
أو منت القطع البحرية. كام شملت أيضا املالحة اآللية 
بني  الالزم  التوافق  وإحداث  املهمة  برنامج  وتنفيذ 

الطائرات املأهولة وغري املأهولة.
محطة   AWHERO R-UAS الطائرة  وتضم 
وإدارة  والتحكم  «القيادة  تشمل  أرضية  مراقبة 
األجهزة» ومركبة جوية واحدة أو أكرث ونظام وصلة 
مجموعة  تضم  التي  واألجهزة  الفورية  املعلومات 
سامت  أيضا  تضم  كام  القياسية.  االستشعار  أنظمة 
تصميمية مبكرة مثل املعايري القياسية للمالحة الجوية 
وإمكانية  الصيانة  وسهولة  والجاهزية  واالعتامدية 
 RAMT)) والتجربة  لالختبار  الطائرة  خضوع 

concepts وأنظمة تنفيذ املهام مثل املروحة الثالثية 
الضوضاء  تقليل  عىل  تعمل  التي  املتطورة  األنصال 

وتحسني مستوى أداء األجهزة مع تقليل االهتزازات.
ويوجد لدى الطائرة مخزنني لألجهزة يضامن مجموعة 
من أنظمة االستشعار. وميكن أن يكون الجهاز مثبتا 
أحد  عىل  أو  بطنها  أسفل  أو  الطائرة  مقدمة  عىل 
«مكانا  باعتباره  املقدمة،  ملخزن  وميكن  الجانبني. 
 10 قطره   EO/IR برجا  يستوعب  أن  مكشوفا»، 
بوصات ، بينام ميكن استخدام مخزين بطن الطائرة أو 

جانبها لتحميل الحمولة األثقل وزنا.
تنفيذ   AWHERO R-UAS الطائرة  وتستطيع 
العمليات األرضية من أعىل الجبال الوعرة ويف جميع 
البحر  يف  أما  القاسية.  املناخية  والظروف  األحوال 
الطقس  أحوال  أمام  تصمد  أن  الطائرة  فتستطيع 

القاسية وحالة البحر.
تتمتع  الذي  القيايس  االنسيايب  التصميم  وبفضل 
أنها ال تجد  الطائرة AWHERO R-UAS نجد  بها 
صعوبة تذكر يف إمكانية ربطها بكل سهولة بشبكات 
مقاطع  بث  أجل  من  الحالية  النهايئ  املستخدم 
والسفن  األشياء  رادارية ومتييز  فيديوية حية وصور 
القطع  واملركبات واألفراد، وتقديم املعلومات وتتبع 
ثاليث  نظام  أيضا  الطائرة  لدى  يوجد  كام  البحرية. 
معلومات  ووصلتا  واملالحة  الطريان  ملراقبة  التعدد 
منفصلتان ووضعان للتحكم لفصل الوظائف الحيوية 

املتعلقة بالقيادة والتحكم عن إدارة األجهزة.
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يوسف القرضاوي أحد أخطر الشخصيات الداعمة 
اإلرهاب  رؤوس  من  رأس  هو  بل  لإلرهاب، 
وُدّمرت  مدن،  تحطمت  فتاواه  وبفضل  والفتنة، 
ال  كيف  أرس،  وُرشّدت  أرواح،  وأُزهقت  شعوب، 
االنتحارية،  العمليات  يُجيز  وهو  إرهابياً،  يكون 
نفسه،  اإلنسان  تفجري  من  مانع  وجود  يرى  وال 
حتى لو أدى ذلك إىل قتل مدنيني، رشطه الوحيد 
لصحة العملية هو أن تكون من تخطيط الجامعة 
أنفسهم»  «يسلموا  أن  األفراد  وعىل  الفرد،  ال 
للجامعة، ويفعلوا ما تراه الجامعة مناسباً، وفق 
بالشباب،  يُغررون  هكذا  الشهرية،  ترصيحاته 

وهكذا ينرشون املوت والعنف والدمار!
برعاية  يحظى  القرضاوي  فإن  كله،  هذا  ورغم 
هذه  وبفضل  قطر،  من  كامل  ودعم  وحامية 
الرعاية ينرش أفكاره اإلرهابية الهدامة عرب وسائل 
اإلعالم القطرية، ويتطاول عىل رموز دول املجلس 
ما  وتسمع  ترى  القطرية  والحكومة  فّج،  بشكل 
يتفوه به هذا اإلرهايب، ألنها رشيكة حقيقية يف 
نرش األفكار املتطرفة، ورشيكة يف توفري الحامية 
واملالذ اآلمن له ولغريه وملن عىل شاكلته، فلامذا 
ترفض اتهامها بدعم ومتويل اإلرهاب؟ وملاذا تنكر 
وتتعنت وتنفي، وتطالب بتوفري األدلة عىل هذه 
باطلة  اتهامات  كانت  إن  «الباطلة»؟  االتهامات 
فلتسلم القرضاوي إىل بالده األصلية، حتى يلقى 
جزاءه العادل فيها، وإال فال جدوى من املكابرة 
واإلنكار، ودفن رأسها يف رمال الكذب والتالعب 

بالكلامت!
قطر،  بدعم  حظي  من  وحده  القرضاوي  ليس 
فآالف غريه من املتشددين واملتطرفني وجامعات 
من  مختلفة  أماكن  يف  الفوىض،  ونرش  القتل 
أنشطتهم،  ومّولت  قطر،  دعمتهم  العريب،  العامل 
وبفضل املال القطري نفذوا عمليات إرهابية راح 
تكشف  وبعد  أنه،  الغريب  كرث،  أبرياء  ضحيتها 
كل هذه الحقائق وباألدلة، مازالت قطر مستمرة 
يف إنكارها وكذبها، ومازالت مستمرة يف طريقها 
وتتشدق  املظلومية،  تدعي  مازالت  بل  املظلم، 
بسيادتها وسياساتها املنفصلة، يف حني أنها تهدد 
أمن واستقرار جريانها وإخوانها وأهلها، يف الدول 

الخليجية املجاورة!
ملاذا تفعل قطر ذلك؟! وماذا تستفيد من تحطيم 
جميع معاين األخوة واملحبة والتالحم الخليجي؟! 
وملاذا ترصُّ عىل العمل بأسلوب األفاعي، إلسقاط 
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الحكومات الخليجية الشقيقة؟! وهل تعتقد أن 
وهل  فيها؟  يؤثر  لن  خليجية  دولة  أي  سقوط 
ستحميها تركيا أو إيران من كل األخطار الناجمة، 
لها؟  املجاورة  الخليجية  للدول  إيذائها  حالة  يف 
تفكري غريب، ونهج غري مسبوق خليجياً، وأزمة 
وعليها  القطرية،  الحكومة  يف  ما  أسوأ  كشفت 

وحدها أن تتحّمل نتائج ما يحدث!
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ومن املقرر أن تبارش رشكة بوينج عملية بناء طائرة 
طريان  اختبار  تضع  وأن  القادم،  العام  يف  االختبار 
الطائرة يف عام 2019، عىل أن يتم تسليم أول طائرة 
الجيش  بلوك 2 تشينوك يف عام 2023. ويتطلع  من 
األمرييك إىل تحديث أكرث من 500 طائرة تشينوك إىل 

بلوك 2.

املراوح املرتافقة
من  اتش47-  يس  تشينوك  املروحية  الطائرة  تتميز 
إنتاج رشكة بوينج بقوتها وصالبتها، وتستخدم محركني 
ومروحتني مرتافقتني لتمكني الطائرة من رفع الحموالت 
الثقيلة. وتصل الرسعة القصوى للطائرة إىل 170 عقدة 
معظم  من  أرسع  وهي  الساعة)،  يف  كيلومرتا   315)
املروحيات  أو  للنقل  املخصصة  املروحية  الطائرات 

الهجومية.
يف  مروحية  طائرة  أضخم  تشينوك  الطائرة  وتعترب 
الطائرات  أقوى  من  واحدة  وهي  األسرتايل،  الجيش 
القوات  نقل  يف  األسايس  دورها  وينحرص  املروحية، 
وقطع املدفعية واستعواض األسلحة يف ميادين القتال 

يف  عريض  تحميل  سلم  عىل  االعتامد  طريق  عن 
مؤخرى جسم الطائرة وثالثة خطافات أسفله للشحن 
وشفرات  أقوى  محركات  استخدام  ومع  الخارجي. 
املتقدمة  الطريان  أنظمة  وتحسني  أكرب حجام  مراوح 
طائرة  أي  من  أرسع  تشينوك  طائرة  أحدث  تعترب 

مروحية هجومية.
ويأيت وضع مروحتني تدوران عكس بعضهام البعض يف 
مقدمة الطائرة ومؤخرتها لينفي حاجة الطائرة تشينوك 
إىل املروحة الرأسية الخلفية التقليدية املعروفة، حيث 
تدور املروحتان عكس اتجاه بعضهام البعض، وهو ما 
الطائرة باإلضافة إىل زيادة قدرتها  الحمل عىل  يقلل 
عىل الحمل عن طريق تركيز قوة املحرك عىل الرفع 

واالنطالق إىل األمام.

مقصورة قيادة متطورة وواسعة 
ثالثة  تشينوك  املروحية  الطائرة  مقصورة  تستوعب 
أفراد: طياران ومراقب. وتضم أنظمة االتصاالت أنظمة 
 HF الالسليك املضادة للتشوش العاملة بالرتددين العايل
والفائق UHF، كام أن الطائرة مجهزة بنظام للتمييز 

 Identification والصديقة  املعادية  القوات  بني 
Friend-or-Foe (IFF) interrogator وميكن تركيب 
عىل  اثنان  الطائرة:  جسم  عىل  رشاشة  مدافع  ثالثة 
باب الطاقم من ناحية اليمني وواحد عىل النافذة من 
ناحية اليسار. كام أن الطائرة مجهزة أيضا مبجموعة 
تحذير ضد  نظام  رمبا شملت  االتصاالت  أنظمة  من 
الصواريخ املعادية وأجهزة تشويش ونظام حذير ضد 

الرادار ومدافع إلطالق الطلقات االستكشافية.

تحديث الطائرة تشينوك
الطائرة تشينوك من شأنه  برنامج تطوير قدرات  إن 
االنخراط  من  األسرتالية   CH-47F الطائرة  ميكن  أن 
مع أسطول طائرات CH-47F التابع للجيش األمرييك 
يجعل  ما  وهو  لألسطول،  االفرتايض  العمر  طوال 
الطائرة عامال مساعدا رئيسيا يف العمل بصورة متوافقة 
مع الواليات املتحدة يف أي بيئة عملياتية مستقبلية  
أنظمة  بأي  الطائرة  ستستعني  كام  التحالف.  لقوات 
نوعية أسرتالية الزمة للعمل بصورة متوافقة مع بقية 

الطائرات األخرى.
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كبرية  مجموعة  بطرح  الجديدة  الرشكة  وتفخر 
ومتنوعة من التقنيات الخاصة بأنظمة االستشعار 
خالل معرض DSEi 2017 الذي سيقام يف إكسل 

لندن خالل الفرتة من 12 إىل 17 سبتمرب املقبل.
ورصح الرئيس التنفيذي لرشكة هنسولت، توماس 
التقنيات  كافة  بجمع  تفخر  «الرشكة  بأن  مولر، 
الرضورية الخاصة بأنظمة االستشعار التي تضمن 
وقت.  أي  يف  املعلومايت  التفوق  تحقيق  لعمالء 
السامت  إحدى  تعترب  االبتكار  سمة  أن  وحيث 
الرئيسية بالنسبة لنا قمنا بتسمية الرشكة عىل اسم 
ثورة هائلة  الذي أحدث  كارل هتسولت  موريتز 
يف  والدقيقة  البرصية  األجهزة  هندسة  مجال  يف 

عرصه».
وبالرغم من أن اسم الرشكة قد يكون جديدا إال 
أن هذا األمر ال ينطبق عىل عملياتها وأنشطتها، 
حيث تتوىل الرشكة مسؤولية إدارة أنشطة األنظمة 
برشكة  الخاصة  والدفاعية  األمنية  اإللكرتونية 
إيرباص يف  انفصلت عن مجموعة  التي  إيرباص 
 4000 هنسولت  رشكة  لدى  ويعمل   .2017 عام 
شخص نقريبا، وتصل قيمة إيراداتها السنوية إىل 

مليار يورو تقريبا.
وهي  مستقلة،  رشكة  هنسولت  رشكة  وتعترب 
توريد  مجال  يف  الرائدة  العاملية  الرشكات  إحدى 
املهام  لتنفيذ  الالزمة  املتطورة  االستشعار  أنظمة 
وتتمتع  واالستطالع.  املراقبة  وعمليات  األمنية 

الرشكة بسجل حافل ونشط يف سوق أنظمة الرادار 
اإللكرتونية،  الحامية  وأنظمة  البرصية  واألنظمة 
مثل  مختلفة  مجاالت  يف  عاملية  بسمعة  وتتمتع 
البحرية  واملناظري  الصواريخ  ضد  التحذير  أنظمة 

الخاصة بالغواصات.
خالل  هنسولت  رشكة  تعرض  أن  املقرر  ومن 
معرض DSEi 2017 أحدث منتجاتها املتطورة يف 
مجال أنظمة الرادار والحرب اإللكرتونية واألجهزة 
الرشكة  تعرض  وسوف  امليداين.  والوعي  البرصية 
 Mode” «5 أحدث جهاز لها املعروف باسم «مود
الذي  يورو  بقيمة 230 ماليني  إطار عقد  5“  يف 
«ليوناردو»  رشكة  مناصفة  الرشكة  عليه  حصلت 
التابعة لوزارة الدفاع الربيطانية. وقد شكلت رشكتا 
هنسولت وليوناردو فريقا يحمل اسم «تيم سكاي 
بتحديث  سيقوم  الذي   “Team Skytale” تيل» 
طائرة   450 من  أكرث  لدى   IFF الرتدد  أجهزة 
الجوي  الدفاع  وأنظمة  بحرية  وقطعة  عملياتية 
لدى وزارة الدفاع الربيطانية وترقيتها إىل مستوى 

«مود 5».
رشكة  تنتجها  التي  املنتجات  قامئة  ستشمل  كام 
أقوى  يعترب  الذي   ASR الرادار  نظام  هنسولت 
نظام رادار ملراقبة املطارات يف العامل، عالوة عىل 
نظام الرادار البحري TRS-4D الذي يجري تركيبه 
حاليا عىل منت فرقاطات البحرية األملانية الجديدة 
وسفينة القتال الساحيل البحري األمريكية ونظام 

االستشعار «مايلدز» MILDS املخصص للتحذير 
الخاص  الرائد  اإلنذار  ونظام  الصواريخ  ضد 
بالطائرات املروحية والطائرات العريضة والضخمة 
«إكسبيلر»  نظام  ويتميز  العامل.  مستوى  عىل 
(غري  اآللية  الجوية  للمركبات  املضاد   Xpeller
املأهولة) بقدرته الفائقة عىل رصد الطائرة اآللية 
مختلفة  مسافات  عىل  من  الصغرية  (الدرون) 
واملباين  الحساسة  واملرافق  املنشآت  وحامية 

الضخمة واملنشآت العسكرية.
كام تعرض رشكة هنسولت أيضا نظام «سفرييون» 
Sferion املتقدم ملساعدة قائدي الطائرات، وهو 
للطائرات  الالزمة  الحامية  يؤمن  الذي  النظام 
عىل  عالوة  املتدنية،  الرؤية  حالة  يف  املروحية 
الطائرة  فقدان  إىل  املؤدية  األسباب  أهم  منع 
نظام  ويعترب  العسكرية.  العمليات  إطار  خارج 
«سفرييون» نظاما لتحسني الوعي امليداين بالنسبة 
أثناء  واملدنية  العسكرية  املروحية  الطائرات  إىل 
طريانها يف ظروف الرؤية املتدنية. كام يعمل النظام 
عىل تأمني املعلومات الالزمة لتقديم الدعم الكايف 
لقائدي الطائرات طوال مدة املهمة وبغض النظر 

عن أي ظروف.
معرض  يف  هنسولت  رشكة  جناح  زيارة  ميكنكم 
 ،S6-315 لندن،  إكسل  يف  سيقام  الذي   DSEi

املدخل رقم 7.
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الدول  تجعل  أال  الواجب  من  بأنه  نعتقد  لذلك 
فقط  تتمحور  عالقتها  لقطر  املقاطعة  األربع 
عليها  بل  وحسب  القطري  امللف  مع  بتعاملها 
مشرتك  عريب  عمل  إطار  تأسيس  عىل  تعمل  أن 
مناهٍض  عريٍب  بروِز مرشوعٍ  يعزز من  بينها  فيام 
للمشاريع األخرى يف املنطقة التي ال تريد باملنطقة 
قطر  لتجاوز  الوقت  حان  لذلك  الخري.  العربية 
السعودية ومرص  بقيادة  والبدء يف مرشوع عريب 
يضُع نصب عينيه مواجهة كل املشاريع التي تريد 
النيل من سالمة الدولة الوطنية يف املنطقة العربية.

رئيسية  اليوم ستة مشاريع  تتجاذبها  املنطقة  إن 
يشمل  والذي  الطائفي  اإليراين  املرشوع   (1 هي: 
معه كل من العراق ونظام بشار األسد وحزب الله 
والحوثيون؛ 2) املرشوع الرتيك والذي يشمل معه 
كل من قطر وحركة حامس واإلخوان املسلمون؛ 
والذي يضم كل من  العريب  االعتدال  3) مرشوع 
واملغرب  واألردن  واإلمارات  ومرص  السعودية 
الذي  التدمريي  املرشوع   (4 والكويت؛  والبحرين 
يشمل الجامعات اإلرهابية من أمثال القاعدة وما 
اإلرسائييل  املرشوع   (5 اإلسالمية؛  بالدولة  يُعرف 
و6)  والتفكك؛  الضعف  للمنطقة  يريد  الذي 
وهو  مصالحة  عن  يبحث  الذي  الغريب  املرشوع 
تلك  لتحقيق  كان  ما  أياً  مع  للتعامل  مستعد 

املصالح. 
ستة مشاريع لها أهدافها التي تتصارع من خاللها 
لها.  نفوذ  وخلق  العربية  املنطقة  عىل  للسيطرة 
والحقيقة هي أن املرشوع العرويب الوحيد بني كل 
هذه املشاريع هو مرشوع االعتدال العريب بقيادة 
السعودية ومرص، يف حني أن كل املشاريع األخرى 
مشاريع دخيلة، ومدعومة من أطراف غري عربية، 
وتريد اإلرضار بسيادة الدولة الوطنية يف املنطقة 
االعتدال  مرشوع  عىل  يؤخذ  ما  أن  إال  العربية. 
العريب هو أنه مازال مل يتأطر بشكل واضح وفقاً 
ملنظومة فكرية، سياسية، أمنية مشرتكة تؤمن بها 
كردة  جاء  مرشوع  وهو  األعضاء.  الدول  جميع 
فعل، ومل يتمكن بعد من خلق أرضية تجعله ذو 
قوة قادرة عىل البقاء واالستدامة يف منافسة تلك 

املشاريع. 
لذلك فإن ما يهم الدول الرئيسية يف هذا املرشوع 
لعملها  املنظمة  العامة  املبادئ  تحدد  أن  العريب 
املشرتك وتعمل عىل تأسيسه يف إطار عمل مؤسيس 
مشرتك. ال يخفى عىل أحد بأن الجامعة العربية 
عىل  قادرة  وغري  ضعيفة  ظلت  بعيد  زمن  ومنذ 
أطراف  متكن  بسبب  بها،  خاص  مرشوع  تحقيق 
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توغل  أو  املنظومة  هذه  اخرتاق  من  عربية  غري 
أفكار مل تكن جامعة وشاملة للجميع أرادت فرض 
نفسها عىل األخرين يف هذه املنظومة. لذلك حان 
الوقت لتأسيس مرشوٍع عريٍب جديٍد يقوم عىل فكر 
مشرتك وأهداف واضحة متكنه من البقاء والنجاح 
يف ظل وجود املشاريع األخرى. ولعل دول االعتدال 
العريب ويف مقدمتهم السعودية ومرص واإلمارات 
ملا  نظراً  املرشوع  هذا  مثل  تخلق  أن  قادرة عىل 
تتمتع به من إمكانيات سياسية واقتصادية كبرية 

تؤهلها ألخذ هذا الدور.
هامة  نقطة  كان  قطر  مع  حدث  ما  فإن  لذلك 
أمام  الصورة  ووضع  األخرى  املشاريع  لتعرية 
الجميع ليعلموا أين هم اليوم يف املنظومة الرشق 
أوسطية. فهذه األزمة فتحت األعني عىل حقائق 
كانت مخفية عىل عامة الناس، ولو تركت عىل ما 
التفكك  هي عليه ألخذت املنطقة إىل مزيد من 
لكن  األربع.  الدول  فعلته  ما  فحسناً  والضعف. 
القادم هو أكرب من مجرد تقزيم قطر، ألن قطر 
ليست إال أداة واحدة من أدوات إضعاف العرب 
وتفكيكهم، فهناك أيضاً أطراف أخرى عربية تلعب 
ذات اللعبة التي تلعبها قطر ولألسف وبحاجة إىل 
مرشوع جامع شامل يضم بني أركانه الدول العربية 
الراغبة يف الحفاظ عىل االعتدال العريب يف مواجهة 
التطرف والتشدد. لذلك علينا تجاوز الرتكيز عىل 
قطر واالهتامم بشكل أكرب عىل خلق مرشوع عريب 
قادر عىل مواجهة كل تلك التدخالت. قطر يجب 
أن تقف عند حدها فيام تفعله، ويجب أال يُسمح 
لها باالستمرار، ولكن من دون أن تكون قطر هي 
قطر  تكون  أن  البد  بل  الوحيدة  التمحور  نقطة 
مرشوع  خلق  قوامها  أكرب  اسرتاتيجية  من  جزء 
عريب قوامه االعتدال واحرتام سيادة الدول وعدم 
التدخل يف شؤونها الداخلية بآليات كفيلة لتحقيق 
هذه املبادئ األساسية. وليس هناك وقت أنسب 
ملثل هذا العمل من هذا الوقت الذي تواجه فيه 
املنطقة مفرتق طرق قادرة عىل أن تشتت شمل 

العرب يف اتجاهات ال تصب يف صالحهم.    
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الصاروخ «سايد وايندر» جو – أرض املوجه بالليزر 
 Air-to-Surface, Laser-Guided Sidewinder

(LaGS) Missile
جديد  تسلح  نظام  إىل  األملاين  الجو  سالح  يحتاج 
العالية  والدقة  املحدودة  املتفجرات  قوة  بني  يجمع 
”سايد  الصاروخ  برنامج  أعاد  وقد  الهدف.  إصابة  يف 
املوجهة  جو   – جو  صواريخ  عائلة  تأهيل  وايندر“ 
مجددا لشن عمليات هجومية ضد أهداف متحركة 
صغرية. وقد جرى دمج جهاز البحث الخاص باألنظمة 
الليزرية شبه النشطة، الذي سيحل محل جهاز البحث 
”سايد وايندر“، مع عدد كبري من الطائرات املقاتلة 
دون الحاجة إىل إضافة صاروخ جديد. وميكن تعديل 
الصواريخ الجديدة عىل جناح الرسعة وبتكلفة قليلة 
من أجل تنفيذ املهام جو – أرض عن طريق االشتباك 
مع الهدف بدقة ال تتجاوز املرت الواحد، وهو ما يفتح 
دمج  مثل  مستخدميه  أمام  جديدة  احتامالت  باب 
األسلحة الثقيلة والخفيفة يف املهام جو – أرض التي 

تتطلب عدة منصات حاملة. 

ذخرية «فولكانو» املوجهة للقوات الربية والبحرية
 Diehl بناء عىل مذكرة تفاهم مشرتكة، تقوم رشكة
املوجهة  الذخرية  عائلة  بتطوير  حاليا   Defence
”أوتو  اإليطالية  رشيكتها  مع  بالتعاون  ”فولكانو“ 
ميالرا“، األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل إحداث ثورة 
مدفع  باستخدام  املوجهة  النريان  مجال  يف  حقيقية 
ومدفع  الربية  للقوات  بالنسبة  ملليمرتا   155 عيار 
عيار 127 ملليمرتا بالنسبة للقوات البحرية لالشتباك 
واملتحركة عىل  الثابتة  والبحرية  الربية  األهداف  مع 
مدى يصل إىل 100 كيلومرتا، وهو ما يعظم إجراءات 
الحامية سواء لألفراد أو املمتلكات، إضافة إىل كونهام 

سالحني رادعني يف حد ذاتهام.
وتعتمد ذخرية املدفعية املوجهة ”فولكانو“ عيار 155 
االرتداد  ذي  (الهاوتزر)  الهاون  مدفع  عىل  ملليمرتا 
الذايت (PzH2000) وأجهزة حمل األسلحة عيار 155 
ملليمرتا األخرى كمنصة تسلح لها. وميكن استخدام 
الذخرية ”فولكانو“ عيار 127 ملليمرتا من عىل منت 
القطع البحرية السطحية عن طريق استخدام املدفع 

”أوتو  رشكة  أنتجته  الذي  الوزن127/64   الخفيف 
ميالرا“، باإلضافة إىل مدافع البحرية عيار 127 ملليمرتا 

األخرى.
تحت  باألشعة  العاملة  املوجهة  املضادة  األساليب 
 Directed infrared countermeasures الحمراء
العاملة  املوجهة  املضادة  األساليب   -   ((DIRCM

بالليزر
تشري التقديرات إىل أن أكرث من مليون نظام محمول 
للدفاع الجوي (MANPADS) قد تم تصنيعها عىل 
 DIRCM أنظمة العامل. وقد جرى تصميم  مستوى 
أجهزة  عىل  التشويش  أجل  من  الطائرات  لحامية 
يؤدي  ما  الحمراء،  تحت  باألشعة  العاملة  البحث 
ومن  الهدف،  إصابة  يف  وفشله  الصاروخ  إرباك  إىل 
لطاقم  بالنسبة  والسالمة  األمن  فرص  تعظيم  ثم 
الطائرة. وقد وقعت رشكة Diehl Defence عقدا مع 
املضادة  لإلجراءات  نظام  لتصميم  األملانية  الحكومة 
العاملة باألشعة تحت الحمراء – الليزر يف إطار برنامج 
 ،Elbit تجريبي مدته 15 شهرا. وبالتعاون مع رشكة
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باألشعة  العاملة  املوجهة  املضادة  األساليب  ستقوم 
 J-MUSICTM تحت الحمراء بدمج ثالث وحدات
األطياف  متعددة  مضادة  (أساليب   system units
تعمل باألشعة تحت الحمراء) يف نظام واحد شامل 
من أجل توفري الحامية بنسبة 360 درجة لطائرة النقل 

العسكري الجديدة إيرباص إيه 400 إم.
 J-MUSICTM بوحدات طائرة  تجهيز 12  وسيتم 
الالزمة ضد  الحامية  يؤمن  مبا  تنقيحها  ثم  الحالية، 
التهديدات املستقبلية مع الرتكيز عىل أشعات الليزر 

quantum cascade lasers
وتعترب وحدة C-MUSICTM مناسبة أيضا لتشغيل 
الطائرات التجارية يف إرسائيل، حيث أنه بحلول عام 
2020 ستكون كافة الطائرات اإلرسائيلية قد تجهزت 
بنظام الحامية هذا دون الحاجة إىل إدخال أي نوع 

من التعديالت عىل الطائرة. 
أنظمة التسلح الليزرية الجديدة

الالزمة  الجديدة  الليزرية  التسلح  أنظمة  تتمتع 
العايل  باألداء  فعالة  بطريقة  الهدف  مع  لالشتباك 

لدرجة بدء عملية االشتباك يف كرس الثانية الواحدة 
الحربية  الرؤوس  حالة  يف  كام  ثوان  عدة  من  بدال 
التقليدية. ويعترب تشكيل أشعة الليزر املخصصة ملهمة 
معينة ومالحقة الهدف بدقة وتتبع األشعة من أهم 

العنارص الالزمة الختصار الوقت املحدد لالشتباك.
 Laser Weapon الليزرية  التسلح  أنظمة  تؤمن 
مع  التدريجي  االشتباك  عملية   (Systems (LWS
من  كبريا  عددا  تغطي  وهي  دقة،  بكل  الهدف 
ضد  للدفاع  الالزمة  والتطبيقات  االستخدامات 
التي   LSS) threats) البطيئة  الصغرية  التهديدات 
اآللية  الطائرات  مثل  منخفض  ارتفاع  عىل  تحلق 
البرصية.  االستشعار  وأنظمة  الصغرية  (الدرون) 
الربامج  مجال  يف   Diehl Defence رشكة  وتعمل 
أكرث  منذ  الليزرية  التسلح  بأنظمة  الخاصة  الوطنية 
من 30 عاما، وحرصت الرشكة منذ 2011 عىل الرتكيز 
عىل الدراسات التقنية املتعلقة بأمن وسالمة التشغيل 

والفعالية ودمج األنظمة.
وتتعاون الرشكة يف الوقت الحايل مع الرشكاء العامليني 

من أجل وضع دورة متكاملة ”من جهاز االستشعار 
 sensor-to-shooter» cycle» اإلطالق“  حتى جهاز 
ويصل مدى اختبار الليزر إىل مسار برصي بطول 400 
مرتا، بينام تسعى مختربات الليزر املختلفة إىل إجراء 
اختبارات أساسية عىل أشعات الليزر القابلة للرتكيز يف 

حالة اضطراب الطقس ويف مناطق مناخية مختلفة.
الخامتة

وانتهاء  بالتدخل،  مرورا  الهدف،  تحديد  من  وابتداء 
 Diehl Defence باالشتباك مع الهدف، تسعى رشكة
القوات  لكافة فروع  الحديثة  الليزر  تقنية  تأمني  إىل 
املسلحة، وال تألو جهدا يف البحث عن تقنيات جديدة 
التكاليف  وخفض  التشغيل  فوائد  تعظيم  أجل  من 
املتعلقة بدورة حياة األنظمة وعمرها االفرتايض. ومن 
وذخرية  التشغيل  أنظمة  تعديل  أن  بالذكر  الجدير 
املدفعية والصواريخ مبا يالئم متطلبات املهام الحالية 
واملستقبلية من شأنه أن يؤمن أفضل األجهزة بأقل 

التكاليف إلنجاز املهام.
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ومن الجدير بالذكر أن صاروخ كروز بلوك 4 من طراز 
توماهوك أصبح اليوم قادرا عىل التحليق يف الجو لعدة 
ساعات وتغيري مساره فورا مبجرد تلقي األوامر وإرسال 
واملراقبة  التحكم  إىل مسؤويل  املنشود  الهدف  صور 
املتمركزين عىل الطرف اآلخر من الكرة األرضية قبل 
أن ينقض الصاروخ عىل هدفه وتدمريه بدقة متناهية.

وقال مايك جاريت، نائب رئيس مجلس إدارة رشكة 
يوجد  ”ال  إنه  الجوية،  الحرب  أنظمة  لقطاع  ريثون 
حيث  من  توماهوك  الصاروخ  يضاهي  صاروخ  أي 
املرونة والدقة والقوة النريانية». وأضاف أن ”الرشكة 
ال تكتفي باالعتامد عىل نجاحاتها السابقة، بل تواصل 
تعاونها مع سالح البحرية األمرييك لتحديث الصاروخ 
توماهوك بهدف تزويد املدمرات والبوارج األمريكية 
تهديدات  أي  تفوقها عىل  لها  يضمن  الذي  بالسالح 

جديدة، بل والعمل عىل تحييد خطرها أيضا».
وقد تم تزويد الصاروخ توماهوك مؤخرا بجهاز بحث 
متعدد الوظائف إلصابة األهداف املتحركة يف البحر، 
واعتبارا من عام 2019 سيتم إدخال تحسينات جديدة 
الخاصة  املالحية  واألنظمة  االتصاالت  أنظمة  عىل 
الالزمة.  األخرى  التحديثات  إجراء  بعد  بالصاروخ 
ومن املتوقع أن تظل صواريخ توماهوك املطورة يف 
الخدمة يف صفوف البحرية األمريكية إىل ما بعد عام 
2040. ورصح النقيب مارك جونسون، الضابط بقيادة 
األنظمة الجوية التابعة للبحرية األمريكية، بأن ”رجال 
نظام  يعتمدون عىل  العامل  أنحاء  البحرية يف جميع 
التسلح توماهوك من أجل الدفاع عن الحرية سواء يف 
الداخل أو الخارج. أما فيام يتعلق بتعاوننا مع رشكة 
ريثون فيهدف إىل مواصلة عملية تحديث صواريخ 

توماهوك لفرتة طويلة قادمة“.
كيفية تحقيق التحكم الفوري يف املهمة

رسيعة  طريقة  توماهوك  الصاروخ  تحديث  يعترب 
البحرية  والقطع  املدمرات  لتزويد  التكلفة  وقليلة 
تهديدات  أي  تفوقها عىل  لها  يضمن  الذي  بالسالح 

جديدة. 

وقد أثبتت التجارب التي أجرتها البحرية األمرييك أن 
الصاروخ قادر عىل استقبال وتنفيذ أي أوامر جديدة 
أثناء مرحلة التحليق يف الجو، األمر الذي ميكن القادة 
بعد  حتى  الصاروخ  مهمة  مراجعة  من  العسكريني 
الصاروخ وظهور مصادر  انطالق  ففي حالة  إطالقه. 
للقائد  ميكن  وإلحاحا  خطورة  أشد  جديدة  تهديد 
نحو  املسار  بتغيري  للصاروخ  أمر  إصدار  العسكري 

هدف جديد أكرث أهمية وحيوية. 
الصاروخ  مهمة  تغيري  عىل  القدرة  تلك  وتعترب 
التي  الجديدة  التحسينات  إحدى  فورا  توماهوك 
تعمل رشكة ريثون عىل إدخالها عىل الصاروخ، ومن 
أهم تلك التحسينات أن الصاروخ أصبح لديه مدى 
أطول من أي صاروخ مشابه آخر تحمله أي مدمرة 
برنامج  آدامز، كبري مديري  أو غواصة. ورصح ديف 
الكبرية  سعادتها  تخفي  ال  «الرشكة  بأن  توماهوك، 
البحرية  تحملها  التي  والتصورات  األفكار  حيال 
وتطويره.  توماهوك  الصاروخ  لتحديث  األمريكية 
الصاروخ فريدا من نوعه داخل ترسانة  ويعترب هذا 
جدا،  الطويل  مداه  حيث  من  األمريكية  األسلحة 
وسسهوله نرشه عىل منت املدمرات والغواصات. وإذا 
غواصه  أو  مدمرة  أي  تستطيع  مكان  أي  إىل  نظرت 
الذهاب إليه باملدى الذي لدينا اليوم فمعنى ذلك أنك 
قادر فعليا عىل تغطية %90 من وجه الكرة األرضية». 
ونظرا الرتباط الصاروخ توماهوك بالشبكات، وقدرة 
أهدافه  أو  مساره  تعديل  عىل  العسكريني  القادة 
أثناء الطريان، يبحث سالح البحرية إمكاينة استخدام 
وتلك  مرة،  ألول  املتحركة  األهداف  ضد  الصاروخ 
املفتوحة.  البحار  يف  السيام  بالدراسة  جديرة  فكرة 
البحرية األمريكية  التي أجرتها  التجارب  أثبتت  وقد 
أن هذا الصاروخ الدقيق املوجه بنظام تحديد املواقع 
تزيد  الطريان ملسافة  قادر عىل  إس)  عامليا (جي يب 
عىل 1000 ميل والتحليق يف الجو تبعا ألوامر القائد 
قبل  القائد  إىل  للهدف  وإرسال صور  بل  العسكري، 

تدمريه.

قدرة الصاروخ عىل السباحة والتحول إىل مقذوف ثم 
التحليق يف الجو ثم اصطياد الهدف

تعمل رشكة ريثون عىل إحداث ثورة حقيقية يف مجال 
التقنيات املتعلقة بتوجيه صواريخ كروز، حيث من 
املخطط أن يتحىل الصاروخ يف شكله الجديد بالقدرة 
عىل والتحول إىل مقذوف ثم التحول إىل طائرة نفاثة 
قادرة عىل  التحليق يف الجو لساعات طويلة أو تغطية 

مساحات أرضية كبرية برسعة 550 ميال يف الساعة.
األسلحة  أيقونة  حاليا  توماهوك  الصاروخ  ويعترب 
الجديدة، بل إنه يتمتع مبواصفات أكرث إثارة للدهشة 
تزويد  بعد  أهدافه  عن  البحث  عىل  القدرة  مثل 
الثاروخ بجهاز بحث ورأس حريب متعدد املهام. عالوة 
طائرة  حقيقية  سمكة  الصاروخ  يشبه  ذلك،  عىل 
حيث ميكن للغواصات إطالقها من تحت املاء. وعند 
إطالق الصاروخ واندفاعه إىل عنان السامء يبدأ جناحا 
يشبه  ما  إىل  الصاروخ  ليتحول  الخروج  يف  الصاروخ 
توماهوك  الصاروخ  تزويد  ثم  ومن  النفاثة،  الطائرة 
بالقوة املحركة الالزمة لتنفيذ املهام عىل بعد يتجاوز 

1000 ميال.
مل يعد الصاروخ توماهوك كام كان يف املايض، بل أصبح 
النمو وعىل قدر عال من  اليوم سالحا ذكيا مكتمل 
التطور، ويساهم يف تكريس مفهوم الحرية يف جميع 
أنحاء العامل، ويظل محافظا عىل موقعه كأول سالح 
أن  املتوقع  ومن  املتحدة،  للواليات  بالنسبة  مفضل 

يواصل الحفاظ عىل هذا املركز لفرتة طويلة قادمة.
التجاري مبرشوع  التطوير  مدير  ماير،  ورصح جيف 
توماهوك، بأن «التجارب التي أجريت عىل الصاروخ 
توماهوك ترمي إىل إثبات قدرته عىل إصابة األهداف 
املتحركة واألهداف البحرية، باإلضافة إىل إثبات عدم 
تأثره بالدخان أو أي عوائق طبيعية أخرى مثل سوء 
األحوال الجوية. ونحن نعمل عىل تحديث الصاروخ 
بحيث يكون قادرا عىل استباق أي مصدر للخطورة 

وتحييده».
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يف الرابع والعرشين من شهر مايو 2017، بثت وكالة 
لألمري  منسوبة  كلمة  نص  الرسمية  القطرية  األنباء 
متيم بن حمد خالل حفل تخريج الدفعة الثامنة من 
مجندي الخدمة العسكرية، وبحسب ما ورد يف تلك 
الكلمة، انتقد أمري قطر اتهام بالده بدعم جامعات 
إرهابية، كام رفض تصنيف اإلخوان املسلمني ضمن 
الجامعات اإلرهابية، وكذلك دافع عن أدوار ”حزب 
الله“ وحركة ”حامس“ وإيران والعالقة معها، وقال 
ترامب  دونالد  األمرييك  الرئيس  إن  كلمته  األمري يف 
يواجه مشاكل قانونية يف بالده، وهاجم ضمناً بعض 
دول مجلس التعاون حني قال ”إن الخطر الحقيقي هو 
سلوك بعض الحكومات التي سببت االرهاب بتبنيها 
لنسخة متطرفة من االسالم ال متثل حقيقته السمحة، 
ومل تستطع مواجهته سوى بإصدار تصنيفات تجرم 
كل نشاط عادل». وأضاف «ال يحق ألحد أن يتهمنا 
املسلمني»  جامعة  «اإلخوان  صنف  ألنه  باإلرهاب 
املقاومة عند حامس وحزب  أو رفض دور  إرهابية، 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  ودعا مرص ودولة  الله»، 
املناهض  موقفهم  «مراجعة  إىل  البحرين  ومملكة 
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املتكررة  «سيل الحمالت واالتهامات  ووقف  لقطر»، 
التي ال تخدم العالقات واملصالح املشرتكة»، مؤكداً أن 
قطر ال تتدخل بشؤون أي دولة، مهام حرمت شعبها 
من حريته وحقوقه. وأشار إىل أن ”قاعدة العديد مع 
الدول  من أطامع بعض  لقطر  حصانة  متثل  أنها 
املجاورة، إال أنها هي الفرصة الوحيدة ألمريكا المتالك 
النفوذ العسكري باملنطقة، يف تشابك للمصالح يفوق 
الدوحة  مزاعم  ورغم  تغيريه»..  عىل  إدارة  أي  قدرة 
بشأن اخرتاق املوقع االلكرتوين لوكالة األنباء الرسمية 
هو  وفحواها  الكلمة  هذه  مضمون  فإن  القطرية، 
يحيد  وال  الخارجية  وسياستها  قطر  ملواقف  تجسيد 
عنها مبا يشكك متاماً يف املزاعم القطرية بشأن سيناريو 
االخرتاق املفتعل، خصوصاً أن هناك ترصيحات نرشت 
تلك  بث  عقب  القطري  الخارجية  وزير  لسان  عىل 
الكلمة يفهم منها التوجه لسحب سفراء قطر من دول 
مجلس التعاون وطرد سفراء تلك الدول من الدوحة!

كل  قررت  حتى  متسارعة،  بوترية  األحداث  تطورت 
من اململكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية 
املتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مرص العربية، 

قطر  مع  العالقات  قطع  متزامنة  بيانات  خالل  من 
مشاركتها  وانهاء  معها،  الحدودية  املنافذ  وإغالق 
العسكرية ضمن قوات التحالف العريب لدعم الرشعية 
القطرية  الخارجية  وأصدرت  اليمن.  يف  الدستورية 
أول رد عىل قرارات سحب السفراء وقطع العالقات 

الداعية  األربعة  الدول  عن  الصادرة  الدبلوماسية 
ملكافحة االرهاب، فأعربت عن ”استغرابها وأسفها“ 
للقرارات، معتربة أن اإلجراءات املتخذة بحقها ”غري 

مربرة“، وتهدف إىل ”الوصاية عىل الدولة“.
عىل  الدخول  يف  الوقت  من  كثرياً  إيران  تهدر  مل 
مسؤول  أطلق  حيث  لقطر،  دعامً  األزمة  خط 
ترصيحاً  روحاين  حسن  الرئيس  من  مقرب  إيراين 
رسمياً، معترباً أن قطع العالقات مع الدوحة ”ليس 
قد  األكرب“  بـ“الشقيق  وصفه  ما  عهد  وأن  حالً“ 
انتهى، بينام عرضت عىل الفور مؤسسات ودوائر 
إيرانية تصدير األغذية إىل قطر عىل خلفية إغالق 

حدودها مع السعودية.
موقف  أول  أطلقت  جانبها  من  األمريكية  اإلدارة 
رسمي يف ”تغريدة“ للرئيس ترامب مبوقع ”تويرت“ 
أكدت  األوسط  للرشق  زياريت  ”خالل  فيها  قال 
رضورة وقف متويل األيدولوجية املتطرفة والقادة 
أشاروا إىل قطر – انظر! من الجيد رؤية أن زياريت 
السعودي  (العاهل  امللك  مع  ولقايئ  للسعودية 
سلامن بن عبد العزيز) و50 دولة تؤيت مثارها. قالوا 
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اإلرهاب،  متويل  ضد  صارماً  نهجاً  سيتخذون  إنهم 
سيكون  رمبا  قطر.  إىل  تشري  كانت  املؤرشات  وكل 

هذا بداية النهاية لرعب اإلرهاب.»
اإلرهاب  ملكافحة  الداعية  األربعة  الدول  اتخذت 
أبرزها  قطر،  االقتصادية ضد  اإلجراءات  من  سلسلة 
الدول  إىل  القطرية  الجوية  الخطوط  رحالت  تعليق 
األربع وإلغاء تراخيص عملها، بينام ردت قطر بشكل 
عكس ميلها للتصعيد منذ األيام األوىل حيث حذرت 
اململكة العربية السعودية واإلمارات والبحرين بأنها 
ستطلق النار عىل أي سفن تدخل مياهها اإلقليمية، 
مع  املوعد  كان  يونيو)  من  (السابع  ذاته  اليوم  ويف 

قوات  بنرش  يسمح  قرار  عىل  الرتيك  الربملان  موافقة 
تركية يف قطر يف ترجمة عاجلة التفاقية مشرتكة تتعلق 

بإنشاء قاعدة عسكرية تركية يف قطر.
ويف 22 يونيو املايض، قدمت الدول األربع لقطر قامئة 
تضم 13 مطلبًا إلعادة العالقات مع الدوحة، من بينها 
لتنفيذها،  أيام   10 وأمهلتها  ”الجزيرة“،  قناة  إغالق 
ولكن الدوحة مل تدرس املطالب ومل تنظر إليها جدياً 
كقاعدة للحل وانهاء األزمة، بل لجأت فوراً إىل ترسيب 
إن  بالقول  واكتفت  إعالمها،  لوسائل  املطالب  قامئة 
منطقية  وغري  متوازنة  وال  واقعية  ”ليست  املطالب 

وغري قابلة للتنفيذ».
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قد  وسياساتها  قطر  مع  األزمة  أن  يظن  من  يخطئ 
متتد  جذور  لها  بل  قطر،  أمري  ترصيحات  مع  بدأت 
لنحو عقدين من الزمن، وقد أكد ذلك وزير الخارجية 
السعودي عادل الجبري حني قال «إن القضايا مع قطر 
تعود إىل سنوات وال تستند إىل تقرير إخباري واحد».  
قد  املنطقة  دول  ضد  قطر  مامرسات  أن  والحقيقة 
السلطة  الشيخ حمد  السابق  األمري  تويل  منذ  بدأت 
عام 1995، وتجلت بشكل أكرث وضوحاً مع انشاء قناة 
”الجزيرة“ عام 1996، وهو ما أشار إليه رصاحة معايل 
د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، حني 
قال إن هناك ما وصفها بالفرصة «الفريدة من نوعها» 
لتغيري ما قال إنه مرشوع قطر «الشخيص» منذ عام 

1995 يف املنطقة.
وأضاف د. قرقاش يف سلسلة من التغريدات أن أزمة 
التطرف   (2) الثقة  غياب   (1) حول:  تتمحور  قطر 
وأنه  اإلقليمي،  االستقرار  تقويض   (3) واإلرهاب 
سبق.  ما  كل  مع  لألزمة  حل  أي  يتعامل  أن  يجب 
لدعم  تتصدى  أن  الدبلوماسية  عىل  ”يجب  وتابع: 
قطر للتطرف واإلرهاب وتقويض االستقرار اإلقليمي. 
والحل املؤقت ليس حالً حكيامً.“ مستطرداً: ”مرشوع 
قطر الشخيص منذ عام 1995 كاريث للمنطقة. جوهره 
من  فريدة  فرصة  ولدينا  واإلرهاب.  التطرف  دعم 
نوعها لتغيري ذلك.» وأكد د. قرقاش أن األزمة ليست 
”عداًء“ بني أربع دول خليجية، وإمنا ”مركز األزمة هو 
دولة غنية جداً ترّوج لجدول أعامل متطرف ويف كثري 

من الحاالت املنظامت اإلرهابية.»
عام  قطر  يف  الحكم  السابق  األمري  تويل  كان  ولقد 
الخارجية  السياسة  يف  جذري  تحول  بداية   1995
القطرية، وانطالق ما يعرف ضمناً باملرشوع القطري، 
تتضمن  هاتفية  مكاملة  معامله  بعض  كشفت  الذي 
حمد  السابق  قطر  ألمري  قدمية  مرسبة  ترصيحات 
بن  حمد  آنذاك  وزرائه  ورئيس  ثاين،  آل  خليفة  بن 
يف  السابق  قطر  أمري  شدد  حيث  ثاين.  آل  جاسم 
ترصيحاته القدمية، التي أعيد نرشها بعد ترصيحات 
عىل  شدد  املنطقة،  ألمن  املهددة  الجديدة  األمري 
دعم بالده لكل الحركات املعارضة وعالقاته بها وقال 
دولة  أكرث  وإحنا  معها،  عالقة  لنا  املعارضة  ”جميع 
سببت إزعاجا للسعودية.» وهذه الترصيحات تؤكد 
التي  حمد،  بن  متيم  الحايل  األمري  ترصيحات  صحة 
قال فيها إن قاعدة العديد األمريكية عىل أرض بالده، 
تشكل حصانة ضد ما أسامها ”أطامع دول الجوار». 
دعم  عن  الترسيب  يف  السابق  قطر  أمري  وتحدث 
الداخلية،  الحركات  ”تشجيع  ويقول  التمرد  حركات 
بهدوء،  الحركات  دعم هذه  مصلحتنا  من  نحن  ألن 
ألن القضية قضية وقت.» وتحقيقاً لذلك، توفر قطر 
لتلك الحركات، أذرعا إعالمية متولها بالكامل، باعتبارها 
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جامعات معارضة تبحث عن منرب، وتتيح لها املجال 
للظهور. فيقول ”إحنا اليل خلقنا قناة الحوار يف لندن، 
وإحنا اليل بنغذي قناة الجديد يف لبنان.» ويعرف كثري 
الجديد  املنار وقناة  قناة  من اإلعالميني أن صحفيي 

تدربوا يف قطر، وبالذات يف قناة الجزيرة.
وجه آخر لسياسة قطر يف الخفاء، يظهر يف قول أمريها 
السابق أثناء املكاملة املرسبة ”األمريكان لو نجحوا يف 
العراق، الخطوة الثانية عىل السعودية.» ويشري ذلك 
الكالم إىل مؤامرة كانت مبيته ضد الجوار، يف حني يتم 
توثيق عرى الصداقة مع إيران وإرسائيل، كام تحدث 
األمري الحايل، يف معرض رشح عالقة بالده مع البلدين 
القطرية  األنباء  وكالة  عرب  بثت  له  ترصيحات  يف 
جذورها  لها  العالقة  تلك  أن  يبدو  لكن  الرسمية.  
القدمية، ولقطر فيها مآرب عدة، وهو ما أكده قول 
السابق  قطر  وزراء  رئيس  ثاين،  آل  جاسم  بن  حمد 
الضغط  وجدنا  إذا  ساعات  إرسائيل،  مع  ”عالقتنا 
(اإلرسائيليون)  هم  األمريكان،  عىل  زاد  السعودي 
يخففون الضغط علينا بسبب عالقتنا معهم، املنطقة 

مقبلة عىل بركان.»
كانت قطر تعرف أن املنطقة مقبلة عىل بركان، ألنها 
لحدوثه. فأمريها  املخططني  من  كانت  البداية  منذ 
الحايل يعترب إيران ضامنة لالستقرار يف املنطقة، رغم 
أن  يبدو  لهذا االستقرار. لكن  املزعزع  اإليراين  الدور 
السياسة القطرية املؤيدة ملاليل إيران، تقوم بدور آخر 
لذات الهدف، وذلك عرب تحريض الشباب عىل بالدهم 
جاسم  بن  حمد  قال  السياق  هذا  ويف  واستقرارها. 
يف  اليل  الناس  هؤالء  مع  شخصية  عالقات  ”نخلق 
املفاصل هذا جزء مهم يف العملية، هؤالء يذهبون إىل 
لندن باريس وروما وسويرسا تشتغل عليهم سفارتنا 

بهدوء وهذا ال يكلف يشء.»
وما سبق يؤكد أنه منذ تاريخ السابع والعرشين من 
يونيو عام 1995، تاريخ تويل الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاين السلطة يف قطر، انطلق ما يعرف باملرشوع 
القطري يف املنطقة، وهو مرشوع قائم عىل فلسفة 
حكم األمري السابق، وعقيدته السياسية املعادية لدول 
الجوار، واعتبارها مصدر الخطر عىل  نظامه، ومن ثم 
فقد كثف جهوده يف تدبري املؤامرات ضد هذه الدول، 
وقد كشف التسجيل املرسّب أيضاً لحوار هاتفي جرى 
بني الشيخ حمد والزعيم الليبي السابق معمر القذايف 
السعودية،   العمل عىل تقسيم  حول سعي قطر إىل 
أحد مالمح فلسفة حمد يف الحكم، حيث قال للقذايف 
”إذا أعطانا الله عمرا، بعد 12 سنة لن تصبح عائلة آل 
سعود موجودة، وتذكروا كالمي هذا، وأشك.. أشك.. 
أشك… شكا كبريا أن ترى األرسة السعودية، بعد الـ 

12 سنة القادمة، هذا مستحيل، مستحيل“. 
عىل  حمد  الشيخ  اعتمد  األجندة  لهذه  وتنفيذاً 
العربية،  الحكم  أنظمة  مناوئة  يف  إرهابية  جامعات 
وتدبري املؤامرات، كام لعب دوراً رئيسياً يف مرشوعات 

التغيري واالطاحة بأنظمة الحكم العربية يف عام 2011، 
كان  التي  التغيري،  بأكادمييات  سمي  ما  خالل  من 
يديرها أيضاً يف الدوحة مقربون من جامعة ”اإلخوان 
املسلمني“ اإلرهابية، كام اعتمد حمد يف توسيع نفوذ 
اإلرهابية  التنظيامت  مع  عالقات  بناء  عىل  بالده 
”داعش“  وبعده  ”القاعدة“  تنظيم  ومنح  األخرى، 
منربا إعالميا من خالل قناة ”الجزيرة“، وسمح ألجهزة 
املخابرات القطرية بنسج عالقات مع كافة تنظيامت 
االرهاب يف العامل، وتغاضت بعض القوى الكربى عن 
أدوار  يف  املشبوهة  العالقات  هذه  الستغالل  ذلك 

الوساطة واالفراج عن املختطفني وغري ذلك. 
 كام اعتمد األمري السابق يف توسيع نفوذ قطر عىل 
مثل  الشيعية  وميلشياتها  إيران  مع  العالقة  توطيد 
”حزب الله“ ووطد مبكراً عالقات قوية للدوحة مع 
”جامعة الحويث“ يف اليمن، معتمداً اسرتاتيجية الجمع 
بني املتناقضات يف السياسة الخارجية، حيث امتلكت 
قطر عالقات مع ”حزب الله“ ”وحامس“ وإرسائيل يف 

آن معاً، وحافظت عىل بقائها يف مجلس التعاون يف 
وقت كانت تبني فيه عالقات قوية مع العدو األول 

للمجلس وهو إيران.
كام اعترب أمري قطر السابق الشيخ حمد وجود القاعدة 
العسكرية األمريكية يف العديد، وعالقاته مع إرسائيل 
وإيران، واستثامرات بالده يف الدول الغربية ضامنات 
دور  تعظيم  حاول  كام  حكمه،  الستمرار  رئيسية 
الدولية  الوساطات  املادية يف  باستغالل ثروتها  بالده 
مليارات  خاللها  الدوحة  قدمت  التي  واإلقليمية، 
الوساطة  بقبول  املختلفة  األطراف  إلقناع  الدوالرات 
القطرية تعزيزاً لدور الدوحة وتأكيداً عىل أهميتها يف 

مثل هذه امللفات والقضايا.
محورياً  دوراً  ”الجزيرة“  قنوات  شبكة  لعبت  وقد 
يف تنفيذ اسرتاتيجية قطر، لدرجة أن بعض املحللني 
دولة،  متتلك  قناة  أو  القناة“  ”الدولة  بأنها  يصفونها 
وليس العكس، حيث وظفتها األرسة القطرية الحاكمة 
إقليمية  ضغط  وورقة  الناعمة  قوتها  مصادر  كأبرز 
إقليمية  قوى  مع  عالقاتها  يف  مؤثرة  مساومة  واداة 

كربى مثل مرص والسعودية وغريهام.  
مبكراً  انتبهت  قد  التعاون  مجلس  دول  أن  ورغم 
األمن  يف  املدمر  وتأثريها  قطر  اسرتاتيجية  خطر  إىل 
الصرب  عىل  اعتمدت  لكنها  اإلقليمي،  واالستقرار 
”الحالة  مع  التعامل  يف  النفس  وطول  والرتيث 
الرفيعة بني دول  الخيوط  القطرية“، وحافظت عىل 
إطار  األزمات ضمن  بإبقاء  واكتفت  وقطر،  املجلس 
خالف داخل البيت الواحد، فلم تسمح لها بالتصاعد، 
ورأت يف مامرسات األمري السابق حمد بن خليفة نوع 
من القلق والخوف جراء االنقالبات املتوالية يف بالده، 
وحرصت عىل طأمنته ومساندته ضمن إطار مجلس 
إىل  السعودية  العربية  اململكة  بل وسعت  التعاون، 
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وزراء خارجية الدول االٔربع إىل املنامة لبحث أزمة قطر
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بناء اتحاد خليجي يضم قطر حرصاً منها عىل إنجاح 
الضامنة  بصفتها  املشرتك،  الخليجي  العمل  منظومة 
عىل  والحفاظ  الست  الدول  شعوب  واستقرار  ألمن 

مكتسباتها.
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االرهاب  ملكافحة  الداعية  األربعة  الدول  أن  رغم 
حق  يف  القطرية  لالنتهاكات  التصدي  قررت  قد 
هذه الدول ووقف العبث القطري الذي يرض بأمن 
التي  «القشة  فإن  جميعها،  املنطقة  دول  واستقرار 
قصمت ظهر البعري» وتفرس ما وراء ترصيحات وزير 
للصحفيني  وقوله  الجبري  عادل  السعودي  الخارجية 
خالل زيارته إىل باريس يف يونيو املايض «قررنا اتخاذ 
خطوات لتوضيح أن الكيل فاض.  ال أحد يريد اإلرضار 
بقطر، لكن عىل قطر أن تختار إن كانت ستميض قدما 

إىل مربع  انتقال قطر  آخر». هو  أم مسار  يف مسار 
من  اتخذت  حيث  اإلرهاب،  متويل  يف  خطورة  أكرث 
سيناريو الخطف غطاء لهذا التمويل، ودفعت ما قيل 
لتحرير  قطر  قدمتها  دوالر  مليار  مببلغ  ”فدية“  إنه 
أعضاء يف عائلتها الحاكمة كانوا يف رحلة لصيد الصقور 
إىل  الضخم  املبلغ  هذا  ودفع  العراق.  يف  واختطفوا 
تقاتل يف سوريا،  ”القاعدة“  بتنظيم  جامعة مرتبطة 
عىل  اإليرانية  املليشيات  من  عنارص  حصلت  كام 
غربية  إعالمية  مصادر  وأكدت  الصفقة،  من  نصيب 
أن مبلغ 700 مليون دوالر دفع إىل شخصيات إيرانية 
وميليشيات محلية تدعمها إيران، لتحرير القطريني الـ 
26 املختطفني يف العراق، كام دفعت الدوحة من 200 
إىل 300 مليون دوالر إىل جامعات إرهابية يف سوريا، 
املرتبطة  الشام“  ”فتح  جامعة  إىل  معظمها  ذهب 
بتنظيم القاعدة مقابل إطالق رساح 50 مسلحا شيعيا 
كانوا يف قبضتها، أي ان قطر مولت صفقة االفراج عن 

عنارص إرهابية شيعية كام دفعت مبلغ 700 مليون 
تغطية  سيناريو  يف  إيران،  تدعمها  مليلشيات  دوالر 
”فدية“  ستار  تحت  امليلشيات  هذه  لتمويل  واضح 
االفراج عن مختطفني يف العراق، حيث نرشت صحيفة 
”فايننشال تاميز» تقريرا ملراسلها، سيمون كري، قوله 
نقله عن مصادر دبلوماسية غربية إن هناك اعتقاد 
قوي بأن محفز اختطاف القطريني كان إلعطاء حزب 
مقاتلني  رساح  إلطالق  للتفاوض  ذريعة  وإيران  الله 
السنية  الشام  فتح  جامعة  لدى  محتجزين  شيعة 
باسم  سابقا  تعرف  كانت  التي  سوريا،  يف  املتشددة 
جبهة النرصة ومتثل فرع تنظيم «القاعدة» يف سوريا. 
ونقلت الصحيفة عن دبلومايس غريب قوله ”لقد ظلت 
لعقد  غطاء  عن  طويل  لوقت  تبحثان  وإيران  قطر 
هذه الصفقة، وقد وجدتا ذلك أخريا». كام تنقل عن 
شخصيات قيادية يف املعارضة السورية قولها إن قطر 
استخدمت ترتيبات اإلجالء لدفع مبلغ 120 إىل 140 
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مليون دوالر لجامعة فتح الشام، فضال عن 80 مليون 
أخرى لجامعة إسالمية أخرى هي أحرار الشام.
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إىل  املوقف  مع  التعامل  يف  القطرية  القيادة  لجأت 
سلسلة من الخطوات التي متثل يف مجملها اسرتاتيجية 
متكاملة للرد كانت معدة غالباً تحسباً لهذا املوقف، 

وتتمثل هذه الخطوات يف ما ييل:
لسد  رسيعة  خطة  تنفيذ  االقتصادي:  الصعيد  عىل 
الربي  الحدودي  املنفذ  إغالق  عن  الناجم  العجز 
املنفذ  السعودية، وهو  العربية  اململكة  الوحيد مع 
املسمى ب «منفذ سلوى» يف قطر و«منفذ أبو سمرة» 
يف اململكة العربية السعودية، حيث تحيط قطر مياه 
الخليج العريب من جميع االتجاهات عدا الجانب مع 
لالقتصاد  إيالماً  األكرث  القرار  هذا  وكان  السعودية، 
القطري، حيث كان املمر الحتياجات قطر من السلع 
الغذائية والخرضوات الطازجة القادمة برياً من دول 
السعودية وبقية الدول العربية، إذ كانت قطر تستورد 
نحو 40% من امدادات الغذاء عرب هذا املنفذ الربي، 
فضالً عن مواد البضائع ومواد البناء التي متثل رضورة 
استعداداً  ببنائها  قطر  تقوم  التي  للمنشآت  حيوية 
الستضافة كأس العامل 2022، وقد استند تنفيذ هذه 
االسرتاتيجية عىل جلب السلع والخرضوات وتعويض 
النقص عرب االسترياد من إيران وتركيا، حيث بادرت 
إيران إىل إرسال خمس طائرات تصل حمولة كل منها 
الغذائية والخرضوات إىل  املواد  من  إىل تسعني طناً 

قطر.
عىل الصعيد السيايس: ميثل هذا املحور الركيزة األهم 

حيث  األزمة،  مع  التعامل  يف  قطر  اسرتاتيجية  يف 
اتجهت القيادة القطرية سياسياً إىل تنفيذ خطة قامئة 
األزمة وجر  لتدويل  السعي  أولها  عىل محاورة عدة 
القوى اإلقليمية واستدراجها من أجل خلط األوراق 
سيناريو  واعتمد  األربعة،  الدول  خطط  وإرباك 
التدويل باألساس عىل الرتويج لسيناريو «املظلومية» 
واللعب عىل ترويج دور «الضحية» من أجل جذب 
خلط  عىل  ذلك  يف  والرتكيز  العامل،  دول  تعاطف 
املفاهيم واملصطلحات عرب ترويج مفهوم «الحصار» 
اتخذتها  التي  الحقيقي لإلجراءات  من املسمى  بدالً 
«املقاطعة»  نطاق  يف  تقع  والتي  األربعة،  الدول 
القانون واملواثيق الدولية حامية لألمن  التي يكفلها 
القومي لهذه الدول ضد التهديدات الخارجية الناجمة 
وزير  بادر  اإلطار  هذا  ويف  القطرية.  املامرسات  عن 
وتركيا  وروسيا  أملانيا  زيارة  إىل  القطري  الخارجية 
األخرى، وكان واضحاً  العواصم  والعديد من  وفرنسا 

يف البداية أن قطر تزعم الرغبة يف إبقاء األزمة ضمن 
النطاق الخليجي، حيث قال وزير الخارجية القطري 
العارش  الرحمن آل ثاين، يوم  الشيخ محمد بن عبد 
األنسب  الحل  إن  لروسيا  زيارته  خالل  يونيو  من 
ألزمة قطع العالقات مع دولته هو ضمن إطار دول 
مجلس التعاون الخليجي، وذلك يف كلمة ألقاها خالل 
جلسة مباحثات مع نظريه الرويس، سريغي الفروف، 
أن  عىل  أكدت  لطاملا  قطر  أن  مؤكداً  موسكو.  يف 
وزير خارجية قطر  بالحوار.» ورأى  تُحل  ”الخالفات 
األنسب  هو  (الخليجي)  التعاون  مجلس  ”إطار  أن 
البداية معامل  منذ  الخالف.» وكان واضحاً  لحل هذا 
”املظلومية“  فكرة  عىل  وتركيزها  قطر  اسرتاتيجية 
املسلمني  ”اإلخوان  نهج جامعة  من  تستمدها  التي 
حيث  السياسية،  األنظمة  مع  تعاملها  يف  اإلرهابية، 
تراهن عىل هذه االسرتاتيجية كطوق نجاة للبقاء عىل 
قيد الحياة، وتقدم ترصيحات وزير الخارجية القطري 
للعاصمة  زيارته  خالل  أكد  حيث  ذلك  عىل  املثال 
األملانية برلني يف النصف األول من شهر يونيو املايض 
لقائه مع نظريه األملاين، زيغامر جابريل، إن  وعقب 
الدوحة ال تعرف ”ما الجرم الذي ارتكبته لتستحق مثل 
هذا العقاب الجامعي،“! الالفت أن الخطاب السيايس 
القطري قد انتقل عقب مرور نحو شهرين عىل األزمة 
من الزعم برضورة إبقاء األزمة يف إطارها الخليجي، إىل 
التدويل املعلن واملطالبة بإطار دويل للنقاش والبحث 
الشيخ  قطر،  خارجية  قال وزير  حيث  حلول،  عن 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاين، يف نهاية يوليو املايض، 
املناسب للبحث عن  إن «األمم املتحدة هي املكان 
حل لألزمة الخليجية، والستعراض الخيارات املمكنة». 
وأضاف الوزير يف ترصيحات صحفية أدىل بها من مقر 
املتحدة هي  األمم  إن  نيويورك،  الدولية يف  املنظمة 
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الحصار غري املرشوع عيل  املناسب ملواجهة  ”املكان 
قطر وإيجاد حل قانوين لألزمة». وأشار أن بالده ”مل 
تر أية خطوة إيجابية من قبل الدول املحارصة منذ 
بدء األزمة». وأردف قائال: ”نجد يف سلوك وترصيحات 
وهم  وتضاربًا،  تناقًضا  املحارصة  بالدول  املسؤولني 
يواصلون حملة افرتاءات ضد دولة قطر، وميدون تلك 
الحمالت إىل عواصم أخرى منها واشنطن، بل وصلوا 
الدوحة».  شيطنة  أجل  من  أموال  دفع  مرحلة  إىل 
الوزير أن ”قطر تريد حل األزمة من خالل  وأوضح 
القنوات الدبلوماسية وعرب الحوار». ويف رد منه عىل 
أسئلة الصحفيني بشأن الدور الذي ميكن ملجلس األمن 
القيام به به من أجل حل األزمة، قال وزير الخارجية 
القطري، إن ”بالده أطلعت أعضاء مجلس األمن عىل 
لألزمة، ورشحنا  لهم خلفية  ”قدمنا  وأضاف:  األمر». 
هش،  أساس  عىل  استندت  الحملة  أن  كيف  لهم 

وهو االخرتاق اإللكرتوين الذي نعتربه إرهابًا إلكرتونيًا 
األمن  ملجلس  دور  هناك  ”نعم  وتابع:  دولة».  ضد 
املنظومة  ولكل  املتحدة)  (لألمم  العامة  وللجمعية 
يف  الرصاع  من  اآلخر  الطرف  يستمر  حيث  األممية 
خطواته العنيدة». ويف هذه الترصيحات منوذجاً قوياً 
عىل توظيف فكرة ”املظلومية“ يف جذب التعاطف 
للموقف القطري والزعم بأن جوهر املشكلة يتمثل 
يف ترصيحات األمري واالدعاء بأنها ناجمة عن ”اخرتاق 
تتعلق  أبعاد  أي  لها  ليس  األزمة  وأن  الكرتوين“، 
اإلرهاب  متويل  يف  ومامرساتها  الدوحة  بسلوكيات 
يف  وقادته  لرموزه  واستضافتها  بتنظيامته،  وعالقاتها 

قلب العاصمة القطرية!
القطرية  الخسائر  وزيادة  األزمة  استمرار  ومع 
السكان  تنامي معاناة  القطرية من  القيادة  وخشية 
وانقالب املوقف الشعبي ضدها مبرور الوقت، يبدو 

اعتامد  إىل  سالفاً  ورد  كام  اتجهت  قد  الدوحة  أن 
إىل  جنباً  مختلفة  ملفات  يف  «التدويل»  سيناريو 
جنب مع ترويج سيناريو «الضحية» أو «املظلومية»، 
حيث تواصل قطر تطبيق خطة أعدت عقب احتواء 
الصدمة األوىل لإلجراءات العقابية، وتفعيل اإلجراءات 
اللوجستية لتعويض إغالق املنافذ الربية، إذ انتقلت 
تسخني  عىل  تعتمد  مغايرة  اسرتاتيجية  إىل  قطر 
الخطوط مع الواليات املتحدة وإمضاء عقود تسليحية 
وأخرى مع جامعات الضغط واملؤسسات االستشارية 
يف واشنطن. ثم دخلت مؤخراً مرحلة جديدة عمدت 
تقديم  واسع من خالل  قانوين دويل  تحرك  إىل  فيها 
ومن  الحصار».  «إجراءات  بـ  تصفه  ما  ضد  شكاوى 
هذه الشكاوى تلك التي وجهت إىل منظمة الطريان 
املدين التابعة لألمم املتحدة (ايكاو)، وخطاب «اللجنة 
القطرية الوطنية لحقوق اإلنسان» املرسل إىل منظمة 
مناسك  بشأن  املتحدة،  لألمم  التابعة  «اليونسكو» 
الحج، ومن ثم الشكوى املقدمة إىل «منظمة التجارة 
العاملية» ضد السعودية واإلمارات والبحرين، وأيضاً 
األمم  عام  أمني  إىل  قطر  بها  تقدمت  التي  الشكوى 
املتحدة أنطونيو غوترييش، وإىل مجلس األمن الدويل، 
ضد مرص التي ترأس مجلس األمن حالياً خلفاً للصني، 
متّهمة القاهرة بـ»استغالل عضويتها داخل املجلس 
لتحقيق أغراض سياسية خاصة... ال متّت بصلة لعمل 
مجلس األمن ولجانه». وجاء يف نص الخطاب املكتوب 
املوّجه إىل مجلس األمن، أن القاهرة تقوم «بتوجيه 
اتهامات ومزاعم ال أساس لها من الصحة ضد دولة 
رئاسة  بـ»استغالل  مرص  الشكوى  واتهمت  قطر».  
لجنة مكافحة اإلرهاب بغرض تحقيق أهداف سياسية 
خاصة، ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة». 
وزعمت قطر أن الحكومة املرصية تسهم «يف تهيئة 
والتطرف من خالل  اإلرهاب  النتشار  املواتية  البيئة 
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سياسية  مآرب  لتحقيق  اإلرهاب  مبكافحة  التذرع 
النزاعات  يف  ألطراف  دعامً  عسكرية  عمليات  وشّن 
بشكل ينتهك قرارات مجلس األمن والقانون الدويل 
قد  كانت  القطرية  الشكوى  اإلنسان».   وحقوق 
قّدمت نهاية شهر يوليو املايض، وذلك بعد أن استبعد 
املتحدة عمرو عبد  األمم  الدائم لدى  مندوب مرص 
مجلس  طاولة  عىل  قطر  مع  األزمة  طرح  اللطيف 
أثناء توّيل مرص  الجاري،  األمن خالل شهر أغسطس 
يكون  ال  قد  الشكاوى  هذه  ومثل  املجلس.  لرئاسة 
لها آثار جدية، وال تبعات قانونية فعلية، ولكن قطر 
تستهدف من ورائها تحقيق أهداف عدة أولها اثارة 
الدول  مواقف  حول  والشكوك  اللغط  من  قدر  أي 
قد  مبا  تجاهها،  اإلرهاب  ملكافحة  الداعية  األربعة 
ميثل نوعاً من الضغط الدبلومايس عىل هذه الدول، 
إعالمياً  ذلك  واستغالل  القطرية  النظر  وجهة  من 
عىل  السيايس  والتسويق  اإلعالم  معركة  يف  ودعائياً 
قدراتها  إظهار  أيضاً  وتستهدف  الجامهريية.  الصعد 
عىل املناورة الدبلوماسية والسياسية والتواجد إعالمياً 
األربع  الدول  مناطحة  القادرة عىل  الدولة  يف صورة 
سياسياً ودبلوماسياً. ثم البحث عن فرصة للنفاذ من 
طوق املحاسبة عرب السعي إلثبات بكل الطرق جدية 
انتصار  أي  انتزاع  ومحاولة  الشكاوى  هذه  من  أي 
قانوين او سيايس، وتسويق ذلك إعالمياً باعتباره انتصار 

سيايس مزعوماً ملصلحة قطر!
عىل الصعيد اإلعالمي: سعت القيادة القطرية إعالمياً 

إىل اعتامد محاور عدة للتعامل مع األزمة منها 
(1) حشد أدواتها اإلعالمية املبارشة وغري املبارشة كافة 
يف تسويق املوقف القطري، وتحريك خالياها اإلعالمية 
النامئة يف مختلف الدول للتحريض ضد الدول األربعة 
واالدعاء بحصارها للشعب القطري مع الرتكيز عىل ما 

زعم أنه جوانب املعاناة اإلنسانية يف األزمة. 
بني  املحتملة  التناقضات  عىل  االلتفات  عدم   (2)
عىل  والرتكيز  القطري  والسيايس  اإلعالمي  الخطابني 
كسب أكرب قدر من التعاطف الشعبي العريب والدويل 
(3) الرتكيز عىل تسويق مفهوم «الحصار» يف التعبري 
من  املفهوم  هذا  يحمله  ما  واستغالل  األزمة  عن 
العريب  الجمهور  لدى  سلبي  وثقايف  لغوي  مخزون 
تحديداً كونه يرتبط بحاالت حصار ترتبط باالحتالل 

اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية وغري ذلك 
القطرية  التمويلية  العالقات  شبكة  تنشيط   (4)
املتشعبة منذ سنوات طويلة يف وسائل اإلعالم الغربية 
لتبني مواقف مختلفة بحسب هامش املناورة اإلعالمي 
املتاح إما: للدفاع عن املوقف القطري أو التقليل من 
شأن اتهامات الدول األربعة الداعية ملكافحة اإلرهاب 
لها، أو خلط األوراق وتوسيع دائرة االتهامات بتمويل 
تحديداً  واالمارات  السعودية  تطال  بحيث  اإلرهاب 

كوسيلة ضغط عليهام لوقف إجراءات املقاطعة. 
والدخول  امللفات  وفتح  اإلرباك  سياسة  اعتامد   (5)
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أوراق ضغط مضادة  املناطق املحظورة، وامتالك  يف 
عرب توظيف خربة وسائل االعالم يف «فربكة» الفضائح 

والتشهري بالشخصيات السياسية. 
محاولة  سلة  يف  يصب  أن  يجب  ماسبق  كل   (6)
النظر  بغض  مزعوم  وسيايس  إعالمي  انتصار  انتزاع 
عن الخسائر االقتصادية واالسرتاتيجية القطرية جراء 
املقاطعة، حيث استنسخت القيادة القطرية يف إدارة 
األزمة إعالمياً سياسة التنظيامت اإلرهابية مثل «حزب 
قلب  عىل  اإلعالمية  ومقدرتهام  و»حامس»  الله» 
رصاعهام  يف  االنتصارات  بتحقيق  واالدعاء  الحقائق 
مع إرسائيل بغض النظر عن الخسائر والتكلفة املادية 
والبرشية لهذه الرصاعات ، فعىل سبيل املثال: ادعى 
«حزب الله» تحقيق االنتصار يف الرصاع مع إرسائيل 
عام 2006 رغم أن زعيمه حسن نرص الله مل يكن قادراً 
البنى  تدمري  عن  فضالً  الرسي،  مخبأه  مغادرة  عىل 
التحتية والعاصمة بريوت بسبب اختباء عنارص الحزب 
ولكن  برشية،  دروعاً  املدنيني  واتخاذ  املدن  داخل 
االنتصار  فكرة  القطرية ساعدته يف تسويق  الدعاية 
وقام أمري قطر السابق حمد بن خليفة بزيارة الجنوب 
اللبناين بضوء أخرض إرسائييل، وساعدت قطر الحزب 
ما  له،  الرئييس  الداعم  إليران  مثينة  خدمة  وقدمت 
أسهم يف تحول الحزب من إطار عمله املحدود إىل قوة 
سياسية ذات ثقل يف لبنان، محققاً احد أهم اهداف 
االسرتاتيجية اإليرانية،  حيث نظم الحزب سلسلة من 
االحتجاجات يف أواخر عام 2006 للمطالبة مبزيد من 
النفوذ يف عملية صنع القرار داخل الحكومة، كام بدأ 
مسلحو حزب الله يف عام 2008 اشتباكات يف بريوت 
هددت  أن  بعد  آنذاك  للسلطة  موالية  أطراف  مع 
للحزب،  الخاصة  االتصاالت  شبكة  بإغالق  الحكومة 
وحصل الحزب إثر ذلك عىل حق نقض جميع قرارات 
برفض رشعية .رشعية  تبجح  اللبنانية، كام  الحكومة 
املحكمة الدولية التي كانت تحقق يف جرمية اغتيال  
الحريري، والتي  السابق رفيق  اللبناين  الوزراء  رئيس 

عىل  الحزب  عرقل  كام  عنارصه،  من  خمسة  أدانت 
مدى عامني انتخاب رئيس لبناين ال يفضله. كام تنامت 
أسلحته  ترسانة  وزادت  العسكرية،  الحزب  قدرات 
ألف صاروخ وقذيفة قبل حرب عام 2006  من 33 
إىل ما يقدر بـ 150 ألف صاروخ، وارتفع عدد عنارص 
يقدر  ما  إىل  عام 2006  يف  آالف  بضعة  من  الحزب 
بأكرث من عرشين ألفا. أي أن قطر لعبت دوراً أساسياً 
يف تحول الحزب إىل قوة متثل تهديداً لألمن واالستقرار 
اإلقليمي، إذ بات العباً رئيسياً يف األزمة السورية، وقام 
بتدريب ميلشيات شيعية موالية إليران يف كل من 

اليمن والعراق!
األزمة  خالل  قطر  طورت  الدعايئ:  الصعيد  عىل 
اسرتاتيجية دعائية هجومية شملت املزج بني عنارص 
اإلخوان  جامعة  عنارص  عىل  االعتامد  أولها  عدة 
مختلف  يف  معها  واملتعاطفني  اإلرهابية  املسلمني 
الدول العربية واألجنبية يف تسويق املوقف القطري 
باستمرار  العنارص  هذه  وتزويد  عنه،  والدفاع 
التي  والترصيحات  واآلراء  واملقاالت  بالفيديوهات 
يحتاجون إليها عرب وسائل االعالم القطرية الرسمية، 

التواصل  وسائل  رئييس عىل  بشكل  االعتامد  وثانيها 
قطر  يف  العاملة  االلكرتونية  والجيوش  االجتامعي 
وغريها من الدول العربية للتشكيك يف مواقف الدول 
اعتامد  ثالثها  القطري،  للموقف  والرتويج  األربعة 
اسرتاتيجيات مضادة إلجراءات املقاطعة مثل اإلبقاء 
التعاون  مجلس  دول  ورعايا  املرصية  العاملة  عىل 
والعزف عىل الوتر اإلنساين لجذب التعاطف للموقف 
القطري، فضالً عن إجراءات أخرى مثل منح اإلقامة 
الدامئة يف قطر يف حال تحقق رشوط ومعايري معينة، 
اضطرابات  أي  وتفادي  االستثامرات،  جذب  بهدف 
توابع  من  معاناتها  جراء  قطر  يف  األجنبية  للعاملة 
إجراءات املقاطعة، وإغراء هذه العاملة والتلويح لها 
بورقة اإلقامة الدامئة لتسكني األوضاع األمنية وتهدئتها 
حتى ميكن التغلب عىل األزمة. كام سعت قطر منذ 
البداية إىل استغالل عالقاتها التي متتد لسنوات مضت 
مع منظامت حقوقية مشبوهة، يف استصدار بيانات 
وترصيحات تستهدف التنديد بالتداعيات «اإلنسانية» 
تصعيد  بهدف  قطر،  بحق  املتخذة  لإلجراءات 
الضغوط الدولية عىل السعودية واالمارات والبحرين 

منفذ سلوى املنفذ الحدودي الربي الوحيد مع اململكة العربية السعودية
تعليق رحالت الخطوط الجوية القطرية إىل 

الدول االٔربع وإلغاء تراخيص عملها
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ومرص بهدف الضغط لتليني املواقف ومحاولة كسب 
الصورة  لتشويه  السعي  خالل  من  إضافية  نقاط 
االرهاب،  ملكافحة  الداعية  األربعة  للدول  الذهنية 
حيث استفادت قطر من «خربتها» السابقة يف «فربكة» 
لسنوات  األكاذيب  وتلفيق  األوراق  وخلط  الصور 

طويلة مضت.
عىل الصعيد العسكري واألمني: من ضمن خطوات 
تعزيز  إىل  اللجوء  املقاطعة  للتصدي إلجراءات  قطر 
قدراتها العسكرية، خصوصاً يف املجال البحري، حيث 
كبرياً  عملياتياً  الدولة ضعفاً  تعاين قطر منذ تأسيس 
ثم  ومن  والجوية،  البحرية  العسكرية  قدراتها  يف 
الضعف من  فقد لجأت إىل معالجة جانباً من هذا 
خالل الصفقة التي وقعتها باألمس مع ايطاليا بقيمة 
5 مليارات يورو لتزويد قطر بقطع عسكرية بحرية، 
لرشاء  دوالر  مليار   12 بقيمة  صفقة  عقدت  وقبلها 
املجال  األمريكية، ويف  مقاتالت من طراز «إف 15» 
األمني استعانت قطر بعنارص من ميلشيات الحرس 
الثوري لحامية األرسة الحاكمة، كام استعانت بالقوات 
الرتكية قليلة العدد التي انترشتـ  حتى اآلنـ  يف قطر 

اإلشكالية  ولكن  القطرية،  الحيوية  املنشآت  لحامية 
التي تثريها هذه الصفقات أن التهديدات التي تتعرض 
لها قطر ال ترتبط بغزو بحري أو رضبات جوية، بل 
عن  ناجم  قطر  تواجهه  الذي  األسايس  التهديد  إن 
تحالفاتها وسياساتها التي ترتب عداء لجوارها، وتعمل 

يف اتجاه مضاد لواقع الدولة القطري الجيوسيايس. 
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تحليل خطط واسرتاتيجيات القيادة القطرية يشري إىل 
أنها تنطوي عىل ما ييل:

من املعروف أن ركيزة الرثوة القطرية تقوم عىل حقل 
العصب  ميثل  والذي  البلدين،  بني  املشرتك  الشامل 
الحقل  هذا  يغطي   ) القطري  لالقتصاد  الحساس 
كيلومرت   9700 حوايل  تبلغ  مساحة  الضخم  البحري 
مربع، توجد منها 3700 كيلومرت مربع، تسمى حقول 
اإليرانية، وتقع  اإلقليمية  املياه  الجنوبية» يف  «بارس 
مربع،  مرت  كيلو   6000 تبلغ  التي  املتبقية  املساحة 

والتي تسمى قبة الشامل»، يف املياه اإلقليمية لدولة 
قطر. ويقدر أن هذا الحقل يحتوي عىل كمية ضخمة 
من الغاز الطبيعي متثل نحو %8 من احتياطيات الغاز 
يف العامل، وحوايل 18 مليار برميل من املكثفات). فلدى 
إيران مطامع خفية يف هذا الحقل، الذي قالت إيران 
فيه،  إيران  تغولت عىل حصة  قد  إن قطر  قبل  من 
فقبل رفع العقوبات الدولية عن إيران (عقب توقيع 
االتفاق النووي) مل تكن إيران تستطيع منافسة قطر 
عىل استغالل الحقل، لعدم امتالكها التقنيات املتطورة 
لتحويل الغاز إىل غاز مسال تضاهي بها التكنلوجيا 
املتاحة لقطر التي استقدمت رشكات عاملية واستغلت 
الحقل لتصبح أكرب مصدر للغاز الطبيعي املسال يف 
المتالك  طهران  تتجه  العقوبات،  رفع  وبعد  العامل. 
تقنيات تشابه أو تتفوق عىل التقنيات التي تستخدمها 
باحتدام  ينذر  ما  وهو  الشامل  غاز  حقل  يف  قطر 
املنافسة والرصاع بني الطرفني عىل الحصص السوقية 
مثل هذا  لقطر يف  وبالتايل ال ميكن  العامل،  للغاز يف 
املوقف منازعة إيران حول حقوق الشعب القطري يف 
هذا الحقل. ومن املعروف أن هناك تهديدات ورسائل 
العقوبات  رفع  منذ  لقطر  وجهت  مبطنة  إيرانية 
صحيفة  حذرت  أن  سبق  حيث  إيران،  عن  الدولية 
تنسيق  معاهدة  وجود  عدم  من  تاميز»  «طهران 
مشرتك الستغالل الحقل، وتحدثت عن تعرض املصالح 
اإليرانية للخطر عىل املدى البعيد. وأشارت الصحيفة 
إىل أن العديد من حقول النفط واحتياطيات الغاز متتد 
من بلد آلخر تحت حدودها املشرتكة بطريقة ميكن 
من خاللها استخراج النفط أو الغاز، كلياً أو جزئيا، من 
جانب أي من الطرفني. ومصدر الخطر يف هذه الحالة 
أن حقل الغاز املشرتك بني إيران وقطر ناجم عن أن 
إيران تقارن بني ما انتجته قطر يف السابق من الحقل، 
املستقبل،  يف  استخراجه  طهران  عىل  يتوجب  وما 
حيث قال عيل أكرب شعبانبور، مدير عام رشكة بارس 
للنفط والغاز، العاملة يف مجال استغالل الحقل من 

منظمة الطريان املدين التابعة لالٔمم املتحدة (ايكاو)
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الجانب اإليراين، يف أواخر أبريل إن قطر استخرجت 
بالفعل كمية من الغاز من هذا الحقل تبلغ ضعف 
ما استخرجته إيران حتى اآلن. ومن املعروف أن قطر 
قد بدأت إنتاج الغاز من هذا الحقل يف عام 1991، 
مليار   214 واستخرجت  عاماً،   11 بـ  إيران  قبل  أي 
مرت مكعب من الغاز حتى العام 2002 عندما بدأت 
إيران عملية اإلنتاج، حيث تشري التقارير إىل أن قطر 
قد أنتجت من عام 2002 إىل عام 2014 نحو 1.242 
مليار مرت مكعب من الغاز، ما يعنى أكرث من %70 
التي استخرجتها إيران وهي 710 مليار  الكمية  من 
مرت مكعب. وخالل تلك الفرتة، فقط يف عام 2005، 
قطر.  أنتجتها  التي  الكمية  نفس  إيران  إنتاج  وصل 
ويف عام 2014 بلغت الكمية املستخرجة 177 مليار 
الكمية  مرت مكعب لدولة قطر وهي تقريباً ضعف 
أنتجتها إيران وهي 95 مليار مرت مكعب. ويف  التي 
عام 2015 أيضاً، أنتجت قطر كمية غاز تبلغ ضعف 
الكمية التي أنتجتها إيران. أي اننا بصدد حالة معقدة 
الباب  تفتح  أن  ميكن  التي  األنصبة  حسابات  من 
واسعاً البتالع مقدرات قطر وثروتها الغازية، خصوصاً 
اتفاقاً مع رشكة «توتال»  أن إيران قد وقعت مؤخراً 
الفرنسية (أكرب مساهم يف تطوير حقل ساوث بارس 
للغاز، مع رشكاء صينيني وإيرانيني) بقيمة نحو خمسة 
أن  عن  فضالً  الغاز،  حقول  لتطوير  دوالر  مليارات 
طهران تزعم الحاجة إىل استثامرات بقيمة مئتي مليار 
دوالر أخرى يف قطاعي النفط والغاز خالل السنوات 
ثقتها  إيران بوضوح عن  املقبلة، كام عربت  الخمس 
بقدراتها عىل زيادة االنتاج من حقل بارس الجنويب 
إنتاج  سيفوق  انتاجها  إن  وقالت  قطر،  مع  املشرتك 
قطر، لكن الخرباء يشككون بقدرتها عىل تحقيق ذلك، 
عنها. وهنا يجب  الغربية  العقوبات  رفع  تم  إذا  إال 
االنتباه إىل ان مرشوعات تطوير الغاز يف إيران تخضع 
لنفوذ الحرس الثوري، وتقودها مجموعة خاتم االنبياء 

الصناعية التابعة للحرس!
انشاء قاعدة عسكرية تركية  اتفاقية  رغم أن توقيع 
يف قطر قد سبق األزمة األخرية بنحو عامني تقريباً، 
فإن تفعيل االتفاقية وترسيع وترية تنفيذها سواء من 
اسرتاتيجية  تبعات  يرتب  الرتيك،  أو  القطري  الجانب 
مهمة، إذ يشري إىل استقواء قطر بقوى إقليمية غري 
أزمة سياسية مع دول عربية  التعامل مع  عربية يف 
التي  املشرتكة  املناورات  وجاءت  أخرى،  وخليجية 
أجرتها القوات القطرية مع القوات الرتكية مبنزلة تحد 
إلرادة الدول األربعة الداعية ملكافحة االرهاب، السيام 
أن هذه املناورات قد جاءت ضمن خمس مناورات 
الواليات  منها  أخرى  قطر مع دول  أجرتها  عسكرية 
تقريباً! عالوة  املتحدة وبريطانيا خالل فرتة شهرين 
الرتكية  القاعدة العسكرية  التحدي يأيت ألن  عىل أن 
نفسها قد وردت ضمن مطالب الدول األربعة، التي 
اشرتطت عىل الدوحة إغالق القاعدة الرتكية يف قطر 
إضافة إىل 12 مطلباً آخر قبل تسوية األزمة مع قطر. 

ورغم أن تركيا قد رفضت املطلب، فإن تعامل قطر 
نوع  وجود  يؤكد  االستفزازية  الطريقة  بهذه  معه 
مبخاوفها  واستهانة  الدول  هذه  إلرادة  التحدي  من 
بالنسبة  آخر  أمر  مثة  اإلقليمي.  باألمن  املتعلقة 
للقاعدة العسكرية الرتكية يف قطر، ويتعلق بالقيادة 
القطرية نفسها، التي ارتضت أن تخضع سياسة قطر 
فرتكيا  الرتكية،  السياسة  لحسابات  متاماً  ومصالحها 
املادي يف  التواجد  القاعدة يف قطر ملجرد  مل تؤسس 
هذه املنطقة الحيوية من العامل، بل من اجل لعب 
دور حيوي وصياغة املعادالت األمنية وفق مصالحها 
يف  رئييس  كالعب  الدخول  عن  ناهيك  االسرتاتيجية، 
شفيك،  ايلنور  أعلن  ما  بحسب  قطر،  أمن  حامية 
مستشار الرئيس أردوغان، الذي قال إن القوات الرتكية 
ستستمر بالتدفق عىل قطر لحامية حدود قطر وأمن 
الحكومة القطرية. وأشارت التقارير اإلعالمية إىل نرش 
آخرون  وتحدث  قطر،  يف  تركية  ”كوماندوز“  قوات 
عن ”حواجز أمنية“ تقيمها القوات الرتكية يف شوارع 
الدوحة، ورغم أن حجم القوات الرتكية التي تم نرشها 
يف االمارة الصغرية حتى اآلن ليس كبرياً لكن للخطوة 
والهدف من متركزها هناك هو  بالغة  رمزية  أهمية 
لعب دور قوة ردع ألي محاولة تستهدف الحكومة 
القطرية او أرض قطر حسب قول املسؤولني االتراك، 
ما يدفع برتكيا كالعب رئييس يف أمن الخليج العريب 
ويفاقم تعقيدات هذا امللف، الذي كان مقترصاً عىل 

القوى الدولية الكربى.
باعتبارها منذ بداية األزمة  القيادة يف قطر  مل تأخذ 
بعيدة  االسرتاتيجية  والخسائر  املكاسب  حسابات 
املدى، وأسست موقفها عىل تجارب املايض يف عالقاتها 
مع دول الجوار، وتحديداً تجربة اتفاق الرياض عام 
األزمة عابرة  أن  2013 وملحق عام 2014، واعتربت 
وستعربها بسالم، كام حدث يف مرات سابقة، من دون 
قراءة اسرتاتيجية جيدة لبيئة األزمة ومعطياتها هذه 
السابقة،  للمرات  املرة، وهي معطيات مغايرة متاماً 
كام أن تراكم التجارب قد أفرز مفهوم ”فاض الكيل“ 
االرهاب  ملكافحة  الداعية  األربعة  الدول  دفع  الذي 
لإلرصار هذه املرة عىل معالجة ملف استفزازات قطر 
مخيبة  قطر  مواقف  جاءت  وبالتايل  جذري،  بشكل 
وتكربها، رغم  عنادها  والتوقعات ومتادت يف  لآلمال 
أن الثمن الذي تدفعه يومياً، اقتصادياً وتجارياً عىل 
وجه التحديد باهظ للغاية، حيث أرشفت خطوطها 
عىل  العامل  بها  تضاهي  أيقونة  كانت  التي  الجوية، 
مهب  يف  العامل  لكأس  استضافتها  باتت  يف  اإلفالس، 
الريح، بعد افتضاح أمر قطر يف ملف متويل اإلرهاب، 
ناهيك عن الصعوبات اللوجستية الكبرية التي تجعل 
االستضافة مسألة تقرتب من االستحالة عملياً يف حال 
استمرار العزلة القطرية، ما يهدد بضياع استثامرات 
قطرية ضخمة، فالخزانة القطرية تتحمل نحو 500 
مرشوعات  عىل  االنفاق  يف  أسبوعياً  دوالر  مليون 
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وزير  بحسب   ،2022 العامل  لكأس  التحتية  البنية 
املالية القطري عيل العامدي، وهذا االنفاق سيستمر 
طيلة السنوات الثالث او األربع املقبلة وقد يتجاوز 
 200 املرشوعات  هذه  عىل  قطر  تنفقه  ما  إجاميل 
مليار دوالر رمبا تنتهي إىل خسارة اقتصادية فادحة 
للدولة القطرية يف حال قرر االتحاد الدويل لكرة القدم 
(فيفا) نقل البطولة إىل دولة أخرى (حال سحب ملف 
تنظيم مونديال 2022 من قطر قد تصل الخسائر إىل 
حواىل 300 مليار دوالر مقسمة كالتايل: 9ر137 مليار 
دوالر تكلفة بناء املالعب الجديدة، 9ر39 مليار تكلفة 
تطوير البنية التحتية للمواصالت، 6ر38  مليار تكلف 
مالعب  إنشاء  تكلفة  مليار  8ر61  املالعب،  تكييف 
1ر36   والجامهري،  لالعبني  اإلقامة  وفنادق  التدريب 
مليار تكلفة بناء مدينة لوسيل، 5ر17 مليون دوالر 
كشفت  وقد  البطولة.  تنظيم  عىل  للحصول  رشاوى 
يف  واملالية  القانونية  املستشارة  ريرت  نيكوال  األملانية 
قطر  فوز  اإلعالن عن  بعد  مبيونخ  املستثمرين  قمة 
البطولة سيكلف  تنظيم  أن  املونديال،  تنظيم  مبلف 
حكومة الدوحة حوايل 300 مليار دوالر. يف ما أكدت 
األمريكية صاحبة األصول العربية فيدرا املاجد املديرة 
العامل  لكأس  قطر  استضافة  مللف  السابقة  اإلعالمية 
مسئويل  وأن  قطر حصلت عىل 11 صوتًا  أن   2022
امللف دفعوا مقابل الصوت الواحد 1.5 مليون دوالر، 
بجانب مليون دوالر أخرى إىل مؤسسة بيل كلينتون 
نتصور  أن  ولنا  بالتنظيم.)  الفوز  عقب  األمريكية 
أوضاع االقتصاد القطري الذي يعاين منذ بداية األزمة 
بجانب الخفض يف املوازنة العامة جراء انخفاض أسعار 
مواد الطاقة، ما تسبب إجامالً يف وصول عجز املوازنة 
القطرية العام املايض إىل أكرث من 12.8 مليار دوالر. 
وبشكل عام فقد خرست قطر اقتصادياً الكثري، وبغض 
النظر عن األرقام الكبرية التي يرصدها املتخصصون، 
فإن هناك اعرتاف قطري رصيح بوقوع خسائر فادحة، 
بدليل أن قطر التي يعلو صوتها ليل نهار بإنكار أي 
نيتها  عن  أعربت  قد  اقتصادي،  أو  سيايس  تأثري 
املطالبة بتعويضات عن األرضار التي لحقت بها جراء 
املقاطعة، وقررت تشكيل لجنة للمطالبة بتعويضات، 
النائب العام القطري عيل بن فطيس املري،  يرأسها 
الذي أوضح أن اللجنة ستبحث طلبات تعويض ترتاوح 
بني رشكات كربى، أهمها الخطوط الجوية القطرية، 
التي حولت الدوحة إىل مركز تجاري دويل يف السنوات 
أمامها  أجواءها  املجاورة  الدول  إغالق  لكن  األخرية، 

هدد مركزها كناقل عابر للقارات.
تجاهلت التقديرات االسرتاتيجية للدوحة متاماً خسائر 
االقتصاد القطري، ومل تقدر حقيقة موقف قطر املايل 
واالمارات  فالسعودية  املقاطعة،  جراء  تأثره  ومدى 
من أهم رشكاء قطر التجاريني، إذ بلغ حجم التبادل 
التجاري بني قطر ودول الخليج 10 مليارات دوالر يف 
الخارس  القطرية  الجوية  الخطوط  وأصبحت   .2016

األكرب، إذ خرست رخصة سبق أن فازت بها لتدشني 
السعودية،  املدن  بني  داخلية  جوية  نقل  خطوط 
التوقيع عليها  اتفاقات تجارية جرى  وكذلك تجميد 
الجوية  رحالتها  متاماً  توقفت  كام   ،2006 عام  منذ 
الدولية إىل مدن حيوية مثل ديب وأبوظبي والرياض 
التي تُقدر بعرشات الرحالت يوميا، فضالً  والقاهرة، 
عن ارتفاع التكلفة التشغيلية لباقي الرحالت الجوية 
للتحليق  الضطرارها  باملرة  اقتصادية  غري  مبعدالت 
بسبب  الجوية  املسارات  وتغيري  أبعد  ملسافات 
املقاطعة، ما جعلها أقل جاذبية للمسافرين ويهدد 

بإفالسها فعلياً إذا استمرار الوضع عىل هذا الحال.
عىل األرجح، فإن اعتامد قطر عىل بناء رشاكات أمنية 
جديدة مع تركيا وإيران سينجم عنه إطالة أمد األزمة 
مع الدول األربعة الداعية ملكافحة االرهاب، وتشجيع 
القيادة القطرية عىل العناد واملكابرة، ولكن اإلشكالية 

أن قطر ال تدرك حدود التدخل اإلقليمي لحاميتها يف 
حال نشوب أزمة عسكرية، فإيران لن تجازف بخوض 
حرب قد تنتهي باستدراجها لرصاع عسكري مبارش مع 
الواليات املتحدة من أجل حامية قطر، السيام أن نهاية 
قطر تنطوي عىل مكسب اقتصادي حيوي إليران من 
خالل السيطرة عىل مواردها الغازية. والوضع بالنسبة 
لرتكياً أيضاً معقد فاألتراك لن يخوضوا حرباً من أجل 
األمريكية  الحسابات  أن  يدركون  قطر، وهم  حامية 
العريب  الخليج  منطقة  اشتعال  عىل  قيوداً  تضع 
عسكرياً، ولكن ذلك ال ينفي أن القدرات العسكرية 
الرتكية بشكل عام غري مؤهلة لخوض رصاع عسكري 
قد يطول يف منطقة جغرافية بعيدة، السيام أن تركيا 
تعتمد كقوة عسكرية عىل دعم حلفائها األطلسيني، 

الذي يبدو بعيد املنال يف هذه الحالة.
تخطئ قطر مرة تلو األخرى يف فهم دالالت وأبعاد 
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حسن  إبداء  تحاول  وال  األربعة،  الدول  تحركات 
إلثبات  إيجابية  خطوة  تبني  إىل  واملبادرة  النوايا 
صدقيتها يف تسوية األزمة، فاجتامع املنامة األخري 
كان مبنزلة نداء جديد ونافذة فرص أخرى لقطر 
لالستجابة إىل دعوات وقف دعم اإلرهاب، وهي 
الدعوات التي تحظى بإجامع دويل، يقابله تجاهل 
عقابية  إجراءات  عن  اإلعالن  عدم  ورغم  قطري. 
جديدة ضد قطر، فإن االجتامع كان محطة مهمة 
بني  املستمر  والحوار  والتشاور  التنسيق  إطار  يف 
ال  إجراءات  عن  اإلعالن  فعدم  العريب،  الرباعي 
رمبا  االتفاق عىل خطوات  احتاملية  مطلقاً  ينفي 
تفضل الدول األربعة عدم اإلعالن عنها يف الوقت 
الراهن، أو إخضاعها للدراسة بشكل دقيق، تفادياً 
للتسبب يف أي معاناة للشعب القطري، وما يؤكد 
البحريني قد حرص عىل  الخارجية  ذلك أن وزير 
التأكيد خالل املؤمتر الصحفي عىل أن ”قراراتنا لن 
يوفر  ما  ومدروسة“،  واضحة  بل  مترسعة  تكون 
إشارة قوية عىل أن هناك تفاهامت بشأن إجراءات 
عقابية جديدة ال تزال تخضع للدراسة من مختلف 
قطر  تستقبلها  ال  رسالة  وهي  والجوانب،  األبعاد 

بالشكل املرجو يك تفهم معناها ودالالتها.
تخطى قطر أيضاً حني تسئ فهم الهدوء الظاهري 
الفرتة األخرية، فلم تالحظ  األزمة يف  الذي يغلف 
يف  األربعة  للوزراء  السيايس  الخطاب  لغة  أن 
أكرث  بطابع  اتسمت  قد  املنامة  اجتامع  ختام 
تشدداً وحزماً عن ذي قبل مع امليل نحو الرتيث  
ذلك  انعكس  وقد  األزمة،  معالجة  يف  والعقالنية 
السعودي  الخارجية  وزير  ترصيحات  يف  تحديداً 
الذي اعترب أن شكوى قطر بشأن الحج متثل تدخالً 
يف سيادة اململكة، معترباً ذلك مبنزلة ”إعالن حرب“ 
الرد عىل أي طرف  أن بالده تحتفظ بحق  مؤكداً 

الرشيفني،  الحرمني  عىل  اإلرشاف  بتدويل  يطالب 
عقب  هذا  كالمه  الجبري  عادل  الوزير  أكد  وقد 
ما  ”العربية“،  قناة  مع  حديث  الصحفي  املؤمتر 
يعكس الجدية يف الرد عىل السلوك القطري حيال 
العربية  للمملكة  بالنسبة  الحساس  امللف  هذا 
التصعيدي  الخطاب  هذا  يعكس  كام  السعودية، 
لوجود ”تفاهامت“ قد متت  احتاملية عالية جداً 
خالل اجتامع املنامة بني الدول األربعة للرد عملياً 
عىل املخطط القطري، الذي يدرك الجميع أنه تم 
بإيعاز من إيران، التي تتبنى النهج ذاته يف التعامل 
مع ملف الحج وتزج به يف خالفاتها السياسية مع 

اململكة العربية السعودية.
البيان  يف  وردت  قد  ”الحوار“  كلمة  أن  يالحظ 
الِختامي الرّسمي الجتامع املنامة للمرّة األوىل منذ 
بداية األزمة، وهذا بحد ذاته توجه إيجايب وإبداء 
حسن نوايا مل يقابل بجدية من جانب قطر، ويشري 
التحليل إىل أن هناك توجه من قبل الدول األربعة 
األزمة  مع  التعاطي  ملسارات  أوضح  إطار  لوضع 
الدول  هذه  أبدت  حيث  املقبلة،  املرحلة  خالل 
استعدادها للحوار مع قطر رشيطة أن تعلن عن 
رغبتها الصادقة والعملية يف وقف دعمها ومتويلها 
الكراهية  لإلرهاب والتطرف، ووقف نرش خطاب 
والتحريض وااللتزام بعدم التدخل يف شؤون الدول 
األخرى. وبالتايل فلم يعد باب الحوار مغلقاً منعاً 
ملزايدات األطراف اإلقليمية الداعمة لقطر، والتي 
ال تكف عن الدعوة للحوار لحل األزمة، ومطالبة 
فكان  الحوار،  لدعوات  باالستجابة  األربعة  الدول 
ويكشف  الحوار  رشوط  يحدد  إطاراً  وضع  لزاماً 
الحوار رشيطة  فكرة  حيال  األربعة  الدول  انفتاح 
أبدت  فقد  لذا  ومتطلباته.  لرشوطه  االستجابة 
تخيل  برشط  للحوار  استعدادها  األربعة  الدول 

قطر عن ”دعمها لإلرهاب“ وأن ”تعلن عن رغبتها 
الصادقة والعملية يف وقف دعمها ومتويلها لإلرهاب 
والتحريض  الكراهية  خطاب  ونرش  والتطرف 
وااللتزام يف عدم التدخل يف شؤون الدول األخرى“. 
يف  تم  قد  الحوار  عىل  املوافقة  فإعالن  وبالتايل 
اجتامع املنامة ولكن برشوط واضحة ومحددة هي 
قُبول دولة قطر باملَطالب الـ 13، واملبادئ الستّة 
التي جرى تحديدها يف اجتامع القاهرة (5 يوليو)، 
بأنه لن تكون  التنفيذ، علامً  آليات  واالتفاق عىل 
ُهناك أي ُمفاوضات حول هذه املَطالب، وبعد ذلك 
املخطط  يجيد  مل  التي  الرسالة  الحوار. وهي  يأيت 

السيايس القطري استقبالها وفهمها حتى اآلن.
شقت قطر الصف حينام لجأت إىل كشف وجهها 
الحقيقي يف ذروة االصطفاف العريب واإلسالمي يف 
مواجهة التهديد االسرتاتيجي اإليراين، وتأكد للجميع 
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الخارجية  لوزارة  األخري  اإلعالن  ومع 
القطرية عن عودة سفري قطر يف إيران 
عيل بن أحمد السليطي والذي استأنف 
عمله يف مقر السفارة القطرية يف طهران 
آخر  أسقط  الحمدين"  "نظام  يكون   ،
قناع له وأثبت مبا ال يدع مجال للشك 

عن عالقته املشبوهة بالنظام اإليراين.
من  العديد  يف  التوجهات  تلك  برزت 
ترصيحات  يف  سواء  السابقة  املواقف 
القوية  العالقة  يف  وتغزله  متيم  االمري 
مع إيران أو يف وقوفه مع حق إيران يف 
استئناف برنامجها النووي أو يف االتفاقية 
األمنية املوقعة بني البلدين ، كام يظهر 
ذلك جليا يف عالقتها الخفية مع أذناب 
املنطقة وبشكل خاص حزب  إيران يف 
دوران  يفرس  ما  وهو   ، والحوثني  الله 
آلتها اإلعالمية يف الفرتة االخرية وبشكل 
العريب  التحالف  مكثف لتشويه صورة 
اإلعالم  بجانب  واالصطفاف  اليمن  يف 

اإليراين واإلعالم الحويث .
والشك أن الخطوة التي اقدمت عليها 
له  طهران  اىل  سفريها  بإعادة  الدوحة 
العديد من الرسائل والدالالت ، أبرزها 
دعم  نهج  النظام يف  هذا  استمرار  هو 
لسياسة  وتطبيق  املنطقة  يف  اإلرهاب 
دول  تجاه  العدايئ  والسلوك  االستفزاز 
الشقيقة  خاص  وبشكل  املقاطعة 

الكربى اململكة العربية السعودية .
وخطورة ذلك تتمثل يف استمرار "نظام 
دول  مع  األزمة  تعميق  يف  الحمدين" 
الدوحة  انسالخ  إىل  واالتجاه  املقاطعة 
من محيطها العريب ومن اإلجامع عىل 

مكافحة اإلرهاب يف املنطقة .
وسيكون الشعب القطري هو الضحية 
ملغامرات "نظام الحمدين" وعىل كافة 
ايران  أن  يؤكد  فالتاريخ   ، األصعدة 
صناعة  يف  مستمر  وبشكل  تسعى 
وعسكرية  وسياسية  عقائدية  كيانات 
لها يف الدول العربية ، سعيا منها لتنفيذ 
أجنداتها ومخططاتها لتفتيت وتقسيم 

املنطقة .
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أنه رغم ادعاءات الخالف الظاهري بينهام يف بعض 
امللفات واملواقف، إال أن املصالح املشرتكة جمعت 
بني إيران وقطر منذ أعوام، فإيران التي تبحث لها 
عن دور يف منطقة الخليج العريب وتسعى لتحقيق 
مطامعها وبذلت كثري من الجهد لتقويض مجلس 
مبشاركتها،  بديلة  أمنية  ترتيبات  وانشاء  التعاون 
الصغرية هي  االتجاه نفسه، فقطر  تشاركها قطر 
العريب  العامل  يف  نفوذها  لزيادة  تسعى  األخرى 
الهدف  جمعهم  وهكذا  جريانها،  حساب  عىل 
نفسه، لرتتبط العالقات اإليرانية القطرية بروابط 
وثيقة عىل مدى سنوات، عكس أشقائها يف الخليج 
الذين أدركوا منذ اللحظة األوىل مآرب إيران من 
وبحسب  املنطقة.  يف  ومطامعها  نفوذها  فرض 
الدول  مع  قطر  أزمة  إيران  استغلت  فقد  خرباء، 
الداعية ملكافحة اإلرهاب لشق الصف الخليجي، 
كام أكدت تقارير غربية أن إيران أججت األزمة، 
قادة  فإن  تاميز“،  ”نيويورك  صحيفة  وبحسب 
أسهموا يف  ولكنهم  باألزمة  فقط  يرحبوا  مل  إيران 
بترصيحات مسؤويل  سياسياً  كان  اشتعالها، سواء 
والهجوم  قطر  لدعم  الخارجية  وجوالتهم  إيران، 
عىل الدول الداعية ملكافحة اإلرهاب، أو اقتصادياً 
من خالل فتح أجوائهم وإرسال منتجاتهم الغذائية 
وافتتاحها لخط غاز بوشهر لزيادة إنتاج قطر من 
الغاز، أو عىل املستوى اإلعالمي، فاإلعالم اإليراين 
مل يتوقف عن الشحن وإشعال األزمة منذ بدايته، 
إضعاف  أجل  من  االتجاه  هذا  يف  تسري  وقطر 
يف  الخالفات  وتعميق  الخليجي،  التعاون  مجلس 
الصف الخليجي، ومن املتوقع أن تدفع قطر مثناً 
دعم  امليض يف  تستطيع  ال  إيران  لذلك ألن  غالياً 
قطر، السيام إذا عادت إىل مربع العزلة األمرييك 

مجدداً خالل املرحلة املقبلة. 
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التحديات  من  النوع  هذا  مواجهة  تتطلب 
والتهديدات وجود سياسات واسرتاتيجيات عرصية 
والدقة  بالقوة  وتتسم  التغري،  رسعة  تواكب 
والشمولية، حيث تبذل الدول عىل اختالف قدراتها 
حثيثة  جهوداً  الدولية  الساحة  عىل  ومكانتها 
ومن  الرسيعة،  املتغريات  بهذه  للحاق  ومتسارعة 
آليات  ووضع  القوانني،  ترشيع  الجهود  تلك  أهم 
عدم  لضامن  واملتكاملة،  الشاملة  العمل  وأطر 

بني  واالسرتاتيجيات  السياسات  هذه  يف  التعارض 
األجهزة الحكومية وغري الحكومية. 

أهمية التكامل
عىل  الحفاظ  الدولة  بقدرة  الوطني  األمن  يقاس 
والحفاظ  أراضيها،  وسالمة  ووحدة  املادي  تكاملها 
العامل،  دول  بقية  مع  االقتصادية  العالقات  عىل 
وفقاً لرشوط مقبولة، ولحامية طبيعتها ومؤسساتها 

خارجي،  تهديد  أي  من  فيها  الحوكمة  ونظام 
باإلضافة إىل السيطرة عىل حدودها. ونجد يف واقع 
الدول أمثلة كثرية توضح الحاجة املاسة للتكامل يف 
نرى  حيث  الوطني،  األمن  واسرتاتيجيات  سياسات 
االقتصادية  بالتنمية  تختص  اسرتاتيجية  وجود  أن 
قد تتعارض مع وتؤثر عىل االسرتاتيجية األمنية، فلو 
طرحنا عىل سبيل املثال ملف الرتكيبة السكانية يف 
دول الخليج والذي يعترب مرتبطاً بالجوانب األمنية 
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مع  ولكنه  مبارشاً،  ارتباطاً  والسياسية  واالجتامعية 
االقتصادية  التنمية  مع  مبارشاً  ارتباطاً  مرتبط  أنه 
العالقة،  حيث  من  يختلف  أنه  إال  الدول  تلك  يف 
حيث أن هناك الكثري من املختصني الذين يرجحون 
املبالغة يف  وعدم  امللف،  التغايض عن هذا  أهمية 
تأثرياته عىل األمن الوطني من أجل تحقيق املصالح 

االقتصادية.
كام نجد أن تدخل دول التحالف يف امللف اليمني 
وبالرغم  األمل  وإعادة  الحزم  عاصفة  خالل  من 
من  وبتفويض  الرشعية  الحكومة  من  بدعوة  انه 
مجلس األمن، إال أنه مع ذلك يجد املتتبع لإلحداث 
العسكرية  العمليات  لهذه  انتقادات  بل  تحفظات 
من بعض الدول التي تعد صديقة وترتبط برشاكات 
مع دول التحالف، وذلك نتيجة لجهود دبلوماسية 
معادية  جهات  بها  تقوم  وإعالمية  ومعلوماتية 
لهذه  والشعبي  الرسمي  الرأي  عىل  التأثري  بهدف 
الدول، سعياً منها إىل قلب الحقائق، وبالتايل مامرسة 
الضغط عليها وإقناعها لوقف العمليات العسكرية، 
الرتابط والتأثري املتبادل عىل  ومن هنا نرى وضوح 
الوطنية، وأهمية وجود  السياسات واالسرتاتيجيات 
واملصالح  األهداف  لتحقيق  بينها  وتنسيق  تكامل 

الوطنية. 
كام تجدر اإلشارة إىل أن الحاجة لهذا التكامل تكون 
يف  فنجد  األزمات  وقت  يف  ووضوحاً  أهمية  أكرث 
هذه الفرتة الزمنية الحرجة تعرض اململكة العربية 
نتيجة  االنتقادات  من  لعدد  الشقيقة  السعودية 
ملواقفها املرشوعة يف مواجهة التهديدات اإلقليمية 
التوجه للوقوف  التي تهدد املنطقة، وقيادتها لهذا 
ضد رغبة بعض القوى اإلقليمية يف الهيمنة وزعزعة 
األمن واالستقرار يف املنطقة بشكل عام، و يف دول 
الخليج العريب بشكل خاص، فرنى أن جهوداً تبذلها 
األطراف املعادية لكسب التأييد الشعبي والرسمي 

للدول املؤثرة يف الساحة الدولية، من خالل حمالت 
دبلوماسية وإعالمية، واستغالل بعض املنظامت غري 
الحكومية يف إرسال رسائل إعالمية هدامة معتمدة 
عىل معلومات مغلوطة، ونتيجة لذلك، نرى أهمية 
تكامل  املعادية من خالل  السياسات  تلك  مواجهة 
وتنسيق السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية وخاصة 
من  لها  ملا  واإلعالمية،  واملعلوماتية  الدبلوماسية 
العمل  و  الدولة،  قوة  أدوات  بكافة  وثيق  ارتباط 
ذلك،  وخالف  ومدروس،  ممنهج  وتناغم  قرب  عن 
للقدرات  ومبدداً  ومهدراً  باهظاً  الثمن  سيكون 

الوطنية. 
وأهم  ابرز  من  أنها  عىل  اإلمارات  دولة  إىل  ينظر 
الوطني، حيث  الناجحة يف االهتامم باألمن  األمثلة 
وطنية  سياسة  إيجاد  عىل  الرشيدة  القيادة  تحرص 
متوازنة ومواكبة لتطورات األحداث لتحقيق األمن 
ذلك،  يتعدى  بل  أبعاده،  وبكل  الدولة  يف  الوطني 
مسؤولية  عليها  أن  إىل  اإلمارات  دولة  تنظر  حيث 
الدويل،  واالستقرار  اإلقليمي  األمن  يف  املساهمة 
الدولة  ومساهامت  دور  يف  واضحاً  ذلك  كان  وقد 
يف  املشاركة  أبرزها  من  والتي  والدولية،  اإلقليمية 
صاحب  أصدر  ولقد  اإلرهاب،  ومحاربة  مواجهة 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفه  الشيخ  السمو 
الدولة ’حفظه الله‘ قانوناً اتحادياً عام 2006 يقيض 
بإنشاء املجلس األعىل لألمن الوطني، بهدف تحقيق 
األمنية  الجوانب  جميع  من  وسالمته  االتحاد  أمن 
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية وغريها، 
كام  القانون،  هذا  يف  عليه  منصوص  هو  ملا  وفقاً 
رقم  اتحادي  بقانون  مرسوماً  الله»  «حفظه  أصدر 
الدفاع  (1) لسنة 2012 بإنشاء كلية تسمى «كلية 
املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  تتبع  الوطني» 
بإعداد  وتختص  أبوظبي،  مدينة  يف  مقرها  ويكون 
ورفع  واملدنية،  العسكرية  القيادات  وتأهيل 

وتهديدات  تحديات  وتقييم  تحديد  عىل  قدراتهم 
أسس  وفهم  والدويل،  واإلقليمي  الوطني  األمن 
أجل  من  الدولة  موارد  وتوظيف  إدارة  ومتطلبات 

حامية املصالح الوطنية.

السياسة واالسرتاتيجية االستباقية 
والحكومات  للدول  املرشوعة  الحقوق  أبرز  من 
شعوبها  لدى  اإليجابية  صورتها  برسم  املبادرة 
وللعامل، وعدم السامح لجهات ذات أجندات خاصة 
رسم  من خالل  سلبية  وبصورة  الدور،  بهذا  للقيام 
صورة مغلوطة لخدمة أهداف سياسية، فكثري من 
شعوب العامل ال تعرف عام يجري يف العامل إال من 
خالل اإلعالم، فمن يبادر يف إرسال معلومة سيكون 
له األولوية يف رسم الصورة لدى تلك الشعوب سواء 
املعلومة،  تصل  وعندما  سلبية،  أم  إيجابية  أكانت 
وترتاكم مع التكرار، وتحدث تأثريها يصعب تغيريها، 
وإن أمكن التغيري فسيتطلب ذلك جهوداً مضاعفة 
املستهدفة  الدول  متلك  ال  وقد  باهظة،  وتكلفة 
إال  متلك  وال  املرحلة،  تلك  يف  القدرات  وال  الوقت 
سياسة  وجود  يتطلب  ولذلك  للواقع،  االستسالم 
واسرتاتيجية استباقية بدالً عن القيام بدور املدافع، 
وبصورة  الوطني  األمن  سياسات  تكامل  من  فالبد 
البيئة  تشكيل  يف  املساهمة  إىل  سعياً  استباقية 
من  عليها  والتأثري  واملحلية،  الدولية  االسرتاتيجية 
خالل األدوات املرشوعة املختلفة للدول، شامالً ذلك 
واالقتصاد  واإلعالم  واملعلوماتية  الدبلوماسية  األداة 
الحقيقية  الصورة  وجود  ومع  األخرى،  واألدوات 
والواقعية ستتضاءل فرص الصور املغلوطة، وبالتايل 

سيقل تأثريها عىل األمن الوطني للدول. 

املتابعة والتقييم 
االسرتاتيجية  للبيئة  والتقييم  املتابعة  مرحلة  متثل 
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السياسات  إعداد  املختلفة خالل  بأبعادها  السائدة 
التي  املراحل  أهم  من  الوطنية  واالسرتاتيجيات 
البيئة،  لتلك  عميق  وبفهم  بعناية  تتم  أن  يجب 
الدويل،  الصعيد  عىل  املؤثرة  الدول  عىل  بالرتكيز 
الوصول  املراد  والنهايات  نظام سيايس  فيها من  مبا 
املعادية  للدول  والوسائل  والطرق  واألساليب  إليها 
غري  املنظامت  إىل  إضافة  واملحايدة،  والصديقة 
حكومية، فمن خالل املتابعة والتقييم سيتم التعرف 
عىل التحديات والتهديدات والفرص املتاحة وكيفية 
وكافة  والوسائل،  الطرق  حيث  من  معها  التعامل 
السياسات واالسرتاتيجيات  برسم  املتعلقة  الجوانب 
فمع  عليها،  واملحافظة  الوطنية  املصالح  لتحقيق 
عدم توفر الفهم الدقيق لتلك البيئة ستكون هناك 
مخاطرة كبرية تتمثل بعدم الوقوف عىل التهديدات 
يف الوقت املناسب، وضياع كثري من الفرص، وبالتايل 
ستكون ردود األفعال الوطنية للدول صعبة ومعقدة 
املتأنية  الدراسة  ستساعد  حيث  للغاية،  ومكلفة 
الحكومية  الجهات  خالل  من  البيئة  لتلك  والفهم 
مبا  التنبؤ  يف  والدراسات  الفكر  ومراكز  املعنية 
الصدمات  وتجنب  املناسب  الوقت  يف  عمله  ميكن 
واملمنهج  الدقيق  الفهم  يوفر  كام  االسرتاتيجية، 
فرصة  املناسب  الوقت  يف  االسرتاتيجية  للبيئة 
استباقية،  بطريقة  الوطنية  التهديدات  التعامل مع 
وقبل وقوع الخطر والحدث الذي يؤثر عىل األمن 
من  التقليل  أو  الحدث  تجنب  وبالتايل  الوطني، 

تأثريه يف حال وقوعه.
من الجوانب الحيوية املعايري التي يجب أن تراعى 
األمن  واسرتاتيجيات  سياسات  تنفيذ  وسائل  يف 
ال  معروف-  هو  وكام   - حيث  للدول،  الوطني 

السياسات، فمع توفر  تلك  النجاح عند رسم  يقف 
معايري  أعىل  ضمن  معدة  واسرتاتيجيات  سياسات 
الدقة والنجاح، إال أنه بدون توفر الوسيلة املناسبة 
املرسومة  األهداف  تحقيق  نجاح  نسب  ستكون 
محدودة جداً، وخاصة يف مجال األداة الدبلوماسية 
فالثقة واملصداقية لجهة  اإلعالمية،  أو  واملعلوماتية 
األمن  التنفيذ تعد من أهم عوامل نجاح سياسات 
االستثامر يف  بدون  يتم  أن  الوطني، وهذا ال ميكن 
بتنفيذ  املعنية  البرشية  للموارد  والتأهيل  التعليم 
بالتعليم  مرتبط  بدوره  والذي  السياسات  تلك 

مبختلف مراحلة.
قد  بيئة  فيها  األثر  إحداث  املراد  البيئة  أن  حيث 
تكون عىل درجة عالية من الوعي والثقافة، ومتتلك 
البحث والتقيص والحوار، بحثا عن  مهارة عالية يف 
الثقافة  توفر  أهمية  إن  كام  املعلومة،  ودقة  صحة 
يف  أهمية  تزداد  التنفيذ  لجهات  العالية  واملهارة 
وقت األزمات، وعند وجود صورة سلبية سابقة لدى 
املتلقي، سواء أكان متعلقاً بجهة تنفيذ السياسة أم 
بالسياسة بحد ذاتها، وذلك نتيجة لرتاكامت تكونت 
عىل مدار سنوات عديدة، وخربة التعامل مع هذه 
الجهات، فعندما نتحدث عن دولة ما، أول ما يتبادر 
إىل الذهن سمعة الدولة، وسياستها، وشعبها، ومدى 
تكونت  سابقة  لرتاكامت  إال  ذلك  وما  مصداقيتها، 
الدول  تلك  وأفعال  أقوال  رسمتها  لصورة  نتيجة 

وشعوبها.
الدولة يف تحقيق األمن  كام إن تكامل أدوات قوة 
أولوية متقدمة وأهمية كربى، يعترب  يأخذ  الوطني 
يف  االسرتاتيجيات  تلك  مراحل  بني  أيضاً  التكامل 
تلك  نجاح  تقييم  مرحلة  أهمها  األهمية،  غاية 

تنفيذها، فالبد من  السياسات واالسرتاتيجيات بعد 
وجود مؤرشات أداء توضح مدى نجاح تلك السياسة 
واالسرتاتيجية، فمن خالل تلك املؤرشات ميكن التنبؤ 
ما  إجراء  سواء  عمله  يجب  ما  ومعرفة  باملستقبل، 
أو  واالسرتاتيجية  السياسة  لتلك  تعديالت  من  يلزم 

استثامر النجاح وما تم إنجازه. 

الخالصة
يف  ويقع  قصوى  أهمية  الوطني  لألمن  أن  يتضح 
عىل  ويشتمل  والحكومات،  الدول  أولويات  قمة 
جملة من املفاهيم وآليات العمل وإجراءات تهدف 
وهي  عليه،  واملحافظة  الوطني  األمن  تحقيق  إىل 
والتهديدات  التحديات  ملواكبة  مستمر  تسارع  يف 
املتغرية للبيئة االسرتاتيجية، والتي بدورها تستهدف 
املصالح العليا للدول والشعوب، ومع تلك الجهود، 
تواجه  زالت  ما  الوطني  األمن  سياسات  أن  إال 
تحديات أبرزها التكامل والتنسيق، والعمل املتوازي 
لالسرتاتيجيات، إضافة إىل اعتبارات القانون الدويل، 
عىل  املبني  والتحليل  اإلنسان،  حقوق  وملفات 
املتابعة  إن  االسرتاتيجية، كام  للبيئة  العميق  الفهم 
ومؤرشات  مقاييس  عىل  املبني  املستمر  والتقييم 
الدقيقة ستوضح مدى نجاح تلك السياسات  األداء 
والحاجة إىل إجراء التعديالت الالزمة، وعليه، يكون 
مرتبطاً  وازدهارها  واستقرارها  الدول  مستقبل 
واسرتاتيجيات  سياسات  نجاح  مبدى  وثيقاً  ارتباطاً 
مواجهة  عىل  وقدرتها  وتكاملها،  الوطني  األمن 

التحديات والتهديدات.
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هذا األمر دفعني بدوره إىل اإلعداد لتأليف كتاب 
بعنوان «زايد هوية وطن» أتطلع بإذن الله لالنتهاء 
منه يف بداية العام القادم، ومبا أن عام 2018م هو 
عام زايد فأسري مع القارئ الكريم لتبيان كيف هي 
أهمية الُهوية لدى الشعوب، فكيف إذا كان زايد 

ُهوية لشعبه.
كيف ذلك؟ يتسائل القارئ وتأتيه اإلجابة بالسامح 

يف الذهاب معه يف هذه الرحلة.
إىل  الذهاب  وأصحابك  أنت  تقرر  إجازة  يف  أنت 
خالل  إجازتك.  لقضاء  الخليجية  الدول  إحدى 
تجولك يف إحدى املراكز التجارية وأنت يف حديث 
مع أصدقاءك تتفاجئ بعبارة «مرحبا بعيال زايد»، 
ينظر كل واحد منكم لآلخر باعتزاز، فهل هناك فخٌر 
يضاهي اعتبارك ابن من أبناء زايد طيب الله ثراه.

زيارة  اإلجازة  نفس  خالل  وأصدقائك  أنت  تقرر 
الرتاثية  األسواق  إحدى  ويف  أخرى،  خليجية  دولة 
«هال  يقول  بعيد  من  بصوت  وإذا  الدولة  لتلك 

بعيال زايد».
ما  وأصدقائك  ألقربائك  لتحيك  وطنك  إىل  تعود 
الدهشة عىل محياهم،  عبارات  ترتسم  حدث. ال 

يفاجئك الجميع بأنهم صادفوا املوقف ذاته. 
«هل  أصدقائك  أحد  يقول  ذاتها  الجلسة  خالل 
تعلمون أن هناك تغريدة للدكتور طارق الحبيب 
 1552 من  أكرث  بها  التغريد  إعادة  تم  تويرت  عىل 
مغرد!!».   234 من  أكرث  مفضلة  يف  وجاءت  مرة، 
بذاك؟».  هذا  شأن  «وما  مستغرباً  إليه  تلتفت 
يُجيب سأقرأ عليك التغريدة لتعلم ما هو الرابط 
«فتيات إماراتيات يف مدينة العني يعملن يف صنع 
قطع غيار الطائرات ويتم تصديرها ملختلف رشكات 
يا  العاملية مثل بيونغ وإيرباص. علميهن  الطريان 

بنت زايد».
والسؤال هنا إىل ماذا نصبوا حني نقول «زايد ُهوية 

وطن»؟
من  العربية  اللغة  يف  الُهوية  مصطلح  جاء  بدايًة 
فالُهوية يف مفهومها هي مجموعة  كلمة: «هو». 
الشخص  عىل  بدورها  تضفي  التي  السامت  من 
أو املجموعة عنارص متيزها عن غريها. وميكن أن 
قبيل  من  السامت  من  العديد  يف  الُهوية  تتبلور 
الُهوية الوطنية، والدينية، واللغة، والعرق، والتاريخ 

والحضارة والثقافة وغريها.  
ويالحظ أن هناك العديد من الُهويات ال تنحرص 
بل  محددة،  دولة  يف  يعيش  بعينه  شعب  عىل 
ومشاطرة  متاثل  لرنى  القارات  لتتخطى  تتعداه 
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الدين  هوية  قبيل  من  العنارص  لتلك  للشعوب 
واللغة. ولكن تأيت الُهوية الوطنية بدورها لتعطي 
لكل شعب يف أي دولة خصوصية متيزه عن غريه من 
الشعوب، فالسعوديون والبحرينيون مثالً يتفردون 
دون غريهم بهويتهم السعودية والبحرينية وكذلك 
الحال بالنسبة لبقية دول الخليج. األمر ذاته ينطبق 
عىل املرصي والعراقي وغريهم من الدول العربية 

وغريها. 
وماذا عن الهوية التي يتفرد بها اإلمارتيني باإلضافة 

إىل الهوية الوطنية؟
ملا كان شعب دولة اإلمارات حاله يف ذلك حال بقية 
الشعوب فقد أصبح له عنارص ُهوية مشرتكة سواء 
ُهوية اللغة أو الدين أو الثقافة أو التاريخ وغريها ما 
جعلت مسألة الرتابط والتجانس والوحدة بني هذا 
الشعب أمر طبيعي مل تواجهه أية إشكاليات مثل 
التي تشرتك  الشعوب األخرى  التي تواجهه بعض 
يف وطن واحد ولكنها تتباين يف بعض الُهويات مام 
تجانس  تحقيق  صعوبة  األحيان  بعض  يف  يخلق 

قوي بني فسيفساء املجتمع.
خلقه  عىل  كريم  وتعاىل  سبحانه  الله  كان  وملا 
الله عىل شعب اإلمارات بأن يأيت «زايد  فقد من 
الخري» ليكون مؤسس وقائد لهذا الوطن، ويدفع 
بحبه لشعبه ألن يضفي قيمة جديدة مضافة إىل 
العنارص األخرى التي تربط هذا الشعب. فباإلضافة 
إىل الُهوية الوطنية وهوية اللغة والدين والتاريخ 
اإلمارات، جاء حكيم  التي تجمع شعب  والثقافة 
قبل  القايص  قلب  يف  محبة  من  تركه  وما  العرب 
الداين ليعطي شعب اإلمارات ُهوية فريدة اقرتنت 

بشخصية عظيمة فرضت احرتامها عىل الجميع. 
فحني يسمع أي مواطن إمارايت عبارة «عيال زايد» 
أصبح يدرك متاماً أن املغفور له قد ميزه عن جميع 
وحدة  يف  رئيس  عنرص  أصبحت  بُهوية  الشعوب 
لشعبه  زايد  حب  جاء  لقد  الشعب.  هذا  وقوة 
فريدة  حاله  ليخلق  ينضب  ولن  مل  الذي  وغدِقه 
من االنصهار والتآلف واملحبة بني هذا القائد وبني 

شعبه. فأصبح زايد األمة واألمة زايد. 
من هذا املنطلق مل يعد زايد فقط قائد ومؤسس 
لدولة اإلمارات فحسب، بل أصبح «هوية» أساسية 

لدى شعب اإلمارات فـ «زايد ُهوية وطن».
«زايد ُهوية وطن» تتطلب بدورها أن يتم غرسها 
يف الوجدان اإلمارايت ليجد فيها عنرص مضاف إىل 
الوطنية  فاملظلة  وتجانسه،  الشعب  هذا  وحدة 
وهويتها للشعب اإلمارايت ال ميكن أن تنفصل عن 

الُهوية املستقاة من زايد.
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شعب  حل  التوجهات،  لهذه  طبيعية  وكنتيجة 
العامل، وحققت  يف  أسعد 12 شعباً  اإلمارات بني 
دولة اإلمارات مكانة متقدمة يف تقرير السعادة 
العاملي الذي يصدر سنوياً بإرشاف األمم املتحدة 
تتويجا  اإلنجاز  هذا  ليأيت  دولة...   155 ويشمل 
يف  الحكومية  الجهات  جميع  لجهود  لتضافر 
السعادة  بيئة  عززت  ومبادرات  برامج  تطوير 
يدعم  ما  اإلمارات،  دولة  مجتمع  يف  واإليجابية 
مسريتنا لنصبح مركزاً عاملياً للسعادة واإليجابية. 

مجتمعية  وثقافة  فكراً  السعادة  تبنت  اإلمارات 
وهي تدرك أن السعادة ليست مفهوماً طارئاً أو 
عىل  قائم  علم  بل  فلسفياً،  نقاشاً  أو  مستحدثاً 
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نظريات وتطبيقات عملية وتجارب حية ألهمت 
اإليجابية  تبني  عرب  حياتهم  وجهة  لتغيري  الناس 
ونحن  ومتطلباتها...  الحياة  تحديات  مواجهة  يف 
يف اإلمارات ندرك من خالل تجربة متواصلة منذ 
قيام الدولة أن دور الحكومة مجتمعة هو تهيئة 

البيئة وتوفري الظروف لألفراد لتحقيق السعادة.
تتجىل السعادة يف صور متعددة، يشكل العطاء 
كقيمة إيجابية سامية واحداً من أبرزها.. والوالء 
للوطن وخدمته أعىل درجات العطاء، ما يتجسد 
يف رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“، الذي يؤكد أن 
”دولة اإلمارات سطرت إنجازات عاملية يف العطاء 
العطاء والبذل كأحد أهم  ونسعى لرتسيخ قيمة 
الحقيقية  املواطنة  اإلماراتية،  الشخصية  مميزات 
إفناء  حد  يصل  عطاء  بل  باستمرار  أخذا  ليست 

الذات يف سبيل الوطن“.

السمو  صاحب  يتبناه  الذي  املنهج  ذات  وهو 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
الله“، الذي يؤكد عىل أولوية العطاء: ”بنى زايد 
هذا  يف  وغرس  منفتحا  طموحا  متعلام  شعبا 
الشعب أجمل معاين البذل والعطاء وحب الخري.. 
والبذل  سعادة  الناس  وخدمة  سعادة  العطاء 
الخري  إال  لشعبنا  نريد  وال  سعادة  مقابل  دون 

والسعادة“.
يدعم ذلك قناعة صادقة يعرب عنها صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
بقوله ”إن  املسلحة،  للقوات  القائد األعىل  نائب 
عطاء شهدائنا ال يقدر بثمن ألن بذل األرواح هو 
أبطالنا  تضحيات  إن  للوطن....  يقدم  ما  أسمى 
لن تذهب سدى وإن عطاءهم سيخلد يف ذاكرة 
بثبات  والسري  العمل  سنواصل  ونحن  الوطن.. 
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ملزيد من الرفعة للوطن“.
االنتامء  عن  تعبرياً  للوطن  اإلنسان  يقدمه  ما 
والوالء أسمى أشكال العطاء الذي يتجسد يف صور 
التضحية والبذل التي سطرها شهداؤنا يف القوات 
املسلحة خالل أدائهم واجبهم الوطني يف حامية 
األخطار،  وجه  يف  عنها  والدفاع  اإلمارات  مصالح 
هذا العطاء منقطع النظري ال يوازيه مرتبة إال ما 
فخرهم  عن  يعربون  الذين  الشهداء  ذوو  يقدمه 

واعتزازهم بتضحيات أبنائهم.
من هنا جاء إعالن العام 2017 عاماً للخري، ومن 
ثم قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان بتكريس كافة مبادرات عام الخري لشهداء 
بعطائهم  واالعتزاز  للفخر  تأكيداً  ليمثل  الوطن، 

وتضحياتهم. 
يعطي  عندما  صورة  أجمل  يف  تتجسد  السعادة 
اإلنسان ليسعد اآلخرين، فالعطاء مصدر سعادة 

اإلنسان،  صحة  تحسني  يف  كبري  إيجايب  أثر  ذو 
وهذه حقائق علمية أثبتها العديد من الدراسات 
مناطق  ينشط  العطاء  أن  وجدت  التي  العلمية 
واالتصال  والسعادة،  باالستمتاع  املرتبطة  الدماغ 
عن  الناتجة  اآلالم  ويخفف  والثقة،  االجتامعي، 

األمراض املزمنة.

الرتبية األخالقية
القيم  هذه  تنمية  إىل  تسعى  اإلمارات  قيادة 
اإليجابية واألخالقية السامية وتعزيزها يف املجتمع 
املستقبل،  ركيزة  باعتبارهم  بها  الشباب  ومتكني 
وقد جاء توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
األخالقية“  ”الرتبية  مادة  باعتامد  نهيان  آل  زايد 
ليكلل توجهات اإلمارات يف  الدراسية  املناهج  يف 
من  متكاملة  منظومة  عىل  يرتكز  مجتمع  بناء 
”مهام  بقوله  سموه  أكده  ما  اإليجابية،  القيم 

بلغت الدول من تقدم علمي ومعريف وتقني، فإن 
دميومة بقائها مرهونة مبدى محافظتها عىل قيمها 
النبيلة ومتسكها مببادئها السامية، لتواصل طريقها 
العلم  نحو بناء حارضها ومستقبلها املرشق، وما 
الحضارية  للقيم  وإعالء  تجسيد  إال  جوهره  يف 

واألخالق اإلنسانية“.
ويف ضوء فلسفة العمل الحكومي املنسجمة مع 
التوجهات املجتمعية يف دولة اإلمارات واملرتكزة 
عىل غرس القيم اإليجابية وتعزيز السعادة، جاء 
واإليجابية  للسعادة  الوطني  الربنامج  اعتامد 
تعميم  يف  الحكومة  جهود  عميل  بشكل  ليؤطر 
وتتمثل  املجتمع،  يف  واإليجابية  السعادة  ثقافة 
من  اإلمارات  دولة  تكون  أن  يف  الربنامج  رؤية 
أكرث الدول سعادة يف العامل، وتركز رسالته عىل أن 
تكون السعادة واإليجابية أسلوب حياة والهدف 

األسمى للعمل الحكومي. 
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واإليجابية  للسعادة  الوطني  الربنامج  ويشتمل 
عىل ثالثة محاور رئيسية هي:

السعادة واإليجابية يف العمل، ونهدف من خالله 
يف  ومأسستها  واإليجابية  للسعادة  الرتويج  إىل 
بيئة  هي  مجاالت  ثالثة  خالل  من  العمل،  بيئة 
السعادة  وخدمات  واإليجابية،  السعيدة  العمل 
واإليجابية، وسياسات وبرامج السعادة واإليجابية.

تصميم  إىل  يهدف  واإليجابية:  السعادة  قياس 
السعادة  مستويات  لقياس  خاصة  مؤرشات 
بشكل  ومتابعتها  اإلمارات،  دولة  يف  واإليجابية 

دوري.

أسلوب حياة
إىل  ويهدف  حياة  كأسلوب  واإليجابية  السعادة 
كأسلوب حياة  السعادة واإليجابية  ثقافة  ترسيخ 

يف دولة اإلمارات ونرش الوعي بأهميتها لألفراد.
يف  واإليجابية  السعادة  بني  الدائم  الربط  هذا 
عمل الحكومة، يعكس فهامً عميقاً ألهمية القيم 
اإليجابية يف تعزيز سعادة اإلنسان وصناعة األمل 
مبستقبل أفضل، وهذه القيم متنوعة، من ضمنها 
االمتنان والتفاؤل والعطاء والتسامح، وغريها كثري.

السعادة واإليجابية عنرصان أساسيان يف معادلة 
تزال  وال  اإلمارات،  دولة  ابتكرتها  التي  النجاح 

وهام  يوم،  بعد  يوماً  تطويرها  عىل  تعمل 
واملشاريع  املبادرات  من  للكثري  دافعان  محركان 
إىل  باإلمارات  الوصول  إىل  الهادفة  والسياسات 
مصاف أفضل دول العامل يف كافة املجاالت بحلول 
يوبيلها الذهبي، والذكرى الخمسني إلعالن االتحاد 

يف العام 2021.
وطن  اإلمارات،  دولة  لخدمة  جميعاً  الله  وفقنا 
ورفعتها وعزها،  والدفاع عن مصالحها  السعادة، 
واالرتقاء مبوقعها بني األمم، وجعلنا عوناً يف الخري 

والعطاء لإلنسانية يف ظل قيادتنا الرشيدة.
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إىل  الولوج  أن  مبّكرا  الشاملية  كوريا  اقتنعت    
التي  الصارمة  التدابري  ظل  يف  النووي  النادي 
السالح  انتشار  ملنع  الدولية  املعاهدة  فرضتها 
انضاممها  ورغم  مستحيال..  أمرا  أضحى  النووي 
عنرص  امتالك  عىل  إرصارها  فإن  األخرية؛  لهذه 
منها  لالنسحاب  دفعها  تأمني؛  يف  والرغبة  الردع 
عام 2003؛ لتنهج بعد ذلك سبال ملتوية القتحام 
هذا املجال اعتامدا عىل سياسة فرض األمر الواقع؛ 
أعلنت  عندما   2006 عام  يف  لها  تحقق  ما  وهو 

بشكل رسمي نجاح تجربتها النووية األوىل..
هذا  عىل  والجهود  التجارب  ذلك  بعد  توالت 
الطريق.. وهو ما خلف أجواء من القلق والرتقب 
ككوريا  اإلقليمية  األطراف  من  عدد  أوساط  يف 
الكربى  الدولية  والقوى  واليابان..  الجنوبية 
فرض  عن  تتوان  مل  التي  املتحدة  كالواليات 
نظام  عىل  صارمة  وعسكرية  اقتصادية  عقوبات 
«بيونغ يانغ» الذي أدرجته ضمن الئحة «الدول 

املارقة» و»محور الرش»..
تحّدي  عىل  جانبها  من  الشاملية  كوريا  تّرص 
واالستمرار  األمريكية  والضغوطات  التهديدات 
وزير  أكّد  فقد  النووية؛  إمكانياتها  تطوير  يف 
«درس  لتلقني  بالده  استعداد  أخريا؛  خارجيتها 
ال  النووي  برنامجها  أن  معتربا  ألمريكا؛  قاس» 
التهديد  األمر إىل حّد  التفاوض.. بل وصل  يقبل 
الهادي  املحيط  يف  «غوام»  جزيرة  باستهداف 
بالصواريخ البعيدة املدى؛ قبل الرتاجع عن ذلك..

مل تفلح اإلدارات األمريكية املتعاقبة يف إغراء أو 
عن  الرتاجع  عىل  الشاميل  الكوري  النظام  إرغام 
عىل  املراهنة  أو  النووية؛  وتوجهاته  طموحاته 
إسقاطه من الداخل رغم اإلكراهات االجتامعية 

واالقتصادية التي تعرفها البالد.. 
يشري الكثري من الباحثني إىل أن املرونة التي تقابل 
بها بعض القوى الدولية الكربى هذا امللف؛ كام 
هو الشأن بالنسبة لروسيا؛ أو الصني التي تحتكر 
زهاء 90 باملائة من املبادالت التجارية الخارجية 
البلد..  أسهم بشكل ملحوظ يف متادي  مع هذا 
الضغوطات  تحّدي  طريق  عىل  الشاملية  كوريا 
التجارب  من  عدد  ومراكمة  واألمريكية  الغربية 

التي دعمت مرشوعها النووي..
يف  تزاوج  األمريكية  املتحدة  الواليات  زالت  ما 
تدبريها ألزمة امللف النووي لكوريا الشاملية بني 
ضغوطات  من  إليه  تحيل  مبا  «العصا»  سياسة 
عليه  تنطوي  مبا  «الجزرة»  وسياسة  وتهديدات؛ 
القوى  بعض  ودفع  اقتصادية  إغراءات  من 
أن  غري  مالئم..  مخرج  إليجاد  كالصني  اإلقليمية 
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تضييق  شأنها  من  أخريا  حدثت  مستجدات  مثّة 
الخناق عىل النظام الكوري الشاميل..

أغسطس  غشت/  شهر  من  الخامس  ففي 
املتحدة  الواليات  استعداد  مع  وباملوازاة   2017
مبناورات  للقيام  الجنوبية  وكوريا  األمريكية 
قراره  األمن  مجلس  أصدر  بحرية..  عسكرية 
امليثاق  من  السابع  الفصل  مبوجب   2371 رقم 
الصني  فيها  مبا  الكربى  الدول  مبوافقة  األممي، 
وروسيا، أعرب فيه عن بالغ قلقه إزاء التجربتني 
بتاريخ  الشاملية  كوريا  أجرتهام  اللتني  النوويتني 
03 و28 متوز/ يوليو 2017؛ كام دان هذا السلوك 
السلم  تهديد  أشكال  من  شكال  اعتربه  الذي 
واألمن الدوليني؛ مبديا قلقه أيضا إزاء الصعوبات 
واإلكراهات التي يعانيها الساكنة داخل هذا البلد 
جرّاء سعي النظام القائم إىل توظيف اإلمكانات 
التسلّح  سبيل  يف  املتاحة  واالقتصادية  املالية 
النووي عىل حساب متطلبات التنمية والحاجات 

املتزايدة للمواطنني..
عىل  صارمة  عقوبات  فرض  القرار  وتضّمن 
الفحم  استرياد  حظر  حول  متحورت  البلد  هذا 
وحظر  والرّصاص؛  والحديد  البحرية  واملنتجات 
استقبال عامل من كوريا الشاملية؛ والتضييق عىل 
االستثامرات يف هذا البلد وتجميد األموال بعض 
األفراد واملؤسسات.. فيام أصدرت رابطة األسيان 
من جانبها بيانا عربت فيه عن «قلقها العميق» 
التي  الشاملية؛  لكوريا  األخرية  التوّجهات  بشأن 
تشّكل تهديدا خطريا للسلم واألمن الدوليني.. مبا 
اإلقليمي  محيطه  عن  البلد  هذا  عزل  من  يزيد 

والدويل..
رغم تركه باب الحوار الدبلومايس مفتوحا؛ يّرص 
تعاطيه  يف  ترامب»  «دونالد  األمرييك  الرئيس 
مع امللف عىل إطالق تهديدات صارمة بدت يف 
جزء كبري منها جّدية؛ ويف مقابل ذلك يرفع نظام 
«بيونغ يانغ» خطاب التحّدي اقتناعا منه بامتالك 
القامئة بني  الثقة  أزمة  الردع.. ويف ظل  مقومات 
كل  عىل  مفتوحة  األمور  تبقي  والتي  الطرفني 
حميدة  مساع  بلورة  أهمية  تطرح  االحتامالت؛ 
تصاعد  من  تحّد  وإقليمية  دولية  ووساطات 
املعنية  األطراف  وجه  ماء  يحفظ  مبا  األزمة؛ 
ويسهم يف تحقيق أمن مستدام يف منطقة حبىل 

بالتّحديات واملخاطر..
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ومن هذا املنطلق، فإن األمن الفكري يعترب عنرصاً 
رئيساً من عنارص تحصني املجتمعات وخاصة فئة 
الفكري،  لالستهداف  وتعرضاً  تأثراً  األكرث  الشباب 
وللوصول إىل أمن فكري، ال بد من قاعدة صلبة 
عىل  الحكم  وكيفية  الفكري  التكوين  عليها  يبنى 
األمور والقدرة عىل التفريق بني الخطأ والصواب، 
ومن هنا جاء االهتامم بالرتبية األخالقية، املوجهة 
بشكل خاص للطلبة يف سنوات عمرهم األوىل، ملا 
التفكري  أبنائنا نحو  لهذا األمر من دور يف توجيه 
املشرتك  والعيش  التسامح  قيم  وترسيخ  العقالين، 
وقبول اآلخر، ورفض أية أفكار إقصائية متطرفة، ال 

تؤمن بلغة الحوار والنقاش املوضوعي الحضاري.
إن الرتبية األخالقية التي تقوم عىل مفاهيم الخري 
العنرصي،  التمييز  ورفض  والتسامح   واملساواة 
تعترب خطاً دفاعياً فكرياً يف مواجهة األفكار الشاذة 
القامئة عىل العنف والتطرف، ورفض االعرتاف بأن 
الحياة تستوعب أكرث من فكر وأن االختالف هو 

سنة الكون.
مىض  وقت  أي  من  أكرث  يشهد  وعاملنا  واليوم  
بعيداً  تجنح  مشّوهة،  فكرية  لتيارات  ظهوراً 

عليها  نشأت  التي  واألخالق  القيم  منظومة  عن 
مجتمعاتنا، بات من الواجب أن تويل كافة الدول 
فهي  قصوى،  أهمية  األخالقية»  «الرتبية  مناهج 
التي  الظالمية  األفكار  عليه  تتحطم  الذي  الجدار 
مل ولن تنتج إال الدمار والخراب، بسبب انحرافها 
باإلنسان عن فطرته السوية التي أساسها السامحة 
ومحبة الخري ونبذ الرش، فكلام كانت املجتمعات 
التعايش  من  متكنت  األخالقية،  بقيمها  متشبثة 
الثقافات  معها  وتبادلت  املختلفة  الحضارات  مع 

واملعارف.
االسترشافية،  قيادتها  برؤية   - اإلمارات  ودولة 
يف  الرئيس  العنرص  هو  اإلنسان  بأن  وإميانها 
إدراج  عىل  عملت  واالزدهار،  والتقدم  التنمية 
مادة «الرتبية األخالقية» ضمن املناهج الدراسية، 
يف تأكيد واضح منها للدور الكبري لألخالق يف إعداد 
التي  العليا  واملثل  القيم  عىل  وتربيتهم  النشئ 
تشكل املخزون الحضاري والوسيلة املثىل ملواصلة 

نهضة دولة اإلمارات.
ويشري العديد من الدراسات العلمية ومنها  نظرية 
ماسيلو أو «هرم ماسيلو لالحتياجات اإلنسانية»، 

الذات  بتحقيق  املرتبطة  واملبادئ  القيم  أن  إىل 
الخمسة  االحتياجات  تأيت ضمن  اآلخرين  وتقدير 
األساسية لإلنسان، فمن خالل شعوره بالتقدير من 
باألمان وبالقدرة  يتولد لديه شعور  قبل اآلخرين 
عىل اإلنجاز والعمل، فيام يؤدي تحقيق الذات إىل 
اإلبداع واالبتكار، وهذه األولويات  االنطالق نحو 
الرتبية  مببادئ  وثيق  بشكل  مرتبطة  اإلنسانية 
اآلخرين  احرتام  مفاهيم  ترسخ  التي  األخالقية 

وتقديرهم.
وقد متيزت دولة اإلمارات يف هذا املجال، من خالل 
وعي قيادتها وإميانها بأهمية توفري كافة جوانب 
النبيلة  القيم  من  تعزز  التي  والتحفيز  التقدير 
ما  وهذا  اإلمارايت،  املجتمع  وجدان  يف  وترسخها 
يالحظه الجميع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
بحيث شكلت القيادة منوذجاً وقدوة يحتذى بها 

من ِقبَل مختلف فئات املجتمع.

الرؤية االسرتاتيجية
 وهنا أشري إىل الرؤية االسرتاتيجية لصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي 



72-��Y�?����� �	��541�QQ����32017 72p�
�&�-����� �	��547�1CR#2017

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، الذي أطلق 
رؤية  تؤكد  حيث  األخالقية»،  «الرتبية  مبادرة 
سموه أن األخالق والقيم واملبادئ السامية عوامل 
رئيسة يف مواصلة التطور والتقدم، وبناء اإلنسان 
الدولة  مسرية  يف  املساهمة  عىل  والقادر  الواعي 
ونهضتها، وأذكر هنا قول سموه: «دولة اإلمارات 
الثقافية وقيمها األخالقية األصيلة،  بهويتها  تتميز 
تعاليم  من  النابع  القيم  موروث  عىل  املرتكزة 
الدين الحنيف، وتقاليد اآلباء واألجداد التي تعيل 
من قيم التسامح واالحرتام والتعاون، وحب الخري 
الالمحدود  والعطاء  والتضحية،  والبذل  واالنتامء 

للوطن».
املفاهيم  عىل  تركز  قيادتنا  كانت  ولطاملا 
لذلك  للمجتمع،  وقوة  منعة  كعامل  األخالقية 
السامية  املبادئ  فهي تحرص عىل ترسيخ وتعزيز 
وتقدير  لتكريم  الدامئة  مبادراتها  خالل  من 
األعامل واملشاريع التي تعزز قيم البذل والعطاء 
هذه  تكريم  بأن  مؤمنة  القيادة  ألن  والتسامح، 
لغرس وتعزيز هذه  أداة حقيقية  األعامل يشكل 
(النموذج)  القدوة  خالل  من  املجتمع،  يف  القيم 
التي تسهم يف بناء مجتمع مرتابط حيوي قادر عىل 

مواجهة التحديات وتحويلها إىل فرص.
التي  القانون  العدل واملساواة وسيادة  إن مبادئ 
اإلمارايت،  املجتمع  يف  الحكيمة  قيادتنا  رسختها 
املجتمع  لتأمني  الرئيسة  العوامل  من  كانت 
واستقراره وترابطه، وهذا بالرضورة انعكس إيجاباً 
بأنه  يشعر  الذي  فالشخص  الفكري،  األمن  عىل 

ينتمي ملجتمع ذي قيم أخالقية يكون من الصعب 
وقيمه،  ثوابته  يف  والتغيري  فكرياً  اخرتاقه  جداً 
معززة  صلبة،  قيمية  مبنظومة  محصناً  لكونه 
مببادئ الحكم الرشيد التي ترى يف تقدير واحرتام 

الفرد واملجتمع أولوية ونهجاً راسخاً.
فمبادرة  «الرتبية األخالقية» التي ترسخ مبضامينها 
والبذل  والتعاون  التسامح  قيم  ومفاهيمها 
لرؤية حكيمة تؤكد مكانة  والعطاء، تأيت انعكاساً 
اإلمارايت،  املجتمع  تطور  مسرية  تعزيز  يف  القيم 
واعية  مثقفة  أجيال  وإعداد  اإلنسان،  وبناء 
من  قدر  بأعىل  تتمتع  األصيلة،  بالقيم  متمسكة 
االنتامء لوطنها ومجتمعها، قادرة عىل العمل بجد 
الوطن وعزته  والتضحية يف سبيل رفعة  وإخالص 

وكرامته.
املتطرفة  األفكار  ملحاربة  املبادرة  هذه  وتأيت 
والشاذة التي وجدت يف ظل االنفتاح غري املسبوق  
وغري املنضبط لوسائل  التواصل االجتامعي بشكل 
وتؤثر  سمومها،  فيها  تبث  خصبة  أرضية  خاص، 
جادة  عن  بها  وتحيد  األجيال،  يف  سلبي  بشكل 
الروابط  إىل طرق مظلمة متزق  الصحيح  الطريق 
التي تجمع اإلنسان بأخيه اإلنسان روابط التسامح 
والحب واحرتام اآلخر بقيمه وتقاليده ومعتقداته.

فالرتبية األخالقية تهدف إىل بناء اإلنسان، اإلنسان 
من  نابعة  أخالقية  بأفعال  ذاته  عن  يعرب  الذي 
لتوجيه  مرجعية  ولتشكل  بالقيم،  املطلق  إميانه 
متطرف  فكري  تهديد  أي  ملواجهة  وفكره  سلوكه 
ال يقوم عىل أية مقومات حضارية أواحرتام للقيم 
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التي  األدوات  توفري  من  البد  ولهذا  اإلنسانية، 
املجتمع  يف  القيم  هذه  وغرس  تعزيز  يف  تسهم 
األفكار  هذه  من  أجيالنا  يحمي  حصناً  لتشكل 
لها نحو فعل الخري ونرش رسائل املحبة  وموجهاً 

والسالم للجميع. 
واإلعالم بأنواعه املختلفة ومبا لديه من إمكانيات 
والتأثري  االنتشار  عىل  كبرية  وقدرة  مؤثرة، 
أداة  هو  املجتمع،  فئات  كافة  إىل  والوصول 
منظومة  ترسيخ  يف  رئيس  ومساهم  جوهرية 
األفكار  ومواجهة  الفكري  األمن  وتعزيز  القيم 

املتطرفة. 

املجلس الوطني لإلعالم
منا  وإمياناً  لإلعالم  الوطني  املجلس  يف  نحن 
نسعى  فإننا  األخالقية،  للرتبية  الكبرية  باألهمية 
 - املتاحة  واألدوات  الوسائل  جميع  توظيف  إىل 
للمساهمة  االسرتاتيجيني-  رشكائنا  مع  بالتعاون 
تحصن  التي  األخالقية،  القيم  وترسيخ  تعزيز  يف 
إيجابياً وواعاً مؤمناً  الشباب وتنشئ جيالً مثقفاً 
عىل  الحفاظ  ألهمية  ومدركاً  وطنه  بقضايا 
األخالقي،  وإرثه  وقيمه  ومكتسباته  منجزاته 
أفضل  مستقبل  بناء  أجل  من  للعمل  ومستعداً 

لوطنه من دون أن يجنح إىل تطرف أو عنف.  
برضورة  الراسخ  إمياننا  من  ينبع  االلتزام  وهذا 
وشاملة،  متكاملة  إعالمية  اسرتاتيجية  وجود 
تسهم يف الحفاظ عىل عقول الشباب من الغزو 
ومعرفياً،  ثقافياً  وتحصينهم  املنحرف  الفكري 
حيث تنسجم رسالتنا ورؤيتنا وأهدافنا مع مبدأ 
راسخ يف نهج دولة اإلمارات يقوم عىل االستثامر 
األساسية  والقيمة  األغىل  الرثوة  اإلنسان،  يف 
والنواة الرئيسة لتحقيق التنمية والوصول بالدولة 
يف  القيادة  رؤية  وتحقيق  متقدمة،  مراتب  إىل 

الوصول إىل املراكز األوىل عاملياً.
الرتبية  مبدأ  وترسيخ  األخالقية  القيم  نرش  إن 
األخالقية ودوره يف صناعة الحضارة ورقي األمة، 
مسؤولية مشرتكة تتطلب منا جميعاً العمل معاً 
صناعة  يف  أهميتها  ومبدى  بها،  املجتمع  لتوعية 
منوذجاً  دولتنا  أبناء  فيه  يكون  مرشق  مستقبل 
يحتذى به عاملياً يف سمو أخالقهم ورقي أفكارهم، 
والسامية  النبيلة  اإلنسانية  بقيمهم  ومتسكهم 

املستمدة من إرثهم التاريخي والحضاري.
وليد  هو  اإلرهاب  بأن  القول  املهم  من  ولعل 
فكر متطرف، وإذا ما حارصنا هذا الفكر وحصنا 
أبناءنا وزودناهم باألدوات الالزمة ملواجهته، فإننا 
الرتبية  ألن  جذوره،  من  اإلرهاب  بذلك  نجتث 
املفتاح  هي  والقيم  املبادئ  وسمو  األخالقية 

الرئيس واألداة الفاعلة لتحقيق األمن الفكري.
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متميزاً  كان  السنة  هذه  أغسطس   28 يوم  إن 
فقد  اإلمارايت،  السيايس  املراج  ويفرس  إعالمياً 
أظهرت التغطيات مدى اهتامم القيادة السياسية 
يف دولة بإرشاك املرأة يف خدمة الوطن وذلك من 
فقد  املناسبة،  لهذه  املرافقة  الترصيحات  خالل 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  من  كل  اعترب 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
السمو  وصاحب  الله،  رعاه  ديب،  حاكم  الوزراء 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة «أم الشهيد» 

اإلمارايت هي رمز العطاء يف هذا الوطن.
العسكرية  تجاربها  يف  اإلماراتية  املرأة  تدرجت 
املسلحة،  القوات  يف  املهام  من  عدداً  فخاضت 
كون  اإلداري،  والعمل  التمريض  يف  بدأت  هي 
أن املهنتني أقرب إىل الثقافة التقليدية للمجتمع 
يف  انضاممها  بدايات  يف  هذا  املحافظ  اإلمارايت 
يف  تتواجد  باتت  اليوم  ولكنها  املسلحة  القوات 
الكل  القتالية،  املهام  يف  حتى  التخصصات  كل 
من  واحدة  فهي  املنصوري،  مريم  اسم  يتذكر 
قصف  يف  شاركن  اآليت  العسكريات  الطيارين 
تنظيم «داعش»، بل إن اإلماراتية بدأت تنظم يف 

دورات عسكرية داخل الدولة وخارجها.
يف  تلتحق  من  لكل  والرئييس  األسايس  الهدف 
القوات املسلحة هو خدمة الوطن، وهو بال شك 
يستحق ذلك، والحفاظ عىل مكتسباته التنموية 
التي  الدولة  لهذه  الجميل  رد  من  كنوع  وذلك 
هدف  أما  بيشء.  وبناتها  أبناءها  عىل  تبخل  مل 
قناعتهم  يف  يتمثل  اإلماراتية  السياسية  القيادة 
بحاجة املجتمع اإلمارايت لكل طاقات أبناءه وأن 
أي تجاهل لرشيحة يعني خلل معني يف املسرية 
سمو  الله،  بإذن  له،  فاملغفور  للدولة،  التنموية 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة 
كان صاحب رؤية بعيدة املدى عندما قرر إدخال 
املرأة اإلماراتية للجيش ملا متثله من إضافة بعدما 
التعليمية  املجاالت  يف  كبرية  نجاحات  حققت 
والصحية ورشفت الدولة يف أكرث من محفل دويل 

وإقليمي. 
اإلماراتية  للمرأة  يوم  تخصيص  يكون  هنا  من 
اعرتاف مبا حققته  به كل عام، مبثابة  واالحتفال 
بداية  منذ  تنموية  إنجازات  من  اإلمارات  بنت 
االتحاد، وأن تواجدها يف القوات املسلحة - التي 
تعترب واحدة من املعاقل املحتكرة عىل الرجال يف 
العامل - إمنا هو إميان القيادة اإلماراتية بقدرات 
الدولة  عن  بالدفاع  اإلسهام  يف  اإلمارات  بنت 
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وبشكل ال يقل عن الرجال. وبالنظر إىل القرارات 
اإلماراتية التي قد تبدو انها تسابق الزمن نجدها 

أن تخاطب املنطق والحقائق.
االستعانة بالعنرص النسايئ مل تعد رفاه اجتامعي 
بل هي رضورة يف كل املجاالت الحياتية واألخذ 
بهذا األمر ناتج عن وعي بأن االستثامر يف اإلنسان 
تعني استغالل كل الطاقات الوطنية فاملرأة متثل 
بها من  بأس  نسبة ال  أن  الرائع  املجتمع،  نصف 
اإلماراتيات يحملن رتبا عسكرية ويتبوأن مناصب 

صنع القرار العسكري. 
اإلمكانيات  من  امتلكت  مهام  الدول  أن  واقعياً 
التنموية  نهضتها  تحقق  أن  ميكن  ال  والطاقات 
الحضاري  تقدمها  تسجل  أو  الشامل  باملفهوم 
مر  وعىل  كان،  سبب  ألي  معطل  الثاين  ونصفها 
بجانب  متواجدة  املرأة  كانت  اإلنساين  التاريخ 
عن  حصل  ما  وإذا  نجاحات،  تحقيق  يف  الرجل 
تراجع مجتمع يف مجال ما عليك أن تفتش عن 
ورمبا  وأسايس،  فهي عنرص مهم  فيه،  املرأة  دور 
يتعاملون  املتحرضة  الدول  أن  السبب نجد  لهذا 
هي  فالكفاءة  الوظائف،  يف  الرجل  مثل  معها 

الرشط الوحيد لألصلح وليس الجنس.
الذي  اإلماراتية»  «املرأة  يوم  فإن  ذلك،  ووفق 
يوافق يف 30 أغسطس من كل عام هو من األيام 
ألنه  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  امللهمة 
يتم فيه استذكار كل اإلنجازات التي قدمتها املرأة 

اإلماراتية يف كل امليادين الحياة.
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 وذلك عىل النحو التايل:

أوالً: البُعد الترشيعي والقانوين: 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  استصدرت 
القوانني والترشيعات املعنية مبكافحة اإلرهاب 
والتطرف العنيف ومنها املرسوم بقانون اتحادي 
رقم (1) لسنة (2004) بشأن مكافحة الجرائم 
الله  له، بإذن  اإلرهابية، والذي أصدره املغفور 
تعاىل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقانون 
اتحادي رقم (39) لسنة 2006 يف شأن التعاون 
القضايئ الدويل يف املسائل الجنائية الذي أصدره 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
االتحادي  والقانون  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس 
رقم (7) لسنة 2013 يف شأن إنشاء مركز هداية 
العنيف  التطرف  مكافحة  يف  للتميز  الدويل 
2012م  ديسمرب  يف  الدولة  استضافته  والذي 
بإمارة أبوظبي والذي يُعد أول ”مؤسسة بحثية 

العنيف  التطرف  ملكافحة  مستقلة  وتطبيقية“ 
بكافة أشكاله ومظاهره وذلك من خالل تقديم 
والذي  والبحوث،  والتدريب  الحوار  أنشطة 
ملكافحة  العاملي  ”املنتدى  خالل  من  تأسس 
اإلرهاب“، وهو منتدى متعدد األطراف ُمكون 

من دولة باإلضافة إىل املؤسسات الدولية. 
 (7) رقم  االتحادي  القانون  إىل  باإلضافة  هذا 
اإلرهابية  الجرائم  مكافحة  بشأن   2014 لسنة 
والذي يتبنى رؤية شاملة ملفهوم اإلرهاب، والتي 
حقوق  باب حامية  يف  عنارصها  بجميع  تصب 
واالستقرار  األمن  وتحقيق  وسالمتهم،  األفراد 
آخر  وكان  املجتمع.  يف  السلمي  والتعايش 
التدابري الترشيعية والقانونية الهادفة إىل تعزيز 
مكافحة ظاهرة التطرف إصدار صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
لسنة   (2) االتحادي رقم   القانون  الله،  حفظه 
2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي 

األديان  بازدراء  املرتبطة  يقيض بتجريم األفعال 
ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز، ونبذ 
األفراد  بني  التمييز  وتجريم  الكراهية،  خطاب 
العقيدة أو  الدين أو  أو الجامعات عىل أساس 
املذهب أو امللة أو الطائفة أو العرق أو اللون 
يف  الدين  استغالل  ومكافحة  االثني،  األصل  أو 
رادعة  بعقوبات  والجامعات،  األفراد  تكفري 
األديان  الزدراء  الداعية  والفعاليات  للجمعيات 
وتصل  الكراهية.  خطاب  إثارة  أو  التمييز  أو 
العقوبة إىل السجن ومليون درهم للدعم املايل 

لألفعال املجرمة بنصوص القانون.

ثانياً: البُعد الديني واإلجتامعي: 
السيام  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  قامت 
اإلسالمية  للشؤون  العامة  ”الهيئة  خالل  من 
واالعتدال  الوسطية  قيم  بغرس  واألوقاف“ 
وتعزيزها  املجتمع  يف  والتسامح  والتعايش 
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مواجهة  يف  الرئييس  الصّد  حائط  باعتبارها 
العربية  باملجتمعات  يرتبص  الذي  التطرف 
الديني  الوعي  تنمية  يف  واإلسهام  واإلسالمية، 
الجهود  دعم  خالل  من  اإلسالمية  والثقافة 
لعل  عدة،  اتجاهات  يف  تسري  التي  البّناءة، 
الديني،  الخطاب  إصالح  جهود  دعم  أبرزها: 
اإلسالمي  للدين  السمحة  الصورة  إىل  والعودة 
الحنيف عىل أساس من شأنه التصدي لنزعات 
فرضها  البعض  يحاول  التي  والتشدد  التطرف 

عىل الخطاب الديني. 
تنظيم  عىل  الهيئة  تحرص  السياق  هذا  ويف 
املجتمعية  املؤسسات  والندوات يف  املحارضات 
التي تعّرب عن الصورة الصحيحة للدين اإلسالمي 
البعيدة كل البعد عن الغلّو والتطرف، وبرنامج 
الفرصة  يتيح  والذي  الجمعة  خطبة  تطوير 
بالعناوين  الخطب  إثراء  يف  للمشاركة  لألفراد 
واألفكار الجديدة وذلك من خالل موقع الهيئة 

دعم  عىل  اإلمارات  دولة  وتحرص  اإللكرتوين. 
العريب  العاملني  الوسطية يف  الدينية  املؤسسات 
الرشيف. هذا  األزهر  واإلسالمي، ويف مقدمتها 
والذي  األمئة“  ”تدريب  برنامج  الهيئة  وترعى 
تخرج منه عدة دفعات ويتم بالتعاون مع دار 
الدويل  هداية  ومركز  اإلسالمية  للثقافة  زايد 

للتميز يف مكافحة التطرف العنيف.  
ومن أهم مبادرات الدولة يف هذا املجال أيضاً 
”منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة“ 
وخرج  متتالني  لعامني  الدولة  استضافته  والتي 
يف  املهمة  واملبادرات  التوصيات  من  مبجموعة 
يف  السلم  لتعزيز  فعالة  حلول  ابتكار  مجال 
الستضافة  باإلضافة  هذا  املسلمة  املجتمعات 
دولة اإلمارات إلنشاء الدولة لـ“مجلس الحكامء 
يوليو 2014م،   19 تأسس يف  والذي  املسلمني“ 
له،  مقراً  أبوظبي  اإلماراتية  العاصمة  واتخاذ 
ويسعى إىل تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة 

وترسيخ قيم ومبادئ الدين اإلسالمي الحقيقية 
السمحة البعيدة كل البعد عن الغلو والتطرف 
والعنف وذلك من خالل جمع من علامء األمة 
يتسمون  ممن  وُوَجهائها  وُخَربائها  اإلسالمية 
والوسطيَّة،  واالستقالل  والعدالة  بالحكمة 
التي سادت  واالحرتاب  االضطراب  ة  وكرس حدَّ
اآلونة  اإلسالميَّة يف  ة  األمَّ من  كثرية  مجتمعات 
واالنقسام  اع  الرصِّ عوامل  وتجنيبها  األخرية، 
مؤسيس  كيان  أول  املجلس  ويُعترب  والترشُذم. 
األمة  شمل  مل  يف  الجهود  توحيد  إىل  يهدف 
اإلسالمية وإطفاء الحرائق التي تجتاح جسدها، 
اإلسالم  ومبادئ  اإلنسانية،  القيم  وتهدد 
السمحة، وتشيع رشور الطائفية والعنف التي 
وتقتيض  عقود.  منذ  اإلسالمي  بالعامل  تعصف 
محاور  ثالثة  عىل  العمل  املجلس  اسرتاتيجية 
ونرش  القدرات،  وبناء  الحوار،  تعزيز  تشمل: 

الوعي.
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ثالثاً: البُعد الفكري والثقايف: 
سعت دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل مواءمة 
الوطنية  والرتبية  االجتامعية  والعلوم  املناهج 
من خالل املؤسسات الرتبوية والتعليمية املعنية 
لتُلبِّي الحاجة إىل توعية الطالب وحاميتهم من 
مطلبًا  يُعد  والذي  التطرف،  براثن  يف  الوقوع 
التي  للدولة  التعليمية  الخطط  مع  ُمتسًقا 
تُشكل جزًءا من رؤية 2021م. كام تتبنى دولة 
اإلمارات العربية املتحدة العديد من املبادرات 
يف  االجتامعي  التواصل  وسائل  بدور  املعنية 
ولعل  العنيف  والتطرف  اإلرهاب  مكافحة 
أبرزها: ”مركز صواب“ – وهو مبادرة تفاعلية 
بالرشاكة مع الواليات املتحدة األمريكية للعمل 
عىل تسخري وسائل االتصال واإلعالم االجتامعي 
األفكار  تصويب  أجل  من  اإلنرتنت  شبكة  عىل 
األصوات  أوسع إلسامع  وإتاحة مجال  الخاطئة 
املعتدلة – والذي يأيت ضمن إطار تعزيز جهود 

التحالف الدويل يف محاربة ” داعش“. 

الخامتة:
قدرتنا  من  ينطلق  التطرف  لظاهرة  فهمنا  إن 
املؤدية  والدوافع  األسباب  ماهية  تحديد  عىل 
إليها، ويف نفس الوقت يجب أن نطور املناهج 
واآلليات واألدوات التي ميكننا من خاللها عالج 
العوامل  مكافحة  خالل  من  الظاهرة  هذه 

املؤدية إليها. 
اإلمارات  دولة  تجربة  فإن  املنطلق؛  هذا  ومن 
تقوم  التطرف  مكافحة  يف  املتحدة  العربية 
يف  «اآلخر»  و  «األنا»  بني  العالقة  فهم  عىل 
املستويات الثقافية واإليديولوجية واإلجتامعية، 
وكذلك العمل عىل إيجاد األرضية املشرتكة من 
خالل «التنوع الثقايف» و«التعايش املشرتك» و 

«التسامح». 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مارست  وقد 
تجربتها يف إطار إسرتاتيجية ”متعددة االبعاد“ 
باعتبار «األرسة»  املؤسسات األرسية  من خالل 
الحقيقة  واللبنة  الرئيسية  النموذجية  املؤسسة 
الشبابية  واملؤسسات  االجتامعي،  النسيج  يف 
والرياضية والثقافية باعتبارها الروافد الرئيسية 
لتحصني الشباب من أفكار التعصب والكراهية 
والتي قد تؤدي إىل حافة هاوية التطرف العنيف، 
باعتبارها  والتعليمية  الرتبوية  واملؤسسات 
أفكار  الذهنية ضد  للمناعة  الفكرية  الحواضن 
واملؤسسات  والكراهية،  التعصب  وسلوكيات 
جهات  باعتبارها  والوعظية  الدينية  والهيئات 
األخالقية  والحامية  الديني  التأصيل  يف  معتربة 
وتنمية قيم الفضيلة والوسطية واإلعتدال ونبذ 
املجتمع  مؤسسات  وأيضاً  والكراهية،  التعصب 
املدين واملنظامت الغري حكومية ذات النشاطات 

االجتامعية والتوعية والتطوعية.

ومن هذا املنطلق؛ تربز الحاجة امللحة إلعداد 
جيل من القيادات الشابة من الجنسني والذين 
من  الوطن  مسؤوليات  تحمل  يستطيعون 
إن  القيادي“.  ”السلوك  مفهوم  تعزيز  خالل 
التخطيط  عىل  قادر  قيادي  جيل  صنع  عملية 
الجهد  الكثري من  بذل  إىل  بحاجة  اإلسرتاتيجي 
املناهج  صياغة  إلعادة  الدراسة  من  واملزيد 
التي  النحو  الحالية وعىل  التدريبية والتأهيلية 
من  جديد  جيل  تأهيل  خاللها  من  نستطيع 
القادة الشباب من أصحاب الطموح والكفاءة 
الوطني  العمل  عبء  يحملوا  أن  ليستطيعوا 
مفهوم  تعزيز  عىل  والعمل  املجتمعي  والبناء 
التحديات  كافة  ومواجهة  الوطنية“  ”الهوية 

واملسؤوليات التي تواجهها الدولة.  
املستقبلية ستتحمل عبء مواجهة  فالقيادات 
عليها  سيرتتب  والتي  املستقبلية  التحديات 
إتخاذ القرار املصريي والذي يتعلق يف أن نكون 
أو ال نكون. فلم تعد هناك مساحة للمناورة أو 
ان  فإما  املنطقة،  تعيشه  الذي  الواقع  لتجاهل 
الرشيدة  القيادة  الذي خطته  النهج  نستمر يف 
مستقبل  ذات  ومتمدنة  حضارية  دولة  نحو 
واعد؛ وإما أن نقع يف براثن اإلرهاب والتطرف 
ونكون بذلك نكون قد تأخرنا عن اللحاق بركب 

الحضارة. 
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جميعاً  والزجر  والطأمنة  الردع  أن  نجد  وهكذا 
تستحق مزيداً من الفهم يف أوساط املتخصصني 

يف األمن.  
”يتمثل  هاورد،  مايكل  املؤرخ  وصف  حسب 
هدف الردع يف إقناع الخصم بأن تكاليف السعي 
ترجح  السياسية  ملشكالته  عسكري  حل  وراء 
فتهدف  الطأمنة  أما  بعيد.  حد  إىل  املنافع  عىل 
العمل  منافع  بأن  والحلفاء  الشعب  إقناع  إىل 
العسكري أو التحضري له ترجح عىل التكاليف». 
باملجتمع  تفصيلية  معرفة  الردع  ويتطلب 
تطور  وقد  فيهام.  التأثري  املطلوب  والقيادة 
األصيل،  تطبيقه  مجال  عن  ليخرج  اآلن  الردع 
تنسيق  ليشمل  النووية،  األسلحة  استخدام  وهو 
والحضور،  التواجد  وعمليات  الوطنية،  القدرات 
الدبلوماسية  القوة  وأدوات  اإلقليمي،  والتعاون 
فيسعى  الزجر  أما  واالقتصادية.  واملعلوماتية 
غري  مسار  اختيار  بعدم  محتمل  خصم  إلقناع 
القدرات  تعزيز  أو  حيازة  ذلك  يف  مبا  مرغوب، 
والطأمنة  فالردع  إذن،  تهديداً.  تشكل  التي 
القادة  قرارات  يف  التأثري  عىل  تركز  كلها  والزجر 

الوطنيني للطرف اآلخر.
يف  والجارية  الفعالة  الردع  أعامل  أمثلة  من 
بحرية  قوات  مع  بعمليات  القيام  املنطقة 
صديقة ملنع / زجر أعامل القرصنة يف خليج عدن 
(عمليات التواجد والحضور)، وقوة درع الجزيرة 
الصاروخية  والدفاعات  اإلقليمي)،  (التعاون 
البالستية، واملساعي الدبلوماسية، وحظر تصدير 
السلع من دول تدعم األنشطة غري القانونية أو 
اإلرهاب. وتهدف هذه األعامل للتأثري يف أذهان 
أو  لنا  تهديداً  متثل  أن  ميكن  أخرى  دول  قادة 
ومصداقيتها   الرسائل  وضوح  ويعترب  لحلفائنا. 
يف أذهان القادة أمراً رضورياً لالستخدام الفعال 

للردع والطأمنة والزجر االسرتاتيجي.
منذ  يتطور  بدأ  فقد  الجديد؛  باألمر  الردع  ليس 
اإلرهابيني  ينطبق عىل  وأنه  الوقت، سيام  بعض 
أنه  ثبت  وقد  الدول،  غري  من  املؤثرة  واألطراف 
الدول من  املؤثرة غري  األطراف  فاعلية ضد  أقل 
فاعليته ضد الدول التقليدية. وحتى عندما يكون 
الردع مؤثراً، فإن له مخاطره الخاصة: فاستخدام 
متناسق ميكن  نحو غري  الردع عىل  أعامل  بعض 
املحتملني  الخصوم  قلوب  يف  الخوف  يبث  أن 
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عىل  يُقدمون  ال  يف حني  الهجوم  عىل  ويحملهم 
ميكن  وأحياناً  العادية.  الظروف  يف  ذلك  فعل 
أو منعاً لالستجابة األكرث  أن يسبب الردع تأخرياً 
فاعلية وقوة يف وقت يتسم فيه الوقت باألهمية 
وتعديل  ضبط  يكون  أن  ميكن  كذلك  الحاسمة. 
آثار الردع ملواجهة عدة خصوم أو أعامل عسكرية 
التعقيد، وقد  أو أوضاع محتملة عملية يف غاية 
تسبب البلبلة والتخبط لدى الجامهري املقصودة، 
وال سيام يف منطقة مثل الخليج، ولكن عىل املدى 
الفعال للردع يف تعزيز  البعيد يسهم االستخدام 

االستقرار والحد من املخاطر.
التحالف  اليمن وعمليات  مع استمرار األزمة يف 
اإلمارات  دولة  تواجه  أخرى،  أماكن  املحتملة يف 
متضاربة  متعددة  متطلبات  املتحدة  العربية 
اتجاهات  يف  الوطنية  جهودنا  تشتت  أن  ميكن 
للردع  الوطنية  جهودنا  تركيز  فإن  لذا  مختلفة، 
الثابتة  الوطنية  األهداف  عىل  والزجر  والطأمنة 
والطأمنة  الردع  ولكن  دامئا.  اهتامما  يتطلب 
والزجر الفعال ميكن أن يساعد عىل إبراز الحزم 
والحفاظ عىل املعايري اإلقليمية، وميكن أن ينجح 
حيث يكون العمل املادي / العسكري خطراً جداً. 
متسقة  وطنية  ردع  ملواقف  الفعال  التطوير  إن 
صعباً،  أمراً  سيكون  وزاجرة  مطْمئنة  وجهود 
العربية  اإلمارات  دولة  أمن  أيضاً  سيعزز  ولكنه 
املتحدة، حيث يواجه الوطن تهديدات متعددة 

يف عامل غامض ومتقلب.
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ومن الجدير بالذكر أن املركبة الجوية اآللية، باإلضافة 
األرضية  املراقبة  وأنظمة  الحمولة  خيارات  إىل 
مجموعة  أداء  يف  تساهم  لديها،  املتاحة  املتقدمة 
لوكهيد  رشكة  وتتمتع  املختلفة.  املهام  من  كبرية 
مارتن بخربة طويلة متتد إىل خمسة عقود يف مجال 
واملستقلة  املأهولة)  (غري  اآللية  الجوية  األنظمة 

لخدمة القطاعات الجوية والربية والبحرية.
وقد أصبحت أحدث مركبة جوية من طراز إنداجو 
3 متكن العمالء العسكريني اليوم من أداء مهامهم 

االستخباراتية  املعلومات  الحساسة يف مجال جمع 
إضافة  بفضل  آمنة  بطريقة  واالستطالع  واملراقبة 
إنتاج  من   MANET «مانيت»  برنامج  منتجات 

رشكة «تريليس وير تكنولوجيز».
وعند مقارنة املركبة إنداجو 3 بشقيقاتها السابقة 
قوة  حيث  من  أفضل  بتقنيات  تتمتع  أنها  نجد 
الدفع، فضال عن قلة الضوضاء الناتجة عن صوت 
املحركات، عالوة عىل زيادة مدة الطريان. كام تؤمن 
املركبة وصلة بيانات آمنة ومشفرة تشفريا عسكريا، 

باإلضافة إىل إمكانية بث أرشطة واملقاطع فيديوية 
املتعددة بطريقة مأمونة، فضال عن  الشبكات  إىل 

إطالة مدى اإلرسال الالسليك.
كام تتميز املركبة إنداجو 3 بقلة ضوضائها وصعوبة 
تتوفر  كام  والطريان،  اإلقالع  مرحلتي  أثناء  رصدها 
فرص رصدها  يقلل  ما  وهو  الرمادي،  باللون  أيضا 
الحمولة ووزنها،  لحجم  وتبعا  إنجاز مهمتها.  أثناء 
 50 من  أكرث  إىل  الطريان  عىل  املركبة  قدرة  تصل 
وتصل  كيلومرتات،   10 إىل  مداها  ويصل  دقيقة، 
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رسعتها القصوى إىل 25 ميال يف الساعة. وتستطيع 
املركبة العمل يف درجات حرارة متدنية قد تصل إىل 
30 درجة تحت الصفر، أو العمل يف األجواء الشديدة 
فيها إىل 120  الحرارة  التي قد تصل درجة  الحرارة 

درجة فهرنهيت.
إنداجو  املركبة  برنامج  بونيت، مدير  ورصح ريتش 
برشكة لوكهيد مارتن، بأن «املركبة الجوية إنداجو 3 
تتميز بقلة صوتها وقدرتها عىل الطريان ملدد طويلة 
وملسافات طويلة من أجل أداء عمليات حساسة غت 

طريق االعتامد عىل مركبة جوية آلية (غري مأهولة) 
صغرية. وقد أفادنا عمالؤنا العسكريون بأن املركبة 
إنداجو 3 منحتهم قدرا فائقا من األمن واالعتامدية 
والقوة إذا ما قورنت ببقية األنظمة الجوية اآللية 

األخرى».
للمركبة  الالسليك  الرتدد  خفض  يف  الفضل  ويعود 
الذي   TW-600 Ocelot الجهاز  إىل   3 إنداجو 
حيث  تكنولوجيز»،  وير  «تريليس  رشكة  أنتجته 
التطبيقات واألنظمة  إدارة  فولوز، مدير  أكد مات 
 TSM املجهز بشبكة Ocelot بالرشكة، أن « الجهاز
قوية من إنتاج الرشكة قد تم بناؤه خصيصا من أجل 

وضعه عىل منت املركبات الجوية اآللية».
وال يتجاوز وزن املركبة إنداجو 3، التي ميكن فكها 
وحدة  يف  طيها  وميكن  أرطال،  خمسة  أجزاء،  إىل 
أدوات  أي  إىل  تحتاج  وال  الحمل  سهلة  واحدة 
لتجميعها. وميكن فرد املركبة خالل ستني ثانية فقط، 
ومن ثم تجهيزها لإلقالع يف زمن ال يتجاوز الدقيقتني 
إنداجو 3 بقدرة أكرب  والنصف. كام تتمتع املركبة 
الصعبة  والبيئات  املناطث  للعمل يف  الطريان  عىل 

واألحوال الجوية السيئة.
املركبة الجوية اآللية قادرة عىل العمل بغض النظر 

عن ظروف األحوال الجوية
وعىل التوازي، نجد أن املركبة الجوية اآللية إنداجو 
3 مجهزة بجهاز تحكم السليك محمول مقاوم للحر 
أو الربد، فضال عن سهولة استخدامه لتمكني املركبة 

الجوية االلية من العمل دون توقف.
املحمول  الالسليك  التحكم  جهاز  استخدام  وميكن 
لخدمة املركبات اآللية (غري املأهولة) الصغرية، سواء 
كانت من نوع الجناح الثابت أو كانت من املركبات 

القادرة عىل اإلقالع والهبوط بطريقة عمودية، األمر 
والحصول  مجوقل  فيديوي  بتسجيل  يسمح  الذي 

عىل صور ثابتة عالية الوضوح.
العمل  املحمول  الالسليك  التحكم  ويستطيع جهاز 
وزنه 3,5  يتجاوز  وال  متواصلة،  أربع ساعات  ملدة 
باللمس  تعمل  كبرية  بشاشة  مزود  وهو  أرطال، 

وتستخدم برنامج ويندوز أو إس. 
وتتمتع املركبة الجوية إنداجو 3 بعدة سامت مهمة 
مثل وجود وصلة تخطيط سهلة االستخدام وذات 
أجهزة  إىل  باإلضافة  افرتاضية»،  قيادة  «مقصورة 
برمجة  إعادة  إمكانية  مع  للمهام،  قوية  تخطيط 
املركبة أثناء الطريان لتكليفها مبهمة جديدة، ووجود 
نظام مالحي متكامل ووصلة «واي فاي» بالحاسوب 
النقال وبث أرشطة ومقاطع الفيديو، ووجود جهاز 
إمكانية  مع  إس)  يب  (جي  عامليا  املواقع  لتحديد 

توصيلها بوصلة LTE من الجيل الرابع.
وحدة متكاملة وأنيقة

كافة  بدمج  أوتوبايلوت»  «كيسرتيل  رشكة  تقوم 
االتصاالت  ووصالت  املركبة  استشعار  أنظمة 
تؤمن  كام  وأنيقة،  متكاملة  وحدة  يف  واألجهزة 
التحكم يف املوجة العريضة العالية من أجل تحقيق 
السيئة،  الجوية  األحوال  يف  مسبوق  غري  استقرار 
السامء  عنان  إىل  طريقها  شق  من  املركبة  ومتكني 
بقوة أو االتجاه نحو األرض وعمل املناورات الجوية 
الالزمة. ويأيت تصميم املركبة املفتوح ليسمح برتكيب 
عدد كبري من األجهزة واألنظمة وأجهزة االستشعار.

بقدرتها عىل  إنداجو  اآللية  الجوية  املركبة  وتتميز 
تجاوز التصميم العادي املعروف للمركبات الجوية 
القدرة عىل  اآللية، وتضم عدة سامت مهمة مثل 
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• قلة الضوضاء املنبعثة من محركها ومتانة بدنها وقدرتها عىل العمل يف كافة األحوال الجوية.

• سهولة تعديلها تبعا لطبيعة املهمة.
• ثبات الصور امللتقطة.

• وجود طيار آيل (أوتو بايلوت) قوي من إنتاج رشكة كيسرتيل.
• وجود خيارات متعددة لألجهزة التي ميكن استبدالها تبعا لظروف الحالة الجوية.

• إمكانية الطريان ملدة 50 دقيقة مع حمولة (أجهزة) ال تتجاوز 200 جرام.
• يصل مدى خط الرؤية إىل 2,5 كيلومرتات.

• الوصول إىل مدى يصل إىل أكرث من ثالثة كيلومرتات عن طريق استخدام أجهزة هوايئ املدى الطويل 
االختيارية.

• ال يتجاوز وزن املركبة الجاهزة لإلقالع خمسة أرطال، مبا يف ذلك الحمولة (2,268 كيلوجرام).
أبعاد املركبة الجوية اآللية إنداجو 3 (الطول والعرض واالرتفاع):

x 32 x 7 32 :الطائرة مفرودة
x 9x 6 12 :الطائرة مطوية

AGL (typical), 18,000 ft. MSL االرتفاع التشغييل: 10,500 قدما
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إىل  واالنطالق  أطول  زمنية  ملدد  الجو  يف  التحليق 
املراقبة  بعمل  لها  يسمح  ما  وهو  برسعة،  األمام 
املكتظة،  املناطق  فوق  برسعة  الجوي  واالستطالع 
وتلك ميزة ال ميكن أن تحققها أي مركبة آلية (غري 

مأهولة) من املركبات ذات األجنحة الثابتة.
اآللية  املركبة   payload system جهاز  مييز  كام 
العادية،  (الدرون)  اآللية  الطائرة  عن  إنداجو 
حيث يحتوي عىل منظم للفصل الرسيع، وهو ما 
مينح مسؤول التشغيل القدرة عىل اختيار األجهزة 

املناسبة املالمئة للمهمة املراد تنفيذها.

الواقع: دراسات  املركبة الجوية إنداجو عىل أرض 
حالة

مكافحة الحرائق
تستطيع املركبة الجوية إنداجو العمل يف مواجهة 
أجل  من  اللهب  وألسنة  والغبار  والدخان  الرياح 
مساعدة فرق مكافحة الحرائق عىل تحديد كثافة 
البؤر الساخنة وموقعها، باإلضافة إىل بث معلومات 
عن املناطق التي يتعرض فيها األرواح واملمتلكات 

للخطر.
أسرتاليا  غريب  يف  الغابات  حرائق  أن  املعلوم  ومن 
تهدد األرواح واملمتلكات ولكن الدعم عن طريق 
الطائرات اآللية ال يتوفر إال لفرق مكافحة الحرائق 
األمر  النهار،  ساعات  أثناء  األرض  عىل  املوجودين 
والدعم  الجوية  املعلومات  يف  ثغرة  يشكل  الذي 

الجوي.
إن فريق مكافحة الحرائق عىل األرض الذي يحتاج 
إىل جهاز قوي قادر عىل الرؤية الليلية ميكن دمجه 
املتقدمة من  املراقبة األرضية  مع إحدى محطات 
أجل توفري معلومات عىل مدار الساعة عن مدى 

كثافة النريان وتحديد موقع البؤر الساخنة. 
فرق  إنداجو  اآللية  الجوية  املركبة  مكنت  وقد 
العمليات  فعالية  تعظيم  من  الحرائق  مكافحة 
الليلية، حيث قامت املركبة ببث مقاطع فيديوية 
مسؤويل  إىل  الحراري  استشعارها  جهاز  من  حية 
تلك  استخدموا  الذي  األرض  عىل  التشغيل 
املعلومات يف تحديد موقع البؤر الساخنة وموقع 
واملمتلكات  األرواح  عىل  عالوة  وكثافتها،  النريان 

املعرضة للخطر.
كام ساهمت املركبة الجوية اآللية إنداجو يف إنقاذ 
100 منزل تقريبا تقدر قيمتها بأكرث من 50 مليون 
دوالر. وبفضل استخدام املركبة إنداجو نجحت فرق 

مكافحة النريان يف خفض حجم النريان ومدتها، األمر 
السلبية  وتأثرياتها  تداعياتها  خفض  إىل  أدى  الذي 
عىل املجتمع وخفض تكاليف املكافحة عن طريق 

تحسني طرق إدارة األزمة.
Project Lifesaver International هيئة

تتعرض األرواح للخطر عندما يخرج األفراد الذين 
متالزمة  أو  التوحد  أو  ألزهامير  مرض  من  يعانون 
 Project هيئة  وتعترب  منازلهم.  من  «داون» 
Lifesaver International هيئة غري ربحية معنية 
بالسالمة العامة تتواصل مع األجهزة املسؤولة عن 
إعادة هؤالء األفراد إىل منازلهم أو مرافقهم. وقد 
نفذت الهيئة أكرث من 3,000 حالة إنقاذ عىل مدار 
أن  بالذكر  الجدير  املاضية. ومن  عاما  الستة عرش 
يتعرض  عندما  حاسام  عامال  يعترب  الوقت  عامل 
األفراد للفقدان، كام أن البحث واإلنقاذ عن طريق 
املسح الجوي يعتربان من األمور املكلفة، فضال عن 

استهالكهام قدرا كبريا من الوقت.
 Project Lifesaver هيئة  قدرة  ولتحسني 
International عىل تحديد موقع األفراد املفقودين 
االنتشار،  ورسيع  سهل  نظام  إىل  الهيئة  تحتاج 
وتحتاج إىل حمل األجهزة واألنظمة الالزمة املجهزة 

بهوائيات تحديد املواقع وأنظمة التتبع.
وميكن تخزين املركبة الجوية اآللية إنداجو داخل 
أي مركبة من مركبات فرق مكافحة الحرائق، ومن 
ثم زيادة مساحة مناطق البحث من ميل ونصف 
 Project Lifesaver هيئة  أمام  أمتار  عدة  إىل 

International
مع  إنداجو  اآللية  الجوية  املركبة  دمج  تم  وقد 
 Project جهاز تحديد املواقع اإللكرتوين لدى هيئة
عن  البحث  أجل  من   Lifesaver International
الخاصة.  االحتياجات  ذوي  من  املفقودين  األفراد 
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ولدى تلقي نداء االستغاثة يبادر مسؤولو التشغيل 
بنرش املركبة الجوية اآللية إنداجو من أجل تحديد 

موقع األفراد املفقودين.
زمن  بخفض  إنداجو  اآللية  الجوية  املركبة  وتتميز 
االستجابة، وتساهم يف زيادة فعالية الجهود البحثية 

عندما يكون عنرص الوقت عنرصا حاسام.
اإلغاثة يف حاالت الكوارث

يف أعقاب الدمار الذي خلفه إعصار «بام» يف فانواتو 
التابع لألمم املتحدة وحكومة  الدويل  البنك  طلب 
عن  الناجمة  األرضار  حول  عاجال  تقديرا  فانواتو 
الضغوط  أن تضع مزيدا من  اإلعصار، وذلك دون 
القدرات  ذات  والجوية  األرضية  السلطات  عىل 

املحدودة.
نرشه  ميكن  ما  لنظام  ماسة  الحاجة  ظهرت  وهنا 
برسعة فوق التضاريس الوعرة، باإلضافة إىل قدرته 

عىل البقاء مستقرا يف األحوال الجوية املعاكسة.
املركبة  بنرش  ويست»  هييل  «مجموعة  قامت 
الجوية اآللية إنداجو بهدف مسح 50 موقعا فوق 
تسع جزر نائية، ونفذ الفريق 126 مهمة مستقلة 
صور  التقاط  أجل  من  كاملة  يوما   12 مدار  عىل 

الالزمة.  الخرائط  فيديوية وعمل  ومقاطع  واضحة 
وبفضل املرونة وقلة املستلزمات اللوجستية نجحت 
محمول  نظام  نرش  يف  ويست»  هييل  «مجموعة 

متكامل.
أول استجابة

أثناء  حتى  أو  حادث  وقوع  أو  حريق  اندالع  بعد 
أول  عىل  يتعني  واإلنقاذ  البحث  عمليات  تنفيذ 
وتحديد  للوضع  رسيع  تقييم  عمل  املستجيبني 
األفراد  عن  البحث  أو  املساعدة  يد  مد  كيفية 
ماسة  الحاجة  تبدو  وهنا  الخطرة.   املناطق  يف 
الحادث  وتسجيل  أدلة  عىل  الحصول  رسعة  إىل 
ومسارح الجرمية وتفتيش املنطقة بحثا عن أدلة 

وتحقيق األمن والسالمة.
إن بإمكان األجهزة املختلفة التي تحملها املركبة 
الجوية اآللية (عري املأهولة) ترسيع عملية البحث 
بناء عىل متطلبات املهمة. ولتحسني مستوى األمن 
والسالمة بني املوظفني  وتقليل التكاليف املتعلقة 
بالفحص والتفتيش واختثار الوقت الالزم الستكامل 
عملية الفحص والتفتيش يحتاج أول املستجيبني 
وسهلة  الوزن  خفيفة  مدمجة صغرية  أنظمة  إىل 

فريد  نوعي  جهاز  حمل  عىل  وقادرة  االستخدام 
تبعا لالحتياجات.

عالية  فيديو  وأرشطة  صور  التقاط  إىل  وباإلضافة 
إنداجو  اآللية  الجوية  املركبة  تستطيع  الوضوح، 
طريق  عن  حية  مصورة  معلومات  وبث  تسجيل 
استخدام وحدة فيديوية مستقرة وسهلة االستخدام 
الجهاز بجمع صور  ليال أو نهارا. ولن يكتفي هذا 
حرارية فحسب، بل يوجد يف داخله أيضا جهاز إنارة 
يعمل بالليزر، وهو ما يعترب جهازا مهام يف عمليات 
البحث واإلنقاذ فوق التضاريس الوعرة مثل البحث 

عن الصيادين أو املخيمني املفقودين.
وتستيطع املركبة الجوية اآللية إنداجو التقاط صور 
من عىل ارتفاع 300 قدم، وميكن استخدا املركبة يف 
كافة األحوال والظروف املناخية  حتى بعد هبوط 
الجوية  املركبة  استخدام  إن  األرض.  عىل  املركبة 
اآللية إنداجو بدال من أو كجزء مكمل لبقية األجهزة 
األمن  مستوى  تحسني  إىل  يؤدي  األخرى  الجوية 
والسالمة وخفض التكاليف عند التعامل مع الحرائق 

أو الحوادث أو البحث عن شخص مفقود.
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الحاملة  منت  عىل  من  الكونجرس  ترامب  وناشد 
بناء  إلعادة  يف مرشوعه  األساس  حجر  متثل  التي 
األسطول البحري األمرييك وزيادة حجمه من 276 
قطعة حاليا ايل 350 قطعة، توفري متويل أكرب وأكرث 

استقرارا للجيش األمرييك. 
ويري ترامب أن الحاملة الطائرة املزودة بأحدث 
تلقب  والتي  البحرية،  واملالحة  التسلح  أنظمة 
عن  أمريكا  يغني  رادعا  تشكل  األبيض  بالفيل 

الحرب أو مبعني أدق أداة حرب لصناعة السالم.

ومتثل جريالد الجيل الجديد من حامالت الطائرات 
من  متساويتان  أنهام  ورغم   ،(Nimitz) نيمتس 
حيث الحجم، اال أن جسم الحاملة جريالد فورد، 
تقلع  التي  الطائرات  عدد  ترفع  بطريقة  صمم 
يحقق  ما  الواحد،  اليوم  يف  املئة  يف   25 بنسبة 

للقوات األمريكية رسعة االنتشار.
صنع  التي  فورد  جريالد  حاملة  وصف  وميكن 
املالح يف  بفعل  التآكل  تقاوم  سبائك  من  هيكلها 
مياه البحار واملحيطات بأنها مدينة عامئة متنقلة 
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ونصف  أربعة  إىل  سطحها  مساحة  تصل  حيث 
هكتار، ما يوفر الفرصة لتجهيزات التزود بالوفود 

واألسلحة.
التي  الجديدة  الطائرات  حاملة  تسليم  وتأخر 
يبلغ طولها 1100 قدم نحو 32 شهرا عن املوعد 
املقدر، ومازالت تحتاج ايل أعامل إضافية بقيمة 
التكلفة االجاملية  780 مليون دوالر، فيام زادت 

بنسبة 22 يف املئة عن التكلفة املبدئية.
جاهزة  الجديدة  الطائرات  حاملة  تكون  ولن 
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لالنتشار القتايل قبل أربعة سنوات من اآلن حتى 
سالمة  من  للتأكيد  اإلضافية  الفحوصات  تجتاز 
األنظمة املالحية والحامية ضد عمليات األخرتاق 

االلكرتوين.
من  لإلطالق  بعد  جاهزة  ليست  الحاملة  أن  كام 
خزانات األجنحة بسبب مشكلة برمجية يف نظام 
يسبب  ما  الكهرومغناطييس،  واإلطالق  الدفع 

إجهاد شديد لجسم املقاتالت.
*تصميم متطور*

رشكة  يتبنها  ببنائها  تقوم  التي  الحاملة  صممت 
 Inghalls للصناعات»   انجهالز  «هانتنجتون 
تصميم  أول  وفق   (industries) Huntington

جديد يوضع لحامالت الطائرات منذ 40 عاما.
التحسينات  ويعكس تصميم الحاملة العديد من 
من  األوسط  املمر  خصص  حيث  والتحديثات، 
سطح الحاملة للكوبري ومنطقة التحكم الرئيسية 
أيضا  الجديد  التصميم  يتميز  كام  اإلقالع،  يف 
بخفض عدد مصاعد الطائرات واألسلحة من أربعة 

إىل ثالثة فقط. 
الطاقة عىل منت  الكهربائية ملحطة  الطاقة  وتزيد 
الحاملة ثالث مرات عن الطاقة الكهربائية ملحطة 
حامالت  من  السابق  الجيل  منت  عىل  الطاقة 

الطائرات.
قادرة  ستكون  الطاقة  محطة  أن  يعني  وهذا 
الطاقة  من  الحاملة  احتياجات  كافة  تلبية  عىل 
طوال عمرها االفرتايض الذي يقدر بنحو خمسني 
وإضافات  تعديالت  من  عليها  طرأ  مهام  عاما 

تكنولوجية.
وباإلضافة إىل ما سبق فأن الحاملة مزودة بنظام 
االلياف  من  األقدام  من  ماليني  يضم  عصبي 
البيانات  تبادل  ورسعة  حجم  يرفع  ما  البرصية، 
القتالية  واملجموعات  الحاملة  طاقم  أفراد  بني 
املصاحبة والقوات املنترشة يف مسارح العمليات، 

عمر  متوسط  وأن  والسيام 

من  أطول  البحرية  البيئات  يف  البرصية  األلياف 
متوسط عمر البدائل املعدنية االخرى.

وباإلضافة إىل ما سبق فأن أنظمة إطالق الطائرات 
كانت  الطائرات  حامالت  من  القدمية  الطرز  يف 
توليد  تعتمد عىل نظام إقالع بخاري، ما يتطلب 
كم هائل من البخار لدفع الطائرات ونظام تكثيف 

مواز الستعادة البخار، وأطنان من املياه العذبة.
وكان هذا النظام يحتاج باستمرار لعمليات صيانة 
موسعة، فضال عن أنه كان يعرض هياكل الطائرات 

إلجهاد شديد ما يقلص من عمرها االفرتايض.
املوجود  الكهرومغناطييس  اإلطالق  نظام  أما 
فورد  جريالد  الطائرات  حاملة  منت  عىل 
(Electromagnetic Launching System) فأنه 
مجال  لتوليد  كهربايئ  تيار  استخدام  عىل  يعتمد 
رسعة  إىل  ويوصلها  الطائرات،  يحرك  مغناطييس 
وهذا  لإلجهاد  تعرضها  دون  املطلوبة،  اإلقالع 
النظام قادر عىل التعامل مع الطائرات الخفيفية 
والطائرات بدون طيار، كام أنه قادر عىل التعامل 
صيانة  إىل  يحتاج  وال  الضخمة،  الطائرات  مع 

ضخمة. 
ويقول مات مولهرين رئيس الرشكة املصنعة التي 
االمريكية  الطائرات  حامالت  جميع  ببناء  قامت 
جميع  بأمتتة  تتميز  الحاملة  فأن   1961 عام  منذ 
املطلوب  البحارة  عدد  من  يحد  ما  العمليات 

إلدارتها ويقلص تكاليف التشغيل والصيانة.
الحاملة  يف  يشء  كل  أمتتة  فأن  الرشكة  وبحسب 
البحارة املطلوب لتشغيلها،  يقلل من عدد طاقم 
كام أن تطور نظام االطالق والرادار ميكنها من رفع 
عدد الطائرات التي ميكنها االقالع من عيل متنها 

يف اليوم الواحد من 120 طائرة ايل 160 طائرة.
 *نهج رئايس*

أقرب حاملة طائرات  موقع  السؤال عن  أن  رغم 
منذ  األمريكيني  الرؤساء  كافة  يطرحه  أول  هو 
عندما  اليوم  وحتى   1945 عام 

حاملة  تدشني  أن  إال  عاملية،  أزمة  يواجهون 
يأيت يف وقت يشتد  الجديدة  األمريكية  الطائرات 
فيه الجدل حول مدي جدوى حامالت الطائرات 
للحرب  الهائل  التطور  املستقبيل، يف ظل  ودورها 
الجوية، وخاصة قدرات منع حق الوصول املناطقي  
(Anti-Access/Area Denial Capabilities)ما 
الطائرات  شديدة عيل قدرة حامالت  قيوداً  يضع 

عيل العمل أكرث من ذي قبل. 
ويقول الخرباء أن تدشني حاملة الطائرات جريالد 
فورد ميثل نقطة تحول يف الفكر التقليدي األمرييك 
إىل  مييل  كان  الذي  الطائرات  حامالت  تجاه 

االنتقاص من دورها. 
ويري الكثري من الخرباء العسكريني أن التهديدات 
الطائرات  لحامالت  أكرب  دور  تفرض  الجديدة 
توفر  ال  األخري  البدائل  من  أي  ألن  املعارك،  يف 
القدرات التي توفرها حامالت الطائرات سواء يف 

وقت الحرب أو السالم.
ويؤكد الخرباء أن التغلب عىل التهديدات الجديدة 
بالتنسيق  مرهون  الطائرات  حامالت  تواجه  التي 
الجيد بني املجموعة القتالية املصاحبة لها، وتزويد 
مقاتلة  اي  أقرتب  تحول دون  الحامالت مبقاتالت 
منها، وتوفري لها الحامية الالزمة لها من الهجامت 
الصاروخية، وهذا التكامل بني التشكيالت وأنظمة 
وإمنا  املعركة  تغيري مسار  فقط  يكفل  ال  األسلحة 

مسار الحرب أيضا.
ويلفت الخرباء ايل أن حرب الخليج األويل والثانية 
أثبتتا أنه ال غني  عن حامالت الطائرات حتى يف 

ظل وجود قواعد أرضية للمقاتالت الجوية.
العسكرية  االسرتاتجيات  خرباء  يري  املقابل  ويف 
حامالت  أفقد  الجوية  الحرب  قدرات  تطور  أن 
ضخمة  بسبب  فقط  ليس  عرشها،  الطائرات 
بسبب  أيضا  ولكن  صيانتها،  وصعوبة  تكاليفها 
عىل  الطائرات  من  عدد  أكرب  تدمري  سهولة 
الجوية  الهجامت  خالل  واحدة  برضبة  متنها 

والصاروخية.
ويلفت الخرباء إىل أن الحرب الحديثة والتطورات 
النسبي  الوزن  التسلح غريت  أنظمة  املتالحقة يف 
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مقابل  الوطن  حدود  خارج  االنتشار  العتبارات 
القتالية، وبعبارة  سالمة وضامن أمن املجموعات 
توفرها  التي  املتحركة  الجوية  القواعد  فأن  أدق 
لحسم  ذاتها عنرصاً  الطائرة مل تعد بحد  حامالت 

الحرب. 
طيار  دون  الطائرات  ظهور  أن  الخرباء  ويضيف 
طويلة املدي، والتي تتسم بانخفاض التكلفة ميكن 
أن يشكل تهديدا شديداً لحامالت الطائرات نفسها 

واملقاتالت املوجودة عىل متنها. 
النوع أن  ويعني فقدان حاملة طائرات من هذا 
النريان  اطالق  قوة  من  األقل  عىل  املئة  يف  عرشة 
كارثة  وهذه  واحدة  برضبة  فقدت  األمريكية 

قومية بكل املقاييس.
وكان عام 1942 هو أخر مرة فقدت فيها الواليات 
القاذفات  أغرقت  عندما  طائرات  حاملة  املتحدة 
 ،(USS Hornet)اليابانية كانت حاملة الطائرات

ويف الحقيقة فإن هناك معارضة قوية لبناء الحاملة 
حتى يف صفوف املسئولني األمريكيني السابقني ويف 
مقدمتهم السيناريو جون ماكني وهو طيار سابق.

*مقارنة ظاملة*
القدرة عىل تقليص املسافات وهو امليزة   تراجع 
يف  لعيب  يرجع  ال  الطائرات،  لحامالت  األساسية 
التي  الطائرات  يف  وإمنا  ذاتها  الطائرات  حامالت 
ذات  طائرات  كونها  من  انتقلت  والتي  تحملها، 
ذات  الطائرات  ايل  واحدة  مهمة  يعتمد  تصميم 

تصميم متعدد املهام.
للقاذفة  مدى  أقىص  فأن  املثال  سبيل  وعيل 
االعرتاضية أيه 6- التي استخدمت يف حرب فيتنام 
حمولة  ظل  يف  حتى  بحري  ميل   950 ايل  يصل 
ان-  طائرات  مدى  يقل  بينام  األسلحة،  من  كبرية 
14 تومكات االعرتاضية املوجدودة حاليا عىل منت 
حامالت الطائرات االمريكية عن 650 ميل بحري، 

 (FA-18 السوبر هورت) فيام يقل مدى طائرات
الجيل  تستطيع  ال  يف حني  بحري،  ميل   500 عن 
الهجومية  يس   35  – أف  طائرات  من  الجديد 
الوصول إىل املدى الذي تستطيع طائرات السوبر 

هورنت الوصول اليه.
ويعني هذا أن عيل حاملة الطائرات جريالد فورد 
بحري من ساحة  ميل   450 ايل حدود  تقرتب  أن 
عيل  يتعني  كان  الذي  املدى  مع  مقارنة  املعركة 
من  فيه  تقرتب  أن  املناظرة  الطائرات  حامالت 

ساحة العمليات يف الستينات.
وبعبارة أدق فانه كلام زاد املدي الذي يتعني فيه 
كلام  الهدف،  من  االقرتاب  الطائرات  حاملة  عيل 
لها، ورمبا  التي تتعرض  التهديدات  زادت خطورة 
مل تكن هذه مشكلة خطرية يف مسارح العمليات 
غري الكثيفة مثل العراق وأفغانستان، ولكن األمر 
لن يكون كذلك بكل تأكيد يف نزاع مع الصني التي 

 (DF31D) متتلك صواريخ مضادة للسفن من نوع
ذاتية الدفع يصل مداها ايل 1000 ميل بحري. 

ويقول الخرباء أن األجيال الجديدة من الصواريخ 
وبرسعات  أعيل  ارتفاعات  عيل  للطريان  مصممة 
أكرب دون أن تحتاج ايل تكاليف ضخمة، ما يجعل 
منها عيل هدف واحد عايل  العرشات  اطالق  من 
أمر  فورد  جريالد  الطائرات  حاملة  مثل  القيمة 

مطروح. 
الهجوم  أرساب  مفهوم  أن  إىل  الخرباء  ويلفت 
حاملة  دفاعات  أن  يعني  الصاروخي  البحري 
لن  املصاحبة  القتالية  واملجموعات  الطائرات 

تصمد أمام الهجوم.
*احتدام املواجهة البحرية*

ايل  يعود  الطائرات  حامالت  تاريخ  أن  بالرغم 
العاملتني األويل والثانية، إال أن الهجامت  الحربني 
اإلرهابية عيل برجي مركز التجارة العاملي يف 11 
سبتمرب 2011 مثلث بداية عرص جديد من القوة 
حامالت  منت  عيل  املنشورة  األمريكية  الجوية 
الطائرات، وبدأ ذلك واضحا يف الحرب عيل كل من 

أفغانستان والعراق.
ويأيت تدشني حاملة الطائرات األمريكية الجديدة 
الروسية  الحربية  السفن  فيه  بدأت  وقت  يف 
والصينية أول مناورات حربية مشرتكة بني البلدين 
بني  العسكري  التعاون  ينقل  ما  البلطيق  بحر  يف 

البلدين إيل ًفاق جديدة.
هيفي الصينية  املدمرة  املناورات  يف  وشاركت 

 (  (yunchenoبانشينغ والفرقاطة   (  (Hefei
شارك  فيام   ،(lomahu) لوماهو  االمداد  وسفينة 
عيل الجانب الرويس طرادين قادرين عيل اطالق 

قذائف مدفعية عيل أهداف أرضية وجوية.
القدرات  إبراز  تستهدف  التي  املناورات  وضمت 
الجانبان  ميلكها  التي  والطائرات  للسفن  املضادة 

طائرات الهليوكوبرت وقاذفات سوخوي  24 أيضا.
ورغم أن املناورات املشرتكة يف بحر البلطيق هي 
سجال  ميلكان  البلدين  أن  إال  نوعها،  من  األويل 
ففي  اخري  مناطق  يف  البحرية  للمناورات  حافال 
يف  مناورات  يف  الجانبان  شارك   2015 عام  مايو 
املتوسط، وبعدها بثالثة أشهر شاركت 22  البحر 
يف  الجانبني  من  طائرة حربية  و20  قتالية  سفينة 
مناورات أمام سواحل روسيا عيل املحيط الهادىء، 
كام أجري الجانبان يف سبتمرب املايض مناورات يف 
بحر الصني الجنويب تضمنت االستيالء عيل جزيرة 

افرتاضية.   
طائرات  حاملة   20 نحو  حاليا  العامل  يف  ويوجد 
اسرتاتيجية تحمل طائرات ثابتة الجناح لدى سبع 
حامالت  مثانية  تشيد  يجري  فيام  العامل،  يف  دول 
طائرات جديد باإلضافة ايل ذلك هناك 24 حاملة 

طائرات تكتيكية او حاملة طائرات هيلوكبرت.
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خليفة  بن  حمد  الشيخ  ترك  وصف  ميكن   
أجل  من  دبلومايس  تكتيك  بأنه  للسياسة 

تخفيف الضغط السيايس الخليجي واإلقليمي 
بعد أن افتضح دوره ، مع وزير خارجيته أو 
السياسة  (هامان  عليه  نطلق  أن  ميكن  ما 
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الخارجية القطرية) يف ”الفوىض غري الخالقة“ 
كانا  التي  السياسة  أن  باعتبار  املنطقة  عىل 
 1995 من  الفرتة  خالل  (الحمدين)  يتبعها 
عبارة عن مرشوع سيايس ضد اإلقليم بأكمله 
العرب والخليجيون عىل اعتبار هذين الطرفني 
يف  السياسية  الفوىض  من  رضرا  األكرث  هام 
ألمري  اإلعالمية  الترسيبات  إن  بل  املنطقة 
قطر ووزير خارجيته كلها كانت ضد األنظمة 
”قناة  توجه  أن  كام  والعربية  الخليجية 
الجزيرة“ التي أوهمت الشعوب العربية أنها 
(إيرن  الدول اإلقليمية  تخدم مصالحهم ضد 
للمرشوع  كغطاء  عملت  وإرسائيل  وتركيا) 
أن  اعتبار  عىل  أكرث،  ليس  القطري  السيايس 
هذه األطراف هي املستفيد األول مام كانت 

تقوم به قطر.
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وبالتايل فإن فشل ذلك املرشوع بعد سقوط 
أكرب حزب سيايس لإلخوان املسلمني، سقوط 
كان  أكرب دولة عربية مرص  محمد مريس، يف 
املشهد  عن  يبتعدا  أن  (للحمدين)  بد  ال 
بالفشل وإمنا من أجل  اعرتافا  السيايس ليس 
العمل يف دهاليز السياسة القطرية عىل األقل 
القطرية  القيادة  تدعمه  الذي  املرشوع  ألن 
السابقة إدارة  باإلدارة األمريكية  كان مرتبطاً 
دون  تم  التنازل  هذا  أن  مع  أوباما.  الرئيس 
الشيخ  (حرم  املسند  موزة  الشيخة  من  رىض 
يف  الفاعلني  أحد  ثاين)،  آل  خليفة  بن  حمد 
هذا  تأليف  فرتة  خالل  القطرية  السياسة 
من  قبول  ودون   (2012  1995-) الكتاب 
عىل  يكن  مل  الذي  جاسم  بن  حمد  الشيخ 
يعيص  ال  كان  أنه  إال  متيم  الشيخ  مع  وفاق 
ألمري قطر السابق أمراً لذا خرج من السلطة 
بخروج الشيخ حمد، غري أن ما يبدو للمراقب 
لدولة  الخارجية  السياسة  إدارة  تفاصيل  من 
قطر أن حجم التورط ”الحمدين“ يف امللفات 
اإلقليمية يحتاج طريقة أخرى للسيطرة عليها 
فكانت املقاطعة الخليجية هي أفضل منهج 
عىل  الحاصلة  اإليجابية  النتائج  فإن  لهذا 
األرض يف املوصل هزمية داعش تحقيق نتائج 
إيجابية ضد اإلرهاب يف سينا مرص والتفاهم 
السيايس يف ليبيا والتقدم عىل األرض اليمنية 

كلها دالئل عىل أن تحجيم دور قطر.

�/��B����	�W�����

مؤلف  جرغون،  عيل  عرفات  الدكتور  يرى 
السلطة  إىل  حمد  الشيخ  وصول  أن  الكتاب، 
كان بداية لتغري حقيقي يف السياسة الخارجية 
عليه يف  كانت  كامل عام  بشكل  قطر  لدولة 
ثاين  آل  حمد  بن  خليفة  الشيخ  ولده  عهد 
السياسة  طبيعة  عىل  وكذلك  األب)  (األمري 
الخارجية الخليجية بالكامل التي كانت تعترب 
الذي  الجديد  األمري  أن  اعتبار  محافظة، عىل 
انقلب عىل أبيه لديه رؤيته الخاصة يريد أن 
إنجاحها  عىل  جاهدا  عمل  فقد  لذا  يحققها 
املؤدية  األسباب  توفري  من خالل  املنطقة  يف 
لذلك بدءا من إنشاء ”قناة الجزيرة“، الذراع 
بوق  فكانت  الجديدة،  للسياسة  اإلعالمي 
خلق  أجل  من  وجدت  حيث  لها،  حقيقي 
وإثارة  القطرية  السياسة  ألجندات  ”غطاء“ 
وتختلق  حكامها  عىل  العربية  الشعوب 

األحداث. 
فهم  يف  كبرية  درجة  إىل  الكتاب  ويسهم 

اكتساب  من  القطري  النظام  استطاع  كيف 
بني  تناغم  وجود  عدم  رغم  السيايس  الثقل 
خالل  من  وذلك  الدولة،  وحجم  الثقل  هذا 
التاريخ  يف  تناقضاً  السياسات  أكرث  انتهاج 
السيايس للدول، فهي (قطر) ترتبط بعالقات 
الفلسطينية  التحرير  مع إرسائيل ومع حركة 
لحركة  تسهل  بل  نفسه  الوقت  يف  ”حامس“ 
حامس مبوافقة السلطة اإلرسائيلية، مام يفتح 
الباب للتشكيك حول حقيقة ما تشنه القناة 
بعالقات  قطر  تحتفظ  كام  اإلرسائيليني،  عىل 
مع الواليات املتحدة وإيران يف ظل الخالفات 
أنها تحتفظ بعالقات غاية يف  السياسية. كام 
اإلرهابية  التنظيامت  مع  والتضارب  التعقيد 
وطالبان  املسلمني  اإلخوان  مثل  العامل  يف 
يف  وهي  فيها  التأثري  وتستطيع  الوقت  ويف 
الوقت نفسه تبدو متسامحة وداعية للسالم، 
والعامل اآلخر يف التناقض القطري حسب ما 
جغرافياً  الدولة  حجم  صغر  الكتاب  تناوله 
ما  إقليميا  مؤثر  ولكنها  سكانها  عدد  وقلة 
أقنع الواليات املتحدة والغرب عموما بأهمية 
هذه الدولة يف هذا اإلقليم املضطرب والذي 
بالطريقة  إدارته  املتحدة  الواليات  تعرف  مل 

التي تدير قطر ملفاتها.
 إن الرس يف كل هذا يكمن يف األموال القطرية 
عىل  بسخاء  تنفق  التي  النظيفة)  (غري 
للتهدئة،  أو  الرصاع  لتحريك  إما  املتخاصمني 
ويكمن الرس أيضاً، وجود فكر ديني متطرف 
يقدمها  العربية  الجامهري  بعواطف  يتالعب 
تخدم  مبا  القرضاوي  يوسف  اإلخوان  مفتي 

”رؤية حمد“.

“��Pe(”������B������

النقطة التي ميكن االتفاق عليها مع الباحث 
والتوصل إليها من خالل استعراضه للسياسة 
وهي  الزمن  من  عقدين  خالل  القطرية 
مستمرة إىل اليوم أنه ال توجد سياسة خارجية 
لدولة قطر مبفهوم سياسات الدول بأن هناك 
والظواهر  املتغريات  مع  التعامل  قواعد 
عن  وتعرب  وواضحة  مستمرة  وهي  الدولية 
صانعة  جهات  هناك  وأن  الدولة،  شخصية 
للقرار السيايس وجهة متخذة له وإمنا هناك 
الشيخ  سياسة  وهي  شخص  لرؤية  سياسة 
الذي رغم مغادرته  ثاين  حمد بن خليفة آل 
السلطة إال أنها مستمرة والسبب أنه ما زال 

يدير قطر من كواليس السياسة القطرية. 
السياسة  فهم  فإن  املنظور  هذا  ووفق 
عليها  القياس  ميكن  ال  قطر  لدولة  الخارجية 
وفق األطر الدستورية أو األكادميية املتعارف 

باألصح  أو  الترصيحات  عرب  ولكن  عليها 
ألمري  تسجيلها  تم  التي  اإلعالمية  الترسيبات 
جاسم  بن  حمد  خارجيته  ووزير  قطر  دولة 
حقيقة  اتضحت  عنها  الكشف  مبجرد  ألنه 
ميكن  والتي  القطرية  الخارجية  السياسة 
بالتايل مشاهدتها عىل أرض الواقع سواء من 
الجوار  دول  يف  حدثت  التي  الفوىض  خالل 
والتي تراجعت مبجرد تطبيق املقاطعة عليها 
يكن  مل  القطري  املال  أن  حقيقة  يؤكد  ما 
نظيفا كام ميكن التأكيد بأن الجهاز اإلعالمي 
الذي يربز االختالفات مع الدول األخرى ليس 
والواليات  إرسائيل  تهاجم  فالقناة  حقيقية 
أسباب  لهم  توفر  املقابل  يف  ولكنها  املتحدة 

نجاح مشاريعهم. 
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الخارجية  السياسة  الصعب محاولة فهم  من 
القطرية خالل العقدين املاضيني إال وفق ما 
األساس  يف  هي  التي  الجزيرة“  ”قناة  تظهره 
(الحمدين)  فيها  جاء  التي  املرحلة  تخدم 
من  قطر  يف  السيادية  األجهزة  كل  إن  بل 
مرحلة  لخدمة  جندت  وأموال  وإعالم  األمن 
الداخيل  التجديد  مسألة  إن  بل  الحمدين 
كان  واالجتامعي  السيايس  االنفتاح  مثل 
لهذا  الخارجية،  السياسة  خدمة  أجل  من 
الخارجية  السياسة  تلك  عن  الحديث  فإن 
القطرية وفق األطر واملناهج املتعارف عليها 
مسألة  هي  لسياسية  ا  العلوم  داريس  لدى 
تأثري  أن  يبدو  فكام  دقيقة  غري  تكون  تكاد 
وما  السياسة  هذه  يوجه  ما  هو  (الحمدين) 
يؤكد هذا أن هناك ازدواجية يف إدارة األزمة 
الحالية ففي حني يبدو فريق األمري متيم هو 
بن  وحمد  والده  بصامت  أن  إال  الصورة  يف 
جاسم واضحة وهذا يفرس عدم اقتناع الشيخ 
متيم بسياسة الحمدين. وبالتايل يكون انتهاء 
باختفاء  مرتبطة  القطرية  الخارجية  السياسة 
(الحمدين) و ”قناة الجزيرة“ ، وبالتايل تكون 

هي البداية الحقيقية ملرحلة الشيخ متيم.   
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1. ما هو الشعار الذي سيحمله عام 2018 يف 
دولة اإلمارات؟

يف أي مرتبة حلت اإلمارات عاملياً يف تقرير   .2
السعادة العاملي؟

السـؤال األول:    •
فرباير 2017 يف اإلمارات

السـؤال الثاين:    •
1.حكومة مرنة

تعليم للمستقبل  .2
3. اقتصاد معرفة متنوع

4. مجتمع اكرث متاسكاً

:"�f��/��
عبدالرحمن محمد أحمد    .1

محمد محمود حمدان   .2
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يتوىل رضار بالهول الفاليس منصب مدير عام مؤسسة 
وطني اإلمارات منذ شهر أكتوبر لعام 2012 ، ويؤدي 
املؤسسة  عمل  فريق  قيادة  يف  إيجابيا  دوًرا  بالهول 
تعزيز  يف  املتمثلة  االسرتاتيجية  أهدافها  تحقيق  نحو 
للمبادرات  الدعم  وتقديم  اإلماراتية،  الوطنية  الهوية 

والفعاليات الوطنية الفعالة.
والتي تهدف لإلرتقاء ببيئة املجتمع ودعم قيم الوالء 
إدارة  مدير  بالهول  تعيني  وتم  والتالحم،  واإلنتامء 
اإلتصال الخارجي يف املكتب اإلعالمي لحكومة ديب من 
مبؤسسة  التحاقه  وقبل   ،2010 عام  حتى   2010 عام 
يف  الرتاث  إدارة  مدير  منصب  شغل  اإلمارات،  وطني 
هيئة ديب للثقافة والفنون وخالل مسرية عمله، وضع 
اسرتاتيجيات خاصة مبؤسسة وطني اإلمارات والتي من 
شأنها تدعم األهداف الوطنية واملجتمعية و تساهم يف 

تعزيز قيم الوالء و اإلنتامء.
ثقافية،  مجتمعية،  ومساهامت  مبادرات  قدم  كام 

الفعالة  املواطنة  مبادئ  لرتسيخ  تهدف  وطنية، 
واملواطنة اإليجابية يف مجتمع اإلمارات، منها مبادرات 

و أنشطة وطنية متعددة.
والحراك  الحوار  محارضات  يف  ملشاركاته  باإلضافة 
االجتامعي التي نفذها يف العديد من جامعات وكليات 
مامرسات  مفاهيم  عىل  الضوء  سلطت  التي  الدولة، 
يف  السلمي  والتعايش  اإلمارايت،  والتأصيل  املواطنة، 

مجتمع اإلمارات.
اإلمارايت  املحيل  بالشأن  مهتم  وكاتب  ناشط  وبالهول 
له إصدارات مطبوعة ودراسات تحليلة توثيقية تسلط 
الضوء عىل قضايا محلية، اجتامعية، وطنية، رياضية، 
تهم املواطنني اإلماراتيني تهدف إىل التثقيف وتدعو إىل 
بيئة معطاءة مستدامة. حاصل عىل  العمل من أجل 
درجة املاجستري يف إدارة وتطوير املبادرات املجتمعية، 
وقد حرض عدًدا كبريًا من الدورات التدريبية والقيادية 

واملؤمترات طوال سنوات خرباته العملية.
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والقيام  العمل  أثناء  الصحة  عىل  املحافظة 
بالتدريبات العسكرية يف الطقس الحار:  

كميات  عىل  تحتوي  التي  املرشوبات  تجنب   •
كبرية من السكر.

• إرشب كمية كافية من املاء يومياً.
أصفر  يكون  أن  يجب  البول،  لون  من  تحقق   •

فاتح.
• أضف القليل من امللح إىل طعامك.

• احرص عىل اإلسرتاحة خالل فرتات مختلفة من 
اليوم عند العمل يف الجو الحار.

• احرص عىل أخذ قسط كاف من النوم يف الليل
• تناول الخضار والفاكهة كل يوم.

املسؤول  الضابط  أخرب  توعك  بأي  شعرت  إذا   •
عىل عملك .

الحار  للطقس  التعرض  عن  الناجمة  األعراض 
أثناء العمل والقيام بالتدريبات العسكرية:  

• الطفح الجلدي.
• األعراض:

صغرية  وبثور  دمامل  من  حمراء  كتل  ظهور   •
الصدر ويف  العلوي من  والجزء  الرقبة  عىل  غالباً 

األريبة وتحت الثديني ويف ثنيات الكوعني.
• اإلسعافات األولية:

• الحفاظ عىل جفاف املنطقة املصابة.
• رش بودرة تعفري للشعور باإلرتياح.

وأقل  برودة  أكرث  أماكن  يف  العمل  محاولة   •
رطوبة قدر اإلمكان.

• اإلنهاك الحراري.
• األعراض:

• عرق غزير.
• الشعور بحالة ضعف أو تعب شديدين.

• دوار وارتباك.
• الشعور بالغثيان.

• تبلل الجلد ورطوبته.
• برشة شاحبة أو محتقنة بالدم.

• تقلصيات عضلية.
• ارتفاع بسيط يف حرارة الجسم.

• أنفاس رسيعة وغري عميقة.

• اإلسعافات األولية:
أو  باردة  منطقة  يف  يسرتيح  املصاب  جعل   •

مظللة أو مكيفة.
مرشوبات  أو  املاء  من  وفرية  كميات  تقديم   •

أخرى باردة غري كحولية.
اإلستحامم  أو  بارد  حامم  أخذ  أىل  توجيهه   •

باستخدام ليفة إسفنجية.
• رضبة الشمس

• األعراض:
• سخونة وجفاف الجلد أو اإلفراط يف التعرق.

• نوبات هلوسة.
• قشعريرة برد مفاجئة.

• صداع نابض.
• ارتفاع درجة حرارة الجسم.

• ارتباك/ دوار.
• كالم متداخل.

• اإلسعافات األولية:
الضابط  وإخطار  الطوارئ  برقم  اإلتصال   •

املسؤول.
• نقل املصاب إىل منطقة مظللة باردة.

الطرق  بإحدى  املصاب  حرارة  درجة  خفض   •
التالية:

• ترطيب مالبسه باملاء.
بإسفنجة  جسمه  غسل  أو  باملاء  املصاب  رش   •

مشبعة باملاء أو تحميمه باملاء.

• تهوية جسمه.
• اإلغامء الناجم عن الطقس الحار

• األعراض:
• دوخة.

• الشعور بدوار.
• فقدان الوعي.

• اإلسعافات األولية:
بارد  مكان  األرض يف  التمدد عىل  أو  الجلوس   •

عند بداية الشعور بأعراض اإلغامء.
مرشوبات  أحد  أو  صاف  عصري  أو  ماء  رشب   •

اإلرواء املتوفرة ببطء.
• التقلصات الناجمة عن الطقس الحار

• األعراض:
يف  الغالب  يف  تحدث  عضلية  وتشنجات  أمل   •

منطقة البطن أو الذراعني أو األرجل.
• اإلسعافات األولية:

• وقف النشاط متاما والجلوس يف مكان بارد.
• رشب عصري طبيعي واإلكثار من رشب املياه.

املصاب  كان  ما  إذا  الطبية  الرعاية  طلب   •
يعاين من أمراض قلبية أو يتبع حمية منخفضة 

الصوديوم/ امللح
• عدم العودة إىل العمل الشاق قبل مرور عدة 
العضلية  التقلصات  حدة  انخفاض  من  ساعات 
ألن بذل املزيد من الجهد قد يؤدي إىل اإلنهاك 

الحراري أو رضبة الشمس.
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متحفاً إسالمياً .
مكتبة الجامع العمري 

بيربس  الظاهر  اململويك  السلطان  املكتبة  هذه  أنشأ 
بها،  للعناية  العلامء  خرية  عليها  وعنّي  البندقداري 
وتذكر الكثري من املصادر أّن املكتبة كانت تحوي أكرث 
من عرشين ألف كتاب ومخطوط يف مختلف العلوم 
والفنون  إال أن هذه املكتبة تعرضت للرسقة والتدمري 
الحملة  وأثناء  الصليبي،  الغزو  أثناء  والعبث خصوصاً 
الفرنسية عىل مرص وعىل غزة وعكا، والحرب العاملية 
األوىل، وانحرصت اآلن يف غرفة قريبة من الباب الغريب 
للمسجد، وهي تحتوي اليوم عىل 132 مخطوطة ما بني 
مصنف كبري ورسالة صغرية، ويعود تاريخ أقدم نسخة 

مخطوطة إىل سنة 920هـ.
العمري، وهي  املسجد  معامل  أشهر  من  املئذنة  تعترب 
منوذج من الطراز املعامري اململويك يف غزة، وهي عىل 
النصف  يف  ومثمنة  السفيل،  النصف  يف  مربع  شكل 
القاعدة  املئذنة من الحجر من  العلوي منه، وشيدت 
من  املتكون  العلوي  النصف  ذلك  يف  مبا  األعىل،  إىل 
أربع مستويات، أما قمة املئذنة فيتكون معظمها من 

الخشب والبالط .
ويبقى هذا املسجد معلامً حضارياً وتاريخياً مهاّمً يعرب 
إىل  فنسبته  فلسطني،  يف  اإلسالمي  التاريخ  عمق  عن 
اإلرث  بهذا  واالعتزاز  الفخر  روح  يشيع  عمر  الفاروق 

اإلسالمي املهيب .
وثبات املسجد شامخاً عىل مّر الزمان شاهد عىل الرسوخ 
الزمان  مّر  مهامً  اإلسالمية  العربية  لحضارتا  والعظمة 

واختلفت األحوال.

يؤّمه املسلمون ألداء صالة الجمعة والصلوات األخرى. 
وتبلغ مساحة املسجد العمري الكبري 4,100 م2 (حوايل 
44,132 قدم مربع) فيام تبلغ مساحة البناء 1800 م2، 
وشيد معظم الهيكل العام للمسجد من الحجر الرميل 

البحري،  كام يحيط صحن املسجد أقواس دائرية .
يف  وكذلك   ، املامليك  عهد  يف  املسجد  توسعة  وتم 
بناء املسجد، ويوجد  العثامنيني، بتوسعة جانبي  عهد 
عىل باب املسجد نقوش مكتوب عليها اسم السلطان 
أسامء  تتضمن  نقوش  أيضاً  وهناك  قالوون،  اململويك 

السالطني الجني وبرقوق. 
ويتسع املسجد ألكرث من ثالثة آالف مصل،  ويضم يف 
طابقه األول قاعة رئيسية للصالة ومصىل للنساء، يف حني 
يضم يف طابقه العلوي مدرسة لتعليم القرآن الكريم، 
استقباالت  قاعة  السفيل فهو يحتوي عىل  الطابق  أما 
لتكون  مجهزة  عام  ألفي  عمرها  يتعدى  أثرية  وقاعة 

 هو معلم حضاري عريق يف بالد الشام، يف مدينة عريقة 
هي مدينة غزة، وهو املسجد األكرب واألقدم يف   غزة، 
ي هذا املسجد تيمناً  ويقع يف مدينة غزة القدمية، وُسمِّ
باسم الفاروق عمر بن الخطاب ريض الله عنه، فهو فاتح 
البلدان ونارش اإلسالم وباسط العدل ورافع الظلم ريض 

الله عنه . 
كان موقع املسجد معبداً قدمياً ألهل غزة قبل دخولهم 
يف اإلسالم، فلام أرشقت شمس اإلسالم واستنارت قلوب 
خالفة  يف  وذلك  مسجد،  إىل  تحويله  تم  بنوره  أهلها 
الفاروق عمر بن الخطاب ريض الله عنه يف صدر اإلسالم.

ابن  ومنهم   كتبهم  يف  املسجد  هذا  املؤرخون  وذكر   
بطوطة يف رحلته املشهورة.

تعرض بناء املسجد عىل مّر التاريخ ألرضار كثرية منها ما 
كان بسبب الظروف الطبيعية كالزالزل، ومنها ما كان 

بسبب الحروب التي مرّت عىل منطقة غزة. 
وتم إعامر املسجد مرات عديدة عىل مر التاريخ فعّمره 
العثامنيون،  ثم  األيوبيون  ثم  العباسيون  ثم  األمويون 
ويف العرص الحديث تم تعمريه يف أوائل القرن العرشين  
برتميم  األعىل  اإلسالمي  املجلس  قام  1925م  عام  ويف 
اليوم،  حتى  نشطاً  العمري  الجامع  يزال  وال  املسجد. 

واألضحية سنة عند أكرث العلامء وعند البعض واجبة عىل 
الغني، وثوابها عظيم وأجرها جزيل.

وصح عن النبي صىل الله عليه سلم أنه قال  ”ما َعِمَل 
آدمّي من عمل يوَم النحر أحب إىل الله من إهراق دم، 
وإنها لتأيت يوَم القيامة بقرونها وأشعارها وأظالفها، وإنَّ 
الدم لَيَقُع من الله مبكان قبل أن يقع من األرض، فطيبُوا 

بها نفساً“. قال الرتمذي: حديث حسن.
َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللُه  َصىلَّ  النَِّبيُّ  ى  «َضحَّ قَاَل:  أَنٍَس  وَعْن 

ُ» رواه البخاري ي َويَُكربِّ ِبَكبَْشنْيِ يَُسمِّ
ووقت ذبح األضحية بعد صالة عيد األضحى وال تجوز 
قبل الصالة ، قَاَل َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: «َمْن ذَبََح قَبَْل أَْن 
َ فَلْيَْذبَْح َمَكانََها أُْخرَى، َوَمْن لَْم يَْذبَْح فَلْيَْذبَْح ِباْسِم  يَُصيلِّ

اللَِّه» رواه البخاري

ويجزئ عن الرجل واهل بيته أضحية واحدة من الغنم، 
وتجزئ ضحية اإلبل والبقر عن سبعة أشخاص إذا اشرتكوا 

فيها كل واحد بُسبْعها. واألفضل األضحية املنفردة.
وأفضل وقت األضحية أول أيام عيد األضحى صباحاً ويف 

نهاره، ويجوز يف الليل أيضاً.
ثم اليوم الثاين، ثم اليوم الثالث ثم اليوم الرابع، وال يجوز 

ذبح األضحية بعد اليوم الرابع من أيام العيد.
فيحرض  يفعل  مل  فإن  بيده  يذبحها  أن  واألفضل 

ويشاهدها. ويجوز أن يوكّل غريه بها.
ويجوز أن يتصدق بكل لحمها، ويجوز أن يطبخه ويدعوا 
الناس إليه، ويجوز أن يأكلها هو وأهل بيته، واألفضل 
جعلها ثالثة أثالث؛ ثلث يأكله وأهل بيته، وثلث يتصدق 

به، وثلث يّدخره.
والذبح لألضاحي أفضل من التصدق بقيمة مثنها، وذلك 
للمقاصد التعبدية بإحياء سنة أبينا إبراهيم بفداء ولده 
الله عليه وسلم،   إسامعيل، واقتداًء بنبينا محمد صىل 
األرسة  وجمع  النسك،  بهذا  تعاىل  الله  إىل  والتقرب 
عىل  والتوسعة  والجريان،  األرحام  بن  األلفة  وحصول 

األهل واألقارب والفقراء.
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