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لقد جاء اجتامع وزراء إعالم دول التحالف العريب لدعم الرشعية يف اليمن، والذي انعقد يف شهر يونيو 

2018، يف توقيت بالغ الدقة، ليس فقط بالنسبة لتطورات األوضاع يف اليمن، وإمنا أيضاً للتفاعالت التي 

تشهدها البيئتان اإلقليمية والدولية، والتي تشري بوضوح إىل تفاقم مأزق حلفاء ميليشيا الحويث يف الخارج، 

بداية من إيران التي تعاين حالة من االرتباك والتخبط بعد انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي، 

ومطالبتها لطهران بالتوقف عن دعم أذرعها وميليشياتها املسلحة يف املنطقة، ووقف تدخالتها يف األزمة 

اليمنية، ومروراً بحزب الله االرهايب الذي يتعرض هو اآلخر لحملة من الضغوط الدولية نتيجة لتدخالته 

السلبية يف العديد من أزمات املنطقة، ونهاية بقطر التي تكشفت خالل األيام املاضية العديد من الخيوط 

التي تؤكد عالقتها بالحويث، بعد أن شاركت العديد من منابرها اإلعالمية، املرئية واملقروءة واملسموعة، يف 

الحملة اإلعالمية التي تحاول النيل من دول التحالف العريب، والتشكيك يف إنجازاتها العسكرية وجهودها 

اإلنسانية يف اليمن. ولهذا فإن التوصيات املهمة التي خرجت عن اجتامع وزراء إعالم دول التحالف العريب، 

تدشن السرتاتيجية إعالمية موحدة أكرث تأثرياً وفاعلية يف مواجهة هذه الحمالت اإلعالمية املضللة التي 

يقودها الثاليث(الحويث- إيران – قطر) وكشف زيف ما تروجه من أخبار ومعلومات ال متت لألحداث يف 

اليمن بصلة، بهدف التأثري عىل الرأي العام الدويل للضغط عىل دول التحالف إليقاف زخم االنتصارات التي 

تحققها قوات الرشعية يف اليمن.

ورغم أن هذا االجتامع خرج مبجموعة من التوصيات واملقرتحات املهمة، كرضورة توحيد الخطاب اإلعالمي 

لدول التحالف العريب ملواجهة التغلغل اإليراين يف اليمن واملنطقة بوجه عام، وتبادل الخربات فيام يتعلق 

مبراكز البحث والدراسات واالستفادة املشرتكة من الدراسات املتعلقة مبواجهة التطرف واإلرهاب، والعمل 

عىل تجفيف املنابع الفكرية والثقافية لإلرهاب، إال أن هناك رضورة أيضاً لتفعيل محتوى ومضمون الرسالة 

اإلعالمية لدول التحالف، بحيث تكون واضحة يف أهدافها وقادرة عىل التأثري يف الرأي العام الدويل، وتشكيل 

توجهاته فيام يتعلق باألزمة اليمنية. 

ال أحد يستطيع أن يتجاهل الدور الحيوي الذي لعبه اإلعالم خالل الفرتة املاضية يف دعم الرشعية، وتوضيح 

اسرتاتيجية  باعتباره رضورة  اليمن،  يف  التحالف  لدول  واإلنساين  العسكري  للتدخل  الرئيسية  املنطلقات 

وأمنية للحفاظ عىل وحدة اليمن واستقراره والحيلولة دون تحويله إىل منطقة نفوذ تابعة إليران ضمن 

مرشوعها التوسعي الطائفي يف املنطقة، لكن املرحلة الحالية تتطلب العمل عىل تطوير وتفعيل الخطاب 

اإلعالمي لدول التحالف يك يكون عند مستوى أهمية هذه املرحلة، وهذا يقتيض التحرك عىل املسارات 

التالية: أوالً تركيز الرسالة اإلعالمية يف مضمونها العام عىل أن عملية ”تحرير الحديدة“ واليمن بوجه عام، 

تستهدف باألساس دفع املسار السيايس لألزمة، وتيسري انتقال املساعدات اإلنسانية للشعب اليمني خالفاً 

ملا تروج له اآللة اإلعالمية املعادية التي تحاول التشكيك يف كل ما يتم إنجازه عىل الصعيدين العسكري 

يف  لها  الداعمة  اإلعالمية  واملنابر  الحويث  مليليشيا  املغرضة  اإلعالمية  للحمالت  التصدي  وثانياً  واإلنساين. 

الخارج، وكشف زيف ما تروج له من أكاذيب، وما تختلقه من مزاعم وافرتاءات، وفضح متاجرتها باملعاناة 

اإلنسانية للشعب اليمني، خاصة أنها، أي هذه امليليشيات، تعترب املسئول األول عن هذه املعاناة نتيجة 

سيطرتها بالقوة عىل جانب كبري من املساعدات اإلنسانية، بل أنها ال تتوان عن استخدام املدنيني العزل 

كـ“دروع برشية ورهائن“، ضاربة بذلك عرض الحائط بكل القوانني الدولية واإلنسانية التي تّجرم استخدام 

املدنيني كدروع برشية. وثالثها مخاطبة الرأي العام الدويل، وإظهار حقيقة املرشوع الحويث- اإليراين الذي 

أنتج األزمة اليمنية، بكل تفاصيلها، والعمل عىل كشف املحاوالت التي تقوم بها طهران بهدف تعقيد األزمة 

وإطالة أمد الحرب يف اليمن، يك ال تفقد أحد األوراق الرئيسية التي تساوم بها القوى الكربى يف ”أزمة 

االتفاق النووي“.

إن حالة االنكشاف االسرتاتيجي التي تعانيها إيران وأذنابها يف املنطقة، وعىل رأسها ميليشيا الحويث اإلرهابية، 

تشكل فرصة ميكن توظيفها والبناء عليها يف تطوير خطاب إعالمي فاعل يدعم أهداف الرشعية يف اليمن، 

ويعيد صياغة تشكيل الرأي العام العاملي ليكون مسانداً للخطوات املختلفة التي يقوم بها التحالف العريب 

والتي تستهدف مساعدة الشعب اليمني للخروج من أزماته املختلفة، يف مواجهة مرشوع الحويث- اإليراين 

الذي ال يستهدف سوى تدمري مقدرات اليمن، وجعله يعيش يف حالة دامئة من الفوىض وعدم االستقرار.
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ثلة من  الكلية، استعرض  ولدى وصول سموه إىل 

حرس الرشف الذي أدى التحية لسموه، ثم صافح 

الشيخ  سمو  الفريق  مقدمتهم  ويف  مستقبليه، 

مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 

الوزراء وزير الداخلية، ومعايل الفريق الركن حمد 

محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة، 

وزارة  وكيل  الشعفار  عبدالله  سيف  والفريق 

قائد  الكعبي  عبيد  جمعة  ركن  واللواء  الداخلية، 

الكلية، إىل جانب عدد من قادة أفرع وكبار ضباط 

القوات املسلحة.

آيات  من  تالوة  ثم  الوطني،  بالسالم  الحفل  بدأ 

الذكر الحكيم، بعدها ألقى قائد الكلية اللواء ركن 

بصاحب  فيها  رحب  كلمة،  الكعبي  عبيد  جمعة 

والقوات  اعتزازه  عن  معرباً  الحفل،  راعي  السمو 

املسلحة بتخريج هذه الدورة يف «عام زايد الخري»، 

وتزامناً مع مئوية زايد مؤسس دولتنا الحديثة يف 

كلية   - واألركان  القيادة  كلية  الراقي  الرصح  هذا 

يزال  وما  كان  الذي  العسكري  والعلم  الفكر 

وسيظل، بإذن الله، وبدعم قيادتنا الحكيمة رصحاً 

شامخاً ومرجعاً رئيساً للعلوم واملعارف العسكرية.

وال  وعزيز  مبارك  وطننا  أن  الكلية  قائد  وأكد 
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وطن   - وشعبه  ألبنائه  بالنسبة  وطن  يضاهيه 

املسلحة  وقواتنا  شعبنا  يف  فرد  كل  من  يستحق 

ونفخر  به  نسمو  والتضحية، وطن  الفداء  الباسلة 

الحضارية  وإنجازاته  وقيادته  وتراثه  بأمجاده 

واإلنسانية.

وأشاد بتضحية الضباط والجنود البواسل يف قواتنا 

املسلحة الذين استشهدوا دفاعاً عن الوطن والحق 

ليحيا  العظيم،  الشهادة  رشف  ونالوا  والعدالة، 

أبياً  شامخاً  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وطننا 

ماجداً بشهدائه األبرار.

هو  واملعرفة  العلم  سالح  امتالك  أن  عىل  وشدد 

ولهذا  وتقدمه،  وازدهاره  الوطن  بناء  يف  األساس 

والقيادة  الرعاية  ظل  يف  العزيزة  دولتنا  تعمل 

الكرمية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، 

العرصية،  دولتنا  أسس  ترسيخ  عىل  الله،  حفظه 

وتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة.

وأشار اىل أن قواتنا املسلحة تحظى باهتامم ورعاية 

استثنائية من صاحب السمو رئيس الدولة ورعاية 

عسكري  قائد  من  استثنائية  ومتابعة  مستمرة 

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وهو  استثنايئ، 

زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
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الذي  علمها  وحامل  ورمزها  املسلحة  للقوات 

العظيمة  االسرتاتيجية  التحوالت  عاتقه  عىل  أخذ 

وعدة  عدداً  وتطورها  الباسلة  املسلحة  لقواتنا 

وعلامً وتدريباً، لتبقى الحصن الحصني الذي يحمي 

مكتسبات شعبنا الوطنية وإنجازاته وثرواته.

قواتنا  خريجي  إىل  كلمة  كلمته  ختام  يف  ووجه 

يكونوا  أن  إىل  فيها  دعاهم  الكلية  يف  املسلحة 

عند حسن ظن قيادتهم بهم، وأن يكون شعارهم 

الوطن  لرتاب  واالنتامء  والوالء  والعطاء  «البذل 

وقيادته».

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  السمو  صاحب  وكرم 

الحفل  ختام  قبيل  ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس 

اإلمارات وخريجي  دولة  الدورة من ضباط  أوائل 

الدول الشقيقة والصديقة وعددهم ثالثون ضابطاً، 

السعودية  العربية  اململكة  من  ضباط  بينهم  من 

الهاشمية  األردنية  واململكة  البحرين  ومملكة 

وجمهورية  عامن  وسلطنة  اليمنية  والجمهورية 

مرص  وجمهورية  الشعبية  الدميقراطية  الجزائر 

ودولة  الدميقراطية  السودان  وجمهورية  العربية 

وجمهورية  الجنوبية  كوريا  وجمهورية  الكويت 

باكستان اإلسالمية.

عىل  وتفوقهم  بتخرجهم  سموه  هنأهم  وقد 
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وبارك  ضابطاً،   147 وعددهم  الدورة  يف  زمالئهم 

املشرتكة  واألركان  القيادة  كلية  جهود  سموه 

عىل  وطنية  ومؤسسات  جامعات  من  ورشكائها 

وعسكرية  أكادميية  ومناهج  برامج  من  تعده  ما 

يف  ليكونوا  التخرج  بعد  يؤهلهم  ما  ملنتسبيها، 

عىل  قادرين  متقدمة  قيادية  عسكرية  مواقع 

العسكرية  والعمليات  املشرتكة  العمليات  إدارة 

أي  السالم يف  الحربية كعمليات حفظ ودعم  غري 

منطقة من العامل.

وأعرب سموه عن ارتياحه وسعادته بتكريم نخبة 

من  وآخرين  املسلحة  قواتنا  ضباط  من  متفوقة 

سموه  مرحباً  والصديقة،  الشقيقة  الدول  بعض 

الخريجني  مع  التذكارية  الصور  التقاط  خالل 

بالضباط الذين يلتحقون بهذه الكلية الشامخة من 

دول شقيقة وصديقة سبقت دولتنا بعقود طويلة 

اإلمارات  أبناء  مع  يدرسون  ونراهم  التأسيس،  يف 

يف كلياتنا العسكرية وجامعاتنا الوطنية، ما يعكس 

وقياداتها  الدول  هذه  وثقة  لنا  العامل  احرتام 

وطاقاته  العلمية  وقدراته  شعبنا  بإمكانات 

اإلبداعية يف شتى امليادين، خاصة يف ميدان العلوم 

وهذا  والتدريبية،  األكادميية  وتقنياتها  العسكرية 

بالتأكيد مبعث رسور وفخر واعتزاز لنا جميعاً.
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وحيا سموهام روح الشجاعة واإلرصار واملعنوية 

دورهم  يؤدون  وهم  األبطال  لجنودنا  العالية 

..سائلني  الحق  عن  الدفاع  يف  املشهود  التاريخي 

ويعيدهم  وينرصهم  يحفظهم  أن  وجل  عز  الله 

ساملني اىل أرض الوطن.

للجنود  التهاين  االتصال  خالل  سموهام  وقدم 

السعيد  الفطر  عيد  مبناسبة  اليمن  يف  املرابطني 

بالخري  عليهم  يعيده  أن  تعاىل  الله  من  راجني 

واليمن والربكات.

راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  وخاطب صاحب 

بسم   ” قائال  اليمن  يف  اإلمارات  قوة  مكتوم  آل 

الله الرحمن الرحيم .. القيادة وشعبها يهنئونكم 

يا  اخوانكم  عىل  سلموا   .. النرص  عيد   .. بالعيد 

أسود الدار .. ونحن فخورون بكم ونرفع الرؤوس 

بأخباركم الطيبة وإن شاء الله يكون عيد النرص» .

الشيخ محمد  السمو  من جانبه خاطب صاحب 

بن زايد آل نهيان أبناءه الجنود يف اليمن قائال ” 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته .. الله يحفظكم 

ويوفقكم وان شاء الله دامئا تردون الخرب الطيب 

أخي  قال  .. وكام  والنرص  بالعز  وبالدكم  ألهلكم 

 ، املبارك  العيد   .. عيدان  العيد  راشد  بن  محمد 

وعيد نرصكم الذي يفرح الجميع .. الله يحفظكم 

ويردكم ساملني غامنني».

عيد  مبناسبة  تهانيهم  جنودنا  رفع  جانبهم  من 

الشيخ خليفة  السمو  إىل صاحب  السعيد  الفطر 

الله  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم 

أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 

وأصحاب  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب 

لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو 

عىل  ..مؤكدين  اإلمارات  وشعب  اإلمارات  حكام 

معنوياتهم العالية واعتزازهم وفخرهم يف املهمة 

والقيادة  وجل  عز  الله  معاهدين  اليهم،  املوكلة 

الحكيمة عىل مواصلة طريق العز والنرص بعزمية 

وثبات ومبواقف جديدة ومرشفة يف ميادين البذل 

والعطاء.

 « »

 ..

.
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آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  استقبل صاحب 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

الوطن  شهداء  أبناء  البطني  قرص  يف   - املسلحة 

وخريجي  الوطني  الدفاع  كلية  وخريجي  وذويهم 

كلية القيادة واألركان املشرتكة إىل جانب عدد من 

العسكريني املتقاعدين ..

املباركة..  املناسبة  بهذه  التهاين  الجميع  وتبادل 

سائلني الله عز وجل أن يعيدها عىل دولة اإلمارات 

واليمن  بالخري  وشعبها  وقيادتها  املتحدة  العربية 

واألمان  األمن  نعم  وطننا  عىل  ويديم  والربكات 

الشيخ  السمو  صاحب  قيادة  ظل  يف  واالستقرار 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله 

” وأن يسبغ عىل سموه موفور الصحة والعافية.

بلقاء  سعادتهم  عن  الوفود  أعربت   .. جانبهم  من 

يف  باملساهمة  وفخرهم  اعتزازهم  مؤكدين  سموه 

خدمة وطن الخري وكل ما من شأنه تعزيز مكانته.

وأكد صاحب السمو ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة حرص قيادة دولة اإلمارات 

وتقديرها  الشهداء  وأرس  بأبناء  االهتامم  عىل 

الفداء  قيم  عىل  أبنائهم  تنشئة  يف  جهودهم 

والتضحية والوالء واالنتامء للوطن وهذا نهج دولة 

اإلمارات يف مسريتها املباركة.

وقال سموه ” إن الدولة تحرص عىل مواصلة تقديم 

ووفاء  فخرا  الشهداء  بذوي  والعناية  الدعم  كل 

لتضحيات ودماء أبنائهم األبرار.. فهم األمانة الغالية 

التي وضعوها يف أعناقنا «.

ويف لقائه  مع خريجي كلية القيادة واألركان املشرتكة 

وكلية الدفاع الوطني.. أعرب سموه عن أمنياته لهم 

ولجميع خريجي أبناء وطننا الغايل التوفيق والنجاح 

مكتسباته  وتعزيز  وطنهم  بناء  يف  املساهمة  يف 

والتنمية  والعطاء  الخري  مسرية  ظل  يف  وإنجازاته 

التي يشهدها يف مختلف املجاالت ».



125582018

البواردي وزير دولة   ترأس معايل محمد بن أحمد 

لشؤون الدفاع وفد اإلمارات املشارك يف اجتامع وزراء 

دفاع حلف شامل األطليس « الناتو « الذي عقد أمس 

يف العاصمة البلجيكية « بروكسل » مبشاركة عدد من 

الدول األعضاء والرشكاء. 

ضم وفد الدولة املشارك يف االجتامع - الذي ناقش 

الضباط  كبار  من  عددا   - العسكرية  القضايا  أبرز 

واملسؤولني يف وزارة الدفاع والقوات املسلحة وسعادة 

للدولة  الدائم  املندوب  الكعبي  عبيد  السفري سعيد 

لدى منظمة حلف شامل األطليس « الناتو» . 

الناتو « خالل االجتامع عددا  وناقش وزراء دفاع « 

السياسية  املستجدات  أهم  بينها  من  املحاور  من 

الواليات  بقيادة  الحازم  الدعم  لعملية  والعسكرية 

والتهديدات  اإلئتالف  ومستقبل  األمريكية  املتحدة 

العاملية ورضورة العمل عىل توسعة البقعة الجغرافية 

للتصدي لإلرهاب لتصل إىل أفريقيا والتصدي لداعش 

إىل جانب عدد من القضايا الهامة. وأكد معايل محمد 

جيمس  معايل  لقائه  خالل   - البواردي  أحمد  بن 

االجتامع  األمرييك عىل هامش  الدفاع  وزير  ماتيس 

- التزام دولة اإلمارات يف تنفيذ اسرتاتيجيتها للتصدي 

لإلرهاب الدويل بكل أشكاله وصوره.

بن  الركن مهندس عيىس سيف  الفريق  قام سعادة 

عبالن املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة 

يرافقه عدد من كبار ضباط القوات املسلحة بزيارة 

لقوات االمارات يف الساحل الغريب للجمهورية اليمنية 

و العاملة ضمن قوات التحالف العريب بقيادة اململكة 

العربية السعودية .

ونقل سعادته تحيات وتهاين صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املسلحة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله و صاحب السمو 

أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة لضباط وضباط 

عيد  حلول  مبناسبة  املسلحة  القوات  وأفراد  صف 

به  يقومون  الذي  للدور  وتقديرهم  السعيد  الفطر 

لنرصة الشعب اليمني الشقيق. وإطلع نائب رئيس 

العمليات  مجريات  سري  عيل  الزيارة  خالل  االركان 

ضباط  التقى  و  الحديدة  محافظة  لتحرير  الجارية 

عيد  معهم صالة  وأدى  القوة  وأفراد  وضباط صف 

الفطر املبارك سائال الله العيل القدير أن يعيده عىل 

الجميع بالخري واليمن وأن يوفقهم يف أداء مهامهم.
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قام عدد من كبار ضباط القوات املسلحة صباح 

ملختلف  بزيارات  املبارك  الفطر  عيد  أيام  أول 

تحيات  خاللها  نقلوا  املسلحة  القوات  وحدات 

صف  وضباط  لضباط  الرشيدة  قيادتنا  وتهاين 

وأفراد القوات املسلحة مبناسبة حلول عيد الفطر 

السعيد.

ابراهيم نارص  الركن طيار  اللواء  فقد زار سعادة 

محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي 

القيادة  تهاين  إليهم  ونقل  الربية  القوات  قيادة 

الرشيدة مبناسبة عيد الفطر السعيد.. راجني العيل 

القدير أن يعيده عليهم بالخري واليمن.

وقام اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 

بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية 

حرس  قيادة  إىل  مامثلة  بزيارة  واالحتياطية 

وأفراد  بضباط وضباط صف  فيها  التقى  الرئاسة 

حرس الرئاسة وقدم لهم التهاين بهذه املناسبة.

كام قام اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن 

حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية 

الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  قيادة  إىل  بزيارة 

ضباط  من  عدد  وصوله  لدى  استقباله  يف  وكان 

القوات الجوية والدفاع الجوي.

البلويش  مراد  محمد  الركن  اللواء  سعادة  وزار 

جهاز  املسلحة  القوات  يف  االمداد  هيئة  رئيس 

حامية املنشآت الحيوية والسواحل.

الشحي  محمد  فيصل  الركن  اللواء  سعادة  وقام 

القوات  قيادة  بزيارة  االنفرادي  التدريب  قائد 

البحرية وهنأهم خاللها بالعيد.

املسلحة  القوات  ضباط  كبار  من  عدد  قام  كام 

بزيارات مامثلة ملختلف وحدات القوات املسلحة 

قدموا خاللها تهاين العيد إىل ضباط وضباط صف 

وأفراد الوحدات.
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23

احتفلت القوات املسلحة بتخريج الدفعة الـ 23 

العني  يف  العسكرية  الثانوية  املدرسة  طلبة  من 

وذلك  العامة،  الثانوية  شهادة  عىل  وحصولهم 

سامل  مطر  بحضور  العني  مدينة  املدرسة يف  مبقر 

عيل الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار 

الخريجني  أمور  وأولياء  املسلحة  القوات  ضباط 

واملدعوين.

وبدأت فعاليات االحتفال بتالوة عطرة من آيات 

الذكر الحكيم، ألقى بعدها قائد املدرسة الثانوية 

رحب  املناسبة،  بهذه  كلمة  العني  يف  العسكرية 

فيها براعي الحفل والضيوف قال فيها:

«قادة  من  جديدة  دفعة  بتخريج  «نحتفل 

ممن  املعطاء،  الوطن  هذا  أبناء  من  املستقبل» 

أعدوا ليكونوا رجاالً وقادة لريفدوا قواتنا املسلحة 

ممن  املؤهلة  البرشية  بالطاقات  صنوفها  بكافة 

روح  فيه  تتجىل  معارصاً  تعليمياً  إعداداً  أعدوا 

تسمو  تربوياً  وكذلك  واإلبداع  والتميز  التطور 

فيه غرس مبادئ حب الوطن واالنتامء له والوالء 

والطاعة لقيادته الرشيدة».

وأشار قائد املدرسة إىل أن نتائج هذا العام متميزة 

بكل املقاييس كمثيالتها يف األعوام السابقة سواء 

االختبارات  أو  للمدرسة  الداخلية  االمتحانات  يف 

زخم  استمرارية  عىل  يدل  مام  والعاملية  املحلية 

التطور يف املدرسة ودميومته يف تحقيق مخرجاتها 

التعليمية املتميزة وأهدافها املنشودة ومطابقتها 

للمعايري املحلية والعاملية املطلوبة.

 25 الـ  الذكرى  أعتاب  عىل  «ونحن  وأضاف: 

لتأسيس هذا الرصح التعليمي والرتبوي ومبناسبة 

لتغمرنا  املؤسس  زايد  الله  بإذن  له  املغفور  عام 

زايد  بتخريج دفعة عام  اليوم  سعادة كبرية هذا 

أنهوا  ممن  أمامكم  املاثلني  النخبة  طالب  من 
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النجاح من حملة شهادة الثانوية العامة».

حديثه  العسكرية  الثانوية  املدرسة  قائد  ووجه 

وذويكم  أبنايئ  «نهنئكم  قائالً:  الخريجني  ألبنائه 

الدراسية  املرحلة  لهذه  واجتيازكم  بنجاحكم 

يف  األوىل  اللبنة  تكون  أن  نأمل  والتي  املهمة 

خطاكم  وسدد  الله  وفقكم  املهنية،  حياتكم 

لخدمة  واملعرفة  العلم  طريق  يف  لالستمرار 

ورفعة دولة اإلمارات يف كافة امليادين». وتضمن 

التي شملت  الفعاليات  من  التخريج عدداً  حفل 

أوبريت التخرج وتسليم واستالم علم املدرسة من 

الدفعة الخريجة إىل الدفعة التي تليها.

وأقسم الخريجون بعدها قسم الوالء لله والوطن 

مخلصني  يكونوا  أن  عىل  أقسموا  حيث  والقائد، 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة ورئيسها صاحب 

رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

رؤسائهم  ألوامر  ومطيعني  الله،  حفظه  الدولة، 

البالد  داخل  والجو  والبحر  الرب  يف  لها  منفذين 

وخارجها ويف كل األوقات، حامني علم واستقالل 

وسيادة دولتنا، معادين من يعاديها ومساملني من 

يساملها.

الظاهري  عيل  سامل  مطر  سلم  الحفل  ختام  ويف 

وكيل وزارة الدفاع الجوائز والشهادات للمتفوقني 

والخريجني وهنأهم عىل التخرج متمنيا لهم دوام 

والعملية  العلمية  مسريتهم  يف  والنجاح  التوفيق 

وتم التقاط الصور التذكارية مع الطلبة.
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وقد بدأ اإلحتفال بالسالم الوطني ثم تليت آيات من 

الذكر الحكيم ثم عرض فيلم وثائقي عن الكلية ثم 

القى العميد ركن بحري طارق خلفان عبدالله الزعايب، 

نائب قائد كلية الدفاع الوطني كلمه بهذه املناسبة 

قال فيها يرشفنا يف احدى مناسبات االنجاز والتميز 

التي تفخر بها القيادة العامة للقوات املسلحة وكلية 

الدفاع الوطني أن تحتفل الليلة بتخريجها لدارسيها 

حملة درجة املاجستري العلمية تخصص ( الدراسات 

األمنية واالسرتاتيجية ) من الدورة الخامسة .

وأضاف بانه ومع احتفالنا بكل دورة فإننا نحتفل أيضاً 

بتحقيق رؤية وتطلعات دولة االمارات بخلق  جيل 

حكيمة  قيادة  ظل  يف  املعرفة  قوامه  القيادات  من 

تؤمن بشباب الوطن وما يستطيع تقدميه لوطنه .

واوضح إننا نزهو بأن خريجينا هم نخبة من مختلف 

أنيطت  الدولة  يف  والهيئات  واملؤسسات  القطاعات 

لهم أمانة القيادة وعبئ البناء واالبتكار لحمل رساله 

وطننا للمنطقة والعامل .

واشار اىل إن لدى كل فرٍد منا مسئولية كبرية وذلك 

وقيادتها  االمارات  دولة  طموحات  بحجم  أملنا  ألن 

وأهدافها تجاوزت حيز الزمان واملكان ونتطلع قداً إىل 

صياغة مستقبل رائع للوطن تحت رصح كلية الدفاع 

الدولة .  إىل جنب هيئات ومؤسسات  الوطني جنباً 

وخاطب الخريجني بأنه لن تكون هذه املناسبة هي 

عىل  ألفتموها  التي  الدراسية  بالبيئة  عهدكم  نهاية 

البناء  ، بل هي بداية قبولكم لتحديات  العام  مدار 

إميان  وإننا عىل   ، العطاء  اكامل مسرية  يف  واالسهام 

تحملونه  ملا  التامة  وجاهزيتكم  بقدراتكم  راسخ 

والتطور  النامء  فرص  لخلق  وأهداف  من طموحات 

ومواجهة تحدياتها ضمن مفهوم البناء الشامل للدولة 

متمنيني لكم النجاح يف حياتكم املهنية .

.
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واختتم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير والعرفان  اىل 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رئيس 

ولصاحب  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد   – الدولة 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان – ويل عهد 

أبوظبي – نائب القائد األعىل للقوات املسلحة عىل 

يلوونه من دعم واهتامم ومتابعة حثيثه ملسرية  ما 

االرتقاء وبناء جيل من القيادات القادرة عىل مواجهة 

تحديات مستقبل البـالد كام توجه بالشكر للمجلس 

األعىل لكلية الدفاع الوطني وأعضاءه املوقرين ولوزارة 

توفري  املسلحة عىل  للقوات  العامة  وللقيادة  الدفاع 

كافة سبل النجاح ملهمة الكلية

عميد  دورهان  توماس  الدكتور  ذلك  بعد  القى  ثم 

عددا  خاللها  من  وجه  كلمه  الوطني  الدفاع  كلية 

التشاور  رضورة  أهمها  الخرجني  اىل  النصائح  من 

وتبادل اآلراء مع املرؤوسني وزمالء العمل ألنه يؤدي 

كلام  وانه  اإليجايب  والتفكري  والتطور  االستفادة  إىل 

ازدادت سلطتك، زادت فرصتك لتنمية ثقافة التحسني 

والتنظيم.  

وقال بانه بعد التخرج، تلك البداية وليست النهاية، 

واالسرتاتيجية  السياق  اآلن:  البداية  تعرفون  وأنتم 

القومي  واألمن  القرار  وصنع  الدولة  قوة  وأدوات 

والقيادة  لقد أظهرتم أنكم تستطيعون القيام بكل 

ذلك. لذا، بادروا بالتغيري والتطوير والتحسني،ال سيام 

الدولة  ومؤسس  الفذ  القائد  زايد،  عام  يف  ونحن 

العظيمة، الذي وضع النهج واألساس لتحقيق النجاح 

املستمر. 

كلمة  القبييس  محمد  روضة  ألقت  جهتها  من 

الدارسني قالت فيها « نصل اليوم ألعتاب التخرج من 

مرحلة غنية بالذكريات والعطاء لننطلق بعدها إىل 

رحلة جديدة متسلحني باملعارف واملهارات والركائز  

إلعداد  الرشيدة  القيادة  حددتها  التي  األساسية 

وتأهيـل القيادات العسكرية واملدنية ورفع قدراتهم 

عىل تحديد وتقييم تحديات األمن الوطني واإلقليمي 

والدويل».   

وقدمت روضه القبييس الشكر والتقدير ألعضاء الهيئة 

الجهود  عىل  الكلية  إدارة  عىل  والقامئني  التدريسية 

يف  قدراتهم  وتطوير  الدارسني  لتأهيل  بذلوها  التي 

الحوار  ومهارات  والتقييم  والنقد  والتحليل  البحث 

ضمن بيئة تعليمية تفاعلية وبحثية متكنهم من رسم 

السياسات الوطنية وصناعة القرار اإلسرتاتيجي حول 

القضايا الوطنية.



185582018

الجوية  القوات  معهد  يف  املقام   - املعرض  ويأيت 

الواقع  أرض  عىل  ترجمة   - العسكرية  زايد  مبدينة 

السرتاتيجية وجهود القيادة العامة للقوات املسلحة 

مع  املشرتك  والتنسيق  التعاون  أوارص  لتوثيق 

الجهات املعنية كافة بالجرمية والعالج من اإلدمان 

ومكافحة املخدرات لنرش وزرع الثقافة التوعوية يف 

وخصوصا  املسلحة  قواتنا  منتسبي  وعقول  نفوس 

مجندي الخدمة الوطنية منهم بأرضار آفة املخدرات 

وخطورة هذه السموم عليهم وعىل مستقبلهم.

الحدث  هذا  يحقق  بأن  املعرض  منظمو  ويأمل 

العامة  القيادة  ركزت  ولقد  املرجوة  التطلعات 

من  األوىل  املرحلة  تكون  أن  عىل  املسلحة  القوات 

املعرض ملجندي الخدمة الوطنية والذين تنظر إليهم 

ملواصلة  ورجال  للمستقبل  كبناة  الحكيمة  قيادتنا 

مسرية النمو واالزدهار لدولتنا فهم الفئة املستهدفة 

بها من مروجي املخدرات وأنه  التغرير  التي ميكن 

فرض وواجب علينا تجاههم وتجاه وطننا أن نقف 

باملرصاد لكل مجرم يحاول ان يغرر بهم.

تبذلها  التي  الجهود  عىل  الضوء  املعرض  ويسلط 

عن  للكشف  الدولة  يف  كافة  األمنية  األجهزة 

لكل  حديد  من  بيد  والرضب  ومروجيها  املخدرات 

هادم لكيان شبابنا بناة املستقبل ويسعى إىل إيصال 

دور وأهمية مرسح الجرمية يف الوصول إىل الحقيقة 

مع  للتعامل  الصحيح  العلمي  باألسلوب  والتوعية 

إبالغ  وكيفية  والضياع  العبث  من  وحاميتها  األدلة 

تقوم  التي  واملهام  املختصة  القضايئ  الضبط  جهات 

فمرسح  العدالة  لتحقيق  الجرمية  مرسح  فرق  بها 

الصورة  ينقل  الذي  الصامت  الشاهد  هو  الجرمية 

الحقيقية للجرمية ويساعد يف حل لغزها بأرسع ما 

الوصول  يف  القضايئ  الضبط  جهات  ويساعد  ميكن 

للجاين وإحالته للعدالة تأكيدا للرؤية الثاقبة لقيادتنا 

 »  »
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بأن  أقرت  والتي  القوانني  أصدرت  عندما  الحكيمة 

كل متعاطي يسلم نفسه للجهات املختصة طواعية 

دون  من  تامة  وبرسية  اإلدمان  من  عالجه  سيتم 

عدم  برشط  العقاب  أو  القانونية  للمسألة  تعرضه 

ويتوىل  املجتمع  يف  فعال  كفرد  وإعادته  العوده 

املركز الوطني للتأهيل وسالح الخدمات الطبية هذا 

املهمة العظيمة يف عالج كل مدمن.

طحنون  بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء  وأكد 

يف  اإلمارات  دولة  جهود  أن  نهيان  آل  محمد  بن 

أشكالها  مبختلف  والجرمية  املخدرات  مكافحة 

تعترب جهودا مثمرة للقضاء عىل هذه اآلفة ملا متثله 

الصعد  مختلف  عىل  األوجه  متعددة  مخاطر  من 

االجتامعية واالقتصادية واألمنية وأننا نويل اهتامما 

عليا  توجيهات  عىل  بناء  املخدرات  ملكافحة  كبريا 

ومتابعه دامئة ومستمرة ألجهزة مكافحة املخدرات 

والفنية  البرشية  اإلمكانات  توفري  عىل  وحرصها 

من  لتمكينها  بالدولة  املكافحة  ألجهزة  واملادية 

القيام بواجباتها يف التصدي لهذه املشكلة.

تنفذها  التي  التوعية  وبرامج  الخطط  أن  وأضاف 

لها  املجتمع  فئات  لجميع  كافة  الدولة  مؤسسات 

عند  الوعي  تعزيز  يف  إيجايب  وانعكاس  كبري  دور 

وفتح  واألمنية  املجتمعية  القضايا  بجميع  الجمهور 

املخدرات  عن  لإلقالع  املتعاطني  أمام  األمل  أبواب 

بتهيئة بيئة االندماج مجددا يف املجتمع من خالل 

بشتى  مساعدتهم  يف  املعنية  الجهات  مبادرات 

الوسائل عرب قنوات وبرامج تعينهم عىل العالج من 

مسرية  يف  باملشاركة  لهم  والسامح  التعاطي  أرضار 

النهضة والتطوير الشاملة التي تشهدها الدولة.

واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  ودعا 

خطر  لدرء  املؤسسات  جميع  جهود  تكاتف  إىل 

فرتة  خالل  خصوصا  الشباب  فئة  عن  املخدرات 

فراغهم  أوقات  شغل  خالل  من  الصيفية  العطلة 

بالربامج واألنشطة التي ترقى إىل املستوى الفكري 

إليه  الذي وصل  واملعريف واملعلومايت والتكنولوجي 

مجتمع اإلمارات.

وشهد اللواء الركن طيارالشيخ احمد بن طحنون بن 

التفتيشات  إلدارة  تطبيقيا  عرضا  نهيان  آل  محمد 

باستخدام  مهارات  عدة  عىل  اشتمل   K9 األمنية 

تتعلق  مهام  بينها  من  املدربة  البوليسية  الكالب 

حراسة  بأعامل  والقيام  ومعارض  فعاليات  بتأمني 

وغريها  بحث  وعمليات  روائح  ومتييز  أثر  وتتبع 

من عمليات تفتيش ذايت واقتحامات وعرض منوذج 

للكشف عن مواد مخدرة.

بن  محمد  الشيخ  اللواء  يرافقه  الحفل  راعي  وقام 

طحنون آل نهيان والحضور من كبار ضباط القوات 

املسلحة ورشطة أبوظبي بجولة يف األجنحة.

وتأيت مشاركة الرشطة العسكرية يف تنظيم املعرض 

ورشائح  الوطنية  الخدمة  شباب  توعية  بهدف 

املجتمع مبخاطر املواد املخدرة واألسلوب اإلجرامي 

يكونوا  ال  حتى  الجرمية  مرتكب  يستخدمه  الذي 

فريسة سهلة لضعاف النفوس.

إىل  املعرض  خالل  من  العسكرية  الرشطة  وتدعو 

تعاون أفراد املجتمع يف اإلبالغ عن أي حالة والتعاون 

مع عنارص الرشطة يف القبض عىل من تسول له نفسه 

ترويج مواد ترض بصحة وسالمة املجتمع.

األجنحة ويشتمل عىل  املعرض عددا من  ويتضمن 

بعض األجهزة واملواد الحافظة املستخدمة يف مرسح 

الجرمية و بعض األجهزة املستخدمة يف الكشف عن 

املواد املحظورة واألساليب التي ميكن أن يستخدمها 

املجرمون يف تهريب املمنوعات عرب املنافذ املختلفة 

إضافة إىل رشح للمواد املخدرة وأنواعها واألساليب 

حياة  عىل  خطورتها  ومدى  تناولها  يف  املستخدمة 

الفرد واملجتمع .
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واألبرار  والصديقني  الشهداء  منازل  وينزلهم  جناته 

الشهادة  الذين سبقوهم يف نيل رشف  مع إخوانهم 

العظيم ويلهم أهلهم وذويهم الصرب والسلوان.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

عن فخر واعتزاز دولة اإلمارات العربية املتحدة قيادة 

صوراً  قدموا  الذين  األبرار  الشهداء  بأبنائها  وشعبا 

عظيمة للتضحية والفداء والبذل ..ووجه تحية إجالل 

وإكبار إىل مواقفهم البطولية املرشفة يف ميادين العز 

والكرامة.

تجاه  شهدائنا  ومواقف  تضحيات  إن  سموه  وقال 

وطنهم وأهلهم وأمتهم تجسد أصالة أبناء اإلمارات 

وقيمهم النبيلة التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم 

واملتأصلة بالعطاء والوالء واالنتامء لهذه األرض الطيبة 

وقوة  عزما  تزيدنا  تضحياتهم  أن  سموه  ..مضيفا 

..وستظل  العز والنرص  وارصارا عىل امليض يف طريق 

تاريخيا  منعطفا  أبنائها  بتضحيات  االمارات  وقفة 

تتناقله األجيال وتستلهم منه معاين الوفاء والشجاعة 

واإلقدام.

وحيا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

يف  يقفون  الذين  اإلمارات  وجنود  شهداء  ذوي  أرس 

أبناءهم  ميدون  واحدا  صفا  الداخلية  الوطن  جبهة 

بالعزمية واإلرصار والصمود ويعلون يف نفوسهم قيم 

التضحية ألجل الوطن.

الرميثي  الركن حمد محمد ثاين  الفريق  قدم معايل 

القوات املسلحة يرافقه عدد من كبار  رئيس أركان 

بتعازيها  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  وتقدمت 

الله عز وجل  .. سائلة  ومواساتها إىل ذوي الشهداء 

أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته و أن يسكنهم 

فسيح جناته و أن يلهم أهلهم الصرب والسلوان.

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

واجب العزاء إىل ذوي وأرس شهداء الوطن البواسل 

وتقدم سموه ـــ خالل زيارته مجالس عزاء الشهداء 

يف مناطق الحمرانية برأس الخيمة ودبا الفجرية وأم 

غافة يف مدينة العني ـــ بخالص تعازيه ومواساته إىل 

ذوي شهداء الوطن األبرار ..سائال املوىل عز وجل أن 

يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح 

 “  ”
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أدت الجموع - يف مساجد الدولة صالة الغائب 

عىل أرواح شهداء اإلمارات األربعة، الذين ارتقوا 

الوطني يف عملية «إعادة  تأديتهم واجبهم  أثناء 

الذي  العريب،  التحالف  قوات  ضمن  األمل» 

تقوده اململكة العربية السعودية الشقيقة لدعم 

املوىل  إىل  الجميع  وترضع  اليمن.  يف  الرشعية 

ويدخلهم  اإلمارات  شهداء  يرحم  أن  وجل  عز 

الفردوس األعىل مع الصديقني والشهداء، معربني 

عن خالص تعازيهم إىل أرس الشهداء داعني املوىل 

عز وجل أن يلهمهم الصرب والسلوان.

األربعة  الوطن  شهداء  يف  العزاء  واجب  الضباط 

مواساته  تعازيه وصادق  معاليه عن خالص  وأعرب 

أن  القدير  العيل  الله  سائال  الشهداء..  وذوي  ألرس 

يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزلهم منازل الصديقني 

وأن  جناته  فسيح  يسكنهم  وأن  واألبرار  والشهداء 

يلهم ذويهم الصرب والسلوان.

البطل  الشهيد  يف  العزاء  واجب  معاليه  قدم  فقد 

املالزم أول خليفة سيف سعيد الخاطري يف منطقة 

معاليه  قدم  كام  الخيمة.  رأس  بإمارة  الحمرانية 

التعازي ألرسة الشهيد البطل وكيل أول عيل محمد 

محمد راشد الحساين مبنطقة أم غافة مبدينة العني.. 

الشهيد  اىل أرسة وذوي  العزاء  وقدم معاليه واجب 

حمدان  سعيد  حمدان  عبيد  أول  العريف  البطل 

العبدويل يف منطقة العكامية بدبا الفجرية.

وقدم معايل رئيس األركان التعازي اىل أرسة الشهيد 

الزيودي يف  الرقيب خميس عبدالله خميس  البطل 

منطقة العكامية يف دبيا الفجرية.

قدم سعادة الفريق الركن مهندس عيىس سيف بن 

عبالن املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة 

يرافقه عدد من كبار الضباط واجب العزاء يف شهداء 

الوطن

وأعرب سعادته عن خالص تعازيه وصادق مواساته 

أن  القدير  العيل  الله  ..داعياً  الشهداء  وذوي  ألرس 

يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزلهم منازل الصديقني 

وأن  جناته  فسيح  يسكنهم  وأن  واألبرار  والشهداء 

يلهم ذويهم الصرب والسلوان.

فقد قدم سعادته واجب العزاء ألرسة الشهيد البطل 

املالزم أول خليفة سيف سعيد الخاطري يف منطقة 

التعازي  قدم  ..كام  الخيمة  رأس  بإمارة  الحمرانية 

محمد  محمد  عيل  أول  وكيل  البطل  الشهيد  ألرسة 

العني وأرسة  غافة مبدينة  أم  الحساين مبنطقة  راشد 

حمدان  عبيد  أول  العريف  البطل  الشهيد  وذوي 

بدبا  العكامية  منطقة  يف  العبدويل  حمدان  سعيد 

الفجرية وأرسة الشهيد البطل الرقيب خميس عبدالله 

خميس الزيودي يف منطقة العكامية يف دبيا الفجرية.

 « »
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األسلحة  من  مجموعة  املسلحة  القوات  وعرضت 

املتنوعة منها صواريخ وطائرات مسرية بدون طيار 

من  الباليستية  بالصواريخ  الخاصة  الوقود  وخزانات 

نوع ”سكود“ و“االلغام املبتكرة“ والتي جاءت عىل 

شكل أواين طهي وصخور وعلب مياه.

وتعد هذه االسلحة جزءا بسيطا من الكميات التي 

إىل  نقلها  وتم  التحالف  قوات  قبل  من  ضبطها  تم 

الدولة بتنسيق كامل مع املنظامت واألجهزة األممية 

ذات العالقة.

العريب  التحالف  قوات  إبطال  عن  الكشف  تم  كام 

ما يقارب 30 ألف لغم منذ بدء العمليات يف اليمن 

للمليشيات  إيران  تزويد  عن  الكشف  إىل  إضافة 

بخرباء تصنيع وتطوير األسلحة واستخدامها.

املكتب  مدير  الطنيجي  محمد  طالل  سعادة  وقال 

لرقابة  الخاضعة  واملواد  السلع  للجنة  التنفيذي 

والتعاون  الخارجية  وزارة  ممثل  والتصدير  االسترياد 

مبتابعة  املعنية  املتحدة  األمم  أجهزة  إن  الدويل 

مؤخرا  أنهت   2231 و   2216 رقم  القرارين  تنفيذ 

إيران  تورط  تثبت  أدلة جديدة  يرصد  تقرير  إعداد 

للقرارين  وخرقها  لها  التابعة  الحوثية  واملليشيات 

األمميني عىل أن يتم إصداره يف وقت الحق ..مشرياً 

واألجهزة  والفرق  التحالف  بني  التنسيق  أن  إىل 

األممية ذات العالقة مييض بوترية عالية خصوصاً فيام 

إيران  بخروقات  الخاصة  املعلومات  بتبادل  يتعلق 

وامليليشيات الحوثية للقرارين.

.
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التحالف  قوات  اتباع  تضمن  التنسيق  أن  وأضاف 

العريب والقوات املسلحة اإلماراتية لكافة اإلجراءات 

وتخزين  ونقل  بضبط  الخاصة  األممية  واملعايري 

األسلحة واملعدات املصادرة.

وأوضح أن استخدام اللغة الفارسية عىل تلك األسلحة 

املتسقة  الصنع واألنظمة  اإليرانية  بجانب املكونات 

مع األسلحة املوثق استخدامها من قبل وكالء اليران 

يف العراق وسوريا وغريها من الدول مام يؤكد تورط 

إيران يف دعم امليليشات الحوثية.

األمم  أجهزة  من  إشادات  تلقت  اإلمارات  أن  وأكد 

املتحدة لتعاونها وتقدميها اإلثباتات القاطعة لتورط 

إيران وخرقها للقرارات األممية ذات العالقة بتهريب 

اتبعتها  التي  األسلحة. وقال الطنيجي إن اإلجراءات 

دولة اإلمارات جاءت ضمن حرصها عىل تأمني سالمة 

املدنيني واألبرياء يف اليمن خصوصا مع تنامي قدرات 

استخدام  يف  العبث  إىل  إضافة  الحوثية  امليليشيات 

تلك األسلحة واأللغام التي مل تعد تفرق بني األهداف 

التي  املبتكرة  األلغام  خصوصا  واملدنية  العسكرية 

زرعتها امليليشيات بشكل عشوايئ يف الطرق واألماكن 

القريبة من السكان والتي يصعب التعرف عليها إال 

عرب فرق متخصصة.

القوات  من  باألسلحة  تقني  خبري  أكد  جهته  من 

املسلحة اإلماراتية أن قوات التحالف العريب بقيادة 

إبطال  عىل  حريصة  السعودية  العربية  اململكة 

مفعول األلغام الربية والبحرية إلنقاذ حياة اليمنيني 

املقاومة  لتدريب قوات  فيام تبذل جهوداً مضاعفة 

اليمنية عىل التعامل مع تلك األلغام.

وشدد عىل حرص قوات التحالف العريب عىل القضاء 

للميليشيات  اإلجرامية  واألعامل  املامرسات  عىل 

املالحة  لخطوط  وتهديدهم  عبثهم  وإنهاء  الحوثية 

الدولية التجارية واإلنسانية يف اليمن.

وعرضت القوات املسلحة اإلماراتية عدداً من األسلحة 

يف  تستخدم  التي  ”أبابيل“  طائرات  منها  املصادرة 

عمليات التصوير والعمليات االنتحارية ..

للدروع  املضادة  والقواذف   “ صياد2  و”القناص 

تم  انتحاري  وقارب  املبتكرة  والعبوات  واأللغام 

جلبه  وتعذر  الحوثية  امليليشيات  من  استخدامه 

الوقود  لخزانات  صور  إىل  إضافة  أمنية  ألسباب 

نوع  من  ”سكود“  صواريخ  إلطالق  املستخدمة 

.« B و C»
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املتحدث  املاليك،  تريك  الركن  الطيار  العقيد  أكد 

الرسمي باسم قوات التحالف العريب لدعم الرشعية 

بعمليات  تقوم  التحالف  قوات  أن  اليمن،  يف 

التي  الجهود  خالل  من  اليمن  يف  شاملة  إنسانية 

لدعم  األمل  إعادة  عمليات  يف  واملتمثلة  تبذلها، 

االخرتاقات  أن  مبيناً  اليمني،  بالداخل  الرشعية 

والدويل،  اإلقليمي  لألمن  الحوثية  والتهديدات 

بعمليات  ستقابل  العسكرية،  قدراته  واستهداف 

اليمني من قوات التحالف  إسناد للجيش الوطني 

إىل  مشرياً  التهديدات،  تلك  عىل  القضاء  أجل  من 

وصعوبة  كبرية  عزلة  تعاين  الحوثية  املليشيات  أن 

املؤمتر  خالل  املاليك،  العقيد  ونوه  التجنيد.  يف 

الذي  للتحالف  املشرتكة  القوات  لقيادة  الدوري 

عقده مساء أمس األول يف الرياض، بزيارة الفريق 

القوات  قائد  العزيز،  عبد  بن  تريك  بن  فهد  الركن 

بالداخل  العمليات  منطقة  يف  للوحدات  املشرتكة 

التي  للمملكة،  الجنوبية  الحدود  وعىل  اليمني، 

العسكرية،  العمليات  جاءت لالطالع ومتابعة سري 

كافة يف  املحاور  التقدمات يف  الكثري من  وحققت 

وأشار  الغريب.  والساحل  والبيضاء  والجوف  صعدة 

غري  أعامل  من  الحويث  ميليشيا  به  تقوم  ما  إىل 

عىل  واعتدائها  األطفال  تجنيد  خالل  من  إنسانية 

األطفال  وتجنيد  صنعاء،  العاصمة  يف  األيتام  دور 

يف ساحات القتال بالقوة اإلجبارية، الفتاً إىل وجود 

ميدان  يف  للقتل  طفل   200 بتعرض  تفيد  تقارير 

األطفال  الحويث  ميليشيات  تجنيد  بسبب  املعركة 

األيتام واستخدامهم دروعاً برشية، مضيفاً أن أعداد 

األطفال الذين سلموا أنفسهم إىل الجيش الوطني 

اليمني، بلغ 70 يف املائة تقريباً. 
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زار سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفري 

الدولة لدى اململكة العربية السعودية قوة الواجب 

ضمن  العاملة  اإلماراتية  املسلحة  للقوات  التابعة 

التحالف العريب .. وذلك يف الحد الجنويب يف اململكة 

العربية السعودية الشقيقة.

الشيخ  السمو  للقوة تحيات صاحب  ونقل سعادته 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“ 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

الله“ وصاحب السمو الشيخ محمد بن  ديب ”رعاه 

زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة مبناسبة عيد الفطر السعيد وتقدير 

الشعب  لنرصة  به  يقومون  الذي  للدور  سموهم 

اليمني الشقيق.

وأثنى عىل الجهود التي تبذلها قوة الواجب التابعة 

الذي  التحالف  إطار  يف  اإلماراتية  املسلحة  للقوات 

تقوده اململكة العربية السعودية ..

املعاناة  لرفع  املبذولة  اإلنسانية  الجهود  إىل  منوها 

تقديره  عن  معربا   .. الشقيق  اليمني  الشعب  عن 

شعب  لدعم  املبذولة  والتضحيات  الجهود  لكل 

والعربية  الخليجية  شعوبنا  ولتنعم  الشقيق  اليمن 

باألمن واألمان .

لجنودنا  العالية  املعنوية  بالروح  سعادته  وأشاد 

البواسل وإرصارهم وعزمهم عىل مواصلة الدفاع عن 

الحق والواجب والذود عن الشقيق و نرصة املظلوم 

معاهدين  وتضحيات  جهود  من  ذلك  تطلب  مهام 

الله عز وجل والقيادة الحكيمة عىل مواصلة طريق 

يف  مرشفة  ومبواقف  وثبات  بعزمية  والنرص  العز 

ميادين البذل والعطاء. وتقدم سعادته بأسمى آيات 

العرفان والتقدير لقواتنا املسلحة عىل األداء املرشف 

يف كل امليادين ..مشيدا بالجاهزية العالية والتنظيم 

املتميز والتدريب املحرتف والتفوق العسكري الذي 

يرضب به املثل.

وأشار اىل ان رسالة دولة اإلمارات للمنطقة والعامل 

الثاين من ديسمرب عام 1971 برؤية  منذ نشأنها يف 

 ” نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 

طيب الله ثراه ” هي رسالة سالم واستقرار وتنمية، 

واملنظامت  والصديقة  الشقيقة  الدول  مع  والعمل 

الدولية واإلقليمية وفقا لالتفاقيات.
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الرشعية،  لدعم  العريب  التحالف  يف  خرباء  دمر 

الحويث، يف سواحل  بحرية، زرعتها مليشيا  ألغاماً 

بشامل غريب اليمن.

للمنطقة  اإلعالمي  املركز  عن  صادر  بيان  وقال 

العسكرية الخامسة يف الجيش اليمني، إن «قوات 

العسكرية  للمنطقة  التابعة  البحري  التشكيل 

الخامسة، عرثت اليوم، عىل ألغام بحرية جديدة 

قبالة سواحل مدينة ميدي شامل غرب محافظة 

حجة (محاذية للحدود السعودية)».

ونقل البيان عن مصدر عسكري بقوات التشكيل 

البحري، قوله إن «مجموعة عسكرية من التشكيل 

البحري، عرثت عىل هذه األلغام، بعد أن لفظتها 

األمواج إىل أطراف الساحل جنوب مدينة ميدي».

تم  التي  األلغام  «هذه  أن  املصدر  وأوضح 

تتجاوز  قد  طويلة  فرتة  قبل  زرعت  اكتشافها، 

ظهرت  البحر  مبلوحة  لتأثرها  نتيجة  وأنه  العام، 

فيها آثار الصدأ، لكنها ما زالت قابلة لالنفجار، إذا 

ما ارتطمت بأي جسم صلب».

قبالة  األلغام  تلك  تفجري  تم  أنه  املصدر  وأعلن 

الساحل، بوجود خرباء تفجري األلغام من التحالف 

العريب.

هذه  وجود  من  الرغم  «عىل  أنه  املصدر  وتابع 

الحوثية  املليشيات  أن  إال  القدمية،  األلغام 

كل  يف  املوت  زراعة  متارس  زالت  ما  املتمردة، 

بضغط  مطالباً  البحر»،  أو  اليابسة  وعىل  البالد 

عىل  والطرق  الوسائل  بكل  الدويل  املجتمع  من 

الحوثيني للتوقف عن استهداف أرواح األبرياء من 

الصيادين وتهديد خطوط املالحة الدولية.

يشار إىل أن اآلالف من املدنيني والجنود اليمنيني، 

التي  األلغام  جراء  جرحى،  أو  قتىل  سقطوا  قد 

يف  بالبالد،  مناطق  عدة  يف  الحوثيون،  يزرعها 

محاولة منهم إلعاقة تقدم القوات الحكومية، يف 

العديد من الجبهات القتالية.

الدولة  وزير  قرقاش  أنور  الدكتور  معايل  جدد 

الحويث  ميليشيات  مطالبته  الخارجية  للشؤون 

من  املرشوط  غري  باالنسحاب  اإليرانية  االنقالبية 

«يف  «تويرت»،  عىل  تغريدات  يف  وقال  الحديدة. 

جميع  بذل  يتم  أن  الرضوري  من  املرحلة،  هذه 

انسحاب  أجل  من  والضغوط  الدبلوماسية  الجهود 

ينبغي  ال  الحديدة.  مدينة  من  الحويث  ميليشيات 

السامح لعصابات مسلحة باحتجاز السكان املدنيني 

رهائن». وأضاف «إن التقارير الخطرية عن القناصة 

الحوثيني ونرش األسلحة يف أحياء الحديدة هي حجج 

إضافية لتحقيق انسحاب غري مرشوط من املدينة. 

وتابع قرقاش «التحالف العريب يقوم بإدارة حملته يجب عدم استخدام املدنيني كدروع برشية».

بينام  للنفس،  وضبط  مسؤولية  بكل  الحديدة  يف 

اإلنسانية  العمليات  تحتجز  الحويث  ميليشيات 

(الحوثيون)  عليهم  يجب  رهائن.  واملدنيني 

االنسحاب دون قيد أو رشط من امليناء واملدينة». 

يف  املتمثل  هدفه  التحالف  يحقق  «سوف  وأضاف 

تحرير الحديدة املدينة وامليناء. ومع ذلك، سندعم 

انسحاب سلمي  تحقيق  إىل  الرامية  الجهود  جميع 

عىل  العبء  يقع  الحويث.  لعصابات  مرشوط  غري 

الحوثيني يف االنسحاب والتوقف عن تهديد شعب 

الحديدة». وختم تغريداته ببث لقطة فيديو متثل 

حي  يف  للحوثيني  مدفع  موقع  أمام  مينيني  تجمهر 

بالحديدة ومطالبتهم بإخراجه من املنطقة.
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توزيع  اإلمارايت  األحمر  الهالل  فرق  وتواصل 

املناطق  أهايل  عىل  والغذائية  اإلنسانية  املساعدات 

إطار  يف  بها  املحيطة  واملناطق  الحديدة  يف  املحررة 

الجرس اإلغايث اإلمارايت ومبا يسهم يف استقرار الوضع 

اإلنساين يف املحافظة وتحسني الحياة املعيشية لألشقاء 

يف اليمن ومساعدتهم عىل مواجهة التحديات والحد 

من وطأة معاناتهم التي فرضها حصار ميليشيا الحويث 

املوالية إليران.

السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  التوزيعات  وتأيت 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  من  وبدعم  الله، 

زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

بن  حمدان  الشيخ  سمو  ومتابعة  املسلحة،  للقوات 

زايد آل نهيان، ممثل الحاكم يف منطقة الظفرة رئيس 

هيئة الهالل األحمر اإلمارايت.

السالل  آالف  اإلمارايت،  األحمر  الهالل  فرق  ووزعت 

محافظة  أهايل  عىل  اإلغاثية  واملساعدات  الغذائية 

الحديدة بهدف تحسني األوضاع اإلنسانية يف املناطق 

بعد  لليمن  الغريب  الساحل  امتداد  عىل  املحررة 

املامرسات اإلرهابية للحوثيني واتباعهم سالح التجويع 

ضد أبناء الشعب اليمني.

لقوات  تابع  ميداين  طبي  فريق  قدم  السياق،  يف 

التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية 

املحررة  املناطق  وأطفال  ألهايل  عالجية  خدمات 

والنائية عىل امتداد الساحل الغريب لليمن، وعمل 

..

70
.
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عىل تضميد جراحهم جراء ما اقرتفته أيادي الرش 

«الحوثية».

األهايل  ملساعدة  اإلنسانية  املبادرة  هذه  وتأيت 

املستشفيات  إىل  الذهاب  يستطيعوا  مل  الذين 

وحرصاً عىل سالمة وأرواح املدنيني والتخفيف من 

وطأة معاناة أبناء الشعب اليمني نتيجة انتهاكات 

امليليشيا الحوثية اإلرهابية املوالية إليران.

لقوات  التابعة  امليدانية  الطبية  الفرق  تدخر  وال 

الطبي  الدعم  تقديم  يف  جهداً  العريب  التحالف 

والخدمات العالجية إىل سكان املناطق املحررة يف 

محافظة الحديدة ضمن دورها اإلنساين واإلغايث 

للفئات  واملساعدة  العون  يد  ومّد  اليمن  يف 

منازلهم  يف  إليهم  والوصول  املرىض  من  املعوزة 

املطلوبة  باألدوية  ومّدهم  تواجدهم  وأماكن 

لحالتهم الصحية.

وأضاف أن أيادي امليليشيا الحوثية خلفت مآيس 

حقيقية لدى أهايل الساحل الغريب الذين دفعوا 

مثن القتل والتدمري والتخريب، وكان البد للفرق 

العريب  التحالف  لقوات  التابعة  امليدانية  الطبية 

النائية  املناطق  يف  خاصة  إليهم،  الوصول  من 

لتقديم العالج الالزم لهم.

الفريق  عضو  الكعبي،  سلطان  الطبيب  وقال 

تأمني  إىل  تهدف  امليدانية  الجوالت  إن  الطبي، 

واألطفال  للنساء  والعالجية  الطبية  الخدمات 

واملسنني الذين يعانون األمراض املزمنة املختلفة 

يف جميع املناطق النائية بالساحل الغريب لليمن 

يف  لهم  الالزمة  املجانية  الطبية  الرعاية  وتقديم 

منازلهم.
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الحديدة دورا محوريا  تلعب معركة تحرير مدينة 

وحاسام يف الحرب باليمن ملا لها من أهمية بالغة 

يف تغيري موازين القوى بشكل كبري لصالح الحكومة 

أنها تقطع الرشيان  إذ   .. العريب  اليمنية والتحالف 

اإليراين يف اليمن ومتنع إمدادها الحوثيني باألسلحة 

ميناء  خالل  من  املهربة  الباليستية  والصواريخ 

امليليشيات  تتخذه  الذي  االسرتاتيجي  الحديدة 

قاعدة النطالق أعاملها اإلرهابية يف الساحل الغريب 

والتجارة  البحرية  املالحة  حركة  وتهديد  واليمن 

العاملية عرب البحر األحمر.

لقوات  امليداين  والتقدم  املؤرشات  كافة  وتؤكد 

التحالف العريب واملقاومة اليمنية عىل األرض باتجاه 

مخطط  نهاية  اقرتاب  ومينائها  الحديدة  مدينة 

إكامل  بعد  كثريا  إليران  املوالية  الحويث  ميليشيات 

تحرير ميناء الحديدة كونهم سيخرسون منفذا طاملا 

استخدموه لتهريب األسلحة من إيران مع ما يعنيه 

بجهود  محالة  ال  واقعا  بات  كبري  تقدم  من  هذا 

املسلحة  القوات  من  إسناد  و  ودعم  اليمن  أبناء 

اليمن  يف  العريب  التحالف  العاملة ضمن  اإلماراتية 

وسط هزائم متالحقة لعنارص امليليشيات يف جبهة 

الساحل الغريب لليمن.

التحالف  لقوات  العسكرية  االنتصارات  وتعد 

من  املسنودة  املشرتكة  اليمنية  واملقاومة  العريب 

الساحل  جبهة  يف  اإلماراتية  املسلحة  القوات 

رشقي  العمري  معسكر  عىل  والسيطرة  الغريب 

غريب  املندب  باب  مديرية  مركز  ذوباب  مدينة 

محافظة تعز من قبضة ميليشيات الحويث رضبة 

قاصمة للمرشوع االنقاليب يف اليمن وتبديدا آلمال 

امليليشيات يف السيطرة عىل حركة التجارة العاملية 

املندب  باب  البحرية عرب مضيق  وتهديد املالحة 

كون املعسكر يربط بني 3 مديريات عىل الساحل 

واملخا  والوازعية  املندب  باب  لليمن هي  الغريب 

عن  املسؤولة  للقوات  مركزا  ميثل  بدوره  والذي 

الجنويب  املنفذ  عىل  املندب  باب  مضيق  حامية 

ملمر املالحة الدولية جنويب البحر األحمر .

التابعة للقوات  نفذ فريق من الهندسة امليدانية 

املسلحة اإلماراتية العاملة ضمن التحالف العريب، 

بقيادة اململكة العربية السعودية حملة توعوية 

ألهايل املناطق والقرى املحررة مبحافظة الحديدة 

التي  الناسفة  والعبوات  األلغام  مخاطر  حول 

زرعتها ميليشيات الحويث املوالية إليران يف املناطق 

السكنية، والقرى والطرقات بشكل عشوايئ وبطرق 

وتأيت  األبرياء.  املدنيني  حياة  الستهداف  خداعية 

الحملة بالتوازي مع تواصل العمليات العسكرية 

قوات  من  املسنودة  املشرتكة  اليمنية  للمقاومة 

التحالف العريب عىل خط الساحل الغريب باليمن 

باتجاه مدينة الحديدة. 
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لحركة  االنقالبية  الحويث  ميليشيات  تهديد  وميثل 

الرسيعة  بالزوارق  التجارية  والناقالت  البواخر 

املستمر  واستهدافها  البحرية  واأللغام  املفخخة 

لحركة املالحة الدولية والتجارة العاملية يف البحر 

وقرارات  الدويل  للمجتمع  واضحا  تحديا  األحمر 

األمم املتحدة والقوانني واملواثيق الدولية وتأكيدا 

الشعب  ألبناء  والعدائية  اإلرهابية  طبيعتها  عىل 

اليمني واملجتمع الدويل.

التحالف  ضمن  العاملة  املسلحة  قواتنا  وتقف 

يف  السعودية  العربية  اململكة  بقيادة  العريب 

الحويث  ميليشيات  النتهاكات  باملرصاد  اليمن 

تهديد  يف  اإلرهابية  ومامرساتها  إليران  املوالية 

من  مؤخرا  متكنت  حيث  العاملية  املالحة  حركة 

كانا  للميليشيات  تابعني  تدمري زورقني مفخخني 

يهددان إحدى ناقالت النفط التجارية يف البحر 

الغريب  الساحل  تأمني  إطار  يف  وذلك  األحمر 

األحمر  البحر  الدولية عىل  املالحة  لليمن وممر 

امليليشيات تستخدم  املندب كون  باب  ومضيق 

وإرسال  األسلحة  تهريب  يف  اليمنية  املوانئ 

الزوارق املفخخة.

وتحمل تهديدات ميليشيات الحويث املوالية إليران 

ألحد أهم ممرات املالحة العاملية الذي متر منه أكرث 

العاملية عىل مستوى  التجارة  املائة من  من 12 يف 

العواقب  من  الكثري  طياتها  يف  البضائع  و  النفط 

التجارة  حركة  عىل  خطرية  وتداعيات  االقتصادية 

الدويل  املجتمع  وقوف  تستوجب  والتي  العاملية 

مصالح  لحامية  اإلرهابية  املامرسات  هذه  ضد 

من  الحويث  ميليشيات  وتتخذ  االقتصادية.  الدول 

قاعدة  التحرير  من  اقرتب  الذي  الحديدة  ميناء 

األحمر  البحر  يف  الدولية  املالحة  حركة  الستهداف 

ومضيق باب املندب أحد أهم املضائق البحرية يف 

يف  يقع  كونه  العاملية  التجارة  حركة  وتهديد  العامل 

يشكل  والذي  األهمية  شديدة  اسرتاتيجية  منطقة 

تستخدمه  التي  للمليشيات  قاضية  رضبة  تحريره 

رشيان  وقطع  املرشوعة  غري  األعامل  لجميع 

تستخدمها  التي  اإليرانية  املوت  بأسلحة  إمدادها 

من  استعادته  تعنيه  ما  مع  اليمني  الشعب  ضد 

توسيع رقعة سيطرة الرشعية واستعادة أمن املالحة 

اإلرهابية  للميليشيات  التهريب  منابع  وتجفيف 

املوالية إىل إيران.

يف  وبواخر  سفنا  الحوثيون  استهدف  أن  وسبق 

والبحر  املندب  باب  مضيق  يف  الدولية  املمرات 

السفن  من  كبري  عدد  تعطيل  وعملوا عىل  األحمر 

املحملة مبواد إغاثية إىل ميناء الحديدة إال أن قوات 

بكل حزم  العمليات  لهذه  العريب تصدت  التحالف 

ودحرت كافة مخططات امليليشيات وتعمل ضمن 

املجهود الدويل عىل حامية حركة املالحة العاملية.

ويعد ميناء الحديدة ثاين أكرب املوانئ يف اليمن بعد 

غرب  األحمر  البحر  ساحل  عىل  ويقع  عدن  ميناء 

لقربه من خطوط  اليمن ويحتل موقعا اسرتاتيجيا 

املالحة العاملية فيام يتضمن امليناء 8 أرصفة بطول 

إجاميل يتجاوز 1461 مرتا إضافة إىل رصيفني بطول 

250 مرتا يف حوض امليناء مخصصني لتفريغ ناقالت 

النفط أما عن املمرات املالحية يف امليناء فيبلغ طول 

وعمق  مرت   200 وعرض  بحري  10.433ميل  املمر 

القدرة عىل استقبال سفن  امليناء  أمتار. وميلك   10

بحمولة 31 ألف طن كحد أقىص كام يوجد يف امليناء 

12 مستودعا لتخزين البضائع املختلفة وميتلك 15 

لغرض  مختلفة  ومقاييس  مبواصفات  بحريا  لنشا 

اإلنقاذ البحري والقطر واإلرشاد واملناورات البحرية.

واستهدفت الحملة نرش التوعية بني صفوف األطفال 

املبتكرة  والعبوات  األلغام  مخاطر  من  وعائالتهم 

مخاطر  من  الحامية  ووسائل  بطرق  وإرشادهم 

وعدم  الناسفة  العبوات  وتجنب  األرضية  األلغام 

االقرتاب منها حفاظاً عىل  أو  الغريبة  األجسام  ملس 

بكافة  الحويث  ميليشيات  مخلفات  من  سالمتهم 

أنواعها وأشكالها.

وتفاعل عدد كبري من أهايل املناطق والقرى املحررة 

يف الحديدة مع الحملة التوعوية من مخاطر األلغام 

التحالف  قوات  بدور  مشيدين  الناسفة،  والعبوات 

األلغام  من  وتطهريها  مناطقهم  تحرير  يف  العريب 

ومخلفات ميليشيات الحويث. وعملت فرق التوعية 

الواجب  اآلمنة  بالطرق  املستهدفني  تعريف  عىل 

اتباعها للوقاية والحد من مخاطر هذه األلغام ورفع 

بكيفية  وتعريفهم  املدنيني  لدى  الوعي  مستوى 

خالل  وذلك  الغريبة  األجسام  عن  واإلبالغ  تجنبها 

إىل  إضافة  املستهدفة  املناطق  إىل  ميدانية  زيارات 

الربامج التوعوية عرب توزيع املطويات اإلرشادية. 

وقال عضو يف فريق الهندسة امليدانية التابعة للقوات 

املسلحة اإلماراتية، إن تنفيذ الحملة التوعوية ألهايل 

إطار  يف  يأيت  الحديدة  يف  املحررة  والقرى  املناطق 

الحرص عىل سالمة وأرواح املدنيني والدعم املتواصل 

اليمن  يف  لألشقاء  اإلمارات  دولة  تقدمه  الذي 

والتخفيف  الحويث  ميليشيات  ألغام  من  ونجدتهم 

من معاناتهم والوقوف إىل جانبهم يف ظل الظروف 

جرائم  وطأة  من  والحد  يواجهونها،  التي  الصعبة 

وانتهاكات الحوثيني ضدهم.

وأضاف أن الفرق الهندسية التابعة للتحالف العريب 

خالل  ناسفة  وعبوة  لغم  ألف   30 من  أكرث  نزعت 

الفرتة املاضية، مشرياً إىل أن 90 يف املائة من األلغام 

التي نزعت إيرانية الصنع إضافة إىل العبوات الناسفة 

واألرشاك الخداعية. وأوضح أن الحوثيني تعمدوا زرع 

األلغام والعبوات الناسفة بشكل عشوايئ يف الطرقات 

واملزارع واملناطق السكنية .
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عقد سفري دولة اإلمارات العربية املتحدة يف لندن 

سليامن حامد املزروعي، يف مقر الربملان الربيطاين 

األول، جلسة إحاطة مع عدد من أعضاء الربملان 

الربيطاين، حول عمليات التحالف العريب لتحرير 

الحديدة. 

وأكد السفري سليامن حامد املزروعي أن العمليات 

الحكومة  طلب  عىل  بناًء  جاءت  العسكرية 

الرشعية يف اليمن، بعد تزايد التهديد األمني عىل 

اليمن واملنطقة، وابتزاز األموال التي تُحصل من 

الحيوية عرب ميناء الحديدة، وتهريب  اإلمدادات 

الحوثيني  ورفض  إيران،  من  القادمة  األسلحة 

سفري  نوه  كام  السياسية.  العملية  يف  االنخراط 

لبدء  الطريق  ستمهد  العمليات  تلك  بأن  الدولة 

العملية السياسية التي تهدف إىل تحقيق السالم 

يف اليمن.

املتحدة لدى  العربية  بدوره، أكد سفري اإلمارات 

األردن مطر سيف سليامن الشاميس، أن مشاركة 

العسكرية  بالعمليات  العريب  التحالف  قوات 

عىل  بناٍء  جاءت  الحديدة  محيط  يف  الحالية 

إىل  طلب من الحكومة الرشعية اليمنية، استناداً 

حول  الصلة  ذات  الدويل  األمن  مجلس  قرارات 

 ،2216 رقم  قرارات  ذلك  يف  مبا  اليمنية،  األزمة 

2204,2201، 2140. وأضاف خالل مؤمتر صحفي 

الوضع يف  تطورات  عن  للحديث  عاّمن،  عقد يف 

التحالف  قوات  «عمليات  أن  الحديدة،  ميناء 

الحكومة  لتمكني  الحديدة  لتحرير  العريب تهدف 

امليناء  إىل  واالستقرار  األمن  إعادة  من  الرشعية 

فضالً  اليمن،  يف  اإلنسانية  األزمة  آثار  ولتخفيف 

وشدد  السياسية.  العملية  يف  الجمود  كرس  عن 

قوات  عليها  تعمل  أولويات  ثالث  أن هناك  عىل 

التحالف هي حامية املدنيني والحفاظ عىل تدفق 

املساعدات اإلنسانية وتحريك العملية السياسية 

يف اليمن. وأشار إىل أن الحوثيني ال يشكلون أكرث 

ملكية  يّدعون  ولكنهم  السكان،  من   %3 من 

«مليشيات  إن  الشاميس  وقال  البلد.  من   %50

الحديدة  ميناء  باستغالل  قامت  اإليرانية  الحويث 

الحرب  أمد  إلطالة  االسرتاتيجية  األهمية  ذي 

استخدام  خالل  من  اليمنيني،  معاناة  وزيادة 

الباليستية  والصواريخ  األسلحة  لتهريب  امليناء 

اإليرانية إىل اليمن واستخدامها الستهداف اململكة 

العربية السعودية، كام استخدموا إيرادات امليناء 

أن  إىل  ولفت  العسكرية».  حمالتهم  متويل  يف 

عىل  واستيالئهم  للميناء  الحوثيني  إدارة  سوء 

املساعدات اإلنسانية أدى إىل آثار كارثية للوضع 

شحنات  مبصادرة  قاموا  وقد  اليمن،  يف  اإلنساين 

يف  وبيعها  التحالف  لدول  اإلنسانية  املساعدات 

خالل  الكشف  تم  أنه  وأوضح  السوداء.  السوق 

أسلحة  عن  الحديدة  يف  الحالية  املواجهات 

ومعدات عسكرية إيرانية منها صواريخ وطائرات 

الخاصة  الوقود  وخزانات  طيار  دون  من  مسرية 

إيران يف  تورط  يثبت  الباليستية، مام  بالصواريخ 

دعم الحوثيني.

:

أطلق مركز امللك سلامن لإلغاثة واألعامل اإلنسانية 

األلغام  لنزع  الضخم  السعودي  املرشوع  الرياض  يف 

يف اليمن «مسام». وأوضح املستشار بالديوان املليك 

واألعامل  لإلغاثة  سلامن  امللك  مركز  عىل  املرشف 

املرشوع  تكلفة  أن  الربيعة  د.عبدالله  اإلنسانية 

دوالر،  مليون   40 «مسام»  األلغام  لنزع  السعودي 

وسيكون املرشوع ملدة عام عىل خمس مراحل تبدأ 

لنزع  امليدانية  الفرق  وإعداد  والتدريب  بالتجهيز 

األلغام ثم االنتشار يف امليدان ونقل الخربة للكوادر 

اليمنية. ونقلت وكالة األنباء السعودية «واس» عن 

الربيعة أن الهدف من املرشوع الدميومة وأن يخلف 

وراءه خربات مينية للمساعدة والتمكني يف االستمرار 

الفتاً  ألغام،  بال  أرًضا  اليمن  لتصبح  األلغام  نزع  يف 

امليدان  أرض  عىل  برشاكة  سيعمل  املرشوع  أن  إىل 

مع الربنامج الوطني اليمني لنزع األلغام إذ سيكون 

خري من يعاون الشعب اليمني يف نزع األلغام التي 

أصبحت متثل كارثة إنسانية يف اليمن.

عقد  الذي  الصحايف  املؤمتر  خالل  الربيعة  وأشار 

بالرياض عقب حفل تدشني مرشوع «مسام» إىل أن 

العمل اإلنساين ميثل أولوية قصوى للمملكة يف كل 

املناطق التي تم تحريرها، موضًحا أنه تم إطالق جرس 

بري سعودي إليصال املساعدات اإلنسانية واإلغاثية 

سينطلق  كام  الحديدة  محافظة  يف  املحتاجني  لكل 

من  عدد  وتسيري  للحديدة  الرياض  من  جرس جوي 

التي تستعد لالنطالق من جازان، مؤكداً يف  السفن 

عىل  السعودية  العربية  اململكة  ذاته حرص  الوقت 

اليمن وأهله والرفع عن معاناتهم.
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FLY
WE MAKE IT
طائرة  أحدث   A400M إيرباص  تُعترب 

غري  بقدرات  وتتميّز  العامل  يف  جوي  نقل 

العسكري.  الجوي  النقل  يف  مسبوقة 

ثقيلة  حموالت  نقل  الطائرة  وتستطيع 

مكان  أي  إىل  ضخمة  أحجام  وذات 

التحليق  عىل  قدرتها  بفضل  وذلك  بالعامل 

ارتفاعات  وعىل  بعيدة  ملسافات  برسعة 

عىل  الهبوط  تستطيع  كام  شاهقة، 

ُممهدة. وغري  قصرية  مدرجات 

الطائرة  تستطيع  الفريدة  قدراتها  وبفضل 

سواء  املهام،  من  واسعة  مجموعة  تنفيذ 

اإلنزال  أو  االسرتاتيجي  النقل  يف  ذلك  كان 

الجو. يف  بالوقود  التزود  أو  التكتييك 

We make it fly .فريدة

أي مكان.
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يف  الرشعية  لدعم  العريب  التحالف  قيادة  أكدت 

املتوجهة  السفن  اليمن، استمرار إصدار تصاريح 

له،  بيان  يف  التحالف،  وأشار  الحديدة.  ميناء  إىل 

املوالية  اإلرهابية  الحويث  «ميليشيات  أن  إىل 

إليران، تتعمد تعطيل ومنع دخول السفن مليناء 

دخول  متنع  امليليشيات  أن  مؤكداً  الحديدة»، 

سفينتني إلفراغ شحنتيهام. وحسب التحالف، فإن 

شهرين،  من  أكرث  منذ  ومتنع،  تعطل  امليليشيات 

 (MT Rhona)و  (Great K) السفينتني  دخول 

وتبقيهام  امليناء،  إىل  نفطية  مبشتقات  املحملتني 

الحويث  ميليشيات  ودأبت  االنتظار.  منطقة  يف 

التي  السفن،  دخول  ومنع  تعطيل  تعمد  عىل 

تنقل مواد أولية وغذائية، وتؤكد االنتهاكات التي 

تتنوع بني نهب املساعدات والبضائع التي تصل 

الحويث  ميليشيات  استهتار  السفن،  دخول  ومنع 

لهم  ميثل  الذين  اليمنيني،  ماليني  بحياة  اإليرانية 

التحالف،  ويسعى  حياة.  رشيان  الحديدة  ميناء 

الطبيعي عرب  لدوره  امليناء  إعادة  إىل  املقابل،  يف 

تحريره من امليليشيات اإليرانية.

تواصل قوات التحالف العريب بقيادة اململكة العربية 

السعودية ومبشاركة إماراتية فاعلة، جهودها الدؤوبة 

لتطبيع الحياة إىل املناطق املحررة يف الساحل الغريب 

صيد  لعمليات  الدعم  أوجه  كل  وتقديم  لليمن، 

لسكان هذه  رئيساً  رزق  باعتبارها مصدر  األسامك، 

إىل  الرامية  العمليات  مع  بالتوازي  وذلك  املناطق، 

تأمني ميناء الحديدة االسرتاتيجي الذي ميثل رشيان 

حياة ألبناء اليمن من خالل التقدم العسكري الجاري 

لتحريره من قبضة ميليشيات الحويث املوالية إليران. 

مع  مشرتكاً  جهداً  العريب  التحالف  قوات  وتبذل 

الصيادين وأبناء الساحل الغريب إلعادة بناء ما دمرته 

خالل  من  الحديدة،  محافظة  يف  الحويث  ميليشيات 

القوارب وسوق  مركز صناعة  افتتاح  وإعادة  تأهيل 

وحفظ  التعبئة  بعمليات  الخاصة  ومرافقه  السمك 

ما  تصديرها،  أو  لبيعها  متهيداً  السمكية،  املنتجات 

الغريب  الساحل  ألبناء  مناسب  رزق  تأمني  يسهم يف 

للحوثيني  اإلرهابية  املامرسات  منه  حرمتهم  الذين 

وعبثهم مبقدرات الشعب اليمني دون أي وازع.

ويعد صيد األسامك املهنة األساسية لسكان مناطق 

العريب  التحالف  يقوم  لذا  لليمن؛  الغريب  الساحل 

من  املناطق،  هذه  مختلف  يف  الصيادين  مبساعدة 

خالل تأهيل وافتتاح أسواق بيع األسامك ملساعدتهم 

البحر لكسب رزقهم، وتأمني قوت  إىل  العودة  عىل 

يومهم، والتطلع إىل مستقبل أفضل.

الصيد  عملية  بتأمني  العريب  التحالف  قوات  وتقوم 

إعادة  يف  املساهمة  عرب  لليمن  الغريب  الساحل  يف 

كبري  برتحيب  والتي حظيت  األسامك  أسواق  تأهيل 

يف  الصيادين  من  عدد  وأكد  الصيادين.  جموع  من 

العريب  التحالف  قوات  أن  لليمن  الغريب  الساحل 

تحرير  وعقب  السعودية  العربية  اململكة  بقيادة 

مناطق واسعة يف الساحل الغريب، حرصت عىل دعم 

ما  األسواق،  إىل  التجارية  الحركة  وإعادة  الصيادين، 

أسهم يف عودة الحياة إىل طبيعتها. وقال داود دوبلة 

الخوخة،  مديرية  يف  السميك  اإلنزال  مركز  مسؤول 

توقفت  الحويث  ميليشيات  وجود  فرتة  وخالل  إنه 

عملية صيد األسامك بشكل كامل يف الساحل الغريب، 

وعاىن الصيادون كثرياً من عدم قدرتهم عىل العمل 

وتلبية احتياجاتهم املعيشية اليومية وأرسهم، وتوجه 

الدعم  هذا  عىل  العريب  التحالف  لقوات  بالشكر 

إىل  الصيد  إعادة حركة  أجل  من  يتم  الذي  السخي 

طبيعتها مرة أخرى. وأضاف أن الجهود الكبرية التي 

تقوم بها قوات التحالف العريب إلعادة حركة الصيد 

مرة أخرى إىل مناطق الساحل الغريب لليمن تحظى 

برتحيب كبري من جموع الصيادين، خاصة أنها توفر 

لهم  وتؤمن  الصيد،  لعمليات  الكامل  الدعم  لهم 

مصدر رزق ثابتاً مع عودة حركة الصيد.

 :
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بالطبع ال، والسيام مع الدول األعضاء التي مازالت 

بشكل  وتعمل  مشرتكة،  ومصالح  قواسم  تجمعها 

مستمر عىل بلورتها يف تحركات سياسية وعسكرية 

من  كل  بني  اليوم  يجري  ما  مشرتكة.  واقتصادية 

يخلق  بأن  كفيل  والبحرين  واإلمارات  السعودية 

هذه  بني  جديد  نوع  من  مشرتك  خليجي  عمل 

عمل  جمود  يف  الحاصل  النقص  يعوض  الدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لقد أدركت 

أعلنت  لذلك  األمر  والسعودية هذا  اإلمارات  دولة 

مؤخراً عن قيام رشاكة اسرتاتيجية بينهام سميت بـ 

«اسرتاتيجية العزم» وهي خطوة يف الطريق الصحيح 

بني البلدين. ولعلنا نُضيف هنا إىل أن الحاجة تربز 

الثالث  الدول  أيضاً إليجاد كونفدرالية خليجية بني 

املشرتك  الخليجي  العمل  يف  االستمرار  نحو  للدفع 

الذي يصب يف صالح كل من السعودية واإلمارات 

الخليجية.  املصلحة  مع  يتعارض  وال  والبحرين 

تقوم  التي  الرشاكات  هذه  ملثل  تؤطر  كونفدرالية 

الدول  بني  القوية  الروابط  نعم،  الدول.  هذه  بني 

الثالث كفيلة بأن تخلق كونفدرالية خليجية ناجحة 

تكون نواة لعمل خليجي جديد يعوض فتور عمل 

واقع  عىل  عشنا  كلنا  الخليجي.  التعاون  مجلس 

مجلس التعاون الخليجي، وكلنا نحب هذا املجلس 

ألنه نجح يف ربطنا كخليجيني ببعضنا البعض، فلسنا 

التعاون  مجلس  إللغاء  الدعوة  مقام  يف  هنا  نحن 

فينا  مازالت حارضة  إنجازاته  أن  الخليجي والسيام 

أن  إال  خليجيني.  كمواطنني  مثارها  نقطف  زلنا  وما 

جديدة  نجاحات  إحداث  يف  املجلس  عمل  جمود 

وتحقيق  التحديات  مواجهة  شأنها  من  وتحركات 

منظومة  يف  النظر  علينا  يُحتم  أصبح  الطموحات 

ميكن أن تُسهم يف تعويض ذلك العجز وتبني عىل 

ما هو موجود من ثقل ووزن كبري يف العالقة القامئة 

بني بعض الدول الخليجية. ولعل إنشاء كونفدرالية 

خليجية بني كل من السعودية واإلمارات والبحرين 

ميكن ان يُحقق ذلك الهدف.

هذه الدول الخليجية الثالث تشرتك اليوم يف قواسم 

ناجح  تنسيقي  عمل  تخلق  ألن  تؤهلها  مشرتكة 

خليجية  كونفدرالية  إنشاء  عرب  بينها  فيام  مشرتك 

تنظيمي  إطار  الرشاكة يف  تلك  مأسسة  تعمل عىل 

يعطي قوة وزخم لهذه العالقة القامئة بينها. وهذا 

. :
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ال يتعارض مع عمل التكامل الخليجي بل يدعمه. 

فاملعروف أن كل التكتالت الدولية تحفز عىل قيام 

أهداف  تحقيق  يف  تساهم  داخلية  فرعية  تكتالت 

التكتالت األكرب. وعليه فإن الكونفدرالية الخليجية 

التي  إطار خارج عن سياق األهداف  لن تعمل يف 

ينشدها مجلس التعاون الخليجي بل ستعمل عىل 

تعاون  منظومة  عرب  خاللها  من  والعمل  تعزيزها 

مشرتك بني الدول الثالث. 

الخليج  لدول  األنسب  هي  خليجية  كونفدرالية 

يف  الدول  سيادة  تذيب  ال  أنها  حيث  العربية، 

وحدة سياسية واحدة كام هو الحال مع االتحادات 

الفيدرالية وإمنا تبقي عىل الكيانات السياسية وتعمل 

فيام  والتحالف  والتنسيق  التعاون  أطر  تعزيز  عىل 

بينها. وهذا أمر كفيل بحامية مصالح جميع الدول 

الوطنية األعضاء يف هكذا منظومة. لذلك وبسبب 

فإنه  العربية  الخليج  دول  عىل  التحديات  استمرار 

أصبح من الواجب أن تفكر يف عمل تنسيقي مشرتك 

التي تدور  البعض والسيام تلك  يربطها مع بعضها 

القطيعة مع  أن  التفكري املشرتك. وباعتبار  يف ذات 

الحالية  قطر  تكون حكومة  أن  فكرة  أبعدت  قطر 

إبقاء  يف  اآلخر  البعض  رغبة  وبسبب  املعادلة،  يف 

التعاون الخليجي وعدم تجاوزه أصبح من  مجلس 

املهم التفكري يف آلية عمل جديدة تعزز من العمل 

واإلمارات  السعودية  من  كل  بني  القائم  املشرتك 

الثالث  الدول  بني هذه  التقارب  فحجم  والبحرين. 

كبري للغاية وبحاجة إىل إطار تنظيمي معني يربطها 

ببعضها البعض. ويف ذات الوقت تلتزم الدول الثالث 

إقليمية  كمنظومة  الخليجي  التعاون  ببقاء مجلس 

السبب  أنها  عليها  يؤخذ  ال  حتى  إنهائها  دون  من 

الثالث  الدول  بني  خليجية  كونفدرالية  ذلك.  وراء 

ميكن ان تنقل العمل الخليجي إىل مرحلة جديدة 

أكرث قوة ومتانة. لذلك حان الوقت للتفكري بشكل 

الخليجي  التعاون  مجلس  ضعف  تجاوز  يف  جدي 

بإنشاء تكتل جديد قائم عىل أسس جديدة تحقق 

االستثامر  ولعل  لدوله؛  واالزدهار  واالستقرار  األمن 

من  كل  بني  القامئة  الكبرية  والرشاكة  التقارب  يف 

سبيل  أفضل  هو  والبحرين  واإلمارات  السعودية 

لتحقيق ذلك، فهذه العالقة القامئة ال ميكن أن تُرتك 

من دون إطار مأسيس يضمن لها البقاء والنجاح.                
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اتفاقية مع  توقيع  بوينج مؤخرا عن  أعلنت رشكة 

رشكة طريان االتحاد، الناقل الرسمي لدولة اإلمارات، 

بهدف  الجوية  األطقم  إلدارة  أنظمة  عدة  لتأمني 

الطائرة  الركب  وتشغيل  تخطيط  عمليتي  دعم 

البالغ عددهم 7,500 عضوا. وتنص االتفاقية عىل 

ووضع  الركاب  طائرة  أفراد  تحديد  أنظمة  دمج 

الجداول الجوية وإدارة املخاطر الناتجة عن اإلجهاد 

الراحة  وتأمني  التخطيط  عملية  تحسني  بهدف 

التكاليف.  وخفض  الطائر  الركب  ألفراد  الالزمة 

وستقوم رشكة Jeppesen، إحدى الرشكات التابعة 

لبوينج، بتوريد هذه األنظمة التي تستمد طاقتها 

من Boeing AnalytX ومتكن رشكان الطريان من 

تحقيق األداء األمثل وتحسني التقارير التحليلية.

إدارة رشكة  مجلس  رئيس  نائب  ألن،  ريك  ورصح 

بأن  العمليات،  لشؤون  األقدم  للطريان  االتحاد 

«اعتامد هذه األنظمة الجديد من شأنه أن يساعدنا 

يف التعامل والتكيف مع تقلبات وضغوط التشغيل 

الرسيعة التغري، كام ستساهم يف تحقيق طموحات 

أفراد الركب الطائر وإرضائهم بدرجة أكرب بعد أن 

قبل  التشغيل  جداول  طرح  عىل  قادرين  أصبحنا 

موعدها بفرتة كافية».

ومن الجدير بالذكر أن وضع جداول تشغيل أفراد 

تحديد  يف  الطريان  رشكات  يساعد  الطائر  الركب 

كفاءة  وتحسني  أفضل  بطريقة  الوظيفية  املهام 

التكاليف.  خفض  عن  ناهيك  وقوته،  التشغيل 

الطائر  الركب  أفراد  وتسمح وضع جداول تشغيل 

لرشكات الطريان بوضع تشغيل أفضل تحرتم رغبات 

الطاقم وتضع يف االعتبار الضغوط التي يتعرضون 

لها، عالوة عىل خفض تكاليف التشغيل اإلجاملية 

أنظمة  وتطرح  للتسويق.  الالزم  الوقت  وتقليل 

ب  مدعومة  اإلنهاك،  عن  الناجمة  املخاطر  إدارة 

«منوذج االستعداد» Alertness Model من إنتاج 

لتقلبل  مؤكدة  وحلول  اسرتاتيجيات  بوينج،  رشكة 

املخاطر الناجمة عن اإلنهاك يف جداول التشغيل.

وسفن  والسياحة  التجارية  املالحة  حركة  تطورت 

واملناطق  الرنويجي   Svalbard ميناء  إىل  املالحة 

السنوات  خالل  كبرية  بدرجة  به  املحيطة  البحرية 

أنه  الخرباء  يعتقد  الذي  التطور  وهو  املاضية، 

سيحافظ عىل مساره التصاعدي، وهو املر الذي دفع 

كيفية  البحث يف  إىل  الرنويجية  التكنولوجيا  رشكات 

يف  طيار)  (بدون  اآللية  الجوية  األنظمة  استخدام 

االتصاالت  متطلبات  وتلبية  امليداين  الوعي  تحسني 

وتحسني درجة االستعداد عند التعامل مع الحوادث 

والحاالت الطارئة.

ميناء  مدير  هانسن،  ألربيجت  جوتورم  ورصح 

الجغرافية  املسافات  بأن   ،Telenor Svalbard

تغطية جيدة  بها  توجد  ال  التي  الشاسعة  واملناطق 

العاملة  الهاتف املحمول وأجهوة اإلرسال  التصاالت 

 (MBR) أو أجهزة اإلرسال البحرية VHF عىل الرتدد

يف املناطق املحيطة مبيناء Svalbard ميكن أن تشكل 

تحديا خاصا يف حاالالت الطوارئ مثل الحوادث أو 

الكوارث الطبيعية، األمر الذي دفع فريق مشرتك من 

الفضايئ  ”أندويا“  ومركز   Telenor Svalbard ميناء

 Robot Aviation ورشكة Andøya Space Center

مؤخرا إىل التعاون معا من أجل تطوير أنظمة جوية 

الطوارئ،  حاالت  مع  للتعامل  مأهولة)  (غري  آلية 

وهي األنظمة التي ميكن تزويدها بأجهزة االتصاالت 

الرادار وأنظمة  التصوير والفيديو وأجهزة  وكامريات 

االستشعار األخرى.

وسيتم استخدام املركبة الجوية اآللية بصورة مبدئية 

الحوادث  مثل  الطوارئ  حاالت  مع  التعامل  يف 

والكوارث الطبيعية، ومن ثم تقييم مدى قدرة املركبة 

عىل أداء مهام أخرى مثل عمليات البحث والتفتيش 

الحيوانات  وتعداد  الجليدية  االنهيارات  أعقاب  يف 

وتغطية االتصاالت املؤقتة. ومن املتوقع أن يبدأ هذا 

املرشوع املشرتك يف وقت الحق من الشهر الجاري، 

وأن يستمر ملدة عام تقريبا.
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رشكة  عرضت  املعلومات»،  «تبادل  شعار  تحت 

االتصاالت  أنظمة  من  جيل  أحدث  مؤخرا  إيرباص 

املتخصصة  املحمول  الهاتف  بشبكات  الخاصة 

 Critical الحساسة»  االتصاالت  «عامل  معرض  يف 

 .Communications World (CCW) 2018

العاملية  الرشكات  أكرب  من  إيرباص  رشكة  وتعترب 

االستخباراتية  املعلومات  جمع  شبكات  مجال  يف 

املأمونة، وسلطت الرشكة الضوء عىل كيفية استغالل 

من  االستفادة  يف   “Tactilon Agnet” تطبيق  

(غري  اآللية  الطائرات  من  الواردة  الفيديو  أرشطة 

املذكور  التطبيق  أن  بالذكر  الجدير  املأهولة). ومن 

التواصل  إمكانية  الذكية  الهواتف  ملستخدمي  يتيح 

زر  بكبسة  مختلفة  متخصصة  مجموعات  عدة  مع 

مستخدمو  يصبح  التطبيق،  هذا  وبوجود  واحدة. 

العامل  من  جزءا  التابلت  وأجهزة  الذكية  الهواتف 

املتخصص، حيث تصبح الخدمات الصوتية وخدمات 

املعلومات والفيديو وغريها متاحة وبنسبة عالية من 

االعتامدية واألمان.

كام وضعت رشكة إيرباص سيناريو بطريقة املحاكاة 

يرتدي فيه أحد رجال مكافحة الحرائق آلة تصوير 

داخل إحدى محطات القطارات. ومن مركز القيادة 

يستطيع أي مسؤول يرتدي النظارات أي يتابع كل 

لرجال  يسمح  وضع  وهو  املحطة،  داخل  يجري  ما 

مهامهم  تنفيذ  الرشطة  ورجال  الحرائق  مكافحة 

طريق  عن  مكان  أي  من  مشقة  أي  دون  الصعبة 

ذلك،  عىل  عالوة  املأمونة.  االتصال  شبكات  إحدى 

جديدة  تطبيقات  عدة  إيرباص  رشكة  طرحت 

Tactilon Dabat وهو عبارة عن هاتف  لتطبيق  

ذيك بنظام أندرويد وجهاز السليك Tetra radio يف 

نظام واحد. 

إيرونوتيكال  أتوميكس  ”جرنال  رشكة  اختيار  وقع 

املحرك  عىل  مؤخرا   (GA-ASI) إنك.“  سيستمز، 

 (P&W) “من إنتاج رشكة ”برات آند ويتني PW815

 MQ-25 اآللية  للطائرة  املقرتح  نظامها  لتشغيل 

التابعة  الطريان  أثناء  بالوقود  للتزويد     Stingray

لسالح البحرية األمرييك. ويف الخامس من شهر إبريل 

إنهاء  يف  للرشكتني  تابع  مشرتك  فريق  نجح  املايض 

أول اختبار حي للمحرك PW815 مع الطائرة اآللية 

أهدافه  كافة  تحقيق  يف  االختبار  ونجح  املذكورة، 

وتأمني قدر كبري من املعلومات التي يعكف الفريق 

عىل دراستها وتحليلها يف الوقت الحايل.

إدارة  مجلس  رئيس  ألكسندر،  آر.  ديفيد  ورصح 

”الجهود  بأن  الطائرات،  ألنظمة   GA-ASI رشكة 

التي بذلتها األطقم الفنية التابعة للرشكتني ساهمت 

يف تقديم موعد موعد االختبار شهرين تقريبا، بدال 

من املوعد األصيل املحدد سلفا يف أواخر شهر مايو، 

وسيُرتجم هذا األداء وهذه الكفاءة إىل توفري املزيد 

عىل  عالوة  املذكورة.  للطائرة  بالنسبة  الوقود  من 

 PW815 ذلك، أظهرت الدراسات املبدئية أن املحرك

يالئم هذا النوع من الطائرات متاما“.

بها  جرى  التي  الرسعة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

العمل  فريق  التزام  تعكس  املحرك  اختبار  تطوير 

 Maritime مكتب  حددها  التي  باملعايري  املشرتك 

 (Accelerated Capability Office (MACO

االختبار  موقع  تدشني  وتم  البحرية.  لسالح  التابع 

يف عام 2018، وأصبح أول اختبار جاهزا بعد ثالثة 

االختبار  لورشك  املحرك  تسليم  وتم  فقط.  شهور 

التابعة لرشكة GA-ASI يف الخامس من مارس، ومع 

مطلع شهر إبريل نجح الفريق يف إجراء أول اختبار 

للمحرك. 

 (P&W)  (GA-ASI)
PW815
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أحدث   Russian Helicopters رشكة  عرضت 

املعرض  يف  العسكرية  املروحية  طائراتها 

العسكرية  واألجهزة  التسلح  ألنظمة  الدويل 

العاصمة  يف  جرى  الذي   (KADEX-2018)

الرشكة  عرضت  حيث  مؤخرا،  األستانة  الكزاخية 

و    Mi-35M الهجوميتني   املروحيتني  الطائرتني 

التي   Mi-38T الجنود نقل  Mi-35M ومروحية 

تصميمها  بحكم  واضحة  تكتيكية  مرونة  تعكس 

املفتوح وقدراتها املتعددة.

باسم  املعروفة    Mi-28N املروحية  وتعترب 

’Night Hunter‘ (الصياد اللييل) طائرة هجومية 

واملركبات  الدبابات  وتدمري  عن  للبحث  مصممة 

املعادية يف  املشاة  وقوات  املدرعة  وغري  املدرعة 

ساحة العمليات عالوة عىل األهداف الجوية ذات 

الطائرة  هذه  تشغيل  وميكن  املنخفضة.  الرسعة 

واألحوال  العادية  الجوية  األحوال  يف  املروحية 

السيئة ليال أو نهارا.

طائرة  فهي   Mi-35M الطائرة  إىل  بالنسبة  أما 

األدوار  متعددة  األداء  عالية  هجومية  مروحية 

األجواء  يف  عالية  بكفاءة  استخدامها  ميكن 

وتم  عالية.  ارتفاعات  وعىل  الحرارة  الشديدة 

نسبة  عنها  يصدر  ال  بحيث  املروحية  تصميم 

بقدرتها  وتتميز  الضوضاء،  أو  الضجيج  عالية من 

عن  فضال  طويلة،  لساعات  الطريان  عىل  القتالية 

قلة تكاليف صيانتها.

الطائرة Mi-35T طائرة  تعترب  أخرى،  ناحية  من 

Mi- الطائرة  من  نسخة  وهي  الجنود،  لنقل 

لصناعة   Mil Moscow مصنع التي صممها   38

املروحيات. ويتم إنتاج كافة اكسسوارات وأجزاء 

تركيب  ميكن  كام  روسيا،  يف   Mi-38T الطائرة 

العسكرية  باملتطلبات  الخاصة  االتصاالت  أجهزة 

مدى  زيادة  أجل  من  إضافية  وقود  وخزانات 

عدة  أداء   Mi-38T للطائرة  وميكن  الطائرة. 

مهام متنوعة، وهو ما يعكس مرونتها التشغيلية 

التكتيكية.

Russian Helicopters
KADEX-2018
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معرض  خالل   Rohde & Schwarz عرضت 

إىل  إضافة  أحدث  مؤخرا  باريس  يف  يوروساتوري 

قامئة منتجاتها، وهو أحدث جيل من أجهزة الالسليك 

عائلة  تصميم  عند  روعي  وقد   SDAR املجوقلة 

SDAR الفصل الشديد بني الجهاز وبرنامج التشغيل 

بتصميم  الخاصة  للمعايري  تبعا  املوجة  وأشكال 

 Software Communications اتصاالت الربمجيات

وهو  عامليا،  بها  املعرتف   (Architecture (SCA

SCA- املوجة  أشكال  استخدام  إمكانية  يتيح  ما 

based الواردة من أي رشكات تصنيع أخرى، عالوة 

األمن  يحقق  ما  وهو  الحالية،  املوجة  أشكال  عىل 

العمل مع  وقابلية  املستقبلية  لالستثامرات  بالنسبة 

تعديل  العميل  ويستطيع  الحالية.  الالسليك  أجهزة 

من  ميكنه  الذي  األمر  والتشفري،  املوجة  أشكال 

القوات  فروع  بني  آمنة  اتصال  قنوات  إىل  الوصول 

املسلحة املختلفة والدول األخرى. وهذا يعني حامية 

املعلومايت عند  التفوق  القومية وتحقيق  املعلومات 

نرش القوات املشرتكة.

وقد طورت رشكة Rohde & Schwarz عائلة أشكال 

املوجة املعتمدة عىل الشبكات وذات معدل بيانات 

عال، وبالنسبة ألي سيناريو خاص باالتصاالت ميكن 

للمستخدم أن يختار شكل املوجة والتشفري اللذين 

ومعدل  املدى  حيث  من  متاما  احتياجاته  يناسبان 

البيانات والحامية ضد التشويش.

 R&S HDR ومن الجدير بالذكر أن أشكال املوجة

 SDR ب  الخاصة  التكنولوجيا  من  جيل  وأحدث 

يجري استخدامهام بالفعل يف R&S SDTR بالنسبة 

لالتصاالت التكتيكية املتحركة (فوق مركبة) ويف جهاز 

باليد.  املحمول   R&S SDHR التكتييك  الالسليك 

ويعمل جهاز الالسليك املجوقل املعتمد عىل برنامج 

االتصاالت  نظام  تقوية  عىل  الجديد   R&S SDAR

املنصوب عىل األرض.

Rohde & Schwarz
SDAR

ARMA

الرتكية  الرشكات  أكرب  إحدى  أوتوكار،  شاركت رشكة 

العسكرية،   الصناعات  مجال  يف  املتخصصة  الخاصة 

بلغاريا  انعقد يف  الذي   HEMUS 2018 يف معرض

املدرعة  القتالية  مركبتها  عرضت  حيث  مؤخرا، 

ARMA ذات الدفع الثامين. ومن الجدير بالذكر أن 

منتجات رشكة أوتوكار تتواجد يف أكرث من 30 دولة 

تحظى  التي  املنتجات  العامل، وهي  أنحاء  يف جميع 

ومرونتها  قوتها  بفضل  واحرتامهم  العمالء  بتقدير 

يف  مختلفة  مهام  عدة  أداء  عىل  العالية  وقدرتها 

باع  املنتجات  هذه  وتعكس  العمليات.  ساحات 

الرشكة الطويل يف مجال التصنيع العسكري، وتشهد 

مبيعاتها منوا مطردا عاما بعد عام.

نجاح  جورجك،  رسدار  الرشكة،  عام  مدير  أكد  وقد 

”تستمد  قائال  الدولية  الساحة  أوتوكارعىل  رشكة 

الرشكة قوتها يف مجال التصنيع العسكري من خربتها 

والتطوير،  والبحوث  الهندسية  وإمكانياتها  الطويلة 

باإلضافة إىل استخدامها الناجح للتكنولوجيا. واليوم، 

إنتاج  من  عسكرية  مركبة   30,000 من  أكرث  يوجد 

الدول  الخدمة يف عدد كبري من  أوتوكار يف صفوف 

عىل مستوى العامل“. وأضاف أن ”نجاح مركباتنا ظل 

جديدة،  طلبات رشاء  عىل  الحصول  إىل  دليلنا  دامئا 

لدى  مسجال  موردا  بوصفها  أوتوكار،  رشكة  أن  كام 

املتحدة،  واألمم  (الناتو)  األطليس  شامل  حلف 

مستعدة لتلبية متطلبات القوات املسلحة البلغارية 

بفضل منتجاتها املتنوعة. وبرصف النظر عن مركبتنا 

القتالية املدرعة ARMA ذات الدفع الثامين، ندرك 

متاما حاجة بلغاريا إىل مركباتنا السداسية والرباعية 

الدفع. وبفضل ميزة تنوع منتجاتنا، لدينا رغبة قوية 

يف تعزيز االقتصاد البلغاري عن طريق تقديم إضافة 

حقيقية لهذا البلد“.
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نظام  مؤخرا   UCDSystems رشكة  عرضت 

يوروساتوري،  معرض  خالل  املركبات“  ”فحص 

برؤية  للمستخدم  يسمح  الذي  النظام  وهو 

وباأللوان  فوري  بشكل  طولها  بكامل  املركبة 

حتى لو كانت املركبة متوقفة. ويستطيع النظام 

بسهولة تصوير األجزاء الصعبة من املركبة بفضل 

آلة تصوير خاصة. 

الشاقة  الخدمة  ذو  الجديد  النظام  هذا  ويرافق 

ومراقبة  إلدارة  برنامج  املركبات  أسفل  لفحص 

حركة سري املركبات أو حتى األفراد داخل املباين. 

UCDSystems
عالوة عىل ذلك، تم وضع األحوال الجوية السيئة 

الذي  الجديد  النظام  تصميم  عند  االعتبار  يف 

يحتوي نظام داخيل ملراقبة أحوال الطقس والذي 

يحافظ عىل استقرار درجة الحرارة.

ومن بني املميزات التي يتمتع بها النظام الجديد 

عدم الحاجة إىل تعديل حجم املركبة، كام ميكن 

استخدام برنامج النظام بعدة طرق مختلفة: عىل 

رؤية  واشنطن  يف  ملستخدم  ميكن  املثال،  سبيل 

ما يحدث عىل أرضية مطار كابول. باإلضافة إىل 

ذلك، يوجد لدى سائق املركبة جهاز لغلق املركبة 

وهو الجهاز الذي يطلق إشارة تحذير وتنبيه عند 

محاولة تحريك املركبة من مكانها.

اختيارية  مبواصفات  مزودا  الجديد  النظام  ويأيت 

املختلفةـ  املركبات  عمل  آلية  مبقارنة  تسمح 

مبسح  يسمح  ذيك  برنامج  وجود  إىل  باإلضافة 

وفحص األجزاء السفلية للمركبة من أجل فحص 

أو  ناسفة  عبوات  أي  عن  بحثا  الصور  وتحليل 

محتويات مشبوهة أو مخدرات أو أسلحة. ويعترب 

الحكومية  للدوائر  بالنسبة  مثاليا  نظاما  النظام 

التي  وغريها  النقل  وقطاعات  املسلحة  والقوات 

للتفتيش  أمنية  تفتيش  نقاط  وضع  تتطلب 

واملقطورات  الفان  السيارات  مثل  املركبات  عىل 

املدرعة  والسيارات  الركاب  وسيارات  والحافالت 

والدبابات العسكرية.

 CANSEC معرض يف  مؤخرا  نكسرت  شاركت رشكة 

الكندية  العاصمة  الذي جرى يف  واألمني  العسكري 

مدرعة  مركبات  الرشكة  مؤخرا حيث عرضت  أوتاوا 

املدولبة  املدرعة  القتالية  املشاة  مدولبة مثل مركبة 

VBCI و TITUS و ARAVIS باإلضافة إىل أنظمة 

املدفعية مثل CAESAR و 105 و LG1 وغريها.

الربية  القوات  بتجهيز  نكسرت  تقوم رشكة  كندا،  ويف 

الوزن  الخفيف   105LG1 املقطور باملدفع  الكندية 

التدخل  لقوات  خاصة  بصورة  مالمئا  يعترب  الذي 

واالعتامدية  الوزن  خفة  وتعترب  الرسيع.  واالنتشار 

والقوة من أهم املميزات التي يتمتع بها هذا املدفع 

الذي يؤمن قوة نريانية عالية، وميكن قطره بواسطة 

إنزاله  أو  مروحية  بطائرة  نقله  أو  خفيفة  مركبة 

ويصل  التكتييك.  النقل  طائرات  إحدى  من  باملظلة 

معدل إطالق املدفع إىل 12 طلقة يف الدقيقة، وميكن 

دمجه مع أي نظام للتحكم يف النريان.

وقد عربت رشكة نكسرت عن خربتها الطويلة يف مجال 

أنظمة الروبوت من خالل روبوت املراقبة واالستطالع 

NERVA LG الذي يهدف إىل حامية أرواح الجنود. 

ويتميز هذا الروبوت بتنوع الحمولة وذراع التحكم 

ومسح األجسام باألبعاد الثالثية ورصد عملية إطالق 

النار ورصد أي نشاط نووي أو كياموي أو بيولوجي 

عائلة  الحركة  خفة  عدة  متكن  كام  إشعاعي،  أو 

يُكلف  عديدة  مهام  تنفيذ  من   NERVA الروبوت 

بها عىل أعىل مستوى مثل رصد األجسام املشبوهة 

الناسفة  البدائية  العبوات  وتدمري  املركبات  أسفل 

ومراقبة املواقع.

مثل   ،NBC-Sys أنظمة  نكسرت  رشكة  عرضت  كام 

املخصص  البانورامية  الرؤية  ذي  التنفس  نظام 

عىل  القادرة  امللوثة،  األماكن  يف  العاملني  لألفراد 

مكافحة التهديدات النووية والبيولوجية والكياموية 

واإلشعاعية. 



 ..

مل تدرك وهي تجمع رشار البرش عىل أرضها أنها 

تصنع لغامً النتحارها، حني اختارت إيران مل تعي 

أنها  تدرك  مل  فاريس،  حلم  يف  صغرية  أداة  أنها 

الخنجر الذي تقاتل به إيران دول الخليج، ظنت 

أن لها نصيباً من أحالم إيران، وتورطت اليوم، وكل 

يوم يسحبها التيار إىل القاع.

وهذا مصري من ترك أهله، ليستعني بالغريب عله 

أنها  أو  التاريخ،  تعرف  ال  قطر  طموحه،  يحقق 

جاهلة به، أو ظنت أنها ستغري مساره!

بنفسها،  نفسها  فضحت  الذي  للحد  وصلت 

وتعرت بيدها، إذ مل تعد تحتاج ليد تصفعها يك 

تفيق، لقد تجاوزت مرحلة الرتاجع، وبات الطريق 

أمامها غامض ويؤدي إىل ذهاب ليس له عودة.

مقاطعتها  أن  أجمع  للعامل  أثبت  قطر  تفعله  ما 

رشيكاً  لتكون  مؤهلة  غري  وأنها  للجميع،  خرٌي 

كلها فشلت،  ففي  عاملياً،  وال  إسالمياً،  وال  عربياً، 

وسقطت أقنعتها واحداً تلو اآلخر.

اإلرهاب يف  وترية  ملا هدأت  املقاطعة  تتم  مل  لو 

العامل، لو مل تتم املقاطعة ملا الحت بشائر النرص 

يف اليمن، لتعود اليمن ألصحابها، وتعود الرشعية، 

ستحرر  التي  الدول  ضمن  من  كانت  أنها  ورغم 

التحالف،  من  خرجت  أنها  لله  وحمداً  اليمن، 

ومبجرد أن بدأ الحلم يتحقق، كشفت عن نواياها، 

كارثة  عىل  األمر  وعلقت  اليمن،  عىل  وناحت 

إنسانية محتملة، كأن اليمن مع مليشيات الحويث 

كانت ترتع يف أحضان اإلنسانية!

املوت،  يسبق  الذي  التخبط  وهو  تتخبط،  قطر 

حلامً  يحلم  الصغري حني  قصة  يف  األخري  التخبط 

مع  هي  وها  إيران،  بخطوات  مشت  منه،  أكرب 

ال  يريدهم،  أحد  ال  املصري،  نفس  يذوقون  إيران 

الصرب،  بهم  فاض  شعوبهم  حتى  بهم،  يثق  أحد 

وبنفس الحلم الذي دمروا به األمكنة، سيرشبون 

املعارضني،  بيد  شعوبهم،  بيد  الكأس،  نفس  من 

والفساد،  الظلم  جحيم  سيأخذهم  الثوار،  بيد 

ورصف الرثوات عىل الثورات.

كيف  واإلمارات  السعودية  من  قطر  تعلمت  لو 

مع  والوقوف  والرشف،  بالحب،  السيادة  تكون 

شعبهم،  وحياة  بأمنهم،  إخالل  دون  اآلخرين، 

لكانت اليوم يف وضع مختلف متاماً، لكنها اختارت 

ولسوف تتحمل نتيجة اختيارها.   

:
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العالقات  وصف  السياسية  األدبيات  اعتادت 

املتحدة  العربية  االمارات  دولة  بني  املتنامية 

وجمهورية روسيا االتحادية بعالقات صداقة تربط 

بني بلدين وشعبني صديقني، حتى كان موعد توقيع 

إعالن الرشاكة االسرتاتيجية بني الدولتني يف األول من 

يونيو عام 2018، خالل زيارة مهمة قام بها صاحب 

عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

إىل  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 

موسكو، حيث التقى الرئيس فالدميري بوتني، ووقعا 

هذا اإلعالن التاريخي، الذي يؤسس ملرحلة جديدة 

يف عالقات البلدين.

»
«

عىل  طرأت  التي  املتسارعة  التحوالت  سياق  يف 

الباردة  الحرب  مابعد  مرحلة  يف  الدولية  العالقات 

وبروز  السوفيتي،  باالتحاد  يعرف  ماكان  وانهيار 

وهوامش  ومجاالت  روابط  من  أنتجته  مبا  العوملة 

مفهوم  برز  الدولية،  العالقات  فيها  تتحرك  جديدة 

بني  للعالقات  ناظم  كإطار  االسرتاتيجية  الرشاكة 

العرشين  القرن  من  األخريين  العقدين  يف  الدول 

وآلية من آليات تنظيم العالقات بني طرفني أو أكرث 

تعكس  وهي  تطورها،  سبل  وتوفري  بها  واالرتقاء 

العام  والتوافق  السيايس  التفاهم  من  عالية  درجة 

 ....
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أقل  مرحلة  إنها  واإلقليمية،  الدولية  القضايا  تجاه 

وهي  ««صديق»  من  أكرب  ولكنها  «حليف»  من 

مدلول  من  لها  ما  مبقدار  قانونياً  تعبرياً  ليست 

سيايس، بحسب ما يرى علامء السياسة.

مفاهيمياً، فإن الرشاكة تعني جميع أمناط التعاون 

نطاق  دون  من  منظامت  أو  ومؤسسات  دول  بني 

زمني أو ملدة معينة بهدف االستفادة من مقدرات 

تحقيق  عىل  معاً  مقدرتهام  يعزز  مبا  الطرفني 

األهداف االسرتاتيجية لكل منهام. ومفهوم الرشاكة 

التحالف  يشمل  ال  أو  يشمل  قد  الشكل  بهذا 

التحالف  بني  نفرق  أن  ينبغي  لكن  االسرتاتيجي، 

زوال  هو  فاالندماج  والرشاكة،  واالقتناء  واالندماج 

كيانات (دول او مؤسسات أو رشكات) وميالد دولة 

أو كيان أو رشكة أو وحدة أو مؤسسة جديدة، أما 

يف التحالف والرشاكة فتحافظ األطراف املعنية عىل 

الخاصة،  واملصالح  األهداف  حيث  من  استقالليتها 

وتبقى سمة خاصة للرشاكة االسرتاتيجية بني الدول 

والوحدات والهيئات السياسية واألمنية والعسكرية 

أنها متتلك املقدرة عىل أن تقيم عالقات رشاكة  يف 

لتحقيق  آخرين  أطراف  مع  أخرى  اسرتاتيجية 

غري  الخاصية  او  السمة  هذه  تكون  وقد  أهدافها، 

الوحدات  وبعض  الرشكات  مستوى  عىل  متاحة 

األخرى.

األوىل  بالدرجة  االسرتاتيجية  الرشاكة  وتعني صيغة 

العالقات  يفوق  عالقات  مبستوى  الطرفني  التزام 

التقليدية أو الطبيعية السائدة بني الدولة، واالرتقاء 

أعمق  صيغة  إىل  والصداقة  التعاون  مستوى  من 

وأكرث ارتباطاً وتفاعالً، وبالتايل فهو يعد صيغة مرنة 

بني العالقات التقليدية وأطر التحالف االسرتاتيجية 

التي تربط بعض الدول ببعضها، والسيام يف املجال 

العسكري. وتنبع أهمية صيغ الرشاكة االسرتاتيجية 

عال  بقدر  يتسم  مؤسيس  رسمي  إطار  كونها  من 

لألطراف  السياسية  اإلرادة  عن  ويعرب  املرونة  من 

املوقعة عليه، ويشمل مجاالت محددة ويرتكز عىل 

والزيارات  الثنائية  اللقاءات  مثل  تنفيذية  آليات 

آليات  من  ذلك  وغري  املشرتكة،  واللجان  املتبادلة 

وتطويرها  الرشاكة  صيغة  تفعيل  خاللها  من  يتم 

يف املجاالت املتفق عليها، وما يستجد من مجاالت 

االسرتاتيجيني.  الرشكاء  بني  بشأنها  التوافق  يتم 

عابر  كونه  من  أهميته  املفهوم  هذا  ويكتسب 

للنطاقات الضيقة للتحالفات التقليدية، التي كانت 

وسياسية،  وعسكرية  أمنية  مجاالت  يف  عادة  تتم 

وتقويته  التعاون  تنمية  عىل  ويركز  بل  ليشمل، 

ميكن  التي  واالستثامرية  االقتصادية  املجاالت  يف 

الرشاكة  صيغة  عىل  املوقعة  األطراف  أو  للطرفني 

الصيغة  هذه  أن  السيام  منها،  املشرتكة  االستفادة 

تكتسب قوتها أيضاً من كونها متتلك قدراً عالياً من 

الحركة  هوامش  توسع  التي  واملرونة  الديناميكية 

باعتبار أن الرشاكة االسرتاتيجية هي  أمام أطرافها، 

والتحالفات  والروابط  التعاون  بني  وسط  صيغ 

عن  متايزها  عن  فضالً  الدامئة،  التعاونية  والهياكل 

زمنية  بأمدية  املرهونة  التكتيكية  املصالح  عالقات 

تتسم  ولكنها  ثابتة  االسرتاتيجية  فالرشاكة  محددة؛ 

باملرونة والتطوير والتغري ومواكبة املستجدات من 

فاعليتها  يعزز  مبا  واآلليات  واملعطيات  الظروف 

ويضمن تحقيق أهدافها األساسية.

االسرتاتيجية  الرشاكة  أن صيغ  عليه  املتعارف  ومن 

األطراف  بني  التعاون  مجاالت  من  أي  تستثني  ال 

عىل  األطراف  هذه  اتفقت  طاملا  عليها  املوقعة 

تشمل  فهي  وبالتايل  الجوهرية،  واملبادئ  األسس 

مبدئياً مختلف مستويات التعاون املشرتكة وكذلك 

والتنمية  واالقتصاد  العمل  قطاعات  مختلف 

املصالح  تحقيق  شأنه  من  ما  وكل  واالستثامر، 

صيغة  عىل  املوقعة  األطراف  أو  للطرفني  الوطنية 

الرشاكة االسرتاتيجية.

”الرشاكة“  مفهوم  املتحدة  األمم  استخدمت  وقد  
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للمرة األوىل يف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

(اونكتادـ  تأسست عام 1964، وهي الهيئة الرئيسية 

التابعة لجهاز األمانة العامة لهيئة األمم املتحدة، يف 

ومبرو  الثامنينات،  نهاية  والتنمية)  مجال التجارة 

الوقت برزت صيغة «الرشاكة االسرتاتيجية» كإحدى 

األطر الناظمة للعالقات الدولية يف العرص الحديث، 

وشكل من أشكال عالقات التعاون بني الدول.

 وقد برزت صيغة الرشاكة االسرتاتيجية يف نهايات 

القرن العرشين بني الدول الكربى، كام أنتجت هذه 

بني  فاعلة  لعالقات  مهمة  روابط  املبتكرة  الصيغة 

الدول واملنظامت الدولية، أو بني الدول والرشكات 

ملستجدات  مواكبتها  يعكس  مبا  القارات،  عابرة 

رشاكات  صيغ  بلورة  يف  واسهامها  العاملي،  الواقع 

غري تقليدية، ومن هذه النامذج املبتكرة ميكن رصد 

االتحاد  أقامها  التي  االسرتاتيجية  الرشاكة  عالقات 

أرجاء  مختلف  يف  الدول  من  العديد  مع  األورويب 

التي  االسرتاتيجية  الرشاكة  صيغ  وكذلك  العامل، 

صاغها حلف شامل األطليس (ناتو) مع العديد من 

دول العامل، التي يرى فيها الحلف تناغامً مع أهدافه 

الطرفني  وأهداف  مصالح  تحقق  مشرتكة  وقواسم 

منظامت  مع  الحلف  وقعها  التي  وكذلك  معاًن 

دولية وهياكل مؤسسية جامعية أخرى مثل االتحاد 

األورويب عام 2010، وتوجهه نحو بلورة صيغة تعاون 

مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عرب 

عام  اطلقت  التي  للتعاون»،  إسطنبول  «مبادرة 

مجلس  ودول  الحلف  بني  للتعاون  كأساس   ،2004

للحلف  رشكاء  أربع  عضويتها  يف  وتضم  التعاون، 

من دول املجلس (دولة االمارات، الكويت، مملكة 

اسرتاتيجية  رشاكات  ايضاً  وهناك  قطر).  البحرين، 

ومناطق  دولية  منظامت  وبني  قارية  اتحادات  بني 

األورويب  االتحاد  بني  الحال  عليه  مثلام  جغرافية، 

القارات  بني  اسرتاتيجية  رشاكات  وكذلك  وافريقيا، 

مثل الرشاكة بني آسيا وأفريقيا (NAASP). وتعترب 

الدول األكرث استفادة من صيغ الرشاكة  الصني من 

االسرتاتيجية يف تطوير عالقاتها وتعامالتها مع دول 

العامل وهيئاته ومنظامته، حيث متتلك أكرث من 50 

تليها  العامل،  دول  مختلف  من  اسرتاتيجياً  رشيكاً 

مع 24  املتحدة  والواليات  بنحو 30 رشيكاً،  روسيا 

رشيكاً اسرتاتيجياً. فضالً عن أن واشنطن قد طورت 

العالقات  مثل  الدولية  للعالقات  مبتكرة  صيغ 

العالقات األمريكية  الخاصة، وهي تلك املطبقة يف 

ووقعت  وإرسائيل.  املتحدة  اململكة  من  كل  مع 

قائد القوات الربية اإلمارايت يبحث التعاون العسكري مع قائد القوات الربية الرويس
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رشيكاً،   13 مع  اسرتاتيجية  رشاكة  عالقات  فرنسا 

والهند وبريطانيا مع 12 من الرشكاء االسرتاتيجيني 

عالقات  األورويب  االتحاد  ميتلك  بينام  منهام،  لكل 

رشاكة اسرتاتيجية مع 10 رشكاء، وأملانيا واندونيسيا 

مع تسعة رشكاء لكل منهام، وبولندا مع ست رشكاء 

اسرتاتيجيني.

متتلك  مبا  أيضاً،  االسرتاتيجية  الرشاكة  صيغ  وتتسم 

تعاون  عالقات  بناء  عىل  بقدرتها  مرونةـ  من 

عىل  سواء  الدول  من  املتنافسني  بني  مصالحية 

النفوذ أو عىل املصالح، مثل الصني وروسيا، والصني 

واليابان، والصني والهند.

إىل  االسرتاتيجية  الرشاكات  تصنيف  وميكن 

مستويات مختلفة، تستند بشكل أسايس إىل مدى 

رشاكة  هو  مستوى  املتبادلة. أعىل  والثقة  التعاون 

اسرتاتيجية  تعاونية  رشاكة  أو  شاملة  اسرتاتيجية 

التي  األطراف  من  أكرث  أو  طرفني  تشمل  شاملة، 

تقرر ربط مصالحها معاً عىل املدى الطويل، ودعم 

والعميق  الشامل  تعاونها  وتعزيز  البعض  بعضها 

املتبادلة، ويف  املنافع  لتحقيق  القطاعات  يف جميع 

املستوى  عىل  املتبادلة  الثقة  تبني  نفسه،  الوقت 

االسرتاتيجي. 

يستهدف  االسرتاتيجية  الرشاكة  من  أقل  مستوى 

قطاع ضيق أو لغرض محدد سواء بهدف أو بإطار 

زمني، عىل سبيل املثال، الرشاكات االسرتاتيجية من 

أجل السالم أو من أجل التعاون والتنمية، إلخ، وهي 

رشاكات تتوالد وتتكاثر يف العالقات الدولية بشكل 

ملحوظ.

مثة مستوى آخر للرشاكة االسرتاتيجية هو الرشاكة 

مجاالت  من  محدد  عدد  ويستهدف  الشاملة، 

العالقات بني األطراف املعنية لالستفادة مام وصلت 

مستوى  من  املحددة  املجاالت  يف  العالقات  إليه 

التعاون،  أوجه  مختلف  يشمل  وال  اسرتاتيجي، 

تضارب  أو  بالتنافس  تتعلق  قد  مختلفة  ألسباب 

بحيث  املتبادلة  الثقة  نضج  بانتظار  أو  املصالح 

أشمل  اسرتاتيجية  صيغة رشاكة  لبناء  كافية  تصبح 

مل  االسرتاتيجية  رشاكتهام  وقت  ألن  أو  للعالقات، 

الطرفني  أو  واحد  نظر طرف  من وجهة  بعد  يحن 

معاً، ومن ثم تختار األطراف املعنية أن تبني إطار 

رشاكة شاملة مع التأكيد عىل أنها تستهدف تعزيز 

التعاون والثقة املتبادلة وتتطلع إىل املستقبل. كام 

أساسية،  إىل رشاكة  الرشاكات  الدول  بعض  تصنف 

طبيعية،  ورشاكة  رئيسية،  ورشاكة  مهمة،  ورشاكة 

وغريها. وبشكل عام فإن صيغ الرشاكة االسرتاتيجية 

تحقق فوائد حيوية عدة للدول واملنظامت أهمها:

من  وثباتها  واستقرارها  العالقات  تطور  ضامن 

خالل وجود أطر مؤسسية ثنائية فاعلة قادرة عىل 

التواصل وتجاوز أي إشكاليات عارضة أو طارئة قد 

تعرق مسار التعاون.

ينعكس  للدول مبا  الخارجية  السياسة  ثبات  ضامن 

يف مقدرتها عىل التخطيط االسرتاتيجي بعيد املدى 

يف  والسيام  املستدامة،  التنمية  األهداف  لتحقيق 

مجاالت التجارة واالقتصاد واالستثامرات.

االرتقاء بعالقات الدول مع نظرائها من دول العامل 

واستقاللية  والتكامل  والتنويع  التعددية  وضامن 

عن  الناجمة  الضغط  عوامل  وتفادي  القرار 

والتأثري  االنتشار  وتعزيز  األحادية،  السياسات 

والنفوذ واملكانة الدولية.

 دعم دور الدولة ومكانتها يف الحوار حول إشكاليات 

وقضايا التعاون الدويل ومرشوعاته وآلياته، وكذلك 

تعزيز مقدرتها عىل التأثري يف صناعة القرار الدويل 

عبدالله بن زايد يرتأس أعامل اللجنة املشرتكة بني اإلمارات وروسيا
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الخاص بالتجارة واالقتصاد وغري ذلك.

ونقل  والعلمي  التقني  التطوير  بفرص  اإلرساع   

مع  املكثف  التعاون  عرب  وتوطينها  التكنولوجيا 

الرشكاء االسرتاتيجيني للدول يف املجاالت والقطاعات 

املعنية.

تتسم الرشاكة االسرتاتيجية بكونها تحتفظ لألطراف 

املوقعة عليها بخصائص عدة منها الندية واالحرتام 

طرف  كل  جانب  من  العميق  والفهم  املتبادل 

لخيارات وأهداف الطرف االخر، واملرونة واالعرتاف 

باملصالح العليا للدول وعالقات التكافؤ مع الرشكاء 

االسرتاتيجيني، والتوجه نحو ضامن تحقيق األهداف 

الذاتية لكل طرف،  باألهداف  املشرتكة مبا ال يخل 

بل وزيادة فرص تحقق هذه األهداف، والحصول 

عىل مزايا تفضيلية يف العالقات السيام يف املجاالت 

يف  املخاطر  عىل  والسيطرة  واالستثامرية،  التجارية 

هذه املجاالت أو املشاركة يف تحملها.

الخليج  منطقة  يف  الروسية  االسرتاتيجية  الرؤية 

العريب

يف  نفوذها  تعزيز  يف  متنامية  روسية  رغبة  هناك 

العريب  الخليج  منطقة  ويف  عامة  األوسط  الرشق 

بصفة خاصة، وهي رغبة تنعكس من خالل الدور 

الرويس يف سوريا، وهو دور ال يأيت من زاوية استعادة 

التقليدية القدمية فقط، بل يأيت يف  النفوذ  مناطق 

القومي  األمن  حسابات  ضمن  سوريا  مكانة  إطار 

الرويس، ويف إطار إعادة تشكيل التوجهات الروسية 

يف املنطقة، وفًقا ملقاربة الجغرافيا السياسية للطاقة 

مصالح  تعزيز  شأنها  من  التي  الطاقة  ودبلوماسية 

وقد  العاملي،  ودورها  والدولية،  اإلقليمية  روسيا 

اعتمدت االسرتاتيجية الروسية يف املنطقة عىل بناء 

تحالفات مع دول مثل إيران ومحاولة جذب دول 

للواليات املتحدة مثل تركيا، بل إن  حليفة تقليدياً 

روسيا باتت تطمح إىل جذب أوروبا نفسها للدوران 

بعيداً عن فلك النفوذ األمرييك، حيث عرض الرئيس 

الحامية  توفري  ماكرون  الفرنيس  نظريه  عىل  بوتني 

ألوروبا التي تخىش سحب تعهدات األمن األمرييك. 

من هنا تبدو أهمية بناء رشاكة اسرتاتيجية مع قوة 

االمارات  دولة  مصالح  تحقق  لضامن  فاعلة  دولية 

الساحة  ترك  وعدم  والعربية  الخليجية  والدول 

االسرتاتيجي  بالتعاون  لالنفراد  مناوئة  لقوى  فارغة 

مع  بالتعاون  مهتمة  روسيا  أن  السيام  روسيا،  مع 

بناء شبكة  إىل  بقوة  التعاون وتسعى  دول مجلس 

والسعودية  االمارات  مع  قوية  اسرتاتيجية  عالقات 

أن  روسيا  تدرك  املجلس. حيث  دول  من  وغريهام 

الرويس  الدور  مكانة  سيعزز  العالقات  هذه  بناء 

وجوارها  العربية  للمنطقة  اإلقليمية  املعادالت  يف 

الجغرايف.

منطقة  هي  عام  بشكل  العريب  الخليج  منطقة 

السياسة  صانعي  نظر  وجهة  من  حيوية  اهتامم 

بأسواق  يتعلق  فيام  والسيام  الروسية،  الخارجية 

الطاقة العاملية، ولذا نلحظ أن روسيا تقدم نفسها 

ملرشوعها  والتسويق  سالم  كوسيط  املنطقة  يف 

سباقات  وخفض  النووي  السالح  بنزع  الخاص 

التسلح التقليدي وتوفري األمن واالستقرار يف منطقة 

الخليج العريب، واألرجح أن بناء عالقات اسرتاتيجية 

دفع  سيضمن  وروسيا  التعاون  مجلس  دول  بني 

موسكو إىل بناء حالة توازن يف عالقاتها عرب ضفتي 

الخليج العريب، مبا ينسحب سلباً عىل الدور والنفوذ 

الدعم  عىل  كبري  بشكل  يراهن  الذي  اإليراين 

قامئة  آلية  وهناك  طهران.  مع  الرويس  والتعاون 

بالفعل للتعاون تتمثل يف الحوار الرويس الخليجي 

الذي يعقد سنوياً.

يف  روسيا  حيال  الراهن  االمارايت  جاذبية  تتمثل 

األسلحة  عىل رشاء  األوىل  بالدرجة  يعتمد  ال  كونه 

وعقد صفقات تكتيكية محدودة املدى والتأثري، بل 

ممتدة  اسرتاتيجية  مصالح  شبكة  بناء  عىل  يرتكز 

ترفد العالقات اإلماراتية الروسية بعوامل االستمرار 

اإلمارات وروسيا توقعان اتفاقية إلرسال أول رائد فضاء إمارايت إىل الفضاء



47

وتوفر لها املنعة والحصانة يف مواجهة أي ضغوط او 

اهتزازات، ومن هنا تربز أهمية التنوع العريض يف 

مجاالت التعاون وقطاعاته عرب الرشاكة االسرتاتيجية 

بني البلدين.

أطر  ترسيم  بإعادة  الخاص  التطور  يكتسب 

النقلة  هذه  وتحقيق  روسيا  مع  الثنائية  العالقات 

الذي  التوقيت،  ضوء  يف  كذلك  أهميته  النوعية 

حيث  إضافية،  أهمية  التطور  هذا  عىل  يضفي 

يتزامن مع تحوالت تاريخية كبرية تشهدها منطقة 

الرؤية  بتغري  يتعلق  فيام  السيام  األوسط،  الرشق 

االسرتاتيجية األمريكية تجاه امللف النووي اإليراين، 

وانسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب من االتفاق 

املوقع بني إيران ومجموعة ”1+5“، وما يعنيه ذلك 

املتحدة،  الواليات  ورغبة  اإليراين  للدور  بالنسبة 

مفاصل  عىل  املهيمنة  العظمي  القوة  باعتبارها 

النظام العاملي الراهن ـ يف الحد من انتهاكات إيران 

واخرتاقاتها للقانون الدويل، واستمرارها يف تجاربها 

الجوار  دول  من  العديد  يف  وتدخالتها  الصاروخية 

العربية، مبا تسبب يف نرش الفوىض واالضطرابات يف 

الحوار مع روسيا  املنطقة بشكل عام.  وهنا يبدو 

كام  إليران،  حليفاً  لكونها  ليس  األهمية  غاية  يف 

تشيع طهران دامئاً، ولكن ألنها قوة كربى مسؤولة 

بلورة  العاملي ومن مصلحتها  األمن واالستقرار  عن 

روسيا  أن  املنطقة، السيام  امن  واضحة حول  رؤية 

لها مصالح متنامية مع دول املنطقة جميعها وليس 

مجلس  دول  مع  مصالحها  إن  بل  فقط،  إيران  مع 

إيران مبراحل.  مع  الروسية  املصالح  تفوق  التعاون 

ومن املؤكد أن مجمل هذه الحسابات تبدو حارضة 

يف قرارات الكرملني، الذي ال يريد املجازفة بعالقاته 

مع الواليات املتحدة ودول مجلس التعاون إرسائيل 

التي متتلك مرشوعاً  إيران،  وغريها من أجل إرضاء 

مع  ويتعارض  بل  متاماً،  يختلف  سوريا  يف  توسعياً 

سوريا،  يف  للتواجد  الروسية  والدوافع  األهداف 

حتى أن بعض املراقبني الغربيني أطلقوا عىل تعاون 

أي  املصلحة“،  ”زواج  مصطلح  سوريا  يف  الجانبني 

مبجرد  لالنتهاء  قابل  تكتييك  مرحيل  تعاون  أنه 

تحقق أهدافه قصرية املدى حيث رسعان ماسيطفو 

اإليرانية  واملصالح  األهداف  تضارب  الطفح  عىل 

تحديداً  اآلن  يحدث  ما  وهذا  سوريا،  والروسية يف 

جنوب  منطقة  إخالء  عىل  االتفاق  يف  ويتجىل 

أخرى  جزئية  ومثة  اإليرانية.  امليلشيات  من  سوريا 

تتعلق بأن روسيا تدرك متاماً أنها تتعامل مع واقع 

أدوار وقوى  اسرتاتيجي مغاير ملا سبق، وأن هناك 

اإلطار  هذا  ويف  القرار،  زمام  متتلك  باتت  عربية 

العربية  اململكة  بقيادة  العريب  التحالف  دور  يربز 

العربية  السعودية وبدعم قوي من دولة االمارات 

املتحدة، يف الدفاع عن ثوابت األمن القومي العريب 

عرب  املنطقة،  يف  الجديدة  القوى  توازنات  وبناء 

القوتني الناعمة والخشنة. كام تدرك روسيا أن هناك 

بالسعودية  تربطها  املصالح  من  متعاظمة  شبكة 

استقرار  صعيد  عىل  السيام  تحديداً،  واالمارات 

أسواق النفط العاملية، التي متتلك تأثرياً هائالً عىل 

االقتصاد الرويس، حيث أمثر التعاون الرويس مع أبرز 

الدول املنتجة للنفط يف منظمة ”أوبك“ خالل الفرتة 

أنه  شك  وال  األسواق،  استقرار  استعادة  يف  األخرية 

االسرتاتيجية  املصالح  هذه  استمرار  الرضوري  من 

الضامنة الستقرار االقتصاد الرويس، ومن ثم تحقيق 

عاملي  توازن  بناء  يف  الروسية  القيادة  تطلعات 

تستعيد فيه روسيا مكانتها وهيبتها.

السابق  السوفيتي  باالتحاد  يعرف  ماكان  امتلك 

املنطقة  دول  بعض  مع  قوية  اسرتاتيجية  بعالقات 

أقل  وبدرجة  وسوريا  واليمن  العراق  مثل  العربية 

روسيا،  وتسعى  مرص،  معينة  تاريخية  مرحلة  ويف 

هذه  استدعاء  السوفيتي،  االتحاد  وريثة  باعتبارها 

وتفاهامت  مواثيق  خالل  من  وتقويتها  العالقات 

واتفاقات اسرتاتيجية تتامىش مع التغريات الحاصلة 

 “ ”
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يف العالقات الدولية من ناحية، وما طرأ عىل هذه 

الدول من تحوالت يف التوجهات االسرتاتيجية وعىل 

مستوى الهياكل القيادية وغريها، والشك أن اختفاء 

البعد األيديولوجي عن السياسة الخارجية الروسية 

االسرتاتيجية،  واملصالح  الواقعية  إعالء  ملصلحة 

يسهم بشكل قوي يف جلب حلفاء وأصدقاء جدد 

لروسيا،  السيام أن روسيا العب ميتلك ثقالً متزايداً 

التاميز  عىل  مقدرته  واثبت  الدولية،  الساحة  عىل 

مختلفة  عالقات  بناء  يف  الكربى  القوى  بقية  عن 

أن  إىل  اإلطار  هذا  يف  ونشري  الصديقة،  الدول  مع 

العريب  الخليج  منطقة  يف  الروسية  االسرتاتيجية 

للسياسة  الشاملة  االسرتاتيجية  مببادئ  ترتبط 

تعترب  حيث  ـ2020)   2013) الروسية  الخارجية 

إضافة  مبنزلة  التعاون  مجلس  دول  مع  العالقات 

مل  التي  الروسية  الخارجية  للسياسة  كبرية  نوعية 

تكن متتلك سوى عالقات ”الحد األدىن“ مع معظم 

يف  يتحقق  ما  فإن  وبالتايل  التعاون،  مجلس  دول 

املرحلة الراهنة يضيف كثرياً للمصالح االسرتاتيجية 

ثوابت  ثالثة  من  تنطلق  التي  وأهدافها  الروسية 

كربى  وقوة  نووية،  قوة  روسيا  أن  هي  أساسية 

املجاالت  يف  مؤثرة  وقوة  الدولية،  العالقات  يف 

السياسية والعسكرية واالقتصادية؛ ومن ثم تنطلق 

مصالحها  تحقيق  تستهدف  براجامتية  سياسة  من 

يف  رغبة  أو  أيديولوجية  حسابات  دون  القومية 

الهيمنة وبسط النفوذ.

التحالفات  وشبكة  القوى  توازنات  ضوء  يف 

الثاين  النصف  فرتات  معظم  خالل  االسرتاتيجية 

الحادي  القرن  وبدايات  العرشين  القرن  من 

العالقات  إىل  قدمياً  تنظر  روسيا  كانت  والعرشين، 

منطقة  يف  قدم  ملوضع  منفذاً  باعتبارها  إيران  مع 

يف  صد  حائط  إيران  تعترب  كام  العريب،  الخليج 

تطويق  إىل  الهادف  األمرييك  التغلغل  مواجهة 

امللف  حول  الجدل  أن  تدرك  كام  الرويس،  النفوذ 

النووي اإليراين هو باألساس جدل حو حدود القوة 

روسيا  تسعى  حيث  العاملي،  النظام  يف  والهيمنة 

نظام  وجود  األمرييك ملصلحة  التأثري  من  الحد  إىل 

التي  واملبادئ  القانون  تعددي مبوازاة فرض  عاملي 

أقرتها األمم املتحدة، وليس دفاعاً روسياً مطلقاً عن 

إيران، خصوصاً أن روسيا، بحكم عالقاتها القوية مع 

طهران، تدرك حجم التأثري السلبي اإليراين يف األمن 

واالستقرار اإلقليمي، وتدرك أيضاً مجافاة املامرسات 

اإليرانية لألعراف واملواثيق الدولية وانتهاكها ملجمل 

روسيا  وتدرك  العامليني.  واالستقرار  األمن  قواعد 

ال  والسعودية  االمارات  مع  قوية  عالقات  بناء  أن 

يتطلب انسحاباً من االلتزامات القامئة يف العالقات 

الروسية ـ اإليرانية، فروسيا نجحت يف بناء عالقات 

املساس  دون  من  باكستان،  مع  قوية  اسرتاتيجية 

غريم  الهند،  مع  التقليدية  التاريخية  بعالقاتها 

باكستان التقليدي. وبالنسبة لدول مجلس التعاون، 

فإن تعزيز العالقات مع روسيا سيضع الكرملني يف 

ضامنة  كربى  كقوة  الدولية،  مسؤولياته  مواجهة 

اختيار  بالرضورة مبنزلة  لالستقرار، ولن يكون ذلك 

نظري بني الرشكاء االسرتاتيجيني عرب ضفتي الخليج 

نصب  ووضعها  روسيا  مصالح  مبوازنة  بل  العريب، 

األعني يف كفتي العالقات وترجيح أياً منهام تحقيقاً 

روسيا  أن  السيام  الرويس،  والشعب  الدولة  ملصالح 

تحكم  التي  الضيقة  األيديولوجية  أن  متاماً  تدرك 

طريف  عىل  تضعهام  قد  اإليراين  النظام  سياسات 

مواجهة يف مرحلة زمنية الحقة، وأن انتهاج النظام 

مع  التعامل  يف  السياسية  ”التقيه“  مبدأ  اإليراين 

فيه  تصبح  وقت  عىل  سيأيت  بل  يستمر  لن  روسيا 

روسيا مهددة بصواريخ إيران الباليستية وما تطمح 

إىل امتالكه من قدرات تسليحية نووية.

الرئيس  املؤكد أن هناك اهتامم متزايد من جانب 

الخليجية  الدول  مع  العالقات  بتعزيز  بوتني 

والعربية، التي يصنف الكثري من كحلفاء تقليديني 

لغة  فإن  ثم  ومن  األمريكية،   املتحدة  للواليات 

يف  الروسية  الدبلوماسية  تسوقها  التي  املصالح 

مغريات  عىل  يشتمل  وأن  البد  الجديد  نهجها 

قوية أهمها بناء عالقات متوازنة والحد من الدعم 

الرويس لدول معادية للمصالح الخليجية والعربية، 

اقتصادية  مغريات  من  روسيا  متتلكه  عام  فضالً 

(2020 2013)
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عىل صعيد مواكبة التقدم العلمي يف مجاالت مثل 

لالتصاالت،  املخصصة  االصطناعية  األقامر  إطالق 

ونقل املعلومات، واالستشعار عن بعد، وكذلك نقل 

الخربة الروسية يف مجال التنقيب عن الغاز، وتعزيز 

االستثامرات، والتبادل التجاري وغري ذلك. كام ميكن 

الرصاعات  انهاء  يف  حيوياً  دوراً  تلعب  أن  لروسيا 

من  متتلك  مبا  األوسط   الرشق  منطقة  الطائفية يف 

التعايش بني مختلف  خربة طويلة يف مجال تعزيز 

الرئيس بوتني ذاته  أشار  القوميات واألديان، حيث 

إىل عزم بالده مامرسة هذا النهج يف منطقتي الرشق 

األوسط والخليج العريب، وكان الفتاً أن يرافقه خالل 

إحدى جوالته الرشق أوسطية، منتيمري رشيبوفيتش 

ذات  الروسية  ترتستان  جمهورية  رئيس  شاميييف، 

األغلبية املسلمة.

دول  تجاه  الروسية  السياسة  محركات  أحد  يتمثل 

معادل  إيجاد  عىل  العمل  يف  التعاون  مجلس 

األطلسية  ـ  األمريكية  للسياسات  مؤثر  موضوعي 

موسكو  تلجأ  حيث  الرشقية،  أوروبا  منطقة  يف 

إىل  املتنامية  االقتصادية  قوتها  ترجمة  محاولة  إىل 

عرب  وذلك  الدولية،  الساحة  عىل  دبلومايس  نفوذ 

قنوات  وتنويع  الضخمة،  النفط  عائدات  توظيف 

التعاون مع دول العامل، ابتداًء من صادرات السالح 

الروسية التي تبلغ نحو ستة مليارات دوالر، وانتهاًء 

بدبلوماسية خطوط نقل أنابيب النفط والغاز التي 

توفر لروسيا عالقات قوية مع قوى دولية وإقليمية 

عديدة. ولكن يجب مراعاة نقطة مهمة أن روسيا 

هنا تأخذ باعتبارها ثوابت دول مجلس التعاون وال 

تريد تحدي النفوذ األمرييك يف هذه املنطقة بالغة 

الحيوية بالنسبة لالسرتاتيجيات األمريكية املتعاقبة، 

حيث أكد الرئيس بوتني عدة من قبل، أن روسيا ال 

تعتزم ”الدخول يف منافسة مع أي كان“ يف الخليج 

الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  كان  بينام  العريب. 

أكرث  الرويس)،  الشيوخ  (مجلس  االتحاد  مجلس  يف 

واشنطن  بني  التنافس  ”فكرة  إن  قال  حني  وضوحاً 

(من  موروثة  واجهة  األوسط،  الرشق  يف  وموسكو 

يف  الدخول  بالتأكيد  ميكننا  ولكن  الباردة)،  الحرب 

منافسة حاّدة يف املجال االقتصادي، أما عىل الصعيد 

األمر  وهذا  نفسها“.  املصالح  فلدينا  الجيوسيايس، 

عىل  والرصاع  النفوذ  استقطاب  فكرة  انتفاء  يعني 

منطقة  يف  وروسيا  املتحدة  الواليات  بني  املصالح 

كربى  قوى  هناك  أن  خصوصاً  العريب،  الخليج 

أخرى مثل الصني وبريطانيا وأملانيا وفرنسا اتجهت 

لتعزيز عالقات التعاون االسرتاتيجي مع السعودية 

دون  من  التعاون  مجلس  ودول  وبقية  واالمارات 

ورصاع  االستقطاب  حول  نقاشات  ذلك  يجلب  أن 

املصالح والنفوذ يف هذه املنطقة.

للتعاون االسرتاتيجي يف مجال  هناك رضورة ملّحة 

التعاون  الطاقة بني دول مجلس  تخطيط سياسات 

الدول  كربى  تضم  التي  العربية،  الخليج  لدول 

أكرب  وروسيا  ناحية،  من  والغاز  للنفط  املنتجة 

للنفط من خارج ”أوبك“ وأكرب منتج  دولة منتجة 

أن  كام  ثانية،  ناحية  من  العامل  يف  الطبيعي  للغاز 

تقترص  ال  الجانبني  بني  االقتصادي  التعاون  فرص 

التكنولوجيا  عىل الطاقة، بل متتد لتشمل قطاعات 

الثالث،  واملّربر  ذلك؛  وغري  التسلح  مصادر  وتنويع 

أن روسيا العب رئييس يف إدارة ملف األزمة النووية 

يف  الدامئة  عضويتها  خالل  من  سواء  اإليرانية، 

مجلس األمن الدويل، أو عرب دورها الرئييس يف بناء 

من  يبدو  الحالتني  ويف  اإليرانية،  النووية  القدرات 

الخليجية  النظر  املفيد أن تطلع روسيا عىل وجهة 

ذلك  جانب  وإىل  اإليراين.  النووي  الربنامج  حيال 

ميكن مالحظة وجود نوع من التقارب بني الرؤيتني 

الخليجية والروسية، بشأن تسوية مشكالت املنطقة 

عىل أساس مقاربة شاملة.

بد  ال  التعاون،  مجلس  دول  بالنسبة السرتاتيجيات 

االسرتاتيجي  التعاون  ملحركات  واعية  قراءة  من 

الرويسـ  اإليراين، إذ ال ميكن وصفه باالسرتاتيجي من 

الناحية املنهجية، بل هو أقرب إىل تحالف الرضورة 

والدولية،  اإلقليمية  العالقات  اقتضتها ظروف  التي 

االنفتاح  أن إيران تحاول حثيثاً  وتدرك روسيا متاماً 

عىل الغرب وان الشعب اإليراين يتوق إىل استعادة 

وأن  الغريب،  العامل  مع  الطبيعية  التاريخية  عالقاته 
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يرفع  الذي  الثيوقراطي  النظام  اجندة  يتجاوز 

شعارات معادية للواليات املتحدة، ولكنه يف حقيقة 

يضحى  ان  وميكن  العالقة  هذه  يف  يرغب  األمر 

بروسيا يف حال تحقق له التقارب مع الغرب، عالوة 

والتباينات  بالخالفات  حافل  التعاون  هذا  أن  عىل 

املديني  عىل  املصالح  يف  والتصادم  بل  العميقة، 

املتوسط والبعيد، ومن ثم فإن هناك تفاهم ضمني 

عن  الطرف عنها بحثاً  الخالفات وغض  عىل تجاوز 

املشرتكات وتحقيقاً ملصالح الطرفني، علامً بأن الواقع 

يعكس غياب الثقة املطلقة يف هذه العالقات ولعل 

يف  روسيا  ماطلت  التي  ”إس300“  صواريخ  صفقة 

تسليمها طويالً إليران برهان قوى عىل غياب الثقة 

بني الجانبني. وبشكل عام فإن الصدام بني املصالح 

أرض  عىل  ومتوقع  متاماً  وارد  واإليرانية  الروسية 

سوريا، التي رمبا تشهد نهاية لهذه العالقات، فروسيا 

خط  هي  ”حلب  أن  عىل  قامئة  سياسة  تدعم  لن 

قائد  قال  كام  اإلسالمية“،  الثورة  عن  األول  الدفاع 

اللواء محمد عيل جعفري،  اإليراين  الثوري  الحرس 

تحريض  تستهدف  إيرانية  خطط  عىل  توافق  ولن 

بأمن  اللبناين وميلشياته عىل املساس  الله“  ”حزب 

إرسائيل.

تطورت العالقة بني اإلمارات وروسيا بشكل متسارع 

خالل العقدين األخريين، وغدت اإلمارات أول بلد 

مجاالت  يف  روسيا  مع  الواسع  التعاون  يطور  عريب 

والتصنيع  التجاري  والتبادل  املتبادلة  االستثامرات 

املشرتك لعدد من التقنيات بينها تقنيات عسكرية. 

التجاري  التبادل  حجم  ارتفع   2007 سبتمرب  ومنذ 

أكرث  إىل   2010 عام  دوالر  مليار  من  البلدين  بني 

اإلعالن  وتم   .2015 العام  يف  دوالر  مليار   3.7 من 

مشرتك  استثامري  صندوق  إنشاء  عن   2013 يف 

الرويس  االستثامر  وصندوق  أبوظبي  حكومة  بني 

الرويس.  االقتصاد  قطاعات  مختلف  يف  املبارش 

حكومية  لجنة  تأسيس   1994 عام  منذ  وتم 

مجال  يف  روسيا  اإلمارات  بني  الدويل  للتعاون 

التجارة والتعاون االقتصادي والفني، ومنذ سبتمرب 

الرويس اإلمارايت عمله.  2005، بدأ مجلس األعامل 

كام شهد التعاون العسكري التقني زيادة ملحوظة، 

ففي خالل الفرتة من عام 2000 إىل 2014، اشرتت 

ومعدات  أسلحة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

مليون دوالر. وهناك  بقيمة 714  عسكرية روسية 

نحو 600 ألف سائح رويس يزورون اإلمارات سنويا، 

كام  أسبوعياً،  البلدين  بني  رحلة طريان   100 ونحو 

تبلغ استثامرات اإلمارات يف االقتصاد الرويس حوايل 

خالل  للزيادة  مرشح  رقم  وهو  دوالر،  مليارات   6

الفرتة القليلة املقبلة، حيث أكد معايل الدكتور أنور 

جهازي  أن  الخارجية  للشؤون  الدولة  وزير  قرقاش 

لتحديد  متواصل  حوار  يف  البلدين  يف  االستثامر 

مرشوعات جديدة لالستثامر، مشريا إىل أن الدراسة 

تتم يف مختلف املجاالت.

عدة  يف  دوالر  مليار  من  أكرث  اإلمارات  واستثمرت 

املاضية،  القليلة  السنوات  روسيا خالل  مشاريع يف 

املبارشة.  وبلغ  الرويس لالستثامرات  الصندوق  عرب 

حجم التبادل التجاري بني البلدين 2.1 مليار دوالر 

يف العام املايض، ومن املتوقع أن يشهد العام الحايل 

السياحة  زيادة  مع  خاصة  التعاون  من  املزيد 

أكرث  االمارات عىل  اإلمارات، وتستحوذ  الروسية يف 

من 3 آالف رشكة روسية تنشط يف أسواق اإلمارات 

والصناعة  التجارة  رأسها  وعىل  القطاعات،  كافة  يف 

والنفط والغاز (يقدر احتياطي النفط االمارايت بـ98 

مليار برميل، وتنتج االمارات 2,8 مليون برميل من 

النفط يومياً، وهي رابع أكرب منتجي منظمة الدول 

العامل)  مستوى  عىل  والثامنة  ”اوبك“،  املصدرة 

اإلمارات  تعترب  حيث  عديدة،  أخرى  وقطاعات 

للسياح  املفضلة  الوجهات  إحدى  عام،  بشكل 

الروس، حيث زار اإلمارات يف العام 2016 أكرث من 

350 ألف سائح رويس عرب 124 رحلة طريان أسبوعياً 

مثل  إماراتية  وطنية  بناقالت  لإلمارات،  روسيا  من 

طريان اإلمارات، وطريان االتحاد، وفالي ديب، وطريان 

الروسية  الطريان  رشكات  عرب  وكذلك  العربية، 

الوطنية، إضافة إىل أكرث من 16 ألف مقيم رويس يف 

الذي  الكبري واالستقرار  النمو  الدولة، وذلك بفضل 

املحفزة واملشجعة  البيئة  الدولة، وبفضل  به  تنعم 

وللرشكات  للمستثمرين  اإلمارات  توفرها  التي 

األجنبية وعىل رأسها الروسية، ما أسهم يف استمرار 

توسع  ويف  اإلمارات،  عىل  الروسية  الرشكات  تدفق 

التجارية  وأنشطتها  أعاملها  يف  الروسية  الرشكات 

وتشهد  اإلمارات.  من  انطالقاً  املنطقة،  أسواق  يف 

حيث  التجارة،  يف  كبرياً  منواً  البلدين  بني  العالقات 

هناك مساحة كبرية جداً لتوسيع إحصائيات التجارة 

املعادن  أن  خاصة  االتجاهني،  كال  يف  البلدين  بني 

صادرات  من  األكرب  الحصة  متثل  واألملاس  الثمينة 

من  التصنيع  معدات  جانب  إىل  لإلمارات،  روسيا 

الصادرات األخر 
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العربية  االمارات  دولة  بني  املتنامية  العالقات  يف 

قال  حيث  االتحادية،  روسيا  وجمهورية  املتحدة 

نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

بأن  للرئيس بوتني ”نحن سعداء  ابوظبي  ويل عهد 

أنه  ثقة  عىل  ونحن  تضاعف  قد  التجاري  التبادل 

توقيعنا لإلعالن عن  سيتضاعف مرة أخرى يف ظل 

االسرتاتيجية املشرتكة بني اإلمارات وروسيا“. وهناك 

يف  العالقات  تطوير  عىل  الجانبني  من  كبري  رهان 

السياسية،  االتصاالت  ذلك  يف  مبا  املجاالت،  جميع 

االقتصاد  مجال  ويف  األمني،  املجال  يف  والتعاون 

واملجاالت األخرى، السيام مجال الطاقة الذي أشار 

إليه الرئيس بوتني عىل وجه الخصوص حيث تحدث 

إىل  أبوظبي  عهد  ويل  السمو  صاحب  زيارة  خالل 

موسكو، عن التعاون يف قطاع الطاقة وأشار إىل أن 

ككل  وأوبك  والسعودية  واإلمارات  روسيا  جهود 

أن  مؤكداً  البرتول،  سوق  استقرار  عىل  ساعدت 

العالقات اإلماراتية ـ  العمل سيستمر. ومتتلك  هذا 

الروسية مقومات عدة للتطور والنمو خالل املدى 

املنظور، وهو ماميكن رصده فيام ييل:

البلدين،  قياديت  بني  متبادل  وتقدير  احرتام  هناك 

وهذا بحد ذاته يعد من أهم مقومات بناء توقعات 

تجىل  وقد  الرشاكة،  هذه  مستقبل  بشأن  إيجابية 

فالدميري  الرويس  الرئيس  لقاء  خالل  االحرتام  هذا 

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  بوتني 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

لدعم  تقديره  عن  سموه  عرب  حيث  املسلحة، 

االنتقال  إىل  الرامية  الجهود  «لكل  الرويس  الرئيس 

أكرث  مستويات  إىل  الروسية   - اإلماراتية  بالعالقات 

تطورا وقوة».وأضاف: ”روسيا دولة كربى لها دورها 

عىل  واالستقرار  األمن  تحقيق  يف  واملحوري  املهم 

املستويني اإلقليمي والعاملي، وإن استمرار التنسيق 

رضوري  أمر  املنطقة  قضايا  بشأن  معها  والتشاور 

لضامن تحقيق األمن واالستقرار اللذين ننشدهام». 

أن  عىل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  وشدد 

هناك العديد من املصالح املشرتكة التي تربط بني 

دولة اإلمارات وروسيا، عىل رأسها ”موقف البلدين 

اإلرهاب  ظاهرة  مواجهة  بشأن  والحاسم  الثابت 

والتطرف، باعتبارها تشكل تهديدا عامليا يستهدف 

الكل دون استثناء، مام يتطلب مزيدا من التنسيق 

عىل  خطرها  ملواجهة  واإلقليمي  الدويل  والتعاون 

األمن واالستقرار العامليني“. وال شك أن هذه الدقة 

الرشاكة  أن  تعني  واألهداف  األولويات  تحديد  يف 

قامئة عىل دراسات استباقية دقيقة وأن هناك جدية 

وعزم عىل تنفيذ بنودها واالستفادة مام توفره من 

فرص للبلدين الصديقني.

هناك أهمية متزايدة للتعاون يف مجال االتصاالت، 

الروس  السياح  تدفق  عىل  إيجايب  أثر  من  له  ملا 

أقرت  أن  بعد  بالفعل  ارتفع  والذي  لإلمارات، 

فرباير  يف  الدخول  تأشرية  عىل  للحصول  تسهيالت 

من العام املايض، وهو ما انعكس عىل عدد السياح 

الروس والذي ارتفع بنسبة 90 % عن العام السابق 

عليه.

الدولتني يف مجال  بالتعاون بني  هناك اهتامم كبري 

خالل  من  أو  ثنايئ  بشكل  سواء  اإلرهاب  مكافحة 

تم  حيث  واسع،  دويل  تحالف  لتأسيس  الدعوة 

االتفاق خالل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان عىل عىل تنسيق الجهود يف مكافحة 

والخربات،  املعلومات  وتبادل  والتطرف،  اإلرهاب 

التدريب ودعوة قادة الدول إىل إنشاء  مبا يف ذلك 

تحالف دويل واسع ضد اإلرهاب عىل ”أساس احرتام 

سيادة الدول».

يعتزم  حيث  باالستثامرات،  كبري  اهتامم  هناك 

يف  مبا  جديدة،  مشرتكة  مشاريع  تطوير  الجانبان 

ذلك عىل أساس منصات االستثامر التي تم إنشاؤها 

املؤسسات  بني  مبارشة  رشاكات  وتطوير  بالفعل، 

التعليمية والعلمية. ويف هذا اإلطار تحدثت صحف 

الروسية  ”روسكوزموس“  روسية عن خطط لرشكة 

رائد  أول  تحليق  حول  إطار  اتفاقية  عىل  للتوقيع 

فضاء من اإلمارات إىل محطة الفضاء الدولية عىل 

الروسية ”سويوز“ يف نهاية عام  الفضاء  منت مركبة 

املفاوضات  فإن  الرشكة  يف  ملصادر  ووفقا   ،2019

للمالحة  الدويل  املؤمتر  هامش  عىل  ستجرى 

الفضائية يف أسرتاليا يف سبتمرب املقبل.

املتخصصة   «Финмаркет» صحيفة  أكدت 

اتفقتا  وروسيا  اإلمارات  أن  االقتصادية  بالشؤون 

البحث  يف  والتعاون  االسرتاتيجية،  الرشاكة  عىل 

والعمل العلمي والتقني املشرتك وكذلك يف مجاالت 

وكذلك  السلمية،  النووية  والطاقة  التكنولوجيا 

توسيع التعاون يف مجال الطاقة املتجددة.

التوازن  ضامن  عىل  العمل  حول  توافق  هناك 

يف  األخذ  مع  العاملية  النفط  أسواق  يف  واالستقرار 

والعمل  واملستهلكني،  املنتجني  مصالح  االعتبار 

الطبيعي  للغاز  الواسع  االستخدام  تعزيز  عىل 

التنمية  أجل  من  للبيئة  وصديق  اقتصادي  كوقود 

املستدامة، وكذلك تقليل االنبعاثات وفقا ملقررات 
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اتفاقية املناخ يف باريس.

الدولة  وزير  قرقاش  أنور  الدكتور  معايل  تحدث 

تعزيز  يف  االمارات  رغبة  عن  الخارجية  للشؤون 

ذكرت  بينام  روسيا،  مع  العسكري  التعاون 

مشرتك  توجه  هناك  أن  روسية  إعالمية  تقارير 

وتكثيف  والدفاع،  األمن  مجال  يف  التعاون  لتعزيز 

لتحويل  الجهود  وتنسيق  البلدين  بني  املشاورات 

منطقة الرشق األوسط إىل منطقة خالية من أسلحة 

مجاالت  يف  التعاون  إىل  باإلضافة  الشامل،  الدمار 

الجرمية  من  املتأتية  العائدات  غسل  مكافحة 

ومكافحة االتجار غري املرشوع باملخدرات والهجرة 

يف  التعاون  تطوير  البلدين  واعتزام  القانونية،  غري 

مجال صناعة الطريان والهندسة والتعدين وصناعة 

األنابيب وإنتاج األدوية.

االتفاق عىل تطوير التعاون السيايس حول القضايا 

الثنائية واإلقليمية والدولية الرئيسية، مبا يف ذلك يف 

التعاون  مجلس   - روسيا  االسرتاتيجي  الحوار  إطار 

الرويس  التعاون  ومنتدى  العربية،  الخليج  لدول 

العريب وغريها من األشكال متعددة األطراف.

استخدام  دون  الحيلولة  يف  التعاون  عىل  االتفاق 

املتطرف،  الفكر  نرش  أجل  من  السيرباين  الفضاء 

وموافقة البلدين عىل تطوير التعاون يف مجال إنفاذ 

القانون، ومكافحة غسل األموال، ومكافحة االتجار 

العابرة  املنظمة  باملخدرات، والجرمية  غري املرشوع 

للحدود، ومكافحة الهجرة غري القانونية.

 :

ينطوي إعالن الرشاكة االسرتاتيجية بني دولة االمارات 

العربية املتحدة وجمهورية روسيا االتحادية، والذي 

تم توقيعه خالل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد 

القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن 

من  األول  يف  روسيا،  إىل  املسلحة،  للقوات  األعىل 

يونيو عام 2018، عىل أبعاد ودالالت حيوية ميكن 

تناولها من خالل األبعاد التالية:

مؤسسياً  إطاًر  االسرتاتيجية  الرشاكة  إعالن  ميثل 

البلدين  بني  املشرتكة  الثنائية  العالقات  لتطوير 

التجارية  للعالقات  مختلفة  مجاالت  يف  الصديقني 

والثقافية  واالستثامرية  واملالية  واالقتصادية 

والسياسة  والطاقة  التقنية  والعلمية  واإلنسانية 

الباب  يفتح  كام  وغريها.  األمن  مجال  والتعاون يف 

أمام أي فرص مستقبلية محتملة من شأنها  واسعاً 

يؤكدان  ”الطرفان  عىل  نص  حيث  العالقات،  دعم 

املجال  فيها  مبا  أخرى  مجاالت  يف  للتعاون  السعي 

الصناعي“، مشرية إىل أن أحد آليات التعاون يف هذا 

سوق  وضع  يخص  فيام  التنسيق  ”استمرار  املجال 

األملنيوم، يف إطار مجموعة العمل للتعاون يف مجال 

صناعة األملنيوم».

فهو  باألساس  صيغته  من  أهميته  اإلعالن  يكتسب 

بني  للتعاون  ومختلفة  متنوعة  مجاالت  يشمل 

االقتصادية  القطاعات  عىل  الرتكيز  مع  البلدين، 

والتجارية واالستثامرية والتقنية، ما يعني أنه ميتلك 

أن  باعتبار  واالستمرارية،  والفاعلية  النجاح  ركائز  

االسرتاتيجية  الرشاكات  نجاح  مقومات  أهم  احد 

األهداف  تحديد  تحدي  مع  التعاطي  يف  تتمثل 

واملجاالت وتنفيذها، وما يضفي عىل األمر السابق 

الروسية  ـ  اإلماراتية  العالقات  أن  استثنائية  أهمية 

السنوات  متوالية خالل  نوعية  قد حققت طفرات 

ويؤطر  ويعزز  يدعم  اإلعالن  هذا  وأن  السابقة، 

الفرص املستقبلية للتعاون املشرتك.

دولة  مع  اسرتاتيجية  رشاكة  عالقة  بناء  أن  الشك 

يضاف  نوعي  مكسب  روسيا  ومكانة  بحجم 

النشطة،  اإلماراتية  الخارجية  السياسة  إلنجازات 

أن  من  متكنت   – مساحة  الدول  أكرب   - فروسيا 

حساب  لها  يحسب  عاملية  كقوة  دورها  تستعيد 

التي  واالقتصادية  السياسية  الفوىض  من  عقد  بعد 

السابق. ومكنت  السوفييتي  االتحاد  انهيار  اعقبت 

روسيا،  بها  تزخر  التي  الطبيعية  املوارد  عوائد 

عىل  التغلب  عىل  البالد  والغاز،  النفط  وأهمها 

االنهيار االقتصادي الذي واجهته يف عام 1998. وقد 

نجح الرئيس بوتني يف قيادة بالده منذ عام 2000، 

العالقات  حسابات  يف  صعباً  رقامً  منها  يجعل  مبا 

نجاحات  عهده  يف  روسيا  حققت  وقد  الدولية. 

وانجازات هائلة عىل الصعد االقتصادية والسياسية، 

الصعيد  عىل  ومكانتها  هيبتها  استعادة  عن  فضالً 

عىل  الدول  من  الكثري  تتسابق  حيث  العسكري، 
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والسيام  الحديثة،  الرويس  التسلح  منظومات  رشاء 

 “s400” وأهمها  الصاروخي،  الدفاع  منظومة 

ارتفاع  عىل  ألهداف  الوصول  عىل  القادرة  التي 

الباليستية  والصواريخ  للطائرات  والتصدي  كم   30

املسرية  والطائرات  املدى  متوسطة  والصواريخ 

وحسب  الجوية،  االستطالع  أنظمة  من  وغريها 

األنواع من هذه  فإن بعض  الغربية  املصادر  بعض 

بعد  عىل  ألهداف  التصدي  عىل  قادرة  الصواريخ 

400 كم، كام أن هذا النظام قادر عىل إطالق ثالثة 

مختلفة.  بقدرات  جو   - أرض  الصواريخ  من  أنواع 

وبحسب مسؤول عسكري أمرييك رفيع فإن نظامي 

لكل  التصدي  يف  جداً  فعاالن   300 وإس   400 إس 

اف  مثل  الرابع  الجيل  من  واملقاتالت  الطائرات 

القادرة  الوحيدة  والطائرات   .18 واف   16 اف   15

العمل يف مجال عمليات اس 400 واس 300  عىل 

إف  الشبح  طائرة  مثل  املقبل  الجيل  طائرات  هي 

35 وإف 22 والقاذفة يب 2 التي ال تكشفها أجهزة 

قد  الطائرات  أنه حتى هذه  الخرباء  ويرى  الرادار. 

تكون عرضة للخطر يف حال وجود نظام دفاع جوي 

نظامي  صواريخ  من  يكفي  ما  يتضمن  متكامل 

الدفاع الجوي أس 400 وإس 300.

للرشاكة  توفر  األهمية  بالغة  إضافية  عوامل  هناك 

اإلماراتية ـ الروسية فرص نجاح أقوى منها العالقات 

أكد  حيث  البلدين،  قياديت  بني  القوية  الشخصية 

للشؤون  الدولة  وزير  قرقاش  أنور  الدكتور  معايل 

الخارجية يف ترصيحات صحفية له ”إن الشيخ محمد 

الرئيس  مع  طيبة  شخصية  عالقة  ميتلك  زايد  بن 

إىل أن ”العالقات مع  الرويس فالدميري بوتني“، الفتاً 

روسيا يجب أن تكون متنوعة وليست فقط عالقات 

الرسمي  االستقبال  حفاوة  كانت  وقد  سياسية“، 

نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب 

خالل زيارته األخرية إىل موسكو برهاناً ساطعاً عىل 

قوة العالقات، الرسمية والشخصية عىل حد سواء، 

وعىل عمق رهان روسيا عىل تعزيز هذه العالقات. 

إىل  ذاتها  الترصيحات  قرقاش يف  أنور  معايل  وأشار 

مع  العسكري  التعاون  تعزيز  يف  االمارات  رغبة 

روسيا، قائالً ”نطمح لتعاون عسكري أكرب مع روسيا 

ونتفق معها يف مكافحة اإلرهاب“.

الخارجية  السياسة  فاعلية  اإلعالن  هذا  يعزز 

جديدة  حركة  هوامش  لها  ويضمن  اإلماراتية، 

من  السياسة  هذه  وراكمته  سبق  ما  إىل  تضاف 

فاإلمارات  الدويل،  الصعيد  عىل  فّعالة  تحرك  اطر 

الدوليني  الفاعلني  مع  متميزة  قوية  عالقات  متتلك 

والصني  املتحدة  الواليات  مقدمتهم  ويف  املؤثرين 

منفردة،  ودول  مؤسيس  كتكتل  األورويب،  واالتحاد 

والهند   واليابان  الجنوبية  كوريا  عن  فضالً  وروسيا 

ويعكس  يعزز  ما  جميعها،  الصاعدة  واالقتصادات 

والعمل عىل  االنفتاح  القامئة عىل  االمارات  مبادئ 

والشعوب  للدول  املشرتكة  واملصالح  السالم  ترسيخ 

مبا يسهم يف تحقيق األمن والسلم الدوليني.

دولة  بني  االسرتاتيجية  الرشاكة  إعالن  أن  الشك 

روسيا  وجمهورية  املتحدة  العربية  االمارات 

االتحادية، يكتسب أهميته أيضاً من مكانة وحجم 

فاإلمارات  ودولياً،  اقليمياً  عليه  املوقعني  الطرفني 

االقتصادات  أهم  وأحد  عريب،  اقتصاد  اكرب  ثاين 

منظومة  ضمن  مكانتها  لتعزيز  وتتطلع  العاملية 

االقتصاد العاملي يف ظل استضافتها ملعرض ”اكسبو 

2020“، وريادتها يف قطاعات اقتصادية واستثامرية 

لألعامل  عاملي  مركز  باتت  كونها  عن  فضالً  مهمة، 

رائدة  وحوافز  مزايا  من  توفره  مبا  واالستثامر، 

للمستثمرين من مختلف الدول، وما تتمتع به من 

بنى تحتية وتكنولوجية متطورة وموقع اسرتاتيجي 

جوي  نقل  وقطاعات  والغرب،  الرشق  بني  يصل 

وبحري وخدمات لوجستية عاملية املستوى تساهم 

عىل  واالستثامرية  التجارية  األنشطة  تعزيز  يف 

من  توفره  عام  فضالً  والعاملي،  اإلقليمي  املستويني 

خيارات واسعة للمستثمرين سواء داخل الدولة أو 

يف إطار املناطق الحرة مبا يشمل مختلف القطاعات 

االقتصادي  التنويع  سياسة  توفره  وما  الحيوية، 

املستقبل  واسترشاف  واملعرفة  االبتكار  وترسيخ 

والتطوير يف جذب  والبحث  التكنولوجيا  وتوظيف 

اإلمارات  رؤية  مع  انسجاماً  النوعية،  االستثامرات 

بينام   .2071 االمارات  ملئوية  واستعداداً   ،2021

روسيا،  االسرتاتيجية،  للرشاكة  الثاين  الطرف  ميتلك 

بالغة األهمية، فروسيا دولة كربى  مقومات عاملية 

بالغ يف صناعة  تأثري  ذا  عريق وحارض  تاريخ  ذات 

القرار الدويل، وادخل جميع املنظامت واملؤسسات 

الدولية، فضالً عن قدراتها الذاتية العاملية يف أسواق 

والتجارة  والصناعة  واالستثامر  والتسلح  الطاقة 

التكنولوجي والتقني، ما يوفر فرص  الصعيد  وعىل 

للرشيكني  املشرتكة  املنافع  لتحقيق  وواعدة  هائلة 

االسرتاتيجيني، وقد أشار إىل ذلك صاحب السمو ويل 

عهد أبوظبي، عندما تحدثاً أثناء الزيارة إىل الرئيس 

البلدين تستند إىل  العالقات بني  ”إن  قائالً  الرويس 
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أسس قوية وراسخة من التفاهم واملصالح املشرتكة، 

وتشهد تطوراً متنامياً بفضل حرص قياديت البلدين 

بالنفع  يعود  مبا  األمام،  إىل  ودفعها  تطويرها  عىل 

الرئيس  وصف  بينام  الصديقني“،  الشعبني  عىل 

لنا منذ سنوات  بأنها ”رشيك وثيق  بوتني االمارات 

يف منطقة الرشق األوسط“، مؤكداً أن هذه الزيارة 

أن  إىل  ومنوهاً  العالقات،  تطوير  مواصلة  ستعزز 

ارتفع  قد  البلدين  بني  التجاري  التبادل  ”معدل 

الربع  ويف  املايض،  العام  عن  املئة  يف   31 بنسبة 

األول من هذا العام وصل إىل 70 يف املئة، وحجم 

عىل  نشكركم  ونحن  باستمرار،  يتزايد  االستثامرات 

هذه الثقة“.

من الواضح للمراقبني واملحللني أن اإلعالن عن هذه 

الرشاكة االسرتاتيجية قد جاء عقب دراسات وافية 

اإلشارات  تؤكد  حيث  وفاعليتها،  نجاحها  تضمن 

عىل  الزيارة  خالل  املتبادلة  والرقمية  اإلحصائية 

عرب  العالقات  لتعزيز  واضح  واقعي  توجه  وجود 

إطار مؤسيس يتمثل يف إعالن الرشاكة االسرتاتيجية.

االقتصادية  العالقات  عىل  الرتكيز  أن  املؤكد  من 

إيجابا  سينعكس  والطاقة  واالستثامرية  والتجارية 

دعم  يف  للبلدين  ستتاح  التي  التعاون  فرص  عىل 

السيايس، مبا يعنيه  املجال  الرشاكة االسرتاتيجية يف 

من توافر دور رويس قوي ومؤثر يسهم يف حلحلة 

إقليم  يعانيها  التي  واألزمات  القضايا  من  الكثري 

متتلكه  ما  بحكم  األوسط،  والرشق  العريب  الخليج 

روسيا من دور راهن مؤثر يف بعض هذه األزمات 

مثل سوريا، وما متتلكه من حضور تاريخي يف دول 

مع  املؤثرة  القوية  عالقاتها  عن  فضالً  اليمن،  مثل 

أطراف إقليمية تسهم يف تعقيد األزمات وتشابكها 

مثل إيران.

ال شك أن بلورة وجهات نظر حيال مجمل القضايا 

واألزمات سينعكس ايجاباً أيضاً عىل صعيد التصدي 

ملصادر تهديد عاملية مشرتكة مثل اإلرهاب، حيث 

تشكيل  عىل  والرويس،  االمارايت  الجانبان،  اتفق 

اتفقا  كام  اإلرهاب،  ملكافحة  واسع  دويل  تحالف 

والعمل  والدفاعي  السيايس  التعاون  تعزيز  عىل 

من  خالية  منطقة  إىل  األوسط  الرشق  تحويل  عىل 

أسلحة الدمار الشامل. حيث جاء يف إعالن الرشاكة 

السمو  محادثات صاحب  عن  الصادر  االسرتاتيجية 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

والرئيس  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب 

بأن  مقتنعان  الجانبني  ”إن  بوتني:  فالدميري  الرويس 

وكذلك  والتطرف  لإلرهاب  املسبوق  غري  االنتشار 

الدول  أمن  تهدد  التي  والتنظيامت،  الهياكل 

اتخاذ  كله  العاملي  املجتمع  من  يتطلب  وسيادتها، 

املعايري  بعيدا عن مامرسة  حازمة وجامعية  تدابري 

القانون  مع  وبالتوافق  االنتقائية  ومبدأ  املزدوجة 

الوثيقة  وشددت  املتحدة».  األمم  وميثاق  الدويل 

”تشكيل  إىل  تدعوان  وروسيا  االمارات  أن  عىل 

والتطرف  اإلرهاب  ملكافحة  واسع  دويل  تحالف 

يقوم عىل احرتام سيادة الدول، التي عانت مبارشة 

من العمليات اإلرهابية». وأكدت اإلمارات وروسيا 

تلعب  أن  يجب  املختصة  واملؤسسات  الدول  أن 

ومنع  والتطرف  لإلرهاب  التصدي  يف  رائدا  دورا 

مببدأ  االلتزام  مع  وذلك  ودوليا،  إقليميا  انتشارهام 

املساواة السيادية لجميع الدول. كام تعهد الجانبان 

بأنهام ”ستسهامن يف ضامن أمن الفضاء اإللكرتوين 

إيديولوجية  نرش  ألغراض  استغالله  ومنع  وسالمته 

التطرف».

تنشيط  عىل  االسرتاتيجية  الرشاكة  إعالن  ينطوي 

الدور الرويس يف الحوار مع الدول العربية من أجل 

واألزمات  القضايا  أفضل ملجمل  فهم مشرتك  توفري 

أن  االسرتاتيجية  الرشاكة  إعالن  يف  جاء  اإلقليمية، 

وتطوير  تعزيز  عىل  عزمهام  عن  يعربان  ”الجانبني 

التعاون السيايس الخاص بالقضايا الثنائية واإلقليمية 

االسرتاتيجي  الحوار  إطار  يف  ذلك  يف  مبا  والدولية، 

العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس   – روسيا 

ومنتدى التعاون الرويس العريب واملنصات األخرى». 

واإلمارات ستشجعان  روسيا  أن  الوثيقة  وأوضحت 

الدولتني  لرؤساء  الزيارات  تبادل  الهدف  لهذا 

الوزارات،  ورؤساء  الربملانني  وأعضاء  وحكومتيهام 

وزاريت  بني  دورية  مشاورات  عقد  إىل  باإلضافة 

والعالقات  االتصاالت  وترتيب  للبلدين  الخارجية 

املتحدة،  األمم  إطار  يف  والتنسيق  أقاليمهام  بني 

دعم  عىل  الوثيقة،  حسب  الجانبان،  اتفق  كام 

تقوية دور األمم املتحدة ومجلس األمن الدويل يف 

تعزيز السلم واألمن الدوليني وكذلك إكامل قدرات 

والنزاعات  األزمات  منع  عىل  الدولية  املنظمة 

الدولية وتسويته، وهذه كلها أمور تصب يف مصلحة 

اخرتاقات  منها  البعض  تعاين  التي  العربية،  الدول 

مخططات  بسبب  لوجودها  مصريية  وتهديدات 
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الفوىض واملؤامرات الطافية والخطط التوسعية التي 

تنفذها قوى إقليمية ال تكن سوى الحقد والعداء 

من  الراهنة  الظروف  استغالل  يف  وترغب  للعرب 

أجل تحقيق طموحات بائدة عفا عليها الزمن.

الجانب  أهداف  لتحقق  مهمة  ضامنات  هناك 

املهمة،  االسرتاتيجية  الرشاكة  هذه  يف  االمارايت 

فاإلمارات ـ كام ورد سالفاًـ قوة اقتصادية إقليمية 

اآلخر سيعمل  الرشيك  أن  يعني  مبا  مؤثرة  ودولية 

املشرتكة،  مصالحهام  تحقيق  أجل  من  كسبها  عىل 

ولذا ميكن تلمس حرص رويس عىل تقوية العالقات 

االقتصادية  املكاسب  من  انطالقاً  االمارات،  مع 

املرتقبة لهذه الرشاكة، فضالً عن روسيا تدرك عمق 

االسرتاتيجي،  الصعيد  عىل  االمارايت  الدور  فاعلية 

لألزمات  حلول  إيجاد  يف  رضوري  رشيك  وتعتربها 

ناعمة  قّوة  من  االمارات  متتلكه  مبا  اإلقليمية، 

بناء  ومقدرتها عىل  النشطة  دبلوماسيتها  تجّسدها 

الفاعلني  مختلف  مع  واالتصال  التواصل  قنوات 

اإلقليميني والدوليني.

هناك مقومات وركائز مهمة تجعل من توقع نجاح 

مسألة  الروسية  ـ  اإلماراتية  االسرتاتيجية  الرشاكة 

يف  ورد  واملقومات  العوامل  هذه  وبعض  بديهية، 

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ترصيحات 

التجاري  ”التبادل  أن  سموه  أكد  حيث  نهيان،  آل 

بني البلدين الصديقني سيتضاعف مرة أخرى يف ظل 

بني  العالقات  أن  عن   فضالً  االسرتاتيجية،  الرشاكة 

اإلمارات وروسيا تستند إىل أسس قوية وراسخة من 

التفاهم واملصالح املشرتكة ولدى البلدين الصديقني 

واإلقليمية،  الدولية  القضايا  بشأن  مشرتكة  رؤى 

ولديهام توجه واحد وتصميم عىل مواجهة اإلرهاب 

بكل أشكاله ومسمياته، فاإلمارات لديها قناعة بأن 

يف  واملهم  املحوري  دورها  لها  كربى  دولة  روسيا 

تحقيق األمن واالستقرار إقليمياً وعاملياً، واإلمارات 

تحقيق  يف  لإلسهام  وجهودها  قوتها  بكل  تسعى 

املثمر  بالتعاون  والعامل  باملنطقة  واالستقرار  األمن 

والبّناء مع القوى اإلقليمية والدولية».

كسب  يف  روسيا  لرغبة  الداعمة  العوامل  بني  من 

املصالح  عن  فضالً  اسرتاتيجي،  كرشيك  االمارات 

السياسة  أن  واالستثامرية،  والتجارية  االقتصادية 

اإلماراتية تتسم بقدر عال من التوازن والديناميكية، 

وتقوم عىل الشفافية والوضوح وإعالء شأن القانون 

املكانة  عززت  ما  الدول،  سيادة  واحرتام  الدويل 

الذي  واملوقع  االمارات،  بها  تحظى  التي  العاملية 

للدول  واقتصادياً“  ”سياسياً  رئيسياً  رشيكاً  جعلها 

متثله  وما  والتعاون،  االحرتام  منطلق  من  الكربى، 

الدولة من قوة تعزز موقعها عىل الخارطة العاملية 

وإذا  املؤرشات.  جميع  تؤكدها  نوعية  قفزات  عرب 

نفوذها  منطقة  إىل  بقوة  عادت  روسيا  كانت 

األوسط،  الرشق  يف  القدمية  التاريخية  التقليدية 

فإنها ستكون بحاجة إىل تعاون مع رشكاء مخلصني 

وجادين مثل دولة االمارات.

وهي  األهمية،  بالغة  نقطة  عىل  التأكيد  من  البد 

لن  روسيا  مع  اإلماراتية  االسرتاتيجية  الرشاكة  أن 

تأيت خصامً من رصيد عالقات االمارات االسرتاتيجية 

مع قوى دولية أخرى يف مقدمتها الواليات املتحدة 

األمرييك  والجانب  االمارات  يربط  فام  األمريكية، 

قوته  يف  التشكيك  ميكن  ال  بدرجة  وراسخ  عميق 

مع  الجديدة  الرشاكة  فإن  ثم  ومن  واستمراريته، 

روسيا ترتجم باألساس مبدأ تنويع الخيارات وتفتح 

الدبلوماسية  أمام  واملناورة  للتحرك  جديدة  آفاق 

االمارات  التزامات  افتئات عىل  دون  من  اإلماراتية 

من  واألهم  اآلخرين،  االسرتاتيجيني  رشكائها  حيال 

اسرتاتيجية  رؤية  متتلك  اإلماراتية  القيادة  أن  ذلك 

واضحة يف بناء عالقاتها الدولية، حيث أكد صاحب 

عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

أن  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 

اإلمارات حريصة عىل التعاون مع العامل بأرسه من 

دون استثناء لضامن مستقبل مزدهر ملنطقة الرشق 

تعزيز  أهمية  إىل  الصدد  هذا  يف  منوهاً  األوسط، 

العالقات مع روسيا، وتطلعه إىل تنميتها.



565582018

2018
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Systems
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 KNDS األملانية   – الفرنسية  املجموعة  وتعترب 

الربي،  الدفاع  مجال  يف  رائدة   أوروبية  مجموعة 

 the EMBT وعرضت أول إنتاج مشرتك لها -الدبابة

تأسيس  بعد  سنوات   ثالث  من  أقل  غضون  يف   –

بالذكر أن جسم  الجدير  Nexter  ومن  KMW و 

من  مستمد  بالكامل  وشاصيها  ومحركها  الدبابة 

الستيعاب  تعديلهم  وتم   Leopard 2 A7 الدبابة 

اآليل  بالتذخري  يسمح  الذي  الصغري  املدمج  الربج 

عىل   EMBT الدبابة وتعتمد  لوكلريك.  الدبابة  من 

عىل  نجاحها  أثبتت  تكنولوجية  وأساليب  تقنيات 

عىل  استجابة  املذكورة  الدبابة  وتعترب  الواقع،  أرض 

املدى القصري للمتطلبات التشغيلية للسوق بالنسبة 

للدبابات القتالية املخصصة للحروب الطاحنة. وعن 

طريق تجميع الشاسيه، وهو الشاسيه املستخدم مع 

MLC70، والربج الخفيف الذي يرشف عىل تشغيله 

قد   EMBT الدبابة  تكون  ثالثة  من  بدال  فردان 

جمعت أفضل املكونات التي ميكن أن تحوزها دبابة 

والتوسع مستقبال  للنمو  إمكانية  القتال، مع وجود 

(حتى ستة أطنان) وهو ما يسمح بإدخال تطويرات 

يف  عرض  الذي  الدبابة  منوذج  عكس  وقد  عديدة. 

جناح الرشكة داخل معرض يوروساتوري 2018 مدى 

التقدم الذي أحرزته مجموعة KNDS التي مهدت 

الرشكة  تكون  ألن  االستثنائيتني  ومهاراتها  خرباتها 

األملاين   – الفرنيس  للربنامجني  الرئيسية  الصناعية 

واملدفعية   (MGCS) للدبابة  بالنسبة  املستقبليني 

(CIFS)

عرضت مجموعة KNDS ورشكة نكسرت خربتهام يف 

جناح KNDS أثناء معرض يوروساتوري 2018 عن 

طريق املنتجات واألنظمة التي أنتجتهام املجموعتان 

بالنسبة  ومهام  متكامال  مصدرا  معا  تشكالن  اللتان 

لقطاع الدفاع الربي.

أكدت  الفرنيس،  للجيش  الرئييس  املورد  وبوصفها 

بربنامج  والتزامها  عىل  حرصها  مدى  نكسرت  رشكة 

مركبة  عرض  وجرى  (العقرب)،  «سكوربيون» 

االستطالع واملركبة القتالية املدرعة «جاجوار» ذات 

الدفع السدايس (EBRC) يف صالة عرض ”نكسرت“ 

رشيكتها  جنب  إىل  جنبا  مرة،  ألول  الدفاع  ووزارة 

املدرعة  الفرنسية  املركبة    EBMR برنامج  يف 

املتعددة   (GRIFFON (VBMR ”جريفون“ 

األدوار. وقد جاءت دبابة ”لوكلريك“ املجددة لتكمل 

هذا العرض الساكن يف جناح رشكة نكسرت. كام تم 

عرض أحدث مركبة من عائلة ”سكوربيون“، وهي 

 GRIFFON “جريفون” املدرعة  الفرنسية  املركبة 

VBMR)) املتعددة األدوار، وجاء العرض بالحجم 

الرشكة  عرضت  كام  الحركة.  وضع  ومن  الطبيعي 

نظام املحاكاة SEMBA من خالل العرض الساكن 

الذي قدمته وزارة الدفاع.

يف  الضخمة  استثامراتها  نكسرت  رشكة  وتواصل 

لوكلريك  الدبابة  تظل  بحيث  الخدمية  منتجاتها 

منازع.  دون  التشغيلية  كفاءتها  عىل  محافظة 

وتحرض الرشكة عىل االستثامر واالبتكار يف خطوط 

خطة  خالل  من  الرئييس  القتال  دبابات  إنتاج 

برنامج  إطار  يف  تنفيذها  يجري  وتحديث  تطوير 

«سكوربيون» الذي يرمي إىل تجهيز الدبابة لوكلريك 

وأنظمة  والتسليح  الحامية  من  أفضل  مبستوى 

الرؤية.

التي  األخرى  واملنتجات  األنظمة  إىل  بالنسبة  أما 

األفراد  حاملة  شملت:  فقد  املحموعة  أنتجتها 

وعائلة  االجنود)  (لنقل   VBCI APC املدرعة 

السداسية  بنسختيهام  (القيرص)  ”سيزار“  مركبات 

105LG1 والثامنية الدفع ونظام املدفعية

عرضت املجموعة إنتاجها الرقمي من خالل منصة 

مدعومة بفضل اإلنسان اآليل Nerva واإلنسان اآليل 
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األجهزة  من  مجموعتها  اتساع  أن  كام   ،OPTIO

ومسح   manipulating arm التحكم  دراع  (مثل 

األشياء باألبعاد الثالثية ورصد عملية إطالق األسلحة 

والنووية  والكياموية  النووية  التهديدات  ورصد 

واملجموعة   (CBRN detection والبيولوجية 

متكن  القضبان)  (مثل  ىالحركة  خفة  عن  املسؤولة 

عائلة NERVA من تلبية متطلبات املهام التي يتم 

املشبوهة  األجسام  رصد  مثل  متاما  إليها  إسنادها 

النووية  التهديدات  رصد  أو  املركبات  أسفل 

العبوات  وتدمري  والبيولوجية  والنووية  والكياموية 

البدائية الناسفة ومراقبة املواقع.

تقدمه  الذي  العايل  األداء  مستوى  إىل  وباإلضافة 

عائلة «نريفا»، تعترب هذه العائلة بسيطة من حيث 

التحكم فيها عن طريق استخدام الحاسب اآليل أو 

تتمتع  كام  الذيك.  الهاتف  حتى   أو  التابلت  جهاز 

السيام  مستقلة،  تشغيلية  بقدرات  املجموعة  هذه 

استخدام نظامها املالحي وعودتها اآللية بعد انتهاء 

املهمة. عالوة عىل ذلك، فإن الجمع بني استخدامها 

(غري  اآللية  الجوية  املركبات  إحدى  واستخدام 

الالسليك) يسمح  نقل  أو  النقل  املأهولة) (ألغراض 

بإطالة املدى التشغييل لإلنسان اآليل.

ميثل  فهو   OPTIO اآليل  لإلنسان  بالنسبة  أما 

مجموعة جديدة من اإلنسان اآليل التكتييك املتعدد 

املهام  لتنفيذ  تصميمه  جرى  الذي  االستخدامات 

املشاة  أفراد  موقع  عن  الكشف  دون  املختلفة 

واملراقبة  واالستطالع  الطرق  فتح  مثل  الراجلة 

مع  وبالتوازي  الحرائق.  ودعم  اللوجستي  واإلمداد 

”نريفا“  مجموعة  تواصل   OPTIO اآليل  اإلنسان 

بفضل  توسعها  الصغر  يف  املتناهية  الروبوتات  من 

وحدات املهام mission modules املختلفة. 

منصة  بني   OPTIO-X20 اآليل  اإلنسان  ويجمع 

رشكة  إنتاج  من  بُعد  عن  للتحكم   THeMIS

رشكة  إنتاج  من  ملليمرتا   20 عيار  وبرج   Milrem

نكسرت ميكن التحكم فيه عن بُعد، وهو ما سيساعد 

يف  الجنود  أرواح  عىل  املحافظة  عىل  اآليل  اإلنسان 

يف  استخدامه  عند  أو  الخطرية  العمليات  مسارح 

البيئات واملناطق املعادية ومنح املجموعة املقاتلة 

يتم  الذي  النريان  ودعم  ملراقبة  الالزمة  الوسائل 

التشغيل  مسؤول  بواسطة  بُعد  عن  فيه  التحكم 

البرشي. 

التشغيلية  وتركز جهود نكسرت عىل زيادة األهمية 

البحث يف ثالثة  الروبوتان تلك عن طريق  ألنظمة 

االستخدامات  تشمل  وهي  للتطوير،  مجاالت 

تلك  الروبوتات  أنظمة  تزويد  وإمكانية  املتعددة 

القوات  الذي سيجعل  األمر  التكيف،  بالقدرة عىل 

تهديدات  أي  مع  للتعامل  استعدادا  أكرث  املسلحة 

ناشئة، ودمج الروبوتات والطائرات اآللية (الدرون) 

مصنوعة  أنظمة  لبناء  متهيدا  القتالية  املركبات  مع 

وتطوير   composite systems مركبة  مواد  من 

ملسؤول  ميكن  حتى  للمراقبة  الخاضع  اآليل  النظام 

للمهام  الرئيسية  األهداف  عىل  يركز  أن  التشغيل 

التكتيكية.
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الطائرات  من  كبري  عدد  إرسال  عىل  القدرة  إن 

قدرات  توافر  مع   ،(UASs) املسرّية  الصغرية 

منسقة وموزعة، ميكن أن توفر للقوات األمريكية 

مام  بكثري  أقل  بتكلفة  محسنة  تشغيلية  مرونة 

الثمن  الباهظة  اليوم  منصات  مع  ممكن  هو 

واملتكاملة، خاصة إذا كانت تلك األنظمة املسرية 

الشحن  أثناء  استخدامها  اسرتجاعها إلعادة  ميكن 

الجوي. ولكن حتى اآلن ال تزال التقنيات الالزمة 

إلعادة  وقابلة  التكلفة  منخفضة  أنظمة  إلنتاج   -

يف  واستعادتها  بعيدة  مسافات  عرب  استخدامها 

الجو- أمراً بعيد املنال.

أطلقت وكالة مشاريع األبحاث الدفاعية املتقدمة 

عىل  للمساعدة   Gremlins برنامج   (DARPA)

جعل هذه التقنية حقيقة واقعة، وقد ُسمي هذا 

الربنامج باسم العفاريت الخياليني الخبثاء الذين 

أصبحوا تعويذة لجلب الحظ الجيد لدى العديد 

العاملية  الحرب  خالل  الربيطانيني  الطيارين  من 

؛  نية لثا ا

يتصور  حيث 

إطالق  الربنامج 

الطائرات  من  مجموعات 

املسرية من الطائرات الكبرية الحالية؛ مثل 

القاذفات أو طائرات النقل، وكذلك من املقاتالت 

الجناح. يف  الثابتة  الصغرية  الطائرات  وغريها من 

دفاعات  نطاق  خارج  الطائرات  تلك  تكون  حني 

الخصم. ويهدف الربنامج أيًضا إىل إثبات أن هذه 

توفر  أن  Gremlins، ميكن  طائرات  أو  األنظمة، 

التكلفة لألنظمة  مزايا كبرية من حيث اقتصادية 

الصافية  الحمولة  تكاليف  وتوزع  املستهلكة، 

بدالً  متعددة  استخدامات  عىل  الطائرة  وهيكل 

من استخدامها مرة واحدة فقط.

تتقدم وكالة مشاريع األبحاث الدفاعية املتقدمة 

توضيحي  بعرض  للقيام  خطتها  يف   (DARPA)

املسرّية  الطائرات  من  لعدد  واستعادتها  إلطالقها 

عام  أواخر  يف  يتم  أن  املقرر   UASs طيار  بدون 

الثالثة  مرحلتها  يف  تهدف،  فهي  اآلن  أما   .2019

واألخرية من برنامج Gremlins، إىل تطوير عرض 

تقني شامل يتضمن ميزة االسرتداد يف الجو لعدة 

املنخفضة    Gremlinsطراز من  مسرية  طائرات 

التكلفة والقابلة إلعادة االستخدام.

الثانية  املرحلة  عقود  منحت  قد  الوكالة  وكانت 

(يف   Inc  Dyneticsبقيادة أحدهام  لفريقني؛ 

 General هنتسفيل بوالية أالباما) واآلخر بقيادة

Atomics Aeronautical Systems, Inc.  (يف 

وكالة  منحت  وقد  كاليفورنيا).   ، دييغو  سان 

الذي  للفريق  عقًدا  مؤخرًا   DARPA

إلجراء   Inc  Dynetics تقوده 

التوضيحي  العرض 

حلة  للمر

الثالثة.

واملوثوقية  السالمة  عىل متثل  والقدرة 

تحمل التكاليف األهداف الرئيسية للنظام، الذي 

من  املسرية  الطائرات  من  مجموعات  سيطلق 

أنواع متعددة من الطائرات العسكرية املضيفة. 

مهمتها،   Gremlins طائرات  تكمل  أن  ومبجرد 

ستقوم طائرة نقل من طراز C-130 باسرتدادها 

يف الجو ونقلها إىل الوطن، 

األرضية  األطقم  حيث ستقوم 

بتجهيزها  الستخدامها التايل يف غضون 24 ساعة.

 Yuma يف  للطريان  العهد  قريب  اختبار  تم 

الواليات  أريزونا،  بوالية   Proving Ground

املتحدة، وأتاح ذلك فرصة إلجراء اختبارات آمنة 

الصلب  اإلرساء  نظام  يف  وأرسها  الطائرة  لفصل 

ونظام االستعادة.

من جانبه قال سكوت فريزبانوسيك، مدير الربامج 

لوكالة  التابع  التكتيكية  التكنولوجيا  مكتب  يف 

 :(DARPA) مشاريع األبحاث الدفاعية املتقدمة

يف  الثقة  املبكرة  الطريان  اختبارات  منحتنا  ”لقد 

قدرتنا عىل تحقيق هدفنا يف استعادة أربعة أنواع 

من طائرات gremlins يف غضون 30 دقيقة“.

عالوة عىل اختبارات الطريان األولية، ركز الفريق 

النمذجة  خالل  من  املخاطر  من  الحد  عىل 

كيفية  يف  الفريق  نظر  وقد  الشاملة.  واملحاكاة 

الخامس  الجيل  من  الطائرات  أنظمة  استجابة 

مثل F-35 و F-22 للتهديدات، وكيف ميكن دمج 

البالغة  املناطق  يف   Gremlins طائرات  وإدخال 

لطائرة  املتوقع  العمر  يوفر  أن  وميكن  الخطورة. 

Gremlins والبالغ نحو 20 استخداًما مزايا كربى، 

تكاليف  تقليل  خالل  من  التكلفة  خفض  مثل 

وانخفاض  الطائرة،  هيكل  وتكلفة  الحمولة 

التقليدية  املنصات  عن  والصيانة  املهام  تكاليف 

املصممة للعمل عرشات السنني.

العرض  منصة   C-130 طائرة  تعترب 

ولكن   ،Gremlins لربنامج  التوضيحي 

 :Gremlins

 .

.
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أن  أكد  فريزبانوسيك  السيد 

تعديل  الصيانة  خدمات  بإمكان 

طائرة  لتالئم  بسهولة  النظام 

رئيسياً  أسلحة  نظام  أو  أخرى  نقل 

قابلية  خاصية  جعلت  وقد  آخر. 

 Gremlins طائرة  والتعديل  الرتكيب 

املحتملني.  التحول  لرشكاء  جذابة 

إىل  باإلضافة  الربنامج،  يتناول  وسوف 

الجديدة  التشغيلية  القدرات  ذلك، 

باإلضافة  الجوية  العمليات  وهيكليات 

إىل مزايا التكلفة املحتملة.

طائرات  بإمكان  ذلك،  عىل  وعالوة 

التصميم  فراغ  ملء   Gremlins

الحالية  النامذج  بني  املفيد  واالستخدام 

كام  التقليدية.  والطائرات  للصواريخ 

هيكل  كامل  عن  التخيل  يتم  لن  أنه 

الطريان  وإلكرتونيات  واملحرك  الطائرة 

الحال  والحمولة يف كل مهمة، كام هو 

تكون هناك رضورة  الصواريخ، ولن  مع 

التكلفة  وأعباء  الصيانة  عبء  لتحمل 

إعادة  ميكن  التي  لألنظمة  التشغيلية 

استخدامها يف الوقت الحارض، والتي تهدف 

إىل البقاء يف الخدمة لعقود.

الفرص  نستقيص  ”إننا  أيضاً:  فريزبانوسيك  وقال 

مع العديد من رشكاء التحول وال نلتزم مبؤسسة 

نظام  بقدرة  قوي  اهتامم  وهناك  واحدة،  

ال  حيث   األفقية؛  املناولة  عىل   Gremlins

أي  مع تتطلب  الطائرات،  يف  دائم  تعديل 

عىل  مدمج  نظام 

لتوفري  الجناح 

أكرب  مرونة 

أوسع  لطائفة 

من الطائرات“.

عدة  دمج  أيًضا   Gremlins طائرات  بإمكان 

أنواع من املستشعرات يصل وزنها إىل 150 رطًال، 

وكذلك دمج التقنيات بسهولة للتعامل مع أنواع 

ويعتزم  واملهام.  املصلحة  أصحاب  من  مختلفة 

الفنية  املجاالت  من  العديد  استكشاف  الربنامج 

مبا يف ذلك: تقنيات اإلطالق واالسرتداد، ومفاهيم 

هياكل  وتصاميم  والطائرات،  املعدات  تكامل 

الزمني  العمر  التكلفة وذات  الطائرات منخفضة 

املحدود.

يسعى برنامج طائرات Gremlins من وكالة DARPA للسامح للطائرات 

املسرية الصغرية بحمل حموالت صافية أكرث تطوراً من خالل التمكني من 

إطالقها واستعادتها بواسطة طائرة مضيفة.
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MOSKITO TI

(Thermal Handheld Imaging System (THIS

سافران  رشكة  تكليف  عىل  االختيار  هذا  وينص 

بتسليم أكرث من 1000 نظام من أحدث جيل من 

 MOSKITO والتصويب الحراري  التصوير  أنظمة 

وحدات  ستستخدمها  التي  الوزن  الخفيفة   TI

بينها  ومن  املختلفة،  الهولندية  املسلحة  القوات 

وحدات القوات الخاصة.

 ويعترب نظام MOSKITO TI نظاما خفيف الوزن 

ميكن  كيلوجرامات)   1,3 وزنه  يتعدى  ال  (حيث 

حمله باليد، وهو يضم عدة أنظمة استشعار عالية 

وعدسات  حراري  تصوير  جهاز  بينها  ومن  األداء، 

تليفزيونية  وقناة  الجودة  الفائقة  املبارشة  للرؤية 

مغناطيسية  وبوصلة  املدى  لتحديد  ليزري  وجهاز 

الصناعية  باألقامر  يعمل  استقبال  وجهاز  رقمية 

.GPS

مصانع  يف   MOSKITO TI النظام  إنتاج  وسيتم 

هريبروج  مدينة  يف  جي  إيه  فيكرتونيكس  رشكة 

الهولندية  املسلحة  القوات  وسيمنح  السويرسية، 

من  كبريا  عدد  ويلبي  مميزة  تشغيلية  قدرات 

املراقبة  عمليات  تنفيذ  مثل  التشغيلية  املتطلبات 

ليال أو نهارا ورصد األهداف املعادية وتصحيح نريان 

املدفعية ومراقبة الخطوط األمامية وتنفيذ املراقبة 

 Joint Tactical Air املشرتكة  التكتيكية  الجوية 

Control بغض النظر عن ظروف األحوال الجوية.

ويتميز النظام MOSKITO TI بتعدد استخداماته 

وخفة وزنه وتعدد إمكانياته أكرث من أي نظام آخر 

من نفس الفئة. كام يتميز النظام بإمكانية االعتامد 

عليه يف كافة الظروف واألحوال، ومينح أفراد املشاة 

الراجلة وأفراد القوات الخاصة ما يحتاجونه لتحقيق 

الوعي امليداين التام عىل مدار الساعة.

 MOSKITO TI النظام  يتمتع  ذلك،  عىل  عالوة 
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والحواسب  واالتصاالت  والسيطرة  القيادة  بقدرات 

 C4I االستخباراتية  املعلومات  وجمع  اآللية 

جرى  كام  استثنائية،  قدرات  وهي   capabilities

وتحرير  تسجيل  أجل  من  ذكية  بطريقة  تصميمه 

يستويف  كام  الحية.  الفيديوية  املقاطع  والتقاط 

النظام متطلبات حلف شامل األطليس (الناتو) فيام 

يتعلق باالتصاالت البينية، كام أن لديه عدة مخارج 

مثل USB واإلثرنت لتبادل املعلومات مع األجهزة 

األخرى. ويضم النظام أوضاع الرؤية الثالثة التالية:

الرؤية •  النهارية: وهي  البرصية  الرؤية 

حسبام  املوقف  تقييم  من  املستخدم  متكن  التي 

تراه عيناه واتخاذ القرار املناسب بطريقة مستقلة 

بعيدا عن األنظمة الرقمية (التمييز اإليجايب بنسبة 

mil reticle 100) مبساعدة الشبكة العسكرية%

الضوء •  باستخدام  التصوير  جهاز 

 x  1280 إىل  الجهاز  هذا  أبعاد  تصل  املحدود: 

SXGA) 1024)، ومهمته تنحرص يف تحسني قدرة 

املستخدم عىل رصد ومتييز األجسام من عىل مسافة 

أبعد من أربعة كيلومرتات يف الظروف التي ترتاوح 

يكون هالال.  عندما  القمر  الشفق وضوء  بني ضوء 

وتم تصميم هذا الجهاز بهدف تجهيز ديناميكيات 

يف  األرضية  التضاريس  فوق  الالمتجانسة  الضوء 

أضواء  أو  العابرة  السيارات  مثل  الحرضية  املناطق 

األنابيب  مع  الحال  وبخالف  شابه.  ما  أو  الشوارع 

الخاصة بتكثيف الصورة، ال يحدث أي رضر مجتمل.

هذا •  يتميز  الحراري:  التصوير  جهاز 

الجهاز مبجال رؤية (FOV) واسع للغاية يُقدر ب 

يف  له  مناظر  جهاز  أي  من  أوسع  وهو  درجة،   12

األسواق حاليا. ويسمح هذا الجهاز مبسح ومتشيط 

درجة  وتصل  معدودة،  ثوان  غضون  يف  املناطق 

مع   (x 480 (VGA  640 إىل  فيه  الصورة  وضوح 

استمرار تركيز الصورة (الزوم).

النوع  الليزري Laser Pointer من  املؤرش  ويؤمن 

تسليم  عملية  العينني  عىل  يحافظ  الذي  األول 

الهدف بكل سهولة إىل املستخدم/مسؤول التشغيل. 

العاملية  الريادة  عىل  الفائق  األداء  هذا  ويعتمد 

مجال  يف  فيرتونيكس  سافران  رشكة  حققتها  التي 

تحديد املدى حتى 10,000 مرتا مع انحراف بسيط 

للحصول عىل أفضل أداء يف األحوال البيئية الصعبة 

والقاسية مثل الغبار والرطوبة.

بطاريات من  أربع  استخدام  يتم  عالوة عىل ذلك، 

 CR123 نوع  من  العادية  التجارية  البطاريات 

وأنظمة االستشعار القليلة االستهالك من أجل توفري 

بقدرته   MOSKITO TI النظام  ويتميز  الطاقة. 

العالية عىل التسجيل والتجهيز ليال أو نهارا، وساء يف 

الوضع الحراري أو يف وضع التصوير مع كمية ضوء 

الصناعية  األقامر  نظام  إىل  بالنسبة  أما  محدودة. 

ويحتوي  معياري  نظام  عن  عبارة  فهو   GPS

أو  التجاري   GPS ال  استقبال  لجهاز  غرفة  عىل 

يلبي  بحيث  الجهاز  تصميم  تم  وقد  العسكري، 

التصميم  انسيابية  حيث  من  املستخدم  متطلبات 

وسهولة الربط مع األجهزة األخرى وتشغيل الجهاز 

بكبسة زر واحدة.

وزن  تقليل  عىل   MOSKITO TI النظام  ويعمل 

ويضم  كبرية  بدرجة  الجندي  يحملها  التي  األجهزة 

خفيف  واحد  جهاز  يف  الرضورية  الوظائف  طافة 

الوزن. ويؤمن هذا النظام للجندي إمكانية استخدام 

وصالت عديدة مبارشة عىل جهازه، كام يقلل الجهد 

الالزم للرتكيب، وميكن إلحاقه بأنظمة إدارة ساحات 

القتال وأنظمة تحديث العنرص البرشي.

ماليني   304,5 بقيمة  عقدا  األمرييك  الجيش  أرىس 

أجل  من   2017 عام  يف  سافران  رشكة  عىل  دوالر 

 Laser Target إنتاج نظام تحديد األهداف الليزري

ميكن  الذي   (Locator Module II (LTLM II

أو  ليال  األهداف  مواقع  تحديد  من  املشاة  جنود 

أو  الضباب  مثل  املتدنية  الرؤية  ظروف  ويف  نهارا 

من  تصميمه   LTLM II النظام  ويستمد  الدخان. 

املتعدد    MOSKITO TI األهداف  تحديد  نظام 

عىل  نجاحه  أثبت  الذي  الوزن  الخفيف  األغراض 

الواقع ويوجد حاليا يف صفوف الخدمة لدى  أرض 

عدة دول تابعة لحلف شامل األطليس.

الوزن  خفيف  نظاما   LTLM II النظام  ويعترب 

التصوير  أجهزة  إىل  باإلضافة  باليد  حمله  ميكن 

والبوصلة  بالليزر  األهداق  تحديد  وجهاز  اللييل 

 GPS الصناعية   األقامر  استقبال  وجهاز  الرقمية 

ويعترب النظام أصغر حجام وأقل سعرا من أي من 

أنظمة التصويب بالليزر السابقة األخرى مثل نظام 

 Laser Target Locator تحديد األهداف الليزري

 BAE الذي تقوم رشكة  (Module II (LTLM II

Systems Electronic Systems بتصنيعه حاليا.

إيه  فيكرتونيكس  سافران  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

يف  الرائدة  العاملية  الرشكات  إحدى  تعترب  جي 

الحديثة واألنظمة وأنظمة  البرصية  األجهزة  مجال 

واملدنية.  العسكرية  التطبيقات  لخدمة  االستشعار 

الخربة  من  تقريبا  عاما  بتسعني  الرشكة  وتتمتع 

األجهزة  مجال  يف  والتميز  السويرسية  والعراقة 

عىل  ينعكس  ما  وهو  الدقيقة،  والهندسة  البرصية 

منتجاتها التي تشمل أجهزة تحديد املدى الليزرية 

والتموقع  التوجيه  وأنظمة  الليلية  الرؤية  وأجهزة 

االستشعار  الثالثية وأنظمة  الحوامل  املنصوبة عىل 

التي تخدم الرشكاء املصنعني.
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مبلغ   2018 املايل  العام  ميزانية  طلب  تضمن  وقد 

والتطوير،  واألبحاث  للمشرتيات  دوالر  مليار   6.97

تقنيات  لجميع  بالنظام  الخاص  العسكري  والبناء 

سوق  يستمر  نفسه  الوقت  ويف  الروبوتيات. 

وساق،  قدم  عىل  العامل  يف  طيار  بدون  الطائرات 

دوالر  مليار   28.27 قيمته  تبلغ  أن  املتوقع  ومن 

بحلول عام 2022، ويرجع ذلك يف املقام األول إىل 

استخدامه يف العمليات البحرية.

األشهر  يف  صدر  لتقرير  ووفًقا   ، ذلك  إىل  باإلضافة 

العاملية  «السوق  عنوان  تحت  املاضية   12 الـ 

والحواسيب  واالتصاالت  والسيطرة  القيادة  ألنظمة 

القائم    C4ISR واالستخبارات واملراقبة واالستطالع

االتجاهات  وتقدم  النمو،  تحليل  األرض:  عىل 

أنظمة  سوق  ستكون   ،“(2015-2020) والتحديات 

C4ISR الجوية هي األرسع بني جميع أنواع القيادة 

واالستخبارات  والكمبيوتر  واالتصاالت  والسيطرة 

 .2020 عام  بحلول   C4ISR واالستطالع  واملراقبة 

نرش  زيادة  ذلك  وراء  الرئييس  العامل  وسيكون 

الطائرات بدون طيار.

ونظراً ألن الحدود اإلقليمية البحرية متثل تحديات 

جليّة تتعلق باملراقبة، فإن الدول تركز عىل مجموعة 

وعبور  القانوين،  غري  الصيد  تشمل  القضايا،   من 

عىل  املسلح  والسطو  قانوين،  غري  بشكل  الحدود 

باملخدرات،  واالتجار  البحرية،  والقرصنة  السفن، 

وتهريب  البحري،  واإلرهاب  بالبرش،  واالتجار 

األسلحة، وقطع األشجار بطريقة غري قانونية، وغري 

ذلك.

من  أكرث  بعد  عىل  ديب  أن  االعتبار  يف  تأخذ  عندما 

تلك  وضعف  مومباي،  من  طريان  ساعات  ثالث 

الساحل  بني  العريب،  الخليج  طريق  عن  بحراً  املدة 

اإليراين،  والساحل  البحريني  القطري/  اإلمارايت/ 

شبكة  األوسط هو  الرشق  أن  إدراك  بسهولة  ميكن 

.
11
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يقع  القومية.  والدول  التجارية  الطرق  من  معقدة 

رأس إمارة رأس الخيمة الشاميل عىل بعد أقل من 

عىل  ميتد  (الذي  اإليراين  الساحل  من  كيلومرتًا   40

طوله  يبلغ  حيث  الخليج  عىل  ساحيل  خط  أطول 

معظم  تقع  هرمز،  مضيق  عرب  بحريًا)  ميالً   735

البحر  عىل  السعودية  العربية  اململكة  سواحل 

بحرياً) مع حدود طولها 296  ميالً   1020) األحمر 

تبحث  ولذلك  العريب.  الخليج  عىل  مطلة  ميالً 

هذه  يف  واملدنية  العسكرية  والهيئات  الحكومات 

تضم  متاماً  متكاملة  أنظمة  عن  وخارجها  املنطقة 

مجموعة واسعة من املتطلبات األمنية. 

به  تقوم  الذي  واملراقبة  األمن  دور  أصبح  لقد 
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 (VTOL) طيار  بدون  العمودية  الجوية  املركبات 

أحدث أداة تم نرشها ضد العامل املظلم الذي ميارس 

النشاط اإلجرامي البحري، حيث تكمن املشكلة يف 

البحر تستخدم  أفراد أو عصابات يف  محاولة قنص 

تقنيات قامئة عىل األرض. 

عىل  طيار  بدون  الطائرات  منصات  نرش  ميكن  ال 

جميع السفن بسبب املساحة الالزمة لتشغيلها؛ إذ 

يجب أن يكون هناك عىل األقل مساحة 10 × 10 

أمني  حيز  للحصول عىل  السفينة  من سطح  أمتار 

ذلك،  إىل  وباإلضافة  والهبوط،  اإلقالع  أثناء  كاف 

يجب أن تكون السفينة مجهزة بحظائر للطائرات، 

الحظائر كبرية  وليس من الرضوري أن تكون هذه 

جداً، ولكن املهم أن يتم تلبية الجانب اللوجستي.

UAVs

تغيري  يف  طيار  بدون  العمودية  املروحيات  تسهم 

وحرس  البحرية  القوات  بها  تجمع  التي  الطريقة 

أثناء  البيانات  األخرى  البحرية  والهيئات  السواحل 

التحليق  عىل  قدرتها  مثل  مزايا،  وتسهم  مهامها. 

والتحويم والرشاقة يف إجراء املناورات يف مساحات 

كبرية  حموالت  نرش  عىل  القدرة  منحها  يف  ضيقة، 

لوجيستية  بصمة  المتالكها  نظراً  وذلك  بسهولة، 

وقدرتها  الثابتة  األجنحة  ذات  نظرياتها  من  أصغر 

عىل الحفاظ عىل الرؤية البرصية عىل هدف واحد 

العمودية  املروحيات  متّكن  كام  طويلة،  لفرتات 

بدون طيار املستخدمني من جمع كميات كبرية من 

مع  باملقارنة  محسنة  وبتكاليف  بكفاءة  البيانات 

الطائرات املأهولة بطواقم.

املروحيات  عىل  كمثال   SKELDAR V-200 خذ 

العمودية بدون طيار الرائدة يف السوق، وهي أول 

طائرة عمودية بدون طيار متوسطة املدى ومزودة 

بأجنحة، وميكن تشغيلها من محطة التحكم األرضية 

و   BMS أنظمة  واجهة  تضم  ال  وهي  املصممة. 

C4ISR فحسب، بل هي متوافقة أيضاً مع معيار 

STANAG رقم 4865، مام يسهل التنفيذ عىل أي 

 SKELDAR V-200 سفينة بحرية. كام أن مروحية

مزود مبحرك احرتاق داخيل ثنايئ االسطوانات، وثنايئ 

يف  والسبب   .Hirth Motors رشكة  من  الشوط، 

أنه  البنزين هو  الوقود عىل  تفضيل استخدام هذا 

من الصعب جدا إشعاله وميكن أن يبقى يف حاويات 

التخزين لفرتة طويلة دون أن يتحلل. 

يف  األرواح  إلنقاذ  اإلنسانية  العمليات  تتطلب 

الهجرة  ذلك  يف  مبا  للتهديدات،  التصدي  أو  البحر 

غري القانونية، والتهديدات اإلرهابية للبنية التحتية 

قوياً  تعاوناً  الحدود،  ومراقبة  والقرصنة  للموانئ، 

والحكومة ومتعاقدي  املعنية،  العامة  الوكاالت  بني 

القطاع الخاص، من أجل التوصل إىل استجابة فعالة 

ويف الوقت املناسب. وتلعب التكنولوجيا دوراً هاماً 

وال  الرئيسية،  البحري  األمن  تحديات  مواجهة  يف 

وأنظمة C4ISR عىل  املأهولة  الطائرات غري  سيام 

متنها.

ويعترب SKELDAR V-200 خياراً ممتازاً للعمليات 

الوقود  العايل، ومحرك  الطائرة  ألداء  نظرًاً  البحرية؛ 

تحسني  ويتم  الصيانة.  السهل  والتصميم  الثقيل، 

األنظمة باستمرار من خالل دمج أجهزة االستشعار 

للمتطلبات  وفًقا  املختلفة  والحموالت  الجديدة 

املحددة.

يعترب دور الوكاالت يف الكشف والوقاية أكرث صعوبة 

غري  أنشطة  يف  املتورطني  تجاه  مىض  وقت  أي  من 

قانونية حيث يلجأون اآلن إىل وسائل متطورة، من 

التجارية إىل  القانوين عىل منت السفن  الصعود غري 

نقل املواد املمنوعة.  

مثل  طيار،  بدون  الطائرات  مراجعة  وتجري 

يتعلق  فيام  متزايد  بشكل   ،SKELDAR V-200

وعبور  القرصنة،  ذلك  يف  مبا  البحرية  بالقضايا 

عىل  باملخدرات  واالتجار  املرشوعة  غري  الحدود 

سبيل املثال ال الحرص. وسيزداد هذا االستخدام أكرث 

املتطلبات  من  مجموعة  تعترب  حيث  املستقبل  يف 

االستجابة  إىل  الحاجة  جانب  إىل  تعقيًدا،  األكرث 

الرسيعة، هي القاعدة.
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معرض  يف  مؤخرا  «ليناردو»  رشكة  شاركت  وقد 

يوروساتوري 2018 يف العاصمة الفرنسية باريس 

األسلحة  مجال  تقنياتها يف  أحدث  حيث عرضت 

األمنية  املتطلبات  استيفاء  أجل  ومن  الربية. 

طرحت  العمليات  مسارح  يف  املسلحة  للقوات 

التشغيل  قواعد  يف  الحامية  «نظام  الرشكة 

 Forward Operating Base (FOB) «األمامية

بقدر  يتمتع  نظام  وهو   ،  protection system

بقدرته  ويتميز  والعملية،  املرونة  من  عال 

ورصد  املراقبة  عىل  فائقة  قدرة  تأمني  عىل 

التهديدات بالنسبة للقواعد العسكرية واملطارات 

الحيوية  واملنشآت  السالم  حفظ  ومعسكرات 

األخرى.

جناح  استضاف  يوروساتوري  معرض  وخالل 

قيادة  تسليم  حفل  أيضا  ”ليناردو“  رشكة 

العسكرية  للصناعات  األوروبية  ”املجموعة 

 European Land Defence Industry “الربية

رشكة  من  انتقلت  التي   (Group (ELDIG

”ليناردو“ إىل رشكة ”راينميتال“، وقام مدير عام 

قطاع األنظمة الدفاعية برشكة ليناردو، جيانبيريو 

شؤون  عام  ملدير  القيادة  شارة  بتسليم  لورندي، 

االتحاد األورويب وحلف شامل األطليس مبجموعة 

أن  بالذكر  الجدير  ومن  وايز.  توماس  راينميتال، 

قيادة ”املجموعة األوروبية للصناعات العسكرية 

 « »

.

« »
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يف  األعضاء  الرشكات  بني  بالتناوب  تتم  الربية“ 

منصة  القيادة  ومتثل هذه  عامني،  كل  املجموعة 

ال  جزءا  تعترب  التي  األوروبية  الربية  الصناعات 

الجوية  للصناعات  األوروبية  ”الرابطة  من  يتجزأ 

الفضائية والدفاعية“ (ASD) التي متثل أكرث من 

3000 رشكة متثل 19 دولة.

عالوة عىل ذلك، شهد املعرض أيضا عرض بعض 

الالسليك  جهاز  عائلة  تتبع  التي  املنتجات 

 Software الربمجيات  عىل  املعتمد 

 (Defined Radio (SDR

الالسليك  أجهزة  مثل 

املحمولة  التكتيكية 

عىل  واملحمولة  باليد 

الظهر واملحمولة عىل 

وبفضل  املركبات. 

مجال  يف  خربتها 

الالسليك  أجهزة  تقنية 

الربمجيات،  عىل  املعتمدة 

دورا  ”ليناردو“  رشكة  لعبت 

التشغييل  التوافق  عملية  دعم  يف  مهام 

للقوات الربية األوروبية يف املهام املشرتكة داخل 

جهاز  تطوير  مجال  يف   ESSOR كونسورتيوم 

دول  بني  مشرتك  د السليك  تحا ال ا

يب  و ر و أل ا

وتخصيص موجة أوروبية 

 ESSOR HDR هي  مشرتكة 

مبعدل  تعمل  موجة  (وهي   WF

معلومات عال).

 Generic Open جهاز  الرشكة  تنتج  كام 

 Soldier System Reference Architecture

GOSSRA)) وهو عبارة عن مرشوع يهدف إىل 

تعميمه  يتم  مفتوح  جهاز  إنتاج 

وهو  األوروبية،  الدول  عىل 

متطور  جهاز  عن  عبارة 

لجندي املستقبل يتميز 

بالفعالية قلة التكلفة.

”ليناردو“  رشكة  وتحرص 

متطلبات  أحدث  تلبية  عىل 

القتالية  املركبات  مجال  يف  السوق 

تقنياتها  أحدث  وتسخري  املتوسطة،  املدرعة 

املتعددة  املدولبة  الخفيفة  املركبة  لتجهيز 

األدوار ”سنتورو 2“ ذات الدفع الثامين واملركبات 

إم  الدبابة  مثل  املطورة/املحدثة  الحالية  املدرعة 

60. ويف هذا املجال جرى عرض نظام فعال للمهام 

األعرية  ذات   HITFACT II األبراج  عائلة  هو 

الكبرية التي تم تثبيتها عىل منت املركبة الخفيفة 

وعىل   “2 ”سنتورو  األدوار  املتعددة  املدولبة 

اآللية املجنزرة ASCOD يف جناح األنظمة الربية 
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أوروبا  يف  اإللكرتونية  الحرب  مؤمتر  وخالل 

2018 الذي انعقد يف سويرسا مؤخرا، كشفت 

نسخة  أحدث  عن  النقاب  ”لينارد“  رشكة 

املموهة  الصواريخ  الصواريخ  عائلة  من 

 BriteCloud الصاروخ  وهو   ،BriteCloud’

األسواق  يف  كبريا  رواجا  يلقى  الذي   55-T

بقدرته  الجديد   55-T الصاروخ ويتميز  حاليا. 

النقل العسكري العمالقة  عىل حامية طائرات 

مثل الطائرة C27-J من إنتاج رشكة ”ليناردو“ 

وطائرات الرشكات األخرى مثل يس130- و كيه 

يس390- و إيه 400 إم ضد الصواريخ املوجهة 

إىل  الصاروخ   ينضم  أن  املقرر  ومن  بالرادار. 

(املخصص  الحايل   BriteCloud 55 الصواريخ 

عيار  مدافع  تستخدم  التي  املقاتلة  للطائرات 

و  ”تايفون“  و  ”تورنيدو“  مثل  ملليمرتا   55

(املخصص   BriteCloud 218 و  ”جريبني“ 

تعتمد عىل  مبدافع  املجهزة  املقاتلة  للطائرات 

و إف16-). وقد  متوازنة مثل إف15-  مخازن 

مراحل   BriteCloud 55-T الصاروخ  دخل 

التطوير النهائية، ويعترب جاهزا للطلب عىل أن 

يتم التسليم يف مطلع عام 2019.

 BriteCloud 55 الصاروخ  تصميم  تم  وقد 

املضاد لحامية الطائرات املقاتلة ، وهو يستخدم 

نظام تشويش يعتمد عىل تردد السليك محدود 

املوجهة  املعادية  الصواريخ  تضليل  بهدف 

بالرادار بعيدا عن الهدف املقصود. وقد أثبت 

الصاروخ فعاليته خالل االختبارات املكثفة التي 

جرت بالتعاون مع سالح الجو املليك الربيطاين، 

السالح  لدى  الخدمة  ويوجد حاليا يف صفوف 

Tornado GR4 عىل منت الطائرة املقاتلة

رشاك  إىل  حجام  األكرب  الطائرات  وتحتاج 

عىل  التمويه  أجل  من  قوة  أشد  خداعية 

العوادم التي تنتجها. وتم إنتاج الصاروخ املموه 

BriteCloud 55-T للتعامل مع هذه املشكلة 

 ghost’’ “عن طريق إصدار عادم راداري ”شبح

يكفي  مبا  بكثري  قوة  أكرث   radar signature

بالليزر  املوجهة  املتقدمة  التهديدات  إلبعاد 

الصاروخ  حجم  يختلف  وال  النقل.  طائرة  عن 

 ،BriteCloud 55 الصاروخ  حجم  عن   55-T

وسيكون من املمكن تركيبه عىل مدفع عيار 55 

ثورة  ”برايت كالود“  الصاروخ  ملليمرتا. وميثل 

”ليناردو“  رشكة  وتعترب  التكنولوجيا،  عامل  يف 

املورد الوحيد للصواريخ املموهة DRFM غري 

املعمرة عىل مستوى العامل. 

BriteCloud 55-T

دايناميكس“،  ”جرنال  لرشكة  التابع  األوروبية 

وذلك إلثبات إمكانية تثبيت املدفع عىل منصات 

مختلفة ضمن رشوط ومعايري قياسية معينة.

تعترب عائلة الذخرية املوجهة ”فولكانو“ (الربكان) 

من أحدث املنتجات وأكرثها ابتكارا عىل مستوى 

عىل  العائلة  هذه  أداء  ويتفوق  اليوم،  العامل 

الحالية.  الدقيقة  املوجهة  املقذوفات  كافة  أداء 

سالح  انتباه  جذب  يف  العائلة  هذه  ونجحت 

من  القلب  موقع  وتحتل  األمرييك،  البحرية 

 BAE رشكة  مع  االسرتاتيجي  التعاون  اتفاقية 

Systems بالواليات املتحدة، وهو التعاون الذي 

ميهد لفتح أسواق عاملية جديدة. ومتثل ”فولكانو“ 

واملوجهة   (BER) املوجهة  غري  الذخرية  عائلة 

(GLR) بالنسبة ملدافع البحرية عيار 76 ملليمرتا 

عيار  األرضية  املدفعية  وأنظمة  ملليمرتا   127 و 

155 ملليمرتا.
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بدماء  دمائهم  اختلطت  الذين  أولئك  الله  رحم 

زوراً  يدعي  من  دنسها  التي  األرض  عىل  أشقائهم 

مقربة  ستكون  الله  بإذن  وهي  لإلسالم،  إنتسابه 

للغزاة وأذنابهم.

  وبعد،     

ملف  عن  بالتنازل  إيران  دعاوى  أن  البعض  يرى 

حقاً  هل  هو  السؤال  ولكن  هزمية،  يُعد  اليمن 

الكالسييك؟!،  العسكري  باملفهوم  رمبا  نعم،  كذلك؟ 

ولكن يف العقلية اإليرانية هم من إنترص، ومقاييس 

قرون  عربية  دولة  أرجعت  أنها  يف  يتمثل  نرصهم 

إىل الوراء، وأنهكت ميزانية التحالف، وخلفت مئات 

اآلالف من األبرياء إرتقت أرواحهم إىل السامء، ليس 

بينهم إيراين واحد !

إيران  تقديم  سوى  يظهر  ال  اكرب  بصورة  املشهد 

أحد  النتائج،  ينتظر  من  وراءهم  ومن  لألوروبيني 

قطع أحجار الشطرنج ليأكله اآلخر ويتوهم بتحقيق 

نرص، بينام هو املنترص الحقيقي مع إستمرار اللعبة، 

األمر الذي يتقنه اإليرانيني حق اإلتقان، وهم الذين 

عرف عنهم أنهم يعملون عىل نار هادئة.

لو افرتضنا جدالً تنازل إيران عن ملف اليمن، اليس 

هذا يأيت بعد خسارتهم الشكلية ملعركتهم هناك مع 

الجيش  وتقدم  األخرية،  الحوثية  اإلنتكاسات  توايل 

الوطني..

فطريف  القارصه،  عقولنا  إستيعاب  من  أكرب  اللعبة 

الحوار هو من أعدائنا، وإي تنازل من هذا الطرف 

او ذاك يأيت يف سياق ”أعطى من ال ميلك إىل من ال 

يستحق».

األوروبيني،  أعدائنا  ومعها  إيران  إنتصارات  ستتواىل 

وذلك  اليمن،  يف  إيران  متثلية  أو  دور  إنتهاء  بعد 

بأنهم - أي هذان الطرفان - لن يقدموا يورو واحد 

وال تومان إلعادة إعامر اليمن، وسيكون علينا نحن 

أيضا رصف مليارات أخرى لذلك، فهم يرون أننا من 

دمر اليمن، وليسوا هم.

بينام  إيران  إنتصارات  ومعها  هزامئنا  تتواىل  وهكذا 

يف  القابع  وذاك  وهمية،  إلنتصارات  نصفق  نحن 

ينتظر  أو  يفكر  وهو  فيه،  مبيلء  يضحك  طهران 

اوامر ِمن َمن نظن انهم أصدقائنا لدور جديد عليه 

املايل  نزيفنا  معه  ليستمر  منطقتنا،  يف  يلعبه  أن 

والبرشي، بينام دمائهم آمنة يف عروقهم.

لعل خيوط التآمر بدأت تتضح بشكل جيل بتواطىء 

إيران  رأسها  وعىل  املنطقة  يف  أذنابهم  مع  الغرب 

تحرير  اليوم هو  أمامنا  ماثل  وذيولها، وخري شاهد 

والحمالت  الحوثيني،  دنس  من  الحديدة  ميناء 

لوقف  التحالف  دول  وبقية  اإلمارات  عىل  الغربية 

الباطل  هذا التحرير، وكشأن جل معارك الحق مع 

يسعى  بعيد  من  تلوح  النرص  بشائر  تبدأ  وعندما 

وسياسية  إعالمية  قوه  من  ميلك  ما  بكل  الغرب 

إليقافه، ألنهم يف الحقيقة يريدون لهذه الحرب أن 

تستمر إلستنزاف جيوب دول الخليج املستنزفة أصالً 

من جانب وتحقيق أطامعهم يف تقسيم املقسم من 

ولهذا  آخر،  جانب  من  املنطقة  يف  إذنابهم  خالل 

يريدون  رأيناها يف سوريا وغريها، ال  املشهد نظائر 

إنتصار طرف عىل آخر، فجل همهم أن تستمر هذه 

الحروب، فبإستمرارها تتحق مقاصدهم.

إن تحرير ميناء الحديدة من قبضة الحوثيني يعني 

إليهم  السالح  تدفق  ووقف  عليهم  الخناق  تضييق 

األمر  إنتهائها،  أو  الحرب  أمد  تقصري  يعني  وهذا 

الذي ال يريده الغرب.

ولعلنا نصحو يوماً ونكتشف أن معركة الحديدة يف 

ذاتها كانت طُعامً وإبتلعناه، ومل تكن سوى لعبه مل 

نتفطن لها، لنكتشف بعدها أن الطريق إىل صنعاء 

واملؤامرات  السياسة  بألغام  ومليئة  زالت طويله  ال 

ومعهم  األمة  ورائها مجوس هذه  والخيانة  والغدر 

اليهود والنصارى ..

..  ..

.
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:

وقال يف حوار مع مجلة (درع الوطن)  بانه تم وضع 

 2019  –2014 سنوات   5 ملدة  للمعهد  اسرتاتيجية 

وذلك  رئيسية  وأهداف  ورسالة  رؤية  وتشتمل عىل 

بعد عملية تقييم شاملة للعملية التدريبية يف املعهد، 

والدفاع  الجوبة  القوات  معهد  يكون  أن  ونسعى 

الجوية  للقوات  معاهد  عرش  أفضل  ضمن  الجوي 

منتسبي  بتأهيل  وذلك  العامل  يف  الجوي  والدفاع 

األساليب  بأفضل  الجوي  والدفاع  الجوية  القوات 

التدريبية ومبا يحقق أهداف القوات الجوية والدفاع 

النهائية  املرحلة  يف  املعهد  بأن  وأوضح  الجوي. 

قبل  من  الدراسية  الساعات  اعتامد  عىل  للحصول 

بعض الجامعات العاملية متهيداً للحصول عىل شهادة 

املاجستري لطالب املعهد.

وفيا يأيت نص الحوار :

هل لكم أن تحدثونا عن مراحل تطور معهد القوات 
الجوية والدفاع الجوي  ؟

بثالث  الجوي   والدفاع  الجوية  القوات  معهد  مر 

مراحل أساسية منذ إنشائه املرحلة.

األوىل هي إنشـاء مدرســة للدفــاع الجـوي بتاريـخ 

الثانية  املرحلة  أما  البطني  بقاعدة   1980  /  8  /  1

فهي انتقال مدرسة الدفاع الجوي عــــام 1982 إىل 

معسكر آل نهيان ويف املرحلة الثالثة تم  صدور أمر 

تشكيل معهد القوات الجوية والدفاع الجوي بتاريـخ 

2 / 6 / 1991 يف موقعه الحايل مبدينة زايد العسكرية.

ما هي االسرتاتيجية التي تم وضعها ملعهد القوات 
الجوية والدفاع الجوي  ؟

تم وضــع اســرتاتيجيــة للمعهــد ملـدة 5 ســـنوات 

(2014 – 2019) وتشتمل عىل رؤية ورسالة وأهداف 

 ..

.:
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للعملية  شاملة  تقييم  عملية  بعد  وذلك  رئيسة 

التدريبية يف املعهد،  ومتثل هذه االسرتاتيجية الخطوة 

الجوية  القوات  األوىل يف سبيل تحقيق رؤية معهد 

يف توجهنا الجديد نحو تطبيق أفضل املامرسات يف 

القوات  وتأهيل ضباط وضباط صف وجنود  إعداد 

و  التخصيص  التدريب  يف  الجوي  والدفاع  الجوية 

القتايل  واالستخدام  الجوية  بالقوة  الكامل  اإلملام 

الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  أسلحة  لجميع 

الوظائف  كافة  يف  العمل  عىل  قادرين  يكونوا  ليك 

بوحدات القوات لجوية والدفاع الجوي ونتطلع اىل 

أن يكون معهد القوات الجوبة والدفاع الجوي ضمن 

أفضل عرش معاهد للقوات الجوية والدفاع الجوي يف 

العامل وذلك بتأهيل منتسبي القوات الجوية والدفاع 

الجوي بأفضل األساليب التدريبية ومبا يحقق أهداف 

القوات الجوية والدفاع الجوي.

ليك  وضعتموها  التي  الرئيسية  األهداف  هي  ما 
الجوية  للقوات  املستقبلية  الرؤية  مع  تتناسب 

والدفاع الجوي؟
إن ما يطرحه معهد القوات الجوية والدفاع الجوي 

يأيت  إمنا  العسكرية   الرصوح  كافة  تطرحه  وما 

انسجاماً مع توجهات دولة اإلمارات العربية املتحدة 

االهتامم  وهو  املسلحة  للقوات  العامة  والقيادة 

بالعنرص البرشي ونحن يف املعهد نعمل  عىل تأهيل 

ضباط وضباط صف القوات الجوية والدفاع الجوي 

ومجندي الخدمة الوطنية بالرتكيز عىل القوة الجوية 

الجوي  الدفاع  أسلحة  لجميع  القتايل  واالستخدام 

بإتقان  العمل  عىل  قادرين  جويني  ضباط  وتأهيل 

املكون  خاليا  جميع  يف  والعمليات  التامرين  يف 

الجوي ضمن قوة الواجب املشرتكة وتخريج ضبـاط 

وظروف  الثقل  مراكز  ودراسة  تحليل  عىل  قـادرين 

املناسبة  األسلحـة  واختيار  األهداف  ودراسة  التأثري 

املشرتكة  للعمليات  الضباط  تهيئة  عىل  نعمل  كام 

وذلك بتعليـم املبادئ األساسيـة للعمليـات املشرتكة 

والجـوانب األساسية للعمليات الربية والبحرية.

والدفاع  الجوية  القوات  معهد  مدى ساهم  أي  اىل 
الجوية  والقوات  املسلحة  القوات  رفد  يف  الجوي 
أن  بعد  العالية  الحرفية  ذات  املؤهلة  بالكوادر 
والنظرية  الدراسية  الربامج  من  سلسلة  يتلقون 

والتدريبية ؟
الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  معهد  مهمة  ترتكز 
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وأفراد  صف  وضباط  ضباط  وتأهيل  تدريب  يف 

القوات الجوية والدفاع الجوي للقيام مبهام وواجبات 

وظائفهم بكل كفاءة واقتدار من خالل تقديم تعليم 

التخصصية  للدورات  عاٍل  مستوى  عىل  وتدريب 

عىل  للمحافظة  املعهد  مرتب  وتدريب  والتأهيلية، 

مرشد  مع  يتوافق  ومبا  واإلدارية،  القتالية  كفاءتهم 

التدريب الصادر عن قيادة القوات الجوية والدفاع 

ملجندي  التخصيص  التدريب  إىل  باإلضافة  الجوي، 

الخدمة الوطنية.

معايري  وفق  التعليم  إتاحة  عىل  املعهد  يف  ونعمل 

تم  التي  الرؤية  مع  يتواكب  وهذا  العاملية،  الجودة 

اعتامدها حيث نقوم  بتقديم تعليم وتدريب عىل 

مستوى عايل والعمل عىل تطوير وتحديث املناهج 

الدراسية ومبا يتامىش مع الرؤية املستقبلية للقوات 

التدريب  أساليب  وتطوير  الجوي  والدفاع  الجوية 

التعليم  وتطبيق  التقنيات  احدث  واستخدام 

وتأهيل  تدريب  عىل  املعهد  ويعمل  االلكرتوين. 

األول  االحتياط  وتدريب  الوطنية  الخدمة  مجندي 

ضمن الخطة العامة للقوات املسلحة.

املراجع  وتطوير  مراجعة  دامئا عىل  املعهد  ويحرص 

لتدريب  وتجهيزها  التدريبية  والنرشات  والكراسات 

قيادة  يف  املعنية  الجهات  مع  بالتنسيق  الدورات 

القوات الجوية والقيادة العامة للقوات املسلحة.

حيث  من  املقبلة  للمرحلة  تطلعاتكم  هي  ما 
الجوية والدفاع  القوات  املساهمة يف تطوير معهد 
الجوي ومبا يتناسب مع تطلعات وتوجيهات قيادتنا 

الرشيدة ؟
، وهناك  للمعهد  تطوير شاملة  لدينا سياسة  توجد 

بحيث  التعليمية  املجاالت  لتوسيع  خطة مستقبلية 

الدورات  ملعظم  الرئييس  املرجع  هو  املعهد   يكون 

واملؤهالت املطلوبة ملنتسبي القوات الجوية والدفاع 

الجوي، حيث يتم إيالء هذا املوضوع أهمية قصوى 

العلم  يف  املستمر  للتطور  نظراً  وذلك  املعهد  يف 

العسكري وبشكل خاص يف القوة الجوية نعمل عىل 

مستمرة،  بصفة  املعهد  يف  الدراسية  املناهج  تطوير 

يف  الدورات  مناهج  ضمن  عمل  ورش  عقد  مع 

مواضيع هامة يتم تحديدها بعناية بالغة، مع تطوير 

أسلوب  باعتامد  وذلك  والتقييم  التدريب  أساليب 

املناقشة واألوراق البحثية القصرية والتوسع يف إجراء 

بشكل  النظرية  االمتحانات  من  والتقليل  التامرين 

للبحث  الوقت  من  متسع  الطالب  إعطاء  مع  كبري، 

واالطالع واملشاركة بحيث يعترب الطالب هو املحور 

الرئيس للتدريب يف املعهد.  

تعترب الخدمة الوطنية رشف عظيم وواجب وطني 
بسيطاً  جزءاً  الوطن  أبناء  خاللها  من  يرد  مقدس 
القيادة  توجهات  متثل  كونها   ، عليهم  جامئله  من 
العليا يف الدولة إلعداد أجيال جديدة من أبناء هذا 

الوطن فهل ساهم معهد القوات الجوية والدفاع يف 
استقطاب مجندي الخدمة الوطنية ؟

القوات  يف  الوطنية  الخدمة  نظام  تطبيق  يعترب 

املسلحة لدولة االمارات العربية املتحدة من أهم مثار 

رؤية قيادتنا الرشيدة إلعداد أجيال جديدة من أبناء 

هذا الوطن قادرون عىل تحمل املسؤولية، مستعدون 

للتضحية والفداء للدفاع عن وطننا الغايل بكل عزم 

وثبات متسلحني بكافة فنون الحرب الحديثة وعىل 

تواجه  التي  التهديدات  بكافة  كامل  وإدراك  وعي 

منطقتنا، وبطبيعة رصاعات املستقبل بكل ما تحمله 

الجوية  القوات  معهد  يقوم  حيث  تحديات  من 

والدفاع الجوي بتدريب مجندي الخدمة الوطنية من 

خالل الدورات التخصصية والتي تؤهلهم للعمل يف 

كافة تخصصات القوات الجوية والدفاع الجوي.

التدريب  دورات  وتقييم  تحليل  ذلك  بعد  ويتم 

التخصيص ملجندي الخدمة الوطنية بصفة دامئة وبناء 

الدورات  املستفادة من عقد  والدروس  النتائج  عىل 

السابقة يتم تطوير وتحديث مناهج هذه الدورات 

أفضل  إىل  والوصول  االستفادة  تعظيم  يتم  بحيث 

التي تتامىش مع تطوير الخطة االسرتاتيجية  النتائج 

لتدريب الخدمة الوطنية. 

ما حجم التعاون بني معهد القوات الجوية والدفاع 
الجوي  واملؤسسات التعليمية األخرى داخل الدولة 

وخارجها؟
يسعى معهد القوات الجوية والدفاع الجوي  لخلق 

الدولة  داخل  التعليمية  املؤسسات  بني  بناء  تعاون 

وخارجها، حيث يتم التعاون والتنسيق مع املنشآت 

بهدف  املدنية  والجامعات  العسكرية  التعليمية 

5
2019 –2014



71

وذلك  األكادميي  التدريب  مجال  يف  الخربات  تبادل 

التخصصات  الزائرين يف مختلف  بتبادل املحارضين 

ومعاهد  الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  معهد  بني 

ومدارس القوات املسلحة والعمل عىل توحيد املراجع 

العامة  املواد واملوضوعات  والنرشات يف  والكراسات 

املعاهد  جميع  يف  تدريسها  يتم  والتي  املشرتكة  و 

واملدارس العسكرية.

واملعهد حاليا يف املرحلة النهائية للحصول عىل اعتامد 

الساعات الدراسية من قبل بعض الجامعات العاملية 

متهيداً للحصول عىل شهادة املاجستري لطالب املعهد.

عن  الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  معهد  أعلن 
املعهد  من قيادة  أنشاء متحف عسكري استشعاراً 
بالحاجة إيل وجود متحف يُوثق ملسرية املعهد عرب 
القوات  ملتحف  نواة  يكون  وليك  الطويلة  رحلته 
أعطيتنا  فهل  املستقبل  يف  الجوي  والدفاع  الجوية 

فكره عن هذا املرشوع ؟
عام 2015  املتحف  يف 23 ديسمرب  افتتاح  تم  لقد 

عىل  التعرف  يف  يساهم  ما  كل  جنباته  بني  ويضم 

تاريخ  املعهد، فهناك اللوحات التعريفية وامللصقات 

التي لخصت التحول الذي شهده املعهد، منذ أن كان 

التذكارية  الصور  وجاءت  واحد  درايس  فصل  يضم 

زيارات  مثل  الشخصيات،  كبار  لزيارات  توثق  التي 

لحفالت  التوثيق  وكذلك  والعربية،  األجنبية  الوفود 

تخريج الدورات املتنوعة. 

ومل يغفل التوثيق رصد األسلحة واملعدات واآلليات 

العسكرية املتنوعة، التي كان ومازال يجري التدريب 

عليها ووفقا لتطورها وتحديثها عيل مر السنني. 

كام تم التوثيق ملناهج وكراسات التدريب للدورات 

كانت  التي  الطباعة  وأجهزة  املختلفة،  التدريبية 

للز ي العسكري  الوقت، إضافة  مستخدمة يف ذلك 

مبختلف أنواعه وأشكاله عالوة عىل ذلك تم التوثيق 

للقادة الذين تعاقبوا عىل قيادة املعهد وعرب مسريته 

قيادة  عىل  تعاقبوا  الذين  القادة  وكذلك  الطويلة، 

القوات الجوية والدفاع الجوي  ومنذ الرعيل األول 

استخدمتها  التي  للطائرات  التوثيق   أيضا  تم  كام 

(املستخدمة  الطويلة  مسريتها  عرب  الجوية  القوات 

التوثيق  تم  ) كام  الخدمة  والتي خرجت من  حاليا 

لشهداء القوات الجوية والدفاع الجوي وحتى يومنا 

هذا. 

ومل يغفل التوثيق إضافة الخدمة الوطنية والتعبري عن 

مراحلها املختلفة ومنذ استقبال الدفعة األويل ويضم 

املتحف ركنا للهدايا التذكارية واألوسمة التي منحت 

املتنوعة  الصور  تجميع كل هذه  تم  ولقد  للمعهد، 

للتوثيق يف عرض تلفزيوين جذاب ، يحيك قصة  نشأة 

ومراحل تطور معهد القوات الجوية والدفاع الجوي 

، ولن يقف هذا األمر عند هذه املرحلة بل سيستمر 

الجهد وعيل الدوام لتطوير وتحديث متحف معهد 

القوات الجوية والدفاع الجوي.

تعد املكتبات من أهم املعامل التي تدل عىل مستوى 
التقدم الحضاري والثقايف لدى شعوب العامل، فهي 
وتاريخها،  األمة  تراث  يحفظ  الذي  املعلومات  كنز 

هل أعطيتنا فكرة عن مكتبة املعهد ؟
تتلخص فلسفة مكتبة معهد القوات الجوية والدفاع 

وتقديم  والفكري  الثقايف  املستوى  رفع  يف  الجوي 

القرائية  امليول  وإشباع  والثقافية  املكتبية  الخدمات 

وجود  ألهمية  ونظرا  لزوارها.  البحثية   والحاجات 

وتوفري  مساعدة  من  تقدمه  ملا  املعهد   يف  املكتبة 

مادة  من  يحتاجه  مبا  الباحث  وتزويد  املعلومة، 

مكتبة  فإن  والعلمي  الثقايف  املستوى  ورفع  علمية 

معهد القوات الجوية والدفاع الجوي  تعترب إحدى 

ركائز املعهد العلمية والثقافية، ولذلك تضم املكتبة 

يف  العلمية  واملوسوعات  واملراجع  الكتب  أحدث 

شتى املجاالت، وتم مؤخراً إنشاء مكتبات تخصصية 

كمبادرة يف األجنحة تحت مسمى ” مكتبة الطالب 

” وتم إمداد هذه املكتبات باملراجع التخصصية التي 

يكلف  التي  والدراسات  البحوث  الطالب يف  تساعد 

بها أثناء الدورة.

تقنياً  املكتبة  تطوير  عىل  حاليا  العمل  وجاري 

وربطها بالعديد من الجهات العلمية داخل وخارج 

مع  يتواصلوا  أن  املكتبة  لزوار  بحيث ميكن  الدولة، 

كافة الجهات الثقافية والعلمية عىل مستوى العامل، 

املراجع  جميع  عىل  االطالع  إمكانية  إىل  باإلضافة 

والكتب يف شتى املجاالت دون قيود مالية أو حقوق 

ملكية فكرية.
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 .

التي  الجديدة  التجارية  الحروب  أن  يف  شك  وال 

دونالد  تويل  منذ  الظهور  يف  إرهاصاتها  بدأت 

يف  املتحدة  الواليات  يف  السلطة  مقاليد  ترامب 

يناير من العام 2017 هي تجسيد واضح لعالقة 

تجاري  هو  ما  بني  املتبادل  والتأثري  التفاعل 

األمن  فقضايا  أمني وسيايس،  وما هو  واقتصادي 

القومي كانت حارضة يف كل اإلجراءات الحامئية 

التي أعلنها الرئيس ترامب ضد العديد من دول 

يونيو  يف  أعلن  فحينام  األخرية،  اآلونة  يف  العامل 

2018 فرض رضائب جديدة عىل واردات الصلب 

الكندي تزرع بأنها لحامية األمن القومي األمرييك، 

وحينام أعلن يف مايو 2018  أنه أمر وزارة التجارة 

والشاحنات  السيارات  استرياد  يف  تحقيق  بفتح 

اذا  ما  بتحديد  ذلك  ربط  فإنه   ، الغيار  وقطع 

كان ذلك يلحق رضرا باألمن القومي األمرييك أم 

ال؟. ومن ناحيتها فإن الدول التي تعرضت لهذه 

اإلجراءات الحامئية الجديدة أعلنت أنها ستتخذ 

إجراءات مامثلة حامية ملصالحها وأمنها القومي.

:

 ..

يطرحه  الذي  للتعريف  وفقاً  التجارية،  الحروب 

بشكل  ترتبط  االقتصاديون،  واملحللون  الخرباء 

الدول  تتخذها  التي  الحامئية  باإلجراءات  وثيق 

ضد بعضها البعض، وتكون فيها كل دولة متأهبة 

التخاذ قرارات تجارية ضد دولة أخرى من خالل 

الجمركية.  كالتعريفة  التجارية  املعوقات  زيادة 

بني  انتقامية  خطوات  اإلجراءات  هذه  وتثري 

عنه  ينتج  الذي  األمر  البعض،  وبعضها  الدول 

العامل  التجارية عامليًا. وقد شهد  التوترات  زيادة 

البعيد  التاريخ  التجارية يف  الحروب  العديد من 

والقريب، كان أبرزها حرب االستقالل األمريكية 
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خالل الفرتة (1783-1775)، والتي نشبت بسبب 

مبوجبه  فرضت  الذي  هند“،  تاونز  ”قانوين 

اإلمرباطورية الربيطانية رضائب عىل مستعمراتها، 

ما دفع األمريكيني إىل تهريب الشاي من هولندا 

لتاليف دفع رضيبة االسترياد لربيطانيا، وانضم إليهم 

املستورد،  الربيطاين  الشاي  بيع  برفضهم  التجار 

الجيش  لها  تصدى  مظاهرات  إىل  األمر  وتحول 

اندالع  إىل  أدى  ما  بوسطن)،  (مذبحة  الربيطاين 

وتجددت   ،1775 عام  أبريل  يف  عسكرية  حرب 

التاسع  القرن  من  الثاين  الربع  يف  الحرب،  هذه 

األوىل(1839-1842)  األفيون  حرب  مع  عرش، 

والصني،  بريطانيا  بني   (1857-1860) والثانية 

واسترياد  زراعة  من  الحد  الصني  محاولة  بعد 

األفيون، ما دفع بريطانيا إىل التصدي لهذا القرار 

من  تجنيها  كانت  التي  الكبرية  لألرباح  حامية 

هذه التجارة. وكانت من نتائجها احتالل املوانئ 

مستعمرة  إىل  كونج  هونج  وتحول  الصينية، 

بريطانية. كام أن حالة الكساد الكبري التي شهدها 

كانت  والتي  املايض،  القرن  ثالثينيات  يف  العامل 

نتيجة للسياسة الحامئية التي اتبعتها بعض الدول 

آنذاك، وما ترتب عليها من تفّيش البطالة كانت 

أحد األسباب وراء اندالع الحرب العاملية الثانية، 

فاألزمة املالية التى ترتبت عىل الكساد الكبري مل 

تقترص فقط عىل الواليات املتحدة األمريكية وإمنا 

العامل،  امتدت إىل دول أوروبا والعديد من دول 

كام مل تقترص تأثرياتها عىل الجوانب  االقتصادىة، 

األنظمة  من  عدد  بوصول  عالقة   لها  كان  وإمنا 

األزمة  استغالل  طريق  عن  للحكم  الديكتاتورية 

هذه  رأس  عىل  وكان  بحلها،  وعود  وتقديم 

أملانيا،  ىف  والنازية  هتلر  أدولف  التغريات صعود 
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كان  ما  وهو  إيطاليا،  ىف  والفاشية  وموسولينى 

مقدمة لنشوب الحرب العاملية الثانية، التى ميكن 

اعتبار الكساد واألزمة االقتصادية السبب الرئييس 

الندالعها.

من  العديد  أن  ورغم  هذا،  وقتنا  إىل  وبالعودة 

الحامئية  اإلجراءات  أن  يرون  واملحليني  الخرباء 

التي اتخذتها إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب 

ال  األخرية  اآلونة  يف  العامل  دول  من  العديد  ضد 

ترقى إىل ”الحروب التجارية“، إال أن الواقع يؤكد 

أنها بالفعل متثل حروباً فعلية، خاصة أن أطرافها 

وسط  حلول  أي  ويرفضون  مبواقفهم  يتمسكون 

ويهددون باتخاذ املزيد من اإلجراءات التصعيدية 

ضد بعضهم البعض. ولعل الجميع يتذكر أن بداية 

ظهر  الجديدة  التجارية  الحروب  عن  الحديث 

أول مرة يف الحمالت االنتخابية للرئيس األمرييك 

دونالد ترامب حينام تعهد بالعودة إىل الحامئية 

التجارية، ويف خطاب التنصيب الذي ألقاه يف يناير 

من العام 2017 عاد وأكد عىل ذلك حينام شدد 

عىل اتخاذ اإلجراءات التي تضمن حامية الصناعة 

الوطنية والعامل األمريكيني ترجمة للشعار الذي 

طرحه ”مصلحة أمريكا أوال وقبل كل يشء آخر“. 

ومنذ ذلك التاريخ وترامب يؤكد يف كل خطاباته 

عىل أن الواليات املتحدة ستحافظ عىل مصالحها 

األمرييك،  القومي  باألمن  ترتبط  ألنها  التجارية، 

اسرتاتيجية  بوضوح  جسدته  الذي  النحو  عىل 

ديسمرب  يف  أعلنها  التي  األمرييك  القومي  األمن 

من العام 2017، والتي أكدت عىل رضورة القيام 

العامل  لصالح  األمريىك  االقتصاد  بـ“تجديد 

والرشكات األمريكية، وهذا أمر رضورى الستعادة 

قوتنا الوطنية“، ونصت اسرتاتيجية األمن القومي 

تتسامح  لن  املتحدة  الواليات  أن  عىل  رصاحة 

إىل  وستسعى  املزمنة  التجارية  ”االنتهاكات  مع 

بل  ومتبادلة“.  وعادلة  حرة  اقتصادية  عالقات 

يف  أعلن  ترامب  دونالد  األمرييك،  الرئيس  أن 

شهر مارس 2018، عن تأييده للحروب التجارية، 

بفرض رضيبة عىل  قراره  بشأن  الجدل  يف خضم 

عىل حسابه  وكتب  واأللومنيوم.  الصلب  واردات 

”تخرس  املتحدة  الواليات  :إن  قائالً  تويرت  مبوقع 

التجارية“، وأنه  العمليات  الدوالرات يف  مليارات 

بإمكانها ”االنتصار بسهولة“ يف الحروب التجارية. 

واعترب ترامب أن هذه الحروب ”أمرا جيدا“.

إدارة  بدأت  التي  الحامئية  اإلجراءات  وتعيد 

ضد  تطبيقها  ترامب  دونالد  األمرييك  الرئيس 

ويونيو  مايو  شهري  يف  العامل  دول  من  العديد 

التجارية  الحروب  األذهان  إىل   2018 العام  من 

تداعيات  من  عليه  تنطوي  وما  التاريخية، 

بهذه  املعنية  الدول  تقترص فقط عىل  لن  سلبية 

اإلجراءات بل قد تشمل معظم دول العامل أيضاً، 

فقد أعلنت الواليات املتحدة فرض رسوًما جمركية 

عىل واردات بالده من الصلب واألملنيوم من أوروبا 

وكندا واملكسيك، وقبل ذلك فرض الرسوم نفسها 

الرئيس  أن  بل  الصني.  من  نفسها  الواردات  عىل 

ترامب سبق وأن هدد بفرض رسوم جمركية عىل 

الواليات  يف  يسّوق  صيني  منتج  ألف  من  أكرث 

املتحدة بقيمة تناهز 50 مليار يورو سنوياً، ورد 

عليه الرئيس الصيني، يش جني بينج، بفرض رسوم 

مامثلة عىل واردات أمريكية إىل السوق الصينية، 

الصينية نحو  الصادرات  تعادل يف قيمتها ضعف 

الواليات املتحدة، أي 100 مليار يورو. أما الدول 

األوروبية وكندا واملكسيك والربازيل التي ترضرت 

ترامب  إدارة  فرضتها  التي  الجمركية  الرسوم  من 

أعلنت أنها ستفرض إجراءات مامثلة . 

السبع  الصناعية  الدول  مجموعة  قمة  وجاءت 

املعروفة باسم  ”جي 7“ والتي انعقدت يف كندا 

يف شهر يونيو 2018 وشارك فيها رؤساء كل من 

الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وأملانيا وكندا 

الخالفات  وترية  اتساع  لتؤكد  واليابان،  وإيطاليا 

داخل املجموعة بسبب إجراءات ترامب الحامئية، 

حتى أن الرئيس ترامب تراجع عن موافقته عىل 

متهام  القمة،  نهاية  يف  الصادر  املشرتك  البيان 

تعهد  بينام   بالنزاهة“،  التحيل  بـ“عدم  كندا 

بالرد عىل  ترودو،  الكندي، جاسنت  الوزراء  رئيس 

تعريفات  فرض  خالل  من  األمريكية  اإلجراءات 

يوليو2018.  من  األول  يف  أمريكية  سلع  عىل 
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القمة إىل نظام  الصادر عن  البيان املشرتك  ودعا 

تجاري يستند إىل قواعد عادلة، وشدد عىل أهمية 

الحد  عىل  والعمل  الحامئية،  السياسات  محاربة 

من قيود التعريفات الجمركية وكذلك القيود غري 

الجمركية ووسائل الدعم.

 ...

الحروب التجارية التي يشهدها العامل من حولنا 

قضايا  سياسية حول  من خالفات  بها  يرتبط  وما 

لن  تداعياتها  أن  تؤكد  عديدة  ودولية  إقليمية 

تتوقف عىل الجوانب االقتصادية والتنموية، وإمنا 

ويف  العاملي،  واالستقرار  األمن  إىل  ذلك  ستتجاوز 

لهذه  املحتملة  التداعيات  إىل  اإلشارة  ميكن  هذا 

الحروب التجارية عىل النحو التايل:

1- تزايد املخاوف من أن تؤدي الحروب التجارية 

تصعيد  ورمبا  سياسية،  توترات  إىل  الراهنة 

التجارية  الحروب  خربة  أن  خاصة  عسكري، 

القريب  املايض  يف  العامل  شهدها  التي  التاريخية 

يعزز  ما  ولعل  املآالت،  نفس  إىل  انتهت  والبعيد 

هذا االعتقاد أن الدول املعنية بالحروب التجارية 

للدفاع  القومي  األمن  باعتبارات  تتذرع  الراهنة 

الوقت  يف  واالقتصادية.  التجارية  مصالحها  عن 

ذاته فإن الحروب التجارية الراهنة قد تؤثر عىل 

منط التحالفات السياسية القامئة، وليس أدل عىل 

ذلك من أن اجتامع حلف شامل األطليس ( الناتو) 

الذي انعقد  يف 7 و8 يونيو 2018 يف بروكسل وكان 

يفرتض أن يركز عىل اإلنفاق العسكري والقدرات 

العسكرية، فإنه ناقش الخالفات التجارية القامئة 

بني الواليات املتحدة والدول األعضاء يف الحلف، 

ما يعني أنه إذا استمرت هذه الحروب التجارية، 

بني  السيايس  التوافق  لعدم  مصدراً  متثل  فرمبا 

الدول املنضوية يف الحلف يف املستقبل.

يتعلق   التجارية  للحروب  اآلخر  التأثري   -2

التي قد ترتتب عليها، مبعنى  السياسية  التوترات 

آخر فإن هذه الحروب قد تثري خالفات سياسية 

تعزز  أو  فيها،  الداخلة  الدول  بني  ”كامنة“ 

فالحرب   ، بينهام  القامئة  السياسية  الخالفات 

التجارية التي تقودها الواليات املتحدة ضد الصني 

إىل  تدفعهام  قد  األورويب  االتحاد  دول  وبعض 

إقليمية  ملفات  تبني مواقف سياسية مغايرة يف 

ودولية أخرى، ولعل االنقسام الواضح يف املواقف 

الدولية من قرار الرئيس األمرييك دونالد ترامب 

االنسحاب من االتفاق النووي يف مايو من العام 

الذي  الوقت  2018 دليل واضح عىل ذلك، ففي 

القرار  هذا  عن  ترامب  الرئيس  إدارة  فيه  تدافع 

باعتباره رضورة الحتواء الخطر اإليراين، فإن الدول 

النووي(فرنسا  االتفاق  يف  األطراف  األوروبية 

االتفاق  استمرار  عن  تدافع  وأملانيا)  وبريطانيا 

واالقتصادية  التجارية  ملصالحها  حامية  النووي، 

تعترب  والتي   ، األخرى  هي  الصني  إيران.  مع 

الخصم الرئييس يف الحروب التجارية مع الواليات 

املتحدة، تسعى إىل تعزيز حضورها يف إيران بعد 

اآلونة  يف  األوروبية  الرشكات  من  العديد  إعالن 

للعقوبات  تحسباً  إيران  مع  انسحابها  األخرية 

األمريكية الجديدة ضد إيران والتي ستدخل حيز 

التنفيذ خالل األشهر املقبلة.

انهيار  إىل  التجارية  الحروب  تؤدي  قد   -3

مالية  أزمة  حدوث  ثم  ومن  العاملية   التجارة 
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عاملية جديدة، األمر الذي قد يؤدي بالتبعية إىل 

العامليني،  واألمن  لالستقرار  محتملة  تهديدات 

شهدها  التي  املالية  األزمة  يتذكر  الجميع  ولعل 

العامل يف العام 2008، وما نجم عنها من تداعيات 

من  والهشة،  الضعيفة  االقتصاديات  عىل  سلبية 

تنامي البطالة وانتشار الفقر، وما ترتب عليها يف 

كبرية  ومظاهرات  احتجاجات  من  املطاف  نهاية 

تقويض  يف  أسهمت  العامل  دول  من  العديد  يف 

يف  املستبعد  من  وليس  فيها.  واالستقرار  األمن 

اآلن  العامل  يشهدها  التي  التجارية  الحروب  ظل 

العامل  دول  من  والعديد  املتحدة  الواليات  بني 

ما  وهذا  جديدة،  عاملية  مالية  أزمة  تندلع  أن 

شهر  يف  الدويل  البنك  عن  صدر  تقرير  عنه  عرب 

يعود  أن  من  واضح  بشكل  حذر   ،2018 يونيو 

العامل مرة أخرى ملستويات التجارة الدولية التي 

كان يعاين منها خالل عام 2008، وذلك بالتزامن 

الجمركية  الرسوم  إجراءات  والبدء يف  تفعيل  مع 

الرئيس  التي فرضتها  حكومة  والتدابري الحامئية 

األمرييك ”دونالد ترامب“ عىل واردات بالده من 

األلومنيوم والصلب، ذلك باإلضافة إىل التهديدات 

بفرض رسوم جمركية جديدة متبادلة بني الواليات 

إدارة  قيام  والسيام  والصني،  األمريكية  املتحدة 

”ترامب“ بإلغاء االستثناءات الخاصة بالحلفاء مثل 

أن  الدويل  البنك  وتوقع  وكندا.  وأوروبا  املكسيك 

القانونية  املستويات  التعريفات إىل  ينتج تصاعد 

املسموح بها يف انخفاض أو تدين تدفقات التجارة 

العاملية لتصل إىل نسبة %9، وبذلك فهي تتشابه 

كانت  التي  االنخفاض  مستويات  مع  كبري  لحد 

تعاين منها أثناء األزمة االقتصادية العاملية املاضية. 

فإن  جديدة،  مالية  ألزمة  العامل  تعرض  حال  ويف 

ورمبا  حدة،   أكرث  ستكون  املرة  هذه  تداعياتها 

تزعزع استقرار العديد من دول العامل كام حدث 

إبان أزمة عام 2008. 

الراهنة، وما قد يرتتب عليها  التجارية  فالحروب 

من تباطؤ يف حركة النمو العاملي ، قد تؤدي إىل 

تداعيات اقتصادية خطرية ال ميكن للدول الفقرية 

املشكالت  أن  بل  احتوائها،  منها  النامية  وحتى 

قد  الدول  هذه  تواجهها  قد  التي  االقتصادية 

تؤدي إىل اندالع نزاعات وانتشار ظروف مهددة 

ما  وهذا  والدويل،   اإلقليمي  واالستقرار  لألمن 

تضمنه تقرير صدر عن البنك الدويل يف يوليو عام 

2017، لفت بوضوح االنتباه إىل أن الدول النامية 

واالقتصادات الناشئة هي أكرث املناطق التي سوف 

تتأثر بشكل سلبي نتيجة اإلجراءات الحامئية التي 

يتم اتخاذها يف الوقت الحايل، كام حذرت مديرة 

الدويل كريستني الجارد، يف مارس  النقد  صندوق 

العامل  انزلق  إذا  يربح؛  لن  ”أحداً  أن  من   2018

نحو حرب تجارية“، مؤكدة أن ”الفقراء وحدهم 

إجراءات  وفرض  النمو  تباطؤ  جرّاء  سيخرسون 

وقيود حامئية عىل حركة التجارة الدولية“. 

خامتة
وتريتها  تتصاعد  التي  الجديدة  التجارية  الحروب 

العامل  يف  الكربى  القوى  بني  مسبوقة  غري  بصورة 

تحت دعاوى حامية األمن القومي وضامن املصالح 

التجارية واالقتصادية رمبا تؤدي إىل بيئة مهددة 

لألمن واالستقرار اإلقليمي والدويل عىل حد سواء، 

الحروب ال تقترص فقط  تأثريات هذه  أن  خاصة 

عىل أطرافها، وإمنا تتجاوز ذلك إىل االقتصاديات 

الهشة والضعيفة يف العديد من دول العامل التي 

الناجمة  االضطرابات  احتواء  يكون مبقدورها  لن 

جديدة،  عاملية  اقتصادية  أو  مالية  أزمة  أية  عن 

لهذا فإن التحذيرات التي يطلقها صندوق النقد 

الدولية  واملنظامت  الهيئات  من  وغريه  الدويل 

أو  رابح  ال  الراهنة  التجارية  الحروب  أن  من 

من  االعتبار  بعني  تؤخد  أن  ينبغي  فيها  منترص 

تكون  أن  ينبغي  والتي  الكربى،  القوى  جانب 

أكرث األطراف حرصاً عىل االلتزام مبعايري وضوابط 

التجارة العاملية العادلة، حتى ال ينزلق العامل إىل 

أزمات مالية أو اقتصادية تهدد أمنه واستقراره. 
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يختلف األمن االسرتاتيجي عن النهج األكرث تكتيكية 

املعركة) من  لنجاح ساحة  أسايس  أمر  لألمن (وهو 

حيث أنه عاملي بطبيعته ويجب أن يأخذ يف االعتبار 

الحالية.  القدرات  وكذلك  املستقبلية  التهديدات 

عادة ما تركز التطبيقات التكتيكية لألمن عىل حامية 

القوة وحامية األصول الرئيسية ، يف حني أن التطبيق 

االسرتاتيجي موجه نحو تأسيس والحفاظ عىل رشوط 

طويلة األجل لضامن النجاح الوطني. ال ميكن النظر 

عن  مبعزل  صحيح  بشكل  االسرتاتيجي  األمن  إىل 

األساسيات االسرتاتيجية األخرى. عىل سبيل املثال ، 

يتعلق األمر بالتعاون االسرتاتيجي مبعنى أن الحلفاء 

يوفرون األمن املطول والقوة املضافة لألمة ، واألمن 

االسرتاتيجي رضوري لحرية العمل ، ألنه إذا قامت 

تعد  مل  فإنها   ، األسايس  بأمنها  بالتضحية  دولة  أي 

قادرة عىل العمل بحرية و بشكل مستقل بني الدول 

األخرى.

من األمثلة الواضحة عىل االستخدام الحصيف لألمن 

االسرتاتيجي لدولة اإلمارات العربية املتحدة تطوير 

خط أنابيب النفط الخام يف أبوظبي (الذي يضمن 

الوصول إىل األسواق العاملية حتى لو تم حظر مضيق 

هرمز) من خالل تطوير نظام نقل ميتد من حبشان 

إىل الفجرية. التكرار يف الحصول عىل رشكتني عامليتني 

من فئة الخمس نجوم (االتحاد واالمارات) ، والتي 

تضمن الوصول إىل السياحة يف دولة اإلمارات العربية 

 ، صعوبات  النقل  رشكة  واجهت  لو  حتى  املتحدة 

وميناء  عيل  (جبل  الفائضة  امليناء  قدرات  وتطوير 

راشد وميناء زايد وخور فكان) اآلخرين) التي متنح 

املرونة لدعم التجارة الدولية الحيوية لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

االسرتاتيجي  األمن  يوفر  آخر  مفهوم  هي  املرونة 

الدولة عىل  الوطنية هي قدرة  األسايس. إن املرونة 

والتحمل  واالستعداد  املتغرية  الظروف  مع  التكيف 

ذلك  كان  سواء   ، االنقطاع  من  برسعة  والتعايف 

بسبب الحرب أو الكوارث الوطنية أو كارثة أخرى. 

 NCEMA تعمل   ، املتحدة  العربية  اإلمارات  يف 

االستجابة  وتقوية  الوطنية  القدرات  مامرسة  عىل 

 :

. :

john.ballard@ndc.ac.ae

تتعايش  أن  ميكن  اإلمارات  أن  لضامن  والتصميم 

تم  وقد  األنواع.  مختلف  من  األزمات  من  وترتد 

الوطنية  القيادة  خالل  من  الوطنية  املرونة  تعزيز 

وبناء  الوطنية  للثقافة  املنتظم  والتعزيز  النشطة 

الفريق الوطني - وكلها واضحة بشكل خاص يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

ومع ازدياد تعقيد أمننا اإلقليمي ، يجب عىل القادة 

لضامن  وبقصد  بحرية  يترصفوا  أن  االسرتاتيجيني 

الرخاء الوطني ، ولكن خلف الكواليس تظل الجهود 

املبذولة للحفاظ عىل األمن القومي رضورية كجزء ال 

يتجزأ من أي نشاط إرشاك عاملي. للقيام بدور قوي 

للقدرات  حاميتها  الدول ضامن  عىل  يجب   ، دوليا 

واملرونة.  التكرار  توفري  مع   ، األساسية  والخدمات 

لحسن الحظ ، تتمتع دولة اإلمارات العربية املتحدة 

بسمعة جيدة يف كل من هذه القدرات األساسية.
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2015  (5+1)

.

االتفاق النووي ومرشوع إيران التوسعي

حينام قال مستشار الرئيس اإليراين حسن روحاين عيل 

يونيس يف مارس 2015  يف كلمته أمام منتدى“ الهوية 

اإليرانية“ يف طهران:“ إيران أصبحت إمرباطورية كام 

وعاصمتها بغداد، وهي مركز حضارتنا  كانت سابقاً 

التاريخ،  عرب  كانت  كام  اليوم  وهويتنا  وثقافتنا 

فجغرافية إيران والعراق غري قابلة للتجزئة وثقافتنا 

غري قابلة للتفكيك، لذا علينا أن نقاتل معا أو نتحد“، 

الفتاً النظر وقتها إىل ”أن إيران تنوي تأسيس حلف 

البحر املتوسط وباب  اتحادي يف املنطقة،  ميتد إىل 

املندب يف اليمن، لتكوين الهالل الشيعي، الذي ميثل 

أساس اإلمرباطورية اإليرانية“، مل يكن يتصور أن يأيت 

اليوم الذي تنهار فيه هذه ”األحالم“، فإيران اليوم ، 

أو باألحرى مرشوعها التوسعي يف تراجع إن مل يكن 

يف طريقه إىل االنهيار. 

تصورت إيران أن االتفاق النووي مع مجموعة(5+1) 

املرشوع  هذا  لتنفيذ  أخرض  ضوء  مبثابة  هو 

اإلمرباطوري، وبدالً من أن توجه مليارات الدوالرات 

التي حصلت عليها بعد دخول االتفاق النووي حيز 

التنفيذ يف إحداث تنمية حقيقية تنعكس باإليجاب 

وتسليح  لتمويل  وجهتها  اإليراين،  الشعب  عىل 

مرشوعها  تخدم  إرهابية  وجامعات  ميليشيات 

التوسعي يف املنطقة. ويف الوقت الذي كانت تتطلع 

بتغيري سلوكها  إيران  املنطقة إىل أن تقوم  فيه دول 

لألمن  املزعزعة  تدخالتها  عن  وتتوقف  العدايئ 

العالقات  من  جديدة  صفحة  تبدأ  وأن  واالستقرار، 

تراعي حسن الجوار ومصالح شعوب املنطقة يف األمن 

واالستقرار، إذا بها تناور من جديد وتراوغ وتستعرض 

تهديدات  واآلخر  الحني  بني  وتطلق  بل  قوتها 

اململكة  تجاه  وخاصة  املنطقة،  دول  إىل  رصيحة 

العربية السعودية، ومملكة البحرين، بزعزعة أمنها 

واستقرارها من خالل خالياها اإلرهابية والتجسسية، 

كل ذلك بهدف تنفيذ مرشوعها التوسعي يف املنطقة.

السياسات  هذه  يف  التامدي  عىل  إيران  إرصار  مع 

الجوار  دول  تجاه  العدائية  واملامرسات  التدخلية 

بعد  ودول املنطقة بوجه عام، بدأت تتكشف يوماً 

 /
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اآلخر حقيقة مرشوعها التوسعي ، وكيف أنه يعترب 

أزمات  املنطقة من  تشهده  ما  وراء  الرئيس  العامل 

ومروراً  باليمن  بداية  دولة،  أكرث من  ورصاعات  يف 

الخطاب  تأجيج  ونهاية مبحاوالتها  والعراق،  بسوريا 

الطائفي يف املنطقة. وال شك يف أن اململكة العربية 

السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة، قد لعبتا 

الدور األبرز يف كشف حقيقة هذا املرشوع اإليراين، 

إرهابية  خاليا  من   ، إليها  يستند  التي  واألدوات 

الفوىض  إلحداث  مسلحة،  وميليشيات  وتجسسية 

والدمار يف املنطقة، حتى بدأ العامل ينتبه إىل خطورة 

القوى  تعد  ومل  األخرية،  األشهر  يف  املرشوع  هذا 

الكربى تخف قلقها إزاء هذا األمر، فالرئيس األمرييك 

دونالد ترامب والذي يتبنى موقفاً حازماً ضد إيران 

املطاف  نهاية  يف  أعلن  السلطة  تسلمه  بداية  منذ 

من  انسحابه   2018 مايو  من  الثامن  يف  وتحديداً 

االتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات االقتصادية 

يساعدها،  من  ومعاقبة  إيران  عىل  مستوى  بأعىل 

اليورانيوم  بإيقاف تخصيب  قائالً ”إن وعود طهران 

كانت كاذبة“، بينام القوى الكربى (فرنسا وبريطانيا 

وأملانيا) األطراف األوروبية يف االتفاق النووي، ورغم 

أعربت عن  أنها  إال  االتفاق،  تأييدها الستمرار هذا 

والتي  العدائية  اإليرانية  املامرسات  من  انزعاجها 

تقف وراء حالة عدم االستقرار يف املنطقة، وطالبت 

املايض،  أبريل  شهر  نهاية  يف  عنها  صدر  بيان  يف 

بتوسيع نطاق االتفاق ليشمل قضايا مثل الصواريخ 

الباليستية اإليرانية وأنشطة إيران املزعزعة لالستقرار 

ىف املنطقة، والعمل عىل معالجة مجموعة التحديات 

التى تشكلها إيران يف املنطقة.

 ، اإليراين  التوسعي  املرشوع  انكشاف  أن  شك  ال 

املرشوع  لهذا  التصدي  برضورة  املطالب  وتزايد 

مأزق  يف  وضعها  بل  لطهران،  قوية  صدمة  أحدث 

تاريخي، ألنها باتت أمام تحدي خطري ال يتعلق فقط 

ورمبا  األهم  وإمنا  املرشوع،  الدفاع عن هذا  بكيفية 

املنطقة،  يف  نفوذها  عىل  الحفاظ  بكيفية  األخطر 

والذي استثمرت فيه مليارات الدوالرات، خاصة أن 

وزير  أعلنها  التي  الجديدة  األمريكية  االسرتاتيجية 

من  والعرشين  الحادي  يف  بومبيو،  مايك  الخارجية، 

يف  وشموالً  حسامً  األكرث  تعترب   ،2018 مايو  شهر 

سواء  اإليراين،  الخطر  أبعاد  مختلف  مع  التعامل 

فيام يتعلق بربنامجيها النووي والصاروخي، أو فيام 

يف  اإلرهابية  وامليليشيات  باألذرع  بعالقتها  يتعلق 

منطقة الرشق األوسط، كحزب الله اللبناين، وميليشيا 

الحويث يف اليمن، وحركة طالبان أفغانستان، وتنظيم 

القاعدة، أو فيام يتعلق بوجود ميليشياتها يف سوريا، 

حيث تطالب الواليات املتحدة األمريكية إيران بأن 

توقف دعمها لهذه امليليشيات والجامعات اإلرهابية، 

وأن تتوقف عن أنشطتها التي تزعزع أمن واستقرار 

جريانها، ويف منطقة الرشق األوسط بوجه عام.

من الواضح أن االسرتاتيجية األمريكية الجديدة تجاه 

إيران تستهدف عدة أمور رئيسية وهي: 

أوالً: احتواء خطرها يف املنطقة. 
تقليم  عىل  العمل  من خالل  نفوذها  تحجيم  ثانياً: 

أظافر أذرعها وميليشياتها اإلرهابية يف املنطقة. 

ثالثاً: تشكيل تحالف دويل عريض ضد إيران. وهذه 

األهداف تبدو اآلن أقرب إىل التحقيق، أكرث من أي 

وقت مىض، ليس فقط ألن قدرة إيران عىل تحدي 

الواليات املتحدة تتآكل يوماً بعد اآلخر، بل ألنها أيضاً 

مل تعد تستطيع الحفاظ عىل مناطق نفوذها الرئيسة 

يف املنطقة، فالتطورات األخرية التي شهدتها املنطقة 

تؤرش إىل انحسار نفوذ طهران بصورة كبرية. 

 :

اليمن:  يف  اإلرهابية  الحويث  ميليشيا  انهيار   -1
األدوات  وأهم   ، إيران  أذرع  أهم  أحد  تعترب  والتي 
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شك  فال  املنطقة،  يف  التوسعي  مرشوعها  تنفيذ  يف 

أن االنتصارات األخرية التي حققتها قوات الرشعية، 

الساحل  يف  العريب،  التحالف  دول  ومساندة  بدعم 

تضيق  الحديدة،  ميناء  تحرير  من  واالقرتاب  الغريب 

بقرب  وتنذر  اإلرهابية،  امليليشيا  هذه  عىل  الخناق 

انهيارهم يف األيام املقبلة، وهذا يعني هزمية املرشوع 

اليمن  تحويل  يستهدف  كان  الذي  الحويث  اإليراين- 

خالله  من  تنطلق  لطهران،  تابعة  نفوذ  منطقة  إىل 

نحو مامرسة الضغوط ومساومة دول الخليج العريب 

وخاصة السعودية.

2- تزايد مأزق حزب الله اللبناين: الحليف الرئييس 
إليران يف املنطقة، واألداة التي يعتمد عليها الحرس 

املنطقة،  دول  يف  تدخالته  تنفيذ  يف  اإليراين  الثوري 

حيث تعرض الحزب يف اآلونة األخرية النتقادات غري 

الواليات  فرضتها  التي  العقوبات  وجاءت  مسبوقة، 

املتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

بينهم  من  الحزب  قادة  عىل   2018 مايو  شهر  يف 

األمني العام حسن نرص الله وأعضاء مجلس الشورى 

أن هذه  املأزق، خاصة  لتعمق من هذا  الحزب،  يف 

الوثيق  الحزب  ارتباط  بسبب  جاءت  العقوبات 

سوريا  يف  املعاناة  إطالة  يف  ودوره  الثوري،  بالحرس 

لبنان  وتعريض  واليمن،  العراق  يف  العنف  وتفاقم 

وشعبه للخطر وزعزعة األمن واالستقرار يف املنطقة. 

عىل  الضغوط  من  املزيد  ستفرض  العقوبات  هذه 

الفرتة  اللبناين، وقد تقيد من تحركاته يف  الله  حزب 

املقبلة، وهذا يف حد ذاته خسارة كبرية إليران التي 

لعمل  األمثل  النموذج  باعتباره  الحزب  إىل  تنظر 

امليليشيات العقائدية املرتبطة بها.

اإليراين يف سوريا لرضبات قوية  الوجود  3- تعرض 
من إرسائيل: دون أي رد فاعل من طهران عىل ذلك، 
الرد دون أن تُرتجم  باستثناء تهديدات جوفاء بحق 

إىل عمل عىل األرض. يف وقت دعت فيه روسيا ايران 

ان  االنسحاب من جنوب سوريا، مؤكدة  اىل  مؤخراً 

هي  هناك  البقاء  لها  يحق  التي  الوحيدة  القوات 

اإليراين يف  الوجود  أن  يعني  السوري. وهذا  الجيش 

حكومة  أن  خاصة  املحك،  عىل  اليوم  أصبح  سوريا 

أعلنت  نيتانياهو  بنيامني  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس 

سوريا  يف  إيراين  وجود  ألي  تسمح  لن  أنها  رصاحة 

يهدد أمنها، يف الوقت ذاته، فإن سحب إيران لقواتها 

من سوريا يعترب أحد املطالب الرئيسة التي تضمنها 

االسرتاتيجية األمريكية الجديدة.

التابعة إليران  الشيعية  والقوى  األحزاب  4- هزمية 

أجريت  التي  العراقية:  الترشيعية  االنتخابات  يف 
مقتدى  قامئتي  تصدر  عن  وأسفرت   ،2018 مايو  يف 

رئيس  العبادي  وحيدر  الصدري  التيار  زعيم  الصدر 

االنتخابات.  هذه  يف  واليته  املنتهية  العراق  وزراء 

قاسمة إليران  النتائج متثل رضبة  أن هذه  فال شك 

ولنفوذها يف العراق ، خاصة أن مقتدى الصدي يعترب 

خالل  إيران  يف  اإليراين  للوجود  املعارضني  أشد  من 

املؤيدين لخطوات  املاضيني، وكان من أهم  العامني 

دول  تجاه  العبادي  حيدر  اتخذها  التي  التقارب 

الخليج العربية، وأعاد التأكيد عىل ذلك يف ترصيحاته 

املايض(29 مايو 2018) والتي قال فيها  الثالثاء  يوم 

رصاحة: ”إيران دولة جارة تخاف عىل مصالحها، نأمل 

أن ال تتدخل يف الشأن الداخيل العراق ”. إضافة إىل ما 

سبق، فإن الفرتة املاضية شهدت دعوات رصيحة من 

جانب العديد من دول العامل برضورة حل ميليشيات 

الحشد الشعبي التابعة إليران، باعتبارها متثل عقبة 

أمام الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية لبسط 

األمن واالستقرار، وهذا كله إمنا يعكس املأزق الذي 

تواجهه إيران يف العراق.

انحسار نفوذ إيران بهذه الصورة يف الدول التي كانت 

مرشوعها  أن  يؤكد  املزعومة“  ”امرباطوريتها  تشكل 

التوسعي يف طريقه إىل االنهيار يف القريب العاجل، 

الجغرافيا  حقائق  يناقض  مرشوع  ألنه  فقط  ليس 

والتاريخ، وإمنا أيضاً ألن هناك إرادة عربية وإقليمية 

ودولية رافضه له وتعمل عىل التصدي له بحسم.
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اإلعالم  وسائل  كل  تناولتها  والتي  العناوين  تلك  أبرز 

العاملية أن املبعوث الدويل الربيطاين إىل اليمن، مارتن 

أن  منصور  ربه  عبد  اليمني  الرئيس  أبلغ  غريفث، 

الحوثيني وافقوا عىل وضع مدينة الحديدة كلها وليس 

امليناء فقط تحت إرشاف األمم املتحدة، وبالتأكيد فإن 

ذلك..  تفاصيل  عن  كثرية  معلومات  األخبار  تلك  مع 

الرضوخ املذل ستكشفه األيام القادمة، ألن هذا الطلب 

كانت قد تقدمت به دول التحالف من أكرث من عامني 

ولكن الحوثيني رفضوا حينها.

ورغم أن الثقة بتعهد الحوثيني أمر مشكوك فيه فقد 

اعتادوا عىل نقض االتفاقيات، إال أن مجرد اإلعالن عن 

موافقتهم إلدارة دولية للمدينة فهو أمر يؤكد اعرتافهم 

الدويل  للمجتمع  تأكيد  وبالتايل  العسكرية  بالهزمية 

ما  وهو  القوة  لغة  إال  يفهون  ال  وأتباعها  إيران  بأن 

كانت ترص عليه دولة اإلمارات يف مواقفها وما زالت، 

وبغض النظر عن قبول الرئيس اليمني عبد ربه منصور 

ملبادرة الحوثيني فإن موافقتهم هي بداية النهاية ليس 

للحوثيني فقط ولكن للتواجد اإليراين يف اليمن. 

معركة مطار الحديدة التي حققت فيها قوات الرشعية 

اإلماراتية هزائم ضد  القوات  بإسناد قوي من  اليمنية 

االنتصار“ وشهادة وانكسار  الحوثيني كانت هي ”رمز 

للمجتمع  وتأكيد  العسكري  قبل  السيايس  الحوثيني 

الدويل أن القوة العسكرية أحيانا تعطي نتائج سياسية 

األمن  عىل  الحفاظ  يف  االستثامر  خاللها  من  ميكن 

وأيقن  فقط.  اإلقليمي  وليس  الدوليني  واالستقرار 

عىل  القوى  املوازين  بأن  املعركة  تلك  بعد  الحوثيني 

صارت  بل  يعتقدون  كانوا  كام  تعد  مل  اليمنية  األرض 

لصالح املقاومة الشعبية التي أصبحت مؤثرة.

ميني  بجهد  جاء  أنه  التحرير  هذا  يف  الرائع  واليشء 

الذي  دويل  منه  بأكرث  العريب  التحالف  من  مدعوم 

الوقوف  يرفض  ولكنه  اليمني  اإلنسان  عىل  ”يتباىك“ 

معه عملياً حتى يئست الدول الفاعلة يف هذه األزمة 

فاتخذت قرارها العسكري لحني تحرير ميناء الحديدة 

واملدينة بأكملها.

فإن  اليمينة  األزمة  لحل  دويل  تحرك  هناك  كان  وإذا 

:

sowafi@hotmail.com

القرار اإلمارايت يف الدخول عسكرياً يف الحديدة أهمها 

حيث بدأت تحركات املبعوث الدويل الذي زار اليمن 

أيام، وبدأت مسألة الحديث  مرتني يف أقل من عرشة 

عن الجانب السيايس يف إنهاء األزمة اليمنية.

دول  جانب  من  اسرتاتيجي  اهتامم  محل  اليمن  ظل 

واململكة  اإلمارات  (دولة  الخليجي  التعاون  مجلس 

العربية السعودية) منذ انقلب الحوثيني عىل الرشعية 

حيث مثلت مرحلة خطر عىل االستقرار الخليجي كون 

أن الحوثيني هم عبارة عن ذراع سيايس للنظام اإليراين 

وبالتايل تطلب األمر للتدخل السيايس يف البداية إال أن 

غطرسة الحوثيني الذين ال يزيد عددهم عىل %10 من 

نسبة الشعب اليمني ورغبتهم يف فرض سيطرتهم وهو 

ما كان محرياً ويحتاج إىل تفسري خاصة وأن إرصارهم يف 

السيطرة مل يكن طبيعيا فكان ال بد من تدخل التحالف 

خالف  يتعدى  فاألمر   2015 العام  يف  عسكرياً  العريب 

سيايس بني القوى الداخلية إىل تهديد املمرات الدولية 

واستقرار اإلقليم العريب، وهذا ما أكدته تفاصيل الحرب 

مؤخراً.

املالحظة التي ينبغي تسجيلها هنا، أن رغم كل التقارير 

يف  اإلنسانية  الكارثة  عن  تتحدث  كانت  التي  الدولية 

اليمن سواء قبل عام 2015 أو خالل األعوام الثالثة التي 

بعدها ورغم كل الكالم السياسيني يف العامل عن خطورة 

التطرف  مكافحة  جهود  نجاح  عىل  اليمني  الوضع 

واإلرهاب إال أنهم مل يبدوا حامسا للحل هناك وهو ما 

الدهشة واالستغراب،  للمراقبني وبعث عىل  لغزاً  مثل 

العربية  واململكة  اإلمارات  دولة  من  اإلنقاذ  فجاء 

السعودية حيث القرار السيايس العريب حالياً.

انفتح  اليمنية  األزمة  انتهاء  باب  إن  نقول  أن  بوسعنا 

بعدما أدرك الحوثيني أن رهاناتهم السياسية اإلقليمية 

والدولية (من خالل املامطلة يف تسليم امليناء) سقطت 

بعدما أدركت أن موقف التحالف العريب مل يعد يعرتف 

غطرستهم  عن  يرتاجعوا  أن  وعليهم  الحلول  بأنصاف 

منكرسين وهو ما تم!!
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االستخدام  عن  الحديث  يتم  الحديثة  الحروب  يف 

االسرتاتيجي  املستوى  عىل  للتكنولوجيا  الواسع 

كافة  وعىل  القادة  وإسناد  والتعبوي،  والعمليايت 

الجيل  حروب  مفاهيم  مع  تعاملهم  يف  املستويات 

الخامس والتي تشمل الخصائص اآلتية:

 :

عنارص  كافة  عىل  الخامس  الجيل  حروب  تؤثر  أ. 

واالقتصادية،  (السياسية،  للدولة  الوطنية  القوة 

والثقافية،  والعلمية،  والتكنولوجية  واالجتامعية، 

وهذا  العسكرية.  القوة  إىل  باإلضافة  والنفسية)، 

الرصاعات  تشتمل  حيث  للدول،  الجديد  التحدي 

الحروب عىل عوامل برشية  الخامس من  الجيل  يف 

وثقافية ونفسية وسياسية واقتصادية للرصاع املسلح 

ودون أي قيود، وتشمل أيضاً الدولة واملجتمع معاً، 

استهدافها  من  أكرث  والقادة  الشعوب  وتستهدف 

للقوات املسلحة، وباستخدام جميع الوسائل بهدف 

من  لتدمريها  أو  املتحاربة  األطراف  سلوك  تغيري 

الداخل. تعرَف الحروب عىل أنها نزاعات أو مواجهات 

أجيال،  إىل  تصنيفها  ويتم  عسكرية،  وغري  عسكرية 

وقت  ويف  مجاالت  عدة  يف  العمليات  تنفيذ  ويتم 
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وسائل  فرض  أو  إيجاد  أهدافها  تشمل  وقد  واحد، 

مختلفة  وعسكرية  واقتصادية  وإعالمية  دبلوماسية 

والعسكرية  السياسية  األنظمة  يف  تأثريات  إلحداث 

واالقتصادية واالجتامعية واإلعالمية والبنية التحتية. 

وخالل تنفيذ هذا النوع من الحروب، تتعاون الجهات 

الفاعلة الحكومية وغري الحكومية عىل أساس املصالح 

املشرتكة بدالً من األهداف اإليديولوجية أوالوطنية.

ب. تحاول املؤسسات واملنظومات الوطنية األساسية 

واالقتصاد  والحوكمة  بالثقافة  املتمثلة  الدولة  يف 

العسكرية  والجهات  التحتية  والبنية  واملعلومات 

مواجهة التأثريات الناشئة للعامل الرقمي - أوما يسمى 

معها،  التدريجي  والتكيّف  أحياناً-  الرقمي  بالفضاء 

من  الصناعات6  ميّكن  الرقمي  العامل  هذا  أن  ذلك 

تتمكن  وأن   ،(Industry 4.0) مستوى  إىل  الوصول 

الحكومات  تطبيقات  استخدام  من  الحكومات 

اإلعالم  وسائل  الستخدام  التجارية  واألعامل  الذكية، 

عرب  املختلفة  الثقافات  عن  والتعبري  االجتامعية، 

البيع  تجارة  تصبح  وأن  الرقمية،  اإلعالم  وسائل 

الرقمية،  املنصات  عىل  وتعتمد  موّحدة  بالتجزئة 

التعليم  وتقديم  اإلنرتنت،  بشبكة  البيوت  وتوصيل 

اإلنرتنت،  شبكة  باستخدام  املختلفة  الدورات  عرب 

وسائل  باستخدام  االجتامعية  العالقات  تتوطّد  وأن 

التواصل االجتامعي.

جـ. إن الجهات املعادية سواء أكانت هذه الجهات 

عسكرية  مليشيات  أم  معادية  تنظيامت  أم  دوالً 

تستخدم  أيدولوجية  تنظيامت  أم  أم شبه عسكرية 

الفضاء الرقمي لغايات الرتهيب والرتغيب واستخدام 

ثقة  زعزعة  لغايات  النفسية  والحرب  العمليات 

الخامس  الجيل  ضمن  وجيوشها  بقيادتها  الشعوب 

عىل  خصومها  إلرغام   (Hard and Soft Powers)

الضعف يف  تنفيذ رغباتها من خالل استغالل نقاط 

ومعتمدين  الجديدة،  الرقمية  الوطنية  املنظومات 

يف ذلك عىل أن املجتمعات الرقمية تعمل بطبيعتها 

وبالتايل  إليها،  الوصول  ميكن  مفتوحة  بيانات  عىل 

ميكن أيضاً استخدام تلك البيانات ألغراض خبيثة. إن 

املجتمعات وحكومتها  التي تحافظ عىل  املعلومات 

باآلخر  منها  طرٍف  كل  ويثق  متكاتفة  وجيوشها 

املعريف،  بالفهم  مبارشاً  ارتباطاً  يوفر  عامالً  تعد 

وبالتايل يؤثر عىل السلوك االجتامعي، ومن هنا يأيت 

يف  الوطني  واألمن  الوطني  الدفاع  مؤسسات  دور 

الدولة لتخصيص األولوية األوىل يف حامية املؤسسة 

العسكرية واألجهزة األمنية من االخرتاق الفكري ألن 

األمن الفكري هوخط الدفاع األول. وبناء عىل ذلك، 

ينبغي عىل منظومة الدفاع الوطني أن تؤمن الحامية 

يف  فقط  وليس  املختلفة،  واملنظومات  للمجتمع 

األبعاد التقليدية (الربية والبحرية والجوية والفضائية 

املرتبط  الجانب  يف  أيضاً  والكهرومغناطيسية)، وإمنا 

الجوانب  ويف  والبيانات)،  (املعلومات  باملعلومات 

املعرفية (الثقافة والقيم واملعتقدات والثقة والفهم 

والعواطف).

تتيحها  التي  الفرص  الفقرة  هذا  يف  سنستعرض 

التكنولوجيا الحديثة وكيفية توظيفها لدعم جوانب 

الدفاع الوطني وعىل النحو التايل:

البارزة  العلمية  التطورات  من  العديد  هناك  أ. 

الوطني  للدفاع  اسرتاتيجية  مزايا  توفر  قد  التي 

العلوم  يشمل  األول:  اتجاهني،  يف  تتلخص  وهي 

اإلدراكية  والحوسبة   (Digital Science) الرقمية 

املتعّمق  والتعلم   (Cognitive Computing)

تطبيقات  عليها  األمثلة  ومن   .(Deep Learning)

الذكاء االصطناعي والتي ستمّكن منظومات القيادة 

التفوق  تحقيق  من   (C4ISTAR) والسيطرة 

والهيمنة العملياتية مع استخدام أسلحتها التقليدية. 

املعلومات  علوم  متكني  يف  فيتمثل  الثاين:  أما 

القيام  من  األنظمة  وهندسة  واألمتتة  والحاسوب 

التكلفة  ببناء عدد كبري من األنظمة املستقلة ذات 

املعقولة لتوفري الرؤوس الحربية التقليدية مع عزل 

هنا  ونحن  الخطر.  مناطق  عن  البرشية  التجمعات 

نركز عىل الفرص ذات الصلة بالذكاء االصطناعي لبناء 

التي تم وصفها بشكل رئيس يف  الدفاعية  القدرات 

الخيار األول.

ب. تعتمد الجيوش الحديثة عىل توفر قاعدة برشية 

وتطبيقها  التكنولوجيا  استيعاب  عىل  قادرة  مؤهلة 

احتياجات  توفري  والذي سيساعد عىل  واستخدامها، 

البرشية  القوى  من  املسلحة  القوات  ومتطلبات 

املؤهلة القادرة عىل االستفادة من مزايا وفوائد الذكاء 

االصطناعي، وهناك طريقتان اسرتاتيجيتان ميكن أن 

تتبناهام الجيوش لتحقيق ميزة يف هذا املجال، وهام:

األساليب  استخدام  يف  املتامثلة  غري  القدرات 

يف  املعلومايت  الفضاء  أوعمليات  القتالية  العسكرية 

حالة الرصاع.

الكفاءة مقابل التكلفة للمشاريع العسكرية طويلة 

األمد. 

أ. قد يكون تحقيق فوائد وميزات الذكاء االصطناعي 
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مرهوناً بالتغلب عىل أربعة عوائق وهي:

الذكاء  تطبيقات  ونصائح  بتوصيات  البرش  ثقة 

االصطناعي، ومستوى استقرار العمليات التي تتجه 

النية لتحويلها إىل عمليات تلقائية.

وقدرة  إليها  الوصول  عىل  والقدرة  البيانات  سالمة 

الحوسبة املتوفرة.

ب. قد تتمكن الجهات املعادية من استغالل نقاط 

قدرات  استخدام  من  وحرماننا  املذكورة  الضعف 

من  حرماننا  مثل:  طرائق  بعدة  االصطناعي  الذكاء 

قدرات الحوسبة من خالل تنفيذ الهجامت الرشسة 

العبث  خالل  أومن   ،(DDoS) الخدمة  لحرمان 

إىل  يؤدي  ما  الضخمة،  البيانات  وقواعد  مبخازن 

حصول الذكاء االصطناعي عىل استنتاجات مغلوطة، 

واستخدام أساليب الخداع للعمل بطرائق ومنهجيات 

أمناط  عىل  التغلب  وبالتايل  مسبوقة،  وغري  جديدة 

التعرف واالستنتاج والقواعد العامة التي يستخدمها 

الذكاء االصطناعي. 

جـ. يتطلب استخدام الذكاء االصطناعي وجود بيئة 

فضاء معلومايت متطورة ودفاع سيرباين محكم وقوة 

رقمية وأشخاص مؤهلني ذوي كفاءة عالية وبخاصة 

يف املجال العسكري واألمني، عندئذ ميكن أن تتحقق 

السيناريوهات التالية:

القوة باستخدام  ميكن أن يتم تعزيز عملية تكوين 

 “Siri» تطبيقات الذكاء االصطناعي مثل تطبيق نظام

الشخيص  املساعد  مبثابة  سيكون  الذي  العسكري 

واالنفتاح، وكون  التدريب  لكل جندي خالل فرتات 

هذا التطبيق مرتبطاً بقاعدة معرفية عسكرية، فإنه 

املطلوبة عند  باملعلومات  الجندي  تزويد  قادر عىل 

غري  املواقف  مواجهة  عند  النصح  وتقديم  الحاجة، 

الشخيص  املساعد  تعاون هذا  االعتيادية، من خالل 

مع املساعدين الشخصيني اآلخرين ضمن الفصيلة، ما 

سيؤدي إىل توفري وعي تشاريك، حتى عندما ال يتوفر 

تبادل رؤية بني الجنود.  هذا املساعد الشخيص قادر 

عىل التعرف عىل الظروف الصحية والنفسية للمقاتل 

ومن ثم تزويده بنصائح وتوصيات الستعادة عافيته. 

خالل  من  القوات  استخدام  تعزيز  يتم  أن  ميكن 

تكشف  متكاملة   (C4ISTAR) منظومات  تفعيل 

باألحداث  الخاصة  املعلومات  وتقارن  وتجمع 

ميكن  حيث  العمليات،  منطقة  ضمن  والفعاليات 

االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  من  االستفادة  تتم  أن 

كمصدر   (Battle Captain” (16” تطبيق  مثل 

رئيس معتمد لكافة املعلومات والحقائق يف منطقة 

العمليات، كام ميّكن هذا التطبيق ضباط الركن من 

الحصول عىل معلومات وافية عن األحداث الجارية 

يف املوقف الراهن، إضافة إىل خطط املراحل التالية 

من العملية. وميكن أن يتم تنفيذ التخطيط العمليايت 

بالكامل باستخدام لعبة الحرب، ومن ثم يتم توزيع 

يقدمها  أوامر  شكل  عىل  «اإلنسان-اآللة»  خطة 

تطبيق املساعد الشخيص للجندي.

املصادر  من  االستخبارية  املعلومات  جمع  يتم 

حيث  العدو،  مجتمع  ضمن   (OSINT) املفتوحة 

يقوم  التي  البيانات  تدمج  أن  الوظيفة  لهذه  ميكن 

الجنود بوضعها عىل مواقع التواصل االجتامعي والتي 

بها  ميرون  التي  األحداث  وعن  مشاعرهم  عن  تعرب 

إضافة  مواقعهم،  يف  الجوية  والحالة  أصدقائهم  مع 

الرياضية  أجهزتهم  عىل  املوجودة  املعلومات  إىل 

التي يرتدونها والتي تجمع معلومات عن تدريباتهم 

واستمرارية  بها،  ميرون  التي  واملسارات  البدنية 

ربط مركبتهم بالبيانات وتحديد نوع الركاب الذين 

يحملونهم، كام ميكن تحديد نوعية اإلمدادات التي 

تنقلها تلك املركبة ووجهتها من خالل قيود وسجالت 

(RFID) لإلمداد(18).

 .

الذكاء  إمكانات  من  القصوى  االستفادة  لتحقيق 

املسرية  هذه  تبدأ  أن  الجيوش  عىل  االصطناعي، 

املعقدة واملحفوفة باملخاطر والتحديات التي يفرضها 

الذكاء االصطناعي، والرشوط التي يجب تحقيقها من 

أجل التغلب عىل تلك التحديات والصعوبات، وهذا 

يتطلب املراجعة االسرتاتيجية الشاملة لكافة مناهج 

كل  ومتابعة  واملختربات،  البحوث  ومراكز  التدريب 

ما هوحديث يف مجال اإلعداد والتأهيل، حتى متتلك 

القوات املسلحة رسعة التكيف واالستجابة ملتطلبات 

الحروب الحديثة.

تطورات  غالبية  التجاري  القطاع  يقود  األن  حتى 

األعامل  غالبية  زالت  وال  االصطناعي،  الذكاء 

املرتبطة بالذكاء االصطناعي تتم يف مضامر األبحاث 

التطورات يف  واملختربات، ولكن ميكن استثامر هذه 

خدمة األغراض العسكرية من خالل تضافر وتكثيف 

الجهود وتوفري بوابة إلكرتونية لتبادل املعلومات بني 

اإلبداع  وتشجيع  املضامر،  هذا  يف  الباحثني  جميع 

للتجارب  برامج عسكرية  تنفيذ  واالبتكار من خالل 

املشاريع  من  مجموعة  تطوير  ودعم  العملياتية 

التعليمية. إن الدولة عندما تخوض الحرب ال تخوضها 

فقط بالقوات املسلحة، وإمنا بكافة قطاعات الدولة 

املدنية والعسكرية والصناعية والتجارية، ولهذا فإن 

مفهوم إعداد الدولة للدفاع هوحجر األساس يف بناء 

االسرتاتيجية والسياسة الوطنية للدولة، أي ما يسمى 

تكامل وتضافر الجهود الوطنية للدولة. 

  ويف النهاية، البد لنا جميعاً التسليم بأن تطبيقات 

مبختلف  الحروب  يف  ستستخدم  االصطناعي  الذكاء 

أنواعها، وهذا قادم ال محالة وسيكون هناك توسع 

كبري يف األدوار التي ستلعبها وتؤديها اآلالت الذكية، 

ولذلك البد من االستعداد والتجهيز واالهتامم بالبنية 

عدم  مع  املؤهل  البرشي  والعنرص  الرقمية  التحتية 

إغفال تطبيق أقىص وأرقى املعايري األمنية.
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يصف هذا املقال بشكل منهجي أنواعاً مختلفة من 

التأثريات باستخدام ثالثة اختالفات؛ وتحديداً، ميكن 

اتصافها  مدى   (1) حيث:  من  التأثريات  تختلف  أن 

باملواجهة و / أو التعاون، و  (2)مدى غلبة الطابع 

النفيس و / أو املادي عليها، و(3) درجة استهدافها أو 

تأثريها يف إرادة الجهة الفاعلة أو قدراتها.

تأملوا الفروق التالية بني اآلثار واألهداف واألدوات: 

اآلثار هي اآلثار الدبلوماسية واإلعالمية والعسكرية 

اإلرادة  هي  واألهداف  واالجتامعية،  واالقتصادية 

األدوات  تشمل  فهي   األدوات  أما  والقدرات، 

واالقتصادية  والعسكرية  واإلعالمية  الدبلوماسية 

التحليلية  الفروق  لهذه  وميكن  أيضاً.  واالجتامعية 

مجتمعًة أن تشجع التفكري الكيل حول االسرتاتيجيات 

الشاملة التي تخلق تأثريات سببية ووقائية متفوقة.

دعونا ننظر أوالً إىل التفاعالت التصادمية أو املتعلقة 

 – السابق  املقال  يف  كام    - قمُت  لقد  باملواجهة. 

بتعليم التأثري املنشود بالبنط األسود العريض إلبراز 

الهدف من االسرتاتيجية؛ ألنه ميكن أن يفوت االنتباه 

إليه أثناء تنفيذ العمليات الحالية. وقد يسهم الرتكيز 

عىل التأثريات الكلية يف توسعة أي منظور تنظيمي 

حول ما قد يتطلبه تحقيق املزايا الوطنية.

يف التفاعالت التصادمية، وعىل الصعيد النفيس، ميكن 

أن تحاول إحدى الجهات الفاعلة بث الخوف يف طرف 

مثل  عليه؛  إلجباره  أو  سلوك  إرادة  عن  لردعه  آخر 

التنمر عىل جار ضعيف وتخويفه  ملامرسة التجارة 

التابعة عن طريق التحكم يف املعابر الحدودية،  أو 

ميكن أن يحاول أحد األطراف تعطيل قدرة شخص 

لردعه  مثالً،  الدعاية  خالل  من  التصور،  عىل  آخر 

االمتثال  عن مامرسة والءات خارجية وإلجباره عىل 

املحيل. أما عىل الصعيد الجسدي، فيمكن أن يواجه 

من  اآلخر،  إرادة  معاقبة  خالل  من  تهديداً  الفاعل 

أجل اإلبعاد عن سلوك ما أو اإلجبار عليه؛ مثل إرسال 

سفن فوالذية كبرية لدك  قوارب خشبية صغرية، أو قد 

تحاول الجهة الفاعلة حرمان جهة أخرى من قدرات 

معينة، مثل قطع مصادر الطاقة عنها، وذلك من أجل 

دفع ذلك التهديد املتصور أو امللفق أو فرضه.

 :
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وماذا عن التفاعالت التعاونية؟ من الناحية النفسية، 

يتوخى  أساليب  الفاعلة  األطراف  أحد  يستخدم  قد 

من ورائها ضامن التأثري يف إرادة شخص آخر، وذلك  

من أجل ثنيه عن سلوك معني أو إقناعه بتبني ذلك 

السلوك، مثل تدابري بناء الثقة التي تستخدمها منظمة 

األمن والتعاون يف أوروبا لتعزيز جدول أعاملها. أو 

ميكن أن تقوم جهة فاعلة بتعزيز قدرة جهة أخرى 

املعلومات  توفري  خالل  من  والوعي  التصور  عىل 

االستخباراتية، من أجل ثني أو إقناع طرف آخر فيام 

يتعلق بالحفاظ عىل رشاكة مفيدة للطرفني. أما من 

الناحية الجسدية، فقد تبدي جهة فاعلة استعدادها 

لضامن االلتزام أو الحث عليه، مثل البيانات املشرتكة 

فاعلة  جهة  متارس  قد  أو  االسرتاتيجية،  والحوارات 

قدرات عسكرية أو اقتصادية لتأمني التزام من حليف 

أو رشيك أو جهة محايدة أو حتى منافسة.

التأثريات املشرتكة  أن تتحدث اسرتاتيجية  إن مجرد 

عن أنواع مختلفة من التأثريات ال يعني أننا نستطيع 

تحقيقها بالفعل، فالظروف مهمة، وبالنظرإىل الحاجة 

إىل تفسري الغموض السائد ورضورة تحمل املخاطر، 

فقد أشار الجرنال دوايت أيزنهاور إىل أن ”التخطيط 

أن  ذلك  يشء“؛  ال  فهي  الخطة  أما  يشء،  كل  هو 

التخاذ  تحضرينا  عىل  يساعدان  واملامرسة  التخطيط 

الشكل،  صياغة  وتعلم  املخاطر،  وتقييم  القرارات، 

إىل  الحاجة  هو  اليقيني  واألمر  التغيري.  واسترشاف 

التصميم  وإظهار  ملهمة  رؤية  صياغة  إن  القيادة. 

التحديات،  من  فرًصا  يخلق  أن  ميكن  النجاح  عىل 

وبهذه الروح، ينبغي أن يسعى القادة االسرتاتيجيون 

باستمرار إىل خلق تأثريات مشرتكة يتفوقون بها عىل 

منافسيهم.
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مفهوماً  بوصفها  الحرب  إىل  النظر  ميكن  ال 

متغرية  حالة  هي  وإمنا  مستقراً،  ثابتاً  ”استاتيكياً“ 

تفرضها  التي  والتحديات  واألدوات  األزمنة  بتغري 

أوضاع التنافس والنزال.

علامء  أقرها  التي  التصنيفات  قبول  ميكن  لذلك، 

وباحثون مرموقون يف شأن أجيال الحرب املختلفة، 

األشهر  الحرب  فيلسوف  وصفها  أن  سبق  التي 

كالوزفيتز بأنها ”تتلون كالحرباء“.

عن  تعبرياً  وأكرثها  الحرب  أجيال  أحدث  أن  يبدو 

”الحرب  جيل  سوى  ليس  الراهنة  النزال  حاالت 

بأنها  ببساطة  تعريفها  ميكن  والتي  الهجينة“، 

التقليدية،  الحرب  بني  تجمع  ”اسرتاتيجية عسكرية 

وهي  السيربانية“،  والحرب  النظامية،  غري  والحرب 

الدمار  اسلحة  فيها  تستخدم  التي  ”الهجامت  ايضاً 

املعلومات“،  وحرب  التقليدية،  واألسلحة  الشامل، 

التهديدات،  أنواع مختلفة من  أو هي ”توليفة من 

والتخريبية  التقليدية  الوسائل  استخدام  تتضمن 

والسيربانية“.

التي  الحروب  معظم  نُعرّف  أن  مبقدورنا  سيكون 

”حروب  بأنها  األوىل  العاملية  الحرب  قبل  جرت 

املتقاتالن يف جبهتني  الجيشان  ينتظم  إذ  تقليدية“؛ 

كالهام  ويستخدم  سلفاً،  تحديدهام  تم  متقابلتني، 

املعركة  حسم  ويتم  األسلحة،  من  متقاربة  أنواعاً 

من خالل القدرة عىل إيقاع أكرب قدر من الخسائر 

القوة املعادية، مبا يجربها عىل تقديم تنازل، أو  يف 

يحملها عىل االستسالم.

أشكاالً  وتتخذ  الحقاً،  تتلون  أخذت  الحروب  لكن 

الخاص  التنظري  واكبه  الذي  األمر  وهو  مختلفة؛ 

 :



87

إىل  وصوالً  أجيال،  إىل  ومتييزها  الحروب  بتقسيم 

بأنه جيل  أحد أحدث هذه األجيال، والذي ُوصف 

.Asymmetric warfare “الحرب الالمتامثلة”

حالة  ملقابلة  الالمتامثلة“  ”الحرب  مصطلح  نشأ 

التي ينخرط فيها جيش نظامي يف مواجهة  الحرب 

أمر  ”عصابة“ أو جامعة مسلحة غري نظامية؛ وهو 

مناطق  يف  اإلرهايب  التهديد  بروز  مع  كثرياً  تكرر 

مختلفة من العامل.

لكن مصطلح ”الحرب الالمتامثلة“ مل يعد قادراً عىل 

من  أكرث  يف  اندلعت  جديدة  حروب  ورشح  تفسري 

نظامية  قوات  انخراط  وهي حروب شهدت  بقعة؛ 

يكن  مل  جديدة،  أدوات  وتوظيف  نظامية،  وال 

من  واألهم  السابقة،  الحروب  يف  توظيفها  بالوسع 

ذلك أن جبهة تلك الحروب اتسعت لتشمل الفضاء 

اإللكرتوين إىل جانب الفضاء الكوين.

أثره  ومعاينة  الهجينة“  ”الحرب  مصطلح  بروز  مع 

يف واقع الحروب، مل يعد مفهوم الحرب مقترصاً عىل 

اختفت  إذ  القتال؛  جبهات  يف  الحربية  العمليات 

وبني  والالحرب،  الحرب  حالة  بني  الفاصلة  الحدود 

االجتامعية  والوسائل  األدوات  املقاتل واملدين، وبني 

وآليات القتال.

حالة  ترسخ  مبوازاة  التسليح  طبيعة  تغريت  لقد 

والطائرة  البندقية  تظل  وبينام  الهجينة“،  ”الحرب 

تلك  يف  مهمة  أدوات  الناسفة  والعبوة  والصاروخ 

الحرب، فإن أدوات جديدة تنضم إىل قوائم التسلح؛ 

عىل  و“بوستات“  وأمصال،  كمبيوتر،  أجهزة  وبينها 

وسائط التواصل االجتامعي، ولجان لصنع الشائعات 

وترويجها.

والقوة  الفرد  املحارب  طبيعة  تغريت  ذلك  ومبوازاة 

املحاربة؛ فلم يعد املقاتل ذلك الجندي النظامي، أو 

البدنية  القتال  أعامل  عىل  املدرب  ”املليشيا“  رجل 

والذهنية فقط، ولكنه بات أيضاً طبيباً، أو مهندس 

مدون عىل  أو  مخترب،  يف  عاملاً  أو  معلومات،  تقنية 

”اإلنرتنت“.

ويف غضون ذلك، فإن جبهة القتال اتسعت، بحيث 

تغريت  كام  لها،  بآال حدود  تعريف حدودها  ميكن 

طبيعة الفئات املستهدفة بالقتال، لتشمل األرس يف 

البيوت، وطالب املدارس، وجمهور الفرق الرياضية، 

والعقل الجمعي لألمة املستهدفة، والذاكرة الوطنية، 

والحالة املعنوية، وماء الرشب، واألكسجني يف الهواء، 

واملعامالت املرصفية، والعملة املستخدمة، ومخزون 

الحنطة، والوقود، وغريه من السلع الحيوية.

السياسة  ومنتديات  البحوث  معاهد  تجتهد 

الهجينة“  ”الحرب  مصطلح  إلصاق  يف  الغربية 

بروسيا، ويسود انطباع قوي لدى هذه املنتديات 

بأن الرئيس الرويس فالدميري بوتني ”مرجع أسايس“ 

يف هذا املضامر.

وأوكرانيا،  القرم  إزاء  بوتني  فعله  ما  إىل  يُنظر 

تطبيقاً  بوصفه  سورية،  إزاء  آخر،  تحليل  ويف 

أمر  وهو  الهجينة“،  ”الحرب  ملفهوم  بارعاً  عملياً 

التي  التدافع السيايس،  يندرج ضمن ”تكنيكات“ 

يستخدمها الغرب إللحاق الرضر بصورة املنافس 

الرويس.

ومع ذلك، فإنه ال ميكن استبعاد أن بوتني يستخدم 
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هذا  لكن  بالفعل،  الهجينة“  الحرب  ”تكنيكات 

اإلقرار ال يجب أن ينسينا أن تلك ”التكنيكات“ 

مُتارس من قوى عديدة يف العامل.

استخدام  إطار  يف  ملهامً  مثالً  ”داعش“  يعطينا 

تلك ”التكنيكات“، وتظل عملية احتالل املوصل 

مثل  عىل  شاهداً   2014 العام  من  يونيو  يف 

الحرب  آليات  استخدام  تم  إذ  اإلنجاز؛  هذا 

التقليدية كلها، مبوازاة الحرب النفسية، والحرب 

املعنوية  والروح  املوارد،  وتدمري  السيربانية، 

للعدو، حتى قيل إن ”داعش“ احتل املوصل بـ 

”التغريدات“.

وأنصارها  إيران  تربئة  ميكن  ال  اليمن،  ويف 

الحرب  ”تكنيكات  استخدام  من  الحوثيني 

تقليدية  حرباً  الجانبان  يخوض  إذ  الهجينة“؛ 

األسلحة  أنواع  كافة  فيها  تستخدم  متامثلة،  ال 

الخشنة والناعمة، وتسندها آلة إعالمية ضخمة 

تبث من قطر ومناطق أخرى من العامل.

يخوض ”داعش“، ومعه جامعات إرهابية أخرى، 

حرباً ”هجينة“ يف ليبيا يف مواجهة الجيش الوطني 

تحاول  التنظيم  هذا  بقايا  زالت  وما  الليبي، 

العراق  يف  منها  سلبت  التي  املناطق  استعادة 

ضد  اليمن  يف  الدائرة  الحرب  مبوازاة  وسورية، 

الرشعية والتحالف اإلسالمي.

تتوافر كل مقومات الحرب ”الهجينة“ يف املامرسات 

البحرين  يف  وخصوصاً  العريب،  العامل  ضد  اإليرانية 

واليمن ولبنان وسورية.

اإليرانية  الحروب  يف  التقليدية  األسلحة  تُستخدم 

والتهديد  اإلعالمي،  القصف  مبوازاة  املنطقة،  عىل 

اململكة  ضد  واضحة  بوادره  ظهرت  الذي  السيرباين 

العربية السعودية.

بالحرب  تُستهدف  التي  العربية  للدول  ميكن  ال 

”الهجينة“ أن تواجه ذلك التحدي بآليات تقليدية، إذ 

تفرض تلك األدوات الجديدة رضورة االستعانة مبزيج 

من األدوات املقاومة واملضادة، التي ميكن أن تتصدى 

ملا تفرضه تلك التطورات من خطورة متزايدة.

وهنا يربز مصطلح ”األمن الدميقراطي“، الذي ميكن 

العدوان  هذا  صد  تحقيقه  آليات  اتباع  خالل  من 

النوعي وغري املسبوق.

عىل  جديد  مصطلح  الدميقراطي“  ”األمن  مصطلح 

االسرتاتيجية؛  األفكار  ومستودعات  البحث  معاهد 

ومع ذلك فإن مالمحه ميكن أن تُجمل يف حزمة من 

إطار  يف  الدولة  تتخذها  أن  يجب  التي  السياسات 

محاولتها للتصدي.

املختصون  الباحثون  وجد  السياسات  تلك  وبتحليل 

املواجهة  أولها  رئيسة؛  عنارص  ثالثة  يف  تركزت  أنها 

واألمنية  العسكرية  لالستهدافات  الحاسمة  الحاذقة 

الالمتامثل“،  ”الهجوم  أو  التقليدية“  ”الحرب  ضمن 

بحيث ال تكون هناك فرصة ألي اخرتاق مؤثر للحالة 

الدولة،  أو زعزعة هيبة  الفوىض،  أو إشاعة  األمنية، 

مهام كانت التكلفة ومهام كانت التداعيات.

اإلدارة  يف  والنجاعة  الرشد  بدرجة  يتعلق  وثانيها 

يحقق  الذي  بالشكل  املتاحة،  للموارد  االقتصادية 

بقدر من  أثره  توزيع  يتم  ملموساً،  اقتصادياً  إنجازاً 

االجتامعية،  األبعاد  يعالج  بحيث  مناسب،  العدالة 

ويبطل دعاوى املظلومية، مبا يجرد هذا االستهداف 

من القدرة عىل االستثامر يف ذرائع االحتجاج والتمرد.

من  جملة  سوى  فليس  العنارص،  هذه  ثالث  أما 

لتحويل  ليس  الحكومة،  تنتهجها  التي  السياسات 

البلد بالرضورة إىل صورة من الدميقراطيات الغربية 

ذات الطبيعة الخاصة والسياقات املوضوعية املتعذر 

ولكن إليجاد  العامل،  أخرى من  مناطق  وجودها يف 

وحقوق  الحريات  من  مناسب  لقدر  ضامنة  بيئة 

ويرتك  طبيعياً،  العام  املجال  يُبقى  بشكل  اإلنسان، 

واالجتامعية  السياسية  والقوى  للجامعات  الفرصة 

حالة  ويخلق  ومصالحها،  مواقفها  عن  للتعبري 

إطار  ضمن  بناء،  وطنياً  حواراً  تضمن  مجتمعية 

القانون، وتحت سقف الدستور.

ال ميكن للدول العربية املعنية بـ ”الحرب الهجينة“ 

من  الخطر  لهذا  تتصدى  أن  املتعددة  وأدواتها 

املدروسة  والجهود  التنسيق  من  عالية  درجة  دون 

املشرتكة، ألن جبهة تلك الحرب واسعة، وجزء منها 

يقع يف الفضاء السيرباين؛ وهو أمر يحتاج قدراً من 

واملجتمعات  الدول  بني  املنسق  الجامعي  العمل 

الراغبة يف الحفاظ عىل أمنها وسالمها.
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الوريثة  الدفع  السداسية  باتريا  املركبة  وتعترب 

التي جرى  املدرعة «بايس»  األفراد  الرشعية لحاملة 

مركبة  من  العمالء  أساطيل  الستكامل  تصميمها 

الصيانة املدرعة AMV األسطورة باتريا ذات الدفع 

األجزاء  نفس  عىل  املركبة  شاسيه  ويقوم  الثامين. 

واملكونات التي تقوم عليها املركبة األسطورة ولكن 

بواسطة  قيادتها  يف  التحكم  وميكن  أقل  مبحور 

املحورين األماميني أو املحاور الثالثة مجتمعة تبعا 

لتجهيزات املركبة.

تحويل  بهدف  اإلضافية  التجهيزات  إضافة  وميكن 

مدرعة  صيانة  مركبة  إىل  الدفع  السداسية  املركبة 

املختلفة  الحامية  مستويات  بكافة  تتمتع   AMV

ضد التهديدات الباليستية واأللغام وأنظمة التسلح 

الداخلية  والتجهيزات  الشخصية  الحامية  وأنظمة 

األخرى. ورصح جان راكوالينني، نائب رئيس مجلس 

إدارة رشكة باتريا بقطاع األسلحة الربية، بأن ”هناك 

طويلة  فرتة  منذ  العاملية  األسواق  يف  متزايدا  طلبا 

عىل الوريثة الرشعية لحاملة األفراد املدرعة ”بايس“ 

التي بدأ إنتاجها منذ الثامنينيات. وتستخدم املركبة 

األساسية  املبادئ  نفس  الجديدة  الدفع  السداسية 

بالقدرة عىل  اليوم، وتتمتع  الخاصة بسابقتها حتى 

النقل املتعدد األغراض باإلضافة إىل املرونة الهندسية 

بكل  العمالء  متطلبات  مع  التكيف  عىل  القادرة 

سهولة“.

مبركبة  بصلة  الدفع  السداسية  املركبة  متُت  هل 

أنها  أم  باتريا  األسطورة   AMV املدرعة  الصيانة 

استمرار للعائلة الحالية من خالل طراز جديد؟

األمر،  املركبة مختلفا متاما يف حقيقة  يعترب تصميم 

فاملركبة السداسية الدفع تتمتع بنفس عرض وارتفاع 

الصيانة املدرعة AMV ولكنها أقرص بحوايل  مركبة 

نصف مرت تقريبا، كام أن سعرها يقرتب من نصف 

سعر مركبة الصيانة املدرعة، ولكن التكلفة النهائية 

تتوقف عىل التجهيزات التي سيتم وضعها يف املركبة 
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تبعا للمواصفات التي يحددها العميل.

ومن الجدير بالذكر أن مرحلة ما قبل تصميم املركبة 

ولكن  طويلة  سنوات  منذ  بدأت  الدفع  السداسية 

منوذج املركبة الذي يعكس التصميم واإلنتاج النهايئ 

مل ينت تطويره إال يف عامي 2016 و 2017. وتعتمد 

عىل  سدايس  دفع  ذات  جديدة  مركبة  إنتاج  فكرة 

بناء حاملة أفراد مدرعة بسيطة ومنخفضة التكلفة 

وقابلة للتعديل لها أبواب ونوافذ عادية تتيح إمكانية 

الدخول إىل املركبة والخروج منها بكل يرس وسهولة 

– مركبة تتسع لطاقم مكون من فردين أو ثالثة أفراد 

وتحتوي عىل مقاعد تتسع لعرشة أفراد مقاتلني، كام 

تحتوي عىل أنظمة تحكم ميكن للسائق أن يتعامل 

معها بكل يرس وسهولة.

لذلك، تعكس املركبة السداسية الدفع نظرية جديدة 

التجميع  عملية  استكامل  إمكانية  تتيح  التصنيع  يف 

النهايئ والتجهيزات النهائية بكل سهولة داخل الدولة 

املدرعة  األفراد  حاملة  وتتميز  العميل.  يتبعها  التي 

الجديدة باستيفاء املواصفات الخاصة بحلف شامل 

بالنسبة  مثالية  مركبة  وتعترب  (الناتو)،  األطليس 

لعمليات حفظ السالم يف جميع أنحاء العامل.

( )

السدايس  الدفع  ذات  باتريا  املركبة  تجهيز  ميكن 

بأنظمة تسلح مختلفة، باإلضافة – إذا لزم األمر- إىل 

إنتاج  من  ملليمرتا   120 عيار  (هاون)  مورتر  مدفع 

رشكة باتريا نيمو مزود بربج وميكن التحكم فيه عن 

بقدرتها عىل  الدفع  السداسية  املرطبة  وتتميز  بُعد. 

حمل أثقال تصل حمولتها إىل 8,5 أطنان كحد أقىص.

 STANAG الرابع املستوى  املدرعة  الحامية  وتصل 

ضد نريان املدافع الرشاشة الثقيلة، كام تتميز املركبة، 

بفضل قدرتها عىل الحمولة الثقيلة، مبستوى حامية 

”بايس“.  السابقة  املدرعة  األفراد  حاملة  من  أفضل 

عالوة عىل ذلك، ورغم أن مستوى الحامية األسايس 

ضد األلغام يعترب من أعىل املستويات العاملية، إال أن 

املركبة قادرة عىل تحقيق حامية ضد األلغام حتى زنة 

10 كيلوجرامات كاملة.

مدافع  تصنيع  عىل  فنلندا  تعكف   1933 عام  منذ 

وتوريدها  العاملية  الشهرة  ذات  (الهاون)  املورتر 

الهاون  مدافع  أصبحت  وقد  العاملية.  األسواق  إىل 

التقليدية اليوم أسلحة دفاعية، وإذا كان لدى العدو 

تحديد  قادرة عىل  مضادة   رادار  أجهزة 

معناه  هذا  فإن  املدفع،  موقع 

مدفع  طاقم  عىل  أن 

ن  و لها ا

نريانا  يتوقع  أن 

يف مضادة دقيقة ضد موقعه.  و

ية املقابل، ستجد فصيلة مدافع الهاون  لتقليد ا

صعوبة شديدة يف الهروب من هذه النريان املضادة.

أحد الحلول البسيطة هو تركيب مدفع الهاون عىل 

األرض أو عىل شاسيه إحدى املركبات بهدف تحقيق 

مستوى أفضل من خفة الحركة. وإذا كانت املركبة 

برجومزودا  عىل  مثبتا  الهاون  مدفع  وكان  مدرعة 

بنظام التحكم يف النريان، فإن نظام النسلح سيتمتع 

بأداء أفضل يف ساحات القتال الحديثة.

وكنظام حديث قليل الحجم، ميكن تثبيت باتريا نيمو 

بسهولة عىل املركبات املدرعة املدولبة (ذات الدفع 

السدايس أو الثامين) واملجنزرة عىل حد سواء. ويعمل 

النظام كنظام لتقديم الدعم النرياين غري املبارش ولكن 

بفضل  النفس  عن  الدفع  يف  أيضا  استخدامه  ميكن 

نريانه املبارشة.

قادرا  نيمو  باتريا  النظام  يعترب  ذلك،  إىل  باإلضافة 

مؤثرة  نريان  إىل  تحتاج  التي  املهام  تنفيذ  عىل 

 Multiple Rounds الطلقات  متعددة  متزامنة 

حيث   Simultaneous Impact (MRSI) fire

الهدف يف وقت  يدوية إلصابة  قنابل  تكفي خمس 

واحد. ونظرا لخفة وزن النظام نجد أنه يتميز أيضا 

الخفيفة  البحرية  القطع  مع  التكيف  عىل  بقدرته 

الوزن العالية الرسعة، كام ميكن استخدامه بكفاءة يف 

مهام الداوريات البحرية وعمليات الحامية وحراسة 

السواحل وتنفيذ عمليات إنزال قوات املشاة.

الحساسة حرص  املنتج  أثناء عملية تطوير 

خرباء رشكة باتريا عىل العمل بصورة وثيقة مع سالح 

البحرية لدى إحدى دول الرشق األوسط البارزة من 

أجل تحسني املنتج النهايئ حسب متطلبات السالح. 

إحدى  العربية  الجزيرة  شبه  باتريا  رشكة  وتعترب 

املناطق الجديرة باالهتامم والرتكيز عليها من جانب 

الهاون  مدفع  ونظام  باتريا  املدرعة  الصيانة  مركبة 

نيمو مستقبال واللذين وقع اختيار القوات املسلحة 

اإلماراتية عليهام.

نيمو  باتريا  الهاون  مدفع  نظام  سيحقق  لذلك، 

استفادة كبرية نتيجة تجهيزه ب «نظام التحكم يف 

Fire Control System- «النريان – موقع القيادة

الذي   Command Post (FCS-CP) solution

يرمي إىل دعم وتنسيق النريان املبارشة لوحدة مدافع 

الهاون أو عدة وحدات ملدافع الهاون نيمو باتريا، 

وتسهيل عملية التشغيل الجامعي للوحدات. وإىل 

جانب إمكانية تثبيت املدفع عىل أحد الزوارق أو 

إحدى املركبات، ميكن تثبيت املدفع نيمو أيضا عىل 

إحدى املنصات املتحركة، بينام ميكن نقل الحوض 

container بسهولة إىل داخل موقع الرمي عىل منت 

أحد الزوارق أو السفن أو املركبات الرسيعة.

طاقم  بتدريب  الخاص  املحاكاة  جهاز  يقوم  وكام 

مدفع باتريا نيمو سواء من الجنود أو القادة ليؤمن 

بيئة تدريبية افرتاضية واقعية بالنسبة لعدد كبري من 

مهام الرمي الذي ميكت تنفيذها باستخدام مدفع 

الهاون باتريا نيمو.
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عىل  بقدرته  نيمو  باتريا  الهاون  مدفع  يتميز  كام 

العدسات  أو  استخدام  طريق  عن  املبارشة  النريان 

الليزرية لتحديد املدى أو أجهزة التصوير الحرارية 

سواء عند تقديم الدعم النرياين من مسافات قصرية 

يف حرب املدن أو الدفاع عن املركبة الحاملة للمدفع 

من عىل بُعد كيلومرت واحد. ورغم أن مدفع الهاون 

عيار 120 ملليمرتا يعترب سالحا تقليديا نوعا ما إال 

تتيح  التوجيه  ذاتية  حديثة  قنابل  تطوير  تم  أنه 

إمكانية استخدام هذه القنابل بحيث ميكن الجمع 

بني النريان غري املبارشة والنريان الدقيقة.

عالوة عىل ذلك، جرى استخدام مدافع الهاون باتريا 

من  «سرتيكس»  قنابل  إلطالق  أبراج  عىل  املثبتة 

إنتاج رشكة «ساب» املزودة برأس حريب باحث عن 

توجيه  ونظام   heat-seeking warhead الحرارة 

ساحة  يف  مواقعها  وتحديد  املعادية  القوات  لرصد 

العمليات. كام ميكن أيضا تثبيت نظام مدفع الهاون 

املزود بربج عىل إحدى املركبات التي يؤمنها العميل 

املثال،  سبيل  فعىل  للمركبات.  أخرى  رشكة  أي  أو 

حصلت السعودية عىل نظام مدفع نيمو مثبتا فوق 

املركبة الخفيفة املدرعة LAV 2 املصنعة يف الواليات 

املتحدة، بينام حصلت إحدى دول مجلس التعاون 

الخليجي عىل نفس املدفع مثبتا فوق إحدى القطع 

البحرية املقاتلة.

تم طرح الحوض نيمو عىل الجمهور ألول مرة خالل 

معرض ومؤمتر أيدكس 2017 يف دولة اإلمارات كأول 

حوض من نوعه لحمل أسلحة ذات أعرية كبرية. 

ويتطلب األمر اكتساب العديد من املهارات الالزمة 

عيار  هاون  مدفع  لوضع  الالزمة  املعارف  لتطوير 

رشكات  ألن  األحواض  أحد  داخل  ملليمرتا   120

تصنيع املركبات أو األحواض نادرا ما تستوعب فكرة 

وجود نظام التسليح داخل الحوض.

بالقوة وتصميم هيكل  كام أن الحسابات املتعلقة 

الدعم تزداد صعوبة وتعقيدا نظرا لحاجة الحوض 

رأسية  وفتحة   access hatch للدخول  فتحة  إىل 

وفتحة للهروب، وكلها فتحات من شأنها أن تضعف 

هيكل الصندوق.

ويف املقابل، لدى حوض باتريا نيمو أبعاد مشابهة 

ارتفاعه  الذي يبلغ  القيايس  البحري  ألبعاد الحوض 

20 قدما، بينام توجد نقاط تثبيته يف نفس األماكم 

املشابهة. أما من الخارج، فال يختلف الحوض عن 

الحوض عىل  أي حوض عادي، حيث تعتمد متانة 

إطار دعم إضايف يتم بناؤه بني الكسوتني الخارجية 

والداخلية.

العوارض  من  املزيد  املعزز  األنبويب  الهيكل  ويضم 

بني  املوجود  التجويف  داخل  والعرضية  الطولية 

أي حوض  من  أكرث  والداخلية  الخارجية  الكسوتني 

الحوض  الرمي يكون سقف  عادي آخر. ويف وضع 

العادية ب  البحرية  األحواض  لدى  نظريه  من  أقل 

600 ملليمرتا، ويتم الحصول عىل االرتفاع القيايس 

سطح  إىل  الهاون  مدفع  نقل  غطاء  إضافة  عند 

الحوض.

متاما  نيمو  املدفع  برج  إخفاء  يتم  النقل،  وعند 

باستخدام الغطاء، فيام يظل الربج يف وضع النريان 

أثناء  لوضعه  مخالف  اتجاه  نحو  مصوبا  املبارشة، 

عملية الرمي. ويدور برج املدفع بزاوية 180 درجة 

عند استخدامه للرمي، بينام تظل فوهته وراء حافة 

الحوض يف  داخل  زائدة  أحامل  تجنبا ألي  الحوض 

حالة تعرض فوهة املدفع لالنفجار.

واملتطلبات  الرشوط  كافة  نيمو  حوض  يستويف 

الالزم توافرها يف أي مدفع هاون قادر عىل التحرك 

مبرونة ويرس من موقع إىل آخر باستخدام املعدات 

أي  بكثري من  تكلفة  أقل  بأنه  يتميز  املناسبة. كام 

أو قارب جرى  مدفع هاون آخرمثبت فوق مركبة 

رشاؤهام. ويعترب حوض نيمو مجهوا بكل ما يحتاجه 

أي مدفع هاون مثل حامية طاقم التشغيل املكون 

والذخرية.  (قائدان ورام) واألسلحة  أفراد  ثالثة  من 

عالوة عىل ذلك، لدى الحوض وحدة الطاقة ووحدة 

التكييف الخاصتني به ووجود فتحة للدخول وأخرى 

للهروب.

الخاصة  الرتشيح  أنظمة  يختار  أن  للعميل  وميكن 

والكياموية،  والبيولوجية  النووية  بالتهديدات 

يتم  التي  الالزمة  الباليستية  الحامية  إىل  باإلضافة 

 steel الفوالذية  الصفائح  طريق  عن  سواء  تأمينها 

 ceramic armour الخزفية  الصفائح  أو    plates

ويأيت التصفيح الفوالذي الفائق القوة الذي يرتاوح 

ُسمكه بني 8 و 10 ملليمرتات ليضيف ثالثة أطنان 

إىل وزن الحوض. 

القنابل  من  قنبلة   100 لحمل  الحوض  ويتسع 

القنابل  عدد  ضعف  أي  الهاون،  ملدافع  املخصصة 

التي لدى نسخة مركبة الصيانة املدرعة نيمو. لذلك، 

فإن أبرز فوائد الحوض باتريا نيمو هي سهولة خفة 

الحركة، وتلك ميزة نادرة بالنسبة إىل أنظمة مدافع 

الهاون من هذا العيار.

وميكن نقل الحوض بسهولة إىل موقع الرمي فوق 

الرسيعة،  الشاحنات  أو  السفن  أو  الزوارق  أحد 

من  أي  منت  عىل  من  الرمي  الحوض  ويستطيع 

وسائل النقل املذكورة. وتسمح خفة حركة الحوض 

الرمي  وحدة  موقع  بتغيري  الساحلية  للفصائل 

املنفصلة أثناء املهمة، وهو ما يعترب حال ممتازا أيضا 

لحامية القواعد.

دون  مستقلة  كوحدة  الحوض  رشاء  ميكن  كام 

نظام التسلح، األمر الذي ميكن العميل من خفض 

التكاليف املتعلقة بأنظمة الحالية من طراز نيمو. 

وهذا يعني أن الجمع بني املركبة باتريا السداسية 

نيمو عيار 120 ملليمرتا هو  الهاون  الدفع ومدفع 

الحل املثايل للنقل بالنسبة للقوات املسلحة يف أي 

دولة من دول العامل.

األبعاد:
الطول: 7,5 أمتار

االرتفاع: 2,5 أمتار

العرض: 2,9 أمتار

 24,000 اإلجاميل:  للوزن  األقىص  الحد 

كيلوجراما.

األداء:
الرسعة القصوى: أكرث من 100 كيلومرتا يف 

الساعة

القدرة عىل السباحة اختيارية

عمق الخوض: 1,5 أمتار

املدى: أكرث من 700 كيلومرتا

املحرك: محرك ديزل ذي خمس أسطوانات 

مزود بشاحن توربيني

القوة: 294 كيلو وات

العزم: 1,870 نيوتن مرتا
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فيه  التأكيد  تم  بيان مشرتك،  إصدار  القمة  أعقب 

عىل رضورة إقرار معاهدة سالم بني الجانبني، والحّد 

املعادية  التوجهات  ومن  العسكري  التسلح  من 

شمل  ملّ  عرب  اإلنساين  التواصل  وتعزيز  للطرفني، 

ما  وهو  السابقة..  الحرب  من  املترضرة  العائالت 

خلّف أجواء انفراج وتفاؤل لتحقيق السالم يف شبه 

امتداد  عىل  التوتر  طبعها  التي  الكورية  الجزيرة 

عقود عّدة..

بعد هذا التقارب؛ بدا أن هناك جهودا حثيثة تبذل 

انخرطت   املنطقة،  هذه  يف  مستدام  سالم  إلرساء 

كالصني  الكربى  اإلقليمية  القوى  من  العديد  فيها 

كل  يف  ووساطات  حميدة  مبساع  قامت  التي 

االتجاهات، للحيلولة دون تأزم األوضاع يف محيطها 

اإلقليمي، وللتقليل من كلفة الرصاع، والبحث عن 

حّل مينع التدخالت األجنبية يف املنطقة..

يونيو   12 بتاريخ  انعقد  األجواء،  هذه  خضّم  ويف 

2018؛ لقاء تاريخي آخر جمع كال من «كيم جونغ» 

امللف  تطّور  تداعيات  الحتواء  ترامب»،  و»دونالد 

تسمح  أرضية  ووضع  الّشاميل،  الكوري  النووي 

باملحافظة عىل السلم واألمن إقليميا ودوليا.. بدل 

سالم مؤقت وهّش..

إىل  الّشاملية  وكوريا  املتحدة  الواليات  سعي  إن 

مصلحية  حسابات  فيه  تحّكمت  اللقاء،  هذا  عقد 

لكال البلدين، ففي الوقت الذي تطمح فيه «بيونغ 

يانغ» إىل كرس  العزلة التي تطوقها بفعل العقوبات 

االقتصادية املفروضة من الجانب األمرييك.. تسعى 

محيطها  تأمني  إىل  جانبها  من  املتحدة  الواليات 

املدى  والبعيدة  االسرتاتيجية  األسلحة  مواجهة  يف 

واملصالح  الحدود  تهّدد  أصبحت  والتي  لكوريا؛ 

األمريكية بشكل جّدي..

الشاميل  والكوري  األمرييك  الطرفان  يخف  مل 

البلدين  بني  العالقات  مستقبل  بشأن  تفاؤلهام 

عّرب»ترامب»  فقد  النووي،  امللف  بصدد  والتفاهم 

استعداد  وعن  القمة،  هذه  إزاء  ارتياحه  عن 

تعهد  بعد  كوريا،  مع  جديدة  عالقات  لبناء  بالده 

البالستية،  الصواريخ  بتدمري مواقع  الرئيس «كيم» 

اعترب  فيام  النووية..  التجارب  إجراء  يف  املستعملة 

لتجاوز  جيّدة  ببداية  يتعلق  األمر  أن  األخري،  هذا 

. :

-
drisslagrini@yahoo.fr

الشكوك، وبناء السالم؛ رغم التحديات والصعوبات 

الجاّد  للعمل  بالده  استعداد  مربزا  املطروحة، 

لتحقيق هذا الرهان.

اللقاء توقيع وثيقة تعهد من خاللها الطرفان  أمثر 

بإخالء شبه الجزيرة الكورية من األسلحة النووية، 

وتقديم الضامنات األمنية لكوريا الشاملية، وبإقامة 

عالقات جديدة، ومتابعة املفاوضات..

خلّف اللقاء ومخرجاته ترحيبا دوليا واسعا، فكوريا 

التي  الخطوة  لهذه  ارتياحها  عن  عربت  الجنوبية 

أن  فأعلنت  الصني  أما  الباردة،  الحرب  زمن  طوت 

السالح  نزع  إىل  بتاريخ جديد، ودعت  ينبّئ  األمر 

من شبه الجزيرة الكورية، وهو املوقف نفسه الذي 

عّرب عنه االتحاد األوريب، فيام رّحبت روسيا باللقاء، 

أما األمم املتحدة فدعت إىل استثامر هذه الخطوة 

حّذرت  فيام  املنطقة..  من  النووي  السالح  لنزع 

إيران الطرف الكوري من مغبة تصديق «ترامب» 

الذي تنصل من االتفاق النووي املربم معها..

هو  كام  كربى،  وإقليمية  دولية  أطراف  دخول  إن 

الشأن بالنسبة للصني، وروسيا واليابان.. عىل خّط 

توفري أجواء من الثقة الداعمة لهذا اللقاء، ستمنح 

مخرجاته مصداقية أكرب..

تحفظ  متكافئة  تسوية  إىل  التوصل  أن  شك  ال 

امللف، سيفرز  بهذا  املعنية  األطراف  ماء وجه كل 

كل  إحباط  إىل  األمر  يفيض  قد  كام  مناخا جديدا، 

السالح  امتالك  إىل  الرامية  اإليرانية  الطموحات 

النووي..

حقيقة أن العقوبات األمريكية عىل «بيونغ يانغ» 

امليدانية،  لتقييم األوضاع  ما زالت قامئة وخاضعة 

قدر  إىل  تحيل  التي  املؤرشات  الكثري  مثّة  لكن 

بوقف  املتحدة  الواليات  تعّهد  بعد  التفاؤل،  من 

باملوازاة  الجنوبية  كوريا  مع  العسكرية  مناوراتها 

مع هذه املفاوضات..

رغم أهمية القّمة، تظّل الكثري من األسئلة معلّقة، 

ترسانتها  عن  بالتخيل  الشاملية  كوريا  تسمح  فهل 

نظامها  لحامية  وسيلة  فيها  ترى  التي  النووية 

اتجاه  يف  املتحدة  الواليات  تدفع  وهل  السيايس؟ 

توحيد الكوريتني وهي التي أعاقت ذلك تاريخيا؟    

 ..«  « »
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ِه  وكذلك يف الصيام فقد سّن لنا النبي َصىلَّ اللُه َعلَيْ

َوَسلََّم صيام النوافل ومنها صيام ستة أيام من شّوال،  

، قَاَل:  ولهذا صّح يف الحديث عن أيَِب أَيُّوَب اْألَنَْصارِيِّ

َصاَم  َمْن   ” َوَسلََّم:  َعلَيِْه  اللُه  َصىلَّ  اللِه  رَُسوُل  قَاَل 

ْهِر ”  اٍل، فََذلَِك ِصيَاُم الدَّ رََمَضاَن، ثُمَّ أَتْبََعُه ِستٍّا ِمْن َشوَّ

رواه مسلم وغريه.

عىل  فيحصل  للمسلم  الثواب  يتضاعف  وبذلك     

ثواب صيام سنة كاملة، فإن الحسنة بعرشة أمثالها 

وقد تزيد عىل ذلك. وإذا صام املسلم شهر رمضان 

فذلك بعرشة أشهر فإن صام ستة أيام فذلك بستني 

يوماً فاكتملت السنة كلها صياماً يف الثواب.

وصّح أَنَّ رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل: «ِصيَاُم 

اٍل  َشْهِر رََمَضاَن ِبَعَرشَِة أَْشُهٍر َوِصيَاُم ِستَِّة أَيَّاٍم ِمْن َشوَّ

ِبَشْهَريِْن فََذلَِك ِصيَاُم َسَنٍة» رواه النسايئ.

واألفضل أن يبدأ بالصيام بعد  أيام العيد؛ ألن أول أيام 

العيد يحرُُم صومه، فهو يوم ضيافة الرحمن لعباده 

الصامئني. وبقية أيام العيد قد ينشغل بزيارة أرحامه 

أو يف  بأس بصيامها وسط شهر شوال،  وجريانه. وال 

آخر شهر شوال.

وال حرج يف صيامها متصلة ستة أيام، ويجوز تفريقها، 

كمن يصوم االثنني والخميس يف شوال بنيّة ستٍة من 

شوال فيحصل له ثواب ذلك.

و من السعادة  املبادرة إىل صومها أول شهر شوال من 

بعد العيد؛ وذلك ألن الشواغل قد تعرض لإلنسان، 

أيام حائٌل غري  الستة  إمتام صيام  فلرمبا يحول دون 

متوقع؛ كمرض أو سفر، أو غريه.

وإن صام أهل البيت معاً فذلك يشُء حسن وهو من 

باب التعاون عىل الرب والتقوى.

 هو تحفة معامرية ترتبع شامخة يف عاصمة روسيا 

لتشهد بالعمق الحضاري اإلسالمي يف أقايص األرض 

يف  واإلبداع  بالجامل  املسجد  هذا  متيز  املعمورة، 

التي شيّد هذا املسجد عىل هذا  العامرة اإلسالمية 

الطراز الفريد البديع.

كذلك  ويسمى  الجامع   موسكو  مسجد  هو  ذلك 

جامع موسكو الكبري هو املسجد الرئييس يف موسكو، 

عاصمة روسيا. يرتبع هذا املسجد يف رواق أوملبسيك، 

بالقرب من االستاد األوملبي املغلق يف مركز املدينة. 

يتسع لعرشة آالف  إذ  أوروبا،  أكرب مسجد يف  وهو 

مصل يف وقت واحد. وهو واحد من خمسة مساجد 

كبرية يف موسكو.

أسس هذا املسجد عام 1902م، زمن الحكم القيرصي 

إىل  املسلمني  التتار  التجار  بعض  فبادر  روسيا،  يف 

عام  املسجد  بناء  واكتمل  مسجد،  لبناء  أرض  رشاء 

1904.  وقام بتصميم املسجد وفًقا املعامري نيكالي 

جوكوف.

وتم صيانة هذا املسجد عدة مرات عرب  قرن كامل، 

وتأيت أهمية هذا املسجد لكونه املسجد املركزي يف 

موسكو .   

م  عام 2015  بحلٍة جديدة  املسجد  بناء  إعادة  تم 

وافتتح  تاجيف.  إلياس  املعامري  بالتصميم  وقان 

رسميًا يف 9 ذي الحجة هـجرياً ، يوم عرفة، املوافق 

23 سبتمرب، 2015 ميالديًا؛ وحرض اإلفتتاح عدد من 

رؤساء الدول اإلسالمية ، ويضم املسجد الجديد ست 

طوابق ويتسع املسجد الجديد لعرشة آالف مصل.

ويبقى هذا املسجد عالمة ناصعة البياض عىل عمق 

يظهر  مبا  العامل،  دول  جميع  يف  اإلسالمية  الحضارة 

العظيمة عىل  الحضارية  الدين وقدرته  عظمة هذا 

السمّو والشموخ مهام بعد  الزمان واملكان.
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