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الصقور المخلصين
بقلم :
العقيد الركن /يوسف جمعة الحداد
رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com
احتفلت دولة اإلمارات العربية المتحدة،
قيادة وشعباً  ،في التاسع من فبراير/
شباط  ،2020باستقبال أبنائها «الصقور
المخلصين» ضمن قوات التحالف
العربي في اليمن ،الذين سطروا
أسماءهم بأحرف من نور في ذاكرة
الوطن الخالدة وتاريخ األمتين العربية
واإلسالمية ،وقدموا النموذج الصادق
على أصالة أبناء وطننا الغالي ،وأثبتوا
بالفعل أنهم خير قدوة لألجيال الحالية
والمقبلة ،وسيظلون مصدر إلهام
متدفق لقيم الوطنية والوالء واالنتماء
لهذا الوطن ،والدفاع عن مبادئه
النبيلة في الوقوف إلى جانب الحق
والتضامن مع األشقاء مهما كانت
التضحيات والصعوبات.

العقيدة العسكرية الراسخة لدولة اإلمارات باتت اليوم أكرث نضجاً وأرشس عىل أعدائها .تلك
العقيدة التي تنطلق من ثوابت راسخة ،أهمها نرصة الحق والتضامن مع األشقاء يف مواجهة
التحديات واملخاطر.
إن املعلومات واإلحصاءات الدقيقة التي كشف عنها الفريق الركن مهندس عيىس سيف بن
عبالن املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة ،القائد املشرتك للعمليات املشرتكة يف اليمن
بهذه املناسبة تؤرخ للدور البطويل الذي قامت به قواتنا املسلحة منذ انطالق عاصفة الحزم يف
مارس/آذار  ،2015وهو دور متعدد األبعاد مل يقترص فقط عىل مشاركة القوات الربية وحرس
الرئاسة بجميع وحداتها بأكرث من خمسة عرش ألف جندي يف خمس عرشة قوة واجب يف
مختلف مدن ومحافظات اليمن ،وتنفيذ القوات الجوية ألكرث من مئة وثالثني ألف طلعة جوية
وأكرث من نصف مليون ساعة طريان عىل أرض العمليات ،ومشاركة القوات البحرية يف ثالث
قوات واجب بحرية بأكرث من خمسني قطعة بحرية مختلفة وأكرث من ثالثة آالف ب َّحا ٍر مقاتل،
وإمنا تضمن أيضاً القيام مبهام إنسانية وإغاثية ،واملساهمة يف تحري ِر  % 85من  % 90من
األرايض اليمنية املحررة ،إضافة إىل تحرير مدينة املكال من تنظيم القاعدة اإلرهايب ،وتأمني
مضيق باب املندب.
ولهذا ،فليس من قبيل املبالغة القول إن العسكرية اإلماراتية باتت اآلن واحدة من أهم املدارس
يف املنطقة والعامل ،ليس فقط ألنها جسدت من خالل أبطالها املقاتلني يف اليمن معاين الجندية
الحقة والقدرات االحرتافية العالية يف مامرسة املهام العملياتية واإلنسانية ،وإمنا أيضاً ألنها
أظهرت خربات نوعية استثنائية ،وقدمت العديد من املبادئ التي ستدرس يف املعاهد والكليات
العسكرية ،أولها أن التخطيط العسكري واالسرتاتيجي الفعال ،ال بد أن يأخذ يف االعتبار األوضاع
عىل األرض ،ويتفهم سيكولوجية ونفسية الشعوب التي يتم الوقوف معها ،ولعل هذا يفرس
التقدير واملكانة التي تحظى بها القوات املسلحة لدى أبناء الشعب اليمني.
وثانيها أن مهام القوات املسلحة يف مناطق األزمات والرصاعات املعقدة ال تقترص فقط عىل
الجوانب العسكرية ،رغم أهميتها ،وإمنا تتضمن أيضاً القيام بأدوار إنسانية وإغاثية وإمنائية
مكملة لها ،وهذا ما قامت به قواتنا املسلحة يف اليمن الشقيق ،فإضافة إىل دورها يف استعادة
العديد من املدن من سيطرة الحويث ،وتأمينها وتأهيلها لعودة الحياة الطبيعية إليها ،قادت
عملية تأمني وصول املساعدات اإلنسانية وإيصالها إىل مختلف املناطق ،وقامت بإجالء اآلالف
من الجرحى من مختلف املحافظات.
وثالثها أن ضامن األمن وتحقيق االستقرار ال يقترص فقط عىل تحرير املدن من قوى الفوىض
والتخريب واإلرهاب ،وإمنا يتطلب أيضاً ،ورمبا األهم ،إعادة بناء جيش وطني فعال يتوىل
مسؤولية تأمني املناطق املحررة ،وهذا ما أدركته القوات املسلحة لدولة اإلمارات منذ بداية
مشاركتها يف التحالف العريب ،حيث قامت بتجنيد وتدريب وتجهيز أكرث من مئتي ألف جندي
ميني ،ليتولوا مسؤولية تأم ِني املناطق املحررة والدفاع عنها بعد أن اكتسبتوا خربات عملياتية
خالل السنوات املاضية.
لقد جسدت مشاركة قواتنا املسلحة ضمن التحالف العريب يف اليمن ،وما قامت به من بطوالت
وأدوار إنسانية بالغة األهمية ،العقيدة العسكرية الراسخة لدولة اإلمارات ،التي باتت اليوم
أكرث نضجاً وأرشس عىل أعدائها .تلك العقيدة التي تنطلق من ثوابت راسخة؛ أهمها نرصة الحق
والتضامن مع األشقاء يف مواجهة التحديات واملخاطر ،والعمل عىل تعزيز أسس األمن واالستقرار
يف الدول الخليجية والعربية ،ولهذا تتعزز وتتزايد الثقة الدولية يف مواقفها عىل الصعد الخليجية
والعربية والدولية ،وما يرتتب عليها من مسؤوليات كبرية تحرص عىل القيام بها بكل فاعلية
وإميان ،من أجل تحقيق تطلعات شعوب املنطقة يف األمن والتنمية.

تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي
في القيادة العامة
للقوات المسلحة ـ االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971

578
رئيس مجلس اإلدارة والمشرف العام
اللواء الركن /سالم بن غافان الجابري
نائب رئيس مجلس اإلدارة
العميد الركن /غانم علي غانم آل علي
رئيس التحرير
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األخبار

بحضور محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام

اإلمــارات تحتفــي بأبنائهـا المشاركين ضمـــــــــــــ
احتفت دولة اإلمارات
العربية المتحدة بأبنائها
البواسل المشاركين ضمن
قوات التحالف العربي
في اليمن ..وذلك بحضور
صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي «رعاه
هللا» وصاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات
المسلحة وأصحاب السمو
أعضاء المجلس األعلى
لالتحاد حكام اإلمارات
وسمو أولياء العهود ونواب
الحكام.
فقد شهد االحتفال ــ الذي نظمته القوات املسلحة
يف مدينة زايد العسكرية يف أبوظبي ـــ صاحب
السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو
املجلس األعىل حاكم عجامن وصاحب السمو
الشيخ حمد بن محمد الرشقي عضو املجلس
األعىل حاكم الفجرية وصاحب السمو الشيخ
سعود بن راشد املعال عضو املجلس األعىل حاكم
أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة.
كام شهد االحتفال أولياء العهود وعدد من الشيوخ
والوزراء واملسؤولني.

محمد بن راشد:
قواتنا المسلحة ستبقى الدرع الحامي والضمانة
الراسخة لعزة ورفعة اإلمارات
جنودنا البواسل قدموا أسمى الفداء إلى جانب
أشقائهم في التحالف العربي
الدرع الحامي
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل حاكم ديب «رعاه الله»  ..أن قواتنا املسلحة
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ـــــــــــــن قــوات التحالف العـربـي فــي اليمــن

محمـد بن زايـد:
نفخر ونعتز بأبناء اإلمارات المخلصين الذين أثبتوا
بطوالتهم وشجاعتهم
أبنـاء الوطـن عبروا عن المعـدن األصـيل لإلنسـان
اإلماراتي وقيم المؤسسين األوائل
الباسلة ستبقى عىل الدوام الدرع الحامي لدولتنا
والضامنة الراسخة لعزتها ورفعتها بني األمم والقوة

التي ال ترتدد يف الوقوف بكل قوة إىل جانب كل
ذي حق يف وجه الظلم والعدوان  ..حفاظا عىل

راية اإلمارات شامخة ببذل وعطاء أبنائها األبرار
وتضحيات صفوة من الرجال صدقوا ما عاهدوا
الله عليه ،بإميان ال يتزعزع برسالتهم وعزمية صلبة
للقيام بواجبهم عىل الوجه األكمل تجاه وطنهم
الذي مل ولن يرتددوا يف تقديم الغايل والنفيس
دفاعا عنه وصونا ملكانته ومكتسباته “.
وقال سموه إن جنودنا البواسل الذين شاركوا يف
مهمة « إعادة األمل » يف اليمن الشقيق قدموا
أسمى آيات الفداء إىل جانب أشقائهم يف قوات
التحالف العريب وأكدوا للعامل أن إسهام اإلمارات
سيبقى دامئاً أحد الركائز الرئيسة لضامن أمن
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واستقرار املنطقة وأن انحياز دولتنا إىل الحق
وأصحابه راسخ رسوخ الجبال ..ووجه سموه تحية
إعزاز وتقدير ألبطال القوات املسلحة األشداء
الذين رضبوا أروع أمثلة البذل والعطاء يف ميادين
الكرامة ملا قدموه من تضحيات يف سبيل إقرار
أسس العدل وما قاموا به من جهود يف مجال
العمل اإلنساين وإعادة اإلعامر وتحية مامثلة إىل
أرواح شهدائنا األبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية
أعظم البطوالت التي ستظل شاهدة عىل انتامء
قواتنا املسلحة لرتاب وطننا الغايل والتزامها بالذود
عن مقدراته وعدم الرتدد يف نرصة كل صاحب
حق والوقوف إىل جانب كل مظلوم ليبقى اسم
اإلمارات مقروناً بالخري والنامء واألمل عىل الدوام“.
المعدن األصيل
من جانبه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان يف ترصيح له بهذه املناسبة الوطنية:

األخبار

املعدن األصيل لإلنسان اإلمارايت والقيم املرتسخة
التي زرعها املؤسسون األوائل يف هذا الشعب
وهذه األرض يف الوقوف إىل جانب الحق والعدل
ونرصة املظلوم ومد يد العون لكل محتاج إىل
املساعدة .
وأوضح سموه أن دولة اإلمارات ستظل تزرع الخري
وتفتح أبواب األمل وتقدم العون واملساعدات
اإلنسانية والتنموية يف كل أنحاء اليمن.
وقال سموه  « :يف هذه املناسبة نتذكر بكل إجالل
وتقدير وعرفان..
شهداءنا األبرار الذين ضحوا بأرواحهم يف ميدان
الحق والواجب ليصنعوا مجد بالدهم ويرفعوا
رايتها..ستظل ذكراهم خالدة يف وجداننا “.
« نفخر ونعتز بأبناء اإلمارات املخلصني الذين وأضاف سموه  « :نحن دعاة سالم وخري ومحبة..
أثبتوا بطوالتهم وشجاعتهم وعزميتهم يف تنفيذ لكننا يف الوقت ذاته أصحاب عزم وهمة حينام
املهام الوطنية واإلنسانية يف اليمن الشقيق” .
يتعلق األمر بتهديد أمننا أوأمن أشقائنا” ..
وأضاف أن أبناء الوطن كام عهدناهم عربوا عن معربا سموه عن الفخر واالعتزاز بدور اإلمارات
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الف جندي شاركوا من
القوات المسلحة البرية
وحرس الرئاسة والعمليات
الخاصة بجميع وحداتها
التاريخي الذي تؤديه ضمن التحالف العريب
بقيادة اململكة العربية السعودية يف حفظ األمن
واالستقرار يف املنطقة وبشكل خاص يف اليمن
الشقيق”.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ..إن شعب اإلمارات كان خري داعم لقواته

املسلحة الباسلة يف مهمتها النبيلة يف اليمن
الشقيق وقدم صورة رائعة يف الوطنية والتكاتف
والتضامن والوعي ..وهذا ليس غريبا عىل هذا
الشعب األصيل الذي يلتف دامئا حول قيادته
وقواته املسلحة.
وشدد سموه عىل أن قواتنا املسلحة كانت وستظل
عىل الدوام قوة سالم واستقرار يف املنطقة والعامل
وأن اإلمارات دولة تصنع السالم وتزرع الخري وتبث
األمل يف أي مكان تذهب إليه.
احتراف عالي
واستعرض الفريق الركن مهندس عيىس سيف
بن عبالن املزروعي نائب رئيس أركان القوات
املسلحة القائد املشرتك للعمليات املشرتكة يف
اليمن يف كلمة خالل الحفل التسلسل الزمني
ملشاركة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف «عاصفة
الحزم» و«إعادة األمل» يف اليمن.

50

قطعة بحرية و 3آالف
بحار مقاتل شاركوا من
القوات البحرية في 3
قوات واجب بحرية
وفيام ييل نص الكلمة التي افتتح بها الحفل :بعد
ِ
خمس سنوات من انطالق «عاصفة الحزم» تم
التحول من اسرتاتيجية االقرتاب املبارش التي نفذتها
القوات املسلحة باحرت ٍ
اف عا ٍل إىل اسرتاتيجية
االقرتاب غري املبارش التي تنفذها القوات اليمنية
بنفسها اليوم والتي تم تشكيلها وتدريبها
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وتجهيزها والتي يجب عليها اليوم استكامل تحرير
األرايض اليمنية غري املحررة.
ومبناسبة تحولنا االسرتاتيجي هذا يف عمليات قواتنا
املسلحة يف اليمن ،نحتفل اليوم بحضوركم الكريم
ورعايتكم السامية الستقبال قواتنا بعد إنجازها
مهام التحرير والتأمني والتمكني بنجا ٍح تام.
وأجدُين ُمل َزماً يف كلمة القيادة املشرتكة بهذه
املناسبة ،أن أوضح لكم وعىل التوايل بعض جهود
القوات املسلحة وما ترتب عليها من نتائج
والتزامات.
أما القوات البحرية فقد شاركت وحدها يف ثالث
قوات واجب بحرية ،بأكرث من خمسني قطعة
بحرية مختلفة وأكرث من ثالثة آالف ب َّحا ٍر مقاتل.

األخبار

محمد بن زايد
نحن دعاة سالم وخير
ومحبة ..لكننا في

الوقت ذاته أصحاب
عزم وهمة حينما
يتعلق األمر بتهديد
أمننا أوأمن أشقائنا”

ويف مجا ِل اإلمداد وعىل الرغم من أن أرض
العمليات تَبعد أكرث من ثالثة آالف ميل،
فقد نجحت قواتنا املسلحة يف نقل القوات
واإلمدادات واألسلحة والذخائر واملعدات واآلليات
ِ
واملساعدات اإلنسانية طوال السنوات
الخمس
املاضية باستخدام جميع وسائل النقل الربي
قاعدت إمداد متقدمتني يف
َ
والبحري والجوي وعرب
أرايض دول شقيقة وصديقة وعىل سبيل املثال ال
الحرص ،فقد تم تنفيذ أكرث من ألف رحلة بحرية
جرى خاللها نقل مالي ِني األطنان.
وبعد تحرير كل مدينة ومحافظة ونتيجة لغياب
قوات األمنِ واجهنا تحدي تأم ِني املدنِ املحررة
وليعلمِ الجميع وأقولها هنا للتاريخ ،بأننا كنا
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نقاتل ثالثة أعداء يف آنٍ واحد هم :االنقاليب
الحويث و«اإلخوان املسلمون» وطابورهم الخامس
واإلرهاب القاعدي والداعيش فلم يكن للتحرير أن
يكتمل دون ِ
فرض األمنِ واألمانِ والتعامل باحرتاف
قتايل مع أولئك األعداء ،فلذلك تم تجنيد وتدريب
وتجهيز أكرث من مئتي ألف جندي ميني يف املناطقِ
املحررة.
لقد واكب كل تلك الجهود يف اليمنِ  ،استمرار أداء
القوات املسلحة مهامها وواجباتها داخل الدولة
دون تفريط يف حامية أرضها وسامئها ومياهها
وحدودها وسواحلها.
وأضاف لقد كان لكل هذه الجهود نتائج باهرة،
فقد كان للقوات املسلحة الجهد الرئييس يف

بلغ عدد الطلعات
الجوية التي نفذتها القوات
المسلحة بجميع أنواع
طائراتها..أكثر من مئة
وثالثين ألف طلعة جوية
مليون ساعة
وأكثر من نصف
ِ
أرض العمليات
طيران على ِ

تحري ِر خمسة ومثانني باملئة من التسعني باملئة من
األرايض اليمنية املحررة.
وكانت أهم املدن املحررة وفقاً للتسلسل
الزمني
ِ
التايل:
 تحرير عدن من الحوثيني يف السابع عرش منيوليو عام ألف ِني وخمسة عرش.
 تحرير ال َع َند من الحوثيني يف الرابع من أغسطسعام ألف ِني وخمسة عرش.
 أ ّما أبني فق ْد تم تحريرها مرتَنيِ ،مر ًة من الحوثينييف التاسع من أغسطس عام ألف ِني وخمس َة عرش
ِ
ومرة أخرى من القاعدة يف
الخامس من سبتمرب
عام ألفني وستة عرش.
 -تحرير مأرب «سد زايد» يف السادس عرش من
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األخبار

بالكامل.
أكتوبر عام ألفني وخمس َة عرش.
والعروبة يف اليمنِ ..إذ بلغ عدد شهداء قواتنا
ِ
 تحرير املكال من القاعدة يفالخامس والعرشين وكان من نتائج هذه الجهود الكبرية أيضاً ..متكني املسلحة مئة ومثانية شهداء..نسأل الله املغفرة
من أبريل عام ألفني وست َة عرش.
القوات اليمنية من تأم ِني املناطقِ املحررة والدفا ِع والرحمة لشهدائنا األبرار.
ِ
 تحرير املخا من الحوثيني يفالثالث والعرشين عنها بقدراتها الذاتية بعد أن اكتسبت خربات
دعم التحالف
ِ
عملياتية خالل السنوات
من يناير عا َم ألف ِني وسبع َة عرش.
الخمس املاضية التي
وأضاف :عىل الرغم من إنجاز جميع قواتنا ملهام
 تحرير مطار الحديدة من الحوثيني يف العرشين قضيناها معهم يف التدريب والتجهيز.من يونيو عام ألف ِني ومثاني َة عرش ..ولوال توقيع مل تكن هذه النجاحات الكبرية رخيصة دون التحرير والتأم ِني والتمكنيِ ..فإن قواتنا املسلحة ال
اتفاقية استوكهومل
لكانت الحديدة مدينة محررة مقابِل ،حيث قدمنا التضحيات للدفاع عن اإلسالم تزال ملتزمة بدعم التحالف العر ِيب يف العمليات
ْ
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اللوجستي والتدريب ومكافحة
الجوية والدعم
ِ
اإلرهاب ..ونتمنى من الله أن يجمع قلوب األخوة
اليمنيني عىل قتال أعدائهم واستكامل تحرير
ايض اليمنية التي
العرشة باملئة املتبقية من األر ِ
يسيطر عليها الحوثيون.
وال ننىس جهود رشكائنا املحليني جميعاً وحلفائنا
اإلقليميني كافة وعىل رأسهم اململكة العربية
السعودية واملقاومة الجنوبية والوطنية .وأؤكد

للجميع أن قواتنا املسلحة بُنيَ ْت عىل عقيدة
دفاعية وأنها تجدد التزامها بالدفاع عن اتحاد
اإلمارات ومصالحه.
وال يفوتني أن أبلغ الحضور الكريم ..أن القوات
املسلحة أصبحت اليوم أكرث نضجاً يف عقيدتها
القتالية الدفاعية وانقضاضها عىل األعداء
واإلرهاب ..ولقد استفادت دروساً قيّم ًة كان مثنها
دماً غالياً ..رحم الله شهدا َءنا األبرار.

واجب الشرف
وقالت العميد ركن طبيب الدكتورة عائشة سلطان
الظاهري ،قائد سالح الخدمات الطبية يف كلمة
املشاركني ضمن عملية «إعادة األمل» يف اليمن من
أبناء اإلمارات :أقف اليوم بني إخواين يف القوات
املسلحة الذين شاركتهم وفرقي الطبية أداء واجب
الرشف يف هذا اليوم املبارك من أيام الوطن الغايل..
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حيث تزهو اإلمارات وتفخر برجالها البواسل الذين
حملوا األمانة ورفعوا راي َة الوطنِ خفاقة يف ميادين
العز والبطولة متسلحني بإميانهم بالله وانتامئهم
لإلمارات ووالئهم للقيادة.
وأضافت ،أننا نحتفل اليوم باستقبال قواتنا
املشاركة التي عكست الصورة املرشقة واملستوى
املتقدم لقواتنا املسلحة يف مسرية بدأت منذ
انطالق العمليات العسكرية واإلنسانية يف عام
 ..2015جسدت خاللها تواجدها يف اليمن قيم
اإلمارات ومبادئها اإلنسانية النبيلة يف موجهة قوى
الرش والفوىض والتخريب وبثت األمل يف نفوس
أبناء الشعب اليمني الشقيق ودعمت تطلعاته
املرشوعة يف األمن واالستقرار والتنمية والحق يف
الحياة الكرمية.
وتابعت« :لن استعرض اليوم ما أنجزته القوات
املسلحة الباسلة يف اليمن ولكن ما أنجزته من
نرصة اإلنسان اليمني ،الطفل الضعيف واملرأة
املكلومة والشيخ الكبري وكيف داوت جراحهم

األخبار

وحفظت كرامتهم..لقد كنا يف اليمن خريا ً كام
أرادتنا قيادتنا الرشيدة ..فكام كنا أبطال ساحات
القتال محاربني أشداء ..كنا البلسم الشايف واليد
الحانية منسح دمعة طفل هنا ونعالج مريضاً هناك
ونوفر الغذاء والكساء والدواء والتعليم للجميع».
وأكدت العميد ركن طبيب الدكتورة عائشة
سلطان الظاهري..أن هذه األدوار اإلنسانية تأيت
ترجمة صادقة لقيم اإلمارات والتزامها الصادق
تجاه أشقائها ،ومد يد العون إليهم مهام كلفها
ذلك من تضحيات..فلم نكن يوماً َح َمل َة بندقية
فقط ..بل حملة رسالة اإلمارات اإلنسانية..رسل
إمارات الخري ،الذين ما حلوا مبنطقة إال نرشوا فيها
الدور الطبي
األمل ،مجسدين دور بالدنا اإلنساين النبيل.
وقالت« :إن قواتنا املسلحة سطرت مالحم إنسانية وسلطت الضوء عىل دور دولة اإلمارات طبياً
عظيمة باتت منوذجاً يدرس يف التعامل الحضاري يف مساعدة الشعب اليمني الشقيق..وهو دور
أثناء العمليات العسكرية بالتزامها باملواثيق متعدد األبعاد واملراحل مل يقترص فقط عىل تقديم
الدولية وقواعد االشتباك املتفقة مع القانون املساعدات الطبية العاجلة وإمنا استهدف أيضاً
العمل عىل الوقاية والحد من انتشار األمراض
َ
الدويل اإلنساين..كام قادت عملية تأمني وصول
املساعدات اإلنسانية وتكفلت بإيصالها إىل مختلف
املناطق وأخلت آالف الجرحى من مختلف
املحافظات للعالج يف خارج اليمن كام أرشفت عىل
عملية تأمني وصول فرق الهالل األحمر اإلمارايت
واملنظامت اإلنسانية العاملة إىل مناطق الرصاع؛
للتعرف إىل احتياجات الناس واإلسهام يف إعادة
تأهيل القطاعات الخدمية..كام قدمت املساعدات
اإلغاثية العاجل َة يف املناطق املحررة إىل جانب فتح
الطرقات واملعابر اآلمنة ومتشيط املناطق ونزع
األلغام والعبوات الناسفة التي تعيق تحركات
املدنيني وتهدد حياتَهم بالخطر».
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والتطور ،واالنطالق نحو صناعة مستقبل أفضل
ألبنائنا ولألجيال املقبلة».

واألوبئة يف اليمن فقد كانت اإلمارات سباقة للعمل
مع منظمة الصحة العاملية يف العام 2017 - 2016
للحد من انتشار وباء الكولريا وهو األمر الذي
كان َّ
محل إشاد ِة العديد من املنظامت اإلنسانية
األممية والدولية ،التي أعربت عن تقديرها
ملبادرات اإلمارات الطبية واإلنسانية يف اليمن..
فقد أكد رئيس بعثة منظمة الصحة العاملية يف
اليمن أن دولة اإلمارات تضطلع بدور محوري يف
تخفيف املعاناة اإلنسانية يف اليمن ومثن الدوري
الريادي لإلمارات يف تلبية االحتياجات اإلنسانية يف
اليمن وذلك من خالل الرشاكة مع منظمة الصحة
العاملية لتأهيل عدد  12مستشفى يف اليمن
والقيام بحمالت تطعيم ضد األمراض السارية
شامالً املحافظات غري املحررة.
وأوضحت أن فرق اإلغاثة وإعادة البناء أرشفت
عىل توزيع األدوية والغذاء والكساء عىل مختلف
املحافظات اليمنية دون استثناء ،وكانت هذه
املساعداتُ تقدم بشكل مبارش أو عن طريق

املنظامت الدولية العاملة يف هذا املجال ،كام
أرشف عىل مشاريع إعادة اإلعامر املتعددة كبناء
املدارس وترميمها وإعادة تأهيل موانئ للصيادين
رسل األمل
وإيصال الكهرباء وبناء محطات الكهرباء والرصف
الصحي وتشجيع املشاريع الصغرية لألرسة املنتجة .وتضمن الحفل عرض فيديو ملسرية بعنوان «رسل
األمل» الذي احتوى عىل مشاهد من جهود
أمهات الشهداء
دولة اإلمارات العسكرية واإلنسانية والتنموية
وخاطبت أمهات الشهداء بالقول «لقد كان أبناؤكن يف اليمن بعدها عزف السالم الوطني مصحوبا
قدوة نتعلم منهم معاين االنتامء والتضحية من بعرض جوي..ثم قام صاحب السمو الشيخ محمد
أجل أن تظل راية الوطن خفاق ًة يف ميادين العزة بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد
والرشف والحق والواجب..هم الذين قدموا الغايل بن زايد آل نهيان وأصحاب السموأعضاء املجلس
والنفيس نرصة للمظلوم ودفاعاً عن الحق وتلبية األعىل لالتحاد حكام اإلمارات وويل عهد الشارقة
لنداء الوطن..رحم الله شهداءنا األبرار وأسكنهم باستعراض الطابور الذي اصطف مصحوبا
جناته الخالدة وجزى أهليهم وذويهم خري الجزاء بأنواع مختلفة من األسلحة واآلليات واملعدات
وحفظ قيادتنا الرشيدة وجعل إماراتنا الحبيبة عىل والطائرات املقاتلة والنقل واملروحيات والزوارق
الدوام رمزا ً للنخوة والعطاء واإلنسانية.
البحرية واألنظمة العسكرية الدفاعية وهي
وقالت« :إذا كانت هناك أيام خالدة ومحطات مناذج من صنوف األسلحة االماراتية التي شاركت
فاصلة يف تاريخ الدول والشعوب ،يتذكرها ضمن التحالف العريب يف اليمني ،فيام ضم الطابور
مواطنوها بكل فخر واعتزاز ..فإننا اليوم نسجل تشكيالت عسكرية ومدنية شملت القوات الربية
واحد ًة من هذه املحطات الفارقة يف تاريخ وط ِننا والبحرية والجوية وحرس الرئاسة والطريان
الغايل ،حيث ستبقى مشاركة قواتنا املسلحة يف املشرتك واإلمداد املشرتك والدفاع الكيميايئ
اليمن ،وما قامت به من أدوار وما قدمته من وحامية املنشآت وسالح اإلشارة إضافة إىل الرشطة
تضحيات ،حارض ًة ومتو ِّهج ًة يف وجدان أبناء العسكرية ووزارة الداخلية والهالل األحمر ..بينام
الوطن جميعاً ،يستلهمون منها الدروس والعرب ،حلقت طائرات « فرسان اإلمارات « مشكلة علم
ويستمدون القو َة واإلراد َة يف كل مواقع العمل اإلمارات يف سامء مدينة زايد العسكرية.
الوطني ،من أجل أن تستمر ملحم ُة البناء والتنمية
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محمد بن راشد يرعى حفل تخريج الدورة الـ  44مــــــــــــــ
رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه هللا» حفل تخريح

دورة المرشحين الضباط الـ  44في كلية زايد الثاني العسكرية
في مدينة العين.

بدأ االحتفال  -الذي نظمته القيادة العامة
للقوات املسلحة  -بوصول صاحب السمو
راعي الحفل ثم السالم الوطني  ..بعدها قام
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
بالتفتيش عىل طابور الخريجني ثم تليت آيات
من الذكر الحكيم.
بعدها مر الخريجون عىل شكل استعراض
عسكري من أمام املنصة الرئيسة عكس مهاراتهم
تطور وإنجاز
العسكرية والبدنية والتزامهم بالقواعد العسكرية
األساسية يف التدريب  ..وبعد االستعراض أدى وألقى العميد ركن عامر محمد النيادي قائد
الخريجون القسم القانوين حيث أقسموا بالله
العظيم أن يحافظوا عىل سيادة وأمن واستقرار
دولة اإلمارات العربية املتحدة وأن يكونوا
مخلصني لله ولصاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»،
مطيعني لألوامر التي تصدر إليهم من قادتهم وأن
يلبوا نداء الوطن يف البحر والجو والرب.

الكلية كلمة رحب فيها بصاحب السمو راعي
الحفل وبالحضور ورفع أسمى آيات التهاين
والتربيكات واالمتنان إىل مقام 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» وصاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة عىل دعمهم الكبري
ورعايتهم ملسرية كلية زايد الثاين العسكرية حتى
تبوأت مكانة مرموقة بني الكليات العسكرية
العريقة عىل مستوى العامل.
ورشح قائد الكلية يف كلمته التطورات واإلنجازات
التي حققتها الكلية عىل مدى مسريتها معززة
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ــــــــــــــن المرشحين الضباط بكلية زايد الثاني العسكرية
مكانتها بني الكليات العسكرية املتخصصة
وعززت تعاونها وتبادل الخربات مع العديد من
الكليات العسكرية يف الدول الشقيقة والصديقة.
وأكد أن الكلية تشكل رافدا أساسيا للقوات
املسلحة يف تزويدها بالكوادر الوطنية املؤهلة
والقادرة عىل مواكبة التغريات املختلفة ومتطلبات
املستقبل وقدرتهم عىل القيادة واسترشاف
املستقبل بكل كفاءة واقتدار.
وأوىص الخريجني بأن يتمسكوا بطاعة الله
والوالء للوطن والقيادة وأن يكونوا مطيعني
لقادتهم العسكريني وأن يواصلوا تحصيل العلم
وصقل مهاراتهم العسكرية بالتدريب واملثابرة
 ..وهنأهم عىل دخولهم معرتك الحياة العملية
والتحاقهم بصفوف القوات املسلحة يف ميادين
العز والرشف.

الكلية تشكل رافدا أساسيا للقوات المسلحة
في تزويدها بالكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة
على مواكبة التغيرات المختلفة ومتطلبات المستقبل
وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم املتفوقني الثامنية يف الدورة  ..وهنأهم
سموه عىل تفوقهم وإحرازهم مراكز متقدمة
يف التدريب والعلوم واللياقة البدنية واملهارات
العسكرية املختلفة ..متمنيا لهم مستقبال واعدا
والوصول إىل مراتب عليا يف صفوف القوات
املسلحة.
بعد ذلك متت مراسم تسليم وتسلم العلم من
الدورة الـ  44إىل الدورة الـ  45مصحوبا بقسم

العلم حيث أقسموا أن يحافظوا عليه مرفوعا عاليا
 ..ثم استأذن قائد طابور العرض صاحب السمو
راعي الحفل باالنرصاف من ميدان االحتفال .
والتقطت لسموه الصور التذكارية مع الخريجني
وإىل جانبه سمو الشيخ طحنون بن محمد آل
نهيان ممثل الحاكم يف منطقة العني ومعايل
الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس
أركان القوات املسلحة وقائد الكلية وعدد من
ضباط الكلية.

18

العدد  578مارس 2020

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم للخريجني تخرجهم بنجاح واقتدار
وانتقالهم إىل املرحلة العملية يف حياتهم  ..ومتنى
لهم سموه النجاح يف خطواتهم املستقبلية وصوال
إىل تطلعاتهم الشخصية التي يصبون إليها.

األخبار

وخاطبهم سموه »:أنتم حامة األرض والديار
وحراس السالم واالستقرار  ،سالم عليكم ولكم
من قيادتكم التي تعول عليكم بأن تكونوا
قادة املستقبل تتحملون مسؤولياتكم الوطنية
يف صفوف قواتكم املسلحة الباسلة وتؤدون

واجبكم األخالقي واإلنساين بكل فخر واعتزاز ..
وفقكم الله أبنايئ الخريجني عىل درب التفوق
وخدمة الوطن واإلسهام يف تطوير قدرات قواتكم
املسلحة”.
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أنتم حماة األرض والديار وحراس
السالم واالستقرار وقادة المستقبل
تتحملون مسؤولياتكم الوطنية
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حاكم أم القيوين
يشهد العرض
العسكرى « حصن
االتحاد » 7
أكد صاحب السموالشيخ سعود بن راشد املعال
عضواملجلس األعىل حاكم أم القيوين أن القوات
املسلحة لدولة االمارات العربية املتحدة حظيت
باهتامم خاص منذ تأسيسها من قبل القائد
املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه
الله « وتوحيدها تحت قيادة مركزية يف السادس
من مايو عام  1976لتعزز ركائز الوحدة الوطنية
أرضا وشعبا وحضارة وتبوأت مكانة عاملية بني
جيوش العامل عىل صعيد التنظيم والتسليح
والتدريب ورفعت من قدراتها لتواكب التطور
العسكري التكنولوجي.
جاء ذلك مبناسبة حضور صاحب السمو حاكم
أم القيوين يرافقه سمو الشيخ راشد بن سعود
بن راشد املعال ويل عهد أم القيوين فعاليات
النسخة السابعة من « ملحمة حصن اإلتحاد »7
التي شهدت العرض العسكري األهم من نوعه
عىل مستوى الدولة وتجلت من خالله القدرات
العالية لصنوف قواتنا املسلحة الباسلة التي أبدى
فيها أبطالنا البواسل قدرات عالية من املهارات
العسكرية التي عكست املستوى الرفيع والتنسيق
فيام بني الصنوف العسكرية وجاهزيتها للمشاركة
يف دعم األمن الوطني ومعنوياتها العالية للتصدي
ألي أطامع خارجية قد تهدد االستقرار يف املنطقة
باإلضافة إىل دعم مباديء السالم العاملي
ومد يد املساعدة والعون اإلنساين سواء يف
مناطق الرصاعات أويف حاالت الكوارث
الطبيعية ولتؤمن الثوابت العالية التي
تتميز بها واملتمثلة يف الكفاءة والقدرات
املتميزة وفق أرقى معايري التسليح التقني
والتدريب والكفاءة.
وقال سموه  « :لقد تبوأت قواتنا املسلحة

يف عهد صاحب السموالشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة
«حفظه الله» مكانة خاصة ونالت كوادرها
الوطنية اهتامما منقطع النظري من حيث التأهيل
العلمي والتدريب ونوعية التسليح وتطوير
قدراتها لحامية الوطن ومكتسباته وتعزيز أمنه
واستقراره “.
قاعدة شبابية
وأشاد صاحب السمو حاكم أم القيوين بتأسيس
القاعدة الشبابية للخدمة الوطنية واالحتياطية
ليعرب أبناء الوطن وبناته عن انتامئهم الوطني
ووالئهم لقيادتهم وتحمل مسؤوليات الدفاع عن
املكتسبات الوطنية ومثن تضحيات شهداء الوطن
األبرار ودورهم الفاعل يف تحقيق االنتصارات
والذين سطروا بدمائهم الطاهرة منوذجا فذا يف
الوطنية والدفاع عن الوطن ومكتسباته  ..داعيا
الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن
يسكنهم منازل الصديقني والشهداء.

وشاهد الجمهور خالل العرض العسكري «حصن
االتحاد  »7الذي تم تنظيمه يف منطقة الكورنيش
بأم القيوين تشكيالت من قواتنا املسلحة « أبناء
زايد طيب الله ثراه وجنود خليفة حفظه الله «
جنودنا األشداء األوفياء الذين يقفون حصنا منيعا
لالتحاد يف وجه أي طامع أومخرب  ..يقدمون
أسمى وأروع آيات البطولة يف الصمود والذود عن
حياض الوطن ومكتسباته  ..مؤمنني بدورهم يف
حامية األمن ورفعة راية الوطن عالية خفاقة.
عمليات نوعية
ونفذ نخبة من جنود اإلمارات البواسل املنتسبني
للقوات املسلحة مجموعة من العمليات النوعية
قدمت صورة واقعية ملا يحدث يف حاالت الحرب
ومواجهتها بكل شجاعة وذلك إليصال رسالة
مفادها أن القوات املسلحة ستظل الحصن
الحصني والدرع املتني ضد كل من تسول له نفسه
العبث بأمن الوطن واملواطن وإنجازات ومقدرات
هذا الوطن العزيز يف ظل الظروف الراهنة وغري
املستقرة يف املنطقة .
ويظهر أفراد قواتنا املسلحة قدرات كبرية يف
الرد عىل العمليات اإلرهابية املنظمة وحامية
الشخصيات البارزة يف ظل عدم االستقرار
الذي تشهده املنطقة وذلك يف املناطق
السكنية واملدن املأهولة بالسكان يف
مواجهة اإلرهاب وحاالت الشغب
وغريها من السيناريوهات التي تظهر
التفاعل والتنسيق بني مختلف الوحدات
العسكرية سواء الربية أوالبحرية والجوية
وحرس الرئاسة.
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البواردي يبحث مع السفير
األرجنتيني عالقات التعاون

بحث معايل محمد بن أحمد البواردي وزير
دولة لشؤون الدفاع خالل استقباله يف مقر
الوزارة بأبوظبي ،سعادة خورخيه أوغستني
مولينا أرامباري ،سفري جمهورية األرجنتني لدى
الدولة عالقات الصداقة وأوجه التعاون والعمل
املشرتك بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها،
السيام يف املجاالت الدفاعية والعسكرية.
ورحب وزير الدولة لشؤون الدفاع بالسفري
األرجنتيني ،متمنياً له التوفيق والنجاح يف أداء
مهام عمله ،مبا يعزز عالقات التعاون بني دولة
اإلمارات وجمهورية األرجنتني.
كام استعرض الجانبان عددا ً من القضايا
والتطورات اإلقليمية والدولية ذات االهتامم
املشرتك وتبادال وجهات النظر بشأنها.
حرض اللقاء عدد من كبار الضباط واملسؤولني
يف وزارة الدفاع ،والوفد املرافق للسفري
األرجنتيني.

البــواردي يلتقـي وزيـر الدفاع الهـندي
ويزور معرض" " DEFEXPO 2020
التقى معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة
لشؤون الدفاع  ..معايل راجناث سينغ وزير الدفاع
الهندي.
استعرض الجانبان خالل اللقاء  -الذي جرى
يف لكناو بوالية أوترابرديش الهندية  -عالقات
الصداقة املتميزة القامئة بني دولة اإلمارات
وجمهورية الهند ،وبحثا السبل الكفيلة بتعزيز
التعاون الدفاعي والعسكري بني البلدين
الصديقني مبا يحقق املصالح املشرتكة.
وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من
القضايا والتطورات اإلقليمية والدولية ذات
االهتامم املشرتك.
حرض اللقاء عدد من كبار ضباط وزراة الدفاع
والقوات املسلحة واملسؤولني يف وزارة الدفاع
الهندية.
عىل صعيد متصل زار معايل وزير دولة لشؤون
الدفاع “معرض الدفاع الهندي الحادي عرش

 ”DEFEXPO 2020يف لكناو والذي افتتحه
اليوم معايل ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية
الهند ويستمر حتى  9فرباير املايض.
وقام معايل محمد بن أحمد البواردي بجولة يف
املعرض شملت عددا من أجنحة الدول و منصات
عرض الرشكات اإلقليمية والدولية املتخصصة
يف مجال الصناعات الدفاعية اطلع خاللها

عىل أحدث األسلحة الربية والبحرية والدفاع
الجوي ،وآخر ما توصلت إليه تقنيات الصناعات
العسكرية عىل مستوى العامل.
وشهد معاليه العرض الجوي املصاحب لفعاليات
“معرض  ”DEFEXPO 2020ومثن دعوته
لحضور املعرض مشيدا بحجم املشاركة الكبري
للرشكات العسكرية املتخصصة يف الحدث.
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رئيس أركان القوات المسلحة يلتقي
نظيره الجزائري
التقى معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي،
رئيس أركان القوات املسلحة سعادة اللواء سعيد
شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
الجزائري بالنيابة.
جرى خالل اللقاء استعراض عالقات التعاون بني
دولة االمارات العربية املتحدة والجمهورية الجزائرية
الدميقراطية الشعبية خاصة ذات الصلة بالشؤون
العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها مبا
يخدم املصالح املشرتكة ،كام تم استعراض مجمل
التطورات والقضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتامم
املشرتك .وتم خالل اللقاء بحث التعاون بني البلدين
يف املجاالت املتعلقة بالشؤون الدفاعية ،وتبادل
الخربات والزيارات والتنسيق املشرتك.

وزارة الدفاع تبحث التعاون الدفاعي مع إسـبانيا

التقى سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح
محمد البلويش ،الوكيل املساعد للصناعات
وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع ،مع
معايل أنخل أوليفارس وزير الدولة لشؤون الدفاع
مبملكة إسبانيا .وجرى خالل اللقاء  -الذي عقد

مبقر وزارة الدفاع اإلسبانية بحضور كبار الضباط
من الجانبني وأعضاء سفارة الدولة يف مدريد -
بحث عالقات التعاون الثنايئ بني البلدين وسبل
تطويرها يف مختلف املجاالت الدفاعية ،إىل جانب
مناقشة عدد من القضايا ذات االهتامم املشرتك.

كام التقى سعادة اللواء البلويش ،مع سعادة
األدمريال بحري سانتياجو جونزاليس غوميز،
املدير العام للمعدات والتسليح بوزارة الدفاع
اإلسبانية ،حيث تم استعراض أوجه التعاون
املشرتك بني البلدين الصديقني ،وبخاصة يف مجال
الصناعات الدفاعية .وشارك وفد من وزارة الدفاع
والقيادة العامة للقوات املسلحة ،يف االجتامع
الثنايئ يف مجال الصناعات الدفاعية مع وزارة
الدفاع اإلسبانية ،حيث تم بحث أوجه التعاون
وتعزيز العالقات املشرتكة يف مجال الصناعات
الدفاعية بحضور وفد من قطاع الصناعات
الدفاعية يضم مجلس التوازن االقتصادي
ومجلس اإلمارات للرشكات الدفاعية وممثيل
عدد من الرشكات اإلماراتية والرشكات اإلسبانية.
وتم مناقشة مشاركة كل من الرشكات الدفاعية
اإلماراتية واإلسبانية يف املعارض الدفاعية التي
تقام يف كال البلدين ،وإيجاد فرص الرشاكة بينهام.
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أحمد بن طحنون يفتتح «معرض الشرطة
العسكرية لمسرح الجريمة ومكافحة المخدرات»
شباب الخدمة الوطنية ورشائح املجتمع مبخاطر
املواد املخدرة واألسلوب اإلجرامي الذي يستخدمه
مرتكب الجرمية حتى ال يكونوا فريسة سهلة
لضعاف النفوس.
تعزيز الجهود

افتتح اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون
بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية
واالحتياطية «معرض الرشطة العسكرية ملرسح
الجرمية ومكافحة املخدرات  « 2020والذي اختتم
الشهر املايض وحرض االفتتاح اللواء فيصل محمد
الشحي قائد قوة االحتياط ومبشاركة قيادة حرس
الرئاسة وقيادة اإلمداد املشرتك وسالح الخدمات
الطبية والقيادة العامة لرشطة أبوظبي واإلدارة
العامة ملكافحة املخدرات وإدارة مرسح الجرمية
والجرائم اإللكرتونية والقيادة العامة لرشطة ديب
واإلدارة العامة ملكافحة املخدرات واملركز الوطني
للتأهيل ومركز إرادة للعالج والتأهيل وتويل
القيادة العامة للقوات املسلحة اهتامما كبريا
وتسخر الجهود واإلمكانيات كافة ملحاربة ومكافحة
املخدرات والحد من الجرمية بالتعاون والتنسيق

مع جميع الجهات األمنية والعالجية بالدولة.
ويأيت املعرض  -الذي أقيم يف معهد القوات الجوية
والدفاع الجوي مبدينة زايد العسكرية  -ترجمة
عىل أرض الواقع السرتاتيجية وجهود القيادة العامة
للقوات املسلحة لتوثيق أوارص التعاون والتنسيق
املشرتك مع الجهات املعنية كافة بالجرمية والعالج
من اإلدمان ومكافحة املخدرات لنرش وزرع الثقافة
التوعوية يف نفوس وعقول منتسبي قواتنا املسلحة
وخصوصا مجندي الخدمة الوطنية بأرضار آفة
املخدرات وخطورة هذه السموم عليهم وعىل
مستقبلهم .ويسلط املعرض الضوء عىل الجهود التي
تبذلها األجهزة األمنية كافة يف الدولة للكشف عن
املخدرات ومروجيها والرضب بيد من حديد لكل
هادم لكيان شبابنا بناة املستقبل وتأيت مشاركة
الرشطة العسكرية يف تنظيم املعرض بهدف توعية

وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون
بن محمد آل نهيان أن الوضع الحايل ملشكلة
املخدرات محليا وإقليميا وعامليا يتطلب منا تعزيز
جهود املكافحة والتعاون مع الجهات املعنية وعىل
جميع املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية حتى
يتسنى تطويقها وشل حركة مهربيها والحد منها
عرضا وطلبا .وقال إن ما نشاهده يف هذا املعرض
هو دعوة من جميع الجهات التي شاركت للحضور
والتعرف عىل مخاطر املخدرات التي أصبحت
ال يخلو منها مجتمع يف العرص الحارض وانترشت
بني رشائح املجتمعات كافة  ..من جانبه أكد قائد
الرشطة العسكرية باإلنابة  -يف كلمته التي وجهها
مبناسبة افتتاح املعرض -إن املخدرات أحد أخطر
اآلفات التي تهدد ثروتنا الوطنية من الشباب
 ،وعليه تحشد دولة اإلمارات العربية املتحدة
إمكانياتها وجهودها كافة ملكافحة هذه اآلفة عىل
جميع األصعدة منها الترشيعية  ،وإنشاء وحدات
التأهيل والعالج  ،ومكافحة اإلتجار باملخدرات ،
وحمالت التوعية والتثقيف إضافة إىل تفعيل كل
عالقات التعاون عىل املستوى الداخيل والخارجي
مع الدول الشقيقة واملنظامت املعنية.
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األخبار

 100ألف زائر في ختام مهرجان الوحدات
المساندة للرماية في أبوظبي

أختتمت فعاليات مهرجان الوحدات المساندة الثامن للرماية 2020

الذي أقيم تحت رعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة ،بمجمع ميادين الريف للرماية في أبوظبي والذي
استمر لمدة  10أيام متواصلة

واملؤسسات الوطنية الداعمة والراعية للمهرجان
اإلفتتاح
والرشكات املتخصصة يف األسلحة والصيد مبختلف
وقد شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن أنواعها
زايد آل نهيان رئيس ديوان ويل عهد أبوظبي،
عروض
افتتاح «مهرجان الرماية السنوي الثامن 2020
للمدنيني» الذي تنظمه قيادة الوحدات ويشتمل املهرجان عىل عروض عديدة إىل
املساندة واستمر حتى  21فرباير املايض  .جانب قرية تراثية تعرب عن ثقافة بيئة اإلمارات
كان يف استقبال سموه لدى وصوله إىل موقع وتاريخها بحضور  566من املشاركني ،وتتضمن
الفعاليات ،معايل اللواء الركن عبدالله مهري الكتبي البيئة الربية والبحرية والجبلية إىل جانب عروض
قائد الوحدات املساندة رئيس اللجنة املنظمة تقدمها رشطة أبوظبي إلبراز دورها يف مكافحة
للمهرجان وعدد من كبار قادة الوحدات املساندة .الجرمية والحفاظ عىل أمن املجتمع وسالمته.
وقام سموه بجولة يف عدد من امليادين ،وتتضمن الفعاليات  17مسابقة ،يشارك فيها نحو
شملت ميدان رماية الصحون ،حيث شاهد  9آالف رامٍ  ،فيام سيبلغ عدد الفائزين  340فائزا ً،
جانباً من املنافسات بني الفرق املشاركة بعدها وسط توقعات بعدد زوار يصل إىل  100ألف
توجه إىل ميدان املسدس واطلع عىل آلية زائز ،بينام يتيح املهرجان يف دورته الحالية ،للمرة
املشاركة وأنواع املسابقات يف هذا امليدان .األوىل ،بيع ورشاء وترخيص األسلحة من خالل
يصاحب هذا الحدث السنوي معرض للرشكات الرشكات العارضة

وقال معايل اللواء الركن عبدالله مهري
الكتبي« :نحتفل هذا العام مبسرية النامء
والتطور ،واسرتاتيجية االستعداد للسنوات
الخمسني املقبلة ،التي رسمتها لنا القيادة
الرشيدة ،إضافة إىل االحتفال باليوبيل
الذهبي لدولة اإلمارات العربية املتحدة».
وأضاف« :إننا عىل ثقة بالخطوات التي حددتها لنا
قيادتنا الرشيدة للوصول إىل األهداف املنشودة،
ومواصلة التطور استنادا ً إىل املنجزات املاضية،
يف ضوء بيانات وإحصائيات مناء وتطور الدولة
عرب السنوات املاضية ،لتعطينا اليقني الثابت يف
املستقبل وما تحمله السنوات الخمسون املقبلة
من نجاحات ووتشري إىل امليض قدماً نحو تحقيق
األهداف التي وضعت من أجل متكني األجيال
القادمة عرب متغريات تكنولوجية وعمرانية
متسارعة نسابق الزمن لتحقيقها ،ليك نتخطى
بها حواجز الزمان للمحافظة عىل منجزات الدولة
ومكانتها بني دول العامل

أكثر من  105آالف زائر

وشهدت الدورة الثامنة للمهرجان إقباالً
جامهريياً استثنائياً من مختلف فئات الجمهور
من املواطنني واملقيمني من إمارات الدولة،
حيث بلغ عدد زوار املعرض يف نهاية املهرجان
أمس أكرث من  105آالف زائر ،بينام ارتفع عدد
الرماة املشاركني يف مختلف املسابقات مبا فيها
مسابقة أصحاب الهمم إىل  10.446رامياً ورامية،
واستقطبت العروض الرتاثية واالستعراضات
العسكرية والقرية الرتاثية .
وك ّرمت إدارة املهرجان أمس يف ختام الفعاليات
 355رامياً ورامية من الفائزين يف  17مسابقة
للرتاثية بواقع  20متسابقاً يف كل مسابقة ،حيث
حصل الفائز األول عىل جائزة بقيمة  50ألف
درهم يف كل مسابقة ،وتقل تدريجياً حتى 5
آالف درهم للفائزين من العارش إىل العرشين يف
كل مسابقة
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اكتمـال اإلســتعدادات إلقامـة التمرين
ً
تعـزيزا للعالقـات
العسكري المشـترك
االماراتيــة االمريكيــة

اكتمل وصول وحدات القوات األمريكية الى أرض دولة اإلمارات العربية المتحدة للمشاركة في
فعاليات التمرين العسكري المشترك  ،NATIVE FURY20والذي سيقام خالل األيام القليلة القادمة
تجسيدا للتعاون العسكري بين الجانبين.

ويأيت التمرين الذي يستمر ملدة أسبوعني
ضمن خطط وبرامج القوات املسلحة التدريبية
املشرتكة مع القوات الصديقة لتبادل وتعزيز
التعاون العسكري يف مجال العمليات املشرتكة،
وصوالً إىل تحقيق األهداف املنشودة يف مواجهة
التحديات واألزمات.
ويهدف التمرين املشرتك اىل تبادل الخربات
العسكرية ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية
وتطوير قابلية العمل املشرتك للجانبني ،وذلك
تعزيزا للعالقات االسرتاتيجية بني دولة اإلمارات
العربية والواليات املتحدة األمريكية
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بصفقات بلغت  750مليون درهم وتجاوز زواره  25الف زائر

ختام فعاليات الدورة الرابعة واألكبر من معرضـــــــــــــ

اختتمت فعاليات الدورة الرابعة واألكبر من معرضي األنظمة غير المأهولة “يومكس  ”2020والمحاكاة
والتدريب “سيمتكس  ”2020والمؤتمر المصاحب لهما ،واللذان تم تنظيمهما من  23إلى  25فبراير
الماضي والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وحققا أرقاماً قياسية تاريخية ،حيث ناهز إجمالي قيمة الصفقات
التي تم عقدها خاللهما  750مليون درهم ،وتجاوز عدد الزوار  25,981زائرا ،بحسب تقرير صادر عن إدارة
إعداد :حسين علي المناعي
المعرض في  25فبراير الماضي .

ونجح املعرضان اللذان تنظمهام رشكة أبوظبي
الوطنية للمعارض “أدنيك” بالتعاون مع القيادة
العامة للقوات املسلحة ،يف تسليط الضوء عىل
أحدث االبتكارات والتقنيات واملعدات األمنية
أمام جمهور عاملي يضم وفودا ً حكومية إقليمية،
ثقة عالمية
إىل جانب مجموعة من الوكاالت والجهات
املتخصصة بالقطاع والهيئات املدنية وتناول وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
املعرضان أبرز استخدامات تقنيات الذكاء
االصطناعي وتشغيل املركبات واألنظمة غري
املأهولة يف سبيل تحقيق أهداف تخدم البيئة
واإلنسانية.

نهيان «أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تعزز
موقعها يف تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة
والذكاء االصطناعي واسترشاف مستقبلها
وتوجيهها إىل خدمة اإلنسان وتقدمه ورفاهيته
وتؤمن بأن قيمة التكنولوجيا تكمن يف قدرتها
عىل تغيري حياة البرش إىل األفضل ،وأن مسؤوليتنا
أن نجعل من التكنولوجيا جرسا ً للبناء والتقدم
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ـــــــــــــي “يومكس وسيمتكس ”2020
واألمن واالستقرار للجميع».
وأضاف سموه :إن معريض «يومكس»
و«سيمتكس» يجسدان دور دولة اإلمارات
املهم يف توفري املنصات العاملية الفاعلة للحوار
حول القطاعات الحيوية التي تهم حارض
العامل ومستقبله ،مشريا ً إىل أن املشاركة الكبرية
والنوعية فيهام والتي تتزايد بشكل ملحوظ بني
كل دورة وأخرى تجسد الثقة العاملية الكبرية
بقدرة اإلمارات عىل تنظيم أكرب الفعاليات
الدولية يف املجاالت املختلفة وسياساتها الداعمة
لكل ما يحقق التنمية واالستقرار والسالم واألمن
عىل املستويني اإلقليمي والعاملي.
وأوضح سموه «أن التكنولوجيا الخاصة باألنظمة
غري املأهولة والتدريب واملحاكاة تشهد تطورا ً
كبريا ً ودولة اإلمارات العربية املتحدة حريصة
عىل مواكبة هذا التطور يف سياق اسرتاتيجيتها
الهادفة إىل تنويع مصادر دخلها وبناء اقتصاد
املعرفة وتحقيق االستفادة القصوى من هذه
التكنولوجيا يف مجال التنمية».
االفتتاح
وافتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة يف
معرض األنظمة غري املأهولة «يومكس
 23فرباير َ
 »2020واملحاكاة والتدريب «سيمتكس »2020
يف دورتهام الكربى عىل اإلطالق ،وأكد سموه خالل
معرض يومكس وسيمتكس
حفل االفتتاح أن
َ
مبثابة بوابة عبور نحو املستقبل وفرصة استثنائية
لتحفيز االبتكار بالنظر إىل مستوى اإلقبال الدويل
املتزايد عىل دولة اإلمارات للمشاركة يف مختلف
الفعاليات واملعارض الدولية.
واستقبل سموه يف مجلس املعرضني رؤساء
وأعضاء وفود الدول املشاركة من مدنيني
وتجول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
ومرافقوه بني أروقة املعرض وتفقد سموه
عددا ً من األجنحة الوطنية واألجنبية املشاركة

محمد بن زايد :اإلمارات تعزز موقعها في
تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي
واستشراف مستقبلها
يف املعرضني وزار عددا ً من الرشكات العارضة،
وتعرف من ممثليها عىل أحدث االبتكارات
والتقنيات يف صناعات األنظمة غري املأهولة
واملحاكاة والتدريب ،باإلضافة إىل تقنيات الذكاء
االصطناعي والروبوتات.
وتبادل سموه األحاديث مع العارضني وممثيل
الرشكات حول مشاركاتهم يف املعرض وأهميته
يف تبادل الخربات والتجارب مع بقية املشاركني

والعارضني السترشاف االتجاهات العاملية
املستقبلية يف هذه القطاعات الحيوية.
وكشف سموه عن مروحية درون «قرموشه»
الجديدة ،وهي إماراتية الصنع عىل منصة
«إيدج» ،ويهدف إطالقها إىل تعزيز قدرات
العمليات الجوية وتحسني األداء من خالل
مسية خفيفة الوزن ،ومصممة
مروحية عسكرية ّ
لنقل حموالت تصل إىل  100كغ تقريباً وملدة 6
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ساعات ومدى  150كم ضمن خط البرص.
الحديث مع العارضني وأصحاب الرشكات
وأكد سموه أن اإلمارات نجحت يف ترسيخ واملسؤولني والخرباء املشاركني حول آخر التطورات
حضورها وسمعتها يف مختلف املجاالت يف التقنيات الحديثة.
التكنولوجية والصناعية من خالل استقطاب
استشراف المستقبل
وتبني الذكاء االصطناعي يف اسرتاتيجياتها ،وهو ما
ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة والخطط افتتح معايل محمد بن أحمد البواردي ،وزير دولة
الوطنية الرامية إىل لعب دور محوري يف تبني لشؤون الدفاع املؤمتر الخاص مبعريض األنظمة غري
أحدث التقنيات وأفضل املامرسات العاملية عرب املأهولة “ يومكس  ”2020واملحاكاة والتدريب “.
فتح أبوابها لتبادل الخربات.
وشدد معاليه يف كلمته االفتتاحية للمؤمتر ،أن
وشهد سموه خالل االفتتاح عرضاً تفاعلياً االمارات حققت يف مجال التنافسية مراتب
باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي وآخر متقدمة شملت مختلف ميادين الحياة ،بحيث
ما توصلت إليه تكنولوجيا املستقبل يف عامل أصبحت وجهة وملتقى ألهم املؤمترات العاملية
الروبوتات والعروض الحية التقنية ،تبعها جولة واملعارض الدولية ،إذ ال يكاد يخلوا أسبوع عىل
لسموه يف مختلف مرافق املعرض واملنصات مدار العام ،من دون إقامة معرض دويل.
العارضة لالطالع عىل املنتجات واالبتكارات وتابع “ :يأيت مؤمتر “يومكس” و”سيمتكس”
الوطنية واإلقليمية والعاملية
 2020يف دورته الحالية ،ليكون املنصة املفضلة
التي تختص بالبحث يف األنظمة غري املأهولة،
محمد بن زايد :اإلمارات تعزز موقعها
وأنظمة املحاكاة والتدريب وأمن املنافذ تحت
في تكنولوجيا الثورة الصناعية
عنوان“ :املوامئة بني األنظمة املأهولة وغري
الرابعة والذكاء االصطناعي
املأهولة يف عرص األنظمة الذكية” .
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل ونوه أن مؤمتر يومكس وسيمتكس 2020
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل يستقطب نخبة من الخرباء واملتخصصني والعلامء
للقوات املسلحة معريض األنظمة غري املأهولة وصناع القرار من جميع أنحاء العامل ،لطرح آرائهم
«يومكس  »2020واملحاكاة والتدريب «سيمتكس ومناقشة القضايا املتعلقة مبجال األنظمة غري
 »2020وقام سموه بجولة يف أجنحة الرشكات املأهولة وأنظمة املحاكاة والتدريب وأمن املنافذ،
اإلماراتية والعاملية املشاركة وتعرف عىل أحدث والحلول املمكنة للتحديات التي يواجهها عاملنا
التكنولوجيات املعروضة يف مجال األنظمة غري يف املجال.
املأهولة واملحاكاة والتدريب وتبادل سموه وتطرق إىل أن املؤمتر يشكل منصة مثالية لتالقي

العقول وتبادل الخربات ،وكذلك إلطالق العنان
لطاقات اإلبداع واالبتكار لتطوير املخرتعات
الجديدة ،باإلضافة إىل تحديد االستخدامات
والخروج باسرتاتيجيات مشرتكة ملواجهة
التهديدات نتيجة سوء استخدام تلك التكنولوجيا،
والتي حتام سترض مبصالح وأمن املجتمعات إن مل
يتم وضع الضوابط الالزمة لها.
تىل ذلك عقد جلستني رئيسيتني ،ناقش فيها نخبة
من صناع القرار والخرباء العسكرينن والصناعيني
واملختصني يف مجاالت الروبوتات واالنظمة غري
املاولة ،أبرز التحديات واملستجدات واالفاق
املستقبلية لهذه الصناعة اآلخذة بالتطور بشكل
متسارع.
مشاركون 7 :تحديات تواجه عالم
«الروبوتات» واألنظمة غير المأهولة
حدد املشاركون يف املؤمتر  7تحديات رئيسية
تواجه عامل الروبوتات واألنظمة غري املأهولة يف
القطاعات االقتصادية والدفاعية ،تشمل زيادة
املخاوف من استخدام الروبوتات ودخولها بشكل
واسع يف الحياة اليومية ،عدم مجارات املناهج
التعليمية لطلبة املدارس ومواكبتها للمتغريات
املتسارعة التي تشهدها تكنولوجيا الروبوتات.
ومن بني التحديات ،التطور املتسارع لألنظمة
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التامدي يف تطويرها دون وجود مظلة قانونية،
ضعف االليات املتبعة يف نقال وتبادل الخربات
بني األجهزة املعنية ،مبا يسهم يف رفع كفاءتها
واستعداداتها ،محذرين من خطورة الوصول اىل
والتكنولوجيا والتي تفوق تصور وتوقعات صانعي مرحلة يتخذ فيها الذكاء االصناعي القرار بدل
القرار ،وعدم وجود منظومة تأهيل وتدريب االنسان.
تواكب املتغريات املتسارعة التي تشهدها الساحة
قفزة نوعية
الدولية عىل صعيد تطوير التكنولوجيا املرتبطة
بالروبوتات.
وتطرق وزير الرتبية والتعليم ،املهندس حسني
وتضمنت تلك التحديات ،ضعف دور الجهات الحامدي ،يف كلمته خالل املؤمتر ،عن آليات
املعنية بنرش ثقفة استخدام تكنولوجيا الربوتات توظيف الذكاء االصطناعي والتحديات التي
وتعريف العاملني باملخاطر التي قد ترتتب من تواجهها ،فضالً عن استخداماتها يف جمع

املعلومات ومكافحة األمراض والحد من آثار
الكوارث بالعامل.
وأكد الحامدي أن اإلمارات تشهد قفزة نوعية يف
استخدام وتصنيع تلك التكنولوجيات الحديثة،
والتي تتامىش مع الثورة الصناعية الرابعة ،مشريا ً
إىل أن الدولة والوزارة اتخذتا قرارات بشأن
تعديل مناهجها ،لتزويد الطالب بعلوم الحاسوب
واالبتكار والتصميم االبداعي ليكونوا منتجني يف
املستقبل ومواكبني ملتطلبات الثورة الصناعية
الرابعة.
وشدد أنه ال ميكن استخدام األنظمة غري املأهولة
دون معرفة استخداماتها وآثارها وتطوير مهارات

30

العدد  578مارس 2020

معارض ومؤتمرات

نجاح فائق

الطلبة بالدولة ليتمكنوا من التحكم بصورة ذكية
يف تلك األنظمة املتطورة.
رئيس أركان الجيش الوطني
الجزائري يزور جناح درع الوطن
أعرب سعادة اللواء السعيد شنقريحة رئيس أركان
الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية
الدميقراطية الشعبية ،عن سعادته بزيارة دولة
اإلمارات العربية املتحدة ومشاركته يف فعاليات
النسخة الرابعة ملعريض «يومكس» و«سيمتكس»
 2020يف الفرتة بني  23و 25فرباير بأبوظبي.
جاء ذلك لدى زيارته لجناح مجلة درع الوطن
يف املعرض ،وقال يف حديثه “ زياريت إىل دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،جاءت تلبية لدعوة
كرمية من سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين

الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة اإلماراتية
لحضور فعاليات معريض يومكس وسيمتكس
.2020
وقال سعدت بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة ،ونقلت له تحية السيد
عبداملجيد تبون رئيس الجمهورية القائد األعىل
للقوات املسلحة وزير الدفاع الوطني ،ومتنياته
لدولة اإلمارات العربية املتحدة قيادة وشعباً
وجيشاً باملزيد من التطور والرقي ،وحرصه
الشديد عىل تطوير العالقات األخوية الثنائية بني
البلدين الشقيقني لتبلغ مستوى الروابط القوية
بني الشعبني الجزائري واإلمارايت والتي ترضب
بجذورها يف عمق التاريخ”.

وأضاف “كام التقيت أيضا بسمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة ،وبحثنا عالقات التعاون بني
جمهورية الجزائر ودولة اإلمارات ،وسبل تعزيزها
وتطويرها يف مختلف املجاالت ،إضافة إىل تبادل
وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات
االهتامم املشرتك ،وكان يل لقاء أخر مع سعادة
الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس
أركان القوات املسلحة اإلماراتية ،وتناولنا خالله
واقع التعاون الثنايئ بني جيشني البلدين وسبل
تطويره إىل مجاالت أخرى».
وأشار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
الجزائري ،إىل اھمیة ماحققه معرض “يومكس
وسيمتكس  »2020من نجاح عىل مختلف
األصعدة ،مضيفاً «بأن املعرض حقق الھدف
املنشود ىف التفاعل بین العارضین واملشرتین ىف
عرض احدث ماتوصلت الیه التكنولوجیا الحدیثة
ىف صناعة املعدات واالسلحة الدفاعیة».
ولفت إىل أن معرض “ يومكس وسيمتكس 2020
“ يعد من أكرب املعارض املتخصصة يف األنظمة غري
املأهولة عىل مستوى الرشق األوسط والعامل ،نظرا
لألقبال الكبري واملتزايد للرشكات والدول الصناعية
الكربى للتواجد يف هذا املعرض ،وكذلك للشهرة
الواسعة التي حققها املعرض يف أوساط مصنعي
ومنتجي مختلف املعدات واألسلحة العسكرية
واألجهزة املستخدمة يف الرقابة وحفظ األمن.
ومثن الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة املنظمة
وكافة الجهات املرشفة واملشاركة يف معرض
“يومكس وسيمتكس  »2020عىل مدار الدورات
الحالية والسابقة ،مؤكدا ان رؤية القيادة يف دولة
االمارات واسرتاتيجيتها نجحت يف تحويل االمارات
اىل مركز اقليمي وعاملي للمعارض واملؤمترات
الدولية املتميزة بشكل يواكب الريادة االقتصادية
والبحثية والبيئية واالمنية التي تتبواها الدولة
عىل املستوى االقليمي.
وأختتم” أنتهز هذه السانحة الكرمية ألتوجه
بالشكر الجزيل إىل املرشفني والعاملني يف مجلة
درع الوطن ،الذين منحوين فرصة نقل تحيات
أفراد الجيش الوطني الشعبي إىل نظرائهم يف
جيش اإلمارات.
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عودة األبطال

بقلم  :د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك
ورئيس قسم العلوم السياسية -
جامعة اإلمارات
binhuwaidin@hotmail.com

كلنا فخر باستقبال أبطال دولة
اإلمارات العربية المتحدة من
أفراد وضباط قواتنا المسلحة
البواسل ،الذين سطروا
صفحات من الفخر باسم
دولتهم العظيمة في ميادين
الشرف .مرحباً بجنودنا األبطال
العائدين من ميدان العزة
والشرف إلى أرضهم الحبيبة
مدججين براية النصر وفخورين
بأنهم أبناء زايد.

لقد عاد أبطالنا البواسل من اليمن وقد حققوا هدفهم
املرجو منهم يف العمل مع إخوانهم ليمنيني وقوات
التحالف العريب يف ردع خطر املعتدي عن أهل اليمن
الطيبني .نعم لقد تحقق الهدف املرجو من قواتنا
املسلحة والذي سعت إليه قيادتهم الرشيدة من خالل
تحقيق األمور التالية:
أوالً ،أثبتت دولة اإلمارات أنها دولة نصرية للحق
ومسئولة يف نظامها اإلقليمي ،وأنها ال ميكن أن تقف
مكتوفة اليدين وهي ترى املرشوع الخليجي والعريب
يواجه من قبل قو ٍة غاشم ٍة عىل تخوم املنطقة
الخليجية .لقد وقفت دولة اإلمارات نارصة لشقيقتها
السعودية التي تعرضت للتهديد املبارش من قوى ال
تريد بها الخري ،بل وتحمل أجندة بعيدة كل البعد عن
أجندة أهل الخليج .وهذا هدف يُكتب لتمكن دولة
اإلمارات من تحقيقه عىل يد هؤالء األبطال الذين رشفوا
األرض بعودتهم ،فمرحبا بهم.
ثانياً ،لقد متكنت اإلمارات من نرصة اليمنيني يف الجنوب
الذين كادوا أن يكونون صيدا ً سهالً يف يد الحوثيني ومن
والهم .لقد قدم هؤالء األبطال ملحم ًة بطولي ًة يف الدفاع
عن جنوب اليمن ،ومتكنوا من تأسيس منوذج ناجح يف
عدن وما حولها .عدن هذه املدينة الجميلة احتاجت
إىل أبطال اإلمارات ليقفوا معها ،فلم يخذلوها ،وكان لها
ما أرادت ،فها هي اليوم النقطة املرشقة يف بالد اليمن،
مام يدل عىل نجاح الوجود اإلمارايت يف تحقيق هدفه
يف بناء عدن آمنة ومستقرة وساعية لالزدهار بعيدا ً عن
طغيان الظاملني.
ٍ
لصف
التأسيس
من
البواسل
أبطالنا
ثالثاً ،لقد متكن
ميني
ٍ
قادر عىل مواجهة التحديات واألخطار وحامية املكاسب
التي تحققت يف الجنوب .أنهم اليمنيون األبطال أبناء
الجنوب الذين عملوا مع أبطال اإلمارات يف خلق قوة
عسكرية قادرة عىل تحقيق األمن هناك .هذا ما يكتب
لدولة اإلمارات يف جنوب اليمن .حيث ترك اإلماراتيون
وراءهم أرضية صلبة ألبناء اليمن يف الجنوب يك يؤسسوا
ملستقبلهم ،ويبنوا اليمن من جديد.
ورابعاً ،متكنت هذه القوة اإلماراتية البطلة من إلحاق
الرضر الكبري وإضعاف قوة اإلرهاب يف املنطقة عرب
مواجهة القاعدة ومن يوليها من تيارات دينية من
أمثال اإلخوان املسلمني يف شبه الجزيرة العربية .لوال
القوات اإلماراتية لتمكن فلول اإلرهاب من القاعدة

وداعش ومعم اإلخوان املسلمون من إنشاء قاعدة قوية
لهم يف منطقة كانوا يأملون أن تكون بديالً لهم عن
أفغانستان ،بحيث يكونوا قريبني جدا ً من دول الخليج
العريب .فشكرا ً ألبطال اإلمارات الذين صمدوا طوال
هذه السنني يف وجه قوى اإلرهاب والظالم يف اليمن
وألحقوا بهم الخسارة الكبرية حتى عادوا منترصين إىل
بالدهم ،فحق أن يُستقبلوا استقبال األبطال.
إن الحروب ليست بسهلة عىل اإلطالق ،وإن النرص
فيها ليس بالعمل السهل .إال أن أفراد وضباط قواتنا
املسلحة العاملون يف اليمن ومع إخوانهم يف التحالف
العريب وقوة األبطال البواسل من أهل الجنوب أعطوا
املثال الرائع بأنهم قادرون عىل تحقيق النرص .نعم لقد
انترصوا عندما وضعوا حد ملغامرات الحويث ومن معه
من داعمني له يف خارصة الخليج .نعم لقد انترصوا
عندما قالوا ال للمرشوع اإليراين .نعم لقد انترصوا عندما
أسسوا ألهل اليمن يف الجنوب البنية التي من خاللها
أصبحوا قادرين عىل القيام بواجبهم تجاه وطنهم.
نعم لقد انترصوا عندما عملوا ليس فقط عىل املجال
الحريب بل سعوا إلعادة اعامر الجنوب ونجحوا يف ذلك.
فشكرا لهم كل الشكر عىل كل ما قاموا به .فاإلمارات
ودول املنطقة أكرث أمناً اليوم مام كانت ستكون عليه
لو مل تتحرك دولة اإلمارات ويتحرك ابطالها الشجعان
لنرصة الحق وحامية أمن الخليج .فمرحباً بكم يا أبطال
اإلمارات ،ترشفنا بعودتكم إىل أرضكم.
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حوار

رئيس اللجنة المنظمــة" :يومكس وسيمتكس" اإلمـــــــــا
أكد اللواء الركن طيار علي محمد
مصلح األحبابي :رئيس اللجنة العليا
المنظمة لمعرضي “يومكس
” بأن هذه الدورة من
وسيمتكس
معرضي يومكس وسيمتكس
حققت نجاحاً الفتاً والقت استحساناً
كبيراً من جميع الشركات والجهات
العارضة ،ولم يكن لهذا النجاح أن
يتحقق لوال الدعم الكبير الذي حظي
به المعرضين من قبل قيادتنا الرشيدة،
يؤكد على المكانة العالمية الرائدة
التي وصال إليها المعرضين خالل فترة
قصيرة من الزمن”.

2020

2020

حيث شهدنا منوا ً ملموساً يف أعداد الزوار وعدد
الصفقات التي تم عقدها ،واإلقبال الكبري من
قبل الرشكات العاملية عىل املشاركة ،باإلضافة
إىل تنظيم عدة فعاليات ضخمة بالتزامن معهام
مثل تحدي محمد بن زايد العاملي للروبوت
الذي نظمته جامعة خليفة مسابقات الذكاء
االصطناعي التي نظمتها وزارة الرتبية والتعليم،
وأكد األحبايب“ :أن املعرضني يدعامن رؤية

واسرتاتيجية دولة اإلمارات العربية املتحدة
السترشاف املستقبل ،ويعززان الجهود الرامية
للنهوض مبفاهيم االبتكار والحداثة ،ودعم
أهداف عام  ،2020عام االستعداد للخمسني
من خالل االرتقاء بتقنيات وابتكارات املستقبل،
التي تؤثر عىل قطاعات االقتصاد والتعليم والبنى
التحتية والصحة يف الدولة ،ويساهامن يف تعزيز
مكانة دولة اإلمارات ،كإحدى املراكز العاملية
الرائدة يف التكنولوجيا واالبتكار ،مبا ينسجم مع
التوجهات العاملية نحو اعتامد تقنيات الثورة
الصناعية الرابعة”.
وقال األحبايب“ :سلط املعرضان الضوء عىل أحدث
االبتكارات والتقنيات أمام جمهور عاملي ،وضم
وفودا وخرباء ومتخصصني بهذه القطاعات من
مختلف أنحاء العامل .كام وتجدر اإلشارة إىل أننا
شهدنا ارتفاع ملحوظ يف عدد الرشكات الوطنية
العارضة يف هذه الدورة ،حيث فتح املعرضان لهم
املجال الستعراض أحدث ابتكاراتهم ومنتجاتهم
أمام صناع القرار واملتخصصني ،مام يعزز من
تنافسية هذه الرشكات وقدرتها عىل الوصول إىل
الصفقات
أسواق جديدة يف مختلف أنحاء العامل.
وأشار اللواء األحبايب أنه بلغ عدد صفقات
نتائج قياسية
القوات املسلحة اإلماراتية يف ختام اليوم الثالث
وعن أعداد املشاركني قال األحبايب من املعرض  749.081.718درهم منذ انطالق

أن الدورة الرابعة من املعرضني واملؤمتر املصاحب
لهام قد حققا نتائج قياسية تضمنت ارتفاعاً
يف عدد الرشكات العارضة يصل إىل  166رشكة،
وبنسبة منو بلغت  38باملائة مقارنة بالدورة
املاضية يف عام  ،2018ووصل عدد الرشكات
الوطنية املشاركة يف الفعالية  66رشكة ،والتي
تشكل ما نسبته  40باملائة من مجموع الرشكات
العارضة الكيل .وزادت املساحة الكلية للمعرضني
بنسبة  50باملائة لتصل إىل  25,500ألف مرت مربع،
مقارنة مع مساحة الدورة السابقة للمعرضني.
وعن عدد زوار املعرض قال :واستقطب املعرضان
ما يزيد عن  25,981ألف زائر من جميع أنحاء
العامل ،بنسبة منو تتجاوز  116باملائة مقارنة
بالدورة املاضية.
كام وصل عدد الحضور واملشاركني يف مؤمتر
يومكس وسيمتكس الذي عقد بتاريخ  22فرباير
إىل  1600ضيف ،محققاً ارتفاعاً بنسبة 433
باملائة مقارنة بالدورة السابقة.
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مـــــــــارات العب عالمي في تصدير التكنولوجيا المتقدمة
املعرضني ،حيث تم توقيع  11صفقة جديدة يف
اليوم األخري مع رشكات محلية ودولية بقيمة
إجاملية تجاوزت  124مليون درهم.
وشدد األحبايب أن الدورة الحالية تعد األكرب من
نوعها من حيث املوضوعات املطروحة وحجم
ونوع املشاركات الدولية واملحلية ،واستحدثت يف
الدورة الحالية أجنحة خاصة بالروبوتات والذكاء
الصناعي ،كام يشهد الحدث مسابقات (تحدي
محمد بن زايد العاملي للروبوت  )2020الذي
يشارك فيه  32فريقاً ميثلون  17دولة وتبلغ قيمة
جوائزه  5ماليني دوالر أمرييك.
المؤتمر
وعن أبرز ما جاء يف املؤمتر املصاحب للمعرضني
يف الدورة الحالية قال :ساهم املؤمتر يف استرشاف
املستقبل املتعلق باألنظمة غري املأهولة واملحاكاة
والتدريب والذكاء الصناعي عرب اجتامع الخرباء
الدوليني وصناع القرار والعلامء واألكادمييني،
والذين ناقشوا أبرز التحديات التي تواجه
تلك القطاعات وبحثوا عن حلول لها ،فيام
شهد مشاركة نحو  600من الخرباء واملختصني
واملسؤولني واملهتمني بتلك املجاالت الهامة ،علامً
أن جدول أعامل املؤمتر شمل عىل أربعة مواضيع
رئيسية تشمل األبعاد البرشية ،واملهام والعمليات،
والقطاع والسوق ،وأمن املنافذ.

45

شركة إماراتية
تشارك ألول مرة

750

25

ألف زائر خالل
المعرض

28

منتج جديد يعرض
بالمعرض

مليون درهم قيمة صفقات المعرض
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شركة «نمر للسيارات» ترحب ب «الشركة
السعودية للصناعات العسكرية»
رحبت رشكة «منر للسيارات» ،إحدى رشكات
التصنيع البارزة يف مجال اآلليات العسكرية
املدولبة الخفيفة واملتوسطة التي أثبتت كفاءتها
القتالية ،مؤخرا بوفد ميثل «الرشكة السعودية
للصناعات العسكرية» Saudi Arabian
 )Military Industries (SAMIبرئاسة رئيسها
التنفيذي الدكتور أندرياس شوير ،الذي قام
بزيارة رشكة «منر للسيارات» وتفقد مصنعها
إنتاج املركبات اآللية ذات السمعة العاملية.
وحرض زيارة وفد «الرشكة السعودية للصناعات
العسكرية» العايل املستوى جوهان ستني ،نائب
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي برشكة Land
 ،Systemsوسعادة /وائل الرسحان ،نائب رئيس
مجلس اإلدارة للتسويق واالتصال وخدمات
الدعم بالرشكة السعودية للصناعات العسكرية،
ومحمد الهديب ،مدير إدارة املركبات اللوجستية

والصناعة برشكة  ،Land Systemsونوره
الجميعة ،املساعدة التنفيذية بإدارة اتصاالت
وخدمات الرشكات ،والدكتور فهد اليافعي ،رئيس
قطاع املنصات واألنظمة مبجموعة .EDGE
وقد قام الوفد بجولة ملصنع «منر» حيث استمع
إىل رشح واف حول أنشطة الرشكة وإمكانياتها
ومنتجاتها والخدمات التي يوفرها .وتم عرض

عدد من املركبات الخفيفة واملتوسطة الوزن
مثل املركبة  JAISذات الدفع الرباعي واملركبة
 AJBAN 440Aواملركبات AJBAN 447 /
 447A, HAFEET 630A, ISVواملركبة JAIS
ذات الدفع السدايس ،باإلضافة عىل مركبة
التدخل الرسيع  .RIVكام جرى أيضا عرض
منوذج للمركبة RIV
ورصح الدكتور فهد اليافعي ،رئيس قطاع
املنصات واألنظمة مبجموعة  ،EDGEيف هذه
املناسبة بأن «رشكة منر للسيارات واحدة من
أكرب الرشكات املتخصصة يف تصنيع املركبات
العسكرية الخفيفة واملتوسطة ،وتتمتع بخربة
كبرية يف مجال إنتاج املركبات العسكرية القوية
لخدمة عمالئها ،كام أن حرصها عىل تطبيق
أشد املعايري الدولية رصامة منحها سمعة عاملية
كرشكة جديرة باالحرتام .وتأيت زيارة وفد «الرشكة
السعودية للصناعات العسكرية» العايل املستوى
لتعكس هذه السمعة العالية ،األمر الذي يساهم
يف دعم وضع «رشكة منر» داخل قطاع املركبات
املدرعة».

Milrem Robotics

تطرح مركبة برية آلية خالل معرض سنغافورة
طرحت رشكة ،Milrem Robotics
إحدى الرشكات العاملية الرائدة يف
مجال تصنيع املركبات الربية اآللية
(غري املأهولة) ،خالل معرض سنغافورة
الجوي  2020جيلها الخامس من املركبة
الربية اآللية  THeMIS UGVالتي
أثبتت قوتها ،والتي جرى تصميمها
ملساعدة القوات يف ساحة العمليات
وتعزيز قدراتها القتالية.
وقد جرى نرش الجيل الخامس من
املركبة الربية اآللية THeMIS UGV
يف مايل أثناء عملية  Barkhaneالتي
قادتها فرنسا ملكافحة قوات التمرد منذ
مطلع عام  ،2019وقد اعتمدت املركبة
عىل كافة الخربات التي تم اكتسابها
أثناء االختبارات الشاقة التي جرت يف
الواليات املتحدة وأوروبا وسنغافورة.

وخالل التدريبات العسكرية الحية املختلفة قام
الجيش الربيطاين وسالح املارينز (مشاة البحرية)
األمرييك والجيش املليك الهولندي وقوات الدفاع
التابعة لكل من التفيا وإستونيا بنرش املركبة الربية
اآللية  ،THeMIS UGVومن املنتظر أن يجري
معهد التكنولوجيا العسكري التايلندي قريبا تقييام
شامال للمركبة املذكورة لتحديد مدى مالءمتها
للقوات املسلحة التايلندية.
وقد دخلت املركبة الربية اآللية THeMIS UGV
مرحلة اإلنتاج التسلسيل وجرى تسليمها بالفعل
لكل من إندونيسيا وأملانيا وهولندا والرنويج وفرنسا

والواليات املتحدة وبريطانيا عىل شكل نسخة
لوجستية لتقديم الدعم القتايل وحمل اإلمدادات،
مع وجود خيار إضايف لوضع أجهزة حركية أو غري
حركية إضافية.
وميكن تجهيز املركبة الربية اآللية THeMIS UGV
املجنزرة املتعددة االستخدامات بأنظمة تسلح تعمل
بالرميوت كنرتول وطائرات آلية (درونز) مربوطة
 tethered dronesوأنظمة  C-IEDوأنظمة
استشعار لجمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة
واالستطالع  ISRويطبق الجيل الخامس من املركبة
الربية اآللية  THeMIS UGVاملعايري القياسية
الخاصة بحلف شامل األطليس NATO STANAG
فيام يتعلق بتصميم املركبة ومستوى السالمة
وإمكانية نقلها جوا وتفريغ الطاقة power offload
وغريها من املواصفات األخرى.
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AeroVironment

تحصل على عقد بقيمة  8,5ماليين دوالر لتأمين
أنظمة الطائرات اآللية Puma 3 AE

خالل معرض سنغافورة الجوي
أعلنت رشكة AeroVironment,
 ،.Incإحدى أكرب الرشكات العاملية
الرائدة يف مجال إنتاج أنظمة
الطائرات اآللية (غري املأهولة)
unmanned aircraft systems
 ،)(UASأنها حصلت عىل عقد
بقيمة  8,584,734دوالر كسعر
ثابت محدد من إدارة املبيعات
العسكرية الخارجية التابعة
لوزارة الدفاع األمريكية .ومتت
ترسية العقد يف  17ديسمرب 2019
لتأمني أنظمة الطائرات اآللية (غري
املأهولة)  Puma 3 AEوالتدريب
والدعم الالزمني إلحدى الدول الحليفة .ومن
املنتظر أن يبدأ التسليم اعتبارا من شهر يونيو
عام .2020

وقال ريك بيديجو ،نائب
رئيس مجلس اإلدارة لتطوير
املبيعات واملشاريع التجارية برشكة
 ،AeroVironmentإن «العمالء داخل الواليات
املتحدة وخارجها يعتمدون عىل عائلة أنظمة
الطائرات اآللية (غري املأهولة) التكتيكية
القوية مثل  AeroVironmentالتي تنتجها
رشكة  AeroVironmentمن أجل تزويد قواتها
باملعلومات االستخباراتية التي يحتاجونها للتقدم
إىل األمام بكل ثقة يف عدد كبري من مسارح
العمليات» .وأضاف بيديجو «أننا راعينا عند
تصميم أنظمة طائراتنا غري املأهولة التي أثبتت
كفاءتها القتالية أن تكون سهلة االستخدام وميكن
االعتامد عليها وأن تكون قادرة عىل تأمني املرونة
العملياتية التي عادة ما تحتاجها القوات عىل
خط املواجهة يك تؤدي مهامها بنجاح يف أشد
مسارح العمليات قسوة وخطورة».

ومن الجدير بالذكر أن نظام الطائرة اآللية Puma
 3 AEالتي تنتجها رشكة AeroVironment
عبارة عن نظام
ميكن لإلنسان
حمله بكل سهولة ،وجرى
تصميم هذا النظام بحيث يكون قادرا عىل
تنفيذ العمليات الربية والبحرية .ويصل طول
جناح الطائرة  Puma 3 AEالتي ميكن إطالقها
باليد إىل  9,2أقدام ( 2,8أمتار) ووزنها إىل 15
رطال ( 6,8كيلوجرامات) وتستطيع الطريان ملدة
 2,5ساعات باتجاه خط الرؤية مبدى يصل إىل
 20كيلومرتا ،مع وجود هوايئ قيايس ،وأن تطري
مسافة  60كيلومرتا باستخدام هوايئ التعقب
البعيد املدى البعيد املدى الذي تنتجه رشكة
.AeroVironment

شركة الخطوط الجوية الكورية
تختار محركات Pratt & Whitney
أعلنت رشكة  ، Pratt & Whitneyإحدى الرشكات
التابعة لرشكة ،.United Technologies Corp
ورشكة الخطوط الجوية الكورية مؤخرا أن االختبار
قد وقع رسميا عىل املحرك Pratt & Whitney
 GTFلتوفري الطاقة الالزمة لخمسني طائرة من طراز
 Airbus A321neoالتي من املتوقع أن يبدأ تسليمها
يف عام .2021
كام دخلت رشكة الخطوط الجوية الكورية ورشكة
 Pratt & Whitneyأيضا يف مفاوضات حول إدخال
قسم الصيانة والهندسية لدى الخطوط الكورية ضمن
شبكة  PW1100G-JM GTF MROالتابعة لرشكة
Pratt & Whitney
وقال سو -كيون يل ،نائب رئيس مجلس اإلدارة
التنفيذي ورئيس قسم العمليات برشكة الخطوط

الجوية الكورية« ،نحن نتطلع إىل املحافظة عىل
مستوى الكفاءة وتحقيق خفض يف استهالك الوقود
واالستفادة من الفوائد البيئية التي تتمتع بها أحدث
طائرات  Airbus A321neoالتي تستخدم املحرك
 Pratt & Whitney GTFكمصدر للطاقة» .وأوضح
املسؤول أن «االنضامم إىل شبكة  GTF MROلرشكة
 Pratt & Whitneyميثل خطوة مهمة ستمكن رشكة
الخطوط الجوية الكورية من تعزيز قدراتها يف مجال
الصيانة والتشغيل».
ومن الجدير بالذكر أن رشكة الخطوط الجوية
الكورية تستخدم حاليا  10طائرات من طراز Airbus
 A220-300تعتمد عىل محرك Engine Alliance
 GP7200 engineلتوليد الطاقة الالزمة .عالوة عىل
ذلك ،يضم أسطول الرشكة الذي يعتمد عىل محركات

 Pratt & Whitney 18طائرة من طراز  747و 29
طائرة من طراز  .A330كام تستخدم الرشكة أسطوال
مكونا من  10طائرات من طراز  A380تستخدم
املحرك  ngine Alliance GP7200وهو عبارة عن
مرشوع مشرتك بني رشكتي  Pratt & Whitneyو
.General Electric
ومنذ دخول املحرك  GTFالخدمة الفعلية يف مطلع
عام  2016أظهر املحرك قدرة فائقة عىل خفض
استهالك الوقود بنسبة  %16وخفض إشعاعات
أكسيد النيرتوجني بنسبة  %50مقارنة باملعايري
القياسية املنظمة وتقليل الضوضاء بنسبة .% 75
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Saab Australia

تستعد لتأمين أحدث جيل من أنظمة إدارة المعارك
للبحرية األسترالية
يف خطوة عمالقة ضمن إطار
«خطة الحكومة األسرتالية لبناء
السفن البحرية» ،تم توقيع
اتفاقية رشاكة مع رشكة Saab
 Australiaلتأمني أحدث
جيل من أنظمة إدارة املعارك.
وتأيت هذه االتفاقية يف إطار
خطة الحكومة األسرتالية التي
تتجاوز قيمتها عدة مليارات
من الدوالرات لتحديث أنظمة
القتال البحري.
وقالت معايل وزيرة الدفاع
األسرتالية ،السناتور ليندا
رينولدز ،إن نظام إدارة املعارك
الذي ينتمي إىل الجيل التايل ميثل
عنرصا أساسيا بالنسبة للقدرات
القتالية لدى القطع البحرية
األسرتالية ،وسيساهم بكل تأكيد
يف تعزيز قدرات البحرية للدفاع

عن أسرتاليا خالل العقود القادمة .وأوضحت الوزيرة
أن «حكومتنا حريصة عىل تجهيز بحريتنا بأحدث
األسلحة الالزمة للدفاع عن األرايض األسرتالية ضد
أي تهديدات مستقبلية ،وسيساهم هذا الحرص يف
تعزيز أسطول القطع البحرية السطحية من حيث
قابلية التشغيل التفاعيل والقدرة التدمريية ،باإلضافة
إىل دعم قدرتها عىل العمل كقوة مشرتكة بالتعاون
مع رشكائنا وحلفائنا».
ومن املقرر تسليم نظام إدارة املعارك الذي ينتمي
إىل الجيل التايل الذي ستنتجه رشكة  Saabإىل القطع
البحرية التابعة لألسطول مثل البوارج من طراز
 ANZACوقطع الدوريات البحرية الجديدة من

Bell Boeing

تسلم أول طائرة من طراز
V-22

قامت رشكة ،.Boeing and Bell Textron Inc
إحدى الرشكات التابعة لرشكة Textron Inc.
 ،companyبتسليم أول طائرة من طراز CMV-22B
 Ospreyالتي تعترب نسخة من الطائرة  V-22التي
ستستخدمها البحرية األمريكية يف نقل األفراد ومواد
الشحن إىل حامالت الطائرات التي تجوب البحار
واملحيطات.
وقال النقيب بحري ديوون تشاين ،قائد رسب املهام
اللوجستية املتعددة التابع لألسطول األمرييك ،إن

«الطائرة  CMV-22Bتتمتع بقدرات كبرية ،ليس عىل
مستوى مهام نقل األفراد ومواد الشحن إىل حامالت
الطائرات فحسب ،بل تعترب طائرة قتالية من الطراز
األول ،ونحن نتطلع لضمها إىل األسطول واستعراض
إمكانياتها وقدراتها االستثنائية ومرونتها الخفيفة
الحركة».
وقد وقع اختيار سالح البحرية األمرييك عىل الطائرة
 V-22 Ospreyمن إنتاج رشكة  Bell Boeingيك
تحل محل األسطول املكون من طائرات C-2A

طراز  Arafuraوسفن اإلمداد والتموين من طراز
Supply
كام ستقوم رشكة  Saab Australiaأيضا بتسخري
خربتها الطويلة يف مجال إنتاج أحدث أنظمة إدارة
املعارك من أجل تطوير الوصلة البينية األسرتالية
مع نظام  Aegisلخدمة البوارج الحربية من طراز
 Hunterواملدمرات الحربية من طراز .Hobart
وأثنت معايل وزيرة الصناعات العسكرية وعضو
الربملان األسرتايل ،مليسا برايس ،عىل االتفاقية
الجديدة التي اعتربتها دليال مهام عىل التزام سالح
البحرية املليك وحرصه عىل تطوير مثل هذه القدرات
العسكرية املتقدمة داخل أسرتاليا.
 .Greyhoundومن املقرر أن تقوم الرشكة بتسليم
 48طائرة من الطائرات ذات األجنحة الدوارة.
ومن الجدير بالذكر أن الطائرة  ،CMV-22Bالتي
قامت برحلتها األوىل يف شهر ديسمرب املايض ،قادرة
عىل حمل أكرث من  6,000رطال ألكرث من 1,150
ميال بحريا ،وتعترب الطائرة الوحيدة القادرة عىل نقل
أجزاء كبرية من محرك الطائرة  F-35Cإىل سطح
حاملة الطائرات مبارشة ،وتلك مهمة صعبة بالنسبة
لإلمدادات اللوجستية والدعم اللوجستي الخاصني
بسالح البحرية .وقالت كريستني هيوستون ،نائبة
رئيس مجلس اإلدارة ومديرة برامج الطائرات ذات
األجنحة الدوارة التابعة لربنامج الطائرة Bell Boeing
 ،V-22إن «الطائرة  Bell Boeing V-22ستحدث
ثورة حقيقية يف عامل العمليات التي تحتاجها حامالت
الطائرات ،وقد حرصنا عىل تشكيل أفضل الفرق
املتخصصة يف مجال تصميم الطائرات والتدريب
عليها ومواصلة هذا التدريب حتى نضمن جاهزية
البحرية لتنفيذ أي مهمة منذ اليوم األول».
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شركتا  Lockheed Martinو BEL
تستطلعان فرص تسويق الطائرة F-21
وقعت رشكة  Lockheed Martinاليوم مذكرة
تفاهم مع رشكة Navratna Defence PSU
 )Bharat Electronics Limited (BELالهندية
لبحث فرص تسويق برنامج الطائرة  F-21عىل
هامش معرض  .DefExpo 2020وتعمل رشكة
 Lockheed Martinعىل تعزيز وتطوير رشاكتها
مع مراكز التصنيع الهندية من أجل تقديم الدعم
الالزم للعرض الذي تقدمت به الرشكة لسالح الجو
الهندي لرشاء الطائرة F-21
وقال الدكتور فيفيك الل ،نائب رئيس مجلس اإلدارة
لتطوير االسرتاتيجيات واملشاريع التجارية برشكة
« ،Lockheed Martin Aeronauticsيرسنا أن
نبدأ بحث الفرص التسويقية املتاحة أمام الطائرة
 F-21بالتعاون مع رشكة Navratna Defence
)PSU Bharat Electronics Limited (BEL
التي تعترب من أهم الرشكات الهندية املتخصصة

يف مجال الفضاء والدفاع» ،منوها إىل أن «إقامة
رشاكة مع الهند بخصوص تسويق الطائرة F-21
متهد الطريق أمام رشكات التصنيع الهندية،
مثل رشكة  ،BELلغزو أكرب األسواق
العاملية وأكرثها نجاحا يف
مجال تسويق الطائرات
العسكرية املقاتلة ،فضال
عن أن هذه الرشاكة
تعكس التزام رشكة
Lockheed Martin
تجاه الهند» .ويرى
الخرباء أن الطائرة F-21
املتقدمة ذات املحرك الواحد
ميكن أن تكون الحل األمثل لتلبية
متطلبات سالح الجو الهندي وفتح فرص
صناعية لتسويق الطائرة .والطائرة  F-21عبارة عن

طائرة مقاتلة متقدمة أحادية املحرك متعددة املهام،
وتتمتع بتكلفة دورة حياتية ممتازة optimal Life
 Cycle Costبالنسبة لسالح الطريان الهندي ،فضال
عن متتعها بأطول فرتة خدمة من أي طائرة منافسة
أخرى – تصل إىل  12,000ساعة طريان .وبالتعاون
والتنسيق مع طائريت  Rafaleو  Tejasلدى الهند،
ميكن للطائرة  F-21أن تسد ثغرة تشغيلية
هامة بالنسبة لسالح الطريان
الهندي.
باإلضافة عىل ذلك ،تؤمن
الطائرة  F-21فرصا غري
مسبوقة أمام الرشكات
بأحجامها
الهندية
املختلفة مثل Micro,
Small & Medium
)Enterprises (MSMEs
واملوردين يف جميع أنحاء
الهند إلقامة عالقة عمل جديدة
مع رشكة  Lockheed Martinوكربيات
الرشكات الصناعية يف الواليات املتحدة والعامل.

VBCI
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شركة  Insituتطرح األنظمة الجوية غير
المأهولة في منطقة الشرق األوسط

تسعى الدول في
منطقة الشرق األوسط
وشمال افريقيا حاليا إلى تعزيز أساطيلها
من األنظمة الجوية غير المأهولة بحكم الحاجة إلى تقنيات متقدمة وزيادة
معدالت السالمة .ولتلبية هذا الطلب المتزايد ،قامت شركة  ،Insituإحدى الشركات التابعة لشركة بوينج والمعروفة
بعائلتها من أنظمة الطائرات غير المأهولة  ، )Unmanned Aircraft Systems (UASبطرح نظامها الجوي Integrator
 )Extended Range (ERخالل معرض ومؤتمر األنظمة غير المأهولة (يومكس)  .2020ويستطيع هذا النظام التحليق
إلى ما وراء خط الرؤية ،وهو عبارة عن نظام صغير الحجم ويعتمد على التواصل مع األقمار الصناعية .ويصل وزن
الطائرة إلى  66كيلوجرامات وتعتمد على التطورات التكنولوجية في مجال األجهزة المجوقلة المرتبطة باألقمار
الصناعية ،وتستطيع الطيران لمدة  10ساعات بسرعة  200ميال بحريا ولمدة ست ساعات بسرعة  300ميال بحريا.

39
وتركز رشكة  Insituبصورة أساسية عىل طائرتها
 ،)Integrator Extended Range (IERونجحت
بالفعل يف الحصول عىل عقد بقيمة 50,257,883
درهم من القوات املسلحة بدولة اإلمارات.
ويف مقابلة خاصة مع مجلة «درع الوطن» حول
مشاركة الرشكة يف معرض يومكس  ،2020رصح
مارك بومان ،نائب رئيس مجلس اإلدارة للنمو
الدويل برشكة  ،Insituبأن «هناك طلبا قويا للغاية
يف األسواق عىل طائراتنا والسيام يف أسواق النفط
والغاز يف دولة اإلمارات .وقبل عدة سنوات كان
الرتكيز منصبا عىل تكريس وجودنا عن طريق
منتجاتنا التجارية ،ولكننا نركز حاليا عىل األمن
اإلقليمي ومراقبة املنشآت داخل قطاعي النفط
والغاز .ونود أن نؤكد ملن يحتاجون هذا النوع
من الخدمات أننا هنا ،وأن لدينا أنواع األنظمة
املناسبة التي تعتمد عىل طائرتينا Integrator
 )Extended Range (IERو .»ScanEagle
وأضاف بومان أن الطائرة  ScanEagleكانت
الطائرة األطول خدمة يف رشكة  ،Insitو «نحن
نسعى إىل تعزيز هذه الطائرة مبجموعة جديدة
من أنظمة االستشعار واألجهزة املتقدمة ،ولكن
أفضل عرض ميكن أن نقدمه لدول املنطقة هو
الطائرة )Integrator Extended Range (IER
التي متلك سجال يتجاوز  50,000ساعة طريان.

وتتميز هذه الطائرة بقدرتها عىل التحليق ليس إىل
ما وراء خط الرؤية فحسب ،بل وإىل ما وراء األفق
أيضا عن طريق قنوات األقامر االصطناعية .ونحن
سعداء للغاية بهذه الطائرة ،ولدينا قدرة هائلة
يف املنطقة ميكن أن تخدم عددا كبريا من عمالئنا
العسكريني وعمالئنا يف قطاعي النفط والغاز من
أجل مراقبة خطوط أنابيب النفط والغاز والحفاظ
عىل أمنها وسالمتها».
زيادة معدالت السالمة
ويف املايض كانت قدرة أنظمتنا الجوية غري
املأهولة التكتيكية الصغرية ال تتجاوز  70-50ميال
بحريا بسبب القيود املتعلقة بالرتدد الالسليك
وراء خط الرؤية .وكانت األجهزة املرتبطة
باألقامر الصناعية مقصورة عىل الطائرات التي
يصل وزنها إىل  4,500كيلوجرامات .وقد أضافت
الرشكة االتصاالت ما وراء خط الرؤية واملعتمدة
عىل األقامر االصطناعية ()SATCOM BLOS
إىل الطائرة  Integratorمن أدل قطع املسافات
الطويلة التي تقلل التحديات اللوجستية ورفع
معدالت السالمة بالنسبة لألفراد العاملني .وتعترب
االتصاالت ما وراء خط الرؤية واملعتمدة عىل
األقامر االصطناعية ( )SATCOM BLOSخيارا
قياسيا مرنا بالنسبة للطائرة  ،Integratorوتؤمن

وصلة معلومات أكرث قوة وأمنا لبث املعلومات يف
املناطق الصعبة يف جميع أنحاء العامل مثل املناطق
البحرية .وتوفر األقامر االصطناعية األكرث حداثة
وتطورا شبكات آمنة ومضادة للتشويش أكرث
من األنظمة التقليدية غري املأهولة املستخدمة
يف الوقت الحايل .وتتيح االتصاالت ما وراء
خط الرؤية واملعتمدة عىل األقامر االصطناعية
( )SATCOM BLOSفرصا تشغيلية أكرب عن
طريق وضع مسؤويل التشغيل واألفراد العاملني
عىل مسافات أكرث أمنا وأمانا بعيدا عن البيئات
املحفوفة باألخطار عالوة عىل زيادة مدى املراقبة.
كام متكن هذه االتصاالت مسؤويل التشغيل من
قيادة مجموعة كبرية من الطائرات التي ميكن
تبادلها ميدانيا عرب خط األفق من أجل توفري
صور فورية شديدة الوضوح .كام تقدم الطائرة
 Integratorخيارات الدعم واملساندة الالزمتني
ل «نظام التمييز اآليل»  AISوجمع املعلومات
االستخباراتية املتعلقة باالتصاالت  SIGINTوبقية
األنظمة األخرى.
ويساهم إطالة مدى الطائرة  Integratorيف تقليل
الرشوط الالزم توافرها يف أجهزة الدعم األريض
عن طريق دمج املراكز واالستغناء عن األسالك
 spokesمع تأمني املعلومات االستخباراتية
واملراقبة واالستطالع  ISRعىل مستوى مسارح
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العمليات وبتكلفة قليلة ،وهي معلومات ال تقل
أهمية عن تلك التي تقدمها األنظمة الجوية غري
تستطيع الطائرة
املأهولة الحالية من الفئتني الرابعة أو الخامسة.
عالوة عىل ذلك ،ومع اضطالع األنظمة الجوية  kinetic missionsبث
غري املأهولة الصغرية بأدوار أكرب يف مهام تأمني أشرطة فيديوية حية
املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع
 ISRعىل مستوى مسارح العمليات ،جرى تحرير على قدر عال من النقاء
الطائرات غري املأهولة الهجومية الكبرية مبا ميكنها والوضوح مثلما تفعل
من أداء املهام الحركية kinetic missions
وتستطيع الطائرة  kinetic missionsبث أرشطة أنظمة تأمين المعلومات
فيديوية حية عىل قدر عال من النقاء والوضوح االستخباراتية
مثلام تفعل أنظمة تأمني املعلومات االستخباراتية
واملراقبة واالستطالع  ISRعىل ارتفاعات من
الصعب معها رصد الطائرة سمعيا أو برصيا .وال عن األجسام املخادعة أو املراوغة فوق مساحات
ترتك الطائرة القادرة عىل التحليق عىل ارتفاعات شاسعة من املسطحات املائية .وتؤمن هذه القدرة
منخفضة أي ملجأ أو مأوى للخصوم الذين مهام البحث واملراقبة البحرية فوق مساحات
يعتمدون عىل السحب املنخفضة عند تنفيذ شاسعة بقوة ووزن وقوة غري مسبوقة Size,
.)Weight and Power (SwAP
عملياتهم.
واألهم من هذا وذاك هو أن الطائرة Integrator
 ERتؤمن عيونا وآذانا أكرث يف البيئات املحفوفة
بالخطر يف جميع أنحاء العامل ،األمر الذي مينح تؤمن هذه اإلمكانية القدرة عىل جمع الصور ،مع
األفراد املتواجدين عىل األرض صورة عملياتية إدخال التحسينات عىل مسافة العينات األرضية
عامة تساهم يف زيادة الوعي امليداين ويف إعادتهم
إىل أرض الوطن مصحوبني بالسالمة.

AC14

الطائرات الرئيسية وقدراتها
وقال ديفيد إي .أندرسون ،مسؤول القدرات
والطائرات الدفاعية برشكة  ،Insituإن «الرشكة
تعمل يف منطقة الخليج يف دول مجلس التعاون
الخليجي منذ عام  ،2012وتساهم يف تلبية
االحتياجات الناشئة لعمالئها منذ ذلك التاريخ.
ونحن نحرص عىل بذل جهود ضخمة يف مجال
األنظمة الجوية ،السيام وأن تقنياتنا ما زالت تعمل
عىل تحويل الحلم إىل حقيقة».
وتتسم تصميامت األنظمة الجوية غري اآللية
باملعيارية ،األمر الذي يسمح برتكيب األجهزة
املختلفة التي تشمل:

ViDAR

وهي عبارة عن القدرة عىل الرصد البرصي
وتحديد املدى ،وهي مسؤولة عن مسح ورصد
وتنبيه أنظمة استشعار الطائرة من أجل البحث

ومدى املواجهة .وباإلضافة إىل الحساسات العاملة
اإللكرتو – برصية ،يعتمد املنظار (التلسكوب)
عىل ثالثة حساسات :الصور النهارية امللونة ،جهاز
التصوير الحراري اللييل ،واألشعة تحت الحمراء
ذات املوجة القصرية ،ويساهم يف خدمة عدد كبري
من التطبيقات ،بدءا من مهام البحث واإلنقاذ
وانتهاء بتحديد هوية الفراد واملركبات.

RedKite

هو عبارة عن نظام استشعار للصور املتحركة عىل
نطاق واسع Wide Area Motion Imagery
 )(WAMIيوجد داخل مخزن األسلحة الخاص
بالطائرة  ،Integratorوهو مصمم لتحقيق أمن
الحدود والتعامل مع حاالت الكوارث وبقية املهام
األخرى .ويتميز هذا النظام بقدرته عىل مراقبة
وتحليل مساحات كبرية بحجم املدن (التي يصل
قدرها إىل  4كيلومرتات) ،سواء بصورة فورية أو
من عرب معلومات املهام املخزونة .ويقوم النظام
بدعم مسؤويل أنظمة االستشعار املتعددة مبعدل
 10مقاطع فيديوية يف املرة الواحدة ،األمر
الذي يسمح ملسؤويل التشغيل برصد املعلومات
وتبادلها.
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كورونا
بقلم  :د .نورا المطيري
روائية وباحثة سياسية
Noura_Almoteari@yahoo.com

أشد فتكا اليوم ،كورونا أم
أيهما
ّ
عقلية أردوغان التي بات يسيطر
عليها فيروس الحرب على العرب
فقرر إعادة أمجاد اإلمبراطورية
العثمانية في التوسع نحو سوريا
وليبيا واليمن والسودان ،وراح
يدعم المليليشيات اإلرهابية
الدموية بل ويمولها وينظم
أعمالها وينقلها من سوريا إلى
ليبيا جهاراً نهاراً ؟!؟

صحيح أن فريوس كورونا يتسلل إىل البرش
برسعة يف بقاع كثرية كالصني وإيران ولكن
فريوس كورونا أردوغان بات أكرث فتكاً ألنه
يخالف األعراف الدولية وينتهك اإلتفاقيات،
الواحدة تلو األخرى ،سوتيش وبرلني وغريها،
ويرسل طائراته املسرية وجنوده النظاميني
ومرتزقته اإلرهابيني ،ثم يرسل أكرث من 18
ألف مهاجر إىل حدود تركيا لغزو أوروبا،
ويرتكهم يف الربد القارص بال مأوى أو طعام
ورشاب.
وبينام يحاول املجتمع الدويل لجم فريوس
كورونا ومكافحته بكل وسيلة فإنه بات من
الصعب مكافحة كورونا أردوغان اإلرهابية،
فهو يفتح أبواب تركيا لكل الالجئني البالغ
عددهم حوال  3.7مليون الجىء ليدخلوا
أوروبا متجاهال إلتزاماته الدولية واملبالغ
الطائلة التي حصل عليها إلستضافة الالجئني،
مضاعفا اإلبتزاز من طلب أموال جديدة
ليصبح طلبا لحامية الهجوم الرتيك عىل
سوريا!..
يتحرك فريوس كورونا أردوغان الخبيث عىل
وقع خساراته املتالحقة يف سوريا ومقتل
جنوده وإسقاط طائراته املسرية ويهدد العرب
من جهة بالجنود وامليليشيات اإلرهابية
ويهدد االستقرار االجتامعي والسيايس يف
أوروبا بضخ الالجئني املنكوبني إىل الحدود،
دون أدىن درجات الرعاية واإلهتامم.

إذا نجحت اإلجراءات املختلفة ،كام هو
متوقع ،يف محارصة فريوس كورونا ووأده
يف مهده قبل أن ينترش هنا وهناك ،فإننا ال
نعتقد أن الديبلوماسية والتفاوض مع عقلية
أردوغان ستنجح يف وأد مخططاته وأهدافه
وجنونه الذي بات يشكل خطرا حقيقيا عىل
األمن الدويل ،مستغال عضوية الناتو ،التي مل
يحصل عليها بنفسه ،بل سعى إليها يف العام
،1952الرئيس الرتيك محمود جالل بايار من
الحزب الدميقراطي ،وجاء أردوغان مؤخرا،
مع حزب العدالة والتنمية ،اإلخونج ،ليعيثوا
يف الناتو ،والدول املجاورة ،الخراب!..

على الحدود
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أنظمة المركبات غير المأهولة من إنتاج
شركة  Leonardoتسرق األضواء

عرضت شركة  Leonardoخالل معرضي
ومؤتمر يومكس وسيمتكس للمحاكاة والتدريب  2020مجموعة إنتاجها من األنظمة غير
المأهولة التي تخدم عمالءها المدنيين والعسكريين ،وهي المجموعة التي تعتمد على
استخدام المهارات والخبرات والتقنيات المتقدمة مثل األنظمة الجوية ذات األجنحة الثابتة
والمتحركة وأنظمة االستشعار وأنظمة التحكم في المهام وأنظمة التحكم األرضية وأنظمة
التحكم في مالحة وحركة األنظمة اآللية وخدمات التدريب واألنظمة المضادة لألنظمة الجوية
اآللية ( Counter-Unmanned Aerial Systems (C-UASوقد قامت القوات المسلحة في
كل من إيطاليا وبريطانيا والواليات المتحدة بنشر هذه األنظمة األخيرة مؤخرا من أجل توفير
الحماية الالزمة للمطارات والعمليات العسكرية ضد تهديدات الطائرات اآللية (الدرون).
ومن الجدير بالذكر أن رشكة Leonardo
تتمتع بخربة عملياتية كبرية يف مجال األنظمة
غري املأهولة ،بدليل عمالئها يف منطقة الرشق
األوسط وغريها من املناطق الذين وقع اختيارهم

عىل النظامني  Falcoو  Falco EVOاللذين
أثبتا كفاءتهام العملياتية .مثال آخر هو املهمة
اإلنسانية  MONUSCOتحت رعاية األمم
املتحدة التي تساهم يف تحقيق االستقرار يف

جمهورية الكونغو الدميقراطية ،ومهام املراقبة
واإلنقاذ التي تنفذها وكالة  FRONTEXالتابعة
لالتحاد األورويب فوق البحر األبيض املتوسط.
وقد جرى مؤخرا تعزيز عائلة  Falcoالتي
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تنتجها رشكة  Leonardoعن طريق إضافة
النظام  Falco Xplorerاملعد للتصدير الذي
يعترب أكرب نظام غري مأهول تنتجه الرشكة عىل
اإلطالق ،والذي يؤمن املراقبة االسرتاتيجية
املتعددة الحساسات املتواصلة لعمالئها
العسكريني وغري العسكريني وبث املعلومات
فورا عن طريق وصلة أقامر صناعية مأمونة إىل
مراكز «القيادة واملراقبة واالتصاالت والحاسب
اآليل واملعلومات االستخباراتية» Command,
Control, Communications, Computers,
 ،)& Intelligence (C4Iوالذي يتميز بقدرته
عىل الطريان املتواصل ملدة تتجاوز  24ساعة .وقد
قامت الطائرة  Falco Xplorerبرحلتها األوىل يف
شهر يناير املايض حيث حصلت عىل الدعم الالزم
من سالح الطريان اإليطايل .وستعمل االختبارات
الجوية عىل تقييم كافة إمكانيات الطائرة
وقدراتها والتأكد من مطابقتها ملعايري الجدارة
الجوية  STANAG 4671التي يطبقها حلف
شامل األطليس (الناتو).
تسليط الضوء على النظام
الجوي غير المأهول ذي
الجناح الدوار
عرضت رشكة  Leonardoخالل معرض ومؤمتر
يومكس لألنظمة غري املأهولة 2020
النظام الجوي غري املأهول
ذي الجناح الدوار Rotary
Unmanned Air System
 (R-UAS) AWHEROوهو
عبارة عن منصة لالستخدام
املزدوج قادر عىل تنفيذ املهام
العسكرية وغري العسكرية ليال
أو نهارا فوق اليابسة أو املاء .وقد
جرى إدراج هذا النظام الذي يزن 200
كيلوجراما ضمن سلسلة التقنيات التي
عرضتها الرشكة خالل أول اختبار بحري ملرشوع
 OCEAN2020الذي يعترب أول مرشوع ميوله
االتحاد األورويب وتديره «الوكالة العسكرية
األوروبية» European Defence Agency
 )(EDAيف إطار «األعامل التمهيدية للبحوث
الدفاعية» PADR (Preparatory Action on
)Defence Research

نظام

 Falco Xplorerالمعد
للتصدير يعتبر أكبر
نظام غير مأهول تنتجه
الشركة على اإلطالق،
والذي يؤمن المراقبة
االستراتيجية المتعددة
الحساسات المتواصلة
لعمالئها
وتقود رشكة  Leonardoفريقا يضم 42
رشيكا من  15دولة أوروبية مثل
رشكات التصنيع واملعاهد البحثية
ووزارات الدفاع يف كل من اليونان
وإسبانيا والربتغال وليتوانيا .ويضم
املرشوع اختبارين

بحريني جرى
أولهام يف «خليج
تارانتو» يومي  20و 21
نوفمرب  ،2019فيام جرى الثاين يف
بحر البلطيق يف عام  .2020وشاركت املروحيتان
 AWHEROو  SW4-Soloاملسرية اختياريا التي
أنتجتها رشكة  Leonardoيف أول اختبار ملرشوع
البحوث العسكرية  OCEAN 2020املتعلق
باألمن البحري الذي ضم أيضا ست وحدات بحرية
واألنظمة املسرية األخرى وخمسة أقامر اصطناعية

وست شبكات لالتصاالت األرضية وأربعة مراكز
وطنية للتنسيق.
وقد نجحت املروحية  AWHEROيف تنفيذ كافة
املهام األربع املحددة لها عىل منت املدمرة األوروبية
املتعددة األغراض FREMM Virginio Fasan
التابعة للبحرية اإليطالية مثل إجراءات اإلقالع
والهبوط اآليل من عىل منت برج املدمرة .ونجحت
هذه املروحية ،املجهزة باألنظمة الكهرو – برصية/
العاملة باألشعة تحت الحمراء وأنظمة التمييز اآليل
 ،AIS 10يف رصد وتحديد وتعقب القطعة
البحرية الدخيلة .وجرى بث املقاطع املصورة
واملعلومات الفورية من عىل منت القطعة البحرية،
وذلك بفضل استخدام «نظام إدارة املعارك»
 Combat Management Systemالبحري.
وخالل االختبار ،شكلت الطائرة املروحية
 AWHEROفريقا مع بقية األنظمة غري املأهولة

األخرى (والتي من بينها
)Leonardo SW-4 Solo OPV
التي تستخدم املعلومات ذات املصادر املتعددة.
عالوة عىل ذلك ،وخالل السيناريو الثاين ،شاركت
األنظمة املأهولة/غري املأهولة من أجل بث
املعلومات الفورية إىل إحدى الطائرات املروحية
من طراز  NH90وإىل إحدى القطع البحرية
الصغرية أثناء الهجوم عىل القطعة البحرية املعادية.
وخالل العمليات ،جرى تجهيز املركبة SW-4 Solo
التي يصل وزنها إىل  1,8طنا بنظام رادار Osprey
 30الذي قامت رشكة  Leonardoبتصنيعه،
باإلضافة إىل آلة تصوير إلكرتو – برصية/التي تعمل
باألشعة تحت الحمراء مقاس  15بوصة من طراز
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 Goshawk IIمبعرفة رشكة  Hensoldtالتي تعترب
إحدى رشكاء التحالف .وجرى تجهيز النظام ب
تقنية التشويش المتطورة
«نظام إدارة املعارك» Combat Management
 Systemالبحري الخاص ب «املدمرة األوروبية
كام عرضت رشكة  Leonardoأيضا خالل معرض
املتعددة األغراض» FREMM Martinengo
ومؤمتر يومكس لألنظمة غري املأهولة  2020الرشك
والتحكم فيها عن طريق إحدى املحطات عىل
الخداعي  BriteCloudكوسيلة قليلة التكلفة
منت القطعة البحرية ،وتنفيذ كافة املهام األربعة
لحامية األنظمة الجوية غري املأهولة ذات األهمية
املخطط لها مثل رصد ومتييز السفينة املشبوهة
الكبرية املتزايدة ضد التهديدات املوجهة بالرادار.
والتعرف عليها .وجرى تشغيل نظام الرادار لتنفيذ
ويعترب الرشك الخداعي  BriteCloudنظام
أعامل الرصد والتمييز ،فيام جرى استخدام آلة
تشويش خداعي يشبه يف حجمه وشكله الطلقة
التصوير اإللكرتو – برصية/التي تعمل باألشعة
املضيئة ودخلت إىل الخدمة مع سالح الطريان
تحت الحمراء من أجل متييز الهدف وتعقبه آليا .وقد شهدت االختبارات مشاركة الطائرات غري املليك الربيطاين أوال عىل منت أسطول الطائرة
عالوة عىل ذلك ،قامت املروحية  SW4-Soloاملأهولة وهي تحايك الطائرات املجوقلة الحديثة Tornado GR4 ،عقب اختبارات مكثفة مطولة.
املسرية اختياريا بدعم القوات الخاصة أثناء ما سمح بإجراء اختبار واقعي ألحدق صاروخ ويعمل سالح الجو الربيطاين حاليا عىل تجهيز
عمليات الهبوط عىل سطح السفينة املشبوهة أرض – جو من نوع «ميسرتال» الذي أنتجته أسطوله من طائرات  Typhoonبالرشك الخداعي
وتبادل املعلومات مع محطات املهام املحمولة رشكة  .MBDAويوجد حاليا أسطول مكون من  .BriteCloudوال يزال الرتكيز منصبا حتى اآلن
التي تم تركيبها عىل سطح السفينة وعىل سطح الطائرات اآللية  M-40يف الخدمة داخل صفوف عىل استخدام الرشك الخداعي  BriteCloudعىل
الطائرة املروحية  NH90بصورة مؤقتة.
القوات املسلحة اإليطالية حاليا ،فيام تقوم رشكة منت املركبات املأهولة .ورغم هذا ،فإن فعالية
 Leonardoبتشغيل األهداف نيابة عن القوات الرشك الخداعي املذكور والقدرة عىل إطالقه
زيادة عائلة المركبة Mirach
املسلحة عىل أساس الخدمة املدارة  managedبواسطة جهاز إطالق الطلقات املضيئة chaff and
تعترب املركبة  M-40أحدث إضافة إىل عائلة  service basisوتأمني الفرق املدربة وكافة أدوات  flare dispenserالقيايس املعروف تدفع بعض
الطائرات اآللية االستهدافية  Mirachالتي أنتجتها الدعم واملساندة األخرى .وقد أبدت عدة دول املستخدمني إىل اعتباره خيارا وقائيا لحامية املركبات
رشكة  Leonardoوشاركت مؤخرا ضمن سلسلة أخرى ،من بينها تلك التي حرضت االختبار ،اهتامما غري املأهولة ذات األهمية الكبرية (والقادرة عىل
الرحالت التي جرت يف إطار االختبارات الجوية .كبريا بنموذج خدمي مامثل ،كام تعترب الطائرة التحليق عىل ارتفاعات متوسطة والطريان املتواصل

تعتبر المركبة
 M-40أحدث إضافة
إلى عائلة الطائرات
اآللية االستهدافية
 Mirachالتي أنتجتها
شركة Leonardo

اآللية  M-40متاحة أيضا للرشاء كمنتج مستقل.
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ملسافات طويلة MALE (Medium Altitude,
 )Long Enduranceمثل تلك التي تشرتيها الدول
يف منطقة الرشق األوسط.
ويؤمن الرشك الخداعي  BriteCloudتقنية
التشويش املتقدمة عن طريق وضعها داخل عبوة
صغرية للغاية وخفيفة الوزن ،وهي متاحة يف
األسواق حاليا من خالل فئتنيBriteCloud 55 :
التي تستوعب قاذف الطلقات املضيئة «الدائرية»
القياسية عيار  55ملليمرتا ،و BriteCloud 218
الذي يستوعب قاذيف الطلقات املضيئة «املربعة»
 2x1x8مثل القاذف  AN/ALE-47املستخدم
عىل نطاق واسع .وميكن اعتامد كال القاذفني دون
إدخال أي نوع من التعديالت اإلضافية حتى يتمكن
مستخدم املركبة غري املأهولة ذات األهمية الكبرية
(والقادرة عىل التحليق عىل ارتفاعات متوسطة
والطريان املتواصل ملسافات طويلة ()MALE
واملجهزة بجهاز إنذار ضد الرادار radar-warner
وقاذف اإلجراءات املضادة القيايس املجوقل من
إضافة الرشاك الخداعي  BriteCloudالقليل
التكلفة إىل منظومة الحامية القوية املبارشة ضد
الصواريخ املتقدمة املوجهة بالرادار.
ويتم التفكري حاليا يف إمكانية استخدام فئتي
القاذفني  and 218 55كسالحني جويني للقتال
املأهول يف منطقة الرشق األوسط وما وراءها،

الحصول عىل «شهادة الهيئات التدريبية املعتمدة»
يؤمن الشرك
Approved Training Organizations Certificate
يف تقديم خدمات التدريب عىل األنظمة غري
الخداعي  BriteCloudتقنية
املأهولة من الفئة الخفيفة والخفيفة للغاية بفضل
التشويش المتقدمة عن
«أكادميية التدريب عىل الطائرات املروحية»
.Helicopter Training Academy
طريق وضعها داخل عبوة
ودفع اهتامم الرشكة االسرتاتيجي بقطاع األنظمة
صغيرة للغاية وخفيفة
غري املأهولة إىل ضخ استثامرات كبرية يف عدد
من التقنيات املهمة التي تعترب رضورية لتطوير
الوزن
أنظمة املركبات غري املأهولة املستقبلية .ويف شهر
نوفمرب  2019أعلنت الرشكة استثامرها يف رشكة
السيام وأنه يجري حاليا استخدام الرشك الخداعي  ،.Skydweller Aero Incوهي رشكة ناشئة
 BriteCloud 55كسالح مناسب لطائرات متخصصة يف تطوير الطائرات غري املأهولة التي
 ،Eurofighter Typhoonsبينام يعترب الرشك تعمل بالطاقة الشمسية .ويف شهر يناير ،استحوذت
الخداعي  ،BriteCloud 218الذي تم إطالقه يف رشكة  Leonardoعىل رشكة املروحيات السويرسية
عام  2017عقب إجراء تجارب حية مع الطائرة  Kopterالتي تعمل بالفعل عىل بناء هياكل قياسية
الدمناركية املقاتلة  ،F-16مناسبا لألساطيل اإلقليمية مبا يالئم التطورات املستقبلية يف مجال إنتاج
تقنيات مضادة أشد قوة وقدرات املهام واألداء مثل
من الطارتني النفاثتني  F-15و .F-16
الخيارات الهجينة/الخيارات الكهربائية ،األمر الذي
التقنيات المضادة
سيمكن الرشكة من اتخذا خطوات أكرث أهمية نحو
عرضت رشكة  Leonardoخالل معرض ومؤمتر تقديم مجموعة أكرب وأكرث تنوعا من املنتجات
يومكس لألنظمة غري املأهولة  2020مجموعة والخدمات وتوسيع قاعدة وجودها يف األسواق.
خدماتها التدريبية ،وتحقق الرشكة نتائج إيجابية
مطردة يف مجال األنظمة غري املأهولة ،ونجحت يف
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 HENSOLDTتعرض مجموعة
كبيرة من تقنيات أنظمة
االستشعار في مجال
األنظمة المجوقلة

تعرض شركة  HENSOLDTخالل المعرض الدولي لألمن الوطني ودرء المخاطر  ISNR 2020الذي
من المقرر أن ينعقد خالل الفترة من  17إلى  19مارس ،مجموعة كبيرة من تقنيات أنظمة االستشعار
في مجال األنظمة المجوقلة .وتتواجد أنظمة االستشعار التي أنتجتها الشركة على متن المنصات
المختلفة مثل الطائرات المروحية والمركبات الجوية غير المأهولة.

ومن أهم أنشطة الرشكة الرئيسية يف مجال الفضاء
الجوي :الدفاع الجوي وإدارة املهام والدفاع الذايت
للطائرات واملعلومات االسرتاتيجية الخاصة باإلشارات
ووصالت املعلومات ،باإلضافة إىل أنظمة التمييز بني
القوات املعادية والصديقة identification-friend-
 or-foe (IFF) solutionsوالحواسب اآللية املتعلقة
بأجهزة املالحة.
التخلص من اإلنذارات الزائفة
أدركت القوات املسلحة التهديدات املتزايدة عىل
طائراتها التكتيكية من جانب الصواريخ املوجهة
املضادة للطائرات العاملة باألشعة تحت الحمراء.
تعود نسبة كبرية من خسائر الطائرات خالل الحروب

والنزاعات الراهنة واألخرية إىل األنظمة الدفاعية بيع أكرث من  7,000حساس حتى اآلن ،وحقق النظام
املنصوبة عىل األرض التي تستخدم صواريخ أرض  MILDSسمعة عاملية بفضل اعتامديته وقوته.
– جو (سام) العاملة باألشعة تحت الحمراء .ويعترب ويعترب النظام  MILDSنظام استشعار تصويري
التهديد الذي تشكله الصواريخ السلبية املضادة سلبي تم تصميمه لرصد اإلشعاعات الصادرة عن
املوجة الطيفية للستار الشميس باألشعة فوق
للطائرات أمرا واضحا وأكيدا.
وللتعامل مع هذا النوع من التهديدات ،قامت البنفسجية  UV solar blind spectral bandوهي
رشكة  HENSOLDTبتطوير النظام  AN/AAR-األشعة الصادرة عن عوادم الصواريخ املعادية اآلخذة
 60الخاص برصد عملية إطالق الصواريخ  Missileيف االقرتاب.
 Launch Detection Systemواملعروف باسم ويقوم النظام  MILDSبرصد تهديدات الصواريخ
 ،MILDSوميكن وضع الحجم األصيل لهذا النظام املعادية وتحديد اتجاه وصوله بدقة شديدة وبفاصل
عىل منت مجموعة كبرية من الطائرات التكتيكية ذات زمني تحذيري كبري ،ومن ثم إطالق األساليب املضادة
األجنحة الدوارة والطائرات الكبرية مثل  NH-90,بطريقة آلية .وتساهم الدقة العالية التي تتمتع بها
 Tiger, UH-60, CH-47, C-130 and P-3وقد تم حساسات  ،MILDSباإلضافة إىل التجهيز املتقدم
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لإلشارات ،يف إطالق التحذيرات املوثوق فيها ،ومن
ثم إلغاء أي إنذارات زائفة.
ويضم النظام  MILDSستة حساسات تؤمن وضوحا
عاليا وحساسة كبرية دون الحاجة إىل أي تربيد إضايف.
ويتمتع «نظام  MILDS Fإلعداد إشارات األساليب
املضادة Countermeasure Signal Processor
 )(CSPبقدرة عالية عىل اإلعداد والتجهيز ويضم
كافة الوصالت البينية املرتبطة بالطائرة.
أداء فائق
يعترب النظام  Argos IIالذي أنتجته رشكة
 HENSOLDTواحدا من أكرث األنظمة اإللكرتو –
برصية/العاملة باألشعة تحت الحمراء تقدما املتاحة
يف السوق العاملية اليوم .والنظام مزود بجهاز تصوير
حراري عايل الدقة وأحدث نظام لالستشعار ،ما يجعل
النظام مؤهال لتلبية متطلبات كل عميل يبحث عن
نظام مجوقل للمراقبة Airborne Observation
 solutionقادر عىل تلبية متطلبات قوات الجيش
والرشطة عىل حد سواء.
وقد تم تصميم النظام املذكور خصيصا لتأدية
مهام جمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة
واالستطالع intelligence, surveillance and
 )reconnaissance (ISRويوجد «وحدة قياس
القصور الذايت» Inertial Measurement Unit
 )(IMUالداخلية ،ويتيح نظام تحديد املواقع عامليا
 GPSإمكانية تحديد املواقع الجغرافية لألهداف
األرضية بدقة وتزويد القادة العسكريني باملعلومات
االستخباراتية الفورية يف املجاالت التي تستقطب
االهتامم العمليايت ،بينام يقوم جهاز التعقب اآليل
املتكامل  integral auto trackerبتعقب األهداف
الثابتة واملتحركة داخل خط الرؤية .وتساهم
الوظائف املتقدمة املتعلقة بتجهيز الصور ،مثل
عرض صورتني متداخلتني يف آن واحد picture-in-
 picture displayوتعزيز األجزاء الخارجية للصورة
واخرتاق األجواء الضبابية واأللوان الزائفة والصور
النهارية/الحرارية ،لتقدم أداء تصويريا محسنا
للظروف العملياتية املختلفة.
وقد تم تصميم «نظام  ARGOS-IIاملجوقل
للمراقبة» بحيث ميكن تركيبه عىل منت الطائرات
املروحية والطائرات ذات األجنحة الثابتة واملركبات
الجوية غري املأهولة من أجل تنفيذ عمليات املراقبة
واالستهداف الالزمة للدوريات العسكرية والحدودية

والبحرية ومهام تطبيق القانون.
دقة متناهية
يعترب النظام “ ”Kalaetronالذي أنتجته رشكة
 HENSOLDTنظاما استخباراتيا متكامال لإلشارات
( ،)SIGINTوميثل جزءا ال يتجزأ من خط إنتاج
النظام الذي تم إطالقه مؤخرا .ويؤمن النظام
“ ”Kalaetronالتحذير الالزم ضد التهديدات
الرادارية ،كام ميكن استخدامه أيضا لجمع املعلومات
االستخباراتية االسرتاتيجية املتعلقة باإلشارات .ونظرا
لتصميمه الرقمي ،يقوم نظام التحذير الجديد ضد
الرادارات برصد وتحديد التهديدات برسعة هائلة
وبالق معدل من اإلنذارات الزائفة ،وعىل مدى كبري
من الرتددات الواسعة.
وقالت سيليا بيالز ،مديرة شعبة السيطرة الطيفية/
األنظمة املجوقلة ،إن « النظام Kalaetron Integral

هو الرد الطبيعي عىل التحديات تواجهها أنظمة
 SIGINTومن املعروف أن االتصاالت وموجات
الرتدد الرادارية تتحد مع بعضها البعض بصورة
متزايدة  ،ما يعني أن عىل أنظمة  SIGINTأن
تغطي مساحة كبرية للغاية من عرض النطاق
الرتددي  bandwidthsمن أجل التمييز بني أنواع
اإلشارات املختلفة بدقة متناهية .عالوة عىل ذلك
ويف السيناريوهات الراهنة ،تعترب معرفة التفاعل بني
االتصاالت واإلشارات الرادارية عنرصا مهام للغاية
لتحقيق السيطرة الالزمة عىل مسارح العمليات».
ويقوم النظام  Kalaetron Integralبرصد
االنبعاثات برسعة كبرية للغاية ومن عىل مسافات
شاسعة للغاية من الرتددات الواسعة التي ترتاوح
بني  20ميجا هريتز و  40ميجا هريتز .وبفضل تحديد
املوارد آليا واملهام القامئة عىل الربمجيات ،ال تستطيع
االتصاالت واإلشارات الرادارية أداء مهام الرصد
والتحليل واملراقبة عن طريق نظام واحد فحسب،
بل تعمل أيضا عىل تقييم العالقة بني تلك االنبعاثات.
ويستخدم النظام لوغاريتامت الذكاء االصطناعي
لتحديد أمناط التهديدات الجديدة من بني الكميات
الهائلة من املعلومات األولية ورسم «صورة إلكرتونية
مليدان القتال» Electronic Order of Battlefield
 )(EOBأثناء املهمة.
ويتميز النظام  Kalaetronبأنه نظام قيايس
معياري ،كام أن خط إنتاجه الجديد متاح بأحجام
وأشكال مختلف ،ما يجعله جاهزا لتلبية متطلبات
العمالء املختلفة .كام ميكن وضعه عىل عدد كبري
من املنصات الجوية مثل الطائرات التجارية النفاثة
وطائرات النقل واملركبات الجوية غري املأهولة.
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ة Ansat
شركة  Rostecتعدل الطائرة المروحي
حصلت الشركة الروسية القابضة للمروحيات  ،Russian Helicopters Holdingإحدى الشركات التابعة لشركة Rostec State Corporation
المملوكة للدولة ،على موافقة  Rosavidatsiyaللبدء في إنتاج الطائرة المروحية  Ansatالمجهزة بمقصورة من نوع  ،Aurusاألمر
الذي يمهد الطريق أمام اإلنتاج الكمي وإدخال التعديالت الالزمة على المروحية  .Ansatكما نجحت الشركة في الحصول على بدء
اختبارات الترخيص الخاصة بتصميم بالطائرة المعدلة في مطلع فبراير  ،2020وهي االختبارات التي ترمي إلى تقييم أداء األجهزة
داخل مقصورة المروحية وفحص مدى القدرات اإللكترو – مغناطيسية للعمل بصورة متوافقة مع األجهزة المالحية.

ويتكون تصميم املقصورة من مقعدين للركاب من
كبار الشخصيات وثالثة مقاعد للمرافقني .وللحصول
عىل أفضل تصميم هنديس تم تطوير واختبار
املقصورة بواسطة الحاسب اآليل مع االستعانة بأفراد
من دوي القياسات واألحجام املختلفة .وذكرت تقارير
أن الطائرة املروحية  Ansatمتتلك أكرب مقصورة عىل
اإلطالق ضمن فئتها ،وتؤمن الراحة الالزمة لركابها.
وقال أوليج يفتوشينكو ،مدي عام رشكة Rostec
 ،Corporationإن « الطائرة املروحية  Ansatطائرة
عاملية نجحت يف إثبات نفسها يف عدة مجاالت
مختلفة .وتتميز الطائرة باعتامديتها العالية وسهولة
صيانتها وحجمها املدمج ومقصورتها الواسعة،
األمر الذي يجعلها واحدة من أفضل املروحيات
املخصصة لنقل الركاب .وتأيت الرخصة املعدلة ،التي
متهد الطريق لبدء عملية اإلنتاج التسلسيل ملروحية
مجهزة خصيصا لنقل كبار الشخصيات اعتامدا
عىل مقصورة من نوع  ،Aurusلتفتح آفاقا جديدة
لتشغيل املروحية».

وقد أرشف عىل مرشوع تصميم املقصورة من نوع
 Aurusفريق من الخرباء الذين ميثلون Federal
State Unitary Enterprise (FSUE) NAMI
وهي الهيئة األكادميية الروسية البارزة يف مجال
تطوير السيارات واملشهورة بتصميم وتصنيع خط
كامل من السيارات الفخمة املجهزة مبقصورة من
نوع .Aurus
ورصح أندريه بوجنسيك ،املدير التنفيذي لرشكة
 ،Russian Helicoptersبأن «التصميم Aurus
سيحصل عىل أول مستفيد قريبا جدا ،وأن حجم
االهتامم الذي حصلت عليه الطائرة املروحية يبرش
بتلقي طلبات جديدة لرشائها .وميثل استخدام
أفضل التقنيات واملواد املحلية ،باإلضافة إىل االهتامم
البالغ بالتفاصيل ،ماركتني مسجلتني لهذا التصميم،
وقد تعاونا بصورة وثيقة مع زمالئنا يف هيئة FSUE
 NAMIمن أجل وضع التصميم املناسب للطائرة
املروحية  Ansatكأفضل ما يكون .وتتميز الطائرة
بأدائها الجوي الفائق ،كام تقدم مستوى غري مسبوق

من حيث السالمة الجوية».
وقد جرى العرض األول للطائرة املروحية Ansat
املجهزة مبقصورة  Aurusداخل منصة العرض الثابتة
التابعة لرشكة  Russian Helicoptersعىل هامش
معرض  MAKS-2019الجوي .وخالل املعرض ،قام
الرئيس الرويس فالدميري بوتني ونظريه الرتيك رجب
طيب إردوغان بتفقد الطائرة.
وقد قامت إدارة التصميامت التابعة ملصنع الطائرة
املروحية يف  Kazanبتصميم املروحية Ansat
الخفيفة املتعددة املهام .والطائرة مجهزة مبحركني
وميكن استخدامها لنقل الركاب العاديني أو الرجاب
من كبار الشخصيات ونقل البضائع ومراقبة البيئة،
كام ميكن استخدامها كإسعاف طائر أيضا .ونجحت
الطائرة  Ansatيف االنتهاء من االختبارات الجوية
عىل ارتفاعات عالية ،وهو ما يؤكد إمكانية تشغيلها
فوق املناطق الجبلية عىل ارتفاع يصل إىل 3,500
مرتا .كام ميكن تشغيلها يف درجات حرارة ترتاوح بني
 -45و  +50درجة مئوية.
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«الناتو» واألوروبي ..ومصير األحالف

بقلم  :محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي
sowafi@hotmail.com

من غير المنطقي إخفاء أو تجاهل
حقيقة أن نظام األحالف أيا كانت
أنواعها ،سياسية أو عسكرية وربما
حتى االقتصادية في كل دول العالم
والتي تأسست في فترة ما من الزمن
وفق معطيات معينة تناسب تلك
الفترة أنها باتت تواجه اليوم تحديات
استراتيجية كبيرة ال تقتصر على
نوع العدو الذي يتغير وفق فلسفة
العالقات الدولية القائمة على «ليس
هناك عدو دائم وال صديق دائم وإنما
هناك مصالح دائمة» ،وال التحديات
الخاصة بنظام تأسيسها الذي يحتاج
إلى تغييره بما يتناسب ومتغيرات
األحداث.

إن استمرارية جمودها ورفض أعضاءه عىل التغيري
نتيجة لحالة الشك من هدف الساعني إىل التغيري يدفع
إىل أن يخرج بعض أعضاءه من الحلف ،مثلام فعلت
الواليات املتحدة من اتفاقية باريس للمناخ أو بريطانيا
من عضوية االتحاد األورويب يف بداية هذا الشهر أو
عدم قابلية أعضاءه باألعامل التي يقوم به الحلف
كحال الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون الذي عرض
حوارا ً اسرتاتيجيا أوروبياً للدفاع عن أمن أوروبا بعيدا ً
عن الواليات املتحدة التي هي األخرى تتحرك بعيدا ً عن
الحلف يف الرشق األوسط وكان ماكرون نفسه قد وصف
الحلف يف نوفمرب من العام املايض بأنه «ميت دماغياً».
ومع أن املثال األكرث وضوحاً لحالة دعوات التحرر من
األحالف التقليدية واالنفكاك منها وإعادة تنظيمها وفق
نظام املصالح الجديدة توجد يف الغرب أكرث خاصة بعد
انهيار االتحاد السوفيتي حيث بانت أن بعض االحالف
أو االتفاقيات ذات البعد التعاوين الدويل مل تعد لها
وظيفة حقيقية إىل أن جاء ترامب الذي قام بثورة ملفتة
عندما انسحب من اتفاقية باريس للمناخ وقدم بذلك
«صفعة» للمجتمع الدويل ثم تبع ذلك االنسحاب من
االتفاقية النووية التي وقعته بالدها باإلضافة إىل روسيا
والدول األوروبية ( )5+1مع إيران إال أن األمر ليس
بتلك الجرأة يف الرشق العريب.
ولو تتبعنا طبيعة التعاون نجد أنه يحتاج إىل إعادة
تنظيم العالقة بشكل أكرب نتيجة لحاالت االخرتاق التي
تقوم بها دول إقليمية مجاورة مستفيدة من شيئني:
حالة الفراغ السيايس الذي تركته غياب الجامعة العربية
نتيجة النشغاالت أعضاءه بالوضع الداخيل واليشء
اآلخر ،الخدمات التي تقدمها بعض الدول العربية
لألسف لها من خالل وجود حكومات أو مسئولني
يقدمون مصلحة الجامعة أو الحزب أو االنتامءات
السياسية و الطائفية عىل حساب األوطان.
إن مسألة االقتناع باالندماجات أو التكتالت التعاونية
أو ذات طبيعة أيديولوجية مل تعد مقبولة بالدرجة
التي كانت يف السابق بل هناك اعتقاد شائع أنها باتت
متثل عقبة يف تحرك بعض الدول التي لديها طموحات
سياسية أكرب وتعتقد أن لديها دور أكرب وأكرث تأثريا ً يف
العامل لو عملت من خارج تلك التنظيامت التي تنتمي
إليها ،فالتوجه يف الوقت الحارض أصبح نحو التفكك من

هذه التحالفات و «التحلل» من االلتزام السيايس لها.
ورمبا هذا كان املربر األكرب للخطورة التي أقدمت عليها
بريطانيا عندما أرصت عىل الخروج من االتحاد األورويب
رغم مرور قرابة  50عاماً عىل االنضامم فيه ورغم أنه
من الناحية الواقعية السياسية كان من أنجح التكتالت
السياسية واالقتصادية يف العامل .والقلق اآلن أن تكون
الخطوة الربيطانية عامل محفز ومشجع للعديد من
دول العامل يف اتخاذ قرار الخروج من تنظيامت تنتظر
فقط من يأيت ليعلن عن «حالة وفاتها سياسياً» ويخرج
منها بل إن القلق يصل ألن تواجه بريطانيا نفسها
نعرات استقاللية من اسكتلندا وإيرلندا الشاملية فوفق
النظريات االجتامعية أن خطوة البدء ولكن فيام بعد
يكون االمر عادياً ويف خطوة التي هي األصعب ويف هذه
الحالة فعلتها بريطانيا فأصبحت «أيقونة» فهل يحتذي
بها اآلخرون؟!.
رغبة إعادة تحديد أولويات األحالف السياسية
والعسكرية أمر ليس جديدا ً ،والنظر إىل أن بعض دول
أعضاء يف هذه التنظيامت تقوم بأدوار معرقلة للعمل
جامعي وإفشال القرارات موجودة يف كلها تختلف
فقط من حيث قدرتها عىل املناورة ،لذا ظهرت نخبة
سياسية هي اليوم تصعد يف العديد من دول العامل تقدم
املصلحة الوطنية عىل كل االعتبارات األخرى.
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شركة  CAEتستعد لتحديث أجهزة
التدريب الخاصة بالناتو

أعلنت شركة  CAEمؤخرا أنها وقعت إحدى التعديالت التعاقدية مع «وكالة إدارة برامج أنظمة اإلنذار
المبكر والتحكم المجوقلة (أواكس) التابعة لحلف شمال األطلسي (الناتو) NATO Airborne Early
 )Warning & Control Program Management Agency (NAPMAتمهيدا إلدخال التحديثات
الالزمة على األجهزة المالحية الخاصة بجهاز محاكاة سطح الطائرة  E-3Aوجهاز التدريب عليها
الموجودين في قاعدة الناتو الجوية في مدينة  Geilenkirchenاأللمانية.

وتتعلق التحديثات املذكورة عىل أجهزة التدريب
بأحدث املستويات القياسية املتعلقة بأنظمة
«إدارة االتصاالت واملالحة واملراقبة/الحركة الجوية
Communication, Navigation, Surveillance/
)Air Traffic Management (CNS/ATM
املتقدمة التي يجري تنفيذها حاليا عىل أسطول
الناتو املكون من  14طائرة من طائرات أنظمة
اإلنذار املبكر والتحكم املجوقلة (أواكس) .E-3A
ومن املنتظر االنتهاء من تحديث أجهزة محاكاة
سطح الطائرة  E-3Aيف عام .2021
وقال مارك-أوليفييه سابوران ،نائب رئيس مجلس
اإلدارة ومدير عام إدارة الدفاع واألمن برشكة ،CAE
إن «الرشكة قامت بدعم عملية تدريب األطقم
الجوية الخاصة بالطائرة  E-3Aالتابعة للناتو ملدة

تقرتب من األربعني عاما ،وتواصل أجهزة املحاكاة
تلك لعب دور رئييس يف التأكد من درجة استعداد
هذه األطقم».
وقد قامت رشكة  CAEبتصميم وتصنيع الجهاز
األصيل ملحاكاة الطائرة  E-3Aالتابعة للناتو الذي
دخل الخدمة يف عام  ،1982وظل الجهاز منذ ذلك
التاريخ يخضع لعمليات تحديث وتعزيز مستمرة
ضامنا لتوافقه مع الطائرة ومتكني األطقم الجوية
الخاصة بالطائرة من إجراء املزيد من التدريبات
االصطناعية .ومن الجدير بالذكر أن جهاز محاكاة
طائرة األواكس – طائرة مهمة
سطح الطائرة  E-3Aمؤهل حاليا للمستوى «دي»،
وهو أعىل مستوى بالنسبة ألجهزة املحاكاة الجوية ،يستخدم الناتو أسطوال من طائرات  E-3Aلإلنذار
كام أن جهاز التدريب عىل الطائرة  E-3Aالذي املبكر والتحكم املجوقلة (أواكس) املعروفة بقبابها
أنتجته رشكة  CAEمؤهل للمستوى الثاين ،ويقوم الرادارية املميزة واملثبتة عىل جسم الطائرة والتي
بدعم عملية التعرف عىل الطائرة وتدريب األطقم
الجوية قبل التدريب عىل املهام الكاملة داخل جهاز
محاكاة سطح الطائرة E-3A
وتتوىل رشكة  CAEحاليا مسؤولية صيانة ودعم
أجهزة التدريب الخاصة بالطائرة  ،E-3Aباإلضافة
إىل إعداد كادر من املدربني ومسؤويل تشغيل أنظمة
املهام من أجل دعم عملية تدريب األطقم الجوية
الخاصة بطائرات اإلنذار املبكر والتحكم (أواكس)
.E-3A
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تزود قوات التحالف باملراقبة الجوية والقيادة
والسيطرة وإدارة فضاء املعركة واالتصاالت .والطائرة
 E-3Aالتابعة للناتو عبارة عن طائرة معدلة من
طراز بوينج  707املجهزة بأنظمة استشعار رادارية
وسلبية بعيدة املدى قادرة عىل رصد أي تحركات
جوية أو سطحية من عىل مسافات بعيدة .ويتم بث
املعلومات التي تجمعها طائرة األواكس من الطائرة
إىل بقية املستفيدين منها عىل األرض أو يف الجو أو
يف البحر مبارشة.
وتنفذ طائرة األواكس التابعة للناتو (NAEW&C
 )Forceمجموعة كبرية من املهام مثل املراقبة
الجوية ودعم عمليات مكافحة اإلرهاب وإدارة
النتائج املرتتبة عليها وتنفيذ عمليات إخالء املدنيني
وفرض الحظر وعمليات الدخول املبديئ والتعامل مع
األزمات وتنفيذ عمليات القوات.
وتتواجد أنظمة االستشعار الفعالة املتعلقة باملراقبة
داخل القبة الرادارية ،radar dome rotodome
األمر الذي يجعل التعرف عىل طائرة األواكس أمرا
سهال للغاية .وتدور هذه القبة كل  10ثوان وتزود
الطائرة بتغطية رادارية بزاوية  360درجة تستطيع
رصد أي طائرة من عىل مسافة تزيد عىل  215ميال
بحريا ( 400كيلومرتا).
وتستطيع طائرة واحدة تطري عىل ارتفاع 30,000
قدم عمل مسح رقايب ملنطقة تزيد مساحتها عىل
 120,000ميال مربعا ( 310,798كيلومرتا مربعا)،
وتشري التقارير إىل قدرة ثالث طائرات تعمل بشكل
متداخل ومنسق عىل عمل تغطية رادارية متواصلة
لكافة الدول يف منطقة وسط أوروبا.
إنجازات
يف أعقاب عمليات الحادي من سبتمرب اإلرهابية ضد
الواليات املتحدة يف عام  2001جرى نرش طائرات
أواكس فزق األرايض الداخلية األمريكية من أجل
تقديم املساعدة الالزمة للدفاع عن أمريكا الشاملية
ضد أي هجوم أثناء عملية «مساعدة الصقر»
 Operation Eagle Assistوكانت تلك هي املرة
األوىل يف تاريخ التحالف الغريب التي يتم فيها نرش
طائرات الناتو لتقديم الدعم الالزم للدفاع عن إحدى
أعضاء الحلف.
ومنذ عام  2011وحتى عام  2014جرى نرش طائرات
األواكس التابعة للناتو  NAEW&Cفوق أفغانستان
من أجل دعم «قوات املساعدة الدولية إلرساء األمن

يف أفغانستان» (اإليساف) عن طريق عمل تغطية
للمراقبة الجوية يف إطار عملية «مساعدة الصقر».
ويف أفغانستان نفذت طائرات أواكس عمليات
املراقبة الجوية ومهام إدارة املعركة التكتيكية مثل
دعم ومراقبة الطائرات الصديقة املشاركة يف الدعم
الجوي االلتحامي وفرض الحظر الجوي عىل ميدان
القتال وتنفيذ عمليات البحث واإلنقاذ العسكرية
وعمليات االستطالع والنقل الجوي التكتييك.
ويف  11فرباير عام  2016تحقق إنجاز ضخم عندما
أكملت طائرات أواكس مهمتها األلف دفاعا عن
إجراءات حامية الناتو ،وهذه اإلجراءات عبارة عن
سلسلة من العمليات الربية والبحرية والجوية داخل
أو فوق أو حول – املناطق التابعة للدول األعضاء يفالحلف يف منطقتي وسط ورشق أوروبا ،وذلك بهدف
حامية سكانها وردع أي اعتداء محتمل.
آخر التحديثات
تخضع كافة طائرات األواكس لتعديالت متواصلة

من أجل تحديثها وتحديث عملياتها ودعمها.
ويخضع أسطول طائرات األواكس التابع للناتو حاليا
لسلسلة من التحديثات النهائية بهدف متديد عمرها
االفرتايض حتى عام  .2035وتبلغ تكلفة «الربنامج
النهايئ لتمديد العمر االفرتايض» Final Lifetime
 Extension Programme -FLEPمليار دوالر
وتقوم بتمويله  16دولة عضو يف الحلف املشاركة يف
برنامج أواكس .وسيزود هذا الربنامج طائرات أواكس
باتصاالت حديثة متطورة وقدرات متقدمة للتواصل
مثل تحديث وصلة املعلومات واالتصاالت الصوتية
لدى الطائرة  NE-3Aوتعزيز القدرة عىل التواصل
املجوقل عرب النطاقات العريضة وراء خط الرؤية.
وتم ترسية عقد التحديثات املذكورة عىل رشكة بوينج
كمقاول رئييس ،مع تقديم مساهامت من جانب
الرشكات الصناعية لدى الدول املشاركة األخرى.
وسيضمن»الربنامج النهايئ لتمديد العمر االفرتايض»
( )FLEPبقاء حلف الناتو يف صدارة التفوق
التقني وتزويد الطائرة  E-3Aبأحدث االتصاالت
ووسائل التواصل املتطورة مثل أجهزة الالسليك
 Have Quickالجديدة وأجهزة التشفري الجديدة
وكونصوالت التشغيل الجديدة وتحديث العمليات
الحسابية وزيادة القدرة عىل استيعاب املعلومات
وزيادة عرض النطاق الرتددي  bandwidthبالنسبة
التصاالت األقامر االصطناعية .كام سيجري أيضا
تحديث األنظمة األرضية مثل مركز التدريب عىل
املهام ونظام تخطيط وتقييم املهام.
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دقة إصابة األهداف بصواريخ Marte ER
أتم صاروخ Marte ER

المضاد للسفن من شركة
 MBDAتجربة اإلطالق
الثانية في ميدان االختبار

PISQ (Poligono Interforze
 )del Salto di Quirraفي

سردينيا .وقد أكدت تجربة
اإلطالق هذه تصميم وأداء
الصاروخ بشكل عام ،وهو ما يمثل
عالمة فارقة في مسار التطوير.
وباملقارنة مع تجربة اإلطالق األوىل التي متت يف
نهاية عام  ،2018تم اختبار العديد من امليزات
والوظائف اإلضافية ،ومن بينها نظام
مالحي متكامل
ّ
وقرب رسيع من الصاممات proximity fly-over
 ، fuzeمع وحدة تحكم باألسلحة ونظام تشغيل
يف التكوين املتقدم .كام تضمن الصاروخ التوجيه
النهايئ مع نظام بحث جديد  ، Seekerتم تصميمه
وتطويره بواسطة قسم البحث لدى.MBDA
تم إصابة الهدف العائم بشكل دقيق تقريباً بعد
رحلة طولها نحو  100كيلومرت ،وأجرى الصاروخ
عددا ً من املناورات الرئيسية؛ مبا يف ذلك القشط
البحري املنخفض للغاية وبرسعة عالية.
أكدت إصابة الهدف السلوك املثايل للصاروخ،
وس ّجل نظام القياس عن بعد كمية هائلة من
البيانات؛ حيث أظهرت بيانات الطريان توافقاً تاماً
مع نتائج املحاكاة.
تتمتع عائلة الصاروخ  Marteبتاريخ قوي وناجح
عىل الصعيدين املحيل والدويل؛ فهو ميثل عائلة
منتجات واحدة ،لكن ميكنها أداء عدة مهام ،حيث
توفر للعمالء مستوى عالياً من املرونة التشغيلية
يف مجال التفوق البحري ،وهو مجال مل تتمكن
فيه  MBDAبإيطاليا طوال تاريخها الطويل من
املحافظة عىل مستواها فحسب ،بل واصلت أيضاً
النمو وتطوير كفاءاتها وخرباتها.
يحرز برنامج الصاروخ املضاد للسفن Marte

 ERتطورا ً رسيعاً للغاية بهدف تلبية متطلبات
العمالء والتكامل الكامل للمنظومة عىل مقاتالت
 ، Eurofighter Typhoonو هو يسري بخطى
حثيثة من أجل تنفيذ قدرة تدمريية مضادة للسفن
عىل منت نفس الطائرة املقاتلة .
ميثل صاروخ  MARTE ERالجيل الثالث ضمن
عائلة منظومة الصواريخ  MARTEويعتمد
تصميمه عىل صاروخ  MARTE MK2 / Sالذي ما
يزال يف الخدمة لدى القوات البحرية اإليطالية عىل
منت طائراتها املروحية  NFH90و  .AW101ويكمن
االختالف الرئييس بني االثنني يف إدخال محرك توربو
بدالً من محرك الصواريخ.
سيتم دمج صاروخ  MARTE ERيف طائرة
 Eurofighter TYPHOONوغريها من الطائرات
الرسيعة .ويأخذ تصميم هذا الصاروخ يف االعتبار

أن  MARTE MK2 / Sمؤهل بالفعل ومثبت عىل
هاتني املنصتني .وهذا يوفر املزايا التالية:
نفس واجهات الطائرات املروحية امليكانيكية
والوظيفية والكهربائية.
ال يلزم إجراء تغيريات يف أجهزة املنصة املضيفة
إلدارة الصاروخ  ،MARTE ERوإمنا إجراء تغيريات
يف الربمجيات بنظام إدارة التخزين ( )SMSإلدارة
األداء يف املدى األطول.
تستطيع املروحية من خالل اإلصدار الجديد
لربمجيات  ،SMSتشغيل صواريخ MARTE MK2
 / Sو MARTE ER
الدعم اللوجستي نفسه ،من حيث املقاعد ،وعربة
النقل ،ومعظم أدوات املناولة والصيانة والجدول
الزمني.

14 PM
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دور القـوات المسلحة في اليمـن ..
مشرفة للعسكرية اإلمـاراتيــة
صـورة
ّ
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إن األداء البطولي التي قدمته قواتنا المسلحة في اليمن الشقيق منذ انطالق عاصفة الحزم يمثل مبعث فخر
واعتزاز ليس فقط لشعب اإلمارات ،وإنما للشعوب العربية واإلسالمية قاطبة ،حيث أثبتت أنها قوة احترافية
قادرة على صون القيم والمبادىء ،والدفاع عن مصالح وأمن واستقرار ومصالح الشعوب العربية ،وتثبيت أسس
األمن واالستقرار في مناطق األزمات والصراعات ،وردع أي تهديد ألمن المنطقة واستقرارها ،وكبح جماح
أي أطماع خارجية .وفي هذا العدد تسلط «درع الوطن» الضوء على أبعاد ودالالت ومرتكزات وانجازات المهام
القومية والدور التاريخي المشرف الذي قامت به القوات المسلحة في اليمن الشقيق.
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إن األداء البطويل التي قدمته قواتنا املسلحة يف
اليمن الشقيق منذ انطالق عاصفة الحزم ميثل
مبعث فخر واعتزاز ليس فقط لشعب اإلمارات،
وإمنا للشعوب العربية واإلسالمية قاطبة ،ألنها
أثبتت أنها قوة احرتافية قادرة عىل تثبيت أسس
األمن واالستقرار يف مناطق األزمات والرصاعات،
وردع أي تهديد ألمن املنطقة واستقرارها ،وكبح
جامح أي أطامع خارجية فيها.
جاء احتفال دولة اإلمارات ،قيادة وشعباً ،بعودة
أبناء القوات املسلحة البواسل املشاركني ضمن
قوات التحالف العريب يف اليمن يف التاسع من
فرباير  2019تقديرا ً ملا قدموه من بطوالت
وتضحيات ستظل خالدة يف ذاكرة الوطن الخالدة،
فقد خاضت قواتنا املعارك واملواجهات عىل األرض،

ملف العدد

وقدمت أغىل ما متتلك من دماء أبنائها ،كام
تصدت بكل قوة للتنظيامت املتطرفة واإلرهابية،
وأسهمت بدور رئييس يف إعادة الحياة إىل املناطق
املحررة.
االحتفال الكبير بعودة القوات
المسلحة من اليمن ..معان
ودالالت
إذا كان االحتفال بعودة قواتنا املسلحة من اليمن
يعرب عن التقدير الكبري للتضحيات والبطوالت
التي قدمتها ،ويجسد أسمى معاين الوفاء ألرواح
الشهداء الذين وهبوا حياتهم فداء لهذا الوطن،
يك تظل راياته مرفوعة يف ميادين الحق والواجب
والعزة والرشف ،فإنه أكد العديد من املعاين

والدالالت املهمة ،أولها تقدير القيادة الرشيدة
لبطوالت وتضحيات القوات املسلحة يف اليمن،
إذ أن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،وصاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،وأصحاب
السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام
اإلمارات ،وسمو أولياء العهود ونواب الحكام ،يف
هذا االحتفال ،إمنا يبعث برسالة واضحة مفادها
أن أبطال القوات املسلحة يستحقون كل دروع
االعتزاز والتقدير.وثانيها إن هذا التقدير الذي
تكنه قيادتنا الرشيدة ألبطال قواتنا املسلحة
واالعتزاز بدورهم يف ميادين الحق والواجب ،إمنا
يعمق من مشاعر الفخر ويرسخ من قيم الوالء
واالنتامء لدى أبطال قواتنا املسلحة ،وأبناء الوطن
جميعاً ،فأكرث ما يعتز ويفتخر به أبناء قواتنا
املسلحة هي املحبة واأللفة واملودة التي تربطهم
بقيادتهم الرشيدة وتربط القيادة بهم .وثالثها قوة
البيت املتوحد ،فقد كان هذا االحتفال شاهدا ً عىل
عمق الروح الوطنية التي ترسي يف رشايني أبناء
الوطن ،الذين ينظرون إىل القوات املسلحة بكل
فخر وتقدير واعتزاز ،كام كان تجسيدا ً أيضاً ملقولة
«البيت متوحد» ،التي بدت يف مشهد االصطفاف
الوطني خلف القوات املسلحة ،واالعتزاز بدورها
من جانب كل أبناء الوطن.وهذا االعتزاز والفخر
عرب عنه هاشتاج «الصقور املخلصني» ،الذي
دشنه مواطنون احتفا ًء وتقديرا ً لتضحيات جنود
الدولة البواسل ،العائدين من اليمن ،حيث حظي
مبشاهدات ومشاركات مرتفعة ،وغري مسبوقة ،عىل
موقع التغريدات املصغرة «تويرت» ،بعدما تخطت
مشاركته ما يزيد عن  56مليون مشاهدة حول
العامل ،يف الساعات األوىل إلطالقه من قبل املواطنني
واملغردين من جميع أنحاء العامل .وأجمعت
تعليقات املغردين املواطنني عىل هذا الهاشتاج بأن
أبطال قواتنا املسلحة قدموا خري منوذج يف عمليات
الفداء والتضحية والعزة والكرامة من أجل نرش
األمن واألمان وتعزيز حامية املنطقة العربية.
ورابع هذه املعانيأن دولة اإلمارات ستبقى سندا ً
ألشقائها يف أوقات املحن واألزمات ،وهذا ما أكدته
كلامت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،رعاه الله ،بهذه املناسبة والتي قال فيها إن
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«قواتنا املسلحة الباسلة ستبقى عىل الدوام الدرع
الحامي لدولتنا والضامنة الراسخة لعزتها ورفعتها
بني األمم ،والقوة التي ال ترتدد يف الوقوف بكل قوة
إىل جانب كل ذي حق يف وجه الظلم والعدوان»،
وكلامت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ،إن «قواتنا املسلحة الدرع الحامي
لدولتنا ،ونحن دعاة سالم ،وأصحاب عزم حينام
يتعلق األمر بتهديد أمننا أو أمن أشقائنا ،بذلتم
فأخلصتم وضحيتم فرفعتم الرأس حفظكم الله
للوطن… وحفظ الله الوطن بكم ..أديتم األمانة
للوطن واستقرار املنطقة ،تضحياتكم ودوركم
الوطني واإلنساين أوقد شعلة األمل ألشقائنا يف
اليمن ..ستبقى اإلمارات عضيدا ً للشقيق وجرسا ً
للسالم»،والتي تشري إىل أن مشاركة اإلمارات يف
التحالف العريب يف اليمن جاءت تعبريا ً صادقاً عن
مبادئ اإلمارات الثابتة ،وعقيدتها العسكرية التي
تنحاز دوماً للحق ،وتتضامن مع األشقاء يف مواجهة
التحديات واملخاطر ،مهام كانت التضحيات ،وتؤكد
بوضوح أن إسهام دولة اإلمارات يف نرش السالم
واالستقرار هو نهجها الراسخ الذي ال تحيد عنه؛
فهو الركيزة التي أسس لها املغفور له ،بإذن الله
تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله
ثراه ،وأكمل املسرية عىل خطاه صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
حفظه الله ،ألجل إقرار العدل والدفاع عن الحق،
ونرصة املستغيث ،ودعم ومساندة األشقاء يف كل
مكان ،مبا فيه مصلحتهم والخري لحياتهم ،ليسطروا
بعودتهم من اليمن ساملني معافني ،أسمى صور
وهي العقيدة التي تواصل اإلمارات يف ظل
البطولة والنرص والشجاعة والتضحية والفداء.
قيادةصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
ثوابت ومنطلقات مشاركة
نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،السري عىل
القوات المسلحة في اليمن
نهجها اآلن ،وترتجم يف مشاركتها الفاعلة يف أية
جاءت مشاركة القوات املسلحة اإلمارتية يف جهود تستهدف الحفاظ عىل أمن واستقرار الدول
التحالف العريب يف اليمن انطالقاً من عدة ثوابت العربية يف مواجهة أية تحديات أو مخاطر.
وأسس لعل أبرزها:
 – 2مبادئ وأهداف السياسة الخارجية لدولة
 – 1العقيدة العسكرية لدولة اإلمارات العربية اإلمارات التي تؤمن بأهمية العمل عىل تعزيز
املتحدة ،والتي أرىس دعامئها املغفور له الشيخ السالم واالستقرار واألمن والعدل عىل الساحتني
زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،والتي اإلقليمية والدولية ،باعتبار أن ذلك هو الطريق
تؤكد عىل صون الحق واحرتام القانون والرشعية لتكريس الجهد الدويل لتحقيق التنمية والرفاهية
الدولية والتضامن مع األشقاء يف مواجهة لشعوب العامل .وال شك يف أن القوات املسلحة متثل
التحديات واملخاطر ،والعمل عىل تعزيز أسس أحد أهم أدوات تنفيذ السياسة الخارجية للدولة،
األمن واالستقرار يف الدول العربية والخليجية ،وخاصة ذلك الهدف املتعلق باملساهمة يف حفظ

األمن والسلم واالستقرار عىل الصعيدين اإلقليمي
والدويل.
 – 3االلتزام بأمن دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،فال شك أن أحد أهداف مشاركة
اإلمارات يف التحالف العريب يف اليمن منذ انطالق
عاصفة الحزم يف مارس  2015هو التصدي
للتهديدات التي تشكلها ميليشيات الحويث
وحلفائها يف الداخل والخارج ألمن دول الخليج،
وخاصة أن اليمن كام هو معروف لديه حدود
مشرتكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج
العريب ،وتجاهل أحداث اليمن وقتها كان يشكل
أحد مصادر الخطر املحدقة باملنطقة الخليجية؛
لذلك فإن التصدي مليليشيات الحويث ومامرساتها
اإلجرامية يعترب أولوية للحفاظ عىل األمن
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الخليجي ،وخاصة اململكة العربية السعودية .ومن
ثم فإن مشاركة قواتنا املسلحة يف عاصفة الحزم
ينطلق من إميان دولة اإلمارات العربية املتحدة،
أن الحفاظ عىل أمن واستقرار أي دولة من دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ال ينفصل
عن أمنها واستقرارها ،ألن األمن الجامعي لدول
املجلس كل ال يتجزأ ،ولهذا فإنها تتضامن دوماً
مع أشقائها يف دول املجلس يف مواجهة التحديات
ومصادر التهديد املختلفة أيَّاً كان نوعها ومصدرها.
 – 4االلتزام الكامل بدعم الرشعية السياسية
والدستورية ،ومساعدة الحكومة الرشعية عىل
إنهاء االنقالب الذي نفذه الحوثيون ،وإعادة
حكومة اليمن الرشعية واملعرتف بها دوليًا مبا
يتوافق مع قرارات مجلس األمن واألمم املتحددة
وتهيئة األوضاع الالزمة للميض قدما يف عملية
االنتقال السيايس السلمي وفقا ملبادرة مجلس
التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية املتفق عليها
بتأييد من مجلس األمن .وقد أكدت دولة اإلمارات
عىل هذا الهدف يف كلمتها أمام مجلس حقوق
اإلنسان يف جنيف يف سبتمرب  ،2017حينام
شددت عىل أهمية االلتزام الكامل بدعم الرشعية
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الدور الذي قامت
به القوات المسلحة
اإلماراتية في اليمن يعد
نموذجاً للفاعلية والكفاءة
في ممارسة المهام
سـواء كانت عملياتيـة أو
تأمينية أو إنسانية
الدستورية والحفاظ عىل وحدة اليمن ،واحرتام
سيادته واستقالله ،ورفض التدخل يف شؤونه
الداخلية.
طبيعــة دور القــوات المســلحة
اإلماراتية في اليمن
يجمع الخرباء عىل أن الدور الذي قامت به القوات
املسلحة اإلماراتية يف اليمن يعد منوذجاً للفاعلية
والكفاءة يف مامرسة املهام
سواء كانت عملياتية
أو تأمينية أو

إنسانية،خاصة ان هذا الدور تضمن العديد من
املحاور املهمة ،ميكن اإلشارة إليها عىل النحو التايل:
أوالً :املحور العسكري والعمليايت :تضمنت كلمة
الفريق الركن مهندس عيىس سيف بن عبالن
املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة،
القائد املشرتك للعمليات املشرتكة يف اليمن
مبناسبة االحتفال بعودة القوات املسلحة اإلماراتية
من اليمن ،توصيفاً دقيقاً لحجم اإلنجاز الذي
قامت به القوات املسلحة منذ انطالق عاصفة
الحزم يف مارس  ،2015حيث شاركت القوات الربية
وحرس الرئاسة والعمليات الخاصة بجميع وحداتها
بأكرث من خمسة عرش ألف جندي يف خمس عرشة
قوة واجب يف مختلف مدن ومحافظات اليمن.
كام بلغ عدد الطلعات الجوية التي نفذتها القوات
املسلحة بجميع أنواع طائراتها أكرث من مئة
وثالثني ألف طلعة جوية وأكرث من نصف مليون
ساعة طريان عىل أرض العمليات .أما القوات
البحرية فقد شاركت وحدها يف ثالث قوات واجب
بحرية ..بأكرث من خمسني قطعة بحرية مختلفة
وأكرث من ثالثة آالف ب َّحا ٍر مقاتل .ويف مجا ِل اإلمداد
وعىل الرغم من أن أرض العمليات تَبعد أكرث من
ثالثة آالف ميل ،فقد نجحت قواتنا املسلحة يف
نقل القوات واإلمدادات واألسلحة والذخائر
واملعدات واآلليات واملساعدات اإلنسانية طوال
السنوات الخمس املاضية باستخدام جميع وسائل
قاعدت إمداد
َ
النقل الربي والبحري والجوي وعرب
متقدمتني يف أرايض دول شقيقة وصديقة وعىل
سبيل املثال ال الحرص ..فقد تم تنفيذ أكرث
من ألف رحلة بحرية جرى خاللها نقل
ماليني األطنان.
وال شك يف أن هذه املشاركة
لقواتنا
الفاعلة
املسلحة كان لها
كبري األثر يف
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معظم االنتصارات العسكرية التي حققتها قوات
التحالف العريب يف اليمن ،والتي تتمثل يف التايل:
 – 1تحري ِر العديد من املدن من سيطرة ميليشيا
الحويث ،حيث أسهمت القوات املسلحة لدولة
اإلمارات ،يف تحرير  %85من التسعني باملئة من
األرايض اليمنية املحررة ،حيث تم تحرير عدن من
الحوثيني يف السابع عرش من يوليو عام  ،2015و
تحرير ال َع َند من الحوثيني يف الرابع من أغسطس
عام  .2015أ ّما أبني فق ْد تم تحريرها مرتَنيِ ،مر ًة من
الحوثيني يف التاسع من أغسطس عام  2015ومرة
ِ
أخرى من القاعدة يف
الخامس من سبتمرب عام
 .2016وتحرير مأرب “سد زايد” يف السادس عرش
من أكتوبر عام  .2015وتحرير املكال من القاعدة
ِ
يف
الخامس والعرشين من إبريل عام .2016
ِ
وتحرير املخا من الحوثيني يف
الثالث والعرشين
من يناير عا َم  .2017وتحرير مطار الحديدة من
الحوثيني يف العرشين من يونيو عام .2018
ويجمع الخرباء العسكريون عىل أن عملية “تحرير
عدن” التي قادتها القوات املسلحة لدولة اإلمارات
 ،ضمن عملية السهم الذهبي التي انطلقت يف
الرابع عرش من شهر يوليو  ،2015تشكل قصة
نجاح مبهرة للعسكرية اإلماراتية ،ليس فقط ألنها
جاءت نتاج تخطيط عسكري واسرتاتيجي محكم،
وإمنا أيضاً ألنها مثلت نقطة االنطالق الرئيسية
لتحرير العديد من املحافظات الجنوبية  ،وطرد
االنقالبيني الحوثيني منها .لقد جاءت عملية
“تحرير عدن” بعد أكرث من أربعة أشهر عىل
بدء عمليات التحالف العريب ضد االنقالبيني
الحوثيني ،الذين كانوا يراهنون عىل أنهم
مبقدورهم السيطرة عىل عدن
بشكل كامل ،إال أن انخراط
القوات املسلحة
اإلماراتية بشكل
رئييس

عملية “تحرير عدن”
التي قادتها القوات
المسلحة لدولة اإلمارات،
ضمن عملية السهم
الذهبي انطلقت في
الرابع عشر من شهر
يوليو 2015
يف العمليات العسكرية ،أحدث تحوالً كبريا ً يف
موازين القوى وسجل أول نقطة ايجابية لصالح
قوات التحالف العريب عىل األرض ،وهو العامل
الذي شكل فيام بعد االنطالقة الحقيقية لتحرير
املدن واملحافظات اليمنية من االنقالبيني الحوثيني.
وليس أدل عىل ذلك من أنه بعد أسابيع من تحرير
عدن متكنت القوات اليمنية الداعمة للرشعية يف
جنوب اليمن ومبساندة قوات إماراتية من تحرير
لحج وحرضموت وأبني واملخا بالكامل والسيطرة
عىل الساحل
االسرتاتيجي يف

البحر األحمر ،لتكلل عملية الرمح الذهبي بنجاح
كبري .وكان تحرير مأرب من احتالل ميليشيات
الحويث اإلرهابية نرصا اسرتاتيجيا مؤزرا ألن مأرب
رمز كبري يف التاريخ اليمني والتاريخ العريب بشكل
عام ،فهي حاضنة امليالد األول للعرب ومنها
انطلقوا إىل ربوع الجزيرة العربية.
 – 2متكني القوات اليمنية من تأم ِني املناطقِ
املحررة والدفا ِع عنها بقدراتها الذاتية بعد أن
ِ
اكتسبت خربات عملياتية خالل السنوات
الخمس
املاضية التي قضيناها معهم يف التدريب والتجهيز.
حيث ساعدت القوات املسلحة اإلماراتية الحكومة
الرشعية يف اليمن يك متارس مهامها بكل فاعلية،
فمنذ اللحظات األوىل لتحرير العاصمة املؤقتة
عدن ،عملت اإلمارات عىل متكني قيادة ورموز
الرشعية من العودة إىل الداخل ملامرسة مهامهم،
واملساهمة يف عملية تطبيع الحياة يف املحافظات
املحررة.
وأعطت اإلمارات أهمية قصوى لتأمني عودة
مؤقتة للرئاسة والحكومة عقب التحرير مبارشة،
من خالل اتخاذ عدد من الخطوات املهمة ،أبرزها
إعادة صيانة وتأهيل مطار عدن بشكل مؤقت
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رغم الظروف األمنية املعقدة التي كانت تشهدها
محافظة عدن ،باإلضافة إىل تأهيل وصيانة فندق
الدور التنموي
القرص أحد اكرب الفنادق يف عدن .وأسهمت
هذه الخطوة يف عودة الحكومة اليمنية يف شهر الذي قامت به
أغسطس من العام  ،2015باإلضافة اىل عودة القوات المسلحة
مؤقتة للرئيس عبدربه منصور هادي .وسعت
دولة اإلمارات اىل دعم قطاع األمن العام من خالل في اليمن عن رؤية
إعادة تأهيل مباين الرشطة ،وتزويد رشطة عدن
بأكرث من  130مركبة وآلية .وعملت اإلمارات عىل اإلمارات المتكاملة
إعادة وتدريب وتأهيل الحرس الرئايس ولتوفري في دعم الشعب
الحامية األمنية للرئاسة والحكومة ،وتولت عملية
إعادة تأهيل وتدريب عنارص املقاومة ،وإخضاعهم اليمني
لدورات عسكرية متخصصة يف الحامية الرئاسية
ليكونوا قادرين عىل توفري الحامية للرئيس
وحكومته والوفود األجنبية التي تزور عدن ،وهم صنعاء وصعدة والحديدة إضافة إىل منظومة
ما تم بالفعل وخالل ثالثة أشهر من التدريب تم صواريخ «أرض -أرض» ،ومراكز للقيادة والسيطرة
إعادتهم وتسليمهم األمن يف منطقة معاشيق .ومستودعات إمداد ومركز إمداد فني مبنطقة
كام عملت دولة اإلمارات بالتوازي عىل أكرث من مأرب ،كام قامت باستهداف عدد من املواقع
محور يف املحافظات املحررة ،بهدف توفري إقامة التي يسيطر عليها الحوثيون ،حيث استهدفت
دامئة للحكومة والرئاسة يف عدن وباقي املحافظات الرضبات الجوية اإلماراتية أهدافاً عدة ملواقع
املحررة ،حتى تسهل عمل وتنقل الحكومة رادار الدفاع الجوي ،ومركز الدفاع الجوي ،ومخازن
إمداد الدفاع الجوي ،ومواقع ملضادات الطائرات،
والسلطات املحلية يف هذه املحافظات.
 – 3استهداف قدرات الحوثيني العسكرية :دمرت ومخازن للذخائر للصواريخ البالستية.
املقاتالت اإلماراتية يف رضبات جوية ناجحة – 4 ،مساهمة القوات املسلّحة إىل جانب الفرق
مواقع عدة للمتمردين «الحوثيني» يف اليمن ،العسكرية املتخصصة بنزع األلغام وفتح الطرقات
حيث استهدفت منظومات الدفاع الجوي يف واملمرات الرئيسة ،ويف توعية اليمنيني وبخاصة

األطفال من مخاطر األلغام .نتج عن تلك الجهود
تشكيل فرق توعية مجتمعية وصلت إىل مئات
اليمنيني يف املناطق املحررة يف الساحل الغريب من
املخا تعز إىل الخوخة وحيس والدريهمي والتحيتا
يف الحديدة.
أوالً :املحور اإلنساين واإلغايث :سطرت القوات
املسلحة لدولة اإلمارات مالحم إنسانية عظيمة
باتت منوذجا يدرس يف التعامل الحضاري أثناء
العمليات العسكرية بالتزامها باملواثيق الدولية
وقواعد االشتباك املتفقة مع القانون الدويل
اإلنساين ،كام قادت عملية تأمني وصول املساعدات
اإلنسانية وتكفلت بإيصالها إىل مختلف املناطق
وأخلت آالف الجرحى من مختلف املحافظات
للعالج يف خارج اليمن كام أرشفت عىل عملية
تأمني وصول فرق الهالل األحمر اإلمارايت
واملنظامت اإلنسانية العاملة إىل مناطق الرصاع،
للتعرف إىل احتياجات الناس واإلسهام يف إعادة
تأهيل القطاعات الخدمية ..كام قدمت املساعدات
اإلغاثية العاجل َة يف املناطق املحررة إىل جانب فتح
الطرقات واملعابر اآلمنة ومتشيط املناطق ونزع
األلغام والعبوات الناسفة التي تعيق تحركات
املدنيني وتهدد حياتَهم بالخطر.
ويف سياق الدور اإلنساين واإلغايث للقوات املسلحة،
قام سالح الخدمات الطبية بدور مهم وفاعل
يف مساعدة الشعب اليمني الشقيق ،وهو دور
متعدد األبعاد واملراحل ،مل يقترص فقط عىل
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تقديم املساعدات الطبية العاجلة ،وإمنا استهدف
أيضاً العمل عىل الوقاية والحد من انتشار األمراض
واألوبئة يف اليمن .لقد أرشف سالح الخدمات
الطبية عىل توزيع األدوية عىل مختلف املحافظات
اليمنية مبا فيها التي تخضع لسيطرة ميليشيا
الحويث ،وكانت هذه املساعدات إما تقدم بشكل
مبارش أو من قبل املنظامت الدولية العاملة يف
هذا املجال ،كام تحرك بشكل فاعل ،من خالل
دعم العمليات الطارئة من أجل الحد من انتشار
األمراض واألوبئة املعدية ،كام خصص عيادات
متنقلة لتقديم الخدمات الطبية والصحية األولية
إلنقاذ حياة املدنيني من أبناء الشعب اليمني،
وإجالء املصابني يف املناطق التي تم تحريرها.
إن الدور اإلنساين واإلغايث الذي قامت به القوات
املسلحة يف اليمن كان له عظيم األثر يف التخفيف
من معاناة الشعب اليمني الشقيق ،خاصة أن هذا
الدور تكامل مع الجهود واملبادرات التي تقوم
بها الجهات والجمعيات الخريية اإلماراتية ،التي
لعبت دورا ً إيجابياً بارزا ً وما تزال ،كهيئة الهالل
األحمر اإلمارايت ،ومؤسسة خليفة بن زايد آل
نهيان لألعامل اإلنسانية ،ومؤسسة محمد بن راشد
آل مكتوم لألعامل الخريية واإلنسانية ،بجانب
مؤسسات زايد بن سلطان آل نهيان لألعامل
الخريية واإلنسانية ،ومؤسسة سلطان بن خليفة
آل نهيان اإلنسانية والعلمية ،وسقيا اإلمارات،
والرحمة لألعامل الخريية ،وبيت الشارقة الخريي،
وغريها من مؤسسات وجمعيات الدولة اإلنسانية،
حيث ساعدت القوات املسلحة هذه الجمعيات
والهيئات الخريية عىل القيام بدورها اإلنساين يف
اليمن عىل الوجه األكمل.
ثانياً :املحور التنموي :عملت القوات املسلحة
لدولة اإلمارات عىل دعم املرشوعات اإلمنائية
واإلنسانية للدولة يف اليمن ،وذلك من منطلق
إميانها بأنها قوة أمن وتنمية واستقرار باألساس،
وكان الفتاً أنه ومع قيام القوات املسلحة مبهامها
العسكرية ،وبعد املشاركة يف تحرير أي موقع أو
مدينة أو بلدة ،فإنها كانت تتجه إىل تقديم الدعم
املدين لسكان املناطق املحررة عىل شكل مواد
غذائية ،ومستلزمات طبية وأدوية ،وتنفيذ بعض
مشاريع ترميم ،وصيانة الكثري مام دمرته ميليشيا
الحويث اإلرهابية.
وساعدت القوات املسلحة املؤسسات والجهات

اإلماراتية عىل القيام مبهامها يف مساعدة الشعب
اليمني ،وخاصة فيام يتعلق بتوفري الخدمات
األساسية للمدن املترضرة بهدف عودة النازحني
إىل ديارهم وحصولهم عىل الخدمات األساسية من
كهرباء وماء وصحة وتعليم .ويف هذا السياق فقد
احتل مرشوع إعادة تأهيل وصيانة مطار عدن
الدويل صدارة مشاريع اإلمارات؛ حيث استعاد
مطار عدن عافيته بأيادي العون واملساعدة من
دولة اإلمارات .واستطاعت األيادي اإلماراتية إعادة
مطار عدن إىل العمل االستثنايئ املطلوب من خالل
الرحالت اإلغاثية والعالجية الطارئة ،للسري خطوة
تلو األخرى يف طريق العودة الكاملة إىل استئناف
نشاط املالحة الجوية أمام رشكات الطريان املحلية
والدولية بعد استيفاء رشوط األمن والسالمة

للمنظمة الدولية للطريان املدنية.
لقد تركت القوات املسلحة اإلماراتية بصامت
تحسن من نوعية حياة
تنموية عرب إقامة مشاريع ّ
اليمنيني الذين تأثروا جراء الرصاعالدائر هناك،
وإعادة الحياة إىل مناطق كثرية بتأهيل املدارس
واملوانئ واملطارات ودعم القطاعاتالصحية،
واالهتامم باملرأة والطفل ومكافحة األوبئة وتأمني
الغذاء.
لقد عرب الدور التنموي الذي قامت به القوات
املسلحة يف اليمن عن رؤية اإلمارات املتكاملة يف
دعم الشعب اليمني ،والتي ترى أن نجاح عملية
تحرير اليمن من ميليشيات الحويث اإلرهابية،
وحلفائها ينبغي أن تسري بالتوازن مع عمليات
البناء وإعادة اإلعامر وبث األمل لدى الشعب
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اليمني نحو مستقبل أفضل ،ينعم فيه الجميع
باألمن واالستقرار واالزدهار.
اسهمت القوات
ثالثاً :املحور األمني :اسهمت القوات املسلحة
اإلماراتية بدور رئييس يف التصدي لتنظيم القاعدة المسلحة اإلماراتية
وطرده من معاقله الرئيسية ،وتحديداً يف مدينة بدور رئيسي في
املكال عاصمة محافظة حرضموت ،ومدن زنجبار
وجعار وشبوة .كام أسهمت القوات املسلحة يف التصدي لتنظيم
تأسيس قوات أمنية حديثة من عنارص املقاومة القاعدة وطرده من
بعد دمجها بقوات الجيش واألمن اطلق عليها
قوات «الحزام األمني» ،وكان لها دور كبري وبارز يف معاقله الرئيسية
محاربة الجامعات اإلرهابية يف عدن ولحج وأبني،
مام أدى اىل تحسن الوضع األمني يف املحافظات
املحررة.
تأمني محافظة أبني جنوب اليمن  ،والتي كانت من
ويف مطلع العام  2016نفذت قوات الحزام األمني أكرث املحافظات ترضرا ً من اإلرهاب الذي تسبب
وبدعم وإسناد من القوات اإلماراتية عمليات ألبنائها ٍ
مبآس كثرية  .ومتكنت قوات الحزام األمني
نوعية ومداهامت ألوكار اإلرهابيني يف محافظة والقوات املسلحة اإلماراتية ضمن قوات التحالف
عدن ،ومتكنت من اعتقال عدد كبري منهم ،كام العريب من االنتشار يف عاصمة املحافظة زنجبار
نفذت انتشارا ً واسعاً يف كل مديريات عدن ومدينة جعار وفتحت الطريق الواصل بني عدن
ومداخلها ومخارجها  .ونجحت هذه اإلجراءات وأبني ،وساهمت يف تهاوي تنظيم القاعدة وتراجعه
يف شل حركة الجامعات اإلرهابية التي كانت بعد اعتقال ومقتل عدد كبري من قياداته.
تتنقل بعدن بسهولة وتنفذ عمليات االغتياالت ويف مطلع شهر أغسطس  2017كانت محافظة
والتفجريات التي طالت حتى محافظ محافظة شبوة عىل موعد مع قوات النخبة الشبوانية،
عدن السابق الشهيد جعفر محمد سعد ،حيث التي تم تأهيلها وتدريبها بإرشاف دولة اإلمارات،
تقلصت العمليات اإلرهابية إىل حدودها الدنيا ،حيث نجحت قوات النخبة يف تأمني عدد كبري
وهو ما ساهم يف عودة املنظامت الدولية ملامرسة من مديريات محافظة شبوة ،وشلت قدرات
عملها من عدن .
التنظيامت اإلرهابية عىل التحرك بني مديريات
كام أسهمت القوات املسلحة لدولة اإلمارات يف املحافظة واالستفادة من ثروات املحافظة الغنية

بالنفط  ،وجاءت هذه العملية لتؤكد أهمية الدور
الذي قامت به القوات املسلحة لدولة اإلمارات يف
مواجهة التنظيامت اإلرهابية واملتطرفة التي بذلت
كل ما يف وسعها الستغالل الفوىض التي تسبب بها
االنقالبيون لفرض سيطرتهم عىل ما تقع أيديهم
اآلمثة عليه من املناطق الهشة أمنياً وتحويل حياة
الشعب اليمني إىل مأساة يومية .
ويتفق كثري من الخرباء عىل أن الدور الذي قامت
به القوات املسلحة لدولة اإلمارات يف مواجهة
التنظيامت اإلرهابية كان له عظيم األثر يف
الحيلولة دون تحول اليمن إىل بورة للتنظيامت
اإلرهابية املتطرفة ،وعىل رأسها تنظيم القاعدة،
الذي استغل الظروف واألوضاع التي شهدها
اليمن يف أعقاب سيطرة ميليشيا الحويث عىل
العاصمة صنعاء يف سبتمرب  2014لتعزيز نفوذه،
خاصة أن التنظيم حاول الظهور مبظهر املدافع عن
أهل السنة يف مواجهة الحوثيني الشيعة ،إذ أعلن
نقل املعركة إىل العاصمة صنعاء ملواجهة الحوثيني.
وقد أخذ الرصاع بني القاعدة والحوثيني بعدا ً
عقائدياً ،حيث استغلت القاعدة الوضع ،من خالل
محاولة الظهور مبظهر املدافع عن أهل السنة ضد
الحوثيني الشيعة .ومن هنا فقد أضحى التنظيم
يقاتل عىل جبهتني يف اليمن :جبهة ضد الحوثيني،
واألخرى ضد الجيش اليمني .وال يف شك أن هذا
الوضع الخطري يف اليمن كان ميكن أن يؤدي إىل
تعميق وتعقيد مشكلة ومخاطر اإلرهاب التي ال
تنضب يف املنطقة منذ اندالع أحداث ما يسمى
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«الربيع العريب»؛ وذلك بزيادة أماكن التوتر
والرصاع من ناحية ،وجذب الجهاديني من ناحية
أخرى ،األمر الذي كان ينذر بتحول اليمن لبؤرة
جاذبة للجهاديني ،ولهذا يحسب للقوات املسلحة
اإلماراتية أنها أنقذت اليمن من الوقوع يف براثن
هذه التنظيامت اإلرهابية املتطرفة.
وتكمن أهمية هذا اإلنجاز بالنظر ألن تنظيم
القاعدة يف اليمن كان يصنف من جانب الواليات
املتحدة باعتباره واحد من اخطر التنظيامت
اإلرهابية يف العامل ،واآلن تراجعت قوته بصورة
كبرية نتيجة الدور املحوري الذي قامت به القوات
املسلحة يف مواجهة التنظيم وتفكيك خالياه النامئة
يف العديد من املحافظات الجنوبية املحررة.
وقد حظى دور القوات املسلحة اإلماراتية يف
مواجهة اإلرهاب بإشادة العديد من املسئولني
والعسكريني األوروبيني ،الذين وصفوا هذا الدور
بالتاريخي  ،ليس فقط ألنها نجحت يف كرس شوكة
اإلرهاب وتحقيق االستقرار يف املنطقة والعامل،وإمنا
أيضاً ألنها دعمت جهود التنمية يف املنطقة
لتحقيق رخاء واستقرار الشعوب .ومن ضمن هذه
الشهادات ،ما قاله عضو لجنة الشؤون الخارجية
بالربملان الفرنيس عن حزب الجمهوريني ،النائب
بيري كوردير»:إ ّن دولة اإلمارات انخرطت بشكل
كبري يف كافة الجهود اإلقليمية والدولية ملحاربة
اإلرهاب واقتالع جذوره من املنطقة والعامل،
وشاركت مادياً وعسكرياً وفكرياً ودبلوماسياً يف
التحالف الدويل ملحاربة اإلرهاب بقيادة الواليات
املتحدة ،ويف التحالف العريب إلعادة الرشعية يف
اليمن والقضاء عىل اإلرهاب ،جهودها جبارة
يقدرها املجتمع الدويل ،فضالً عن دور اإلمارات
يف تجنيب املنطقة والعامل كارثة سيطرة تيارات
متطرفة عىل مساحة جغرافية مهمة مثل املضايق
(باب املندب وهرمز) ،وهو الدور الذي سيسجله
التاريخ» .فيام أكد الضابط السابق يف املكتب
الفيدرايل األملاين ألمن املعلومات ،برتولت أرنيم ،أ ّن
دولة اإلمارات تح ّركت وفق اسرتاتيجية عسكرية
وأمنية ودبلوماسية بعيدة الرؤية ،بعيدا ً عن
املغامرات غري املحسوبة ،حيث قادت دبلوماسية
التنوير وكشف خطورة الجامعات والتيارات
وامليليشيات املتطرفة يف املنطقة.
وشدّد الخبري العسكري والضابط السابق يف
الجيش الربيطاين ،ويليام نيكولز ،أ ّن دولة اإلمارات

سارت عىل سياسة حكيمة ويف طرق متوازية
ملحاربة اإلرهاب يف املنطقة ،عرب مساندتها
القوات الدولية ،والتحالف العريب ودعم كل
صناديق ولجان مكافحة اإلرهاب املحلية والدولية،

ودعمها الجهود اإلنسانية الدولية وقيادتها جهودا ً
ومبادرات شخصية ،فضالً عن إطالقها حمالت
مكافحة الفكر املتطرف يف املنطقة العربية والعامل،
مضيفاً« :هي وصفات لعالج املنطقة والعامل من
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فريوس التطرف املدمر ،وأبرز دواء يف هذه الوصفة
كان العسكري إىل جانب اإلنساين والتنموي
وخاصة يف اليمن ،ما كان له أثر مهم متثّل يف حامية
املمرات املالحية الدولية يف الخليج ومضيق هرمز
وبحر العرب ومضيق باب املندب وجنويب البحر
األحمر ،وحتى قناة السويس بتعاون عريب مثّل
درعاً مهمة حمت مصالح دول املنطقة وأوروبا
والعامل ،فهو دور تاريخي يقدره املجتمع الدويل».
شهداء القوات المسلحة في
اليمن الشقيق ..تضحيات خالدة
في ذاكرة الوطن
ال شك يف أن دماء أبطال القوات املسلحة التي
سالت عىل تراب اليمن الشقيق تظل خري شاهد
عىل وفاء االمارات وشعبها وإخالصها ،وليكتب
هؤالء الشهداء األبرار أسامئهم بحروف من نور
يف تاريخ دولتنا وسجل تضحيات قواتنا املسلحة،
فقد ضحى هؤالء بأغىل ما ميلكون ،وهي
أرواحهم ،من أجل انقاذ أبناء شعب شقيق من
براثن ميلشيات انقالبية ،وتقديم العون لألشقاء
يف اململكة العربية السعودية ،وذلك دفاعاً عن
األرض واألوطان ومصالح الشعوب ،وهو هدف
ال جدال فيه وال حياد عنه كام أكد ذلك صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة،
بقوله يف إحدى املناسبات»:إن ابناؤنا جادوا
بأغىل ما ميلكون ،رجال نشأوا من معني األصالة
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دماء أبطال
القوات المسلحة
التي سالت على
تراب اليمن الشقيق
تظل خير شاهد
على وفاء االمارات
وشعبها وإخالصها
ورووا وطنهم وأمتهم حبا ووفاء ..نتوجه باإلكبار
والعرفان لشهدائنا الربرة لتضحياتهم الخالدة التي
ستكلل بعون الله باالنتصار الذي تلوح بشائره
يف األفق» .مشددًا سموه عىل أن «تطهري اليمن
من امليليشيات االنقالبية والعدوانية التي عاثت
فسادا وتخريبا هدف لن نحيد عنه» وأن «أبناء
اإلمارات ثابتون يف امليض بطريق إزاحة الظلم
والضيم عن إخواننا اليمنيني».
ولعل ما يبعث عىل الفخر هو مشاهد التضامن
واالصطفاف العديدة من جانب قيادتنا الرشيدة
والشعب اإلمارايت الويف خلف أرس وذوي الشهداء،
تقديرا ً لتضحياتهم يف سبيل إعالء راية اإلمارات
يف ميادين الحق والواجب .بل أن أرس الشهداء

قدمت مناذج مضيئة يف الوالء وحب الوطن،
فلم يجزع ذوو الشهداء بسبب فقدانهم لفلزات
اكبداهم ،بل عربوا عن فخرهم بهم ودعمهم
للقيادة التي ارسلتهم للدفاع عن الحق والرشعية،
وان هذه الشهادة وسام عىل صدورهم وعىل صدر
كل امارايت ،وكانت رسالتهم الواضحة لقيادتنا
الرشيدة هي :أننا جميعا فداء للوطن ولكم،
نفديكم بأرواحنا وقلوبنا وبكل غال ونفيس.
ستظل تضحيات شهداء الوطن األبرار من
القوات املسلحة ،صفحة مضيئة يف ذاكرة الوطن
الخالدة ،ومصدر فخر واعتزاز لكل إمارايت ،ألنها
تجسد بطوالت حقيقية سوف يسجلها تاريخ
دولة اإلمارات العربية املتحدة مبداد من الفخر
واالعتزاز ،كام تعرب عن قدرة االنسان اإلمارايت
عىل الصمود يف وجه الصعاب والثبات يف أوقات
املحن ،وتجسد مبادئ اإلمارات الوفية يف التضامن
مع األشقاء والذود عن االمن القومي العريب
والكرامة والسيادة العربية.
إن تضحيات شهداء أبطال القوات املسلحة
البواسل ،وإن كانت تعرب عن عمق الروح الوطنية
التي ترسي يف رشايني أبناء الوطن جميعاً ،إال أنها
تجسد ايضاً منظومة القيم اإليجابية التي متيز
دولة اإلمارات ،قيادة وشعباً ،وهي التضحيات
التي ستظل تعلم األجيال الحالية واملقبلة قيم
الوالء واالنتامء والتضحية والفداء والدفاع عن
الوطن الغايل ،حيث جسدت هذه التضحيات
قوة التالحم الوطني بني القيادة والشعب،
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والتي تجلت بشكل واضح يف متاهي القيادة
مع املواطنني وارس الشهداء بحيث بدت دولة
اإلمارات العربية املتحدة كلها كأرسة واحدة
متامسكة متالحمة مل يذدها استشهاد جنودنا اال
قوة ومتاسكا وارصارا عىل اكامل املهمة عىل االرض
اليمنية والعودة بالنرص املؤزر .كام قدم شهداء
اإلمارات دليالً دامغاً عىل وحدة وصالبة الهوية
اإلماراتية ،فقد توزعت دماؤهم الواحدة عىل
مختلف اإلمارات من شاملها إىل جنوبها ،كانت
لوناً واحدا ً وروحاً واحدة قضت من أجل أن يحيا
هذا الوطن ويظل آمناً شامخاً.
إنجازات القوات المسلحة
اإلماراتية في اليمن
ال شك أن مشاركة القوات املسلحة لدولة
اإلمارات يف التحالف العريب بقيادة اململكة
العربية السعودية يف اليمن منذ انطالق عاصفة
الحزم يف مارس من العام  2015أسهمت بدور
رئييس يف تحقيق األهداف االسرتاتيجية للتحالف،
واملتمثلة فيام ييل:
 - 1وقف متدد ميليشيات الحويث وتحرير معظم
املدن التي كانت تحت سيطرتها ،فمنذ انطالق
«عاصفة الحزم» ،أسهمت القوات املسلحة
لدولة اإلمارات ،بالتعاون مع قوات التحالف
العريب والجيش اليمني الوطني  ،بدور فاعل
يف استعادة  %90من األرايض التي كانت تحت
سيطرة ميليشيات الحويث ،حيث تم تحرير عدن

يمثل اليمن عمقاً
استراتيجياً لدول الخليج
العربي ،فهو يمثل
البوابة الجنوبية لدول
المجلس ،ما يجعل منه
عامال مهماً ألمنها
ً
واستقرارها جميعاً
ولحج وابني وشبوة ،والعديد من املدن األخرى،
وخاضت قواتنا املسلحة الباسلة خاللها املعارك
واملواجهات عىل األرض ،وقدمت عرشات الشهداء
األبرار من أجل التصدي لالنقالبيني الحوثيني،
ودحر مرشوعهم التخريبي يف اليمن ،وكان
للقوات املسلحة الجهد الرئييس يف تحري ِر %85
من  %90من األرايض اليمنية املحررة.
 - 2الحفاظ عىل أركان الوحدة اليمنية ومنعها
من االنهيار ،فال شك أن نجاح القوات املسلحة
لدولة اإلمارات بالتعاون مع قوات التحالف
العريب الستعادة الرشعية يف اليمن يف تحرير
معظم األرايض التي كانت تحت سيطرة ميليشيا
الحويث اإلرهابية حافظ عىل وحدة اليمن

الشقيق ،والحيلولة دون انهياره وتفتيته يف
ظل تصاعد النزعات االنفصالية قبل «عاصفة
الحزم» ،وهذا كان أحد األهداف الرئيسية من
وراء مشاركة اإلمارات يف عملية عاصفة الحزم،
حيث تدرك اإلمارات أهمية اليمن ،ورضورة أن
يبقى عربياً موحدا ً  ،خاصة يف ظل التحديات التي
تواجه األمن القومي العريب منذ اندالع أحداث
ما يسمى«الربيع العريب» ،التي شكلت تهديدا ً
رصيحاً لبقاء واستمرارية الدولة الوطنية يف عاملنا
العريب ،وخاصة يف الدول التي نشبت فيها هذه
األحداث
 - 3تأمني العمق االسرتاتيجي لدول مجلس
التعاون الخليج العربية :ميثل اليمن عمقاً
اسرتاتيجياً لدول الخليج العريب ،فهو ميثل البوابة
الجنوبية لدول املجلس ،ما يجعل منه عامالً مهامً
ألمنها واستقرارها جميعاً ،بل إن اليمن بات ظهريا ً
آمناً لكل من اململكة العربية السعودية وسلطنة
عامن أوالً ،وبقية دول مجلس التعاون ثانياً من
خالل حاميته لحدودهام الربية الجنوبية بالنسبة
إىل السعودية ،والغربية بالنسبة إىل سلطنة
عامن ،ما يعني بالتبعية أن أي فوىض أو تهديد
اسرتاتيجي يف اليمن ميثل خطرا ً أمنياً وتهديدا ً
اسرتاتيجياً لألمن الوطني السعودي بشكل خاص،
ولألمن الوطني يف مجمل دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية بشكل عام ،وال شك يف أن
نجاح القوات املسلحة لدولة اإلمارات  ،بالتعاون
مع قوات التحالف العريب ،أسهم يف تحجيم
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قدرات ميليشيا الحويث ،واحتواء الخطر التي
كانت تشكله عىل أمن دول املجلس.
 - 4تأمني املضايق واملمرات املائية :حينام انقلبت
جامعة الحويث عىل السلطة يف اليمن يف العام
 ،2014فإنها أثارت مخاوف بشأن احتامل سقوط
مضيق باب املندب تحت سيطرتها وما يرتتب عىل
ذلك من تهديد حركة املالحة عامليا ،وهو املضيق
الذي تُشحن منه يومياً نحو ثالثة ماليني برميل
من النفط يف اتجاه أوروبا والواليات املتحدة،
ولهذا فإن أحد األهداف الرئيسية للتحالف العريب
يف اليمن هو العمل عىل تأمني هذه املضايق.
وبالفعل كان للقوات املسلحة لدولة اإلمارات دور
رئييس يف ذلك ،حيث أولت اهتامما كبريا لتحرير
وتأمني مناطق الساحل الغريب يف اليمن ،وحققت
سلسلة من اإلنجازات امليدانية الكبرية عىل هذه
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الجبهة ،بدأت بتأمني مضيق باب املندب واملناطق
القريبة منه ،باملشاركة مع قوات التحالف ،ثم
تحرير ميناء املخا.
 - 5إعادة تأهيل وبناء ما خربه املتمردون
الحوثيون يف عدن واملدن التي تم تحريرها ضمن
قوات التحالف العريب ،حيث أسهمت القوات
املسلحة اإلماراتية يف توفري الخدمات األساسية
للمدن املترضرة بهدف عودة النازحني إىل ديارهم
وحصولهم عىل الخدمات األساسية من كهرباء
وماء وصحة وتعليم .وتدرك دولة اإلمارات أن
إعادة تأهيل ما دمره االنقالبيون الحوثيون
وتأسيس البنية التحتية يف املدن التي تم تحريرها
ميثل البداية الحقيقية نحو انطالق جهود التنمية
وإعادة البناء واإلعامر يف اليمن.
 - 6إعادة بناء جيش وطني فعال يتوىل مسئولية

تأمني املناطق املحررة ،حيث قامت القوات
املسلحة لدولة اإلمارات منذ بداية مشاركتها يف
التحالف العريب ،بتجنيد وتدريب وتجهيز أكرث
من  200,000جندي ميني  ،ليتولوا مسئولية تأم ِني
املناطقِ املحررة والدفا ِع عنها بعد أن اكتسبتوا
خربات عملياتية خالل السنوات املاضية .وهذا
دور يحسب لقواتنا املسلحة التي أخذت عىل
عاتقها تقوية الجيش اليمني وتأهيله للحفاظ
عىل مقدرات الدولة اليمنية يف مواجهة أية
تحديات أو مخاطر يف مرحلة ما بعد نهاية الحرب
.وهذا يعكس التحول من اسرتاتيجية االقرتاب
املبارش التي نفذتها القوات املسلحة باحرتاف
عال إىل اسرتاتيجية االقرتاب غري املبارش ،التي
تنفذها القوات اليمنية بنفسها اليوم ،والتي تم
تشكيلها وتدريبها وتجهيزها ويجب عليها اليوم
استكامل تحرير األرايض اليمنية غري املحررة.
وهي االسرتاتيجية التي أوضحها لفريق الركن
مهندس عيىس سيف بن عبالن املزروعي نائب
رئيس أركان القوات املسلحة ،القائد املشرتك
للعمليات املشرتكة يف اليمن يف كلمته مبناسبة
االحتفال بعودة أبطال القوات املسلحة املشاركني
ضمن قوات التحالف العريب يف اليمن ،يف كلمته
مبناسبة االحتفال عودة القوات املسلحة اإلماراتية
من اليمن.
 - 7املساهمة يف تحقيق تطلعات الشعب اليمني
يف البناء والتنمية واألمن واالستقرار :مل تقترص
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إنجازات القوات املسلحة لدولة اإلمارات عىل
الجانب العمليايت ،وإمنا تضمنت أيضاً العمل عىل
وضع الشعب اليمني عىل طريق البناء وإعادة
اإلعامر ،من خالل تأمني املناطق املحررة ،وتوفري
البيئة املناسبة النطالق مرشوعات إعادة اإلعامر
والبناء.
خاتمة
إن األدوار البطولية التي قامت بها القوات املسلحة
لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف اليمن  ،يؤكد
أنها متثل عنرص استقرار إقليمي فاعل ،وتشكل
درعاً قوياً يحمي مكتسبات التنمية الوطنية ،ليس
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة فقط ،بل يف
بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أيضاً ،حيث تؤمن القيادة الرشيدة ،وعىل رأسها
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة
حفظه الله بأهمية وجود قوة حامية للمكتسبات
الوطنية ،وهي قوة تصون وتحمي وال تعتدي،
وتؤمن بالقيم الحضارية واإلنسانية ،وتضع يف
صدارة أولوياتها حفظ السالم واإلسهام يف املهام
اإلغاثية اإلنسانية ،وتسخري خرباتها ومواردها كافة
من أجل تحقيق أهدافها عىل هذا الصعيد.
إن الدور الذي قامت به القوات املسلحة وما
زالت ،والتضحيات التي قدمتها وتقدمها ،يف
سبيل حامية الوطن ومكتسباته ،وتحقيق األمن

واالستقرار يف املنطقة ،هو مصدر فخر واعتزاز
لكل إمارايت ،بل ولكل خليجي وعريب ،ليس ألنه
جعل اإلمارات واحة لألمن واالستقرار والطأمنينة
فقط ،وإمنا ألنه يؤكد قدرة قواتنا املسلحة
عىل القيام بواجباتها وتأدية مهامها بكل كفاءة
واقتدار أيضاً .وقد قدم أبطال قواتنا املسلحة
خالل مشاركتهم يف التحالف العربية يف اليمن
صورة حضارية ناصعة عن العسكرية اإلماراتية
وما تتميز به من انضباط وتقاليد عريقة اكتسبتها
عرب سنوات طويلة من العمل والتدريب ،وهو
ما أكسبها الكثري من االحرتام والتقدير داخل
اليمن وخارجه؛ فكانت قواتنا املسلحة بحق ،كام
وصفها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله« ،مدرسة لرتسيخ
قيم الوالء واالنتامء واملواطنة،
ومؤسسة لتعزيز
ّ

الوحدة الوطنية وتعميق الهوية وتقوية أوارص
التالحم الوطني».
ويف الوقت الذي حققت فيه قواتنا املسلحة
األهداف الرئيسية واالسرتاتيجية من املشاركة
يف التحالف العريب ،فإن دولة اإلمارات ستظل
الداعم الرئييس للمملكة العربية السعودية ملا
فيه مصلحة اليمن الشقيق ،فالدولتان تقفان معاً
يف خندق واحد يف مواجهة القوى التي تهدد أمن
دول املنطقة وحق شعوبها يف التنمية والتقدم
والرخاء ،كام أنهام سيواصالن تعاونهام البناء من
أجل استكامل األهداف االسرتاتيجية للتحالف
العريب يف اليمن ،وهي ترسيخ األمن واالستقرار
واستئناف مسرية التنمية يف اليمن ،انطالقاً من
أن استقرار اليمن هو جزء ال يتجزأ من منظومة
األمن واالستقرار يف منطقة الخليج العريب بأكملها.

68

العدد  578مارس 2020

استراتيجيات

تصاعد الخوف
من «كورونا»..
لماذا تشكل الفيروسات العابرة للحدود
ً
تهديدا لألمن والسلم الدوليين؟
يبدو أن العالم يعيش اآلن عصر الفيروسات القابلة لالنتشار عبر الحدود التي قد تتحول إلى أوبئة عالمية ال يمكن
السيطرة عليها؛ إذا لم يتم التحرك الدولي الفعال لمواجهتها .إذا كان فيروس كورونا الذي ظهر في الصين
في منتصف ديسمبر  2019أثار موجة من القلق الدولي حول غياب االستعدادات الدولية للتعامل مع هذه

النوعية من الفيروسات ،فإن تقارير أممية سبق أن حذرت من احتمال تعرض العالم ألوبئة قد تؤدي إلى وفاة
الماليين ،لكن تم تجاهلها وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة.

ومع تنامي انتشار فريوس كورونا يف العديد من
دول العامل ،ونقص االستعدادات ملواجهته ،فإن
هناك مخاوف متصاعدة من تداعيات هذا
الفريوس ليس فقط عىل االقتصاد الدويل ،وإمنا
أيضاً عىل األمن والسلم الدوليني.
«كورونا»  ..هل يعيش العالم عصر
الفيروسات العابرة للحدود؟
شهد العامل عىل مدار تاريخه انتشار العديد من

الفريوسات واألمراض املتفشية واألوبئة ،التي راح
ضحيتها املاليني حول العامل ،من بينها اإلنفلونزا
الجائحة واملالريا والسل والطاعون والحصبة
واإلنفلونزا والسارس وأنفلونزا الطيور وأنفلونزا
الخنازير وغريها ،ففي عام  1918تس ّبب وباء
اإلنفلونزا اإلسبانية يف إصابة حوايل  500مليون
شخص عىل مستوى العامل (ثلث سكان العامل يف
ذلك الوقت) ،وتسبّب يف وفاة ما بني  20إىل 50
تفش فريوس إيبوال يف
مليون ضحية .كام تس َّبب ّ

بقلم :داليا السيد أحمد

ليبرييا وغينيا وسرياليون بني عامي  2014و2015م
يف إصابة  28ألف شخص ،قتل منهم أكرث من 11
ألف شخص.
وكشف تقرير ملجلس رصد االستعداد لألوبئة
الدويل التابع ملنظمة الصحة العاملية يف سبتمرب
 2019أن معظم دول العامل غري مهيأة ومستعدة
للتعامل األمثل مع هذه النوعية من األمراض
واألوبئة ،وأن حدوث وباء جديد قد يؤدي إىل
وفاة  80مليونا حول العامل يف فرتة وجيزة ،إضافة
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إىل حدوث دمار اقتصادي هائل .وحث التقرير
حكومات العامل عىل اتخاذ مبادرات عاجلة
لالستعداد للطوارئ الصحية ،وااللتزام بقانون
الصحة الدولية ( ،)IHR 2005والذي يتضمن
مجموعة من اإلجراءات من شأنها الحيلولة
دون انتشار املرض عىل الصعيد الدويل والحامية
منه ومكافحته ومواجهته ،من خالل اتخاذ كافة
اإلجراءات الالزمة التي من شأنها حفظ األمن
الصحي الوطني والدويل .وطالب مجلس رصد
االستعداد لألوبئة الدويل الدول األعضاء بالعمل
عىل وضع األولوية لإلنفاق عىل برامج مراقبة
األوبئة واملخاطر ،وتدعيم األمن الدويل والتنمية
املستدامة ،كام أوىص أعضاء مجموعة السبع ()G7
ومجموعة العرشين ( )G20ومجموعة الـ77
( )G77بدعم ما من شأنه تحقيق أهداف األمن
الصحي الدويل ومتابعة ذلك من خالل التقارير
السنوية.
واآلن مع االنتشار الرسيع لفريوس كورونا يف عدة
بلدان يف أوروبا وأمريكا الشاملية وآسيا وأفريقيا
واملحيط الهادئ ،فإن العامل يعيش بالفعل عرص
الفريوسات العابرة للحدود ،التي تتجاوز يف
خطورتها الجوانب الصحية ،لتشكل بالفعل تهديدا ً
خطريا ً لألمن والسلم الدوليني ،وهذا ما عرب عنه
بوضوح املدير العام ملنظمة الصحة العاملية
تيدروس أدهانوم جيربيسوس ،يف الحادي عرش
من فرباير  2020حينام حذر يف ترصيحات الفتة
من أن تفيش فريوس كورونا ميثل «تهديدا خطريا
للغاية لبقية العامل» ،وناشد دول العامل التعاون
فيام بينها للتصدي لهذا الفريوس سواء من خالل
تبادل عينات الفريوس أو يف ترسيع وترية األبحاث
يف سبيل التوصل إىل عقاقري ولقاحات.
إن تحذيرات منظمة الصحة العاملية يف اآلونة
األخرية ال تستبعد تحول الفريوسات واألمراض
املتفشية محلياً إىل أوبئة عاملية ال ميكن السيطرة
عليها ،بعد زيادة خطر مسببات األمراض املعدية
املنتقلة من الحيوانات إىل البرش ،وبروز فريوسات
جديدة مقاومة للمضادات الحيوية ولقاحات
الفريوسات الحالية ،إىل جانب ضعف البنى
التحتية للصحة العامة ،وضعف شبكات املختربات
لتحديد أسباب املرض أو انتشار الفريوس بدقة،
وعدم وجود قوة عاملة مدربة كافية لتحديد هذه
الفريوسات وتعقبها واحتوائها.

وال شك يف أن ارتفاع حجم اإلحصائيات الخاصة
بكورونا يف الصني (الوفيات -املصابني) منذ اإلعالن
عنه  ،وحتى وقتنا هذا ،أمر يدعو إىل قلق املجتمع
الدويل ،خاصة إذا ما تم األخذ يف االعتبار حقيقة
أن الصني تتمتع بقدرات صحية متطورة ،ولديها
إمكانيات وخربات سابقة يف التعامل مع هذه
النوعية من الفريوسات خالل السنوات القليلة
املاضية ،ما يعني معه أن تداعيات انتشار هذا
الفريوس ستكون أكرث تكلفة عىل الدول األخرى
التي ال متتلك القدرات الكافية وال
الخربات الالزمة يف التعامل
الرسيع مع هذه النوعية
من الفريوسات املعقدة.
لماذا بات من
الضروري إدخال
األوبئة ضمن
سياسات األمن
الوطني للدول؟
مل يعد مفهوم األمن الوطني
يقترص فقط عىل املسائل
العسكرية فقط ،بل أصبح
منذ نهاية الحرب الباردة
مفهوم شامل متعدد
ا ألبعا د ،

يتضمن أبعادا ً سياسية
واقتصادية وثقافية
واجتامعية وتكنولوجية

وصحية .كام مل يعد مفهوم األمن يقترص عىل
الدول فقط بل بات أكرث ارتباطاً بأمن األفراد
والبرش أو ما يطلق عليه األمن اإلنساين ،خاصة
بعد أن ظهرت تحديات جديدة متثل تهديدا ً لألمن
الوطني ،كاألمراض املتفشية والفريوسات واألوبئة
العابرة للحدود ،وبات لزاماً معها أن يتم
إدراجها ضمن سياسات
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البيولوجية ،أو العمل عىل تحوير فريوسات قامئة،
واستخدامها لنرش الفوىض والرعب ،ضمن أدواتها
لنرش اإلرهاب يف العامل .وبغض النظر عام يثريه
هؤالء الذين يؤمنون بنظرية املؤامرة يف العالقات
الدولية ،فإن الفريوسات املصنعة قد تكون أهم
أدوات حروب ورصاعات املستقبل ،التي تستهدف
تهديد األمن الوطني الشامل للدول واملجتمعات.
كورونا والفيروسات العابرة
للحدود  ..تهديد متنامي لألمن
والسلم الدوليين

األمن الوطني للدول ،ملا يرتتب عليها من تداعيات
اقتصادية وسياسية واجتامعية وأمنية.
لقد أصبح مفهوم األمن الصحي من املفاهيم
الشائعة منذ سنوات ،ويتم تبنيه من جانب
منظمة الصحة العاملية ،التي تدعو يف العديد من
تقاريرها إىل رضورة وضع سياسات عاملية لتعزيز
أمن الصحة العاملي .كام أن هناك العديد من دول
العامل ،وخاصة املتقدمة منها ،باتت تدرج الجوانب
الصحية ضمن سياساتها لألمن القومي ،من منطلق
إدراكها بأن تحقيق األمن الوطني الشامل ،يتطلب
األخذ يف االعتبار العمل عىل مسارات متوازية،
عسكرية واقتصادية وثقافية واجتامعية وبيئية
وصحية ،خاصة مع تزايد انتشار األوبئة بدرجة
كبرية يف اآلونة األخرية ،فالواليات املتحدة عىل

سبيل املثال بدأت تويل اهتامماً بالعمل عىل وقف
انتشار األوبئة يف العامل ضمن اسرتاتيجيتها لألمن
القومي ،حتى أن الرئيس دونالد ترامب قال يف
خطابه للزعامء األفارقة يف خريف عام « ،2017ال
ميكننا أن نحقق االزدهار والرخاء إذا مل نكن نتمتع
بصحة جيدة».
وال ينفصل عام سبق ،الجدل الذي صاحب انتشار
فريوس كورونا عىل مدار األسابيع املاضية ،حول
ما إذا كان مصنعاً يف معامل بيولوجية إلحدى
الدول ،ويندرج ضمن حروب املستقبل ،والسيام
يف ظل الثورة التي يشهدها العامل اآلن يف علوم
الجينوم واألمراض الوراثية ،بل أكرث من ذلك فقد
أثريت أيضاً إمكانية لجوء التنظيامت اإلرهابية
واملتطرفة إىل إنتاج فريوسات عن طريق الهندسة

إذا كان مفهوم األمن الوطني الشامل يتضمن
أبعادا ً سياسية وأمنية واقتصادية واجتامعية،
فإن كورونا والفريوسات العابرة للحدود واألوبئة
املتفشية بوجه عام باتت تشكل تهديدا ً مبارشا ً
لألمن والسلم الدوليني ،خاصة أن آثارها ال تقترص
فقط عىل الدول التي تنترش فيها ،وإمنا عىل باقي
دول العامل ،خاصة بالنظر لالعتبارات التالية:
 - 1تزايد درجة الرتابط واالتصال بني دول العامل،
خاصة مع تزايد وترية الهجرة والتجارة عىل الصعيد
العاملي بشكل كبري يف اآلونة األخرية ، ،حيث تقوم
رشكات الطريان سنوياً بنقل أكرث من  %20من
تعداد السكان يف العامل ،مام يزيد من احتامالت
انتقال الفريوسات املعدية عىل الصعيد العاملي،
ومن هذا املنطلق فإن انتقال الفريوسات واألمراض
املعدية بني القارات بات أمرا ً ال مف ّر منه ،وليس
أدل عىل ذلك أنه بدأ يف االنتشار الواسع يف العديد
من املناطق ،من بينها منطقة الرشق األوسط،
وهذا ما دفع تيدروس أدهانوم غيربيسوس مدير
منظمة الصحة العاملية يف الحادي والعرشين من
فرباير  2020إىل التحذير من تضاؤل فرص احتواء
انتشار الفريوس ،خاصة يف الدول التي ال متتلك
قدرات صحية كبرية متكنها من الوقاية من هذا
الفريوس ومنع انتشاره.
 - 2التداعيات السلبية عىل االقتصاد الدويل :ال
شك أن االنتشار الرسيع لفريوس كورونا أدى إىل
تداعيات سلبية خطرية ليس فقط عىل االقتصاد
الصيني ،وإمنا عىل االقتصاد الدويل بأرسه ،خاصة
أن سالسل التوريد والتموين يف العامل تتأثر بالطبع
بظهور األوبئة ،إذ أن انتشار أي فريوس خطري يف
أية بقعة يف العامل هو تهديد للمجتمع اإلنساين
بأكمله .ورغم أنه قد يكون من املبكر اآلن
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التوصل إىل إحصاءات دقيقة حول التداعيات
االقتصادية لفريوس كورونا ،الذي ما تزال تداعياته
متواصلة ،فإن املعطيات كلها تشري إىل أن تكلفته
عىل االقتصاد واإلنتاج يف العامل ستكون كبرية
وقد تكلف االقتصاد الصيني والعاملي بوجه عام
عرشات مليارات الدوالرات ،خاصة إذا ما تم األخذ
يف االعتبار أن فريوس سارس يف عام - 2003والذي
مل تكن خطورته توازي كورونا -كلّف االقتصاد
الدويل وقتها حوايل  40مليار دوالر.
ولعل ما يزيد من خطورة فريوس كورونا عىل
االقتصاد الدويل أن الصني تعد ثاين أقوى اقتصاد يف
العامل اآلن ،وقد ارتفعت مكانتها حوايل  8أضعاف
منذ العام  ،2003فهي تشكل اآلن حوايل  %17من
االقتصاد الدويل ،كام تسهم بنسبة أكرب بكثري يف
التجارة والتصنيع العامليني ،لهذا تشري التوقعات
الصادرة عن مؤسسات دولية إىل أن كورونا سيؤدي
إىل انخفاض معدل منو اقتصاد الصني من %6.1
إىل ،%5.6وهو ما سيؤثر عىل االقتصاد الدويل
سواء فيام يتعلق بالقدرة االستهالكية أو اإلنتاجية،
نتيجة انخفاض القوة الرشائية لهذا العدد الضخم
من املستهلكني الصينيني (أكرث من مليار شخص).
فيام تشري التقديرات الصادرة عن مؤسسات دولية
إىل أن النمو العاملي سينخفض هذا العام من %2.5
إىل  %2.3بواقع انخفاض يساوي 0.2نقطة مئوية،
فيام ستترضر العديد من القطاعات االقتصادية
بشكل مبارش نتيجة انتشار فريوس كورونا عىل
املستوى الدويل ،من بينها قطاع السياحة العاملي،
إذ يعد املسافرون الصينيون من أكرث املنفقني
يف السياحة الدولية ،بواقع  150مليون رحلة يف من أن تفيش فريوس كورونا الحايل قد يؤدي إىل
الخارج بقيمة  277مليار دوالر يف عام  .2018نقص األدوية يف القارة األوروبية ،حيث إن إنتاج
كام يشكل الصينيون حوايل ثلث مبيعات السفر العديد من املواد الكيميائية املستخدمة باملنتجات
بالتجزئة يف جميع أنحاء العامل ،ومع انتشار الصيدالنية يتم يف الصني .وجاء هذا التحذير عىل
الفريوس والقيود املفروضة عىل حركتهم يتوقع خلفية توقف اإلنتاج يف العديد من مصانع األدوية
أن يتأثر قطاع السياحة العاملي بشكل كبري وحركة بالصني ،ما قد يؤثر عىل إمدادات األدوية إىل
أوروبا عىل املدى البعيد .
السياحة الدولية إىل داخل الصني.
ويف حال استمر انتشار الفريوس ،فإنه قد يؤثر األثر االقتصادي اآلخر املرتتب عىل فريوس كورونا
عىل صناعة الدواء العاملية ،خاصة إذا ما تم األخذ أنه قد يسهم يف تفاقم مشكلة البطالة عىل الصعيد
يف االعتبار أن مدينة ووهان الصينية -مصدر الدويل ،خاصة مع توجه العديد من املصانع
الفريوس -تعد طرفًا مهام يف التكنولوجيا الحيوية والرشكات الدولية العاملة يف الصني إلغالقها مؤقتاً،
وصناعة األدوية بالصني والعامل ،حيث تتخذ العديد وما يستتبعه ذلك من ضياع العديد من فرص
من رشكات األدوية املدينة مقرا .وقد حذر وزير العمل  ،يكفي اإلشارة هنا إىل رشكة «ماكدونالدز»
الصحة األملاين ينس شبان يف شهر فرباير  2020األمريكية أغلقت مئات من مطاعمها البالغ

عددها  3300مطعم يف مختلف املدن الصينية،
كام أغلقت «ستار بوكس» أكرث من نصف محالتها
البالغ عددها  4300محل يف الصني .كام تأثرت
العديد من كربي رشكات التكنولوجيا أمثال أبل
وفيس بوك وتسال وكبار الرشكات الصينية املصنعة
للهواتف الذكية بسبب هذا الفريوس ،األمر الذى
كلفها ماليني الدوالرات منذ بداية األزمة .يف الوقت
ذاته ،فإن العديد من العالمات التجارية الصينية
الكربى املصنعة للهواتف الذكية أعلنت أن شحنات
هواتفها للربع األول من  2020قد تشهد بعض
التأجيل نتيجة لألوضاع يف الصني وإغالق بعض
مصانعها هناك ،وغريها العديد من الرشكات
التي تأثر إنتاجها بصورة الفتة ،ما يعني معه أن
استمرار انتشار هذا الفريوس قد يؤدي إىل مزيد
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من الخسائر لالقتصاد العاملي.
وال شك يف أن هذه التداعيات السلبية عىل
االقتصاد العاملي ،ال تنفصل عن األمن والسلم
الدوليني ،فانتشار البطالة وتراجع معدالت النمو
االقتصادي ،ونقص اإلمدادات الرضورية  ،خاصة
فيام يتعلق باألدوية واألغذية ،قد تؤدي إىل حالة
من عدم االستقرار ،خاصة أن الفشل يف احتواء
تداعيات انتشار هذا الفريوس يف بعض الدول،
التي ال متتلك خربات أو قدرات كافية ،قد يتحول
إىل احتجاجات ومظاهرات تهدد األمن اإلقليمي
والدويل.
 - 3تهديد األمن االجتامعي للدول :ال تقترص
خطورة كورونا فقط عىل الجانب الصحي ،وإمنا
متتد إىل األمن االجتامعي ،فالشائعات املصاحبة
لهذا الفريوس ،وحالة الذعر املنترشه بسببه ،ال
شك تؤثر عىل األمن االجتامعي للدول ،وتجعل
أفراد املجتمع أكرث تأثرا ً بأي شائعات يتم الرتويج
لها حول هذا الفريوس ،خاصة مع انتشار وسائل
التواصل االجتامعي التي باتت قادرة عىل نرش
األخبار وفربكتها عىل مدار الساعة.
 - 4تراجع االستثامر العاملي يف اإلنفاق عىل الصحة
العاملية ،صحيح أن هناك العديد من دول العامل،

استراتيجيات

وخاصة املتقدمة ،تخصص جانباً من ميزانياتها
لهذا األمر يف إطار سياساتها الصحية الوقائية ،إال
أنه ال يوجد تعاون دويل مشرتك يف هذا الجانب،
باستثناء الخطوات التي تقوم بها منظمة الصحة
العاملية .وتشري العديد من الدراسات إىل أن تكلفة
الحامية من تفيش األمراض قد تتطلب مبالغ مالية
كبرية؛ فوفقا لبيانات البنك الدويل فإن معظم
الدول ستحتاج إىل إنفاق ما بني دوالر ودوالرين
لكل شخص سنويا للوصول إىل مستوى مقبول من
التأهب لحاالت الطوارئ الصحية ،وهذا يرقى إىل
عائد استثامر من واحد دوالر إىل عرشة أو أعىل.
وحسب نتائج العديد من الدراسات املتخصصة،
فإن قرابة  90باملئة من القدرات األساسية للصحة
العامة التي تعترب رضورية ملواجهة الفريوسات
واألوبئة ،مل يتم تطويرها يف العديد من دول
العامل مبا يكفي للتعامل مع تفيش هذه األمراض
الخطرية ،وإذا استمر هذا الوضع فإن قدرة الدول
عىل مواجهة انتشار الفريوسات ستتضاءل ،وبالتايل
ستتزايد احتامالت تحول هذه الفريوسات العابرة
للحدود ،واألمراض املتفشية إىل أوبئة عاملية ،ال
ميكن السيطرة عليها ،ومن ثم ستتزايد خطورتها
عىل األمن والسلم الدوليني.

يف ضوء التهديد املتنامي لخطر الفريوسات العابرة
للحدود عىل األمن والسلم الدوليني ،بات من
الرضوري تعزيز التعاون الدويل ملواجهة هذه
الفريوسات حتى ال تتحول إىل أوبئة ال ميكن
السيطرة عليها ،وذلك من خالل العمل عىل
تأسيس منظومة ذكية إلدارة األزمات الصحية
العاملية ،تأخذ يف االعتبار ما ييل :أوالً االستثامر يف
اإلنفاق العلمي والرتكيز عىل البحوث املخصصة
الكتشاف مسببات هذه الفريوسات والتعرف
املبكر عليها ،وينبغي للدول املتقدمة الغنية أن
تقدم املساعدات املالية والفنية والصحية للدول
الفقرية ،لرفع كفاءتها واستجابتها للتعامل مع هذه
الفريوسات .وثانيها العمل عىل إدماج األمراض
املتفشية والفريوسات واألوبئة ضمن مهددات
األمن الوطني الشامل ألي دولة ،ووضع خطط
وطنية تشارك فيها مختلف الجهات املعنية ،وذلك
من منطلق أن تعزيز األمن الصحي هو مسئولية
مجتمعية باألساس .وثالثها توفري املتطلبات الالزمة
إلدارة األزمات الصحية الطارئة الناجمة عن
انتشار الفريوسات ،وذلك يف إطار االستعداد املبكر
والوقايئ قبل أن تتحول هذه الفريوسات واألمراض
املتفشية إىل أوبئة ال ميكن السيطرة عليها.
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الصحافة الحديثة...لنخرج من
دائرة النقاش
بقلم  :د .ناهد باشطح
صحفية وكاتبة سعودية

nahedsb@hotmail.com
ال اعرف متى ننهي نقاشاً ال
فائدة منه حول المقارنة بين
الصحافة الورقية والصحافة
االلكترونية أو الرقمية ،فعلى
مدى سنوات طوال والصحافيون،
واألكاديميون في نقاشات
حادة لم تستفد منها المهنة
ولم تساهم في تطوير مناهج
الصحافة في اقسام االعالم
بجامعاتنا .
فال زال الطالب في بعض
الجامعات يتحدثون بلغة متطورة
بينما االستاذ الجامعي متشبث
بمعايير كتابة الخبر ذي الهرم
المقلوب!!

ال يوجد مقارنة بني الصحافة الورقية والصحافة
الرقمية يف معظم صحفنا  ،ألن الصحافة الورقية
كانت يف مرحلة من تاريخها مزدهرة وأدت الدور
املطلوب منها عىل أكمل وجه.
وهناك سبب آخر فالصحافة الرقمية ليست
موجودة بشكلها الصحيح  ،والذي هو موجود
حاليا مجرد نسخ للصحف الورقية منقولة
كام هي يف موقع الصحيفة االلكرتوين دون أي
استثامر لالمكانات التي تحتويها شبكة االنرتنت
لتجعل من مواقع الصحف محتوى متطور يقدم
الوسائط املتعددة ويستثمر التكنولوجيا يف
تحديث املحتوى حسب احتياجات الجمهور التي
تغريت منذ بداية الثورة الصناعية الرابعة.
ثم اننا ال بد يف حديثنا عن الصحافة الورقية أن
نستحرض ما آلت اليه ارقام توزيع الصحف من
انخفاض وما أصاب سوق االعالنات من تطور
وانفتاح مل يعد له مكانا يف الصحف الورقية.
أعتقد أن مشكلتنا كاعالميني اننا مل نستطع
الخروج من دائرة غزوالصحافة الرقمية و «مواقع
التواصل االجتامعي» عىل اهتامم القراء لرسعتها
يف نرش االخبار ،وارتفاع معدل استخدام االنرتنت.
يف الواقع ،مل نستطع االنتقال اىل التفكري يف
الحلول وبأن هناك أدوات جديدة ميكن ان
تجذب القارئ اىل مواقع الصحف وذلك إن وجد
محتوى يناسب احتياجاته ويعتمد عىل تحليل
البيانات ويوظف الوسائط االعالمية املتعددة.
وهذا لن يحدث وغرف األخبار تقليدية مازالت
تقليدية ومنفصلة عن املربمجني ومصممي
االنفوغرافيك ،.بل ورمبا محلل لببيانات الضخمة.

الصحافيون ما زال معظمهم بعيد عن التقنية
وال يعرف كيفية التعامل مع البيانات  ،أو حتى
برامج االنتاج والنرش عرب صحافة املوبايل.
وص ّناع القرار يف الصحف حتى اآلن مل يدرك
بعضهم التحول اىل قالب املؤسسات اإلعالمية
ذات األهداف املتعددة وعدم االقتصار عىل
خدمات تقديم محتوى غري تقني او محتوى يتيم
ال يستثمر امكانياته كموقع الكرتوين..
كام أن لعبة االعالنات ايضا اختلفت ألن املعلن
أصبح يتابع مكان جمهوره واختياراتهم وكذلك
ما زالت االعالنات الصحفية االلكرتونية التفاعلية
نادرة يف صحف العامل العريب .
الصحافة االلكرتونية التي تعتمد عىل البيانانات
وتنظيفها وتحليلها ثم بناء القصة الصحافية هي
التي ميكن أن تغري املعلنني بالعودة اىل الصحف
مادام مواقع التواصل االجتامعي تغري زوارها
برسعة نرش األخبار ،فلتتجه اىل تحليلها وتفنيد
ما وراء االخبار .
واذا كانت الصحف االلكرتونبة عاجزة عن
مجارات مواقع التواصل االجتامعي  ،فإنها
تستطيع االستقادة من قدرات املصممني عىل
انتاج صور مشوقة للقراء ويستطيع الصحافيون
تقديم مواد أعمق من مواقع التواصل االجتامعي
تستند عىل البيانات واألفكار االبداعية .
لن اقول انني أحلم ولكن سأقول أنني عىل
يقني اننا كمجتمعات نحرتم التقنية وبالتايل
فسوف ننطلق اىل مسارات صحيحة ومتطورة يف
صحافتنا ألننا ندرك ان الصحافة ال متوت.

أنحــاء
أنحــاء
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الذكاء االصطناعي  ..كيف غير من مفاهيم
الردع وتوازن القوى وحروب المستقبل؟

يشهد العالم اآلن تحوالت كبيرة في المفاهيم والنظريات العسكرية التقليدية التي سادت لعقود،
وذلك بفضل الثورة الهائلة التي أحدثتها تكنولوجيا الذكاء االصطناعي ،التي باتت من أهم المحددات
المؤثرة في إعادة تشكيل موازين القوة العسكرية في العالم ،ولعل هذا يفسر توجه العديد من
القوى الكبرى في اآلونة األخيرة إلى تخصيص جزء من ميزانياتها لالستثمار في تكنولوجيا الذكاء
االصطناعي ،وخاصة في الجوانب العسكرية والدفاعية واألمنية.
بقلم  :يوسف جمعه الحداد

االصطناعي يف املجال األمني والعسكري توجهاً
توجه دولي متنامي نحو عسكرة
عاملياً متنامياً ،حيث بدأت العديد من القوى
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي
الكربى تدمج هذه التكنولوجيا ضمن عقيدتها
بات العمل عىل تعظيم مخرجات تكنولوجيا الذكاء العسكرية وصناعاتها الدفاعية ،من منطلق إدراكها

بأنها ستشكل أهم مرتكزات حروب املستقبل ،التي
تعتمد بشكل رئييس عىل ما يطلق عليه “القتال
عن بعد” .فاالسرتاتيجية الجديدة التي أعلنت عنها
وزارة الدفاع األمريكية يف شهر مارس  2019تحت
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عنوان “تسخري الذكاء االصطناعي لتعزيز أمننا
ورفاهيتنا” ،تستهدف ترسيع عملية تبني الذكاء
االصطناعي واالعتامد عليه يف املستقبل ،حيث
تشري هذه االسرتاتيجية إىل أن الذكاء االصطناعي
سيغري طبيعة ميدان املعركة يف املستقبل ،وسيغري
رسعة التهديدات التي تواجه البيئة األمنية الحالية،
ومن ثم فإن عىل الواليات املتحدة أن تعتمد عىل
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي للحفاظ عىل موقعها
االسرتاتيجي؛ حتى تكون لها الغلبة يف ساحات
املعارك املستقبلية.
هذا يف الوقت الذي تنظر فيه روسيا إىل الذكاء
االصطناعي ،باعتباره العامل الرئييس يف إعادة ضبط
موازين القوى مع الواليات املتحدة األمريكية،
وكشفت يف أكتوبر  2019عن اسرتاتيجية وطنية
جديدة لتطوير الذكاء االصطناعي حتى عام ،2030
تستهدف التطور املتسارع للذكاء االصطناعي،
وإجراء البحوث العلمية التي تعزز مكانتها يف هذا
املجال .هذا يف الوقت الذي تعمل فيه وزارة الدفاع
الروسية عىل إدماج تكنولوجيا الذكاء االصطناعي
يف الصناعات العسكرية ،مثل املركبات القتالية
والطائرات املسرية ،والروبوتات واألسلحة ذاتية
التحكم ،والطاقة املوجهة .أما الصني فلديها خطة
طموحة يك تصبح الدولة األوىل عاملياً يف الذكاء
االصطناعي بحلول  ،2025ألنها تدرك أهمية
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي يف املجال العسكري،
وتخطط لبناء غواصات يتم التحكم فيها ذاتياً،
وتتمتع بالقدرة عىل العمل من مدى بعيد ،كام
نجحت يف إنتاج طائرات مسرية عسكرية قادرة عىل
تجاوز الرادارات والقيام مبهام قتالية.
الذكاء االصطناعي ،وسباق
التسلح العالمي
ال شك يف أن تخصيص القوى الكربى جانباً كبريا ً من
ميزانياتها الدفاعية لإلنفاق عىل تطوير تكنولوجيا
الذكاء االصطناعي قد يزيد من سباق التسلح العاملي،
خاصة أن هذه التكنولوجيا باتت تدخل بشكل رئييس
يف بناء الجيوش الحديثة ،وتزويدها بأسلحة نوعية
مل تكن متوافرة من قبل ،كالجنود اآللية وأسلحة
التحكم الذايت يف إدارة املعارك الحربية ،كام أصبحت
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي تدخل يف العديد من
التطبيقات مثل الطائرات دون طيار والعربات ذاتية
القيادة وأمن الشبكات.

ويف السنوات القليلة املاضية ،بدأت العديد من
القوى الكربى تعزز برامجها الصاروخية والنووية
بتكنولوجيا الذكاء االصطناعي ،وهو ما يجعلها قابلة
لالنطالق وتدمري األهداف املحددة مسبقًا يف حالة
استشعارها بوجود أي خطر أو هجوم عليها ،وهي
تطورات تشري إىل أن العامل مقبل عىل مرحلة جديدة
من سباق التسلح أكرث خطورة عن تلك التي شهدها
العامل بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي
السابق إبان حقبة الحرب الباردة.
وهناك العديد من املعطيات التي تشري إىل تعاظم
تأثري تكنولوجيا الذكاء االصطناعي عىل سباق
التسلح الراهن ،خاصة بني كل من الواليات املتحدة
وروسيا والصني ،حيث تتنافس الدول الثالث يف

تطوير تكنولوجيا عسكرية معتمدة عىل نظم الذكاء
االصطناعي ،والتي ميكن استخدامها يف مجاالت
عديدة من بينها أسلحة االنرتنت والطائرات املسرية
واألنظمة الذكية غري املأهولة املستقلة وذات التحكم
الذايت ،واملركبات الجوية والسطحية ،واملركبات تحت
املاء غري املأهولة ،باإلضافة إىل الروبوتات العسكرية،
حيث تدرك الدول الثالث أن التفوق يف تكنولوجيا
الذكاء االصطناعي يتيح فرصاً عديدة ال تقترص فقط
عىل الجوانب العسكرية ،بل تتضمن أيضاً تعزيز
املكانة والنفوذ السيايس يف النظام الدويل ،وهذا ما
عرب عنه بوضوح وزير الدفاع األمرييك مارك إسرب
خالل مؤمتر عقد يف واشنطن يف شهر نوفمرب ،2019
حينام قال“ :الدولة التي سوف تسخر تكنولوجيا
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الذكاء االصطناعي أولً سوف يكون لها ميزة حاسمة
يف ساحة القتال لعدة سنوات قادمة” ،وهو نفس
املعنى الذي كان قد عرب عنه الرئيس الرويس فالدميري
بوتني  ،حينام حث الجهات املختصة يف بالده لزيادة
متويل البحث العلمي يف مجال الذكاء االصطناعي،
مؤكدا “أن من يستطيع تقديم ابتكارات تكنولوجية
يف هذا املجال ،سيتمكن من التحكم بالعامل” .وكان
الرئيس الرويس تحدث يف خطابه أمام الجمعية
الفيدرالية يف عام  ،2019عن إعداد برنامج واسع
النطاق لتطوير تقنيات الذكاء االصطناعي ،واصفا يف
الوقت نفسه بأن هذا املجال هو واحد من املجاالت
التي ستحدد مستقبل العامل بأرسه وروسيا.
لقد تزايد االعتامد عىل تكنولوجيا الذكاء االصطناعي
يف املجال العسكري بصورة واضحة يف اآلونة األخرية،
سواء من حيث تطوير منظومات األسلحة
الحالية أو إنتاج أجيال جديدة،
كالدبابات الصغرية التي تعمل
تلقائياً ويتم اختبارها
عىل جانبي

استراتيجيات
املحيط األطليس ،وتم تزويدها بالصواريخ ،وميكنها
نقل حموالت ثقيلة تلقائياً ،كام ميكنها أن تتقدم
فرقة عسكرية عىل األرض .كام تعد الطائرات
املسرية القتالية أحد أهم مخرجات تكنولوجيا
الذكاء االصطناعي ،حيث باتت مهامها ال تقترص
فقط عىل الرصد واالستطالع والتجسس ،وإمنا ،أيضاً،
أصبحت تقوم مبهام قتالية ،فالطائرة الروسية املسرية
الجديدة املسامة “الصياد” (أوخوتنيك) ،والتي تم
اإلعالن عنها عام  ،2019يطلق عليها طائرة عرص
الذكاء االصطناعي ،وتدشن -بحسب الخرباء -لعرص
املعارك “الذكية” التي تستخدم فيها آليات عسكرية
خالية من الطاقم البرشي ،حيث تسعى روسيا من
وراء هذه النوعية من الطائرات إىل تغيري املالمح
الخارجية لحروب املستقبل.
الصني بدورها تتبنى رؤية مستقبلية للذكاء
االصطناعي العسكري ،تطلق عليها “العمليات
الذكية” ،وتستهدف باألساس تحقيق التفوق يف
العديد من التطبيقات العسكرية مثل التمويه
الخفي ،والصمت الكهرومغناطييس ،والتدابري
املضادة اإللكرتونية ،واالستيالء اإللكرتوين ،ويسعى
جيش التحرير الشعبي الصيني إىل تطوير عملية
صنع القرار العسكرية بحيث تكون مدعومة
بالذكاء االصطناعي ،من خالل تقييم
املواقف واختيار الخطوات
الفعلية وتنفيذها
بناء عىل

أهداف ووضع العدو وبيئة املعركة وذلك يف خضم
عملية تعلم وتطور مستمرة.
الذكاء االصطناعي..والتحول
في مفاهيم الردع وتوازن
القوى وحروب المستقبل
ليس مثة شك يف أن التوجه الدويل املتنامي نحو
عسكرة الذكاء االصطناعي قد أحدث تأثريا ً يف
النظريات األمنية والعسكرية واملفاهمي املرتبطة
بهام ،وبالفعل ميكن رصد أهم التحوالت يف هذا
السياق عىل النحو التايل:
 - 1تراجع مفهوم السيادة الوطنية واخرتاقها :إذا
كانت نهاية الحرب الباردة يف نهاية مثانينيات القرن
املايض ،وما أعقبها من مفاهيم مثل التدخل اإلنساين،
والرشعية الدولية ،أدت إىل تراجع مفهوم السيادة
الوطنية خالل الثالثة عقود املاضية ،عىل النحو الذي
بدا واضحاً يف تزايد اللجوء إىل القوة العسكرية يف
إدارة الرصاعات اإلقليمية والدولية ،وتزايد مصادر
التهديدات التي تواجه األمن الوطني ،فإن الذكاء
االصطناعي قد ًرسخ من هذا الرتاجع ،وأفرز مهددات
جديدة مل تكن موجودة من قبل ،متثل اخرتاقاً كبريا ً
للسيادة الوطنية للدول ،بل والتأثري يف تفاعالتها
السياسية الداخلية ،يستوي يف ذلك الدول املتقدمة
والنامية والفقرية عىل حد سواء ،ولعل ما أثري من
جدل خالل األعوام القليلة املاضية عن تدخل جهات
خارجية ،وتحديدا ً روسيا ،من خالل مواقع ومنصات
التواصل االجتامعي يف التأثري يف نتائج االنتخابات
األمريكية املاضية يف  ،2016ليس سوى مؤرش
عىل الكيفية التي ميكن من خاللها
توظيف مخرجات تكنولوجيا
الذكاء االصطناعي يف
التأثري عىل
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األحداث السياسية الداخلية يف العديد من دول الواليات املتحدة والصني وروسيا واالتحاد األورويب،
العامل ،بل وتهديد استقرارها والتحريض عىل األنظمة والهند ورمبا يؤدي التنافس عىل التفوق يف الذكاء
الحاكمة فيها ،ولعل الجميع يتذكر هنا أحداث ما االصطناعي إىل اندالع رصاعات وحروب جديدة،
يسمى “الربيع العريب” ،التي لعبت فيها وسائل وهذا يتفق مع التحذير الذي أطلقه معهد العالقات
التواصل االجتامعي دورا ً رئيسياً يف التعبئة والحشد الدولية واالسرتاتيجية يف باريس يف نوفمرب ،2017
للمظاهرات ثم التحريض عىل إطاحة الحكومات ،حينام أشار إىل أن الرصاع الدويل حول الذكاء
وهذا يشري إىل أن ثورة االتصاالت والتكنولوجيا االصطناعي رمبا يؤدي إىل حرب عاملية ثالثة.
ومنصات التواصل االجتامعي ،التي باتت أكرث تأثرا ً  - 3إعادة تشكيل حروب املستقبل :يجمع الخرباء
بالذكاء االصطناعي ،أصبحت تشكل أحد مهددات عىل أن تكنولوجيا الذكاء االصطناعي ستغري من
السيادة الوطنية للدول يف وقتنا الراهن ،األمر الذي شكل حروب املستقبل يف العديد من الجوانب،
ينبغي عىل مخططي السياسات األمنية والدفاعية خاصة إذا ما تم األخذ يف االعتبار أن السنوات
أخذ هذه الحقيقة يف االعتبار لدى وضع اسرتاتيجيات القليلة املاضية شهدت نوعيات جديدة ألسلحة
األمن القومي.
الذكاء االصطناعي أحدثت انقالباً يف مفاهيم الردع
 - 2معايري جديدة لقياس القوة يف النظام الدويل ،التقليدية ،كالصواريخ الجديدة العابرة للقارات،والتي
رغم أن قوة الدول ما تزال تقاس باالستناد إىل مركب تفوق رسعتها رسعة الصوت بأضعاف ،ويطلق عليها
القوة الشاملة الذي يتضمن الجوانب الدفاعية «هايربسونيك»( .)Hypersonicويف هذا السياق،
والعسكرية واالقتصادية والثقافية واالجتامعية فقد خلصت دراسة أعدها جيمس جونسون ،األستاذ
والبرشية ،إال أنه منذ ظهور مخرجات تكنولوجيا بجامعة لسرت يف بريطانيا نُرشت يف مجلة (Defence
الذكاء االصطناعي يف مختلف املجاالت ،املدنية  )& Security Analysisيف أبريل  ،2019إىل أن
والعسكرية ،فإن دور التكنولوجيا أصبح أكرث العوامل إدماج الذكاء االصطناعي يف املجال العسكري سيؤدي
املؤثرة يف تحديد موازين القوى يف النظام الدويل .إىل إدخال متغري جديد يف املعادلة العسكرية،
إذ أن الدول التي متتلك أدوات التكنولوجيا وتحرص فلن تتساوى الجيوش التي تستخدم تلك
عىل تطويرها باستمرار تكون فرصها أكرب يف مامرسة التكنولوجيا الجديدة مع غريها،
النفوذ والتأثري يف تفاعالت السياسة الدولية ،وهذا ومن ثم فإن الذكاء
ما دفع الرئيس الرويس فالدميري بوتني إىل القول إن االصطناعي
«من سيقود الذكاء االصطناعي سوف يحكم العامل» .سيحدث
وهذا يعني أن العامل قد يشهد خالل املرحلة املقبلة
تحوالً يف موازين القوى عىل الساحة الدولية،
خاصة أن هناك قوى إقليمية ودولية
عديدة تستثمر بقوة يف مجال
الذكاء االصطناعي،
يف مقدمتها

مجموعة من اآلثار االسرتاتيجية التي من املحتمل
أن تزعزع االستقرار األمني إىل حد كبري ،وتؤثر عىل
ديناميكيات الرصاع والتصعيد العسكري يف املستقبل.
وبالفعل فإن األسلحة التي تم اإلعالن عنها يف السنوات
القليلة املاضية ،وتعتمد باألساس عىل تكنولوجيا
الذكاء االصطناعي ،قد تلعب الدور الحاسم يف
إعادة تشكيل حروب املستقبل ،ومنها أجهزة الطاقة
املوجهة ،مثل الليزر التي لديها القدرة عىل تدمري
األهداف واستهداف املناطق ،إضافة إىل الصواريخ
عابرة القارات التي يصعب اكتشافها مسبقاً من قبل
أنظمة الدفاع الجوي ،وشبكات األقامر االصطناعية
الذكية القادرة عىل كشف حركة الصواريخ ،ومتكن
الدول من ردع الصواريخ الباليستية.
وال ينفصل عام سبق ،الحديث املتنامي يف اآلونة
األخرية عام يسمى بـ»رقمنة الحروب» بفضل
التطور الهائل يف تكنولوجيا الذكاء
االصطناعي ،حيث أن األثر
املتوقع لهذه الحروب
قد يفوق
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الحروب التقليدية ،دون تحمل تكاليف أو أعباء
مالية كبرية ،ألن هذه الحرب تعتمد عىل أجهزة
حاسوب ذكية ،وغالباً ما تكون نتائجها كارثية تفوق
مبراحل اللجوء إىل األسلحة التقليدية .واملثال الدال
عىل ذلك يتمثل يف الطائرات املسرية(الدرونز) ،التي
بات بإمكانها ،من خالل التحكم بها عن بعد ،تدمري
العديد من األهداف العسكرية دون أية تكلفة
برشية أو مادية عالية ،مقارنة باألسلحة التقليدية
التي تعتمد عىل الطائرات املقاتلة ومنظومات
الصواريخ  ،بينام متتلك الطائرات املسرية العديد من
املزايا النوعية التي تعزز من مهامها القتالية بالرسعة
والكفاءة املطلوبة ،ولعل عملية اغتيال قاسم سليامين
قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري يف الثالث
من يناير  2020بواسطة الطائرة األمريكية املسرية
«إم كيو تسعة» يؤكد تزايد أهمية هذه الطائرات يف
الرصاعات والحروب الحديثة وكذلك يف الحرب ضد
التنظيامت اإلرهابية ،حيث تعتمد الواليات املتحدة
بصورة كبرية عىل الطائرات املسرية يف مالحقة
قيادات «داعش» و»القاعدة» يف مختلف املناطق

استراتيجيات

بالعامل ،خاصة يف سوريا والعراق واليمن وأفغانستان
والصومال.
 - 4ظهور أدوات جديدة للردع يف إدارة الرصاعات
بني الدول :رغم أن التهديد بالقوة العسكرية ال يزال
يشكل أهم أدوات الردع التي يتم اللجوء إليها من
جانب القوى الكربى يف وقتنا الراهن ،إال أنه ظهرت
أدوات جديدة يف السنوات القليلة املاضية ،ال تقل
يف تأثريها وفاعليتها عن األدوات العسكرية ،وإن
كانت تتسم بأنها أقل تكلفة وخطورة ،كالهجامت
اإللكرتونية أو السيربانية ،والتي تؤسس لتحول
جديد يف مفهوم وأدوات الردع ،يطلق عليه «الردع
اإللكرتوين» ،الذي يستهدف الشبكات اإللكرتونية،
التي قد تكون مدنية أو عسكرية ،وهذا يختلف يف
جوهره عن املفهوم التقليدي للحرب اإللكرتونية التي
تعود جذورها ملا قبل اندالع الحرب العاملية األوىل،
وتطورت عىل مدار العقود املاضية ،حتى أصبحت
تشري إىل مجموعة اإلجراءات التي تنفذ بهدف
االستطالع اإللكرتوين للنظم والوسائل اإللكرتونية
املعادية ،وإخالل عمل هذه النظم والوسائل

اإللكرتونية ،ومقاومة االستطالع اإللكرتوين املعادي،
واإلعاقة اإللكرتونية.
يف حني أن الردع اإللكرتوين يف هذا السياق يعد أكرث
فاعلية يف الحروب الحديثة ،خاصة أنه قد يؤدي إىل
تدمري البنى التحتية واألساسية والشبكات اإللكرتونية
املسئولة عن قطاعات الكهرباء واملياه واالتصاالت يف
الدول املستهدفة ،أي أنه يرتك آثارا ُ تدمريية عىل أمنها
الوطني الشامل قد تصل إىل تعطيل دورة اإلنتاج
واالقتصاد فيها بشكل كيل .ونظرا ً لتصاعد الوزن
النسبي للردع اإللكرتوين يف إدارة الرصاعات والحروب
الحديثة ،فإن القوى الكربى باتت تعمل عىل تأسيس
وحدات خاصة بحرب الفضاء اإللكرتوين (الهجامت
السيربانية) ضمن أفرع الجيش الرئيسية.
وإذا كان مفهوم الردع التقليدي الذي يرتكز عىل
التهديد باستخدام القوة العسكرية التقليدية
والنووية ،يقترص فقط عىل القوى الكربى ،فإن
الردع اإللكرتوين ال يشرتط أن متتلك الدولة ترسانة
عسكرية ،حيث ميكن لدولة عادية محدودة القدرات
العسكرية ،ولكن متتلك عقول ماهرة متخصصة يف
التقنيات الحديثة ،استهداف شبكات الحاسوب
املسئولة عن دورة اإلنتاج والتشغيل لدى دول أخرى
 .وألجل هذا ،فإن العمل عىل تأمني األمن اإللكرتوين
والرقمي ،بات من رضورات بناء أي اسرتاتيجية
دفاعية وطنية ناجحة ،ليس فقط ألن ذلك يحول
دون استهداف البنية التحتية واملعلوماتية ألي دولة
من محاوالت االخرتاق الخارجي ،وإمنا أيضاً ألنه
يعزز من قدراتها الرادعة ،ويسهم يف الحفاظ عىل
مكتسباتها التنموية.
يف السياق ذاته ،فإن الطائرات املسرية ،التي تعتمد
يف تشغيلها عىل الذكاء االصطناعي ،باتت أهم أدوات
الردع العسكري بعد أن تزايد دورها بصورة كبرية
إدارة الرصاعات والحروب الحديثة ،ألنها إضافة إىل
مزاياها الفنية والقتالية ،ال ترتك أي أثر عىل الجهة
التي تستخدمها ،سواء كانت دولة أو ميليشيا
مسلحة أو جامعة إرهابية ،وما يعنيه ذلك من
إمكانية اإلفالت من املساءلة أو العواقب القانونية
املرتتبة عىل تنفيذها يف أي عمليات عسكرية .كام
أن هذه الطائرات أعادت إىل الواجهة مجددا ً ما
يسمى بـ»الردع باالغتيال» ،كام حدث يف عملية
مقتل قاسم سليامين ،وباتت ضمن أدوات اسرتاتيجية
الردع األمريكية الجديدة يف مواجهة إيران والخصوم
بوجه عام.

الميليشيات الرقمية اإليرانية
والحرب الغير معلنة ()1
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الميليشيات الرقمية هي مجموعة
من األفراد المتطوعين في دول
معينة لديهم القدرة والمهارة
على القيام بسلسلة من الهجمات
الرقمية وتشكيل التهديدات على
النسيج الرقمي والكيانات الموجودة
في فضاء المعلومات لدول أخرى،
لهدف تحقيق أهداف سياسية
على المستويين القريب أو البعيد.
والدافع وراء هذه الجهود التي
تقوم بها الميليشيات الرقمية لم
يكن دافعا ماديا وانما دافعا مرتبط
بالوالء للوطن او لتيار سياسي،
كما أنها ال ترتبط بوحدات أمن
المعلومات واالتصاالت التي ترتبط
بالمؤسسات األمنية الحكومية.
وقد أسهم تطور الحاجة الى هذه
الميليشيات في الفترة األخيرة
الى توفير الدعم المادي لها من
أجل القيام بممارسات اختراقية
واستهداف مواقع استراتيجية لدى
الخصم.

والحقيقة ان العديد من الدول بدأت تستشعر
حجم التهديدات الرقمية التي تستهدف منظوماتها
املعلوماتية فاتجهت اىل تشكيل مجموعة من القراصنة
الوطنيني للدفاع عن كياناتها املعلوماتية ،ومنها اليابان
والهند وروسيا والصني اال ان هذه الدول اختلفت فيام
بينها من حيث الهدف من تشكيل امليليشيات الرقمية،
فبعضها كان هدفه يتجاوز شن الهجامت الرقمية عىل
الخصم والدفاع عن كيانها املعلومايت ،ليصل اىل حد
التجسس ورسقة املعلومات التقنية من الدول املتقدمة
تقنيا مثل الواليات املتحدة األمريكية ودول أوروبية.
يف كتابه “ مجاميع القرصنة وامليليشيات الرقمية
اإليرانية :تهديداتها وحربها غري املعلنة ضد اململكة
العربية السعودية” والصادر عن املعهد الدويل
للدراسات اإليرانية “ رصانة” يف يناير  ، 2020قدم
الباحث حسن مظفر تحليال للفضاء االفرتايض بالرتكيز
عىل حضور امليليشيات الرقمية اإليرانية  ،وميليشيات
الوكالء الرقميني التي تدعمها إيران من أجل ترسيخ
حضورها اإلقليمي يف ساحة النزاعات يف املنطقة ومنها
سوريا واليمن ولبنان  ،إضافة اىل التهديدات املستمرة
لدول الخليج العريب من خالل توظيف الهجامت
املعلوماتية ونرش األدوات الربمجية الضارة للتأثري يف
اقتصادات الدول املجاورة وزعزعة أمنها واستقرارها
بتوظيف أدوات الحرب الناعمة .كام ركز الباحث
عىل الكيانات الرقمية اإليرانية مبختلف أشكالها سواء
كانت مجاميع قرصنة او جهات متحالفة من داخل
او خارج ايران (جيش إيران اإللكرتوين Iran Cyber
 ،)Army: ICAليشكل عرب فصول كتابه القيم مشهدا
لجيوسياسية املنطقة الذي أصبح بصبغة رقمية
مستحدثة األمر الذي يعكس خطورة الدور الذي
ميارسه الجيش الجديد وميليشياته الرقمية التي تسعى
باستامته اىل احداث خلل يف التوازن الجيوسيايس الذي
تتسم به املنطقة من خالل حروب معلوماتية خطرية.

بحسب الكتاب نفسه ،هناك جملة من الوقائع ميكن
من خاللها االسرتشاد بها لتحديد تاريخ والدة امليليشيات
الرقمية اإليرانية منها الهجامت الرقمية ضد املعارضة
اإليرانية خالل الحملة االنتخابية للرئاسة خالل السنتني
( ،)2009-2010وخالل الفضاء الزمني لهجمة فريوس
ستوكس نت ( )Stuxnetالتي ألحق أرضارا كبرية
بربنامج تخصيب اليورانيوم اإليراين .كام أشار الكتاب
اىل ان التخطيط لتشكيل هذه امليلشيا الرقمية ُطرح
أمام قيادات الحرس الثوري اإليراين منذ عام 2005
والتي بدورها أبقتها رسا عىل أرض الواقع ويف الفضاء
املعلومايت وألحقت بها عددا من الكيانات املوزعة عىل
الوزارات ،والجامعات واملعاهد العلمية ومراكز البحوث،
ومجاميع القرصنة املعلوماتية يف فضاء املعلومات
اإليراين ،كام ضمت لها القراصنة املتميزين طوعا وقرسا.
هذا التشكيل الرقمي بدأ يتسع وينترش اىل خارج حدود
إيران ليشمل مناطق تدور عليها نزاعات وتجاذبات مثل
لبنان ،وسوريا ،واليمن.
خالصة القول ،التهديدات املستمرة التي تشكلها
امليليشيات الرقمية وتحديدا اإليرانية يحتم عىل صناع
القرار أخذه بعني االعتبار عند تشكيل رؤية اسرتاتيجية
ألمن الفضاء السيرباين يف املنطقة العربية ،وان ال ينبغي
فقط الكشف عنها وامنا العمل عىل مواجهتها والحد من
تأثرياتها عىل املنطقة.
السطر األخري...
الدفاع الحقيقي عن الوطن يعني أن تكون واعيا للخطر
الذي يهدده ومدافعا رشسا يف الصف األول من الجيش
الرقمي لوطنك

السطر األخير
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تقنيات

طائرة الذئب الرمادي  .. MH-139Aقدرة
فائقة على التكيف

أصبحت الطائرة المروحية الجديدة لدى «قيادة الهجوم العالمي» التابعة لسالح الجو
األمريكي تحمل رسميا اسم ( MH-139A Grey Wolfالذئب الرمادي) ،وجاء إعالن االسم
الجديد على لسان قائد السالح ،الجنرال تيموثي ،في قاعدة  Eglinالتابعة للسالح في
والية فلوريد في  19ديسمبر الماضي عندما تسلم السالح أول طائرة من طراز .MH-139A

81
والسالمة وخفة الحركة لسالح الجو من أجل توفري
الحامية الالزمة ألكرث منشآتنا حساسية».
الجاهزية لتقديم الخدمة

وتأيت املروحية املذكورة التي أنتجتها رشكة بوينج
لتحل محل املروحية  ،UH-1Nوتعترب املروحية
الجديدة أول وأهم طائرة يف تاريخ سالح الجو
األمرييك عىل مدار عرش سنوات ،والتي تكرس
الطرازات ذات القدرة الفائقة عىل التكيف ،مثل
الطائرة  ،MH-139Aاملعروفة بقوتها وقدرتها عىل

الطريان املتواصل لفرتة طويلة والقدرة عىل متشيط
مساحات شاسعة .ومتثل املروحية Grey Wolf
مجموعات املهام التي ينفذها سالح الجو األمرييك
التي تعتمد عىل حشد عدة طائرات للقتال عىل
مساحات جغرافية شاسعة من الواليات املتحدة
التي متثلها قيادة الهجوم العاملي التابعة لسالح
الجو و «منطقة واشنطن التابعة للسالح».
وكشف الجرنال تيمويث ،قائد قيادة الهجوم العاملي،
اسم الطائرة الجديدة عقب تنظيم رحلة احتفالية
من فيالدلفيا إىل  ،Duke Fieldكام تحدثت رئيس
مجلس إدارة رشكة بوينج للدفاع والفضاء واألمن،
لني كاريت ،عن وصول الطائرة الجديدة قائلة:
«يجمع سالح الجو األمرييك ورشكة بوينج إساس
مشرتك بوحدة الهدف والحرص عىل خدمة
اآلخرين .وعندما أفكر يف عالقتنا هذه أراها كرشاكة،
ونعمل معا عىل كيفية التصدي للتهديدات الحالية
واملستقبلية من أجل توفري األمن واألمان لبالدنا
ولحلفائنا».
وأكد آندي بوليتا ،نايئ رئيس مجلس إدارة رشكة
،Boeing Cargo and Utility Helicopters
أن «االختيار قد وقع عىل الطائرة املروحية
 MH-139A Grey Wolfالتي أنتجتها رشكة
بوينج لخدمة واستبدال األسطول األسطوري
من املروحيات  Hueyالتابع لسالح الجو .ونحن
نتعامل مع هذه املسؤولية مبنتهى الجدية ،وتوفر
هذه املروحية الجديدة مستوى جديد من األمن

وبناء عىل املروحية  AW139الجديدة التي أثبتت
كفاءتها جرى تصميم املروحية MH-139A Grey
 Wolfالتي أنتجتها رشكة بوينج بحيث تكون قادرة
عىل توفري الحامية الالزمة ضد الصواريخ الباليستية
العابرة للقارات ،باإلضافة إىل نقل مسؤويل الحكومة
األمريكية وقوات األمن ،ما يؤمن وسيلة حديثة
تجمع بني قوة األداء والقدرة التشغيلية واملرونة
والسالمة .وقد تم تصنيع الطائرة يف الواليات
املتحدة ولكنها استفادت من شبكة اإلمداد العاملية
التي تضم أكرث من  250عميال و  900طائرة
ومليوين ساعة طريان ،ما يجعل الطائرة Boeing
 MH-139Aخارج املنافسة من حيث قلة التكلفة
والقدرة عىل تقديم الدعم واالعتامدية وتوفري
الكثري بفضل الدورة الحياتية الطويلة للطائرة.
وتتوزع مناطق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات
السابقة الذكر عىل واليات وايومنج ومونتانا ونورث
داكوتا وكلورادو ونرباسكا حيث ستتمكن الطائرة
 Grey Wolfمن سد الثغرات التي تعانيها طائرات
 ”UH-1N “Hueysمن حيث الرسعة واملدى
والقدرة عىل الطريان املتواصل لفرتات طويلة
واألنظمة املحمولة والقدرة عىل البقاء .وتشمل
قدرات املهام األخرى مهام البحث واإلنقاذ املدنية
ودعم الجسور الجوية ومهام «منطقة العاصمة
الوطنية»  National Capital Regionومدرسة
البقاء  survival schoolودعم االختبارات .ومتثل
املروحية الجديدة منصة مهمة لتوفري األمن الالزم
للصواريخ الباليستية العابرة للقارات من أجل
دعم عمليات الردع النووي التي تنفذها القيادة
االسرتاتيجية األمريكية والتي يتم التعاقد عليها
عن طريق رشكة بوينج يف غامر املنافسة الشديدة
واملفتوحة .ومع إضافة تعديالت جديدة متاما عىل
املجال العسكري سيقوم سالح الجو األمرييك برشاء
 84طائرة مروحية من طراز  Grey Wolvesوأجهزة
التدريب ومعدات الدعم ذات العالقة من رشكة
بوينج بوصفها املقاول الرئييس يف صفقة تقدر
قيمتها ب  2,38مليار دوالر و  1,7مليار دوالر عىل
التوايل طبقا مليزانية االستعداد املبديئ لعام .2021

وستؤمن الطائرة املروحية MH-139A Grey
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 Wolfالنقل الجوي العمودي الالزم لدعم
متطلبات خمس وكاالت رئيسية للقيادة
والعمليات تابعة لسالح الجو ،وهي« :قيادة
الهجوم العاملي التابعة لسالح الجو»« ،منطقة
واشنطن التابعة لسالح الجو»« ،القيادة الجوية
للتعليم والتدريب»« ،قيادة املهامت التابعة
لسالح الجو» ،و «القوات الجوية ملنطقة املحيط
الهادئ» .وتعترب «»قيادة الهجوم العاملي»
الراعي الرئييس ملتطلبات القيادة والعمليات،
والتي عىل أساسها سيتم تجهيز الطائرة املروحية
 MH-139التابعة لسالح الجو األمرييك بربج
استشعار  sensor turretأسفل مقدمتها مزود
بآالت تصوير إلكرتو – برصية تعمل باألشعة
تحت الحمراء والتجهيزات الالزمة لتثبيت مدفع
رشاش ورمبا آالت رفع (أوناش) أيضا.
وقال الجرنال راي بسالح الجو األمرييك «عندما
أفكر يف هذه القضية ويف كيفية التعامل مع
الردع النووي مستقبال ،وعندما أنظر إىل موجة
املشرتيات التي تخص كل ما نحتاجه ،آمل
أن يكون هذا الربنامج الخاص مقدمة مبرشة
لقصص ناجحة يف املستقبل» .وأضاف أن «هذا
ال يتعلق بقيادتنا فحسب ،بل بتحقيق الخري
ألمتنا ولحلفائنا ورشكائنا أيضا».
األمن الصاروخي والجسر الجوي
تضم الطائرة املروحية الحديثة أكرث األنظمة
تطورا وأحدث نظام مالحي ووظائف سطح
الطائرة  ،flight deck functionalityاألمر
الذي مينحها قدرا ال ينازع من املرونة العملياتية
واألداء اللذين سيخدمان سالح الجو األمرييك
لعقود طويلة قادمة .وتشمل املميزات الرئيسية
للطائرة:
•الطريان برسعة أكرب بنسبة  50%وإىل
مدى أطول بنسبة  ،%50ولديها مقصورة
ركاب أكرب بنسبة  %30وتستطيع نقل
حمولة بوزن أكرب من  5,000رطال من
شقيقتها القدمية ،عالوة عىل تطبيق
خاصية الطيار اآليل لتخفيف األعباء عن
كاهل الطيار.
•أحدث نظام مالحي ووظائف سطح
الطائرة وزيادة الوعي امليداين ،األمر الذي
يقلل األعباء عىل الطيار.

تقنيات

•تتمتع الطائرة بحجم مناسب لتحقيق
أقىص كفاءة تشغيلية ،باإلضافة إىل خفض
التكاليف التشغيلية وتكاليف الدعم.
•تقديم طائرة حديثة وجاهزة تستخدم
أحدث أساليب التكنولوجيا املعدلة
خصيصا لها طبقا لربامج بوينج للطائرات
ذات املراوح لتحقيق األداء واملرونة
واألمان.
طائرة مستدامة قليلة التكلفة
يعني انخفاض التكاليف التشغيلية للطائرة
املروحية  MH-139Aوزيادة اعتامديتها وسهولة
صيانتها توفري أكرث من مليار دوالر لسالح الجو
األمرييك طوال العمر االفرتايض للطائرة .كام أن
درجة جاهزيتها العالية واعتامديتها واستفادتها
من سهولة صيانتها مميزات مهمة تتحقق بفضل:
•استخدام أنظمة عسكرية وتجارية عىل
أعىل مستوى.
•نظام تدريب متكامل قائم عىل طائرات
التدريب العمليايت عىل الطائرة AW139
الحالية.
•وسائل االستدامة اآللية التي تؤمن تواصال
مستداما للحكومة األمريكية.
•نظام دعم تجاري/نظام عاملي لوزارة الدفاع
األمريكية ورشاء قطع الغيار.
•تصميم

فريد يسمح ملسؤويل الصيانة بإجراء كافة
أعامل الصيانة الالزمة عىل املستوى العمليايت.
•خفض الصيانة التجارية مبعدل يرتاوح بني
 1,34و  1رجل/ساعة لكل ساعة طريان.
•إقامة قاعدة تضم أكرث من  1,000طائرة
لضامن تقديم الدعم الالزم عىل املدى
الطويل.
أنظمة المالحة والمهام
تم تصميم الطائرة املروحية  MH-139بحيث
تكون قادرة عىل تجاوز أشد املعايري التنظيمية
تشددا ورصامة ،وتستخدم الطائرة أحدث
أنظمة املالحة وأنظمة املهام .وتستعني قمرة
قيادة الطائرة الزجاجية املتوافقة للعمل مع
نظارات الرؤية الليلية بأربع شاشات كبرية تعمل
بالكريستال السائل ،مع وجود خيار آخر لشاشة
خامسة للخريطة املتحركة وآالت التصوير وأحدث
نظام مالحي رقمي يستخدم نظام رؤية ذيك
 )Smart View System (SVSثاليث األبعاد ونظام
التحذير املعزز ضد االقرتاب األريض Enhanced
 Groundملحق بطيار آيل رقمي رباعي املحاور
ووظائف معززة لجمع املعلومات واملراقبة
واالستطالع  enhanced SAR modesووظيفة
التحليق Hover mode
ويعمل نظام التحكم الرقمي املعززFull
Authority Digital Engine Control
 )(FADECلدى الطائرة املروحية Grey Wolf
عىل زيادة التحكم يف الطائرة
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يف أي وضع ،بينام يساهم التصميم الهنديس لقمرة
القيادة ومعدل الرؤية العالية والسيطرة املمتازة
عىل الطائرة وقلة معدالت الضوضاء إىل تخفيف
األعباء عن كاهل الطيار ،األمر الذي يسمح لطاقم
القيادة بالرتكيز عىل تحقيق أهداف املهام .وتتمتع
الطائرة املروحية مبستوى استثنايئ من الراحة
وخفض معدالت الضوضاء واالهتزاز إىل أقل حد،
باإلضافة إىل وجود قمرة قيادة مصممة خصيصا
لزيادة معدالت األمن والسالمة مع توفري رؤية
ممتازة وأنظمة مالحية ذات تصميم مفتوح.
مواصفات مثالية لمقصورة
الركاب
تم عمل التشطيبات الداخلية ملقصورة الركاب،
التي تعد األكرب ضمن فئتها ،كأفضل ما يكون من
أجل تأمني رحلة مريحة للركاب .ولدى األبواب
العريضة ذات املفصالت درجة كهربائية واحدة
قابلة للطي لتمكني الركاب من الصعود عىل الطائرة
بكل سهولة ،باإلضافة إىل وجود خزائن للحقائب
لتأمني أعىل قدرة عىل حمل الحقائب.
وتتميز مقصورة الركاب باالتساع واالنسيابية دون
عوائق مع أرضية مربعة سهلة االستخدام لتوفري
أقىص درجات املرونة للمهام وتتسع ل  15راكبا،
وميكن الوصول إىل كال جانبي املقصورة من خالل
أبواب منزلقة كبرية مع وجود خلوص كبري بعيدا
عن املراوح الرئيسية ومراوح الذيل .وقد خصصت
رشكة بوينج مكانا بني مقاعد الطيارين ومنطقة
الركاب لوضع أسلحة اختيارية

المواصفات الفنية
•الحد األقىص للوزن اإلجاميل6,400 :
كيلوجرام ( 14,110رطال)
•مصدر الطاقة :محركان من نوع Pratt
 & Whitney Pt6c-67cيعمالن بنظام
التحكم الرقمي املعزز ()FADEC
•الطول الكيل 16.66 :مرتا ( 54قدما)
ومثاين بوصات (عند تشغيل املروحة)
•االرتفاع الكيل 4,98 :أمتار (عند
تشغيل املروحة)
•قطر املروحة 13,8 :مرتا ( 45قدما
وثالث بوصات)
•الطاقة االستيعابية :طاقم جوي مكون
من طيار/طيارين و  15راكبا
•الرسعة القصوى 306 :كيلومرتا/ساعة
( 165عقدة)
إلخامد النريان عن طريق املدافع الرشاشة التي
جرى وضعها خصيصا بحيث ال تعيق حركة الركاب
عند الدخول والخروج.
وميكن تعديل مقصورة الركاب لتلبية أغراض
الشحن أو الركاب عند
الرضورة،

واستيعاب  15شخصا .كام أن هناك خيارا آخر
لرتكيب آلة رافعة (ونش) الستخدامها يف الطلعات
الجوية املخصصة ملهام البحث واإلنقاذ أو ونش
للبضائع لتنفيذ مهام تحميل البضائع عىل الحافة
الخارجية لجسم الطائرة (عند باب الركاب املنزلق).
محرك منخفض الضوضاء
يتم وضع محركات الطائرة املروحية MH-139A
داخل غرف منفصلة الحتواء انفجار توربني املحرك
وذات مداخل مستقلة مؤدية إىل صندوق الرتوس
الرئييس ،بينام تؤدي مداخل هواء املحرك الجانبية
إىل خفض معدالت االرتطام بالطيور أو شفط أي
مواد عالقة يف الجو إىل أدىن حد.
ويتم خفض الضوضاء املنبعثة من املحرك بفضل
تدفق الهواء ووجود العادم االتجاهي directional
 .exhaustكام تساهم هذه الخاصية يف خفض دفع
عمود الدفع  plume impingementعىل جسم
الذيل.
الدوار ومجموعة نقل الحركة
فيام يتعلق بتصميم الدوار الرئييس نجده مكونا من
نظام آمن مكون من خمسة أنصال (ريش) ،وهو
ما يضمن رفع مستوى األداء واالعتامدية وخفض
معدالت الضوضاء .عالوة عىل ذلك ،هناك خلوص
أريض كبري بني جسم الطائرة الرئييس ومروحة الذيل
من أجل توفري السالمة للموظفني األرضيني.
ويوجد دوار الطائرة املروحية  MH-139عىل ارتفاع
منخفض مبحاذاة جسم الطائرة ،وهو مثبت أعىل
غرفة املحركني ،بينام تثبيت املحركات داخل غرفة
مستقلة متصلة بصندوق نقل الحركة .ويتم تربيد
املراوح التوربينية عن طريق الهواء املتدفق لخفض
إمكانية شفط العوالق الهوائية ،مع خفض األشعة
تحت الحمراء يف تدفق العادم االتجاهي.
ويتم الوصول إىل وحدات املحرك عن طريق ألواح
كبرية مبفصالت مثبتة عىل جانبي الطائرة .وتتكون
مروحة الذيل من أربعة أنصال مثبتة يف األعىل
لحامية املوظفني األرضيني.
ومن املنتظر تسليم أول طائرتني يف أواخر العام
الجاري ،عىل أن تخضعا يف مرحلة الحقة لربنامج
اختباري .وإذا سار كل يشء عىل ما يرام فسيتم
إجراء االختبار العمليايت يف عام  2022لتدخل الطائرة
بعدها يف مرحلة اإلنتاج الكامل يف عام .2023
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إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

الحرص على الجمال
من الهدي النبوي الحرص الجمال
في المظهر والملبس والمسكن،
وذلك ألن اإلسالم هو دين الرقي
والحضارة والجمال

فأمر النبي َصلَّ اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم بالحرص عىل
إظهار الجامل يف جميع نواحي الحياة ،ولهذا حني
سأل الصحابة النبي َصلَّ اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم عن
فبي لهم النبي صىل
حرصهم عىل املظاهر الجميلة ّ
الله عليه وسلم القاعدة العامة للجامل وهو محبة

الله له ومحبة رسوله َصلَّ اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم .
َع ْن َع ْب ِد الل ِه بْنِ َم ْس ُعو ٍدَ ،عنِ ال َّنب ِِّي َصلَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه
َو َسلَّ َم ق ََال« :لَ يَ ْدخ ُُل الْ َج َّن َة َم ْن كَا َن ِف قَلْ ِب ِه ِمثْق َُال
َذ َّر ٍة ِم ْن كِ ْبٍ» ق ََال َر ُج ٌل :إِ َّن ال َّر ُج َل يُ ِح ُّب أَ ْن يَكُو َن
ث َ ْوبُ ُه َح َس ًنا َونَ ْعلُ ُه َح َس َنةً ،ق ََال« :إِ َّن الل َه َج ِم ٌيل يُ ِح ُّب
الْ َج َم َل ،الْ ِك ْ ُب بَطَ ُر الْ َح ِّقَ ،و َغ ْم ُط ال َّن ِاس» رواه مسلم
كل أمر ِه سبحانه وتعاىل
ومعنى أن الله جميل  ”:أن ّ
حسن جميل وله األسامء الحسنى وصفات الجامل
والكامل”
والله تعاىل يحب كل الجامل يف املعاين واألفعال
واألقوال واملظاهر.
ولهذا فقد أمر بالقول الجميل والفعل الجميل
واملظهر الجميل ،ونهى عن كل قبيح من القول

والفعل واملظهر.
،وقد كان النبي َ -صلَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم املالبس
الجميلة ويصيل فيها ،وقد قال الله عز وجلُ { :خذُوا
زِي َنتَ ُك ْم ِع ْن َد ك ُِّل َم ْسج ٍِد} [األعراف، ]31:
وقال ابن عمر :الله أحق أن يتزين له.
وقد أمر النبي َصلَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم بالحفاظ عىل
املظاهر الجميلة فنهى عن قطع األشجار إال لحاجة
أو رضورة ،وأمر بالحفاظ عىل نظافة البيئة واملياه
واملساكن والطرق واملساجد وغري ذلك.
فالجامل يف اإلسالم مأمور به محبوب إىل الله ورسوله
واملؤمنني ،برشط أن ال يشتمل عىل محظور أو محرم.
فلنحافظ عىل الجامل يف جميع األماكن واألحوال،
ولنزرع الجامل ونبثه يف الحياة لنعيش حياة جميلة
سعيدة يف بالدنا العزيزة زادها الله جامالً وبركة
وسعادة وحضارة.

–بتبوك
بتبوك
مسجد التوبة –
هو مسجد حضاري أثري من زمن النبوة املحمدية
حني انطلق النبي صىل الله عليه وسلم للدفاع عن
وطنه ودينه وشعبه ليمنع عىل األعداء من الوصول
إىل املدينة املنورة ،وذلك حني بلغه أن األعداء من
الروم وحلفائهم يجهزون جيشاً هائالً للقضاء عىل
اإلسالم واملسلمني والهجوم عىل الوطن املبارك يف
املدينة املنورة ،فتهجز لهم النبي صىل الله عليه وسلم
بجيش قوامه ثالثون ألف مقاتل من أبطال الصحابة
ريض الله عنهم ،وملا بلغ إىل تبوك خاف األعداء من
املواجهة وجبنوا عن اللقاء فتحداهم النبي صىل الله
عليع وسلم وأصحابه عرشين ليلة فلم يتجرأ أحد من
األعداء عىل االقرتاب وكفى الله املؤمنني القتال وكان
الله قويا عزيزا.
وخالل هذه الليايل كان النبي صىل الله عليه زسلم
يقرص الصالة يف تبوك وكانت هذه الغزوة يف السنة
التاسعة للهجرة النبوية ،ثم بني بعد ذلك هذا
املسجد يف ذلك املكان ،بأمر الخليفة الصالح عمر
بن عبد العزيز ريض الله عنه حينام كان أمريا ً عىل
املدينة املنورة ،ثم تم تعمريه يف أواخر حكم الدولة

العثامنية ،ثم تم تعمريه حديثا يف عهد اململكة
العربية السعودية ،بأمر املغفور له امللك فيصل بن
عبد العزيز رحمه الله ،حيث أمر أن يكون البناء
عىل طراز جميل مشابهة ملسجد النبي صىل الله
عليه وسلم يف املدينة املنورة.
بش بها النبي
يتوسط املسجد مدينة تبوك التي ّ
صىل الله عليه وسلم حني استقى من برئ هناك يف
غزوة تبوك وأخرب بأنها ستكون ارضاً خرضاء عامرة
فتحققت البشارة النبوية لهذه املدينة املباركة
بزيارة يشتمل بناء املسجد عىل األقواس والزخارف

الجميلة ،وتعلو املسجد منارة شاهقة االرتفاع،
وتتوسط املسجد قبة متوسط الحجم.
ويبقى هذا املعلم الحضاري شاهدا حياً عىل عمق
اإلرث النبوي يف الدفاع عن الدين والوطن وردع كيد
األعداء واملرتبصني فالدفاع عن األوطان من الفروض
الواجبات التي فرضتها الرشيعة اإلسالمية الغراء،
وسرية النبي صىل الله عليه وسلم شاهدة عىل ذلك،
وهذا املعلم الحضاري البديع شاهد حي عىل هذا
املبدأ العظيم والغاية السامية وهي حفظ سالمة
الوطن والذود عنه دامئا وأبدا.
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زايــــــــــد والرئـــــيس الفنزويلــــــي
كان صاحب السمو الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان على رأس
مستقبلي ومودعي ضيف البالد
الكبير فخامة الرئيس لويس هيريرا
رئيس جمهورية فنزويال الذي زار
البالد .
وقد عقد صاحب السمو رئيس
الدولة وفخامة الرئيس الفنزويلي
جولتين من المحادثات استهدفنا
تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين
الصديقين وتنسيق سياسة البلدين
إزاء قضايا الطاقة ،والعمل على كل

ما من شأنه تقوية منظمة األقطار
المصدرة للبترول«اوبك».
وعقب انتهاء زيارة الرئيس الفنزويلي
للبالد صدر بيان مشترك في كل من
أبوظبي وكراكاس أكد فيه الزعيمان
دعمهما لمبادئ وزهداف ميثاق
األمم المتحدة وحق جميع الشعوب
في تقرير مصيرها ،واختيار اساليب
ونماذج تنميتها اإلقتصادية دوت أي
نوع من التدخل أو الضغط األجنبي.
وفي هذا اإلطار ندد البيان بالتدخل
العسكري في افغانستان وأعرب عن

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

زيارة سمو الشيخ خليفة إلى اإلمارات
الشمالية
أعلن سمو الفريق الشيخ خليفة بن زايد
ولي العهد نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة انه قد لمس اثناء جولته لعدد
من الرمارات ايمان الشعب وتصميمه
علي دفع المسيرة االتحادية باعتبارها
دعامة الحاضر وضمانة المستقبل.

زايد يلتقي بطلبة الجامعة
في ديمقراطية مثالية جلس الشعب الى
الزعيم ،جلس األبناء الى الوالد حيث قطع
طالبات وطلبة جامعة اإلمارات أكثر من
عشر كيلومترات على اقدامهم من حرم
الجامعة الى قصر المقام للتحدث الى
الرئيس زايد واالنصات إليه .وقال اريد ان
ارفع مستوى الفقير ال مساعدة الغني.

األمل في أن تسود الحكمة والبصيرة
الحسنة العالقات الدولية  ،السيما من
وجانب القوى العظمى بحيث يمكن
التغلب على المعوقات التي تحول
في أجزاء مختلفة من العالم دون
القضاء على مصادر االختالف والتوتر.

من ذاكرة عدسة
درع الوطن

درع الوطن تحتفل بصدور العدد المئوي
تحت رعاية سيادة المقدم ركن محمد
سعيد الهام اقامت مديرية العالقات
العامة والشئون المعنوية حفل عشاء
بفندق شيراتون ابوظبي بمناسبة
صدور العدد المئوي لمجلة درع الوطن،
حضره عدد غفير من رجال االعالم ومن
كافة المؤسسات اإلعالمية في الدولة
ومراسلو وكاالت االنباء العالمية
والملحقون الصحفيون والثقافيون في
السفارات العربية واألجنبية.

