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حصاد الحزم واألمل
بعد أربع سنوات
بقلم :
المقدم ركن /يوسف جمعة الحداد
رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com
ربما تكون الذكرى الرابعة لعملية
«عاصفة الحزم» التي وافقت
السادس والعشرين من مارس
 2019مناسبة مهمة لتقييم ما
حققته من أهداف وما تواجهه
من تحديات خالل الفترة المقبلة
في ظل مراوغات ميليشيات
الحوثي المستمرة ،وتهربها من
استحقاقات اتفاق السويد الذي
وقعته األطراف اليمنية برعاية
أممية مطلع ديسمبر الماضي .2018

إن حصاد أربع سنوات من انطالق عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة األمل» يؤكد عدة
حقائق مهمة ،أولها أن التحالف العريب الذي قادته السعودية ومبشاركة قوية من اإلمارات،
استطاع أن يعيد التوازن االسرتاتيجي إىل املنطقة ،وأن يثبت من خالل الفعل والتحرك
االستباقي أن الدول العربية قادرة عىل الدفاع عن أمنها واستقرارها يف مواجهة أية تدخالت
خارجية ،إذ أن ترك اليمن لحالة الفوىض التي كانت سائدة فيه عقب سيطرة الحوثيني عىل
العاصمة صنعاء ،ووصولهم إىل العديد من املحافظات الجنوبية ،كان يعني تحول اليمن
إىل بيئة مهددة لألمن واالستقرار اإلقليمي ،ميكن أن تصل تداعياتها إىل العديد من الدول
العربية ،ومن هنا فقد شكلت «عاصفة الحزم» التي انطلقت يف السادس والعرشين من
مارس  ،2015رضورة أمنية واسرتاتيجية ليس فقط للدفاع عن بلد عريب شقيق يف مواجهة
ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران ،وإمنا أيضاً للدفاع عن األمن القومي العريب بوجه
عام.
الحقيقة الثانية هي قوة ومتاسك التحالف العريب يف اليمن وإرصاره عىل امليض قدماً يف
استكامل األهداف التي انطلق من أجلها ،فرغم محاوالت العديد من األطراف الخارجية،
إثارة الشقاق واالنقسامات بني دول التحالف ،إال أن هذه املحاوالت باءت جميعها
بالفشل؛ بفضل اإلرادة السياسية املوحدة لقياديت السعودية واإلمارات ،والتي حافظت عىل
هذا التحالف الذي أصبح اآلن وبعد مرور أربع سنوات من انطالق عاصفة الحزم يعرب عن
اإلدراك العريب املشرتك لرضورة التوحد يف مواجهة املخاطر والتهديدات .الحقيقة الثالثة
هي هزمية املرشوع اإليراين -الحويث يف اليمن ،فال شك أن الحصاد األهم ألربع سنوات من
عملية «عاصفة الحزم» هو القضاء التام عىل أحالم إيران التوسعية يف اليمن الشقيق ،فرغم
سعيها الدؤوب لتقديم كافة أشكال الدعم مليليشيات الحويث بدءا ً من إرسال املستشارين
العسكريني ،مرورا ً بتقديم األسلحة واملعدات العسكرية وإرسال املقاتلني ،وانتها ًء بتقديم
كافة أوجه الدعم املايل والسيايس واإلعالمي السخي والالمحدود لهذه الجامعة اإلرهابية،
إال أن قوات التحالف العريب والجيش الوطني اليمني تصدت لهذه امليليشيات ،وألحقت
بها هزائم فادحة ومتتالية ،كام قضت «عاصفة الحزم» عىل خطط إيران الهادفة إىل إيجاد
موضع قدم لها يف اليمن لتهديد أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العريب،
وابتزاز املجتمع الدويل بتهديد سالمة املالحة الدولية يف مضيق باب املندب.
الحقيقة الرابعة هي نجاح التحالف العريب يف الحيلولة دون وقوع اليمن بني براثن
اإلرهاب ،فبالتوازي مع التصدي مليليشيات الحويث اإلرهابية ،تعاونت قوات التحالف
العريب مع الجيش اليمني يف مواجهة التنظيامت اإلرهابية يف اليمن ،وعىل رأسها تنظيمي
«القاعدة» و»داعش» ،واللذان كان يسعيان إىل استغالل األوضاع املضطربة يف اليمن يف
تعزيز نفوذهام هناك.
لقد أسهمت دولة اإلمارات العربية املتحدة طيلة األربع سنوات املاضية بدور رئييس
وفاعل يف تحقيق األهداف االسرتاتيجية لتحالف دعم الرشعية يف اليمن ،عىل الصعد كافة،
فخاضت قواتها املسلحة املعارك واملواجهات عىل األرض ،وقدمت أغىل ما متتلك من دماء
أبنائها وأرواحها ،كام انخرطت بفاعلية يف جهود البناء واإلعامر والتنمية ،ومولت العديد
من املرشوعات الخدمية واملجتمعية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق ،وبلغ إجاميل
املساعدات التي قدمتها لليمن منذ أبريل  2015وحتى ديسمرب  2018نحو  18مليار درهم
استفاد منها ما يزيد عىل  17مليون ميني منهم  11مليون طفل و 3.2مليون امرأة ،ولهذا
ستبقى صورة اإلمارات مرشفة لدى الشعب اليمني الشقيق ،وستظل تضحياتها خري شاهد
عىل انحيازها لعروبتها وانتصارها ملبادئها وقيمها األخالقية واالنسانية.

تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي
في القيادة العامة
للقوات المسلحة ـ االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971
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العـدد  567أبـريل 2019

األخبار

ضمن فعاليات مؤتمر الفضاء العالمي بأبوظبي

محمد بن راشد :اإلمارات تقود الحراك العربــــــــــــــــ

تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
عد أكبر تجمع
دبي ،رعاه هللا ،انطلقت في أبوظبي فعاليات النسخة الثانية من «مؤتمر الفضاء العالمي» ،الذي ُي ّ

لقادة القطاع الفضائي تستضيفه منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وتنظّ مه وكالة اإلمارات للفضاء.

وحرض سموه حفل توقيع ميثاق تأسيس «املجموعة
العربية للتعاون الفضايئ» التي تجمع تحت مظلتها
 11دولة عربية ،حيث و َّجه سموه بهذه املناسبة
بتطوير قمر صناعي متقدم ألغراض مراقبة األرض
والتغريات البيئية واملناخية ،ليكون مبثابة هدية من

دولة اإلمارات إىل الدول العربية ،حيث سيعمل عىل
تصميم وتصنيع القمر الصناعي عدد من املهندسني
والشباب العرب من الدول التي وقّعت عىل ميثاق
تدشني املجموعة األوىل من نوعها يف العامل العريب.
وسيجري تطوير املرشوع ضمن املرافق املتقدمة التي

تتمتع بها دولة اإلمارات لتصنيع األقامر الصناعية،
وباالستفادة من الخربات اإلماراتية التي جمعتها
خالل مهامها السابقة يف مشاريع تصنيع األقامر من
مختلف األنواع واألحجام واألغراض.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
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ــــــــــــــــي فــي قطاع الفضــاء
توقيع ميثاق
لتأسيس أول مجموعة
عربية للتعاون الفضائي
تضم  11دولة عربية…
وأول مشاريعها سيكون
قمر صناعي سيعمل
عليه العلماء العرب من
هنا من دولة اإلمارات
«أمتنا العربية لديها
من العلماء والخبرات
العلمية والطاقات
االستثنائية ما يؤهلها
لخوض سباق التطوير
واالبتكار في قطاع
الفضاء وتحقيق التفوق
والريادة»
مكتوم« :شهدنا اليوم انطالق أعامل مؤمتر الفضاء
العاملي بأبوظبي ...وشهدنا أيضا توقيع ميثاق
لتأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضايئ تضم
 11دولة عربية… وأول مشاريعها سيكون قمر
صناعي سيعمل عليه العلامء العرب من هنا من
دولة اإلمارات… شخصيا أنا مؤمن بقدرات العقل
العريب» ،مضيفاً سموه« :أسمينا القمر الصناعي الذي
سيعمل عليه العلامء العرب ( )813وهو تاريخ بداية
ازدهار بيت الحكمة يف بغداد يف عهد املأمون...

البيت الذي جمع العلامء وترجم املعارف وأطلق
الطاقات العلمية ألبناء املنطقة ..منطقتنا منطقة
حضارة ..وشبابنا بناة حضارات ..ال بد أن نؤمن
جميعا بهذا املبدأ».
وأكد صاحب السمو أن «اإلمارات تقود الحراك العريب
يف قطاع الفضاء ،ولدينا إميان بقدرات العقل العريب
والعلامء العرب» ،الفتاً سموه إىل أ ّن «أمتنا العربية
لديها من العلامء والخربات العلمية والطاقات
االستثنائية ما يؤهلها لخوض سباق التطوير واالبتكار

يف قطاع الفضاء وتحقيق التفوق والريادة».
وأعرب سموه عن فخره بالريادة اإلماراتية يف علوم
الفضاء ،قائالً« :أطلقنا قبل أشهر أول قمر صناعي
بأيد إماراتية ...ونعمل عىل بناء أول مسبار عريب
وإسالمي إىل املريخ ...وطموحنا أن نس ّجل نجاحات
عربية يف أبعد نقطة يف الكون» ،مضيفاً سموه« :مند
أيدينا وخرباتنا ومواردنا أمام العلامء العرب الذين
يشاركوننا الحلم والطموح لبناء مستقبل أفضل
ألمتنا «.
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األخبار

محمد بن زايد:

يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين اإلمارات
وأوزباكستان في مجال التعاون العسكري التقني

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل

مراسم تبادل اتفاقيات وبروتوكوالت ومذكرات
تفاهم وبرامج للتعاون بني دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وحكومة جمهورية أوزبكستان
تهدف إىل تعزيز الرشاكات الثنائية والتعاون
وفتح آفاق جديدة للعمل املشرتك يف مختلف
القطاعات.
شملت توقيع مذكرة تفاهم بني مجلس «توازن
االقتصادي» واللجنة الحكومية لجمهورية
أوزبكستان حول صناعة الدفاع يف مجال التعاون
العسكري التقني ،وقام بتبادل املذكرة طارق
عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي ملجلس
توازن االقتصادي وسعادة اتابيك عبادالاليف
للقوات املسلحة ،وفخامة شوكت مريضيائيف رئيس اللجنة الحكومية للصناعة الدفاعية.
رئيس جمهورية أوزبكستان يف قرص الرئاسة،

محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الصيني
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة يف قرص الشاطئ الفريق أول وي فنغ خه
مستشار الدولة وزير الدفاع الوطني يف جمهورية
الصني الشعبية الصديقة.
وبحث سموه ووزير الدفاع الصيني عالقات الصداقة
والتعاون والعمل املشرتك بني البلدين وسبل تعزيزها
خاصة يف املجاالت والشؤون الدفاعية والعسكرية.
كام استعرض الجانبان عددا من القضايا واملستجدات
الراهنة عىل الساحتني اإلقليمية والدولية وتبادال
وجهات النظر بشأنها.
وأشاد سموه و وزير الدفاع الصيني مبستوى
التعاون والعالقات االسرتاتيجية التي تجمع البلدين
وشعبيهام الصديقني يف مختلف الجوانب مؤكدين
الحرص املشرتك عىل استمرار تطويرها وتنميتها مبا

يخدم مصالحهام املتبادلة.
ديوان ويل عهد أبوظبي وين جيان سفري جمهورية
حرض اللقاء معايل محمد بن أحمد البواردي وزير الصني الشعبية وعدد من القادة العسكريني
دولة لشؤون الدفاع ومحمد مبارك املزروعي وكيل الصينيني.

EDIC, UAE’S INDIGENOUS
DEFENSE INDUSTRY
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Harnessing industrial synergies and driving technical innovation in partnership
with the UAE Armed Forces to serve the country’s defense requirements.
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حمــيد النعيمــي يشهـد العـــرض العسكــــــــــــــ

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم عجمان بالجهود التي تبذلها القوات
المسلحة اإلماراتية والمستوى المتميز الذي وصلت إليه من المهنية واالحترافية ،مثمنا الدور الذي تقوم به في
تعزيز األمن واالستقرار في دولة اإلمارات والمنطقة وفي نصرة القضايا العربية ومد يد العون لألشقاء وذلك وفق
رؤية استراتيجية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه هللا" وصاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه هللا" وصاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خالل حضور سموه وسمو الشيخ عامر
بن حميد النعيمي ويل عهد عجامن العرض
العسكري “حصن االتحاد  “ 5الذي نفذته القوات
املسلحة مبنطقة الزوراء يف عجامن أمام حشد
جامهريي من أبناء الوطن واملقيمني عىل أرضه بلغ
أكرث من  30ألف شخص حيث عكست العروض
الحية القدرات االحرتافية ألفراد القوات املسلحة
مبختلف وحداتها الرئيسة وحرس الرئاسة.
وقال صاحب السمو حاكم عجامن  “ :إن السمعة
الطيبة التي تتمتع بها قواتنا املسلحة تدريبا
وانضباطا وتأهيال وتاريخا هي محل تقدير واعتزاز
قيادتنا الرشيدة التي واكبت مسرية بنائها وتطورها
وخططها ووجهت وتابعت مسرية تحديثها
وهو ما حقق نقلة نوعية كبرية شهدتها القوات
املسلحة يف أدائها كام وكيفا يف جميع أفرعها
حتى أصبح لدينا جيش عرصي مواكب ملختلف
التقنيات العسكرية والتطور التكنولوجي وقادر
عىل مواجهة كافة التحديات واإلسهام بفاعلية مع
قوات أشقائنا بدول مجلس التعاون وأمتنا العربية

يف تحقيق األمن واالستقرار باملنطقة”.
وأكد سموه أن الرؤية الواضحة ملستقبل هذا
الوطن تجلت يف القرار التاريخي الذي اتخذه
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “
طيب الله ثراه” وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ
أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات
يف السادس من مايو عام  1976بتوحيد القوات
املسلحة وبناء جيش موحد يحمي تراب الوطن
ويصون أمنه واستقراره وإنجازاته ومكتسباته
ويرسخ كيان االتحاد ويثبت أركانه.
وأعرب صاحب السمو حاكم عجامن عن فخره
بقدرات أبطال قواتنا املسلحة الذين قدموا عرضا
يؤكد قوتهم الضاربة والفعالة وجاهزيتهم الكاملة
للدفاع والذود عن حياض ومصالح الوطن العليا
وأمنه الوطني واستقراره واستعدادهم التام
ملواجهة األخطار والتهديدات اإلقليمية وجميع
أشكال التحديات التي قد تواجهنا ،مشريا سموه
إىل أن العرض العسكري جسد التالحم الذي
تعيشه دولة اإلمارات بني املقيمني واملواطنني.
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كــــــــــــــري حصن االتحـاد  5في عجمـان
وقال سموه موجها حديثه ألبنائه يف القوات املسلحة  “ :انكم
تقومون بأعامل جسيمة تعرضون أنفسكم للموت وللخطر من
أجل أن يعيش أهليكم يف أمن ورخاء وتواجهون التعب واملشاق
من أجل أن يعيش الوطن يف راحة وأمن وطأمنينة”.
وأكد سموه أن جنود الوطن البواسل أصحاب فضل ورشف
وإخالص وعطاء وشموخ وصمود وشجاعة يقدمون الغايل والنفيس
ويسطرون مالحم املجد والتضحية والوفاء ببذل أرواحهم الطاهرة
ونفوسهم الطيبة ودمائهم الزكية التي ارتوت بها األرض لتزهر
سنابل الكرامة وترتفع رايات السالم ،مشريا إىل أن شهداء اإلمارات
هم أغىل ما منلك ،فهم أبناؤنا الذين تربوا عىل أرض بالدهم
وقدموا أرواحهم الطاهرة نرصة للدين والوطن والرشعية بعد
أن سطروا تاريخا من البطوالت والتضحيات السامية وستبقى
أسامؤهم خالدة شامخة”.
وبارك سموه نجاح العرض العسكري “حصن االتحاد  ،“ 5مؤكدا
أن القوات املسلحة هي السند األكرب يف دعم وترسيخ النهضة
املتكاملة يف كافة املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية
والصحية والتعليمية ورمز لإلرادة والعزمية عىل إكامل مسرية
االتحاد ووحدة البيت ووحدة الرؤية واملستقبل وقد أثبتت قواتنا
املسلحة اليوم للعامل أجمع بأنها قادرة عىل تحمل املسؤولية كاملة
والقيام بواجبها بكل كفاءة واقتدار”.
واستعرض صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي األدوار
املميزة التي ظلت تؤديها قواتنا املسلحة منذ تأسيسها ،فقد قامت
بإغاثة املنكوبني يف مختلف دول العامل التي مرت بحروب وكوارث
عصيبة وقدمت قواتنا مناذج مرشفة يف التضحية والعطاء وتقديم
املساعدات اإلنسانية للمحتاجني وإيواء الالجئني من الحروب
ومعالجة املصابني وإعادة بناء وإعامر ما خلفته الحروب وتعزيز
القيم اإلنسانية السمحة بتعاون وتنسيق مع املجتمع الدولـي
لتحقيق السلم واألمن واالستقرار إقليميا وعامليا.
من جانبه أكد سمو الشيخ عامر بن حميد النعيمي ويل عهد
عجامن أن القوات املسلحة اإلماراتية تحظى بدعم كريم من
القيادة الرشيدة وذلك وفق رؤية اسرتاتيجية بقيادة صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “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 وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ
حكام اإلمارات الذين يسريون عىل خطى القادة املؤسسني لالتحاد
يف تعزيز روح الدفاع عن الوطن ونرصة القضايا اإلنسانية ومد يد

العرض العسكري حصن االتحاد  5جسد
الشجاعة والتفاني والمهنية العالية التي
يتمتع بها منتسبو قواتنا المسلحة وقدراتهم
القتالية في مكافحة اإلرهاب
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أضحت قواتنا
المسلحة مصنعاً
حقيقياً للرجال
واألبطال نظراً
لما تلعبه من دور
مركزي في تعزيز
التالحم والهوية
الوطنية

العون لألشقاء.
وأضاف سموه  “ :أن العرض العسكري “حصن
االتحاد  ”5الذي أقيم يف إمارة عجامن نال متابعة
كرمية من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد
النعيمي عضو املجلس األعىل حاكم عجامن إبرازا
للدور الذي تقوم به القوات املسلحة يف حفظ
الوطن والذود عن أمنه ومكتسباته وتكرميا لعزم
رجالها ووالئهم ووفائهم بالعهود واملواثيق التي
وضعها آباؤنا املؤسسون وتعزيزا لرؤيتهم السديدة
يف الدفاع عن اإلمارات برا وبحرا وجوا من كل
حاقد وحاسد ومن كل كاره وشامت ” .
وبدأ العرض بسيناريو تعرض موكب شخصية مهمة

مدعوة للمشاركة يف افتتاح مركز تجاري بطائرة
وكيفية تأمينها ولكنها تتعرض بعد افتتاح املركز إىل
عملية طعن من قبل أحد أفراد الجمهور وكيفية
التعامل مع اإلرهايب ،أظهر كيفية تعامل عنارص
الحرس الخاص معه عرب استطالع جوي وفتح
نقطة مراقبة باستخدام عنارص النريان املشرتكة،
فيام شاهد الجمهور أيضا غارة جوية باستخدام
طائرات “ إف  ” 16والـ “ مرياج ” لتحرير الرهائن
الذين تم اختطافهم وثم إخالئهم باستخدام سلة
اإلخالء الجوي وانسحاب جميع القوات .
وشاهد الحضور أيضا تعرض موكب وفد رفيع
املستوى يضم عددا من الشخصيات املهمة

لعملية تفجري من خالل سيارة مفخخة ومسنودة
بنريان معادية مبارشة من أسلحة رشاشة من قبل
عنارص إرهابية لتغطية عملية التفجري املفخخ
وتكليف حرس الرئاسة بحاميته وكيفية التعامل
مع اإلرهابني بدعم من مختلف تشكيالت القوات
الربية والبحرية والجوية والدفاع الجوي.
ويصد الحرس الخاص للوفد الهجوم مبارشة وينقل
الوفد بعيدا عن مكان االشتباك لكن يتعرض
املوكب لكمني آخر من مجموعة استخدمت آليات
مفخخة ورماية مبارشة إليقاف املوكب ،ويستمر
االشتباك مع العنارص املعادية ويتدخل فريق
االقتحام الجوي للحرس الخاص فيتم القضاء عىل
العنارص املعادية وتأمني الشخصيات املهمة وتبقى
العنارص عىل الشاطئ متمركزة يف القوارب.
وهنا تتوىل القيادة العامة للقوات املسلحة إدارة
هذه األزمة وتطلق طائرة لالستطالع الجوي والتي
متتلك القوات املسلحة أنواعا حديثة منها مزودة
بأحدث التقنيات فتقوم مبهمة تتبع ومالحقة
الخاطفني واإلرهابيني لتظهر مترتس القوات
املعادية يف مبان وبحوزتها رهينة ،وهنا يقوم مركز
العمليات بإعداد الخطة املناسبة للقضاء عىل هذه
األهداف املعادية وتحرير الرهينة قبل أن ينقلها
املختطفني إىل خارج البالد بطائرة كانت متوقفة
يف أرض املطار حيث تم قصف مدرج املطار حتى
ال تستطيع الطائرة املغادرة ومن ثم التعامل مع
املوقف من قبل كافة الوحدات يف عملية نوعية
ومتطورة تم خاللها إنقاذ الرهينة مبساهمة جميع

13

السمعة الطيبة
التي تتمتع بها
قواتنا المسلحة
تدريباً وانضباطاً
وتأهيال وتاريخاً
ً
هي محل تقدير
واعتزاز قيادتنا
الرشيدة
الوحدات القتالية ومكافحة اإلرهاب والتدخل
الرسيع الربي والجوي والبحري.
وتابع الحضور مشاهد حية ومبارشة ملا يؤديه
الجنود البواسل وهم يقومون مبهامهم وواجباتهم
يف تخليص الرهائن وتحريرهم من املختطفني من
خالل تنفيذ عملية اقتحام مبديئ من قبل عنارص
الفرسان وعنارص العمليات الخاصة ،فيام تتجه إىل
املنطقة أيضا سفينة بحرية تتمتع بالقدرة عىل
تنفيذ الرمايات املبارشة من مسافات بعيدة دون
لفت نظر العدو لوجودها ثم ينرش حرس الرئاسة
فريقا من القوات املشرتكة عىل أعىل درجة من
التدريب والكفاءة وتكون مهمتهم التسلل إىل
املنطقة إلنشاء مقر للمراقبة ثم يتم تدخل عنارص
االقتحام الجوي وتبدأ بقدوم مروحيات وعىل متنها
قناصون دورهم التعامل مع األهداف املعادية من
الجو إلثارة اإلرباك بني صفوف العدو وإشغالها ثم املغادرة بشكل كامل بعد أن تكللت العملية مبهرة يف سامء الحدث وقدم فريق القفز الحر من
عن تسلل القوات الخاصة والفرسان عىل األرض بالنجاح.
العمليات الخاصة عرضا من خالل القفز باستخدام
عرب عنارص اإلقحام الجوي ثم تتم عملية إنزال كام تابع الجمهور اإلمكانيات التي متتلكها القوات املظالت القابلة للتوجيه والتي تسمح لهم بالهبوط
جوي لعنارص قوات العمليات الخاصة للتدخل املسلحة وقدراتها القتالية الرفيعة يف مكافحة بدقة أينام أرادوا حاملني علم دولة اإلمارات مع
والتعامل مع الهدف بالتعاون مع العنارص األرضية اإلرهاب والتصدي لشتى املخاطر والتهديدات دخول فريق من الخيالة رافعني راية الوطن
ويتم االشتباك الناري واالشتباك املبارش مع عنارص وما يتحىل به أفرادها من كفاءة واقتدار يف تنفيذ ومؤدين تحية وقسم العلم ومجددين العهد
العدو والقضاء عليهم وإنقاذ الرهائن وإخالؤهم جميع املهام املنوطة بهم بكل شجاعة وتفان والوالء لقيادة اإلمارات الرشيدة ومؤكدين العزم
إىل السفينة الحربية يف املنطقة اآلمنة وبعدها وخربات ميدانية مع تنسيق عال وتعاون تام عىل أن يكونوا الدروع الواقية للوطن والعني التي
تخيل عنارص العمليات الخاصة بعد عملية إنقاذ بني الوحدات املشرتكة والقوات الجوية والبحرية ال تنام وأن يظلوا الجنود األوفياء للعهد البارين
بطولية عىل إخالء املوقع بعد تأمينه ودحر القوات والربية.
بالوعد الحافظني لألمانة مؤدين الواجب بهمة
املعادية وإرجاع القوات إىل قواعدها بواسطة واختتم العرض بتقديم فريق فرسان اإلمارات وعزمية ونكران للذات.
البحر والطائرات إلخالء بقية عنارص الفرسان ومن أبطال سالح الجو الوطني استعراضات جوية
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شهد حفل تخريج الدورة  19مـن خريجـــــــــــــــــــــــــي

حمدان بن محمد :العلـــــــــــــــم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي ،أن قواتنا المسلحة باتت نموذجاً
يحتذى به في إعداد األجيال المتسلحة بالمعرفة والخبرة ،مباركاً سموه لخريجي كلية راشد بن سعيد
آل مكتوم البحرية في أبوظبي.وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»« :شهدت اليوم تخريج
دفعة جديدة من كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية في أبوظبي ..قواتنا المسلحة باتت نموذجاً
يحتذى به في إعداد األجيال المتسلحة بالمعرفة والخبرة ..نبارك للخريجين الجدد ،ونتمنى لهم كل
التوفيق في خدمة وطنهم وإعالء رايته».
تصوير :محمود عبدهللا الشرفا

وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ويل
عهد ديب ،حفل تخريج الدورة التاسعة عرشة من خريجي كلية
راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية يف منطقة الطويلة عىل
الطريق بني أبوظبي وديب  ،بحضور الفريق الركن مهندس عيىس
سيف بن عبالن املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة،
واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد
آل نهيان قائد القوات البحرية ،ومطر سامل الظاهري وكيل
وزارة الدفاع إىل جانب عدد من قادة وكبار ضباط أفرع القوات

املسلحة وامللحقني العسكريني يف سفارات الدول الشقيقة
والصديقة يف الدولة وأولياء أمور الخريجني.
وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،
إخوانه الخريجني ودعاهم إىل االستزادة من العلوم العسكرية
والتدريب املتواصل ،واالستفادة القصوى من جميع اإلمكانات
العلمية والتكنولوجية التي توفرها قيادتنا املعطاءة لهم يك
يظلوا يف أعىل مستويات الجهوزية العسكرية والنفسية والبدنية
التي تؤهلهم ألن يكونوا حامة أشداء للديار والشعب والسيادة
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جـــــــــــــــــــــــــي كلية راشـد بن سـعيد آل مكتوم البحرية

األشداء
ـــــــــــــــم والمعرفـة سالح حماة الوطن
ّ

واالستقرار ،ويتبوأوا مستقبالً املراكز القيادية يف
قواتهم املسلحة وهم متسلحون بالعلم والخربة
واملعرفة وحب الوطن والتضحية من أجل سالمته
وأمن شعبه والحفاظ عىل إنجازاته اإلنسانية ،ومتنى
لهم سموه التوفيق يف مسريتهم العملية والعلمية،
وبارك لهم تخرجهم يف رصح عسكري وطني نعتز به
جميعاً وبقيادته ومدربيه وإدارته من شباب الوطن.
استعراض
بدأ االحتفال بالسالم الوطني ثم قام سمو ويل عهد
ديب بالتفتيش عىل طابور الخريجني يف ميدان الكلية،
بعدها تال أحد الخريجني آيات من الذكر الحكيم ،ثم
مر الخريجون من أمام املنصة الرئيسية عىل هيئة
استعراض عسكري ،أظهر فيه شباب الوطن مهاراتهم
العسكرية ولياقتهم البدنية نالت استحسان

قواتنا المسلحة باتت نموذجاً يحتذى به في إعداد
األجيال المتسلحة بالمعرفة والخبرة

16
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وتصفيق الحضور ،بعدها أدى الخريجون قسم الوالء للوطن ،ولصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ،وأقسموا بأن يكونوا
مخلصني للوطن وقيادته يدافعون عن استقالل وسيادة دولتنا يف الرب والبحر
والجو حامني لعلمها ومدافعني عن أمنها وحدودها ومكتسباتها الحضارية
والوطنية.
وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بعد أداء القسم بتكريم
املتفوقني يف الدورة ،وهنأهم عىل متيزهم وحصولهم عىل املراتب األوىل يف
الدورة.

ثم بدأت مراسم تسليم وتسلم العلم من الدورة الحالية إىل
الدورة القادمة مصحوبا بالقسم ،إذ أقسموا بالله العظيم ثالثاً
بأن يحافظوا عىل علم دولتنا مرفوعا عاليا وخفاقا.
وكان لقائد الكلية البحرية العميد ركن بحري سعيد سامل
القايدي كلمة يف املناسبة ،مؤكدا ً فيها أن قواتنا املسلحة
بقياداتها وضباطها وأفرادها ملتزمة بدعم وحامية مكتسبات
دولتنا الوطنية والحضارية وتحمل املسؤولية الوطنية الكاملة
يف مواجهة التحديات مهام كربت من أجل حامية اإلنجازات
الوطنية العظيمة التي تحققت لشعبنا الويف بفضل توجيهات
ورؤية قيادتنا الحكيمة وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة القائد األعىل للقوات
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بن راشد آل مكتوم مع الخريجني ،استقبل سموه يف املقصورة الرئيسية ضيوف
الحفل من قادة عسكريني وضباط وملحقني عسكريني يف عدد من سفارات الدول
الشقيقة والصديقة الذين هنأوا سموه عىل املستوى الرفيع الذي بلغته كلية
راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية بفضل الدعم الذي تحظى به قيادة دولتنا
الحبيبة عىل مختلف املستويات العلمية والتقنية والتدريبية واللوجستية.

املسلحة «حفظه الله» ،ومبسانـــدة قوية من صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» ،وأخيه صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة ،وأصــحاب السمو الشيوخ أعضاء
املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات.
وأشار يف كلمته إىل تخرج عدد من منتسبي القوات املسلحة يف
كل من اململكة العربية السعودية ومملكة البحرين واململكة
األردنية الهاشمية ودولة الكويت وجمهورية السودان مع
إخوانهم شباب اإلمارات.
وقبيل التقاط الصورة التذكارية لسمو الشيخ حمدان بن محمد
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البواردي يستقبل السفير السنغافوري
استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة
لشؤون الدفاع يف مقر الوزارة بأبوظبي سعادة صامويل
تان سفري جمهورية سنغافورة لدى الدولة.
ورحب معايل وزير الدولة لشؤون الدفاع  -خالل اللقاء
 بالضيف مشيدا ً بعالقات التعاون القامئة بني دولةاإلمارات وجمهورية سنغافورة ،وإمكانات تنميتها مبا
يحقق املصالح املشرتكة.
وبحث الجانبان سبل تنمية عالقات الصداقة والتعاون
الثنايئ بني البلدين إضافة إىل مجمل القضايا اإلقليمية
والدولية ذات االهتامم املشرتك.

البواردي يستقبل سفير أرمينيا
استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون
الدفاع يف مقر الوزارة بأبوظبي سعادة مهري مكردوميان سفري
جمهورية أرمينيا لدى الدولة.
ورحب معاليه بالسفري مشيدا ً بعالقات الصداقة التي تربط
دولة اإلمارات وأرمينيا يف مختلف املجاالت.
تناول اللقاء تطوير وتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين
الصديقني..كام ناقش الجانبان عددا ً من القضايا اإلقليمية
والدولية ذات االهتامم املشرتك وتبادال وجهات النظر حولها.

البواردي يستقبل السفير الياباني
استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة
لشؤون الدفاع يف مقر الوزارة بأبوظبي سعادة إكيهيكو
ناكاجيام سفري اليابان لدى الدولة بحضور سعادة مطر
سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع.
وبحث الجانبان خالل اللقاء عالقات التعاون الثنايئ بني
دولة اإلمارات واليابان وإمكانات تعزيزها يف مختلف
املجاالت واالرتقاء بها إىل آفاق أوسع من التعاون
والعمل املشرتك.
كام استعرضا عددا من القضايا واملوضوعات التي تهم
البلدين وتبادال وجهات النظر بشأنها.
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رئيس أركان القوات المسلحة يستقبل
نظيره البريطاني
استقبل معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان
القوات املسلحة مبكتبه الفريق أول السري نيكوالس كارتر رئيس
اركان الدفاع الربيطاين الذي يقوم بزياره إىل الدوله حاليا .
جرى خالل اللقاء استعراض عالقات التعاون املتميزة بني دوله
االمارات العربيه املتحدة وبريطانيا خاصه ذات الصله بالشؤون
العسكريه والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم املصالح
املشرتكة ..كام تم استعراض مجمل التطورات والقضايا االقليميه
والدوليه ذات االهتامم املشرتك.

وكيل وزارة الدفاع يستقبل رئيس أركان
الدفاع البريطاني
استقبل سعادة مطر سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع مبكتبه يف مقر
الوزارة بأبوظبي الفريق أول السري نيك كارتر رئيس أركان الدفاع
الربيطاين.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية املتميزة بني البلدين
الصديقني وسبل تعزيز أوجه التعاون املشرتك يف املجاالت كافة ،وخاصة
الدفاعية .كام تبادال وجهات النظر تجاه مستجدات األوضاع يف املنطقة
وبحثا عددا ً من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك.

قائد القوات البرية يستقبل نائب قائد القوات
البرية الفرنسي
استقبل سعادة اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد
القوات الربية  -يف مكتبه  -الفريق الركن برنارد باريرا نائب قائد
القوات الربية الفرنسية والوفد املرافق الذي يزور البالد حاليا.
وتم  -خالل اللقاء  -استعراض أوجه التعاون العسكري املشرتك
بني القوات الربية اإلماراتية ونظريتها الفرنسية والسبل الكفيلة
بتطويرها إضافة إىل بحث عدد من املوضوعات ذات االهتامم
املشرتك.
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رئيس األركان يشهد ختام تمرين درع الجزيرة
المشترك 10بالسعودية

شهد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ختام تمرين "درع الجزيرة
المشترك  "10بحضور الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس رئاسة هيئة األركان العامة بالسعودية
وقادة األركان بدول مجلس التعاون الخليجي والمالحق العسكرية بالمملكة وعدد من المسؤولين ،بمشاركة
القوات المسلحة والقطاعات األمنية السعودية ..باإلضافة إلى قوات دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة
بالقوات البرية والبحرية والجوية وذلك بميدان صامت بالجبيل.

وأوضح قائد قوة الواجب املشرتكة اللواء الركن
عبدالله بن سعيد القحطاين يف كلمة له خالل الحفل
أن مترين “درع الجزيرة املشرتك  ”10يأيت يف إطار
التعاون املشرتك بني دول مجلس التعاون الخليجي
عىل األصعدة كافة ومنها التعاون العسكري املتكامل
يف جميع مراحله من تخطيط وإعداد وتنفيذ
وتبادل الخربات لرفع مستوى االستعداد والجاهزية
العسكرية ورفع قدرات وكفاءة القوات املشاركة
ضد أي تهديد معا ٍد يهدد أمن وسالمة أوطان
املجلس ومصالحها الحيوية واالقتصادية ،مشريا ً إىل
أن هذا التمرين أقيم يف بيئة عملياتية مناسبة لكل املنفذة التي تهدف إىل تعزيز التعاون املشرتك،
العمليات والفرضيات ومستجيبة لكل الفرضيات.
وتبادل الخربات بني القوات السعودية وقوات دول
وقدّم اللواء الركن القحطاين شكره لرئيس رئاسة مجلس التعاون الخليجي لرفع املستوى التدريبي
هيئة األركان العامة بالسعودية وقادة األركان لجميع القوات املسلحة املشرتكة.
باملجلس لحضورهم لتمرين الختامي.
عقب ذلك شاهد قادة األركان املشاركون من دول
بعد ذلك تم تقديم عرض مريئ لفعاليات التمرين مجلس التعاون الخليجي عرضاً حياً عن املرحلة

الرابعة واألخرية بالذخرية الحية والدفاع الساحيل
وتطهري القرى وتأمينها والقفز الحر وتنفيذ عمليات
الحرب النظامية واإلبرار البحري والهجوم بالنريان،
بعدد من اآلليات الجوية والربية والبحرية من دول
مجلس التعاون الخليجي ،يف عمليات حية مامثلة
ملواجهة عدو حقيقي خالل تنفيذ التمرين الختامي.
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رئيس األركان يشارك في اجتماع رؤساء
األركان بدول التعاون ومصر واألردن وأمريكا
شارك معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي
رئيس أركان القوات املسلحة يف أعامل اجتامع رؤساء
أركان دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مرص
العربية واململكة األردنية الهاشمية إضافة إىل القيادة
املركزية األمريكية والذي عقد يف مدينة تامبا بوالية
فلوريدا األمريكية.
بدأ االجتامع بكلمة الفريق أول جوزيف فوتيل قائد
القيادة املركزية األمريكية التي رحب فيها بالضيوف .
واستعرض االجتامع العديد من املحاور منها ما
يتعلق بالشؤون األمنية واإلقليمية باملنطقة ومحاربة
اإلرهاب والتطرف ،إضافة إىل مواضيع ذات صلة
تهدف إىل تعزيز الجهود املشرتكة يف مواجهة مختلف
التحديات لضامن أمن واستقرار دول املنطقة.
وعىل هامش االجتامع التقى معايل الفريق الركن
حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات

املسلحة الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة
املركزية األمريكية حيث تم بحث آفاق التعاون يف
املجاالت العسكرية إضافة إىل مناقشة عدد من
املوضوعات ذات االهتامم املشرتك.
وأشاد رئيس أركان القوات املسلحة خالل اللقاء

بالعالقات الطيبة القامئة بني دولة اإلمارات العربية
املتحدة والواليات املتحدة األمريكية يف مختلف
املجاالت ،مؤكدا الحرص الدائم عىل تطويرها
وتنميتها وخاصة يف املجاالت العسكرية وتبادل
الخربات وتطويرها.

بدء تمرين الحميمات  10بين القوات البرية
اإلماراتية ونظيرتها الفرنسية
بدأت فعاليات التمرين العسكري املشرتك
«الحميامت  »10الذي أقيم عىل أرض الدولة مبشاركة
وحدات من القوات الربية لدولة اإلمارات والقوات
الربية الفرنسية وذلك يف إطار التعاون والتنسيق
وتبادل الخربات بني دولة االمارات العربية املتحدة
والجمهورية الفرنسية.
ويأيت التمرين ضمن التامرين العسكرية املشرتكة
املتعددة األطراف التي تجريها قواتنا املسلحة عىل
مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة،
بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب املزيد من
الخربات امليدانية ،والعمل عىل توحيد املفاهيم
واملصطلحات العسكرية بني األطراف املشاركة يف
التمرين.
ويهدف التمرين الذي أستمر ملدة ثالثة أسابيع

إىل تعزيز أوارص التعاون والعمل املشرتك ،وتبادل
الخربات يف املجاالت العسكرية ما يسهم يف رفع
القدرة العسكرية القتالية ،وزيادة التنسيق بني
القوات املسلحة اإلماراتية والقوات املسلحة الفرنسية
الصديقة ،انطالقاً من حرص القيادة العامة للقوات

املسلحة الدائم عىل رفع مستوى األداء والكفاءة
وفق اسرتاتيجية واضحة املعامل تهدف إىل االرتقاء
باملستوى العام والجاهزية القتالية لقواتنا املسلحة.
وكانت قد أقيمت العديد من التامرين املشرتكة بني
اإلمارات وفرنسا أظهر فيها الجانبان مستوى عالياً
من االحرتافية يف كل وحداتهام املشاركة يعكس ما
وصل إليه التعاون العسكري بني القوات املسلحة
يف البلدين والذي بني منذ عقود عىل أسس راسخة
تنطلق من الروابط الوثيقة بني الجانبني.
ودأبت القوات املسلحة للدولة عىل تنفيذ مختلف
التامرين املشرتكة مع الدول الشقيقة والصديقة،
وذلك انطالقاً من حرص القيادة العامة للقوات
املسلحة عىل رفع مستوى القدرات والكفاءة القتالية
وفق اسرتاتيجية واضحة املعامل.
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أحمد بن طحنون وناصر الهاملي يكرمان شركاء مبــــــــــــــــــ

كرم اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون
بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية
واالحتياطية ومعايل نارص بن ثاين الهاميل وزير
املوارد البرشية والتوطني الرشكات األكرث تفاعال مع
مبادرة ترسيع توظيف منتسبي للخدمة الوطنية
التي تم اطالقها يف شهر نوفمرب من العام املايض
وذلك من خالل توفري ألف فرصة عمل يف الرشكات
املسجلة لدى القيادة العامة للقوات املسلحة.
جاء ذلك خالل لقاء نظمته وزارة املوارد البرشية
والتوطني يف نادي ضباط القوات املسلحة يف أبوظبي
بحضور ممثلني عن مجموعة من الرشكات وتم
خالله استعراض آخر مستجدات التوطني ضمن
هذه املبادرة والسعي نحو استحداث املزيد من

الفرص الوظيفية.
وأكد اللقاء أهمية ملف التوطني بإعتباره هدفا
اسرتاتيجيا ووطنيا يحظى بإهتامم ودعم ومتابعة
القيادة الرشيدة األمر الذي يتطلب توحيد الجهود
الوطنية وتعزيز الرشاكات بني القطاعني الحكومي
والخاص لتحقيق مستهدفات التوطني يف االجندة
الوطنية لرؤية االمارات .2021
كام أكد عىل مواصلة تنفيذ املبادرة ال سيام من
خالل االستمرار يف تنظيم االيام املفتوحة للتوظيف
نظرا لفاعليتها يف استقطاب منتسبي الخدمة
الوطنية لشغل الوظائف املتوافرة لدى الرشكات
املستهدفة باملبادرة.
وتم خالل اللقاء تكريم الرشكات األكرث تفاعال

مع مبادرة ترسيع توظيف منتسبي الخدمة
الوطنية حيث شمل التكريم الرشكات األكرث توفريا
للشواغر الوظيفية وهي رشكة اإلمارات لألبحاث
والتكنولوجيا املتقدمة ورشكة جلوبال ايرواسبيس
لوجستكس ورشكة اعتامد القابضة ورشكة الخليج
للصناعات الدوائية ،إىل جانب تكريم الرشكات
األكرث عقدا للمقابالت الوظيفية خالل ايام
التوظيف املفتوحة وهي رشكة انرتناشيونال
جولدن جروب ورشكة اعتامد القابضة ورشكة
اإلمارات لألبحاث والتكنولوجيا املتقدمة بينام تم
تكريم الرشكات األكرث توظيفا وهم رشكة اإلمارات
لخدمات االستجابة ومؤسسة نور العني لخدمات
النظافة ورشكة جال لخدمات املالحة الجوية ورشكة
الباهية للتجارة والخدمات ومشاريع قرقاش.
من ناحية أخرى ،وقع اللواء الركن طيار الشيخ
أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة
الخدمة الوطنية واالحتياطية ومعايل نارص بن ثاين
الهاميل وزير املوارد البرشية والتوطني عىل هامش
اللقاء مذكرة تفاهم بني الهيئة والوزارة بشأن
التعاون يف تنفيذ مبادرة «توطني  »360واملرسعات
الحكومية وذلك بحضور معايل محمد بن أحمد
البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع .
تهدف املذكرة إىل تعزيز الرشاكة بني الجهتني
لتنمية قدرات وكفاءات املوارد البرشية الوطنية

ســكان اإلمــارات يستطيعون التحليق بطائـــــــــــــــــ
يستطيع سكان دولة اإلمارات اعتبارا ً من أكتوبر
القادم استئجار طائرات كهربائية ومن ثم التحليق
بها رشط تلقي التدريب الالزم لذلك بحسب
أكادميية التدريب الفني اإلماراتية.
وأوضحت األكادميية بأن التحليق بهذه الطائرات
متاح للشباب من عمر  14عاماً عقب اجتيازهم فرتة
التدريب يف نادي طريان “غنتوت” يف أبوظبي.
وقال الحج سيف الفاليس ،رئيس مجلس إدارة
األكادميية إن تصنيع الهيكل الخارجي للطائرة
الكهربائية تم يف سلوفينيا ..فيام جرى تجميع كامل

الطائرة وتركيب بطارياتها ومحركها الكهربايئ بأيد الطوارئ.
إماراتية  100يف املائة داخل دولة اإلمارات ،مشريا ً وأفاد بأن الطائرة تحتوي عىل دراجتني كهربائيتني،
إىل أن هذه الطائرات صديقة للبيئة وتعد األوىل من يتم حملهام عىل متنها واستخدامهام للتنقل عند
نوعها يف منطقة الرشق األوسط ،وتحمل اسم “ ألفا الهبوط عىل األرض داخل النادي ،فيام ال تتجاوز
الكرتو “.
مدة شحنهام  15دقيقة.
وأوضح أن الطائرة ،التي يصل سعرها إىل  400وتوقع أن تحدث هذه الطائرات تحوالً كبريا ً يف
ألف درهم تستطيع التحليق بارتفاع  13ألف قدم صناعة الطائرات الكهربائية ،موضحاً أنها حصلت
وبرسعة  180كيلومرتا يف الساعة ،وملدة  90دقيقة عىل الرتاخيص الدولية للطريان العام املايض وحلقت
كاملة باستخدام بطاريتني من الليثيوم ،تسمح يف أجواء دولة اإلمارات وأمريكا وأملانيا.
إحداهام بالطريان لنصف ساعة إضافية يف حاالت وأوضح رئيس مجلس إدارة أكادميية التدريب الفني
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ـــــــــــــــــــادرة تسـريع توظيف منتسبي الخدمـة الوطنيـة
وإرشادها مهنياً وفقاً ملتطلبات سوق العمل
الحالية واملستقبلية وزيادة نسبة مشاركة املواطنني
واملواطنات يف القطاع الخاص لقيادة االقتصاد
املعريف التنافيس تحقيقا ملستهدفات األجندة
الوطنية .2021
وحددت مذكرة التفاهم مجاالت عدة للتعاون منها
تقديم ورش يف مجال االرشاد املهني بالرشاكة مع
القطاع الخاص بهدف توحيد الجهود بني الوزارة
والهيئة يف هذا املجال ملنتسبي الخدمة الوطنية
وتعريفهم بأهمية العمل يف القطاع الخاص ،إىل
جانب متكينهم من التعرف عىل املهن املختلفة

واختيار التخصصات واملهن مبا يتوافق مع ميولهم
وقدراتهم الذاتية.
وتتضمن مجاالت املذكرة أيضا التعاون يف منتدى
«توطني  « 360والذي يهدف اىل خلق منصة
حيوية متكاملة للشباب دون سن  30عاماً ترتكز
عىل  4محاور رئيسية هي االرشاد املهني بحيث
يتم توجيه منتسبي الخدمة الوطنية وتزويدهم
باألدوات املطلوبة لتحديد مسارهم املهني ،إىل
جانب التدريب من خالل ورش العمل املعتمدة من
رشكات عاملية وتشمل كل ما يحتاجه الشباب من
مهارات سوق العمل والريادة والتوظيف الذايت.

ــــــــــــــــــرات كهربائيــة في أكتوبر

كام تستهدف املذكرة توعية وتحفيز منتسبي
الخدمة الوطنية من خالل تنظيم حلقات شبابية
تستعرض نجاحات الكوادر الوطنية املبدعة،
ومحارضات عن مفاهيم التدريب امليداين ،إىل جانب
ربط املشاركني بفرص التدريب يف سوق العمل عرب
توفري فرص التدريب امليداين والوظائف الصيفية،
وابراز برامج املؤسسات الوطنية التي تُعزز أهداف
التوطني ،فضال عن التعريف مبعارض وظائف
املستقبل ومراكز املشاريع الريادية بالتعاون مع
رشكات القطاع الخاص والرشكاء اإلسرتاتيجيني.

اإلماراتية أن الطائرة الكهربائية تتوافر بها وسائل
األمان وال يصدر عنها أي ضوضاء أو انبعاثات ترض
بالبيئة ،ومن شأنها املساهمة يف الحد من ظاهرة
التغري املناخي مقارنة بالطائرات التقليدية ،الفتاً
إىل أن الطائرة ستستخدم يف نادي غنتوت بأبوظبي
بغرض التدريب عىل الطريان الذي تصل تكلفته إىل
 100درهم يف الساعة الواحدة.
وأعرب الفاليس عن فخره بقدرة أبناء اإلمارات عىل
اإلبداع واملساهمة يف خدمة البرشية عرب تحويل
ما كان يصنف كخيال علمي إىل حقيقة ملموسة
بإرادتهم وعلمهم وإرصارهم.
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مؤتمر إدارة الطوارئ واألزمات 2019
يختتم أعماله
برعاية كريمة من سمو الشيخ
طحنون بن زايد آل نهيان
مستشار األمن الوطني عقد
مؤتمر إدارة الطوارئ واألزمات
تحت شعار « استشراف مستقبل
إدارة الطوارئ واألزمات  :قدرات
وتحديات « والذي نظمته الهيئة
الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث في فندق سانت
ريجيتس السعديات بأبوظبي
يومي  11و 12مارس الماضي .

وشارك يف املؤمتر أكرث من  1,450مسؤول وخبري
وأكادميي ومبتكر ومشارك من داخل دولة اإلمارات
وخارجها ميثلون الهيئات الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث يف العامل واملنظامت اإلقليمية
والعاملية املعنية بالطوارئ واألزمات والخرباء
واملختصني والجامعات واملعاهد املتخصصة يف ك ٍل
من دولة اإلمارات والخليج العريب واملنطقة والعامل.
كام حرض وشارك يف فعاليات املؤمتر عدد من أصحاب
املعايل الوزراء وكبار املسؤلني وممثيل الوزارت
واملؤسسات الحكومية والرشكاء من داخل الدولة
وخارجها .وتضمن املؤمتر كلامت رئيسية لكل من
معايل الدكتور ثاين بن أحمد الزيودي وزير التغري
املناخي والبيئة ومعايل مريم بنت محمد سعيد
حارب املهريي وزيرة دولة املسؤولة عن ملف األمن
الغذايئ املستقبيل ومعايل أليكساندر خودولييف
النائب األول لوزير الطوارئ  -بيالروسيا ومعايل د.
أنجيلو بوريليل رئيس الدائرة الوطنية للحامية املدنية
رئاسة مجلس الوزراء -إيطاليا وسعادة الدكتور جامل
محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية إلدارة
الطوارئ واألزمات والكوارث.
وأوىص املؤمتر بتطوير االسرتاتيجيات الخاصة
مبنظومة إدارة الطوارئ لتواكب استرشاف املستقبل
يف إدارة الطوارئ واألزمات وفق املغريات العاملية
وتعزيز الجاهزية وتوقع املخاطر املحتملة وتقييمها

عن طريق إعداد نهج استباقي إلدارة األزمات ورسم
السناريوهات اليجاد الحلول االستباقية للتحديات
وتضافر وتوحيد الجهود الدولية ملعالجة مسألة األمن
الغذايئ واسترشاف املستقبل واستخدام التكنولوجيا
وتطوير منظومة األمن الغذايئ وتنويع مصادر الغذاء
وتعزيز جهود الحكومات يف الحد من الهدر وضامن
سالمة الغذاء  .كام أوىص بالتأكيد عىل دور املجتمع
وأهمية تعاون أفراده يف نجاح إدارة الطوارئ والحد
من املخاطر وإيجاد برامج توعوية للجمهور وتطوير
واستمرار تحديث البنية التحتية يف تأمني متطلبات
إدارة الطوارئ واألزمات وتعزيز دور الجهات
الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص واملجتمع
املدين يف هذا املجال وتوحيد وتعزيز دور الحكومات
واملنظامت يف دول مجلس التعاون الخليجي للتنبؤ
بالخطر وبناء قاعدة بيانات مشرتكة باملخاطر
املتوقعة ومستوياتها ومعرفة احتاملية الخطر وتأثريه.
ودعا إىل وضح سياسات وأطر للمساعدات الدولية يف
حاالت الطوارئ من خالل املوارد البرشية واملادية
والتكنولوجية وآلية تنظيم توزيعها بالشكل األمثل
باستخدام الذكاء االصطناعي ملواجهة التحديات
وزيادة دعم البحوث العلمية يف مجال الطوارئ
واألزمات من خالل دراسة أساليب مبتكرة لالستعداد
والجاهزية للمخاطرواالستجابة الفورية والتعايف منها
والرتكيز عىل استخدام أفضل املامرسات للحد من

املخاطر عرب تطوير السياسات واألطر وتطبيقاتها يف
القطاع الحيوي مثال تطبيق إطار سنداي .كام دعا
إىل رفع وترية الجاهزية والتخطيط املسبق إلدارة
الحشود يف الفعاليات واستخدام أفضل الحلول
وتحديد املخاطر املتوقعة واالستفادة من تجارب
أكسبو ميالنو وموسم الحج وتطوير أساليب التصدي
للهجامت االلكرتونية وتعزيز تبادل املعلومات
االستباقية بني الدول واالستفادة من الخربات الرائدة
يف هذا املجال وتطوير نظام اإلنذار املبكر و توظيف
التكنولوجيا الرقمية الستخدامها يف مجاالت التعامل
مع املخاطر والتهديدات.
ويف ختام أعامل املؤمتر رفع املشاركون الشكر
والتقدير إىل القيادة يف دولة اإلمارات عىل ما تبذله
من جهود لتطوير صناعة إدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث وإىل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل
نهيان مستشار األمن الوطني عىل تكرمه برعاية
املؤمتر ،متمنني لدولة اإلمارات قيادة وشعبا املزيد
من التقدم واالزهار .
وعرب املشاركون عن بالغ تقــديرهم وامتــنانهم
لدولة اإلمارات وشعبها وللهيئة الوطنية إلدارة
الطوارئ واألزمات عىل حسن تنظيم املؤمتر واختيار
املواضيع والقضايا األكرث حيوية وجدوى يف صناعة
مستقبل الطوارئ واألزمات ،وكذلك عىل الحفاوة
وكرم الضيافـة .

25

القوات المسلحة تشارك في معرض
االمارات للوظائف 2019
شاركت القيادة العامة للقوات
المسلحة في «معرض االمارات
للوظائف  »2019الذي اقيمت
فعالياته خالل الفترة من  19إلى
 21مارس الماضي ،تحت مظلة
مركز دبي التجاري.

وانطلقت فعاليات الدورة للمعرض بحضور سعاده
عبدالله عيل بن زايد الفاليس املدير العام لدائرة
املوارد البرشية لحكومة ديب الذي زار جناح القوات
املسلحة واطلع عىل ما تقدمه القوات املسلحة
من فرص وظيفية وبرامج تدريبية ونظم تعليمية
متطورة.
كام قام سعادته بالتوقيع االلكرتوين يف املنصة الخاصة
بـ»شكرا ً محمد بن راشد عىل  50عاماً من العطاء
للوطن» والتي شهدت إقباالً من مختلف الرشائح
التي تزور املعرض ،للتعبري عن شكرهم وامتنانهم
للدور املهم الذي قام به سموه طوال  50عاماً متيزت
بالعطاء والتميز والريادة والتي سيس ّجلها التاريخ
ٍ
بحروف من نور ،وما زال يف مسريته يسجل الكث َري
من اإلنجازات ،نظرا ً لكونه قائدا ً مل يقف عند كلمة
املستحيل وح َّولها إىل كلمة واقع وممكن ،الفتني إىل
أن سموه مازال يسطر أمجا َد دولة ويسلك دروباً
مرشقة ألجيال ترفع هاماتها شموخاً وكربياء.
ويف هذا الصدد وانطالقا من إميانها بأهمية التدريب
والتأهيل العلمي التقني وفق قواعد علمية منهجية
متعارف عليها دوليا ،دعت القوات املسلحة كافة
الطالب املواطنني لالنضامم إىل برامج التدريب
املتنوعة لديها خاصة برنامج الدبلوم املهني لعامي
 2019 / 2018والذي سيكون ملدة عام وهو معتمد
من قبل وزارة الرتبية والتعليم والهيئة الوطنية
للمؤهالت.
ويطرح الربنامج العديد من التخصصات منها دبلوم
علوم الطريان ودبلوم صيانة الطائرات ودبلوم هياكل
الطائرات ودبلوم التقنية الجوية ودبلوم الهندسة
اإللكرتوميكانيكية مع توافر النشاطات الواسعة

والرتقيات الدورية والتطور املستمر عىل املستويني
العلمي والعميل.
ووفرت إدارة الجناح ،طريقة إلكرتونية ذكية للتقدم
للوظائف من خالل املعرض حيث تستخدم القارئ
الذيك الذي يقوم بقراءة بطاقة الهوية للشخص
الراغب يف التقدم للوظيفة ومن خالل الجهاز يتم
جلب املعلومات عن الشخص املتقدم.
وتحرص القوات املسلحة من خالل مشاركتها يف
املعرض عىل استقطاب عدد من املواطنني واملواطنات
الراغبني يف االنتساب إىل القوات املسلحة من خالل
تسع وحدات عسكرية منها القوات الربية والبحرية
والجوية والدفاع الجوي وحرس الرئاسة وجهاز حامية
املنشآت والسواحل والطريان املشرتك وقيادة اإلمداد
املشرتك وقيادة الدفاع الكيميايئ وقيادة الحرب

اإللكرتونية واملشاركة يف جميع املناسبات الوطنية
املختلفة.
وأكدت عىل دورها املجتمعي من خالل ما توفره
وحداتها املختلفة من فرص عمل يف تخصصات
مختلفة ألبناء اإلمارات من الراغبني يف االنضامم إىل
صفوفها  -عرب ممثليها يف معرض التوظيف  -موضحة
أن االنخراط يف صفوف املؤسسة العسكرية يعد رشفا
ينطوي عىل سامت فريدة تنبع من قيم اإلمارات
اإلنسانية بحيث بات االنضامم إىل القوات املسلحة
مدخال حيويا ملستقبل أفضل لكل من يلتحق بها.
ويقدم ممثلو الوحدات العسكرية للزوار رشحا وافيا
حول الفرص املتوافرة يف كل وحدة وطبيعة العمل
بها والربامج التدريبية والدراسية التي يلتحق بها
املنضمون إىل هذه الوحدات.
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اختتام مؤتمر «القانون الدولي وحروب القرن الواحد والعشرين»

البواردي :اإلمــارات ماضيـة في تطـويـر القـــــــــــــــ

نظمت وزارة الدفاع مؤتمر «القانون الدولي وحروب القرن
الـ  » 21في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي برعاية
معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع.
حرض املؤمتر معايل اللواء الركن طيار فارس خلف
املزروعي قائد عام رشطة أبوظبي ونخبة من
الخرباء واملتخصصني يف القضايا العسكرية واألمنية
واالسرتاتيجية وعدد من الخرباء الدوليني.
وأكد خرباء ومختصون مشاركون يف مؤمتر «القانون
الدويل وحروب القرن الواحد والعرشين» الذي
نظمته وزارة الدفاع يف أبوظبي ،أهمية تحديث
القانون الدويل ليتوافق مع التهديدات الناشئة إلدارة
األمن العاملي الحايل لتحقيق السالم الدويل ،يف خضم
التغيريات الكبرية التي يشهدها املجتمع الدويل يف
شكل العالقة القامئة بني أطرافه ،ووجود كيانات

وأطراف جديدة تلعب دورا ً يف هذا املجتمع.
وأشاروا إىل أن العامل شهد تغيريات كبرية عىل
الصعيد األمني خالل العقدين املاضيني ،إذ أصبحت
النزاعات املسلحة أكرث تعقيدا ً ،وأصبح العامل يواجه
تصاعدا ً ألعامل اإلرهاب الدويل والحروب الهجينة
والحروب السيربانية مبشاركة قوات غري نظامية من
ميليشيات وعصابات إجرامية وأحزاب مسلحة ،كام
أحدثت التكنولوجيات الحديثة يف السنوات العرش
األخرية تغيريا ً كبريا ً يف أشكال النزاعات املسلحة،
وتط ّورت اآلليات املستعملة من طائرات ودبابات
مسرية وروبوتات وأسلحة ذاتية التحكم وأسلحة

الذكاء االصطناعي وأسلحة سيربانية ،حيث أثار ظهور
تكنولوجيات األسلحة الجديدة عددا ً من األسئلة
القانونية ،مبا يف ذلك أسئلة تتعلق بالقانون الدويل
اإلنساين.
وأكد املؤمتر« ،يجب عىل القانون الدويل أن يقوم
بضبط وتنظيم قواعد سلوك الفاعلني من غري الدول
يف الحروب ،نتيجة تزايد وتعقد أدوارهم يف النزاعات
اإلقليمية والدولية».
عصابات إرهابية مقاتلة
أوضح أحمد عبدالرحمن الجرمن ،مساعد وزير
الخارجية والتعاون الدويل لشؤون حقوق اإلنسان
والقانون الدويل ،أن الرصاع حقيقة إنسانية منذ أن
خلق الله األرض ومن عليها .ورصد السلوك اإلنساين
منذ أن وجدت املجتمعات اإلنسانية حتى الوقت
الحايل تنوعاً يف وسائل القتال وكيفية إدارة الرصاع،
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منها جيوش ،أسلحة تقليدية ،أسلحة إلكرتونية ،وأفراد
املجتمع والشعوب.
وقال «دعا املتخصصون يف إدارة الرصاعات إىل
تقسيمها إىل خمسة أجيال ،تتباين من خالل أساليب
ووسائل مستخدمة فيها األجيال الخمسة لألساليب
والوسائل املستخدمة إلدارة الرصاع ،ففي الجيل األول
تتميز بأنها كانت تدور ومنذ ظهور املجتمع الدويل
منذ عام 1648م .ويف الجيل الثاين تتميز بالتقدم يف
المساعدات اإلنسانية
وسائل القتال ذات قوة تدمريية كبرية ،سواء كانت
برية أو بحرية أو جوية» .وأضاف «بالنسبة للجيل أكد العميد الركن حقوقي سامل جمعة الكعبي ،مدير
الثالث ،ظلت األساليب متفقة مع الجيلني السابقني ،القضاء العسكري ،أن القوات املسلحة هي الحصن
فالعدو محدد ومعروف ،ولكن تقدمت فيه وسائل الحصني والدرع املنيع أمام أعداء الوطن ،ولها
القتال تقدماً رهيباً ،ودخل فيه عنرص التكنولوجيا خصوصياتها وأرسارها التي يجب املحافظة عليها،
واستخدام األقامر الصناعية واستحداث أساليب لذا فإن إنشاء القضاء العسكري بالقوات املسلحة،
جديدة يف توجيه السالح».
وتفعيل دوره أصبح من األهمية البالغة التي يحرص
وأشار إىل أن الجيل الرابع سجل الطفرة الحقيقية ،الجميع عليها.

فالرصاعات يف الجيل الرابع تتمثل يف عدم اعتامدها
دامئاً عىل الجيوش النظامية يف القتال ،من خالل
عصابات إرهابية مقاتلة ،إما انطالقاً من أفكار مذهبية
أو عن طريق قوات من املرتزقة ،وشهدت املنطقة
حروباً من هذا النوع ،حيث باتت بعض الدول
تستعني مبيليشيات ،مثل ما تقوم به إيران للبحث عن
مناطق النفوذ يف الدول العربية.

وقال «شهد التاريخ اإلنساين عرب الزمن العديد من
األزمات والرصاعات والحروب ،حيث أصبحت لغة
القوة هي الكلمة العليا ،وارتكبت الكثري من الجرائم
بحق البرشية ،ما استدعى وقوف املجتمع اإلنساين
مبختلف أطيافه لترشيع قوانني دولية إنسانية تهدف
لحامية البرش وحقن الدماء».
وأضاف« :أسهمت الترشيعات الساموية ،خاصة
رشيعتنا اإلسالمية الغراء ،يف وضع اللبنات األوىل
للمبادئ والقوانني الدولية اإلنسانية ،حيث وضعت
أحكاماً كاملة للتخفيف من معاناة اإلنسانية أثناء
الحروب ،ووضعت مواثيق القانون الدويل اإلنساين
لكل فئة من الفئات املشمولة بالحامية نظاماً قانونياً
محددا ً يقوم عىل مبدأ املعاملة اإلنسانية».
ولفت إىل أن الساحة الدولية تشهد تزايدا ً ملحوظاً
يف مناطق النزاعات املسلحة ،ونرى يوماً بعد يوم
مزيدا ً من الضحايا التي نتجت عن استمرار تلك
النزاعات ،وأن القانون الدويل اإلنساين هو القانون
الواجب التطبيق عىل تلك النزاعات املسلحة ،سواء
كانت دولية أو غري دولية ،بهدف حامية ضحايا
هذه النزاعات ،سواء أكانوا جرحى أم مرىض أم
غرقى أم أرسى حرب أم مدنيني أو عاجزين عن
القتال ،وكذلك حامية األعيان واملمتلكات التي
ليست لها عالقة مبارشة بالعمليات العسكرية،
ووضع قيود عىل وسائل استخدام القوة العسكرية
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الفقر يبقى واقعاً ملاليني من الناس حول العامل ممن
يعانون وترية النزاعات املسلحة وأنواعاً أخرى من
العنف عىل الرغم من الجهود التي تبذلها العديد
من الدول واملنظامت ،إال أنها مستمرة يف أنحاء العامل
كافة.
وأشارت إىل أن هذه النزاعات املسلحة تهدد تطور
الدول واملناطق واإلنسان بسبب تأثرياتها املبارشة
وغري املبارشة عليهم .الفت ًة إىل أن التداعيات اإلنسانية
موجودة يف الئحة طويلة ،منها االعتداءات عىل
املدنيني وتدمري املنازل واملدن ،االعتقال غري القانوين،
فصل العائالت ،انعدام األمن ،خرق قوانني الحرب
والتي جميعها تدمر أساس البنية التحتية والصحة
والتعليم والتنمية االقتصادية يف الدول.

أثناء إدارة العمليات العسكرية.
وأوضح الكعبي ،خالل جلسته ،تحديات تطبيق
القانون الدويل اإلنساين أثناء النزاعات املسلحة ،والتي أوضح الدكتور وليام بوثبي ،زميل مساعد يف مركز
تحتاج للتصدي لها بنصوص قانونية متطورة إذا كان جنيف للسياسة األمنية ،أن العملية اإللكرتونية
القانون الدويل اإلنساين ال يفي مبجابهتها يف الوقت التي تشكل تهديدا ً أو استخداماً للقوة ضد السالمة
الراهن لحداثة تلك التحديات عىل الساحة الدولية .اإلقليمية أو االستقالل السيايس ألي دولة ،أو بأي
ومن هذه التحديات الهجامت واألعامل اإلرهابية أثناء طريقة أخرى تتعارض مع مقاصد األمم املتحدة تعترب
النزاعات املسلحة ،وتزايد أعداد الجامعات املسلحة غري قانونية.
بتعددية مسمياتها وعقائدها وأفكارها املتطرفة ،وقال «ال يوجد يف الوقت الراهن قانون متفق عليه
مشريا ً إىل أن دولة اإلمارات أول دولة أصدرت قانون عاملياً لتأطري الحرب يف الفضاء السيرباين خصيصاً ،لكن
يمُ كن االجتهاد لتكييف القواعد الحالية للقانون الدويل
اإلرهاب يف الرشق األوسط يف عام .2004
من أجل تنظيم الحروب السيربانية».
حماية المدنيين
ولفت إىل أن استخدام القوة ضد دولة أخرى أمر ُمجرم
وفيام يتعلق بجهود دولة اإلمارات العربية املتحدة يف ميثاق األمم املتحدة ،ومينع ميثاق األمم املتحدة
النزاعات والحروب
ودورها يف مجال القانون الدويل اإلنساين ،أكد التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ،وهذا ينطبق
الكعبي أن دولة اإلمارات تؤمن بأهمية احرتام عىل الفضاء السيرباين ،وهناك استثناءان واضحان ،من جانبه ،أوضح خوان كارلوس رامرييز غوميز،
قواعد القانون الدويل اإلنساين ليس لكونه التزاماً وهو الرد عىل الهجوم املسلح ،حيث يُسمح للدولة املندوب اإلقليمي للقوات املسلحة واملنظامت
دولياً فحسب ،وإمنا لحرصها الشديد عىل حامية باستخدام قواتها للدفاع عن النفس والذي يجب أ ْن املسلحة يف دول الخليج واليمن يف اللجنة الدولية
املدنيني أثناء النزاعات املسلحة ،ورغم التحديات يكون فورياً ،وإ ْن تأخر الرد ،سيكون ردا غري قانوين.
للصليب األحمر ،أن معظم مناطق النزاعات والحروب
التي تواجهها الدولة يف هذا الصدد ،إال أنها تبذل
ال تأخذ بعني االعتبار املدنيني يف هذه املناطق ،والذين
الفقر يبقى واقعاً
قصارى جهدها من أجل التصدي لتلك التحديات
يعتربون الجزء األهم والحلقة األضعف.
من خالل مؤسساتها ذات الصلة بُغية حامية واعتربت صويف باريب ،رئيس مكتب اللجنة الدولية وقال« :أنتمي إىل اللجنة الدولية للصليب األحمر،
املدنيني بفئاتهم كافة من ويالت النزاعات املسلحة ،للصليب األحمر يف اإلمارات ،أن مناقشة األحداث ونحن لجنة مستقلة ومحايدة تضمن الحامية
وأن دولة اإلمارات العربية املتحدة تعترب من الحالية الحقيقة وأهمية القانون الدويل اإلنساين ،من واملساعدة يف املجال اإلنساين لضحايا النزاعات
الدول السباقة التي أولت عناية خاصة لتطبيق أكرث األمور إلحاحاً يف الوقت الحايل ،وهناك اتفاق أن املسلحة وحاالت العنف األخرى ،ال نشارك يف
القانون الدويل اإلنساين ،وذلك عرب جملة املبادرات الحديث يف هذا اإلطار يعترب معقدا ً وهشاً ،ويشهد السياسة ألننا محايدون ،ولسنا جزءا ً من األطراف
وترية تقدم واضحة للجميع ،ومن جهة أخرى فإن املحاربة».
واالتفاقيات والتعاون ،وتشكيل اللجان.
العمليات اإللكترونية

29

الخطوط الحمر في العالقات الدولية

بقلم  :د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك
ورئيس قسم العلوم السياسية -
جامعة اإلمارات
binhuwaidin@hotmail.com
إن منظومة العالقات الدولية
تقوم على أسس ومبادئ تنظم
عالقة الدول بعضها ببعض ،وتمثل
هذه األسس والمبادئ خطوط
حمر من المفترض أال يتم تجاوزها
من األطراف الدولية .ولعل أهم
أساس في العالقات الدولية هو
المصلحة الوطنية التي تجسد أمن
واستقرار الدول.

وجميع الدول يف النظام الدويل لديها مصالح
وطنية تُعترب محورية لبقائها ككيانات سياسية،
واإلرضار بها يُع ُد خرقاً خطريا ً من شأنه أن يؤدي
إىل عواقب وخيمة ال ترض بدولة معينة وحسب
بل يترضر منها النطاق اإلقليمي والدويل.
لذلك فإن الدول تحاول دامئاً فهم املصلحة الوطنية
للدول األخرى والعمل عىل عدم تجاوزها .والنظام
الدويل الذي نعيشه اليوم من املفرتض أن يكون
قامئاً عىل مبدأ سالم ويستفاليا  ،1648وهو السالم
الذي أطرت لها معاهدة ويستفاليا التي وقعت
يف ذلك العام لتُقي َم مفهوماً جديدا ً يف العالقات
الدولية قوامه الدولة الوطنية ورضورة احرتامها
ككيان سيايس مستقل ذو سيادة عىل أرضه وشعبه.
فهذا النظام أقام ما ميكن اعتباره خطوط حمر يف
العالقات بني الدول أساسها احرتام الدولة الوطنية
وسيادتها عىل أرضها وشعبها .فالعيش بسالم وأمن
واستقرار يتطلب االلتزام بهذه الخطوط الحمر.
إال أن الحالة العاملية التي نعيشها اليوم والتي
خلقت حالة من الفلتان األمني يف العديد من
مناطق العامل إمنا سببها الرئيس هو تجاوز الدول
لتلك الخطوط الحمر وإعطاء نفسها األحقية
للتحرك خارج نطاقها الجغرايف .لقد فهم العامل
ذلك يف فرتة الحرب الباردة بني الواليات املتحدة
واالتحاد السوفيتي ،حيث أعطتا تلك القوتني
نفس ُهام الحق يف التدخل يف شؤون الدول األخرى
وخلق خطوط حمر جديدة تتجاوز الخطوط
الحمر التي خلقتها معاهدة ويستفاليا .لذلك
انقسم العامل بشكل كبري إىل معسكرين ،غريب
بقيادة الواليات املتحدة ورشقي بقيادة االتحاد
السوفيتي .ودخل العامل يف عهد منظومة خطوط
حمر جديدة تؤطر إىل إنشاء مناطق نفوذ لكل
قوى من القوتني الرئيسيتني يف العامل.
لكن الوضع مل يتوقف عند ذلك الحد بل أنه ومع
سقوط االتحاد السوفيتي برز نظام دويل جديد
خرجت من خالله قوى جديدة رئيسية وأخرى
فرعية ،وجميعها تسعى إىل خلق خطوط حمر
جديدة لنفسها تتجاوز الخطوط الحمر التي خلقها
سالم ويستفاليا والخطوط الحمر التي خلقتها
الحرب الباردة .فعىل سبيل املثال نجد يف الحالة

الرشق أوسطيه بروز إيران كالعب إقليمي يعمل
عىل خلق خطوط حمر له بالتدخل يف شؤون
الدول األخرى مثل لبنان وسوريا والعراق واليمن
وغريها من الدول متجاوزا ً مبدأ احرتام سيادة
الدولة .علامً بأن مثل هذه الدول مل تكن جميعها
تحت دائرة مناطق النفوذ اإليرانية .كانت عالقة
العرب مع إيران يف فرتة الشاه أكرث استقرارا ً ألن
إيران يف تلك الفرتة كانت مهتمة مبناطق نفوذها
والتي كانت ترتبط بشكل أوسع يف حدودها
الشاملية والرشقية فيام كانت تتشارك النفوذ
يف بحر الخليج العريب مع الدول العربية املطلة
عىل الخليج .وكانت هذه املعادلة محرتمة من
كافة األطراف .إال أن مجيء اإلسالميني وتوسعهم
بربنامجهم اإلسالمي السيايس عمد إىل تجاوز
مناطق النفوذ وخطوط الحمر التقليدية تلك من
أجل خلق مناطق نفوذ وخطوط حمر جديدة
يف املنطقة .فالتدخل يف لبنان وسوريا ومن ثم
العراق واليوم يف اليمن هو تجاوز واضح وصارخ
للخطوط الحمر التي كانت قامئة يف عالقة العرب
مع إيران .لذلك فمن املنطقي جدا ً أن نجد ردة
فعل القوى العربية غاضبة ورافضة لذلك التجاوز
اإليراين .فالدول العربية مل تتجاوز الخطوط الحمر
مع إيران إال يف الحالة العراقية عندما قامت الحرب
بني البلدين ،غري ذلك ظلت الدول العربية ملتزمة
مببدأ مناطق النفوذ واحرتام الخطوط الحمر .إال
أن إيران تجاوزت ذلك وسعت لفرض نفوذها عىل
العراق وسوريا ولبنان واليمن .وحدث ما حدث
من حالة فلتان أمني صارخ يف املنطقة.
لذلك نقول بأن عودة الخطوط الحمر مطلب
أسايس ورضوري لتحقيق األمن العاملي .وال ميكن
ان يتحقق ذلك يف ظل غياب سالم جديد يؤطر
ملثل هذه الخطوط بشكل جديد يتامىش مع
الوضع العاملي الراهن .وحتى لو أخفق العامل
يف تحقيق ذلك فإن مثل هذه املعادلة ميكن أن
تتحقق يف اإلطار اإلقليمي من خالل قيام دول
إقليم معني بوضع خطوط حمر ومنظومة سالم
جديدة تساهم يف تحقيق األمن واالستقرار يف
منطقتهم.
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األخبار

بدء المؤتمر السنوي الـ 24لـ «اإلمارات للدراسات»

جمال سند السويدي :نستشرق المستقبل
بتحدياته وفرصه

افتتح سعادة الدكتور جمال سند السويدي ،مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية أعمال المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للمركز» حوار أبوظبي :تحديات وفرص
التغيير في القرن الحادي والعشرين».
استهل املؤمتر أعامله بكلمة ترحيبية لسعادة الدكتور
جامل سند السويدي ،أكد خاللها أن هذا املؤمتر
يعكس إدراك املركز املتعاظم ألهمية استرشاف
املستقبل حتى ميكننا معرفة ما يحمله من تحديات
وفرص ،ومن ثم طرح الرؤى والتوصيات الكفيلة
مبواجهة هذه التحديات ،وتعظيم االستفادة من تلك
الفرص ،وذلك عىل النحو الذي يسهم يف دعم صانع
القرار يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وهو أحد
األهداف األساسية التي يسعى املركز إىل تحقيقها.
وأضاف سعادته « :لقد حرصنا ونحن نعد جدول
أعامل هذا املؤمتر عىل أن يناقش القضايا األساسية
املؤثرة يف صياغة املستقبل العاملي ،ولكننا مل ننس يف
الوقت نفسه مناقشة قضيتني مهمتني للغاية بالنسبة
لنا يف العامل العريب ،وهام :قضية الهوية الوطنية يف

ظل التغريات العاملية ،وقضية التغيري ومستقبل
اللغة العربية ،حيث ال يخفى عىل أحد ما تتعرض
له الهويات الوطنية الفرعية ،بشكل عام ،يف النظام
العاملي الراهن من تحديات وجودية ،تتطلب بذل
كل الجهود املمكنة للحيلولة دون محو هذه الهويات
وذوبانها».
ثم ألقى سعادة اللواء الركن طيار رشاد محمد
السعدي ،قائد كلية الدفاع الوطني  ،الكلمة
الرئيسية للمؤمتر ،التي أكد فيها أن املؤمتر السنوي
الرابع والعرشين ملركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االسرتاتيجية يتضمن محاور متميزة ترسم مالمح
واقعية للحارض واملستقبل ،ما يوفر ركائز مهمة
ملراجعة وإعداد السياسات والخطط االسرتاتيجية التي
تتقاطع فيها عنارص تقييم وتحليل البيئة االسرتاتيجية

مع واقع املوارد املادية والبرشية ،وسبل ووسائل
تحقيق األهداف املخططة يف خضم قفزات تقنية
متوالية ،وتنافس دويل تخوضه القوى العاملية الرئيسية
من خالل توظيف واستخدام آليات اسرتاتيجية
وأدوات متجددة وحديثة ،وأساليب مبتكرة ورمبا غري
مسبوقة تتجاوز يف بعض مراحلها القوانني واألعراف
الدولية السائدة ،وقيم األمم والشعوب وحضاراتها
يف نزعة رشسة لتحقيق مآربها وبلوغ غاياتها ،وفرض
التغيري كواقع مسلم به.
وأشار سعادته إىل أن البيئة األمنية االسرتاتيجية
يعرتيها الكثري من التحديات الحقيقية والصعوبات
غري املسبوقة ،ولكن بالقدر الذي عظمت فيه
التحديات فإنه من اإلنصاف أيضا اإلقرار بظهور
الكثري من الفرص الواعدة التي تبرش مبستقبل مزدهر
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لكافة الدول التي تسعى الستثامر ذلك ،مؤكدا أن
التغريات التي تشهدها املنطقة والعامل تفرض رضورة
لعب أدوار تشاركية من قبل الحكومات واملنظامت
واألفراد ومراكز الفكر يف سبيل السيطرة عىل بعض
نتائجها وإفرازاتها ذات التأثريات شديدة الخطورة،
ولن يتحقق ذلك إال من خالل التخيل نسبيا وتدريجيا
عن السياسات االنطوائية والكالسيكية ،والقيام بأدوار
جامعية تتطلب التحيل باإلرادة الجادة والعزم
والشفافية ،والتعاون وبذل جهود واقعية تستند
إىل رصد موارد كافية ،وإعداد اسرتاتيجيات وخطط
متوسطة وبعيدة األمد.
وعقب ذلك ،بدأت فعاليات الجلسة األوىل للمؤمتر،
التي حملت عنوان «التكنولوجيا الحديثة ومستقبل
الطاقة» ،ترأسها الدكتور إبراهيم الحجري ،مدير كلية
اإلمارات للتطوير الرتبوي  ،وتحدث يف هذه الجلسة
الدكتور ستيفن غريفيث ،النائب األول لرئيس األبحاث
والتطوير ،وأستاذ مامرس ،جامعة خليفة للعلوم
والتكنولوجيا ،بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،الذي
تناول يف ورقته العالقة بني التكنولوجيا ومستقبل
الوقود األحفوري ،مشريا إىل أن الوقود األحفوري ظل،
مع تغري نسبي قليل ،مسيطرا لعقود من الزمن عىل
سوق الطاقة العاملي؛ إال أن هذا الوضع بدأ يتغري اآلن؛
حيث متهد التطورات املتسارعة يف مجال التكنولوجيا
الطريق ملستقبل يكون االعتامد فيه منصبا أكرث عىل
مصادر الطاقة املنخفضة الكربون .الفتا النظر إىل أنه
وعىل الرغم من أن الوقود األحفوري سيواصل لعب
دور مهم يف منظومتنا للطاقة يف املستقبل؛ فإن ظهور
أنظمة الطاقة األكرث نظافة وانتشارا واعتامدا عىل
التقنيات الرقمية هو أمر حتمي.
كام تحدث يف هذه الجلسة أيضا عدنان أمني ،املدير
العام للوكالة الدولية للطاقة املتجددة «آيرينا» ،الذي
استرشف يف ورقته البحثية آفاق التطور يف مجال
الطاقة املتجددة ،مشريا إىل أن قطاع الطاقة العاملية
يشهد تغريا متسارعا نتيجة للنمو غري املسبوق للطاقة
املتجددة؛ والتي يعزز جدواها انخفاض التكلفة،
واالبتكارات املستمرة يف مجالها؛ حتى أصبحت مصدر
الطاقة الرئييس لتلبية الحاجات املتزايدة من الطاقة.
وأكد املدير العام لـ»آيرينا» أن االبتكارات يف مجال
التحول الرقمي والبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي
تخلق آفاقا جديدة لتشغيل أنظمة الطاقة الذكية
التي تعتمد بشكل كبري عىل مصادر الطاقة املتجددة،
فضال عن الرضورة امللحة ملعالجة ظاهرة التغري

الهويات الوطنية
الفرعية في العالم
تواجه تحديات
وجودية
جمال سند السويدي

التغيرات العالمية
تفرض ضرورة لعب
أدوار تشاركية من
قبل الحكومات
والمنظمات
رشاد محمد السعدي

املناخي ،التي تعطي زخام جديدا لإلقبال عىل الطاقة
املتجددة ،ومن هنا يزداد حرص الدول عىل التعجيل
باستخدام مصادر الطاقة املتجددة .وأشاد املدير العام
لـ «آيرينا» بتجربة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف
مواكبة التطورات ،وسعيها الحثيث إىل زيادة مصادر

الطاقة املتجددة املتوافرة لديها بكرثة.
أما الجلسة الثانية للمؤمتر ،فجاءت تحت عنوان
«التغيري واألمن» ،ترأسها سعادة مقصود كروز ،املدير
التنفيذي ملركز هداية ، ،وتحدث فيها الدكتور ناثان
تورنتو ،أستاذ مشارك ،كلية الدفاع الوطني ،بدولة
اإلمارات العربية املتحدة ،واستعرض يف ورقته العالقة
بني التكنولوجيا والتغري يف طبيعة الحروب ،مشريا إىل
أنه حتى يومنا الحارض أثر عامالن يف طريقة القتال
يف الحروب؛ وهام :التكنولوجيا والتنظيم البرشي،
ويتم الجمع بني العاملني معا؛ لتحديد شدة الفتك
يف ساحة املعركة ،وهي التي كانت عنارصها األساسية
يف املايض ،التخفي والتسرت وقوة النريان واالتصاالت،
وقد متحورت شدة الفتك ،بعد عملية عاصفة الصحراء
عىل وجه الخصوص ،حول أساليب املراقبة واالستطالع
املتقدمة ،وكذلك دقة قوة النريان؛ من أجل تحديد
موقع العدو وتدمريه .وتوقع الدكتور تورنتو أن يكون
للتنظيم البرشي أثر يف طبيعة الحروب يف املستقبل
أكرب من التكنولوجيا املتوافرة ،وسيسعى صناع القرار
إىل الرتكيز عىل بناء مؤسسات اجتامعية ومنظومات
تعليمية قوية ،تساعد األفراد عىل تعلم كيفية تطوير
مهارات اإلبداع وتنمية قدرات التفكري النقدي املميز
لديهم .وبعبارة أخرى سينصب الرتكيز بدرجة أكرب
عىل تعليم عدد أكرب من األطفال ،يف حني يقل التوجه
نحو رشاء األسلحة.
وتحدث يف الجلسة الثانية أيضا الدكتور جون أنتوين
هاردي أستاذ مساعد ،برنامج األمن الوطني ،أكادميية
ربدان ،بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،الذي قدم
ورقة حملت عنوان «التكنولوجيا واألمن الداخيل»،
أكد خاللها أن التكنولوجيا هي قوة الدفع الرئيسية
للتغيري يف عمليات األمن الداخيل؛ فهي تأيت بقدرات
جديدة ،وتخلق فرصا لجمع وتحليل قدر أكرب من
املعلومات واالستخبارات واألدلة ،وتوجد طرقا مبتكرة
ومتطورة للكشف واملراقبة والتحديد والتحليل ذات
تأثري مبارش يف األمن الداخيل؛ وهذا يحقق مزايا عدة،
عىل رأسها توفري أدوات وأشكال جديدة من البيانات،
ووسائل جديدة للوصول إىل املعلومات وفهمها ،غري
أنها كذلك تضع تحديات أخرى كرضورة التأكد من
امتالك الهيئات املهارات واملوارد املطلوبة الستغالل
التكنولوجيا االستغالل الفاعل ،والتأكد من مواكبتها
االبتكار العمليايت ،واملبادرة إىل اتخاذ اإلجراءات
املضادة االستباقية كلام أمكن ذلك .وأكد الدكتور جون
أنتوين هاردي أنه وبرغم هذه التحديات؛ فإن دولة
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اسماعيل محمد البلوشي
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اإلمارات ستواصل مواقفها الثابتة والراسخة في دعم
ونجدة األشقاء في اليمن ،وتقديم العون الالزم لهم
بشتى أشكاله وأنواعه لمواجهة مختلف التحديات
والتهديدات.
فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ وحاضر ومستقبل مشترك،
وإن األحداث مهما تعاظمت لن تثنينا عن القيام بواجبنا
األخوي والديني والعروبي واإلنساني تجاه أشقائنا في
اليمن ،بل على العكس ستزيدنا عزيمة وإصرار لتحقيق
قصة النصر كاملة.
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الجبير  :نأسف الستمرار االنقالب الحوثي
على الشرعية في اليمن
قال معايل عادل بن أحمد الجبري وزير دولة للشؤون
الخارجية يف اململكة العربية السعودية الشقيقة
املتحدث عن املجموعة العربية يف الدورة الـ 46
ملجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي « إننا
نأسف الستمرار انقالب مليشيات الحويث اإلرهابية
عىل الرشعية يف اليمن ونجدد دعمنا ملساعي األمني
العام لألمم املتحدة للوصول إىل حل سيايس يف اليمن
وما متخض عنه اتفاق السويد الذي يعد خطوة مهمة
يف عودة الرشعية يف اليمن».
وأكد معاليه أن املجموعة العربية ثابتة عىل موقفها حدود  1967وعاصمتها القدس الرشقية.
الداعم لحق فلسطني يف إقامة دولتهم املستقلة عىل وقال معاليه إن اإلرهاب والتطرف من أهم

التحديات التي تواجه العامل بأرسه حيث مل تسلم
منطقتنا منه وتدعو الدول العربية يف هذا اإلطار إىل
تكثيف التعاون الدويل من أجل القضاء عىل اإلرهاب
وتجفيف منابعه.
وأضاف أن إيران تواصل نهجها يف التدخل يف
شؤون الدول ودعم اإلرهاب وتواصل احتالل الجزر
اإلماراتية الثالث “طنب الكربى وطنب الصغرى وأبو
موىس” ..مشريا إىل أننا نؤكد بشكل مطلق سيادة
دولة اإلمارات عىل جزرها الثالث.
وأكد دعم الدول العربية لجهود منظمة التعاون
اإلسالمي يف التصدي ملا يعرف باإلسالموفوبيا.

وزير الخارجية اليمني  :مليشيا الحوثي تعيق
دخول مواد غذائية تكفي لـ  4ماليين شخص
أكد معايل خالد اليامين وزير الخارجية اليمني أن
مليشيات الحويث ترفض تنفيذ بنود اتفاق إستكهومل
وخاصة فتح املمرات اإلنسانية اآلمنة إلدخال القمح
واملواد الغذائية التي ترتاكم يف مطاحن البحر األحمر
..مشريا إىل أن هذه املواد الغذائية تكفي لقرابة
أربعة ماليني نسمة من أبناء اليمن.
وقال معاليه عىل هامش أعامل الدورة الـ 46
ملجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي التي
انطلقت يف أبوظبي  -إن هذه املواد الغذائية قاربت
عىل الفساد وأعربنا عن استعدادنا لنقلها عرب مناطق
الجيش الوطني اليمني وحتى اآلن مل نحصل عىل رد
من األمم املتحدة حول هذا األمر.
وأكد معاليه أن مليشيات الحويث ترفض السالم
وتعيق تنفيذ اتفاقية السويد وعىل األمم املتحدة
الخروج عالنية للكشف عن الطرف الذي يقوض
عملية السالم يف اليمن ويواصل نهب مقدرات
الشعب اليمني.
وقال انتهى املوعد املفرتض إلمتام املرحلة األوىل

من خطة إعادة االنتشار وال تزال املليشيات ترفض
االنسحاب من ميناء الصليف وميناء رأس عيىس دون
إبداء أسباب» .وتساءل اليامين عن كيفية تحقيق
السالم يف اليمن مع وجود طرف انقاليب يرفض مبدأ
االنسحاب ويواصل تعنته ..وأضاف  “ :أنه ال ميكننا
امليض قدما يف جولة قادمة يف عملية السالم مع
وجود طرف يرفض عملية السالم برمتها ويضع دامئا
العراقيل من أجل عدم تنفيذ بنودها».
وقال معاليه  “ :أكدنا أكرث من مرة أن الزخم الذي
تحقق يف استكهومل ينبغي أن يتواصل ونستفيد منه
من أجل امليض قدما يف عملية السالم املبني عىل

مرجعية القانون الدويل ومخرجات الحوار الوطني
واملبادرة الخليجية».
وأضاف  “ :نؤمن بأن الفرصة سانحة للسالم اليوم
أكرث من أي وقت مىض إال أننا نرى يف املقابل رشيكا
يرفض هذا األمر ويستمر يف تحدي املجتمع الدويل
عالنية “ ..مشريا إىل أن مليشيات الحويث تستخدم
كل يوم لغة وتختلق أعذارا جديدة من أجل عرقلة
عملية السالم والهروب من االلتزامات املفروضة
عليها .وطالب املجتمع بتحمل مسؤولياته وإلزام
مليشيا الحويث بتنفيذ ما متخض عنه اتفاق السويد
..وقال يف هذا الصدد  ”:نحمل املبعوث األممي
املسؤولية كاملة ونطالبه بإعالن أن مليشيا الحويث
ترفض تنفيذ بنود االتفاقية».
وحذر اليامين من أن استمرار الوضع عىل ما هو
عليه يعني استمرار العنف وتدمري مقدرات الشعب
اليمني وفقدان الزخم الذي تولد بعد اتفاق
استكهومل.
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الحــرب ضــد «القــاعــدة»
مفتــوحـة ومستمـرة

أكدت قيادات محلية وأمنية يف محافظة أبني ،امليض
قدماً يف محاربة اإلرهاب واجتثاث الخاليا اإلجرامية
املرتبطة بتنظيم «القاعدة» ،مشريين إىل أن الحرب
مع التنظيم اإلرهايب مفتوحة ومستمرة يف ظل الدعم
واملساندة التي تقدمها قوات التحالف العريب لتعزيز
االستقرار يف املناطق املحررة.
وأكد نائب محافظ أبني ،أمني عام املجلس املحيل
مهدي الحامد ،خالل حفل التأبني الذي أقيم لنائب
قائد قوات الحزام األمني فهد غرامة الذي اغتيل
برصاص إرهابيني منتصف ديسمرب املايض ،أن قوات
الحزام األمني والتدخل الرسيع يف أبني وبقية األجهزة
األمنية األخرى تلعب دورا ً محورياً يف استتباب األمن
وإعادة السكينة العامة ملديريات املحافظة كافة،
مشريا ً إىل أن القوات األمنية تبذل جهودا ً كبرية يف
حفظ األمن ومالحقة فلول التطرف واإلرهاب يف
عموم مديريات ومناطق املحافظة .وأضاف أن
«إعادة األمن واالستقرار دفعت بعجلة التنمية
إىل األمام من خالل املشاريع التنموية التي جرى

ويجري تنفيذها يف عدد من مديريات أبني» ،مثمناً
الدعم واملساندة الكبرية التي تقدمها دول التحالف
العريب يف إسناد األجهزة األمنية للقيام مبهامها يف
ترسيخ األمن واالستقرار ومحاربة اإلرهاب والتطرف،
وتقديم الدعم التنموي واإلنساين لتطبيع األوضاع يف
مختلف املجاالت.
بدوره ،أكد قائد قوات الحزام األمني والتدخل الرسيع
يف أبني العميد عبداللطيف السيد ،أن الحرب التي
تعيشها أبني ضد «القاعدة» هي حرب فاصلة وال
رجعة عنها حتى إنهاء وجود التنظيم اإلرهايب وإعادة
االستقرار إىل املحافظة بشكل كامل ،وقال إن قوات
الحزام األمني والتدخل الرسيع قدمت تضحيات
كبرية من أجل أن تعيش أبني حرة ومستقرة بعيدا ً
عن اإلرهاب والتطرف .وأكد أن محافظة أبني مؤمنة
وتعيش أوضاعاً مستقرة ،وأن العمليات األخرية التي
شهدتها مناطق املحافظة الوسطى أو املحفد ما هي
إال خاليا إرهابية تحاول إثبات حضورها ،وسيتم
تعقبها والقضاء عليها الفرتة املقبلة.

قرقاش :دور اإلمارات في اليمن «تاريخي»
أكد معايل الدكتور أنور قرقاش ،وزير الدولة للشؤون الخارجية ،الدور التاريخي لإلمارات يف اليمن،
وقال يف «تغريدة» عىل حسابه يف موقع التواصل االجتامعي «تويرت»« :الدور اإلمارايت يف اليمن
تاريخي ومرشف وشجاع ،موقف دولة املواقف ،واستجابة فورية لدعوة خادم الحرمني يف عاصفة
الحزم ،ومساهمة يف دعم موقف الرشعية وتقويض االنقالب الحويث ،دور ساهمت فيه اإلمارات
باإلرادة السياسية والرجال واملال ،هذا هو املخترص املفيد».

قلق أميركي من
عرقلة الحوثي إعادة
االنتشار في الحديدة

عربت الواليات املتحدة األمريكية ،عن قلقها
من التطورات الحاصلة بعد جلسة مجلس
األمن الدويل األخرية والتي تشري بوضوح إىل
عرقلة الحوثيني لتنفيذ خطة إعادة االنتشار
يف الحديدة غرب اليمن ،واتفاقية استوكهومل.
جاء ذلك عىل لسان السفري األمرييك لدى
اليمن ،ماثيو تولر ،أثناء لقائه وزير الخارجية
اليمني ،خالد اليامين ،لبحث مستجدات
الوضع عىل ضوء الجلسة املغلقة التي عقدها
مجلس األمن الدويل حول اليمن.
وأكد املسؤول األمرييك أن املجتمع الدويل
يتحدث بصوت واحد حول أهمية تنفيذ
اتفاقية استوكهومل باعتبارها املدخل الوحيد
لبناء الثقة والوصول إىل حل شامل يقوم عىل
املرجعيات املتوافق عليها ،وفق ما نقلته عنه
وكالة األنباء اليمنية الرسمية .ونوه باملرونة
الكبرية التي أبدتها الحكومة اليمنية وتعاونها
الكامل مع املبعوث األممي ولجنة إعادة
االنتشار.
بدوره ،قال وزير الخارجية اليمني ،إنه
«أصبح من الواضح متاما اليوم للمجتمع
الدويل أن ميليشيات الحويث االنقالبية هي
الطرف املعرقل لتنفيذ اتفاقية استوكهومل،
وأن الحكومة اليمنية أبدت أكرب قدر من
املرونة إلنقاذ اتفاقية استوكهومل».
وشدد عىل أهمية أن يقوم املجتمع الدويل
بإيصال رسالة واضحة وقوية للطرف املعرقل،
وأن الحكومة اليمنية لن تخطو نحو أي
مشاورات أو مفاوضات أخرى دون تحقيق
تقدم يف تنفيذ خطة إعادة االنتشار يف
الحديدة.
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الهالل األحمر
اإلماراتي يفتتح
مجمع عزان التعليمي
في اليمن

افتتحت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت
مجمع عزان الرتبوي والتعليمي يف
مديرية الوضيع مبحافظة أبني اليمنية
بعد إعادة ترميمه وتأثيثه لتوفر بيئة
تعليمية مناسبة لـ  1200طالب وطالبة
يقطنون منطقة عزان والقرى املجاورة لها .
وقامت الهيئة بتأهيل  12فصالً دراسياً
وتأثيثها بالكامل مبدرسة عزان للتعليم
األسايس التي يدرس بها  800طالب وطالبة
باإلضافة ملدرسة عزان للتعليم الثانوي التي
يدرس بها  400طالب وطالبة فيام وزعت
الحقائب املدرسية عىل الطالب والطالبات.
ووصف قاسم عبادي مدير عام مديرية
الوضيع دخول الهالل األحمر اإلماريت
مببادراتة اإلنسانية ومشاريعه التنموية
ملديرية الوضيع بأنها بادرة خري طيبة ،متوجها
بالشكر عىل لفتة الهالل األحمر تجاه املديرية
التي تعاين من نقص يف العديد من الخدمات
وتحتاج إىل الدعم واملساعدات اإلنسانية.
بدوره رحب نارص أحمد صالح مدير
الرتبية والتعليم يف املديرية ببصامت
الهالل األحمر اإلمارايت التي تظهر
واضحة اليوم يف مجال الرتبية والتعليم.
من جانبه أكد أبوبكر السيد مدير مجمع
عزان الرتبوي والتعليمي أن إعادة تأهيل
الهالل األحمر للمجمع ساهم يف توفري بيئة
تعليمية مناسبة للطلبة واملعلمني.

الحزم واألمل

الهالل األحمر ينفذ عددا من
المشاريع الصحية في حضرموت

أكملت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت ترتيباتها لتنفيذ
عدد من املشاريع الصحية إلعادة تأهيل القطاع
الطبي يف محافظة حرضموت باليمن ،تتضمن إعادة
تأهيل وصيانة وتأثيث  7مستشفيات وتزويدها
باألدوية ،بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة
 66مليونا و 200ألف درهم ،وذلك يف إطار الجهود
التي تبذلها الدولة إلعادة اإلعامر وتأهيل القطاعات
الحيوية وتطوير البنيات التحتية يف اليمن.
ووقعت الهيئة اتفاقية مع محافظة حرضموت
للتعاون والتنسيق يف تنفيذ املشاريع الصحية
بالصورة التي تلبي احتياجات املحافظة وتساهم
يف تحسني الخدمات الطبية يف عدد من املديريات..
تم توقيع االتفاقية مؤخرا يف مدينة املكال بحضور
الدكتور محمد عتيق الفالحي األمني العام لهيئة
الهالل األحمر وسعادة سامل خليفة الغفيل سفري
الدولة لدى الجمهورية اليمنية ووقعها من جانب
الهيئة فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب األمني العام
لقطاع التنمية والتعاون الدويل ومن الجانب اليمني
اللواء الركن فرج ساملني البحسني محافظ حرضموت.
ويف ترصيح بهذه املناسبة أكد الدكتور محمد عتيق
الفالحي أن دولة اإلمارات تضطلع بدور محوري
يف تأهيل القطاع الصحي يف اليمن بفضل مبادرات
ودعم القيادة الرشيدة ومتابعة سمو الشيخ حمدان
بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم يف منطقة الظفرة
رئيس هيئة الهالل األحمر ..مشريا إىل أن الدولة

متكنت من تعزيز استجابتها اإلنسانية تجاه األوضاع
يف اليمن وتحسني الظروف الصحية لألشقاء هناك
من خالل دعم وتطوير القطاع الصحي يف عدد من
املحافظات اليمنية وتوفري الدعم املبارش والرعاية
الالزمة لهذا القطاع الحيوي.
وأكد أن هيئة الهالل األحمر اإلمارايت تواكب عمليات
تحرير املحافظات باملزيد من املساعدات اإلنسانية
التنموية لدعم استقرار سكانها ومساعدتهم عىل
استعادة نشاطهم وحيويتهم ،إىل جانب املساهمة يف
عودة النازحني إىل مناطقهم األصلية بعد أن هجروها
بسبب تصاعد وترية األحداث هناك.
وأكد التزام الهالل األحمر بإنجاز املشاريع التطويرية
يف املجال الصحي يف حرضموت يف الوقت املحدد
وبالرسعة املطلوبة حتى تتحسن الخدمات الطبية
املوجهة ألهايل املحافظة وما جاورها.
من جانبه أكد سامل خليفة الغفيل أن اإلمارات ماضية
يف تعزيز عمليات التنمية واإلعامر يف املحافظات
اليمنية بتوجيهات ودعم قيادتها الرشيدة..
وقال إن الدولة تواصل جهودها لتأهيل البنيات
األساسية التي تأثرت باألحداث يف اليمن خاصة يف
املجال الصحي..منوها بالتزام اإلمارات مبسؤولياتها
اإلنسانية تجاه األشقاء يف اليمن..مضيفا لن ندخر
وسعا يف سبيل تقديم كل ما من شأنه أن يحد من
تداعيات األحداث ويساهم يف إعادة الحياة يف اليمن
إىل أحسن مام كانت عليه قبل األزمة.
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ندوة في جنيف حول الوضع
اإلنساني في اليمن

نظم فريق من مركز امللك سلامن لإلغاثة
واألعامل اإلنسانية ندوة حول «األطفال واألزمة
اإلنسانية يف اليمن» عىل هامش الدورة الـ40
ملجلس حقوق اإلنسان يف جنيف ،وتناولت
الندوة الوضع اإلنساين يف اليمن وتقييم موقف
املجتمع الدويل من األزمة اإلنسانية ،إىل جانب
قضية إعاقة وصول املساعدات اإلنسانية من
قبل جامعة الحويث التي تسيطر عىل 60%
من مواد اإلغاثة املختلفة ،ومدى تأثري األزمة
اإلنسانية عىل رشيحة األطفال يف اليمن.
وأشار مدير إدارة املساعدات الطبية والبيئية يف
املركز الدكتور عبدالله املعلم إىل ما قدمه املركز
للمنكوبني يف العامل عرب الربامج اإلغاثية واإلنسانية.
وكشف أن أكرث من  4ماليني امرأة و 6ماليني طفل
يف اليمن يعانون من أزمة إنسانية قاسية جراء
االنتهاكات الحوثية املستمرة لحقوق اإلنسان حيث
أصبحت األوضاع اإلنسانية أكرث صعوبة ومرارة.
واستعرض إسهامات مركز امللك سلامن لإلغاثة
يف التخفيف من معاناة هذه الفئات األشد
ترضرا ً يف اليمن من خالل مرشوعات إنسانية
تتامىش مع القوانني الدولية وتهدف إىل الحد
من االنتهاكات الدولية من قبل امليليشيات
الحوثية التي عاىن منها ماليني األطفال والنساء
يف اليمن عىل مدى ما يقارب  4سنوات.
وقال« :من أبرز املرشوعات التي قدمتها اململكة

ممثلة باملركز والتي تعد أكرب دولة مانحة
يف اليمن مركز إعادة تأهيل األطفال الذين
جندتهم ميليشيا الحويث ممن هم تحت سن
الثامنة عرشة ،كام جرى العمل عىل إدماجهم يف
املجتمع وتقديم الخدمات النفسية واالجتامعية
والتعليمية لهم من قبل خرباء متخصصني» ،وقال
املعلم« :حرضنا إليصال رسالة معاناة املواطنني
اليمنيني خصوصاً الفئات األكرث ضعفاً كالنساء
واألطفال من مامرسات ميليشيا الحويث اإلرهابية،
مبيناً أن امليليشيا تستخدم األطفال يف التجنيد
يف تناقضات مع كل املواثيق الدولية ومنها
اتفاقية جنيف ،والقانون الدويل الصادر يف روما
الخاص بجرائم الحرب ،وقانون العمل الدويل».
وقالت الخبرية الدولية يف مجال الصحة أسرتيد
ستيكالبريغر :إن األزمة اإلنسانية يف اليمن تعد
من أكرب األزمات يف العامل ،منوهة بقيام مركز
امللك سلامن لإلغاثة بعمل جبار ومميز يف اليمن
حيث نفذ نحو  328مرشوعاً بقيمة ملياري دوالر
أمرييك وهي أكرب مساهمة إنسانية يف العامل لليمن.
ووجهت املنظامت الدولية يف الندوة اتهامات
لجامعة الحويث يف اليمن بتجنيد األطفال والدفع
بهم يف ميادين القتال وحمل السالح ،مام يعد
انتهاكاً رصيحاً للمواثيق الدولية الخاصة بحامية
حقوق الطفل ،مطالبة املجتمع الدويل ومجلس
حقوق اإلنسان بحامية األطفال يف اليمن.

الحكومة اليمنية
توثق مقتل  500امرأة
بنيران ميليشيات
الحوثي منذ االنقالب

وثقت الحكومة اليمنية مقتل 500
امرأة ،بنريان ميليشيات الحويث منذ
انقالبها يف  21من سبتمرب للعام 2014م.
وتسببت ميليشيات الحويث بحسب وزيرة
الشؤون االجتامعية والعمل يف الحكومة
اليمنية ابتهاج الكامل يف إصابة 1950
بإصابات متنوعة منها  3230حالة نفسية،
و 11حالة تعذيب ،وحالة إخفاء قرسي.
بحسبام نقلته وكالة األنباء السعودية
(واس).
وأوضحت الوزيرة الكامل ،يف ترصيح بثته
وكالة األنباء اليمنية الرسمية -أن ميليشيات
الحويث اعتقلت  18امرأة وطالبة من جامعة
صنعاء واقتادتهن إىل جهة مجهولة يف 6
أكتوبر 2018م عقب خروجهن مبظاهرات
تنديدا ً بسياسات ميليشيات الحويث
التجويعية عىل سكان املحافظات ،فيام
تعرضت  3نساء للرضب واالعتداء ،مام أدى
إىل اصابتهن بجروح بالغة بالفرتة ذاتها.
وخالل  2017رصدت الحكومة
اليمنية مقتل  120امرأة و 115إصابة
منهن  13إصابة مبارشة باأللغام.
وناشدت الوزيرة اليمنية ،األمم املتحدة
واملجتمع الدويل الراعي ملبادرات السالم يف
اليمن برضورة اتخاذ موقف واضح وقوي
إزاء ميليشيات الحويث وجرامئها ضد املرأة
بشكل خاص واليمنيني عامة.
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يتبدد..
التوسعي في اليمن
حلم إيران
ّ
ّ
تتمكن
ومؤسسات الدولة
ّ

مع انقضاء أربع سنوات على بدء العمليات العسكرية لتحالف دعم الشرعية في اليمن ،والتي انطلقت في
السادس والعشرين من شهر مارس  2015تضاءلت آمال إيران في تصدير مشروعها التخريبي ،وبددت أحالمها
التوسعية إلى جنوب الجزيرة العربية ،مع تضييق الخناق على ميليشيا الحوثي ،وإعادة بناء مؤسسات الدولة
اليمنية في كافة المناحي ،فعندما اجتاحت الميليشيا العاصمة اليمنية صنعاء ،واستولت بالقوة على الحكم،
ووضعت الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي والحكومة رهن اإلقامة الجبرية ،خرج قادة طهران يتفاخرون بأن
عاصمة عربية رابعة باتت تحت سيطرة عمالئهم ،وتوالى تسيير الجسور الجوية بين طهران وصنعاء..

وعاشت مؤسسات الدولة األساسية حالة من الشلل،
وصل يف بعضها إىل االنهيار ،وبالذات مؤسسات
الجيش واألمن والرشطة ،وعمت الفوىض ،ومددت
امليليشيا سيطرتها إىل غالبية املنافذ البحرية والربية
والجوية ،واحتلت املؤسسات املدنية من خالل
مندويب ،ما أسميت باللجنة الثورية ،وبدأت بإبعاد
املسؤولني واملوظفني العموميني ،وإحالل عنارصها
محلهم.
ِ
ولَم
تكتف امليليشيا بهذه السيطرة واالنهيار ،بل

شنت حملة اعتقاالت طالت اآلالف من الناشطني
واملعارضني لها ،كام أغلقت املؤسسات اإلعالمية
والصحف املعارضة واملستقلة ،قبل أن متتد يد
عمليات التحرير
بطشها إىل منظامت املجتمع املدين ،وتوجت ذلك
باالنقالب عىل التحالف الذي تشكل مع حزب وعىل عكس هذه املامرسات ،توىل تحالف دعم
املؤمتر الشعبي العام ،ورئيسه الرئيس الراحل عيل الرشعية دعم املقاومة اليمنية ،وتحرير محافظات
عبد الله صالح ،حيث عملت طوال سنتني من عدن وأبني ولحج وشبوة ،وتقدمت عرب الساحل
التحالف عىل إدخال ميليشياتها إىل املناطق الحيوية الغريب ،وحررته من أطراف عدن ،حتى وصلت إىل
يف العاصمة ،وعند ساعة الصفر ،هاجمت مقرات وسط مدينة الحديدة ،بعد أن أمنت ميناء املخا
وقيادات الحزب ،وقتلت الرئيس الراحل ومعه
عارف الزوكا أمني عام حزب املؤمتر الشعبي العام.
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التاريخي والهام ،ومضيق باب املندب ،الذي متر
عربه حركة التجارة العاملية.
يف اتجاه آخر ،تحمل التحالف ،مهمة إعادة بناء
مؤسسات الدولة اليمنية ،األمنية والعسكرية،
واملؤسسات املدنية ،وتشكلت خالل فرتة زمنية
قياسية قوات الجيش الوطني ،وقوات األمن املحلية
يف املحافظات املحررة ،كام تشـــكلت وحدات
الجيش يف املناطق التي ال تزال تحت سيطرة
امليليشيا ،حيث تتوىل هذه الوحدات اآلن مهمة
تحرير تلك املناطق.
إعادة البناء
وإذ يرى التحالف أن مهمته هي االنتصار للرشعية
وهزمية االنقالب ،وإفشال خطط تحويل اليمن إىل
مركز إليذاء محيطه العريب ،وتهديد طرق املالحة يف
خليج عدن وجنوب البحر األحمر ،فقد رعى إعادة
بناء مؤسسات الدولة ،حيث انتقلت جميع الوزارات
والبنك املركزي والهيئات إىل مدينة عدن العاصمة
املؤقتة لليمن ،وأعاد تشغيل ميناء عدن وموانئ
املكال وموانئ محافظة املهرة ،كام توىل مهمة
دعم االقتصاد اليمني ،وتفعيل دور البنك املركزي،
ما مكن كل موظفي القطاع العام يف املحافظات
املحررة ،والتي متثل نسبة  80
 %من مساحة البالد،
وكذلك الذين انتقلوا إىل العاصمة املؤقتة ،يتسلمون
رواتبهم بانتظام ،قبل أن تقرر الرشعية أيضاً هذا
العام ،رصف رواتب كل العاملني يف القطاع الصحي،
مبا يف ذلك املحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيني،
وهي يف طريقها لرصف رواتب العاملني يف قطاعي
التعليم العام والتعليم الجامعي ،إدراكاً ملسؤوليتها
تجاه شعبها يف مواجهة عبث امليليشيا اإليرانية.
وإدراكاً من التحالف ألهمية نزع كافة مخالب
امليليشيا عىل سكان املناطق الواقعة تحت سيطرتهم،
تقدمت قوات الرشعية مسنودة بالتحالف نحو
مدينة وميناء الحديدة ،باعتباره آخر منفذ لالتصال
بالعامل الخارجي ،تحت قبضة امليليشيا ،وأحد أهم
مصادر متويل حربها عىل اليمنيني.
ووصلت قوات الرشعية إىل مسافة  4كيلو مرتات
من امليناء ،الذي أقدمت امليليشيا عىل تفخيخه،
استعدادا ً لتدمريه إذا تم اقتحامه ،دون اعتبار
ألهميته ،حيث متر خاللها نسبة  70
 %من واردات
اليمن ،ومع ذلك ،قبلت الرشعية والتحالف
باملقرتحات التي قدمتها األمم املتحدة بانسحاب

طريق الحل

التحالف مهمته هي
االنتصار للشرعية
وهزيمة االنقالب،
وإفشال خطط تحويل
اليمن إلى مركز إليذاء
محيطه العربي
امليليشيا من موانئ الحديدة الثالثة ،ووضعها تحت
إرشاف األمم املتحدة ،وتوجيه عائداتها لرصف
رواتب املوظفني املقطوعة منذ عامني ،وتم التوقيع
عىل ذلك االتفاق يف العاصمة السويدية ،برعاية
أممية ،غري أن امليليشيا ال تزال تراوغ يف تنفيذ
االتفاق حتى اللحظة.
دعم االقتصاد

وحيث إن املرشوع اإليراين يف اليمن ،ارتكز عىل
استغالل لحظة تاريخية معينة لالنقضاض عىل
الدولة ،وانهيار مؤسساتها ،عرب امليليشيا التي تم
تدريبها وتأهيلها جيدا ً عىل يد خربائها ،وآخرين
من ميليشيا حزب الله اإلرهابية ،ومن ثم إحكام
السيطرة عىل تلك املؤسسات يف لحظة الضعف،
وتسخري مقدرات اليمن وموقعه لخدمة ذلك
املرشوع ،فإن التحالف استند يف رؤيته ملواجهة هذا
املرشوع ،عىل إعادة تأهيل وتقوية مؤسسات الدولة
اليمنية ،ومتكينها من إدارة الشأن العام مبختلف
جوانبه ،االقتصادية والعسكرية واألمنية ،ولهذا،
استخدم التحالف القدرات االقتصادية والعسكرية،
باتجاه يضعف امليليشيا اقتصادياً ،واستخدم القوة
العسكرية باتجاه انتزاع املزيد من املناطق الهامة،
وتضييق الخناق عليها يف أكرث من مكان ،إلرغامها
عىل القبول بالخيار السيايس ،واليقني باستحالة
انتصار املرشوع اإليراين ،والعودة للعمل كجامعة
سياسية محلية ،ضمن فضائها الوطني فقط.
دعم

ومبا أن ساعات الحويث باتت معدودة ،والخيار
السلمي سيفرض نفسه ،مع تقدم القوات إىل قلب
مدينة الحديدة ،ووصول وحدات أخرى من الجيش
الوطني إىل عمق محافظة صعدة ومنطقة ظهور
هذه امليليشيا ،فقد ركز التحالف جهوده نحو
خدمة السالمة والتنمية ،ما مكن البنك املركزي يف
عدن ،من إدارة الحركة التجارية ،وأقبل كبار التجار
عىل نقل أنشطتهم األساسية إىل العاصمة املؤقتة،
متحدين إجراءات امليليشيا ،والتي وصلت حد
اعتقال بعض رجال األعامل أو العاملني يف البنوك،
وتهديهم بالعقاب إذا ما تعاملوا مع البنك املركزي
يف عدن ،لكن عجز البنك الذي تديره يف صنعاء
تحسن
ّ
عن فتح اعتامدات بنكية ،وفرض رسوم جمركية
مضاعفة ،وابتزاز التجار وأصحاب املحالت برسوم املساهامت الكبرية والدعم السخي لألشقاء يف
غري قانونية ،أفقد امليليشيا أي دور يف هذا الجانب ،دول مجلس التعاون الخليجي للعمليات اإلغاثية
واإلنسانية يف اليمن عمل عىل تحسني الوضع
وعزز من موقع الحكومة الرشعية وقدرتها.
وإىل جانب إعادة تأهيل املدارس واملستشفيات اإلنساين للشعب اليمني بشكل ملحوظ ،وعمل عىل
والخدمات األساسية ،من كهرباء ومياه ،قدم التحالف تجنب الوقوع يف كارثة إنسانية محققه جراء اآلثار
الدعم للحكومة يف نقل مركز التحكم باالتصاالت الناجمة عن انقالب امليليشيا الحوثية عىل الحكومة
الدولية وخدمة اإلنرتنت من يد االنقالبيني ،ودعم الرشعية ونهبها ملقدرات الدولة وحرمان الشعب
اليمني اليمني من الرواتب وكافة الخدمات.
تحسني املوارد وتحصيلها ،وإعادة تصدير النفط.
الدعم اإلنساين السخي لدول التحالف مل يقترص عىل
متويل املنظامت األممية لتنفيذ املشاريع اإلغاثية
يف اليمن فقط ،بل قامت دول املجلس من خالل
الهيئات اإلغاثية ممثلة بالهالل األحمر اإلمارايت
ومركز امللك سلامن لإلغاثة األعامل اإلنسانية
والهالل األحمر الكويتي وجمعية اإلغاثة الكويتية
ومن خالل فروعها ومكاتبها يف املحافظات املحررة
وفرقها اإلغاثية يف امليدان بتقديم الدعم اإلغايث
واإلنساين املبارش للمحتاجني يف كافة املحافظات
املحررة.
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هجوم لـ"القاعدة" على موقع أمني
مهجور في المحفد
شن مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة،
هجوماً عىل أحد املواقع التابعة لقوات الحزام األمني
يف ضواحي مديرية املحفد التابعة ملحافظة أبني.
وأفاد مصدر محيل وسكان محليون «االتحاد»
أن عنارص «القاعدة» استهدفوا أحد املواقع
األمنية يف منطقة الحبض التابع لقوات الحزام
األمني التي تقود عملية تعقب خاليا «القاعدة»
يف املحفد ،مضيفاً أن أصوات اشتباكات
محدودة سمعت يف املنطقة قبل أن تتصاعد
أعمدة الدخان من املوقع األمني غري املفعل.
بدوره ،أكد قائد قوات الحزام األمني قطاع
املحفد ،أن الهجوم اإلرهايب وقع عىل موقع
أمني سابق ومهجور يف الحبض ،إذ تم االنسحاب
منه قبل أسبوعني ،وأضاف أنه ال توجد خسائر
يف صفوف الجنود أو اآلليات العسكرية التابعة
لها ،مشريا ً إىل أن العنارص اإلرهابية قامت

بإحراق إحدى الخيام التابعة للجنود التي تم
تركها يف املوقع القديم ،وأكد أن قوات الحزام
األمني تواصل مهامها يف تعزيز األمن واالستقرار
وإفشال مخططات خاليا «القاعدة» يف مديرية
املحفد ،وأن األوضاع يف املديرية مستقرة،
مؤكدا ً أن القوات لن تسمح بعودة العنارص
اإلرهابية إىل املحفد ،وسيتم تعقبها إىل معاقلها

يف الجبال والشعاب النائية التي تختبئ فيها.
ويف مدينة عدن ،شن مسلحون مجهولون هجوماً
عىل دورية أمنية يف خط ساحل أبني مبديرية
خورمكرس ،رشق املدينة .وأضاف مصدر أمني،
أن مجهولني نصبوا كميناً لدورية تابعة لقوات
الطوارئ ،كانت متر عىل الخط الساحيل يف
خورمكرس بالقرب من كورنيش العرب عىل ساحل
أبني ،موضحاً أن اشتباكات محدودة اندلعت
بني قوات والدورية واملهاجمني الذين فروا
باتجاه أحياء سكنية مقابلة للكورنيش ،وأضاف
املصدر ،أن الدورية كانت تقوم مبهمة أمنية
اعتيادية من أجل الحفاظ عىل األمن واألمان
يف كورنيش العرب ،عقب رصد تحركات لعنارص
مسلحة مجهولة تقوم بعمليات التقطع والرسقة
للمواطنني.

منزال ويقتلون عشـــــــــــــــــ
الحوثيون يقصفون 1770
ً
احتدمت املعارك بني املتمردين الحوثيني وقبائل
حجور اليمنية يف مديرية كُشرَ مبحافظة حجة،
حيث حذرت منظامت حقوقية محلية من «وقوع
كارثة إنسانية كبرية وانتهاكات مروعة» إذا استمر
الحوثيون بقصف وتفجري منازل املواطنني يف
املديرية ،وقالت مصادر ميدانية لـ«االتحاد» ،إن
املعارك تواصلت يف العديد من املواقع والجبال
رشقي كُشرَ  ،مشرية إىل أن مقاتيل قبائل حجور أفشلوا
هجامت عنيفة للمتمردين الحوثيني لالستيالء عىل
منطقة العبيسة عىل الرغم من القصف املدفعي
والصاروخي الذي يشنه الحوثيون عىل املنطقة.
وأكدت املصادر أن املسلحني القبليني صدوا
خالل الساعات األربع والعرشين املاضية
هجامت عنيفة للميليشيات عىل منطقة
العبيسة ودرب بني صوفان وجبل درب العجري
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الجيش يطوق الحوثيين في رازح والتحالف
ينفذ ثامن إنزال لحجور
متكنت قوات الجيش اليمني من تطويق ميليشيا
الحويث االنقالبية يف ثالث مناطق بجبهة رازح
يف صعدة ،فيام نفذت قوات التحالف العريب
ثامن عملية إنزال لقبائل حجور يف محافظة
حجة شامل غريب البالد .وذكر موقع وزارة
الدفاع اليمنية أن وحدات من اللواء السابع
أحكمت الخناق عىل امليليشيات الحوثية
املدعومة من إيران املتمركزة يف قرى «شعبان
وغُامر ومعتق العتم» التابعة ملديرية رازح.
وأضاف املوقع أن «الجيش الوطني قصف
مواقع مليليشيا الحويث يف جبل بني معني
وآل عيل ،ما أدى إىل تدمري ثالثة مدافع
بالكامل ،بينام سقط قتىل وجرحى من
عنارصها املوجودين يف األماكن املستهدفة».
وتزامنت املعارك مع متكن الفرق الهندسية لنزع
األلغام من تطهري منطقة «مسن القد» من األلغام

والعبوات الناسفة التي زرعتها امليليشيات الحوثية
املدعومة من إيران وانتشال  115عبوة ناسفة ولغامً.
ويف محافظة حجة ،نفذت قوات التحالف العريب
ثامن عملية إنزال لقبائل حجور التي تخوض
معارك عنيفة ضد ميليشيا الحويث االنقالبية ،وقال
مصدر قبيل :إن التحالف أنزل كميات من األدوية

واألسلحة والذخائر ،وذلك من أجل مساعدتهم
عىل التصدي للعدوان الحويث ،ولقي عدد من
عنارص ميليشيا الحويث االنقالبية مرصعهم يف كمني
محكم نفذه أبطال الجيش الوطني يف مديرية
ناطع رشقي محافظة البيضاء وسط البالد.

ــــــــــــــــرات المدنييــن في ُك َ
شر
وجبل قلحاح وجبال بني ريبان ،مشرية إىل
سيطرة امليليشيات الحوثية عىل أجزاء من
جبل الحديتني والقيم ،شامل منطقة العبيسة.
وقال مصدر« :هجامت الحوثيني مستمرة منذ
أيام وسط قصف مدفعي عشوايئ عىل كل املواقع
والجبهات ،لكن مقاتيل قبائل حجور صامدون»،
وشنت مقاتالت التحالف العريب غارات عىل
مواقع وتجمعات للميليشيات يف منطقة
القاممة غريب العبيسة ،وعىل أطراف جبل حصن
املنصورة شامل غرب املديرية ،بحسب املصادر
السابقة التي أكدت مقتل وإصابة العرشات
من عنارص امليليشيات خالل القصف الجوي.
إىل ذلك ،حذّر ائتالف حقوقي يف محافظة حجة
من «وقوع كارثة إنسانية كبرية وانتهاكات مروعة»
يف كُشرَ جراء الحرب التي يشنها الحوثيون عىل

املديرية وقبائلها منذ  24يناير املايض ،وكشف
تقرير صادر عن االئتالف الحقوقي عن مقتل
 52مدنياً ،بينهم طفالن وثالث نساء ،وإصابة
 181آخرين جراء القصف العشوايئ للميليشيات
الحوثية عىل مناطق القبائل يف مديرية كُشرَ ،
مشريا ً أيضاً إىل أن امليليشيات فجرت وقصفت
 1770منزالً ،واحتلت  765منزالً يف املناطق
التي تسيطر عليها عىل أطراف املديرية.
كام فجر الحوثيون مسجدا ً ومدرسة بشكل كامل،
بحسب التقرير الذي لفت إىل تصاعد موجة النزوح
لألهايل من مختلف املناطق باملديرية إىل مديريات
مجاورة ،موضحاً أن عدد األرس التي نزحت بلغ
 ،2200فيام بات أكرث من  20ألف طالب وطالبة
خارج الدراسة جراء الحرب الحوثية عىل أهايل
املديرية التي تسبب أيضاً بتوقف أعامل وتجارة

 2500مواطن وإتالف  272مزرعة عىل األقل.
وحذرت املنظامت الحقوقية من «وقوع كارثة
إنسانية كبرية وانتهاكات مروعة ،وتحول املنطقة
إىل أرض محروقة إذا استمر عدوان امليليشيات
الحوثية» ،وطالبت مجلس األمن الدويل واملنظامت
الدولية اإلنسانية واإلغاثية بالتدخل ووقف عدوان
الحوثيني وإدانتهم ،وتسيري قوافل إغاثة عاجلة
إلنقاذ سكان املنطقة وإعالنها منطقة منكوبة،
وانتقدت املنظامت «صمت» املبعوث األممي إىل
اليمن ،مارتن غريفيث ،عن جرائم الحوثيني ضد
قبائل حجور وأهايل مديرية كُشرَ  ،ودعته إىل إدانة
«ما يقوم به الحوثيون من جرائم وانتهاكات ترقى
لجرائم حرب وإبادة جامعية بحق سكان املنطقة»
البالغ عددهم زهاء  140ألف شخص.
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اإلمارات تدشن حملة توعوية عن مخاطر
األلغام وكيفية تجنبها في اليمن

دشنت دولة اإلمارات ،ممثلة يف هيئة الهالل
األحمر اإلمارايت ،حملة توعوية حول مخاطر
األلغام وطرق تجنبها وكيفية التعامل مع حقول
األلغام واملقذوفات استهدفت طالب وطالبات
مدارس الزهراء للبنات واالتحاد للبنني يف مديرية
موزع وعمر بن عبدالعزيز يف منطقة الجديد،
والفتح يف منطقة واحجة بالساحل الغريب لليمن
وذلك ضمن املبادرات التي تنفذها الدولة خالل
عام التسامح عىل امتداد مناطق وقرى ومدن

الساحل الغريب.
وشملت الحملة ،التي تنفذها فرق هندسية
وإعالمية وفنية تحت شعار «األلغام ومخلفات
الحرب خطر قاتل» ،محارضات توعوية وفقرات
فنية ومطويات تتضمن رصد أنواع ومخاطر
وكوارث األلغام واملقذوفات ،واملناطق واملساحات
التي تتضمن عالمات تحذيرية بوجود حقول
ألغام ومخلفات الحرب فيها ،وكيفية التعامل
معها وعدد ضحاياها يف الساحل الغريب إضافة

إىل التوعية بطرق التواصل مع الجهات املعنية
وإبالغهم بوجود ألغام للتخلص منها بشكل آمن.
وتضمنت الحملة ،رسدا لقصص واقعية عن ضحايا
من أقارب طلبة املدارس املستهدفة جراء انفجار
ألغام وما تسببت فيه من وفيات أو إصابات.
وقال ممثل هيئة الهالل األحمر يف الساحل الغريب
إن الحملة تهدف إىل توعية طالب وطالبات
املدارس برضورة تجنب األماكن التي زرعت فيها
ميليشيا الحويث االنقالبية حقول األلغام ،وتوعيتهم
بخطر األلغام وغريها من مخلفات الحرب،
مشريا إىل أن الحملة تتواصل عىل مدى  10أيام
يف مدارس املديريات املحررة يف الساحل الغريب
لخلق وعي وإدراك لدى الطلبة مبخاطر األلغام
وأماكن تواجدها.
وأشار إىل أن هذه الحملة تأيت ضمن حمالت
عديدة تنفذها هيئة الهالل األحمر اإلمارايت ،يف
جميع املدارس بالساحل الغريب ،بهدف الحفاظ
عىل حياة وصحة الطالب والطالبات ،ومساعدتهم
وتشجيعهم عىل االلتحاق باملدارس ومواصلة
تعليمهم ،ومنها حملة الرعاية الصحية ،وحملة
توزيع الزي املدريس واملستلزمات الدراسية.

تخــــريـــج دفعــة من منتسـبــي األمـــــــــــــــ
احتفلت محافظة حرضموت اليمنية بتخريج الدفعة
الخامسة من منتسبي األمن العام والرشطة «قوات
املهام الخاصة» بساحل حرضموت ،ضمن برنامج
تأهيل منظومة األمن والرشطة الذي متوله دولة
اإلمارات.
وعرب اللواء الركن فرج ساملني البحسني محافظ
حرضموت  -خالل الحفل الذي أقيم مبيدان الفيصل
يف مدينة املكال وشهد عرضاً عسكرياً وتكريم أوائل
الدورة  -عن عظيم شكره وامتنانه لتحالف دعم أن هذا الربنامج التأهييل والتدريبي الذي مت ّوله
الرشعية يف اليمن بقيادة اململكة العربية السعودية دولة اإلمارات حقق نجاحات كبرية بفضل الدعم
لجهوده يف دعم إنجاح خطة تأهيل األمن ،مؤكدا ً واإلمكانيات التي وفرتها اإلمارات لقطاع األمن من

معدات ومركبات وأجهزة اتصاالت وأسلحة وإعادة
تأهيل وبناء املقرات األمنية يف جميع مديريات
ساحل حرضموت.
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العمالقة خبراء إيرانيون يقاتلون مع
الحوثيين بالحديدة
قالت ألوية العاملقة قائدة القوات اليمنية
املشرتكة يف الحديدة ،إن خرباء عسكريني إيرانيني
انضموا إىل ميليشيات الحويث االنقالبية يف الحديدة
لشن هجامت عىل مواقع القوات املشرتكة يف
املحافظة الساحلية حيث تستمر هدنة هشة منذ
 18ديسمرب مبوجب اتفاق السويد.
وأكدت ألوية العاملقة ،يف بيان ،أن الخرباء
اإليرانيني وصلوا إىل منطقة الجبلية مبديرية
التحيتا الساحلية لتنفيذ هجامت جديدة عىل
مواقع القوات املشرتكة التابعة للحكومة اليمنية
واملدعومة من التحالف.
ونقل بيان «العاملقة» عن مصادر وصفها
بالخاصة أن الخرباء اإليرانيني هم الذين نفذوا
الهجوم الصاروخي عىل مدينة الخوخة الساحلية
جنوب محافظة الحديدة.
وكانت ميليشيات الحويث أطلقت صاروخني
عىل معسكر أبو موىس األشعري التابع لقوات
املقاومة الوطنية يف مدينة الخوخة ما أسفر عن
مقتل جندي وإصابة  17آخرين .وألحق الهجوم
الصاروخي أرضارا ً باملستشفى امليداين يف الخوخة،
القريب من معسكر أبو موىس األشعري ،حسبام

أفادت مصادر محلية وطبية .وذكر بيان ألوية
العاملقة أن الصاروخني الذين أُطلقا من منطقة
الجبلية عىل الخوخة «نوعيّان» وصنعا يف إيران.
واستهدفت ميليشيات الحويث ،بقذائف مدفعية
وصاروخية مواقع عسكرية تابعة للقوات املشرتكة
يف الجبلية ،واحدة من مناطق التامس بني الطرفني
يف مديرية التحيتا.
كام جددت امليليشيات خروقها النارية للهدنة

مستهدفة مناطق سكنية ومواقع عسكرية يف
مديريتي حيس والدريهمي ،وعىل األطراف
الرشقية ملدينة الحديدة.
كام أسقطت قوات التحالف  ،طائرة حوثية
مسرية فوق سامء معسكر التحالف بالحديدة،
والذي يوجد فيه الفريق الحكومي يف لجنة إعادة
االنتشار.

مـــــــــــــــن العـام والشرطـة في حضـرمــوت
وأكد املحافظ أن الدفعات التي تخرجت من هذا للمنظومة األمنية أسهم بشكل كبري يف حفظ األمن
الربنامج أظهرت ه ّمة ومعنويات عالية وتنفّذ مهامها واالستقرار عقب فرتة بسيطة من تحرير املنطقة من
بانضباط وكفاءة وروح معنوية وقدرات عالية.
سيطرة تنظيم القاعدة اإلرهايب.
من جانبه أوضح العميد أحمد سيف بن زيتون وأفاد مدير التوجيه املعنوي يف رشطة الساحل الرائد
املهريي ممثل وزارة الداخلية اإلماراتية ،أن برنامج عيل سعيد عليان أن القطاع األمني والرشطي يف مدن
دعم منظومة األمن والرشطة استهدف تدريب ومديريات ساحل حرضموت حظي باهتامم ودعم
 1400جندي وصف وضابط وتوفري  277آلية وإعادة كبريين من قبل األشقاء يف التحالف العريب خصوصاً
تأهيل وبناء  21مركزا ً للرشطة وتأهيل  11إدارة أمنية من األشقاء يف دولة اإلمارات الذين كانوا السند
ووسائل اتصال ودفاع مدين.
الحقيقي يف تحرير املكال واملديريات املجاورة من
وأكدت السلطات األمنية يف ساحل حرضموت أن سيطرة تنظيم القاعدة يف أبريل .2016
الدعم املقدم من دولة اإلمارات والتحالف العريب وأشار إىل أن الدفعة الخامسة شهدت تخريج عدد

 264جندياً من منتسبي األمن والرشطة يف ساحل
حرضموت ضمن خطة التطوير والتأهيل التي تبنتها
ومتولها دولة اإلمارات العربية املتحدة من أجل
إنعاش وتحديث املنظومة األمنية واستعادة دورها يف
ترسيخ األمن واالستقرار ومحاربة الجرمية والتصدي
لإلرهاب.
وأضاف عليان الخطة تركزت عىل تدريب وتأهيل
القوة البرشية وكذا تأهيل وترميم وتجهيز املقرات
الرشطوية واألمنية ورفدها بالتجهيزات واملعدات
والتقنيات الحديثة الستعادة دورها ونشاطها األمني
بشكل طبيعي.
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حشود حوثية إلى الحديدة وقوارب
مفخخة لتهديد المالحة

كشفت الحكومة الرشعية يف اليمن عن
قيام ميليشيا الحويث بحشد أعداد كبرية من
املقاتلني إىل الحديدة استعدادا ً لالنقالب عىل اتفاق
استوكهومل كام كشفت عن قيام خرباء إيرانيني
بتدريـب امليليشيا عىل مهاجمـة املالحة بقوارب

مفخخة .وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الرشعية
رصدت قيام امليليشيا بإرسال تعزيزات مسلحة
إىل جبهات القتال يف جنوب مدينة الحديدة ،كام
يواصل خرباء إيرانيون تدريب عنارص امليليشيا عىل
استخدام قوارب مفخخة يتم التحكم فيها عن بعد

ملهاجمة السفن يف البحر األحمر انطالقاً من ميناء
اللحية الذي ال يزال بيد امليليشيات والواقع إىل
شامل مدينة الحديدة عىل حدود محافظة حجة.
وحسب املصادر فإن ميليشيا الحويث واصلت حشد
املقاتلني من محافظات عمران وصعدة وذمار
وإرسالهم عرب الطرق االلتفافية إىل جنوب محافظة
الحديدة ،بالتزامن وعرقلة تنفيذ اتفاق انسحابها
من ميناءي الصليف وراس عيىس ومنع املراقبني
الدوليني من أداء مهامهم متهيدا ً لالنقالب عىل اتفاق
السويد وعودة القتال.
وأوضحت املصادر أن ميليشيا الحويث ألزمت
بعض شيوخ القبائل بتجنيد أبناء القبائل بالقوة
وإلزام الرافضني لذلك بدفع مبالغ مالية كبرية لرفد
الجبهات كام هددت بتغيري كل شيخ قبيل يفشل يف
املهمة املوكلة له وأن طالئع املجندين وصلوا فعالً
إىل خطوط التامس يف مديريات بيت الفقيه والتحيتا
والدريهمي يف حني واصلت عنارص امليليشيا وسط
مدينة الحديدة خرقها التفاق وقف إطالق النار
واستهدفت مواقع القوات املشرتكة يف رشق كيلو 16
املدخل الرئييس للمدينة ويف جولة مين موبايل.

عسكر يستعرض في جنيف اإلبادة
الجماعية الحوثية في حجور
استعرض وزير حقوق اإلنسان اليمني ،محمد عسكر،
مع املفوض السامي لحقوق اإلنسان ،ميشيل باشليه،
األوضاع الحقوقية واإلنسانية يف اليمن خالل الفرتة
املاضية ،واالنتهاكات املمنهجة التي ترتكبها امليليشيا
الحوثية ضد أبناء الشعب اليمني يف مختلف
املحافظات.
وتطرق الوزير عسكر يف اللقاء الذي عقد ،يف قرص
ويلسون مبدينة جنيف السويرسية ،إىل اإلبادة
الجامعية التي ترتكبها ميليشيا الحويث ضد املدنيني

حجور من جرم امليليشيا ،مشريا ً إىل ما تقوم به
امليليشيا الحوثية من حصار عىل مناطق كرش وافلح
الشام بحجور وشنها هجوماً عىل املدنيني مبختلف
األسلحة ،مستغرباً صمت املفوضية السامية لحقوق
اإلنسان عن مثل تلك املامرسات واالنتهاكات.
وأكد الوزير ،أهمية التنسيق املشرتك بني وزارة
السيام يف منطقة حجور مبحافظة حجة .وسلّم عسكر حقوق اإلنسان واملفوضية السامية ودعم بناء
املفوض السامي تقريرا ً حقوقياً باالنتهاكات الحوثية القدرات يف الوزارة ،ودعم اللجنة الوطنية للتحقيق
املدعومة إيرانياً مع نداء إنساين إلنقاذ أبناء وقبائل يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان.
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اإلرياني :الحوثيون أداة
إيرانية مزروعة في اليمن

أعلن وزير اإلعالم اليمني معمر اإلرياين أن ميليشيا
الحويث اإليرانية أجهضت كل جوالت الحوار لتحقيق
تنصل االنقالبيون من تنفيذ
السالم يف اليمن ،كام ّ

اتفاق استوكهومل ،مؤكدا ً أن ميليشيا الحويث مجرد
أداة إيرانية مزروعة يف اليمن لتهديد أمن الجوار
العريب .وقدم اإلرياين -خالل لقائه يف عماّ ن وزيرة

الدولة لشؤون اإلعالم والناطقة الرسمية باسم
الحكومة األردنيةجامنة غنيامت وعدد من أعضاء
مجلس النواب والوزراء السابقني واإلعالميني-
رسدا ً لألوضاع يف اليمن منذ الحرب األوىل يف عام
 2014حتى اليوم ،وما قامت به ميليشيا الحويث
املوالية إليران من قتل وترشيد وتفجري للمنازل
وخطف للصحفيني والسياسيني والناشطني وقيادات
منظامت املجتمع املدين.
وقال الوزير اليمني إن «ميليشيا الحويث ال تؤمن
بالسالم وليس لها عهد وال ميثاق» ،وأشار إىل
إجهاض امليليشيا الحوثية كل جوالت الحوار التي
رعتها األمم املتحدة ،ابتدا ًء من جنيف ومرورا ً
مبشاورات الكويت وحتى اتفاق استوكهومل.
تنصلوا من تنفيذ بنود اتفاق
وأضاف أن الحوثيني ّ
استوكهومل يف الوقت الذي فشل فيه املجتمع الدويل
بالضغط عليهم
للميض خطوة واحدة لألمام .وشدد
ّ
عىل أن ميليشيا الحويث مجرد أداة إيرانية مزروعة
يف اليمن لتهديد أمن الجوار العريب ،موضحاً أن
الحرب التي يشنها الحوثيون عىل اليمنيني ال تستند
إىل أي أبعاد وطنية أو حقوقية أو مرشوعية ميكن
التفاهم بشأنها.

ً
تحديا للحصار الحوثي ..طالب يمنيون
ً
ً
كاشفا لأللغام
روبوتا
يبتكرون
بتكر طالب من جامعة تعز يف اليمن روبوتاً
صغريا ً كاشفاً لأللغام التي تزرعها ميليشيا الحويث
اإليرانية يف اليمن ،ليساعد عىل كشف األلغام
وحامية فرق نزعها و تجنيبهم املخاطر أثناء
عملية الكشف بشكل آيل.
يف آخر إحصاءات لضحايا األلغام يف اليمن
الصادرة عن وزارة حقوق اإلنسان اليمنية ،تجاوز
عدد القتىل جراء األلغام التي يزرعها الحويث
 1200مدين ،و 2500آخرين أصيبوا بإعاقات دامئة
حتى اآلن وتتصدر مدينة تعز املركز األول يف
أعداد ضحايا األلغام.
عامر الزريقي ،وهو أحد الطالب الذين قاموا
باخرتاع الروبوت الكاشف لأللغام ،قال يف ترصيح:

إن الفكرة مل تكن صدفة عابرة ،ولكنها مطلب
استدعته الظروف واملحن التي مر بها هو وزمالؤه
وسط مدينة تعز املحارصة التي زرعت ميليشيا
الحويث شوارعها وأحياءها ومنازلها باأللغام.
وأضاف عامر أنه عندما عاد إىل الجامعة هو

وزمالؤه الستئناف الدراسة بعد تحريرها يف مارس
من العام  ،2016وجدوا فريق نزع األلغام يقوم
بالكشف عن األلغام املزروعة يف ساحات وأسوار
الحرم الجامعي ،والحظوا أن التقنيات املستخدمة
هي تقنيات بعضها يدوية وأخرى بدائية ،وهنا
بدأت الفكرة يف محاولة تكريس الجهود العلمية
التي يتلقونها من الدراسة يف كلية الهندسة قسم
امليكاترونكس والعمل يف مرشوع تخرجهم عىل
ابتكار يعمل عىل تحييد اإلنسان وعمل روبوت
آيل يقوم بالدخول إىل حقول األلغام وتجنيب
اإلنسان خطر الدخول لها من أجل كشف األلغام
والبحث عنها ،ليكون دور اإلنسان فقط هو نزعها
بالطرق اآلمنة.
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مقتل  6من ميليشيات الحوثي اإلرهابية
التابعة إليران في الجوف
لقي ستة من عنارص ميليشيات الحويث اإلرهابية
املدعومة من إيران مرصعهم ،يف مواجهات مع قوات
الجيش الوطني اليمني ،يف جبهة املصلوب مبحافظة
الجوف اليمنية.
وقال قائد جبهة املصلوب املقدم هادي الفاضيل :إن
عنارص من امليليشيا حاولت مهاجمة مواقع الجيش
يف الغرفة والزرقة والسالن ،مبديرية املصلوب.
وأضاف املقدم الفاضيل أن امليليشيا أعدت للهجوم
مسبقًا ،يف محاولة منها الستعادة مواقع يف املديرية.
وأكد أن قوات الجيش الوطني أحبطت هجوم
امليليشيا وأجربتها عىل الرتاجع والفرار بعد مرصع
ستة من عنارصها وجرح أخرين.

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة

حرر الجيش اليمني ،مسنودا ً بالتحالف العريب
لدعم الرشعية ،مناطق جديدة من ميليشيات
الحويث اإلرهابية املوالية إليران يف محافظة
صعدة ،بعد معارك عنيف.
وقال الناطق اإلعالمي ملحور «أزال» املقدم

فائز الصعدي ،إن «قوات الجيش يف محور أزال
خاضت معارك عنيفة مع امليليشيات الحوثية
متكنت خاللها من تحرير قرى الجلح والسلفة
والدحل ووادي املبطح ووادي آل عسالن جهلة»،
بحسب وكالة األنباء اليمنية الرسمية «سبأ».

وأضاف الصعدي أن العمليات العسكرية أسفرت
عن مقتل  20حوثياً بينهم قيادات كبرية أبرزهم
أصيل الخوالين الذي يعد مرشف مربع مديرية
باقم ومجز والقيادي املدعو أبو رضوان املؤيد.
ودعا أركان حرب محور «أزال» العميد وليد
طامش القبائل إىل الحفاظ عىل أرواح أبنائها
وعدم الزج بهم يف محارق االنقالب املدعوم
إيرانياً وعدم االنجرار خلف مشاريع املوت
والدمار.
وأكد طامش أن العمليات العسكرية مستمرة
حتى تحرير محافظة صعدة كاملة من ميليشيات
الحويث اإلرهابية .وبالتزامن مع املعارك امليدانية،
شنت مقاتالت التحالف العريب غارات مكثفة عىل
مواقع متركز الحوثيني وتعزيزاتهم.
ويف مديرية «مران» بذات املحافظة ،تواصلت
املعارك بني الجيش اليمني واالنقالبيني وسط
تهاو كبري يف صفوف األخرية التي تتكبد خسائر
مستمرة.
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بقلم  :محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي
sowafi@hotmail.com

يحاول النظام اإليراني وذراعه
السياسي في اليمن اإليحاء للرأي
العام العالمي بأنهم لم يتأثروا
بالضغط العسكري والسياسي
الذي مارسته قوات التحالف العربي
بقيادة المملكة العربية السعودية
عليهم لكن ال يمكن لعاقل أن يصدق
ذلك ،ألن هناك الكثير من البراهين
والدالالت التي تؤكد تضاءل نفوذهما
هناك فميليشيات الحوثيين خسرت
الكثير من األراضي التي كانوا
يسيطرون عليها ،وتأثيرهم في
المجتمع اليمني لم يعد كما كان قبل
 26مارس من عام  2015حيث بدأت
عمليات العسكرية لقوات التحالف
العربي كما أن صورتهم لدى القوى
السياسية العالمية تراجعت بعدما
انفضحوا أمام الجهود الدولية بأنهم
ليسوا أصحاب قضية كما يدعون بل
«أداة مؤذية» لالستقرار العالمي في
يد النظام اإليراني .

حيث ال بد لنا ونحن نستذكر مناسبة مرور أربعة
أعوام لبدء قوات التحالف أن نتوقف قليالً لرناجع
ونقارن موقف «الغطرسة» اإليرانية التي كانت
تفوح من رائحة النفس القومية الفارسية عندما
استفز بوقاحة حيدر مصلحي وزير االستخبارات
اإليراين يف عهد حكومة أحمدي نجاد الشعوب
العربية بترصيحاته التي تباهى فيها احتالل نظام
بالده ألربع عواصم عربية وكان يقصد بها آنذاك
بغداد وبريوت ودمشق وصنعاء ،وبني موقفهم
املرتاجع هذه األيام بعد العديد من الرضبات
الصلبة والناعمة للتحالف العريب أدى بهم إىل
التقوقع بالداخل اإليراين الذي يشهد فوىض أمنية
واعتصامات متكررة تهدد استقرار النظام وكأن
مقولة ويل العهد السعودي األمري محمد بن
سلامن تتحقق عىل أرضهم عندما قال :سنعمل
لتكون املعركة عندهم (يقصد إيران) وليس
عندنا.
وباملتابعة فإن التحالف العريب تحرك بأكرث من
وسيلة من أجل القضاء عىل املخطط اإليراين
الذي كان يهدف إىل محارص األمن العريب من
خالل خلق «كامشة» أمنية من أذرعه السياسية
املتمثلة يف حزب الله اللبناين وقوات الحشد
الشعبي يف العراق وميليشيا الحوثيني يف اليمن
ملحارصة دول املنطقة وخاصة السعودية من تلك
الوسائل الجانب العسكري املتمثل يف الحرب عىل
الحوثيني الذين باتوا اليوم يف «مأزق» اسرتاتيجي
من خالل التضييق عليهم يف مدينة الحديدة
وتدل املؤرشات أن مسألة الحسم العسكري سهل
ولكن مراعاة قوات التحالف للوضع اإلنساين
حيث يبلغ عددهم قرابة  250ألف نسمة التي
يستغلها أتباع النظام اإليراين هي التي متنعهم
التعامل مهم بالقوة ،ومن تلك الوسائل أيضاً
الضغط السيايس الدويل من خالل إبراز استغالل
الحوثيني للمدنيني كدروع برشية لحامية أنفسهم
وتجنيد األطفال حتى تم تعريتهم أمام املجتمع
الدويل الذي بات يضيق الخناق عليهم خاصة بعد
اتباع أساليبهم امللتوية يف التحايل عىل املعاهدات
واالتفاقيات الدولية.

املسألة التي ينبغي علينا استدراكها أن عدم التزام
الحويث للحلول السلمية ينبغي أال تكون غريبة
علينا نحن يف منطقة الخليج خاصة عىل اعتبار
أننا اعتدنا من امليليشيات التابعة للنظام اإليراين
أال يكون قرارها يف يدها وإمنا يف طهران فقد
حدث هذا مع حزب الله اللبناين سابقاً ما أدى إىل
خلق أزمات سياسية داخلية تتسبب عدم احرتام
املجتمع الدويل لهم وتكرر املشهد مع الحوثيني
أكرث من مرة ما يعني أن مسألة التحايل والتهرب
من تطبيق القرارات الدولية وااللتزام بها مبا فيها
اتفاق استكهومل بالسويد كان متوقعاً باعتبارها
«عادة» ويبقى األمر يف يد املجتمع الدويل الذي
اتضحت أمامه الصورة كاملة يف التعامل مع هذه
األذرع باللغة التي تفهمها وهي القوة العسكرية
دون غريها.
للتحالف العريب الذي يدخل عامه الرابع إنجازات
مهمة عديدة ،ال يسع املجال الستعراض كلها،
لكن يبقى أبرز إنجازين يتمثالن يف :القضاء عىل
الطموحات اإليرانية يف اليمن وتبديد مساعيها
املتمثلة يف التطويق االسرتاتيجي عىل األمن
القومي العريب وبالتايل السيطرة عىل أهم املضائق
البحرية العاملية خاصة مضيق باب املندب .أما
اإلنجاز اآلخر :الذي ال يقل أهمية من األول ،بل
قد يكون األهم ،وهو إعادة تأهيل املؤسسات
الوطنية يف اليمن باعتبار السياج الحقيقي واألول
ألي مقاومة حقيقية ألي دولة يف العامل .فاليوم
ميكننا الحديث عن الجيش الوطني اليمني وعن
مؤسسات الدولة اليمنية وحكومة تسري األعامل
اليمنية وتدافع عن حقوق الشعب اليمني يف
املحافل الدولية.
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أخبار الشركات

قوات المارينز األمريكية تجري تدريبا افتراضيا
أجرى «مركز التدريب املوزع» Distributed
 Training Center DTCالتابع لرشكة Northrop
 Grumman Corporationمؤخرا تدريبا افرتاضيا
لسالح مشاة البحرية (املارينز) األمرييك يف قاعدة
 Langley-Eustisاملشرتكة يف هامبتون بوالية
فرجينيا األمريكية.
وخالل دورتني تدريبيتني قام طاقم جوي من أطقم
الطائرة  F-15Eمكون من مثانية أفراد العامل يف
قاعدة  Mountain Homeالتابعة لسالح الجو يف
والية أيداهو بالتدريب مع أربعة جنود من قوات
املارينز العاملني بقاعدة Joint Base Lewis-
 McChordيف والية واشنطن عن طريق مركز
التدريب املوزع ( .)DTCويعتربأفراد املارينز ،الذين
تم تدريبهم كضباط مراقبة جوية تعبويني مشرتكني/
كمراقبني أماميني مشرتكني Joint Tactical Air
Controller/Joint Forward Observers JTAC/
 ،JFOجزءا من رسية االتصال السادسة املسؤولة عن
النريان الجو –بحرية Air Naval Gunfire Liaison
 )Company (ANGLICOاملكلفة باستدعاء
نريان القصف الجوي ونريان املدفعية لتقديم الدعم

الالزم للتشكيالت املقاتلة التابعة لها .وتتوىل رسية
االتصال السادسة املسؤولة عن النريان الجو –بحرية
مسؤولية تقديم الدعم الالزم لقوات العمليات
الخاصة واالنتشار يف ساحة العمليات عىل شكل
مجموعات صغرية.
وقام مهندسو «مركز التدريب املوزع» ( )DTCالتابع
لرشكة Northrop Grumman Corporation
بتصميم وتنفيذ ودعم سيناريو كل مهمة تبعا
ملتطلباتها ،وقارب التدريب املتعدد الخدمات عىل
الدعم النرياين عن قرب ( )CASسيناريوهات مناطق

القتال الراهنة حيث يتم نرش العنارص املقاتلة جنبا
إىل جنب التدريب االفرتايض والبنيوي بجزء يسري من
تكلفة التدريب الحي.
وقد قام «مركز التدريب املوزع» ( )DTCبتنظيم
التدريب االفرتايض والبنيوي لسالح الجو األمرييك
ملدة تسع سنوات ولكن كانت تلك هي املرة األوىل
التي تستخدم فيها قوات املارينز املركز يف التدريب
عىل مهامها .ويف العام املايض استخدم سالح حامية
الغابات التابع للجيش األمرييك املركز ألول مرة
للتدريب عىل كيفية االنتشار.

تكشف عن خططها إلنتاج أسلحة Lithgow

وتأمني الجيل الجديد من مهارات التصنيع واملهارات
الهندسية يف  Lithgowويف املناطق الغربية الوسطى
ليكون مبثابة مركز رئييس لتجميع كافة اإلمكانيات
واملوارد تحت سقف واحد بهدف تعزيز تلك الصناعة
ودفعها إىل األمام وتلبية متطلبات قوات الدفاع
األسرتالية املستقبلية.
وقال كريس جنكينز ،الرئيس التنفيذي لرشكة Thales
 ،Australiaإنه “منذ عام  1912عمل “مصنع
األسلحة الصغرية يف ( Lithgowالذي يُعرف اآلن
باسم  ) Lithgow Armsبكل فخر عىل تقديم كافة
أشكال الدعم الالزم للجنود األسرتاليني يف ساحات
العمليات يف جميع أنحاء العامل”.
وأضاف جنكينز أن « رشكة Thales Australia
تسعى الستثامر هذا اإلرث املميز من أجل إنشاء
“مركز املوارد الصناعية السيادية” يف ،Lithgow
وهو املركز الذي سيضع  Lithgowيف صدارة الفرص
املحلية وفرص التصدير الخارجي التي تُقدر بأكرث من
ملياري دوالر خالل السنوات العرش القادمة”.

كشفت رشكة  Thales Australiaمؤخرا عن
خططها حول مستقبل أسلحة  ،Lithgowوهي
عبارة عن مركز لتطوير وتصنيع أحدث جيل من
أنظمة تسليح الجنود التابع لقوات الدفاع األسرتالية
املستقبلية.
ولضامن استمرار قوات الدفاع األسرتالية يف االحتفاظ
بتفوقها ،ستعتمد أنظمة تسليح الجنود املستقبلية
عىل كل من الصناعات التقليدية والتكنولوجيا
الرقمية مثل الطباعة الثالثية األبعاد واألجهزة

البرصية وأجهزة التصويب املتقدمة واالتصاالت
الرقمية املعتمدة عىل الشبكات .وتشمل خطط
رشكة  Thalesدمج هذه املهارات املتقدمة
واإلمكانيات الصناعية يف هذا املركز الحديث من
أجل بناء قدرات صناعية قوية ومستدامة ومتفوقة
لقوات الدفاع األسرتالية يف Lithgow
وسيشهد املركز أيضا دمج املؤسسات التجارية
والبحثية والرشكاء الصناعيني البارزين من أجل
إنتاج أسلحة الجنود واألسلحة الصغرية املستقبلية
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الصين تختار الطائرة Airbus H175

تعكف هيئة اإلنقاذ واإلسعاف Rescue and
 )Salvage Bureau (CRSالتابعة لوزارة النقل
الصينية حاليا عىل زيادة أسطولها من الطائرات
املروحية املتوسطة املخصصة ملهام البحث واإلنقاذ
عن طريق إضافة الطائرة  Airbus H175بتوقيع
عقد لرشاء طائرتني ملهام البحث واإلنقاذ search
)and rescue (SAR
وستتوىل الطائرتان  H175الجديدتان مسؤولية
تنفيذ عمليات البحث واإلنقاذ يف واحدة من أكرث
مناطق العامل ازدحاما من ناحية حركة املالحة
البحرية (حيث يوجد يف الصني  7من بني  10موانئ

CAE

تأهل جهاز المحاكاة
 7000XR Seriesمن

إنتاج شركة CAE

للحاويات األكرث ازدحاما عىل مستوى العامل)،
باإلضافة إىل املناطق البحرية الهامة األخرى مثل
“بحر بوهاي”  Bohai Seaو “البحر األصفر”
 Yellow Seaومتثل هذه املياه ذات الحركة املالحية
الكثيفة بيئة عملياتية مثرية للتحدي يتعني فيها
عىل قائدي الطائرات أن يكونوا مستعدين للتعامل
مع أي مفاجآت غري متوقعة .وقد وقع االختيار
عىل نسخة الطائرة  H175املخصصة ملهام البحث
واإلنقاذ بفضل قدرتها عىل الطريان لساعات طويلة
وملسافات بعيدة ،باإلضافة إىل املرونة الشديدة
التي تتمتع بها مقصورتها ونظام املالحة الجوية
أعلنت رشكة  CAEمؤخرا أن هيئة الطريان الفيدرايل
األمريكية ( )FAAوافقت عىل تأهيل أول جهاز
للمحاكاة  7000XR Seriesللطائرة Airbus
 A330للتدريب عىل الظروف الجوية املعاكسة.
وتم الحصول عىل هذا التأهيل يف شهر أكتوبر عام
 2018بعد أن أكملت رشكة  CAEاختبارات تأهيل
مشابهة للطائرة  Airbus A320و Boeing 737NG
وطائرات  777و  787متشيا مع قوانني الهيئة.
وقال نك ليونتيديس ،رئيس مجلس اإلدارة برشكة
 CAEلشؤون أنظمة التدريب عىل الطريان املدين،
إن “الرشكة حريصة عىل تقديم أحدث أجهزة
املحاكاة الجوية لعمالئها ،ومن املؤكد أن املوافقات
عىل تأهيل منتجاتنا ستجعلنا يف وضع أفضل إلعداد
طيارينا من أجل مواجهة املواقف الحقيقية عىل أرض
الواقع” .وأضاف أنه “من بني املناورات التدريبية
األخرى ،أصبحت أطقمنا الجوية اليوم تتدرب عىل
كافة املواقف الصعبة مثل توقف محركات الطائرة
عن العمل وكيفية الوقاية من تلك املواقف وكيفية

 Helionixالذي يخفف عبء العمل عن كاهل
قائد الطائرة ويعمل عىل تحسني الوعي امليداين.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة اإلنقاذ واإلسعاف
( )CRSالتابعة لوزارة النقل الصينية تعترب من
أهم العمالء الذين يستخدمون طائرات اإليرباص
يف الصني منذ أكرث من  10سنوات ،حيث تستخدم
الهيئة حاليا أربع طائرات من طراز ،H225
وتقوم الهيئة بإدارة أربع قواعد رئيسية مبحاذات
السواحل الصينية ،وهي شنغهاي وبنجالي
وزيامن وزوهاي .ويأيت اختيار فئة الطائرة H175
املخصصة ملهام البحث واإلنقاذ طبقا لرأي “هيئة
الطريان الحكومية” Government Flying
 )Service (GFSبهونج كونج التي تسلمت أول
فئة من الطائرات املتعددة االستخدامات – ومن
بينها تلك املخصصة ملهام البحث واإلنقاذ -يف شهر
يونيو عام .2018
واليوم ،تتواجد طائرات  H175يف صفوف الخدمة
الفعلية لدى دوث عديدة مثل هولندا واململكة
املتحدة والدمنرك وتايلند وأسرتاليا واملكسيك
وهونج كونج والصني ،ويتوقع الخرباء واملحللون
انضامم عدد آخر من الدول إىل تلك القامئة بعد أن
أثبتت هذه الطائرات كفاءتها ونجاحها يف تنفيذ
هذا النوع من املهام.
الخروج منها باستخدام جهاز املحاكاة XR 7000
 Seriesمن إنتاج رشكة  CAEالخاص بالطائرة
 Airbus A330وبقية األنواع األخرى من طائرات
 Airbusو  Boeingوستواصل الرشكة تعاونها الوثيق
مع السلطات التنفيذية ومراكز تصنيع األجهزة
األصلية من أجل استيفاء متطلبات التأهيل الخاصة
بأجهزة املحاكاة وكافة أنواع الطائرات التجارية”.
وبهذه املوافقات األخرية عىل التأهيل ،ميكن لألطقم
الجوية التدرب عىل كافة املواقف الصعبة مثل توقف
محركات الطائرة عن العمل وكيفية الوقاية من تلك
املواقف وكيفية الخروج منها full stalls, upset
,)prevention and recovery training (UPRT
وظروف التعرض للتجمد وكيفية الهبوط أثناء الرياح
املعاكسة الشديدة gusting crosswind landings
والهبوط املتأرجح  bounced landingباستخدام
جهاز املحاكاة  XR Series 7000من إنتاج رشكة
 CAEالخاص بالطائرة .Airbus A330
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أخبار الشركات

إنشاء أول مستودع عالمي للطائرة

وقعت رشكتا  AIM Norwayو Lockheed
 Martinمؤخرا اتفاقا تاريخيا للتعاون املشرتك يف
بناء أول مركز عاملي ل “مستودع الطائرة F-16
 “ Falconلحساب سالح الجو املليك الرنويجي
وبقية عمالء الطائرة  F-16 Falconداخل القارة
األوروبية .وسيتم بناء املستوده املذكور يف مدينة
 Kjellerالرنويجية داخل مركز صيانة وإصالح
وعمرات الطائرات الحايل الذي يستخدمه سالح
الجو.
وتتمتع رشكة  AIM Norwayبخربة فنية طويلة يف

مجال صيانة الطائرة  F-16 Falconتؤهلها لخدمة
كافة عمالئها عىل مستوى العامل ،فيام تسعى رشكة
 ،Lockheed Martinالرشكة املصنعة لألجهزة
األصلية وصاحبة التصاميم الخاصة بالطائرة ،F-16
إىل استغالل خربة  AIM Norwayيف مجال الصيانة
واإلصالح والتشغيل  MROيف تقديم الدعم الالزم
لسالح الجو املليك الرنويجي والعمالء األوروبيني
وأسطول طائرات  F-16عىل مستوى العامل ،وهو ما
يقدم دليال عمليا عىل نجاح هذه الطائرة واتساع
قاعدة عمالئها بفضل قدراتها التشغيلية والقتالية

الفائقة التي أثبتت جدارتها يف مسارح العمليات
املختلفة عىل مستوى العامل.
وقالت سوزان أوزتس ،نائب رئيس مجلس إدارة رشكة
 Lockheed Martinاملسؤول عن برنامج الطائرة
 ،F-16إن “مركز مستودعات الطائرة “فالكون” يعترب
األول من نوعه ويعكس الطلب العاملي القوي عىل
الخدمات املتعلقة بدعم الطائرة  F-16والذي يتوقع
الخرباء واملحللون زيادته بفضل حرصنا عىل إنتاج
طائرات  F-16جديدة وتحديث الطرازات الحالية”.
وتحرص رشكة  Lockheed Martinعىل توسيع
قاعدة عمالئها الذين يستخدمون الطائرة ،F-16
وتتوقع زيادة فرص إنتاجها ألكرث من  400طائرة.
ومن الجدير بالذكر أنه يوجد اليوم حوايل 3,000
طائرة  F-16يف صفوف الخدمة الفعلية لدى 25
دولة.
كام تخطط رشكة  AIMأيضا لتكثيف حضورها
وزيادة قدراتها يف الرنويج ،وقد وقع اختيار “مكتب
الربنامج املشرتك للطائرة  F-35عىل قاعدة Rygge
الجوية لتكون مركزا لصيانة وإصالح وتشغيل
محركات الطائرة  .F-35ومن الجدير بالذكر أنه يوجد
اليوم لدى سالح الجو املليك الرنويجي تسع طائرات
من طراز  ،F-35ويتوقع الخرباء زيادة أسطول الرنويج
من تلك الطائرات إىل  52طائرة.

Raytheon & HENSOLDT

تخططان إلنتاج أجهزة رادار متكاملة للمراقبة الجوية
تخطط رشكتا  Raytheonو  HENSOLDTإلنتاج
جهازي رادار متكاملني للمراقبة الجوية لحساب
دولتني أوروبيتني ،وهام الجهازان اللذان يجمعان بني
أحدث جيل من الرادارات الرئيسية ملراقبة املطارات
( )ASR-NGالتي تنتجها رشكة HENSOLDT
ورادار املراقبة الثانوية ( )Condor Mk 3األحادي
النبض  Mode S monopulseالذي تنتجه رشكة
Raytheon
وأفادت التقارير أن سالح الجو املليك الهولندي
سيحصل عىل جهاز واحد لتنفيذ املراقبة الجوية
املتقدمة وتقليل عملية تشويش مزارع الرياح
عىل سري الحركة الجوية يف مدرج De Kooy
الجوي .عالوة عىل ذلك ،من املقرر أن تحصل
 ،)Deutsche Flugsicherung (DFSوهي الرشكة
األملانية املسؤولة عن تقديم خدمات املالحة الجوية،
عىل ثالثة أجهزة يك تحل محل الرادارات القدمية،

وذلك يف إطار خطة شاملة لتحديث وتطوير مراقبة
الحركة الجوية عىل مستوى البالد ككل ،األمر الذي
يتمىش مع تنامي الحركة الجوية عاما بعد عام
بفضل زيادة حركة السفر والتنقل عىل مستوى كافة
املطارات العاملية.

وتثبت هذه العقود نجاح اتفاقية التعاون التي
وقعتها رشكتا  Raytheonو  HENSOLDTقبل
عام ،حيث تخطط الرشكتان لتكريس التعاون
املشرتك بينهام يف مجال إنتاج أنظمة مراقبة الحركة
الجوية العالية األداء لعمالئهام عىل مستوى العامل،
باإلضافة إىل تقديم الخدمات وتنفيذ أعامل تطوير
القاعدة الخاصة برادار املراقبة الجوية الرقمي ASR-
 11املبنية يف الواليات املتحدة.
وقال مات جيليجان ،نائب رئيس مجلس إدارة رشكة
 Raytheonلخدمات املالحة والطقس والخدمات،
إن “هدفنا هو جعل املجال الجوي العاملي أكرث أمنا
وأمانا عن طريق بناء أكرث أنظمة املراقبة الجوية
تطورا عىل مستوى العامل” .وأضاف أن “الرادار
الرئييس الذي تعمل رشكة  HENSOLDTعىل بنائه
يؤمن أربعة أضعاف التغطية الحالية تقريبا إذا ما
قورن بنظرائه ،وهذا ما يسعى العمالء إىل تحقيقه”.
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القوات المسلحة الفنلندية تتعاون مع شركة Saab
وقعت قيادة اإلمداد والتموين التابعة للقوات
املسلحة الفنلندية عقدا مع رشكة  Saabلتسليم
أجهزة املحاكاة االفرتاضية virtual simulators
الخاصة بالتدريب عىل التصويب والقتال األسايس،
باإلضافة إىل صيانتها ملدة ثالث سنوات .وتصل قيمة
العقد إىل  9ماليني يورو تقريبا ،ومن املتوقع تسليم
أول دفعة من تلك األجهزة خالل العام الحايل.
وميثل هذا العقد نقلة نوعية كبرية يف طبيعة عالوة
التعاون التي تجمع بني القوات املسلحة الفنلندية
ورشكة  ،Saabوهو ما ميهد لتوسيع أطر التعاون
املشرتك يف املستقبل بحيث ال تقترص عىل مجايل
التدريب واملحاكاة فقط.
وتأيت قامئة املشرتيات املذكورة يف إطار “برنامج
التدريب حتى عام  ”2020الذي تنفذه القوات
املسلحة الفنلندية ،ومن املنتظر أن تدخل أجهزة
التدريب االفرتايض مرحلة التشغيل الكامل يف عام
 2021من أجل منح القوات الفنلندية تدريبا نوعيا
داخل قاعات دراسية مغلقة مأمونة وصديقة للبيئة
بهدف رفع مستوى التدريب ومنح القوات الفنلندية
تدريبا نوعيا يعتمد عىل أحدث طرق التدريب.

وقال  ،Åsa Thegströmمدير إدارة التدريب
واملحاكاة برشكة  ،Saabإن “طلب الرشاء املذكور
إنجازا كبريا بالنسبة إىل الصاالت املغلقة املطورة
حديثا املخصصة للتدريب عىل القتال األريض (GC
 .)IDTومن املقرر أن تحصل فنلندا عىل جهاز
للتدريب االفرتايض لتدريب القوات عىل كيفية
التعاون مع سيناريوهات الحرب املحتملة ،بدءا من
التدريب األسايس وحتى التدريب املتقدم بهدف
رفع مستوى القوات”.
وينص العقد عىل تأمني مناذج األسلحة املستخدمة

يف فنلندا وأجهزة الحاسب اآليل املزودة بربامج قادرة
عىل خلق بيئة افرتاضية وطرح األساس الالزم للتحليل
بعد انتهاء عملية التدريب .كام ستتوىل رشكة Saab
أيضا مسؤولية عمل الصيانة الالزمة ألجهزة التدريب
ملدة ثالث سنوات .وأضاف ،Anders Gardberg
مدير وحدة التدريب برشكة  Saabيف فنلندا ،أن
“الرشكة بدأت منذ عام  2006يف بيع جهاز املحاكاة
الحية  KASIللقوات املسلحة الفنلندية ،ويعكس
العقد املذكور حجم الثقة املتزايدة التي تتمتع بها
أجهزة التدريب واملحاكاة التي تنتجها الرشكة”.

تفوز بعقد خامس لتزويد المرصد األوروبي الجنوبي بمنظار عمالق

وقعت رشكة  ، Safran Reoscإحدى الرشكات
التابعة لرشكة Safran Electronics & Defense
 ،مؤخرا عقدا مع املرصد األورويب الجنويب
)European Southern Observatory (ESO
لتصميم وإنتاج املرآة  M5التي تعترب خامس وآخر
مرآة الزمة للمنظار العمالق Extremely Large
 )Telescope (ELTالذي أفادت التقارير أنه

سيكون أقوى منظار يتم بناؤه عىل اإلطالق.
ومن الجدير بالذكر أن املرآة  M5الالزمة للمنظار
العمالق ( )ELTعبارة عن مرآة مسطحة مصنوعة
من كربيد السليكون اإلهليلجي elliptical
 silicon carbideمقاس  x 2,20 2,70أمتار
لتكون بذلك أضخم مرآة يتم بناؤها عىل مستوى
العامل بدقة برصية تصل إىل  10نانومرت .كام

ستتوىل الرشكة أيضا مسؤولية تطوير وبناء منصة
االختبارات البرصية  optical test benchالفائقة
الدقة التي سيجري استخدامها لقياس مستوى
الجودة البرصية للمرآة طوال عملية التلميع
.polishing process
وذكر محللون أن هذا العقد الخاص ببناء املرآة
 M5يعترب أحدث عقد يف منظومة النجاحات التي
حققها املنظار العمالق  ELTوستساهم املرآة
 M5يف اتزان الصورة الواردة من املنظار العمالق،
وسيرشف املرصد األورويب الجنويب ( )ESOتركيبها
فوق جهاز مائل  tip/tilt mechanismيرتأجح
باستمرار عىل ترددات محسوبة تصل إىل 10
هريتز ،ما يعني أن املرآة يجب أن تكون خفيفة
وصلبة للغاية .ومن الجدير بالذكر أن رشكة
 Safran Reoscستقوم بتسليم املرآة  M5إىل
املرصد األورويب الجنويب يف عام .2024
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تقارير

تزويد طائرات  F-35اليابانية بصواريخ JSM
من شركة KONGSBERG

أبرمت مؤخراً شركة  )Kongsberg Defence & Aerospace AS (KONGSBERGعقداً مع اليابان لتوريد
الدفعات األولية من صواريخ  JSMألسطولها من الطائرات المقاتلة  .F-35وقد بدأ تطوير هذا الصاروخ
في عام  ،2008وتم االنتهاء من التطوير في أواسط عام  2018بعد سلسلة من تجارب اإلطالق الناجحة
للتحقق من الصالحية .و JSMهو صاروخ كروز من الجيل الخامس متاح لإلدماج على الطائرات ذات
داخليا في .F-35
األجنحة الثابتة ،ويمكن حمله
ً

يقول الرئيس التنفيذي لرشكة KONGSBERG
“ :Geir Håøyيعد هذا إنجازًا دوليًا مهماً يوضح
أهمية التعاون بني السلطات الرنويجية ومؤسسة
أبحاث الدفاع الرنويجية والصناعة الرنويجية”.
ويُعد  JSMصاروخًا بعيد املدى لألهداف البحرية
والربيّة ،وميكن حمله داخليًا يف الطائرة ،F-35
وبالتايل ضامن قدرات الطائرات عىل التسلل
بارتفاعات منخفضة .وهو صاروخ جديد سيسهم

يف توسيع القدرات الكلية للطائرة  .F-35وتفيد رحالت طريان منخفضة االرتفاع .ويسهم نظام
التقارير أنه ال يوجد سالح آخر يف السوق اليوم بحث من خالل التصوير باألشعة تحت الحمراء
املتقدمة يف التعرف التلقايئ عىل الهدف .ويعتمد
ميكنه أداء أنواع املهام نفسها.
صاروخ  JSMعىل تقنية الصواريخ الهجومية
نظام الصواريخ المتقدم
البحرية  NSMالحديثة واملثبتة بالتجربة العاملة
يتضمن  JSMنظام تخطيط متطورا ً للمهام لدى البحرية امللكية الرنويجية ( )RNoNوبولندا.
الستغالل الجغرافيا البحرية والربية .ويستخدم تتيح مجموعة  JSMإمكانية تشغيل منصة اإلطالق
 JSMنظام مالحة دقيقاً للغاية وملف تعريف وتوجيه املهام املرن لتعزيز إمكانية البقاء ونجاح
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املهمة .وتشمل قدراتها :القدرة عىل البقاء ،والقدرة
عىل الفتك ،وانتقائية األهداف ،واملالءمة .وقد تم
تصميم  JSMمبدى احتياطي لحامية منصة اإلطالق
من أن يتم اكتشافها ومهاجمتها بواسطة أنظمة
الدفاع الجوي املعادية .كام يتمتع  JSMبقدرة
عالية عىل البقاء ضد أنظمة الدفاع الجوي الحديثة
واملستقبلية .ويتم تحقيق ذلك من خالل ما ييل:
املستشعرات الخاملة ،ومستوى التحليق املنخفض،
واالرتفاع القريب جدا ً من مستوى البحر ،والطريان
املتتبع للتضاريس ،ومرونة الحركة ،وإصابة الهدف
يف الوقت املحدد.
يستخدم نظام تخطيط املهمة املتقدم كل هذه
القدرات إلنشاء خطط اشتباك مثالية .وتتوافر
أيضاً قدرة  ،Salvoوهي القدرة عىل إطالق عدة
صواريخ باتجاه هدف واحد ،وذلك لألهداف عالية
القيمة التي يتم الدفاع عنها بشدة.
ومام يساعد عىل تحقيق تأثري الرؤوس الحربية
لـ  JSMثالثة عنارص رئيسية ،هي :حجم الرأس
الحريب ،وصامم الرأس الحريب ،ونقطة التصويب
رأسا حربيًا من فئة 500
للهدف .وميتلك ً JSM
رطل ،ويبلغ وزنه اإلجاميل  120كغ ،ووزن املادة
املتفجرة  100كغ (مكافئ  .)TNTوالرأس الحريب
عبارة عن رأس انفجار مشرتك (التأثري األسايس)
ومتشظي (التأثري الثانوي) مع عبوة شديدة
التفجري .وغالف الرأس الحريب مصنوع من سبائك
التيتانيوم مع شبكة فوالذية إلحداث الشظايا.
والصامم قابل للربمجة من خالل برامج الصاممات
املصممة
خصيصا والتي يتم تحميلها قبل اإلطالق.
ً
والرأس الحريب هو ذخرية غري حساسة معتمدة.
االنتقائية والتكامل .ويناسب  JSMحاوية األسلحة
الداخلية يف نسختَي الطائرة  F-35 Aو  .Cكام

الخصائص الرئيسية

•الطول 4.00 :م ( 157بوصة)
•االرتفاع 0.52 :م ( 20.4بوصة)
•العرض 0.48 :م ( 18.9بوصة)
•الكتلة 416 :كغ ( 917رطل)
•الرسعة :عالية دون رسعة الصوت
•خفة الحركة :عالية
•التوجيه
•املالحة بالقصور الذايت  ،مبساعدة  GPSو.TERCOM
•نظام البحث عن الهدف بالتصوير باألشعة تحت الحمراء
ميكن أيضً ا حمل النظام عىل محطات خارجية مفاهيم الشبكة الحالية واملستقبلية ،حيث يقوم
وانس” وبالتايل
عىل طائرات  F-35و  F-16و  F / A-18و  .F-15تصميم  JSMعىل مفهوم “أطلق َ
وعالوة عىل ذلك ،يستوعب صاروخ  JSMاملعايري فهو صامد حيال االختالفات يف االتصال بوصلة
الحديثة لإلدماج يف الطائرات الرسيعة .ويوفر البيانات .datalink
تصميم  datalinkإمكانية التشغيل املتداخل مع
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دحر التهديدات بنظام الحماية
المعياري النشط ()MAPS
في سلسلة من االختبارات التي أجريت بالذخيرة الحية ،نجح نظام الحماية النشط  MAPSفي التصدي
لـ  15صاروخاً من أصل  15صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات ودحرها ،وذلك باستخدام تقنية التشويش
على إشاراتها وجعلها تطير بعيداً عن أهدافها.

من جانبه قال مايكل ويليامسون ،نائب الرئيس
للمستشعرات واالستدامة العاملية يف رشكة
ّ :Lockheed Martin
“يدل نجاح اختبار الجيش
األمرييك عىل فعالية نظام الحامية النشط MAPS
الذي ميكن أن يستعيد نشاطه برسعة مبكونات
جديدة لتلبية متطلبات مهام ومنصات محددة”.

قاد مهندسو رشكة  Lockheed Martinعملية
دمج أجهزة برمجيات نظام Ariel Photonics
املضاد للتشويش ضمن نظام الحامية النشط
 MAPSقبل االختبارات .كام دعموا جهود مركز
أنظمة املركبات األرضية التابع لقيادة تطوير
القدرات القتالية يف الجيش األمرييك مع رشكتَ ْي

 BAE Systemsو Northrop Grumman
لدمج اثنني من اإلجراءات املضادة للتشويش
األخرى ومستشعر.
ومتت ترسية العقد عىل رشكة Lockheed
 Martinلتصنيع منوذج أويل ملعدات التحكم
يف نظام الحامية النشط  MAPSيف عام ،2014
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وهي تواصل تصنيع وتسليم الجهات املعنية
املعدات األساسية لنظام الحامية النشط .MAPS
وتتكون مجموعة املعدات األساسية من وحدة
تحكم وواجهة مستخدم ونظام توزيع إدارة
الطاقة ومحول الشبكة وبرمجيات التطبيق .وهي
توفر قوة معالجة ألجهزة االستشعار املدعومة
من نظام  MAPSوالتدابري املضادة وتوجهها
للتصدي للصواريخ الواردة .وتعترب وحدة التحكم
بأنظمة الحامية النشطة العمود الفقري لنظام
 MAPSلدى الجيش األمرييك والذي هو اآلن
قيد التطوير يف مركز بحوث وتطوير هندسة
الدبابات the Tank Automotive Research,
.Development and Engineering Center
تدمج املجموعة األساسية املستشعرات والتدابري
املضادة يف إطار مفتوح ومشرتك الكتشاف وتتبع
وتصنيف والتصدي للتهديدات الحالية والناشئة؛
مثل القنابل الصاروخية والقذائف املوجهة
املضادة للدبابات التي تستهدف املركبات املزودة
بنظام  .MAPSوهي مصممة لحامية املركبات
القتالية الحالية ،وكذلك دعم قدرات نظام حامية
املركبات يف املستقبل.
إنقاذ األرواح
يعترب  MAPSإطارا ً لبنية أنظمة مفتوحة ،وليس

نظام حامية نشط .ويتكون هذا اإلطار من
برمجيات التحكم واألجهزة التي تسمح لنظام
الحامية النشط بالعمل بعد تطويره.
هذا النظام عبارة عن جهد استمر عىل مدى
عدة سنوات تحت قيادة تطوير القدرات القتالية
يف الجيش األمرييك  RDECOMبقيادة مركز
األبحاث والتطوير والهندسة للدبابات التابع
للجيش األمرييك ،ومقره ديرتويت أرسنال،
بالتعاون مع مجتمع االستحواذ والصناعة .وميثل
 MAPSإطا ًرا دامئًا ووحدة تحكم يوفران أرسع
مسار ألنظمة الحامية النشطة التي تكون قابلة
للرتقية ومتوافقة مع متطلبات السالمة للمركبات
األرضية عرب األسطول .وسوف يسهم يف متكني
الحامية املتطورة إلنقاذ حياة الجنود ومشاة
البحرية.
تتمثل النواتج الرئيسية للربنامج يف إطار أو
هيكل النظام ، )MAPS Framework (MAF
ووحدة تحكم  )APS (MACمتوافقة مع رشوط

السالمة .ويعتمد اإلطار عىل مبادئ هندسة
النظم املفتوحة ،ويسمح بدمج مستشعرات
الحامية النشطة  APSوالتدابري املضادة
للتشويش املتوافقة مع اإلطار  .MAFويسهم
جهاز التحكم يف تسهيل عملية التنفيذ بطريقة
تؤدي إىل تخفيضات كبرية يف التكلفة اإلجاملية
والجدول الزمني واملخاطر.
توفر وحدة التحكم ذات التصميم املفتوح يف
قلب مجموعة األدوات األساسية قابلية للتوسعة
لدعم عمليات ترقية النظام وقدراته لحامية
املركبات يف املستقبل .وتشمل املكونات األخرى
واجهة املستخدم ونظام توزيع إدارة الطاقة
ومحول الشبكة وبرمجيات التطبيقات.
مجموعة  MAPSاألساسية قابلة إلعادة
االستخدام وقابلة للتحديث .كذلك يتيح تصميم
الهيكل املفتوح للمستخدمني إمكانية ترقية
مكونات أجهزة االستشعار واإلجراءات املضادة
بشكل انتقايئ عرب جميع املنصات املدعومة
بنظام  .MAPSوتسهم ترقية املكونات يف خفض
تكاليف دورة الحياة كام تعزز وضع أفضل
الحلول .واألهم من ذلك أنها تقلل من الوقت
الالزم للرد عىل التهديدات الناشئة.
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نظام الحماية ضد الصواريخ المجوقل –
نظام ال يمكن التحليق بدونه
أصبحت التهديدات المعادية للطائرات والمروحيات أمرا ال مفر منه في السيناريوهات المدنية
والعسكرية على حد سواء ،حيث تشير التقديرات إلى دخول أكثر من  500,000صاروخ أرض -جو محمول
على الكتف وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة ( )MANPADSإلى األسواق العالمية.

ومن سوء الحظ ،وبسبب الحروب العديدة التي
تشهدها مناطق العامل املختلفة يف الوقت الحارص،
وصل عدد كبري من تلك األنظمة والصواريخ إىل
يد العنارص اإلرهابية أو منظامت التي تهدد أمن
العامل واستقراره.

تعود إىل الصواريخ أرض – جو العاملة باألشعة
مواجهة خطر الصواريخ أرض – جو
تحت الحمراء Infrared Surface-to-Air
العاملة باألشعة تحت الحمراء
 )Missiles (IR SAMsوالتهديدات الليزرية
تشري السجالت إىل أن نسبة عالية من خسائر وتهديدات الرادارات التي تتزايد يف مسارح
الطائرات املسجلة يف مسارح العمليات األخرية العمليات يوما بعد يوم .وتعترب خطورة الصواريخ
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والقوات املسلحة اليوم حرصة عىل نرش املزيد
من األنظمة املتطورة من أجل توفري الحامية
الالزمة للطائرات ،مثل أنظمة اإلنذار ضد من الرضوري أن نعرتف بأن أنظمة اإلنذار ضد
الصواريخ  MWSاملتقدمة واألساليب املتقدمة الصواريخ ( )MWSواإلجراءات املضادة املتطورة
املضادة للصواريخ املوجهة باألشعة تحت الحمراء ضد الصواريخ املوجهة العاملة باألشعة تحت
 IR-guided missilesوللتعامل مع هذا الخطر ،الحمراء تلعبان دورا مهام يف هذا املجال العسكري.
طورت رشكة  HENSOLDTنظام الحامية ورغم هذا ،فإن أهم عنرص بالنسبة ملسؤويل
ضد الصواريخ املجوقل  Airborne Missileالتشغيل هو تراجع معدل اإلنذار الزائف ،باإلضافة
 )Protection System (AMPSكصاروخ إىل زيادة االعتامدية.
هجومي حديث مرن للحامية الذاتية بالنسبة فوجود نسبة ضئيلة من اإلنذارات الزائفة يعترب
للطائرات املروحية والطائرات ذات األجنحة أمرا مهام لتجنب أي إطالق غري مقصود ،خاصة
الذابتة.
أثناء العمليات مثل مهام البحث واإلنقاذ أو
ويتميز نظام الحامية ضد الصواريخ املجوقل بالنسبة للتطبيقات املدنية مثل نقل رؤساء الدول
بحتوائه عىل عدد كبري من أنظمة االستشعار أو الشخصيات املهمة األخرى.
التحذيرية واألساليب املضادة وأجهزة الطريان ويف ظل هذا التحدي ،ميكن تقليل معدل اإلنذارات
األخرى من أجل تأمني الحامية الالزمة للطائرة الزائفة بدرجة كبرية عن طريق استخدام “نظام
وطاقمها ضد عدد كبري من التهديدات املختلفة االستشعار الخاص بتأكيد اقرتاب الصاروخ”
مثل الصواريخ املوجهة العاملة باألشعة تحت Missile Approach Confirmation Sensor
الحمراء والصواريخ املوجهة بالليزر أو الرادار)(MACS .
كام يسمح تصميمه املعياري بسهولة تعديله مبا
النظام  AN/AAR-60ضد
يناسب متطلبات املهام املختلفة.
الصواريخ الموجهة العاملة
التصميم المعياري ألنظمة
باألشعة تحت الحمراء
الحماية المجوقلة ضد الصواريخ
يعترب النظام  MILDS AN/AAR-60نظام إنذار
ميكن إنتاج عدة فئات مختلفة من أنظمة الحامية سلبي ضد الصواريخ ( )MWSمصمم لرصد وتتبع
الذاتية املجوقلة ضد الصواريخ ،وهذا يتوقف واإلنذار ضد الصواريخ من عىل مسافات بعيدة
عىل رغبة كل عميل ومتطلباته التشغيلية .للغاية .الوضوح الكبري الذي يتميز به هذا النظام
وتشمل تلك الفئات األنظمة الثانوية املنتقاة من يسمح برسعة التمييز بني املصادر الثابتة الثابتة
أجل تحقيق األهداف املرجوة ،مبعنى أنه ميكن واملتحركة العاملة باألشعة البنفسجية UV point
دمجها مع أنظمة الحامية الذاتية املجوقلة ضد sources
الصواريخ كنظام لإلنذار ضد الصواريخ Missile
النظام  ALTASإلجهاض
 )Warning System (MWSوكنظام إنذار ليزري
التهديدات الليزرية
 )Laser Warning System (LWSوكنظام إنذار
راداري  )Radar Warning System (RWSما تزال األسلحة املوجة بالليزر واألنظمة املضادة
وكنظام موزع لإلجراءات املضادة  Counterللطائرات مستخدمة كجزء من الرتسانات
 )Measure Dispenser System (CMDSالعسكرية لدى الدول ،ولكن التوجه العام تحول
وكنظام لإلجراءات املضادة املوجهة العاملة نحو توزيع التطبيقات الليزرية املستخدمة يف
باألشعة تحت الحمراء  Directed Infraredالحروب الراهنة.
 )Countermeasure (DIRCMوكنظام يعمل واستجابة لهذا الطلب ،يعترب نظام اإلنذار الليزري
بالقصور الذايت  ALTAS Inertial Attitude Systemنظاما سلبيا مضادا للصواريخ ()LWS
 )(IASوكوحدة للتحكم والعرض  Control andلرصد وتتبع واإلنذار ضد املصادر الليزرية املعادية
 )Display Unit (CDUلتشغيل النظام.
التي تستهدف الطائرة.
كيفية التصرف مع اإلنذارات الزائفة

أرض – جو العاملة باألشعة تحت الحمراء واضحة
وضوح الشمس إىل حد أنها أصبحت متثل خطرا
داهام ال ميكن إنكاره سواء بالنسبة إىل الطائرات
أو األطقم الجوية.
كيفية مواجهة الصواريخ أرض –
جو العاملة باألشعة تحت الحمراء
من أجل مواجهة خطر الصواريخ أرض – جو
العاملة باألشعة تحت الحمراء ،أصبحت الدول
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نظام اإلنذار الراداري يتعامل مع
التهديدات الرادارية
إن نظام اإلنذار الراداري القليل الحجم الخفيف
الوزن يؤمن الحامية الذاتية للطائرات املروحية
القتالية وغري القتالية أو الطائرات األخرى.
ويستطيع النظام اعرتاض وتحليل وتحديد اإلشارات
الرادارية بكفاءة لتحديد اتجاهات الوصول.
وحدة التحكم والعرض CDU
تعترب هذه الوحدة رضورية بالنسبة إىل نظام
الحامية الذاتية املتكامل ،وتؤدي هذه الوحدة
دور جهاز التتابع  sequencerبالنسبة لنظام
توزيع األساليب املضادة Counter Measure
 )Dispenser System (CMDSالخاصة بنظام
الحامية ضد الصواريخ املجوقل AMPS
وقد وقع االختيار عىل نظام الحامية ضد الصواريخ

تقارير

السمات الرئيسية ألنظمة
الحماية الذاتية
•تصميم معياري لتلبية متطلبات
التشغيل الخاصة بكل عميل
•نظام أثبت كفاءته القتالية
•يضم أقل عدد ممكن من األجهزة
•سهولة الرتكيب/الدمج
•نظام متكامل للهجوم والحامية الذاتية
•ال يحتاج إىل محطات ألنظمة املهمة أو
األنظمة الجوية
•قلة الوزن بدرجة كبرية وقلة استهالك
الطاقة
•درجة االعتامدية العالية
•غري مقيد بالقوانني الدولية الخاصة باالتجار يف
األسلحة ITAR

املجوقل  AMPSلخدمة عدة طائرات مختلفة مثل
CH-47, C-130, CH-53, EH101, UH60,
Mi-8, Mi-17, Mi-171, H145, EC155,
EC635, Cougar, Puma, Panther, Bell 407,
P3C, Cessna 208 and King Air 200
وتعترب أنظمة الحامية الذاتية من إنتاج رشكة
 HENSOLDTقيد االستخدام العمليايت حاليا
عىل منت أكرث من  700طائرة عسكرية وطائرة
مخصصة لكبار الشخصيات لدى العمالء املختلفني
عىل مستوى العامل .ومن الجدير بالذكر أن هذا
النوع من األنظمة بدأ يلقى رواجا شديدا يف
األسواق الدفاعية يف الوقت الحايل نظرا للفوائد
العديدة التي يقدمها .ويتوقع الخرباء برشكة
 HENSOLDTحدوث تطور كبري يف هذه
األنظمة مبا يتمىش مع متطلبات الحرب الحديثة
ومتطلبات التشغيل لدى كل عميل.
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السياق العربي
تكلفة الحروب في ّ

بقلم  :د .إدريس لكريني
أستاذ العالقات الدولية في جامعة
القاضي عياض  -مراكش
drisslagrini@yahoo.fr

تحيل الحرب إلى تلك المواجهة
تتم لفترة طويلة
العسكرية التي ّ
أو قصيرة عبر استخدام قوات
مسلّ حة منظمة بين طرفين
أو أكثر ،بغية تحقيق أهداف
ومكاسب معينة ،وتسفر عن
ضحايا بشرية ومادية وطبيعية..
كما أنها تتصل باللجوء
إلى استخدام القوة عوض
والسبل
االحتكام إلى القانون
ّ
الدبلوماسية والقضائية في
تدبير الخالفات واألزمات وتسوية
المنازعات الدولية.

وقد ع ّرفها “كارول فون كالوزفيتس”Carl Von
 )Clausewitz (1780- 1831باعتبارها مج ّرد امتداد
للسياسة بوسائل أخرى تنطوي عىل قدر من العنف
إلرغام الخصم عىل التنازل واالنصياع .ورغم حرص
ميثاق األمم املتحدة عىل تحريم اللجوء إىل القوة أو
التهديد باستخدامها يف العالقات الدولية ،وحثّ الدول
عىل تسوية نزاعاتها عرب وسائل قضائية ودبلوماسية
مختلفة ،فإن واقع العالقات الدولية يربز لجوء الكثري
من الدول بصورة مكثفة إىل استعامل القوة العسكرية
يف تدبري خالفاتها.
وملا كانت الحرب أمرا واردا يف العالقات الدولية،
فقد تم وضع قانون ينظّمها ،لتجاوز مظاهر القسوة
واالنتهاكات الجسيمة ،واستهداف املدنيني وجرائم
اإلبادة ..التي ميكن أن تشوبها .ويتعلق األمر بالقانون
الدويل اإلنساين الذي ال مينع هذه الظاهرة ،بقدر ما
يحاول وضع ضوابط للعمليات العسكرية واألسلحة
املستخدمة وحامية املدنيني وتنظيم وضعية الحياد،..
وهو يقوم (القانون الدويل اإلنساين) عىل فكرة
السبل التي
الرضورة التي تسمح باستخدام مختلف ّ
تستهدف إخضاع الخصم من جهة أوىل ،وعىل فكرة
اإلنسانية التي تنحو إىل عدم استهداف املدنيني
بالعمليات العسكرية والتقليل من الخسائر املحتملة
يف هذا السياق..
ورغم الرتاجع امللحوظ يف حدّة الحروب والنزاعات
العسكرية الدولية بعد نهاية الحرب الباردة ،وما تال
ذلك من إلقرار اتفاقيات ومبادرات ترمي إىل الحد من
التسلح ..إال أن الكثري من مناطق العامل ما زالت تشهد
بني الفينة واألخرى حروبا ونزاعات عسكرية مختلفة
من حيث أسبابها ونطاقها وتداعياتها..
وتشكّل املنطقة العربية إحدى أكرث املناطق التهابا
منذ بداية التسعينيات من القرن املنرصم ،بسبب
اندالع الكثري من الحروب والنزاعات املسلحة يف عدد
من دولها (العراق والصومال والسودان وفلسطني،)..
وقد ساهمت تحوالت الحراك يف املنطقة منذ عام
 2011يف تأجيج األوضاع العسكرية من جديد ،حيث
دخلت العديد من الدول العربية يف متاهات من
العنف والرصاع (اليمن وسوريا وليبيا) ،وارتفعت
نسبة الواردات من األسلحة بشكل مثري ،ما أفرز

انعكاسات ومخاطر مختلفة كانت تكلفتها مدمرة
عىل املستويات االقتصادية والتنموية والسياسية
واإلنسانية ،ما دفع بالكثري من األشخاص إىل الهجرة
وطلب اللجوء بحثا عن فضاءات أكرث أمنا واستقرارا..
ويف هذا السياق ،أفاد النائب األول لرئيس مجموعة
البنك الدويل ألجندة  2030للتنمية املستدامة العاملية،
أخريا ،أن هناك دراسات تفيد بأن التكلفة اإلجاملية
للحروب والنزاعات املسلحة التي طالت الكثري من
البلدان العربية منذ عام  2010إىل عام  2018تناهز
 900مليار دوالر أمرييك.
ال شك أن هذه اإلمكانيات الضخمة التي يتم إهدارها
يف مجال التسلح والحروب ،كان باإلمكان استثامرها
يف تخفيض نسب املديونية التي تثقل عاتق الكثري
من دول املنطقة ،ويف تحقيق التنمية والرفاه وتجاوز
عدد من املعضالت االقتصادية واالجتامعية داخل
املجتمعات العربية..
تطرح مع هذه التكلفة الباهظة الكثري من األسئلة
املقلقة ،ففي الوقت الذي بات فيه الحديث مكثّفا
داخل الدول الكربى يف الوقت الراهن عن حروب
بال خسائر ،وعن مقوالت جديدة تدعم تجاوز
القوة العسكرية التقليدية إىل حروب حديثة ناعمة،
توظف فيها الثقافة واإلعالم واالقتصاد وتكنولوجيا
املعلومات ..مازالت هذه الدول نفسها تؤجج األوضاع
السياسية واألمنية يف كثري من بؤر التوتر يف العامل،
وبخاصة يف عدد من دول املنطقة ،كام هو الحال
بالنسبة للعراق وليبيا وسوريا ..ما يدفع الكثري منها إىل
الدخول يف معارك عسكرية تقليدية يف إطار نزاعات
داخلية أو حروب إقليمية ..تزيد من تفاقم أوضاعها
السياسية واالجتامعية واألمنية ..وتسهم من جانب
آخر يف إنعاش تجارة السالح لدى الكثري من الدول
الكربى املصدّرة..
وقد زاد من حدّة اإلقبال عىل هذا الخيار امللكلّف،
تصاعد وانتشار «الجامعات اإلرهابية» يف عدد مناطق
التوتر يف املنطقة ،كام هو الحال بالنسبة لتنظيمي
«القاعدة» و»داعش» ،والتي ساهمت من جانبها يف
استنزاف إمكانيات وقدرات عدد من الدول.
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اختيار نظام
التمــوقـع
الصوتي من
إنتـــاج شــركة
 iXblueلتسليــح
البحرية الفرنسية
وقع اختيار مديرية التسلح العامة الفرنسية
لالستخدامات البحرية الفنية (–DGA Technique Navales
 )DGA/TNعلى نظام التموقع الصوتي acoustic
 )positioning system (GAPSمن إنتاج شركة  iXblueلتتنفيذ تطبيقات التموقع والمراقبة
الخاصة بالمركبة التحت -مائية المستقلة )Autonomous Underwater Vehicle (AUV
وتعترب املديرية العامة الفرنسية هيئة متخصصة
يف إجراء التجارب املتعلقة بحرب األلغام ،حسب
تأكيدات هيوبرت بيليتييه ،مدير إدارة الصوتيات
برشكة  ،iXblueالذي قال إن اختيار املديرية لنظام
التموقع الصويت أقوى دليل عىل الثقة الكبرية التي
يضعها عمالؤنا يف التقنيات الخاصة بالتموقع تحت
املاء .وأضاف أن “هذا العقد يساهم أيضا يف تعزيز
عالقة العمل الطويلة التي تجمعنا باملديرية ،وهي
شهادة حقيقية تؤكد جودة واعتامدية نظام التموقع
الصويت الذي أنتجته رشكتنا لتنفيذ التطبيقات
العسكرية االسرتاتيجية مثل حرب األلغام”.
ويأيت العقد الجديد ليؤكد النجاح الساحق الذي
حققه نظام التموقع الصويت الذي أنتجته رشكة
 iXblueخالل السنوات القليلة املاضية .وقد
اعتمدت أكرث من  120هيئة ومؤسسة عسكرية
ومدنية يف جميع أنحاء العامل نظام التموقع الصويت
خالل السنوات األخرية ،ما جعله نظاما أساسيا
بالنسبة للعمليات التي تتطلب تحري الدقة عند

موضعة املركبات التحت – مائية والحركات الناتجة
استخدامات النظام في مجال
عن السحب باستخدام الشباك ،towed fish
النفط والغاز والتطبيقات
باإلضافة إىل متوضع الغواصني.
العسكرية
استخدام نظام Phins Subsea
يتميز نظام التموقع الصويت بصغر حجمه وخفة
للمالحة تحت الماء التابع
وزنه ،باإلضافة إىل سهوله استخدامه عند تركيبه
للمديرية العامة الفرنسية
عىل منت املنصات البحرية املختلفة (مثل هياكل
إن نظام  Phins Subseaعبارة عن نظام للمالحة السفن وأنظمة الرفع  hoisting systemsواألعمدة
الذاتية تحت املاء يتوىل مسؤولية تحديد املوقع الخشبية  polesوالعوامات  buoysوالطائرات
واالتجاهات واالرتفاع والرسعة والعمق والسحب اآللية السطحية  ،)surface dronesولعل أبرز
 ،heaveوهو يحتوي عىل وحدة للقياس الذايت مجاالت استخدامه هي موضعة الهياكل structure
بدقة متناهية متصلة مبعالج إشارات رقمي  placementومالحة املركبات التحت -مائية املسرية
مدغم Remotely Operated underwater Vehicles embedded digital signal processor
لتشغيل فلرت  Kalmanمتقدم .وميكن تجميع  (ROV) navigationواملركبات التحت -مائية
ومعايرة نظام  Phins Subseaمسبقا مع سجل املستقلة autonomous underwater vehicles
مقياس الرادار دوبلر ،ما يعني سهولة تركيبه  )(AUVوالطائرات الرشاعية.
وتجهيزه لالستخدام لتنفيذ مهام املالحة التي كام جرى استخدام نظام التموقع الصويت أيضا
ملتابعة عمليات الجر باستخدام الشباك وتركيب
تتطلب قدرا أكرث من الدقة.
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الكابالت/املواسري ومتابعة الغواصني وعمليات
الكشف والتنقيب والحفر والتعدين ،عالوة عىل
مزايا نظام التموقع الصوتي:
التموقع الدينامييك )Dynamic Positioning (DP
•نظام مدمج شامل لالتصاالت  INSو USBL
كام ميكن استخدام النظام يف التطبيقات املدنية مثل
•تحقيق االتصاالت  INSبكفاءة عالية لتأمني
اآلليات التي متشط قاع البحر وموقعة الهياكل
األداء الفائق
الضخمة وفرش الحشوات  mattress layوتحديد
•تحديد املوقع الجغرايف املناسب للفنارات
مواقع الحرث/الخنادق  plough/trenchوتحقيق
•يتميز النظام بتوافقه يف العمل مع كافة
االستقامة  Out-of-Straightnessوتحديد موقع
األنظمة املالحية الرئيسية
 BSRوالهزات األرضية ونقل منصات الحفر ووضع
•سهولة ربطه باألنظمة التحت – مائية
املرساة واملواسري الصاعدة riser positioning
()iXblue and 3rdparty
ويف نفس الوقت ،استخدمت املؤسسات العسكرية
•وضع معالجة املعطيات DP mode: L/
نظام التموقع الصويت ملتابعة الغواصني واملركبات
 USBL/INS (PRS, MRU & Gyroيف
التحت -مائية املستقلة وفحص األجزاء السفلية
جهاز واحد)
من الهياكل العمالقة وتصويرها واإلجراءات املضادة
•يوجد أكرث من  500قناة صوتية متاحة
لأللغام .كام أثبت النظام فعاليته يف األوساط
•واجهة موحدة للوب
العلمية عند استخدامه يف مالحة املركبات التحت-
•يضم النظام برنامج عرض ثاليث األبعاد
مائية املسرية  ROVواملركبات التحت -مائية
(خريطة طريق )DELPH
املستقلة  AUVواملراكب الرشاعية ومتابعة عمليات
•جيومرتية املصفوفة الصوتية الثالثية األبعاد
الجر باستخدام الشباك.
•تعديل املوجة العريضة
المكونات الرئيسية لنظام
•وجود  iUSBLكخيار تبعا لرغبة العميل
التموقع الصوتي
لذلك ،يعترب نظام التموقع الصويت نظاما فائق األداء
يتكون الجزء الرئييس من نظام التموقع الصويت من لالتصاالت وتحديد املواقع ويتم استخدام يف تحديد
مصفوفة صوتية  acoustic arrayمهمتها التواصل موقع القطع التحت –مائية والتواصل معها ،وهو
مع جهاز اإلرسال  transponderاملثبت عىل يضم هوايئ  USBLونظاما للمالحة الذاتية ،INS
الهدف.
ومبا أن معايرة ال  USBLمل تعد مطلوبة يف امليدان،
تحقيق التواصل مع رأس نظام التموقع الصويت عن يستخدم نظام التموقع الصويت أساليب صوتية
طريق كابل بطول  50مرتا أو  95مرتا.
متقدمة وإشارات تعتمد عىل املوجة العريضة من
يعمل صندوق نظام التموقع الصويت كهمزة وصل أجل تأمني أفضل أداء يف أصعب الظروف التشغيلية.
بني رأس نظام التموقع الصويت واألجزاء الخارجية ،وبعد تضمني نظام املالحة الذاتية  Phinsمن إنتاج
وهو يحتوي عىل مصدر للطاقة وموصل إثرنت.
رشكة  Xblueأصبح نظام التموقع الصويت يحتوي
يوجد نظام متكامل متاما حسب رغبة العميل ،عىل هوايئ سابق املعايرة يؤمن أداء فائقا عند
وهو يحتوي عىل جهاز استقبال يستخدم األقامر تحديد املواقع الجغرافية املطلوبة ،خاصة يف املياه
الصناعية عند تحديد املواقع.

الضحلة والبيئات الشديدة
الضوضاء .عالوة عىل
ذلك ،هناك تقنية القياس
عن بُعد telemetry
 functionالتي تسمح
االتصاالت
لوصلة
الصوتية مبعايرة أنظمة
املالحة الذاتية املثبتة
عىل منت املركبة
التحت – مائية ،عالوة
عىل تحقيق القيادة
والتحكم يف املركبة
مائية
التحت-
املستقلة (.)AUV
ويقوم نظام التموقع
الصويت بفتح هوائيه الثاليث
األبعاد حتى  200درجة ،كام أن األفكار املبتكرة
املستخدمة يف النظام تجعله ذا قدرة فائقة من
الصعب مجاراتها فيام يتعلق بالتتبع األفقي
 ،horizontal trackingكام متكن النظام من تغطية
مساحة كبرية للغاية وإبعاد السفينة األم عن أي
مصدر من مصادر الخطورة.
ويرى خرباء أن النظام ميثل نقلة نوعية من حيث
تعدد استخداماته املدنية والعسكرية مثل النفط
والغاز والتطبيقات العسكرية ،فضال عن أدائه
الفائق عند توجيه املركبات التحت –مائية واملركبات
املسرية ،وهو ما يعني سد ثغرة مزمنة واضحة يف
العديد من املهام متشط قاع البحر وموقعة الهياكل
الضخمة وفرش الحشوات وتحديد مواقع الحرث/
الخنادق وتحقيق االستقامة وتحديد موقع BSR
والهزات األرضية ونقل منصات الحفر ووضع املرساة
واملواسري الصاعدة.
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إطالق «مركبة العبور» إلى القمر

وافق شركاء المحطة الفضائية الدولية مؤخرا على مواصلة الجهود
الرامية إلى إطالق «مركبة العبور» حول القمر لتكون بمثابة قاعدة لتقديم
الدعم الالزم لإلنسان اآللي ورواد الفضاء الذين يعملون على استكشاف سطح القمر.

وأعرب مجلس اإلدارة املتعدد الجنسيات املسؤول
عن عمليات التنسيق واملرشف عىل إدارة املحطة
الفضائية عن أمله يف أن يؤدي إطالق املركبة
املذكورة إىل تأمني وسيلة مستدامة وقليلة التكلفة
إىل القمر وما ورائه.
ويأيت هذا الترصيح بعد سنوات طويلة من الدراسات
املتأنية والبحث املضني للوكاالت الفضائية التي
نجحت يف وضع تصميم قابل للتنفيذ من الناحية
الفنية .وتضم الرشاكة املذكورة الدول األوروبية
(التي متثلها وكالة الفضاء األوروبية  )ESAوالواليات
املتحدة (التي متثلها اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية
والفضاء (ناسا) ،وروسيا (التي متثلها )Roscosmos
وكندا (التي متثلها ( )CSAواليابان (التي متثلها
()JAXA

ورصح ديفيد باركر ،مدير إدارة االكتشافات البرشية
والروبوتية بوكالة الفضاء األوروبية ،ب “أننا عىل
استعداد يك نقوم معا بإرسال عنارص برشية إىل
النظام الشميس أكرث من أي وقت مىض .فمركبة
العبور إىل القمر هي الخطوة العمالقة التالية يف
االكتشافات البرشية  ،ونحن نعمل عىل جعل أوروبا
جزءا من هذه الخطوة”.
ومن املقرر أن تقوم مركبة الفضاء “أوريون” التابعة
لوكالة الفضاء األمريكية (ناسا) بنقل رواد الفضاء إىل
مركبة العبور .وتستمد املركبة “أوريون” طاقتها من
“وحدة الخدمات األوروبية” European Service
 Moduleالتي ستمنح املركبة املأهولة الدفعة
األخرية الالزمة لوضع املركبة يف مدار القمر.
فبعد خمسني عاما تقريبا من هبوط أول إنسان عىل

سطح القمر ستقوم مركبة العبور بتقديم الدعم
الالزم لعملية هبوط البرش واإلنسان اآليل عىل سطح
القمر .وأضاف باركر “أننا سنعزز سفر اإلنسان يف
الفضاء مبعدل ألف مرة إذا ما قورن مبحطة الفضاء
الدولية اليوم”.
ويرى خرباء أن مركبة العبور ستكون منصة
لالكتشافات العلمية يف الفضاء السحيق ،وستمنحنا
خربة قيمة حول التحديات التي تنتظر الرحالت
البرشية املستقبلية إىل كوكب املريخ.
وسيؤمن املدار ،الذي يقع عىل بُعد 400,000
كيلومرتا تقريبا من سطح األرض ،رؤية ممتازة
لسطحي األرض والقمر عىل حد سواء ،األمر الذي
سيجعله قادرا عىل بث االتصاالت.
وطبقا ملجلس اإلدارة املتعدد الجنسيات املسؤول
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عن عمليات التنسيق واملرشف عىل إدارة املحطة
الفضائية فإن مركبة العبور “ستحفز عىل تطوير
تقنيات متقدمة وتعزيز االقتصاد الفضايئ الناشئ
ومواصلة االستفادة من املزايا املجتمعية التي
ستعود بها االكتشافات الفضائية عىل سكان كوكب
األرض”.
النظرية
أكدت كندا بالفعل حرصها عىل االنضامم إىل وكالة
ناسا يف بوابة العبور واملساهمة بتقديم إنسان آيل
متطور لدعم املرشوع ،األمر الذي يجعل وكالة
الفضاء الكندية أول وكالة رشيكة.
وتشمل املشاركة املحتملة من جانب وكالة الفضاء
األوروبية الوحدة  ESPRITلتأمني االتصاالت
وتزويد “مركبة العبور” بالوقود ،باإلضافة إىل غرفة
ضغط  airlockلتوزيع األحامل واملكعبات الفضائية
 cubesatsكام تدرس وكالة الفضاء األوروبية
إمكانية املشاركة يف وحدة االستيطان الدولية التي
تتعاون مع بقية الرشكاء الدوليني.
وستكون االلتزامات املحتملة الرامية إىل جمع
تربعات ومساهامت أوروبية لبوابة العبور من أهم
القرارات الرئيسية التي سيتخذها الوزراء خالل
مؤمتر الفضاء الذي يضم أكرث من  19دولة يف شهر
نوفمرب من العام الجاري.
ولن تكون مركبة العبور أمرا ممكنا بدون محطة
الفضاء الدولية .فبعد عقدين من العمليات الناجحة
داخل املدار وبعد رشاكة قوية عىل سطح األرض،
أفادت بعض التقارير بأن املحطة الفضائية ستكون
أضخم برنامج تعاوين يف مجال العلوم والتكنولوجيا.
ومع وجود أكرث من  100دولة ممن استفادوا من للنظام الشميس .وخالل العقد القادم سيتم تجميع
تلك املحطة يف مجال البحوث واألنشطة التعليمية ،وتشغيل “مركبة العبور” بالقرب من القمر حيث
يقر الرشكاء بأن املحطة الفضائية تساهم أيضا يف ستتجول بني املدارات املختلفة وستسمح بإطالق
تعزيز االقتصاد املتنامي للمشاريع والخدمات داخل مهام برشية إىل الفضاء السحيق .كام ستكون املركبة
مدار الكرة األرضية.
مبثابة اختبار لتحديات املهام املأهولة املمتدة يف
وذكر البيان أن “هذا الفريق الدويل مل يقم ببناء بيئة الفضاء السحيق.
املحطة الفضائية فحسب ،ومل يخضع للتحديات وسيكون موقع “مركبة العبور” أبعد من األرض
املصاحبة لعملية التشغيل الدينامييك اليومي ،بل عن املحطة الفضائية الحالية –ولكن ليس يف مدار
األهم من هذا وذاك هو أنه نجح يف تقديم فرائد القمر -لتكون مبنزلة موقع إلطالق املهام نحو القمر
ملموسة للبرشية”.
واملريخ .وستكون املركبة مبثابة محمية جبلية ومالذ
ومن املنتظر أن تكون مركبة العبور إىل الفضاء أول ومكان لتخزين املؤن واإلمدادات الالزمة لرواد
مركبة فضائية مأهولة لبني البرش تجوب الفضاء الفضاء يف طريقهم إىل األماكن البعيدة .كام ستكون
السحيق الذي ميكن أن يؤدي إىل اكتشاف البرش مكانا لبث االتصاالت ،وميكن أن تعمل كقاعدة

للبحث العلمي.
ويصل وزن “مركبة العبور” إىل حوايل  40طنا،
وستتكون من وحدة للخدمات وأخرى لالتصاالت،
وثالية للتواصل  ،باإلضافة إىل غرفة ضغط للسري
يف الفضاء ومكان إلعاشة رواد الفضاء ومحطة
للعمليات لقيادة الذراع اآليل للمركبة أو املركبات
اآللية فوق سطح القمر .وسيستطيع رواد الفضاء
العيش داخل املركبة ملدة  90يوما.
مثة خطط ما زالت يف مراحلها األوىل لوضع تصور
حول نظام للطاقة وقوة الدفع ووحدات صغرية
إلعاشة طاقم املركبة والرسو (االلتحام) وغرفة
الضغط واملواد اللوجستية.
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العربة التكتيكية الخفيفة المشتركة JLTV

تجمع بين الحماية واألداء والقوة كل
ذلك بعربة واحدة تتميز بالمتانة

كانت عربات الخدمات المدولبة الخفيفة والقديمة التي استخدمتها الجيوش صغيرة الحجم بما يكفي لتنفيذ
المناورات داخل مساحات ضيقة ،وكانت بسيطة بما يكفي بحيث يستطيع المبتدؤون إصالحها ،وكانت خفيفة بما
يسمح ألفراد طاقمها تخليصها عندما تعلق في الرمال أو الوحل .وقد جرى تصميم عربات الخدمات العسكرية
ذات األبدان الخفيفة والدفع الرباعي التي يصل وزن الواحدة منها إلى ربع طن بحيث تلبي متطلبات ميادين
القتال في ذلك الوقت من حيث وجود خطوط أمامية ومناطق خلفية واضحة المعالم.

وكان جميع املشغلني والركاب معرضني للخطر
بدون حامية كافية ،وهو ما بدا كافيا يف معظم
الحاالت السيام وأن التهديدات بسبب األلغام
والعبوات البدائية الناسفة مل تكن معروفة عىل
نطاق واسع كام هو الحال اآلن.
وعندما دخلت العربات املدولبة رسيعة الحركة
واملتعددة األغراض ( )HMMWVاملعروفة
اختصارا باسم “همفي” الخدمة يف عام 1983م
كانت أكرب حجام وأثقل وزنا وأخف حركة من
شقيقاتها السابقة .وحيث جرى تصميم تلك
العربات يف أواخر السبعينيات من القرن املايض،
فلم يكن الهدف منها توفري مستوى عال من

الحامية ضد العبوات البدائية الناسفة والتهديدات
الباليستية مثل نريان املدافع الرشاشة ونريان
الصواريخ .وللتعامل مع بيئة التهديدات املتقلبة،
جرى إدخال سلسلة من التعديالت عىل العربة
“همفي” مثل عمل تدريع بسامكة أكرب وزجاج
بالستي لتوفري قدر من الحامية ضد نريان األسلحة
الخفيفة ،كام وجرى تجهيز بعض األنواع بأبراج
مدافع مثبتة عىل سطح العربة .إال أن هذه
التحسينات أضافت وزنا كبريا للعربة مام أثر كثريا
عىل خفة حركتها وإمكانية االعتامد عليها السيام
وأن املحركات وأنظمة الدفع والحركة drivetrain
ومكونات نظام التعليق مل تكن مصممة للتعامل

مع زيادة الوزن تلك.
أصبح لدينا معيار جديد لألداء اليوم :جيل جديد
من العربات التكتيكية املدولبة التي تجمع بني
تأمني مستوى من الحامية الفائقة ضد الكامئن
واأللغام  MRAPوالقوة واألداء يف عربة واحدة
قادرة عىل الحركة واالنتقال إىل أي مكان وتنفيذ
أي مهمة يتم إسنادها إليها.
تضع العربة التكتيكية الخفيفة املشرتكة ()JLTV
التي طورتها رشكة  Oshkosh Defenseمعيارا ً
كامالً جديدا ً لخفة الحركة والحامية عىل الطرق
غري املمهدة وقوة النريان يف عربة واحدة ميكن
نقلها إىل أي مكان بكل سهولة .وقد وقع اختيار
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الجيش األمرييك عىل العربة ( )JLTVكأحدث
جيل من العربات التكتيكية املدولبة الخفيفة،
حيث تتميز بقدرتها الفائقة عىل تأمني مجموعة
ال نظري لها من حيث الحمولة واألداء والحامية
واملرونة الالزمة لتلبية متطلبات عدد كبري من
املهام املتنوعة.
تتوفر العربة ( )JLTVيف بابني أو أربعة أبواب،
ويوجد منها أربع فئات :عربة الخدمات ،وعربة
األغراض العامة ،والعربة حاملة املدافع الرشاشة
الثقيلة ،والعربة حاملة األسلحة الخاصة
باالشتباكات القريبة .وتعترب العربة ( )JLTVقابلة
للتعديل بدرجة كبرية وميكن تثبيت معدات املهام
يف امليدان ،كام وأنها خفيفة مبا يكفي لنقلها – إذ مل
يتعد وزنها  10,000كيلوجراما -داخل شبكة أسفل
الطائرة املروحية  CH-47ثم إنها قوية مبا يكفي
لحمل أوزان تصل إىل  2,300كيلوجراما فضال عن
قدرتها عىل دعم مجموعة من أنظمة التسلح
القوية التي تنتجها رشكات التسليح املختلفة.
إن تحقيق التفوق التكتييك يف ميادين القتال
الحديثة يتطلب الرسعة وخفة الحركة لضامن
رسعة الوصول إىل ساحة العمليات وضامن التغلب
عىل التهديدات والرد عىل التهديدات املعادية
بالرسعة والقوة الالزمتني.
وقد تم تصميم العربة  JLTVلتكون عىل قدر
هذا التحدي ،حيث تستحدم العربة محركا
توربينيا بسعة  6,6لرتات يعمل بالديزل من نوع
 Banks 866Tبقوة  340حصانا ويعتمد عىل
استخدام نظام ناقل للحركة آيل من طراز Allison
بست رسعات .وتتميز العربة بالقوة والعزم وخفة
الحركة فوق الطرق غري املمهدة وتتعامل مع أشد
الطرق وعورة .ومن الجدير بالذكره ،فأن نظام
التعليق املستقل الذيك  TAK-4iTMمن إنتاج
وملكية رشكة  Oshkosh Defenseيوفر السري
عىل جميع العجالت األربع مع ضغط هواء مبعدل
 508ملليمرتات.
وتتجاوز الرسعة القصوى للعربة )JLTV (113
كيلومرتا يف الساعة عىل الطرق وتعترب ،بفضل
التصميم الرائع لنظام التعليق الخاص بها ،قادرة
أيضا عىل تحقيق رسعات فوق الطرق الوعرة مبعدل
يزيد عىل  70%عن أي عربة تكتيكية مدولبة
أخرى من تلك التي تتمتع مبستويات شبيهة من
الحامية .إن الجمع بني الرسعة والقدرة الفائقة

تضع العربة
التكتيكية الخفيفة
المشتركة ( )JLTVالتي
طورتها شركة Oshkosh
 Defenseمعياراً
كامال جديداً
ً
لخفة الحركة والحماية على
الطرق غير الممهدة وقوة
النيران في عربة واحدة
عىل التعامل مع العربة فوق الطرق غري املمهدة
يضع العربة  JLTVيف مقدمة جميع العربات
األخرى من حيث القدرة عىل التنقل والحامية
الالزمة .وإذا تطلبت املهمة رضورة توفري الحامية
واألداء وخفة الحركة فضال عن سهولة نقلها ،فلن
تجد أي عربة أخرى تضاهي عربة  JLTVأو حتى
تقرتب منها.
وقال مايك إدوارد أيفي ،النائب األول للرئيس،
الربامج الدولية ودعم املنتجات يف جميع أنحاء
العامل برشكة  ،Oshkosh Defenseأن “ العربة
 JLTVتستطيع الوصول إىل ميدان املعركة
واالقرتاب كثريا ً من العدو ومن ثم الخروج من
ساحة العمليات بصورة أرسع وآمن من أي عربة
أخرى منافسة” .كام تتميز العربة بقطع مسافة
تصل إىل  483كيلومرتا باستخدام خزان وقود
ممتلئ ،فضال عن إمكانية االعتامد عليها وعىل
أدائها”.
كام أن التحكم املتكامل يف القفل الخاص مبجموعة
القيادة driveline lockup controlيف العربة
 JLTVيوفر قدرة عىل الجر االضايف عند اللزوم ،
ثم إن النظام املركزي لنفخ االطارات مينح املشغل
القدرة عىل االختيار من بني أربعة إعدادات مختلفة
للسري فوق الطرق ،وتتم كافة هذه العمليات دون
الحاجة إىل الخروج من مقصورة الطاقم املحمية.
وأضاف السيد /أيفي أن «هذه العربة قد تم
تصميمها بالفعل للتحرك يف أي اتجاه»« ،وتلك
ميزة مهمة ألن القدرة عىل التنقل عىل الطرق غري
املمهدة تعني استحالة توقع خطوتك التالية ،وتلك

نقطة مهمة لتحقيق التفوق التكتييك».
وباملثل ،تعترب الحامية أيضا أمرا رضوريا بالنسبة
ألي عربة قتالية .وتضم العربة  JLTVأفضل
الدروع وزجاج هنديس باليستي ،إضافة إىل نظام
مقاعد فائق مضاد لالنفجارات وأحزمة طاقم مثبتة
يف خمس نقاط وتصميم متقدم للهيكل عىل شكل
الحرف  Vإلبعاد أي انفجار عن مقصورة الطاقم.
وقد أسفرت التجارب الفعلية لرشكات التصنيع
إضافة إىل الخربة املكتسبة بعد تسليم أكرث من
 10,000عربة صالحة لالستخدام فوق جميع
أنواع التضاريس MRAP All-Terrain Vehicles
 )(M-ATVيف مناطق العمليات عن إدخال
سلسلة من التحسينات عىل تصميم العربة مثل
النظام اآليل ملكافحة الحرائق داخل مقصورة
الطاقم ومقصورة املحرك وتجويف العجالت.
وقد ساهمت سلسلة االختبارات امليدانية القياسية
واختبارات التصاميم واملحاكاة التي أجراها الجيش
األمرييك بدورها يف تطوير تصميم العربة.
باإلضافة إىل خاصيتي الحامية واألداء ،فقد تم
تصميم العربة  JLTVبحيث ميكن تعديلها تبعا
ملتطلبات املهمة ،وجرى تجهيز كل عربة مسبقاً
باألجهزة الالزمة لدعم عدد كبري من األنظمة
املتكاملة الخاصة بالقيادة والسيطرة واالتصاالت
واالستخبارات من رشكات التصنيع املعروفة بهدف
زيادة الوعي امليداين.
ميكن أيضا تجهيز العربة  JLTVبعدد كبري من
أنظمة التسليح تبعا لطبيعة املهمة أو طبيعة
التهديدات املتوقعة .وميكن إضافة برج اختياري
لحمل أسلحة قياسية مثل املدفع الرشاش عيار
 7,62ملليمرتا سواء الذي يعمل بالعنرص البرشي
أو الذي ميكن تشغيله عن بُعد أو تجهيزها بعدد
من املدافع املختلفة وأنظمة قاذفات الصواريخ.
كام ميكن للعربة وبسهولة دعم مجموعة كبرية
من األسلحة التي تنتجها رشكات التسليح املعروفة
التي تُث َّبت عىل جانب أو يف مؤخرة العربة .
وقال السيد /أيفي إن « العربة  JLTVتعترب
منصة تسليح من الطراز األول ،وتستطيع رشكة
 Oshkosh Defenseتعديل العربة  JLTVحسب
رغبة العميل يك تناسب العمليات القتالية .وال
يوجد سقف لطموحاتنا”.
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Leonardo

تتألق في معرض أستراليا الدولي للطيران 2019
مؤخرا في معرض أستراليا الدولي للطيران  ،2019الذي أقيم في مطار
شاركت Leonardo
ً
أفالون بالقرب من ملبورن ،بطائرة نقل جوي تكتيكية تابعة لسالح الجو الملكي األسترالي
من طراز  ،C-27Jإحدى منصات النقل واإلغاثة في حاالت الكوارث .كما سلطت الشركة الضوء
يوميا في واليات نيو ساوث ويلز و فيكتوريا
مبيعا ،والتي تعمل
على مروحية  AW139األكثر
ً
ً
وكوينزالند في خدمات الطوارئ الطبية.
وباالعتامد عىل أكرث من  50عا ًما من الخربة يف كام هو موضح يف خطتها الصناعية ،يف متكني
أسرتاليا ،تقدم رشكة  Leonardoخدمات محسنة  Leonardoمن االستجابة لعدد من املتطلبات
وتقنيات رائدة للبالد ،حيث تقدم خدماتها للعمالء الرئيسية يف أسرتاليا ونيوزيلندا مثل مرشوع قدرات
التجاريني والحكوميني .وسوف يسهم الجمع بني املراقبة البحرية املستقبلية Future Maritime
أعامل الرشكة وتوسيع نطاق وجودها يف املنطقة )Surveillance Capability (FMSC ،و مرشوع

األنظمة غري املأهولة  SEA129حيث ميكن للرشكة
االستفادة من خربتها الواسعة يف املجال الجوي
والبحري واألنظمة غري املأهولة واملروحيات.
يعترب سالح الجو املليك األسرتايل ( )RAAFثاين
أكرب عميل لطائرة  C-27Jsمن إنتاج ،Leonardo
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بأسطول مكون من
 10طائرات .وهذه الطائرة
عبارة عن طائرة نقل جوي عسكرية
تكتيكية  /وحربية حقيقية ،قادرة عىل العمل
بشكل روتيني من مهابط طريان صعبة قصرية
املسافة ،مبا يف ذلك األرايض اللينة وغري املجهزة.
تتمتع طائرة  C-27Jمبواصفات فريدة ال توجد
عادة يف الطائرات األخرى من نفس الفئة ،أو تكون
مستمدة من املحركات التوربينية التجارية ،وهي:
تَح ّمل الوعورة ،واملوثوقية ،والقدرة عىل البقاء،
والقدرة عىل املناورة .ويف اآلونة األخرية ،أجرت
طائرات  C-27Jالتابعة لـسالح الجو املليك األسرتايل
مهامت إغاثة من الفيضانات يف والية كوينزالند،
حيث نقلت الوقود إىل املطارات اإلقليمية وقدمت
املساعدة للمجتمعات املحلية .وبعد إثبات هذه
املستويات من األداء ،سيتم تقديم طائرات C-27J
إىل نيوزيلندا كبديل ألسطول  C-130Hالقديم.
تُعد  C-27Jطائرة نقل تكتيكية من الجيل الجديد،

وقد حققت
نجا ًحا كب ًريا يف السوق،
حيث تم بالفعل بيع  82طائرة منها
إىل  14رشكة تشغيل يف مختلف املناطق من
القارات الخمس .وتوفر الطائرة فعالية تشغيلية
عالية ،باإلضافة إىل التكاليف التنافسية واملرونة،
وأفضل مستويات األداء يف فئتها يف جميع الظروف،
وقابلية التشغيل الفريد املشرتك مع الناقالت
الجوية األكرب حجامً .إنها طائرة تكتيكية مزدوجة
الدفع مبحركني توربينيني ،ومزودة بتقنيات حديثة
من حيث إلكرتونيات الطريان ونظام الدفع
واألنظمة األخرى املوجودة عىل منت الطائرة.
وبفضل التصميم املتنوع االستخدام للغاية ،تعترب
 C-27Jطائرة ُمثىل ملختلف األدوار ،مبا يف ذلك نقل
القوات واملواد ،واإلخالء الطبي ،واملظليني ،وإسقاط
حموالت الشحن الجوي والبحث واإلنقاذ (،)SAR
واإلمداد اللوجستي والدعم اإلنساين ومكافحة
الحرائق ودعم عمليات الطوارئ املدنية .كام
تسمح مجموعات معدات مصممة خصيصاً أيضاً
بنقل كبار الشخصيات VIPوغريها من املهام.
هناك حوايل  150مروحية من صنع Leonardo
من أنواع مختلفة تعمل يف جزر املحيط الهادي
(أوقيانوسيا) ،منها أكرث من  120يف أسرتاليا وحدها.

ومن بني استخدامات
الطائرات العمودية التجارية،
تعد خدمات الطوارئ الطبية (،)EMS
والنقل البحري ،ونقل الشخصيات املهمة ،هي
األكرث شيو ًعا ،وتعد مروحية  AW139هي الطائرة
الرائدة يف خدمة الطوارئ الطبية بوجود أكرث
من  25طائرة منها يف فيكتوريا وكوينزالند ونيو
ساوث ويلز ،مام يجعل الرشكة العباً رائدا ً يف سوق
الطائرات املروحية األسرتالية .وعالوة عىل ذلك،
وكجزء من رشكة  ،NH Industriesساهمت
 Leonardoيف تطوير وإنتاج وتكامل وإدماج
أنظمة إلكرتونيات الطريان الخاصة بـ  46مروحية
عسكرية من طراز  NH-90تلبية لطلبية من
القوات املسلحة األسرتالية.
توظيف االبتكار
عرضت الرشكة أيضً ا منوذ ًجا مصغرا ً ملقصورة
املروحية طراز  AW609املصممة مبا يتوافق مع
نظام اإلدارة البيئية  ،EMSومستقبل العمليات
املحسنة لهذا النظام ،وذلك من خالل رسعة
ّ
ومرونة املروحية التي ميكنها تحسني خدمة نظام
اإلدارة البيئية  EMSبشكل كبري يف جميع أنحاء
البالد.
إللكرتونيات  Leonardoحضور يف عدد من الربامج
األسرتالية ،يرتاوح بني املراقبة البحرية والربية
والجوية .يوجد لدى الرشكة يف مرشوع SEA1442
شخصا يعملون يف
فريق مؤلف من أكرث من ً 50
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منشأة تكامل وإدماج واختبار النظام عىل مساحة
 700مرت مربع مخصصة لتنفيذ وإدماج وتركيب
مرشوع  SEA1442عىل أنظمة االتصاالت البحرية
من الجيل الجديد ألسطول الفرقاطات األسرتايل من
طراز .Anzac
كام تم عرض مجموعة واسعة من التقنيات
واملنتجات واألنظمة الدفاعية يف شاليه ومنصة
عرض ليوناردو ،مبا يف ذلك  ، Mirach 40وهو
نظام استهداف جوي متعدد االستخدامات
ويستخدم ملواجهة تهديدات متعددة ،وقد أجرى
مؤخ ًرا حملة إطالق نار ناجحة ،ومجموعة كاملة
من رادارات املراقبة من طرازات Osprey :و
 PicoSARو  Seasprayو Gabbiano Ultra-
 Lightالتي توضح قدرات الرشكة يف تصميم
وتطوير وإنتاج األنظمة املحمولة جوا ً .كام تم أيضاً
عرض نظام  ULISSESاملضاد للغواصات ()ASW
الذي تم إطالقه حديثًا.
يعترب  ULISSESنظام الصوتيات املعياري
الجديد خفيف الوزن ،القائم عىل تقنية متطورة،
لتوفري حل ميسور التكلفة لعمليات الحرب

تقارير

طائرة تكتيكية مزدوجة
الدفع بمحركين توربينيين،
ومزودة بتقنيات حديثة من
حيث إلكترونيات الطيران
ونظام الدفع واألنظمة
األخرى الموجودة على
متن الطائرة
ضد الغواصات  ASWاملتقدمة .وهو يلبي
االحتياجات الناشئة لزيادة الفعالية التشغيلية
يف طائرات الدورية البحرية Maritime Patrol
( Aircraftالجناح الدوار والثابت) يف البحث
ضمن مساحة واسعة .وبفضل وزنه املنخفض ،يعد
نظام  ULISSESمناسباً للرتكيب عىل املنصات

الصغرية ،سواء املأهولة أو غري املأهولة (الطائرات
بدون طيار  ،UAVالقوارب غري املأهولة، USV
القوارب املطاطية  )RHIBبينام تظل متوافقة مع
اإلصدارات السابقة من أنظمة السونار الفرعية
الغاطسة ،املثبتة عادة عىل طائرات مروحية من
النوع املتوسط  /الثقيل.
لرشكة  Leonardoأيضا حضور يف أسرتاليا من
خالل أنشطتها الفضائية .فهي تقوم  -من خالل
( e-GEOSمرشوع مشرتك بني  Telespazioووكالة
الفضاء اإليطالية) ورشيكهم األسرتايل Geospatial
 - Intelligence Pty Limitedبتوريد خدمات
املعلومات الجغرافية املستندة إىل األقامر الصناعية
إىل ( AMSAالهيئة األسرتالية للسالمة البحرية)،
وهي الهيئة الحكومية املكلفة بضامن سالمة
الشحن وحامية البيئة البحرية يف البالد ،وكذلك
تنسيق عمليات الطوارئ يف البحر .وتسمح بيانات
األقامر الصناعية بتحديد اإلغراق غري القانوين
للنفط يف البحار والسفن التي تسبب التلوث ،مام
يسمح بالتدخل يف الوقت املناسب.

اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷوﺳﻊ
ﻓﻲ اﻟﺑﺣر
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ان ﻧظﺎم ﺳﺗراﻟﯾس  STRALESﻣﻊ ذﺧﺎﺋر دارت DART

ھو اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻷﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ

واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣداﻓﻊ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ذات اﻟﻌﯾﺎر اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻋﻠﻰ ﻗدرة ﺗدﻣﯾرﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣرب ﺿد اﻻھداف اﻟﺟوﯾﺔ وﻛذﻟك اﻷھداف اﻟﺳطﺣﯾﺔ.
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓوﻟﻛﺎﻧو  VULCANOﻣن اﻟذﺧﺎﺋر اﻟﻣوﺟﮭﺔ واﻟﺑﺎﻟﺳﺗﯾﺔ ھﻲ أﺧر ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗوﺻل اﻟﯾﮫ ﻟﻠﻣدﻓﻌﯾﺔ
اﻟﺑﺣرﯾﺔ واﻟﺑرﯾﺔ ،ﺣﯾث ان ذﺧﺎﺋر ﻓوﻟﻛﺎﻧو

VULCANO

ﺗﺣﻘق إﺻﺎﺑﺎت ﺷدﯾدة اﻟدﻗﺔ وﺑﻣﻌدل إﺻﺎﺑﺔ ﯾﺻل

اﻟﻰ ﺿﻌف اﻟﻧطﺎق اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣداﻓﻊ اﻷﺧرى ﻣن ﻋﯾﺎر  67ﻣﻠم و  122ﻣﻠم و  155ﻣﻠم.
ﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن رؤﯾﺔ وﻓﺿول وإﺑداع اﻟﻣﺧﺗرع اﻟﻌظﯾم – ﻟﯾوﻧﺎردو ﻣﺻﻣم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻐد.

Antenna STRALES

DART

Vulcano 76 GLR

leonardocompany.com
Helicopters | Aeronautics | Electronics, Defence & Security Systems | Space
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اإلنسان اآللي التكتيكي  ®OPTIOيضع ربوتوتات
شركة  Nexterالمصغرة على عتبة جيل جديد
نجحت شركة  Nexterفي اكتساب خبرة طويلة في مجل األنظمة اآللية (غير المأهولة) من خالل قيام الشركة
الفرعية  Nexter Roboticsبتصميم وهندسة المنصات واألنظمة الروبوتية لخدمة القطاعين المدي والعسكري.

وقد لعب تاريخ  Nexterالطويل يف مجال تشغيل
عدد كبري من املركبات الربية عن بُعد دورا حيويا
يف تطوير اإلنسان اآليل التكتييك  ®OPTIOالذي
يجسد مجموعة جديدة من الروبوتات التكتيكية
(التعبوية).
وقد جرى تصميم اإلنسان اآليل التكتييك ®OPTIO
بهدف تنفيذ عدة مهام مختلفة دون تعريض أفراد
املشاة الراجلة املكلفني مبهام املراقبة واالستطالع
أو تعريض اإلمدادات اللوجستية أو الدعم النرياين
للخطر .ويؤدي  ®OPTIOمهامه بالتوازي مع
مجموعة الروبوتات املصغرة  ®NERVAالحالية،
األمر الذي يعطي مؤرشا عىل اهتامم رشكة Nexter

وتركيزها عىل األهمية العملياتية التي تحظى بها
أنظمة الروبوت تلك يف ثالثة مجاالت تكميلية
للتطوير ،وهي :تعدد االستخدامات versatility
وقابلية الرتكيب  modularityلضامن قدرة
النظام عىل التكيف مع التهديدات الناشئة ،ودمج
اإلنسان اآليل/الطائرة اآللية (الدرون) مع أنظمة
املركبات القتالية الهجينة املأهولة وغري املأهولة
يف املستقبل وتطوير عنرص االستقاللية األسايس
بالنسبة للمهام التعبوية.
وقد طرحت رشكة  ،Nexterإحدى الرشكات التابعة
لرشكة  ،KNDSاسرتاتيجيتها فيام يتعلق باإلنسان
اآليل خالل معرض الدفاع واألمن (أيدكس) 2019

يف أبوظبي مؤخرا حيث عرضت منوذجا مسلحا
من مجموعة اإلنسان اآليل  ®OPTIOوذكر
مسؤولو الرشكة أن الجمع بني منصة التحكم عن
بُعد  ”®THeMISالتي أنتجتها رشكة Milrem
واملدفع عيار  20ملليمرتا الذي ميكن التحكم فيه
عن بُعد  -والذي أنتجته رشكة  -Nexterسيساهم
يف الحفاظ عىل أرواح الجنود خالل العمليات
القتالية املحفوفة باملخاطر أو عند استخدامهام
يف بيئة معادية ،األمر الذي مينح العنارص املقاتلة
القدرة عىل املراقبة وتقديم الدعم النرياين عن بُعد
تحت إرشاف العنرص البرشي.

®

OPTIO-X20
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النفط الخام ..البطل المتصدر في عالم الطاقة

بقلم  :د .عبير العليان
خبيرة نفط

كثر الجدل بخصوص االعتماد على
النفط كمصدر للطاقة بصورة
مطلقة ،وبدأ العالم بالتوجه
لالستثمار في مصادر الطاقة
المتجددة العتبارات متعددة ،قد
يكون أهمها ضمان مصدر بديل
للنفط والتوجه لتحقيق طاقة
أكثر استدامة ،وكذلك تقليل
سلبيات االعتماد التام على الوقود
األحفوري وتأثيره على المناخ
ومستقبل البشرية ،حيث من
المتوقع أن تصل االستثمارات في
الطاقة النظيفة إلى  600مليار
دوالر بحلول عام .2020

Nexter_OPT

لكن عند النظر إىل املنطق واإلحصاءات بالنسبة
الستهالكنا النفطي ،فرمبا سيسيطر التشاؤم عىل
علامء البيئة واملناخ وأنصار الطاقة الخرضاء،
فمثالً يف عام  ،2018استهلك العامل املزيد من
النفط أكرث من أي سنة سابقة يف التاريخ بنحو
 99.3مليون برميل يومياً ،ومن املتوقع أن يزيد
االستهالك أكرث يف عام  2019إىل  100.8مليون
برميل يومياً.
وعند النظر إىل االحتياطات النفطية يف العامل ،فإن
األرقام امل ُقدمة ال تدع مجاالً للشك يف أن النفط
سيظل مهيمناً عىل الطاقة عىل املدى القصري
واملتوسط .فعىل سبيل املثال متتلك فنزويال نحو
 300.9مليار برميل من االحتياطي متصدرة
العامل ،عىل الرغم من أن هذه الرثوة مل تنقذ
البالد من األزمة االقتصادية األخرية ،لعدم القدرة
عىل اإلنتاج بسبب عدة اعتبارات ال يسعنا ذكرها
يف هذا املقال .وتحتل اململكة العربية السعودية
املرتبة الثانية باحتياطي نفطي يبلغ  268.3مليار
برميل وكندا املرتبة الثالثة باحتياطي يبلغ 169.7
مليار برميل.
ولكن يظل االحتياطي النفطي عامالً حيوياً
واحدا ً ،ال يشكل قيمة حقيقية إال بعد استخراجه
من األرض ،وهذا يعتمد عىل تكلفة اإلنتاج والتي
تختلف من منطقة إىل أخرى.
تُعترب اململكة العربية السعودية أكرث الدول حظاً،
يف ذلك حيث تبلغ تكلفة إنتاج النفط فيها نحو
ثالثة دوالرات للربميل ،وهذا يعني أن إنتاج
النفط السعودي ال يتأثر كثريا ً بتقلبات أسعار
النفط يف السوق.
ويبدو األمر يف دول مثل فنزويال وكندا عىل
النقيض متاماً ،حيث النفط فيها غالباً ثقيل أو
خام من القار (الرمل النفطي) ،وهذه األنواع
من النفط يكون إنتاجها أكرث صعوبة وتكلفة،
حيث يكلف استخراج النفط الفنزوييل تقريباً
 7.94والكندي  11.56دوالر لكل برميل (التكلفة
ال تشمل الرضائب اإلجاملية وتكاليف اإلرشاف
والنقل) .عدا أن بعض الدول فرضت رضائب

أعىل عىل إنتاج النفط مام يرفع التكلفة اإلجاملية
للربميل ،ففي الواليات املتحدة األمريكية مثالً
تبلغ قيمة إنتاج النفط التقليدي مع الرضائب
 21.99دوالر للربميل ،وتتصدر اململكة املتحدة
قامئة الدول األكرث تكلفة يف اإلنتاج حيث تبلغ
 44.33دوالر للربميل.
وبالرغم من هذه األرقام الكبرية للتكلفة يف بعض
الدول ،فإنها ال تزال تتنافس إلنتاج النفط الذي
يحافظ عىل مكانته كأكرث مصدر رئييس واقتصادي
للطاقة ،بل يُعترب املحرك الرئييس للطاقة شئنا أم
أبينا .مع األخذ يف االعتبار أن النفط هو مادة
أولية رئيسية تستند إليها صناعات مهمة يف أكرث
الدول الصناعية كالصني والهند ،باإلضافة إىل
أنه مادة أولية يف عامل صناعة الطاقة النظيفة.
عدا عن املميزات األخرى التي متيز النفط عن
بدائل الطاقة األخرى ،أهمها سهولة نقله من
مكان إنتاجه إىل املستهلك يف أي مكان يف العامل،
باإلضافة إىل سهولة تخزينه وانخفاض تكلفتها،
وسهولة اإلجراءات اللوجيستية له مقارنة مبصادر
الطاقة األخرى.
لذلك ليس هناك مجال للشك يف أن مصادر
الطاقة املتجددة سيكون لها دور مهم يف مجال
البيئة ودعم االقتصاد العاملي يف املستقبل ،لكن
يظل النفط الخام هو البطل املتصدر بال منازع
يف عامل الطاقة.

صناعة الطاقة
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وفرت قوة دفع كبيرة للشراكة االستراتيجية الخاصة بين البلدين الصديقين

قراءة في نتائج زيارة صاحب السمو الشيخ محمــــــــــــــــ
تمثل الزيارة الناجحة التي قام بها صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة إلى كوريا الجنوبية في شهر فبراير
 2019مرحلة مهمة في مسار هذه الشراكة االستراتيجية
الخاصة التي تجمع البلدين الصديقين ،واالرتقاء بالعالقات
الثنائية في مختلف المجاالت .وفي هذا العدد تسلط «درع
الوطن» الضوء على نتائج هذه الزيارة المهمة وأثرها
اإليجابي في مسيرة التعاون االستراتيجي.
شهدت العالقات بني دولة االمارات وكوريا
الجنوبية نقلة نوعية يف السنوات القليلة املاضية
مع تنامي خطوات الرشاكة االسرتاتيجية الخاصة
بني البلدين يف مختلف املجاالت ،حيث تعد
اإلمارات أول دولة عربية تحقق هذا النوع من
الرشاكة يف العالقات الثنائية مع كوريا الجنوبية،
عالوة عىل أن إضفاء سمة الخصوصية عىل
الرشاكة االسرتاتيجية يف العالقات الثنائية الرسمية
بني الدولتني يضفي عليها قدرا ً كبريا ً من االستثنائية
والتميز وينصفها كعالقة لها مكانة خاصة يف إطار
السياسة الخارجية للبلدين الصديقني.
وترجع بداية العالقات الثنائية بني البلدين
الصديقني إىل عهد املغفور له بإذن الله تعاىل
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه،
نقلة نوعية في مسار
وافتتاح سفارة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف
العالقات بين الدولتين
العاصمة الكورية الجنوبية ،سيؤول ،عام ،1987
ومنذ ذلك الحني والعالقات بني الدولتني تتسم شكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
باالحرتام املتبادل والتوافق يف العديد من القضايا آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
الدولية واإلقليمية ذات االهتامم املشرتك،
للقوات املسلحة لكوريا الجنوبية يف شهر فرباير
واستمرت العالقات الثنائية يف التطور إىل أن  2019نقلة نوعية يف مسار العالقات الثنائية بني
وصلت إىل مستويات متقدمة وأصبحت رشاكة الدولتني ،وأسهمت يف ترسيخ الرشاكة االسرتاتيجية
اسرتاتيجية خاصة تشمل كافة املجاالت الحيوية بني الدولتني ،وقد عرب سموه عن ذلك قائالً»:أن
مثل النفط والطاقة املتجددة والتعليم والتدريب العالقات بني دولة اإلمارات العربية املتحدة
وقطاعات التشييد والبناء والبيئة والرعاية وجمهورية كوريا عالقات اسرتاتيجية قوية ،وأن
الصحية وإنشاء وبناء املنصات البرتولية البحرية ،اإلمارات تتطلع إىل فتح آفاق جديدة من التعاون
واملواصالت واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والرشاكات البناءة ملا فيه خري البلدين والشعبني

والفضاء وغريها .وتعد دولة اإلمارات أول دولة
يف الرشق األوسط تتمتع برشاكة اسرتاتيجية مع
جمهورية كوريا ،وذلك منذ عام .2009
وشهدت العالقات الثنائية بعد هذه الرشاكة تطورا ً
نوعياً يف مختلف املجاالت بفضل حرص القيادة
يف كال البلدين عىل تعزيزها واالرتقاء بها يف شتى
املجاالت .واكتسبت زيارة الرئيس مون جاي ان
رئيس كوريا الجنوبية يف مارس  2018إىل أبوظبي
أهمية استثنائية ،ألنها جاءت يف إطار الحرص
املشرتك عىل تطوير العالقات الثنائية وإعطائها
قوة دفع جديدة لتحقيق املزيد من اإلنجازات
التي تحقق املصالح املشرتكة للبلدين وشعبيهام
الصديقني.

الصديقني».
وتشري القضايا التي ناقشها صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس جمهورية
كوريا ،مون جاي ان ،إىل األولوية التي تعطيها
اإلمارات لتطوير العالقات مع كوريا الجنوبية،
حيث تباحثا بشأن عدد من القضايا ذات االهتامم
املشرتك ،وتبادال وجهات النظر بشأنها ،منها تطوير
االستفادة املتبادلة من الجيل الخامس والذكاء
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بجانب الطاقة املتجددة والبنية التحتية والفرص
افتتاح سفارة دولة اإلمارات العربية
املستقبلية الواعدة ،لتطوير التعاون مبا يحقق
مصالح البلدين وشعبيهام الصديقني .كام تناولت
المتحدة في العاصمة الكورية الجنوبية
املحادثات أيضاً تطورات تنفيذ املرشوع النووي
سيؤول عام 1987
السلمي اإلمارايت ،إلنتاج الطاقة وضامن أمنها
واستدامتها يف املستقبل ودور الرشكات الكورية
االصطناعي .واستعرض الجانبان ،خالل املباحثات والتجاري بني البلدين ،إضافة إىل املجاالت يف تنفيذ مثل هذه املرشوعات التنموية الحيوية
مسارات وأوجه التعاون االستثامري واالقتصادي التعليمية والثقافية والتكنولوجيا والعلوم ،يف الدولة ،التي تلبي متطلبات املرحلتني الراهنة
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واملستقبلية.
ويف ختام زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان إىل كوريا الجنوبية ،أكد الجانبان ،يف
بيان مشرتك ،عىل عدد من اإلجراءات التي ستمثل
نوعية يف مسار العالقات الثنائية خالل الفرتة
املقبلة يف مختلف املجاالت ،أهمها:
*مواصلة التعاون الوثيق يف مختلف جوانب
العالقات الثنائية ،لتعزيز رشاكتهام االسرتاتيجية،
وتحقيق التنمية واالزدهار للبلدين وشعبيهام
الصديقني.
*العمل عىل تحقيق السالم واالستقرار ،وترسيخ
قيم التسامح والتعايش ،وتعزيز التعاون يف
املجاالت الدفاعية ،وتثمني الخطوات الكبرية التي
ت ّم القيام بها ،من خالل االجتامعات الدورية
لوزراء دفاع البلدين ،مؤكدين أهمية التعاون
الدفاعي ،باعتباره عنرصا ً محورياً يف العالقات
الثنائية.
* أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الطريان ،باعتباره
صناعة رئيسة يف كال البلدين ،مثمنني الدور
اإليجايب الذي يلعبه قطاع الطريان يف تطوير
عالقات التعاون الثنائية بني البلدين.
* السعي إىل تحقيق النمو املتبادل يف املستقبل،
وتعزيز التعاون االقتصادي الحايل ،وتأكيد
الدور الذي يلعبه البلدان كدولتني محوريتني
يف مناطقهام ،والعمل عىل االرتقاء بالعالقات
التجارية واالقتصادية املتميزة بني البلدين ،إذ
بلغت قيمة التبادالت التجارية غري النفطية ،يف

ملف العدد

العالقات
بين اإلمارات وكوريا
عالقات استراتيجية
قوية ،وأن اإلمارات
تتطلع إلى فتح آفاق
جديدة من التعاون
والشراكات البناءة

سنة  ،2018نحو  841.5مليون دوالر ،وذلك من
خالل البحث عن فرص جديدة يف مجموعة من
املجاالت املتطورة ،والسيام الصناعات ذات القيمة
املضافة األعىل يف خضم الثورة الصناعية الرابعة.
اتفاقيات تعزز الشراكة
االستراتيجية
شكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان لكوريا الجنوبية قوة دفع للرشاكة
االسرتاتيجية بني الدولتني ،حيث تم خاللها توقيع
 12اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون بني الدولتني،
تشمل :اتفاقية لتجنب االزدواج الرضيبي ومنع
التهرب الرضيبي بني حكومتي دولة اإلمارات

وجمهورية كوريا ،ومذكرة تفاهم يف مجال
السياحة بني وزارة االقتصاد يف الدولة ،ووزارة
الثقافة والرياضة والسياحة يف كوريا الجنوبية،
إضافة إىل مذكرة تفاهم بني وزارة التغري املناخي
والبيئة واملركز الكوري لإلنتاج األنظف ،بشأن
تعزيز مفاهيم اإلنتاج األنظف وتطبيقاته البيئية.
وشملت االتفاقيات أيضاً ،مذكرة تفاهم بني
حكومة اإلمارات ووزارة التجارة والصناعة والطاقة
الكورية ،بشأن التعاون يف مجاالت الصناعة
واالستثامر ،ومذكرة تفاهم بني حكومة اإلمارات
ووزارة األرايض والبنية التحتية والنقل يف جمهورية
كوريا للتعاون الصناعي واالستثامري يف مجال
«مدن الهيدروجني» ،ومذكرة تفاهم بني وزارة
التغري املناخي ومركز اإلنتاج الوطني الكوري
للنظافة ،بشأن تعزيز مامرسات وتطبيقات إعادة
تدوير النفايات.
كام تم توقيع اتفاقية بني الدولتني لبناء أكرب
مرشوع عاملي لتخزين النفط يف اإلمارات بسعة
تبلغ  42مليون برميل من النفط الخام يف إمارة
الفجرية  ،عىل الساحل الرشقي للدولة ،بقيمة
 4.4مليارات درهم ،وهي االتفاقية التي تنطوي
عىل أهمية اسرتاتيجية كبرية ،إذ أنها ستعزز من
الدور الذي تقوم به اإلمارات يف تأمني تدفقات
النفط إىل األسواق العاملية وبأسعار متوازنه ،وذلك
يف مواجهة التهديدات العبثية التي تطلقها إيران
من آن آلخر بإغالق مضيق هرمز كلام تعرضت
لضغوط سياسية أو عقوبات أمريكية ردا ً عىل
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سياساتها التدخلية والعدائية والتخريبية يف
املنطقة ،فهذه االتفاقية التي تتيح تخزين النفط
بسعة تبلغ  42مليون برميل من النفط الخام
تقدم بديالً آمناً ميكنه الحفاظ عىل تزويد األسواق
العاملية بالكميات الرضورية من النفط يف أوقات
األزمات ،السيام أن املنشأة الجديدة التي سيتم
تخزين النفط خاللها تم بنائها تحت األرض وتوفري
كل إجراءات األمان لها.
إن املتتبع للتطور املتنامي يف عالقات اإلمارات مع
كوريا الجنوبية خالل العقدين املاضيني يدرك ما
تشكله من أهمية كبرية بالنسبة لدولة اإلمارات،
وليس أدل عىل ذلك من أن الزيارة األخرية
لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
لكوريا الجنوبية تعد الخامسة ضمن سلسلة
الزيارات التي قام بها خالل السنوات املاضية،
والتي كان لها عظيم األثر يف التأسيس لرشاكة
اسرتاتيجية قوية بني الدولتني يف املجاالت املختلفة
كالتجارة واالستثامر والبناء والبنية التحتية
والطاقة والصناعات الدفاعية والعسكرية ،وكذلك
يف الزراعة والطب والصحة والعلوم والتكنولوجيا
وتقنيات الفضاء ،وهي املجاالت التي تواكب
توجه اإلمارات نحو االنتقال إىل مرحلة ما بعد
عرص النفط ،والتي تستهدف خاللها إقامة اقتصاد
قائم عىل املعرفة تقوده كفاءات إماراتية مواطنة.
فكوريا الجنوبية ،كام هو معروف ،تقدم منوذجاً
للدول التي استطاعت أن تحقق معدالت منو
هائلة ،ألنها اعتمدت يف بناء اقتصادها عىل املعرفة
عن طريق الرتكيز عىل الصناعات االلكرتونية
املتطورة التي ال تتطلب مواد أولية كثرية ،كام
اعتمدت عىل موارد الطاقة املتجدّدة ،واستثمرت
يف التعليم والبحث العلمي ،ومن ثم فإن تعزيز
الرشاكة االسرتاتيجية معها ميثل قيمة مضافة
لالقتصاد اإلمارايت ،ودعامً لخطط التنمية الداخلية
التي تستثمر يف القطاعات النوعية الجديدة .
األبعاد االستراتيجية لزيارة
صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان لكوريا الجنوبية
النتائج املهمة التي أسفرت عنها زيارة صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لكوريا
الجنوبية تؤكد عددا ً من الدالالت االسرتاتيجية
املهمة ،أبرزها:
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 - 1قوة الرشاكة اإلماراتية -الكورية ،التي تتجاوز
األطر الرسمية لتشمل نظريتها الشعبية ،وتعكس
شكلت زيارة
مستوى رفيعا من االحرتام والتقدير الذي يكنه
الجانب الكوري الجنويب لصاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل
محمد بن زايد آل نهيان ،حيث كانت مراسم
نهيان لكوريا الجنوبية
االستقبال الرسمية مبثابة تأكيد قوي عىل تقدير
قوة دفع للشراكة
كبري للضيف الزائر.
عىل
الدولتني
قياديت
لدى
املشرتك
 - 2الحرص
االستراتيجية بين
االرتقاء مبسار الرشاكة االسرتاتيجية ،فاللقاء الذي
الدولتين حيث تم خاللها
جمع بني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان والرئيس الكوري الجنويب خالل هذه الزيارة
توقيع  12اتفاقية
يعد الثاين بني الزعيمني خالل أقل من عام بعد
ومذكرة تفاهم وتعاون
القمة التي جمعتهام خالل زيارة الرئيس الكوري
بين الدولتين
الجنويب لدولة اإلمارات يف مارس  ،2018والتي تم
خاللها االتفاق عىل صيغة «الرشاكة االسرتاتيجية
الخاصة» ،ولهذا ميكن القول أن التطور الذي
شهدته العالقات بني الدولتني طوال األعوام واملتجددة؛ حيث يشري تنوع هذه العالقات إىل
املاضية يف املجاالت كافة ،إمنا هو تجسيد لرؤية قوة مرتكزاتها.
مشرتكة لدى قياديت البلدين تنطلق من أهمية  - 4أن الرشاكة االسرتاتيجية بني الدولتني ،والتي
هذه العالقات ورضورة العمل عىل تعزيزها مبا تتسم بالتنوع والتطور ،تقدم تجربة يحتذى بها
يحقق الفائدة املرجوة منها ملصلحة البلدين.
يف التعاون البناء بني الدول ليس فقط من أجل
 - 3هناك آفاق واعدة تنتظر الرشاكة االسرتاتيجية مصالح شعبيهام ،وإمنا من أجل تعزيز أسس األمن
بني الدولتني  ،خصوصا يف مجاالت مثل الذكاء والتنمية والسالم يف املنطقة والعامل ،حيث تعمل
االصطناعي واالبتكار وقطاعات االقتصاد والدفاع الدولتان جنبا إىل جنب من أجل توظيف التنمية
والعلوم والثقافة والتعليم والطاقة الجديدة من أجل رفاه الشعوب .كام أن التقدير الكوري

لدولة اإلمارات ،قيادة وشعبا ومنوذجا تنمويا،
يعكس املكانة الرائدة التي تتمتع بها الدولة ،بني
القوى العاملية املحبة للسالم.
مرتكزات الشراكة االستراتيجية
بين الدولتين
التطور الذي تشهده الرشاكة االسرتاتيجية الشاملة
بني الدولتني ،يرتكز عىل مجموعة من املقومات
والعوامل ،أهمها:
 - 1اإلرادة السياسية القوية لدى قياديت الدولتني
لالرتقاء مبسار العالقات يف جميع املجاالت ،وهذا
ما عربت عنه ترصيحات صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان خالل زيارته لكوريا
الجنوبية ،حيث أكد سموه األهمية الكبرية التي
توليها دولة اإلمارات ،تحت قيادة صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة،
لعالقاتها مع جمهورية كوريا الصديقة ،وحرصها
الدائم عىل تطويرها وتنميتها ودفعها إىل األمام
يف املجاالت كافة .يف الوقت ذاته أكد مون جاي
إن رئيس كوريا الجنوبية اهتامم بالده بتوسيع
وتنويع آفاق تعاونها مع دولة اإلمارات يف
املجاالت املختلفة ،خصوصاً التكنولوجيا والعلوم
والتعليم والرعاية الصحية والزراعة واالستثامرات
االقتصادية ،وغريها من الجوانب ،يف ظل ما
تشهده هذه العالقات من تطور يؤسس ملزيد من
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التعاون يف املستقبل .وهذا إمنا يؤكد أن العالقات
اإلماراتية ــ الكورية الجنوبية تنبع من إرادة
سياسية مشرتكة األمر الذي يوفر لها املزيد من
فرص التنوع والرسوخ ويضفي عليها قدرا كبريا من
الديناميكية واملرونة عىل النحو الذي مينحها املزيد
من التطور يف املستقبل.
 - 2توافق رؤى الدولتني إزاء مجمل القضايا
اإلقليمية أو الدولية  ،حيث تنطلق الدولتان من
نفس املبادئ التي تستهدف تعزيز أسس األمن
واالستقرار عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل ،كام
تتبنى الدولتان فلسفة عمل قامئة عىل نرش األمن
واالستقرار واالعتامد عىل التنمية باعتبارها املدخل
األسايس لتحقيق السالم .وقد أشار إىل ذلك صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،بقوله»:
أن اإلمارات وكوريا تتبنيان النهج نفسه يف العمل
من أجل السالم والتنمية ،والدعوة إىل التسامح
والتعايش ونبذ التطرف والعنف عىل املستويني
اإلقليمي والعاملي».
 - 3التقدير واالحرتام املتبادل ألهمية الدور الذي
تقوم به الدولتان ،فكوريا الجنوبية تثمن رؤية
االمارات لتطورات األوضاع وسبل استعادة األمل
وإرساء االستقرار يف الرشق األوسط ودعم الرشعية
يف اليمن والسيام مساعدة الحكومة الرشعية
يف اليمن يف بسط سيادتها عىل األرايض اليمنية
وتحريرها من امليلشيات الحوثية االنقالبية،

آفاق واعدة
تنتظر الشراكة
االستراتيجية بين
الدولتين  ،خصوصا
في مجاالت مثل
الذكاء االصطناعي
واالبتكار والدفاع
والطاقة الجديدة
والمتجددة
كام تقدر دورها اإليجايب والنشط لدعم الحلول
السياسية يف الرشق األوسط ومكافحة اإلرهاب
والتطرف وتعزيز الدور العريب يف حل مشاكل
املنطقة يف مواجهة التدخالت اإلقليمية السلبية.
وهذا ما عرب عنه الرئيس الكوري خالل زيارة
صاحب السمو الشيح محمد بن زايد آل نهيان،
فقد أعرب عن تقديره للدور اإليجايب والفاعل
الذي تلعبه اإلمارات يف دعم الحلول السياسية
بالرشق األوسط ومكافحة اإلرهاب والتطرف،

وتعزيز الدور العريب يف حل املشكالت اإلقليمية.
وأشار إىل أن الزيارة التي قام بها البابا فرنسيس إىل
اإلمارات ،أخريا ً ،أظهرت إمكانات رعاية التعاطف
والتفاهم والتسامح ،سعياً إىل تحقيق السالم يف
الرشق األوسط .كام تقدر اإلمارات أيضاً الدور
الذي تقوم به كوريا الجنوبية عىل الصعيدين
اإلقليمي والدويل ،وهذا ما عرب عنه صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد خالل زيارته لكوريا
الجنوبية ،حينام أكد سموه دعم دولة اإلمارات
للدور اإليجايب ،الذي تقوم به كوريا من أجل دعم
السالم يف شبه الجزيرة الكورية ،وخدمة االستقرار
يف القارة اآلسيوية بشكل عام.
 - 4قاعدة املصالح املشرتكة :أهم ما مييز الرشاكة
االسرتاتيجية بني الدولتني أنها تستند عىل إدراك
تام لطبيعة املصالح املشرتكة ،حيث تعد اإلمارات
ثاين دولة مصدرة للنفط إىل كوريا الجنوبية ومتثل
ثاين مستورد من كوريا يف منطقة الرشق األوسط
وهناك عدد من االتفاقيات املشرتكة بني الدولتني
لتوسيع آفاق التعاون الثنايئ يف املجاالت كافة .يف
الوقت ذاته ،تحرص دولة اإلمارات عىل توسيع
آفاق التعاون املشرتك مع الجانب الكوري والسيام
يف املجاالت االقتصادية والتكنولوجية مبا يسهم
يف نقل املعرفة التي تتمتع بها كوريا إىل الدولة
وصوال إىل تحقيق توجهاتها الرامية إىل تحقيق
تنمية مستدامة واقتصاد قائم عىل املعرفة ،السيام
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ملف العدد
أن كوريا الجنوبية تعد منوذ ًجا متمي ًزا للتطور
املبني عىل االبتكار واملعرفة والذي يعد منوذجا
مهام لتأسيس رشاكة مع اإلمارات التي تسعى إىل
تحقيق هذا االنجاز من خالل تبني ونقل املعرفة
التي تعترب جزءا من اسرتاتيجيتها التنموية حيث
تويل اهتام ًما كب ًريا للقضايا املتعلقة باالبتكار
والتكنولوجيا والصناعات الصغرية واملشاريع
املتوسطة.
أما كوريا الجنوبية فإنها هي األخرى تهتم
بتطوير العالقات مع دولة اإلمارات والعمل عىل
دفعها قدما إىل األمام ،ألنها تدرك أهمية موقعها
االسرتاتيجي وما تتمتع به من بنية تحتية حديثة
ومتطورة وامتالكها منظموة ترشيعية حديثة كلها
عوامل محفزة للرشكات و للمستثمرين ورجال
االعامل الكوريني لتعزيز اعاملهم القامئة يف
االمارات او للمبارشة يف اعامل جديدة  ،كام ان
امليزات التي تتمتع بها االمارات تجعل منها بوابة
هامة للمنتجات والصناعات الكورية اىل اسواق
املنطقة بوجه عام .كام تعي كوريا الجنوبية أهمية
اإلمارات يف ظل متتّعها باحتياطات كبرية من النفط
والغاز واملوارد الطبيعية؛ ما يجعلها منطقة جذب
لالستثامرات العاملية .كام تدرك كوريا أن اإلمارات
فاعل أسايس يف منطقة الرشق األوسط ،ولذلك
تؤمن أن مد جسور الود مع اإلمارات يضمن
املصالح الكورية الجنوبية يف املنطقة.
يف الوقت ذاته ،فإن الدولتان تدركان أن تعاونهام
من شأنه أن يعزز مصالحهام االسرتاتيجية ناهيك
عن أن هناك مناطق جغرافية أخرى حول العامل
تتشابك فيها املصالح اإلماراتية الكورية ،وتوجد
درجة كبرية من التنسيق بني الدولتني يف ملفات
متعددة فيها ،وهي مصالح تؤثر يف بعضها بعضً ا،
حيث إن القيادة اإلماراتية والكورية تعيان أهمية
تنسيق الرؤى واملواقف من أجل تحقيق قدر أكرب
من التعاون بينهام.
 - 5تطابق أهداف النموذج التنموي الذي تتبناه
الدولتان ،والذي يستهدف بناء اقتصاد قائم عىل
املعرفة واالستثامر يف بناء اإلنسان ،وهذا النموذج
ميثل أحد املحركات الدافعة لتطور العالقات بني
الدولتني ،ويعمل عىل تحقيق معجزة الرخاء
املشرتك يف املستقبل عرب رؤية اإلمارات  2021التي
تعمل عىل تحقيقها يف إطار املسرية الشاملة لدولة
االتحاد  ،وسياسة النمو املدفوع بالدخل واالبتكار
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واالقتصاد الذي يضع اإلنسان يف موقعه والتي
تعمل عليها كوريا الجنوبية.
مجاالت التعاون بين اإلمارات
وكوريا الجنوبية
شهدت العالقات اإلماراتية -الكورية خالل األعوام
املاضية نقلة كبرية يف العديد من املجاالت ،لعل
أبرزها:
 - 1التعاون السيايس :يعترب أحد أهم مؤرشات
التقارب بني الدولتني ،فالزيارات املتبادلة بني
قياديت ومسئويل الدولتني تتيح لهام تبادل الرؤى
والتشاور حول قضايا املنطقة والعامل ،سواء يف
األزمة السورية أو القضية الفلسطينية ،كام تبذل
الدولتان جهدا ً ال تخطئه عني يف تقديم الدعم
اإلنساين للدول التي تعاين من الكوارث اإلنسانية،
مثل سوريا واليمن ومخيم الزعرتي يف األردن.
وقد شكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان إىل كوريا الجنوبية يف شهر فرباير
 2019فرصة للتشاور حول مجمل قضايا املنطقة
والعامل ،وأظهرت مدى التوافق بني الدولتني  ،حيث
أكدتا يف البيان الختامي يف نهاية هذه الزيارة عىل
رضورة مضاعفة املجتمع الدويل جهوده ،لتحقيق
السالم واألمن واالستقرار يف املنطقة والعامل ،ألنها
الركيزة األساسية التي تنطلق منها األمم نحو
تحقيق تنميتها وتقدمها وازدهارها ،مؤكدين
أهمية تعزيز ونرش قيم ومفاهيم التسامح والحوار
والتعايش املشرتك ،وبناء جسور التواصل والتعاون
بني مختلف شعوب العامل.
وأعرب الجانبان عن تصميمهام عىل تعزيز التعاون
يف القضايا العاملية ،بوصفهام رشيكني يحمالن قيم
السالم والتسامح والتعايش نفسها .وأعرب صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،عن أمله
باستمرار الحوار ،من أجل خدمة السالم يف شبه
الجزيرة الكورية ،مجددا ً تأكيده الدعم الكامل
لدولة اإلمارات العربية املتحدة لعملية تنفيذ
نزع السالح النووي الكامل ،وإرساء سالم دائم يف
شبه الجزيرة الكورية .وأشار الجانبان إىل التهديد
املشرتك ،الذي يشكله اإلرهاب للسالم واألمن يف
العامل ،مجددين إدانتهام القوية للتطرف واإلرهاب
بجميع أشكاله ومظاهره.
يف الوقت ذاته فإن الحوار الدبلومايس واألمني بني
دولة االمارات وجمهورية كوريا الجنوبية ( )2+2
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يعد فرصة لتعزيز عالقة الرشاكة االسرتاتيجية
الخاصة التي تم تطويرها خالل زيارة فخامة
الرئيس الكوري الجنويب إىل دولة اإلمارات يف مارس
 .2018وقد انعقد الحوار الدبلومايس واألمني
األول يف شهر أكتوبر  ،2018حيث تم االتفاق بني
الدولتني عىل تعزيز التعاون الوثيق ،ودعم قنوات
التواصل بني البلدين .وعبرّ البلدان عن رضاهام
التام عن تطور وضع عالقة الرشاكة االسرتاتيجية
الخاصة بني دولة اإلمارات وكوريا الجنوبية ..وأكدا
أن تدابري املتابعة للقمة الثنائية التي عقدت بني
البلدين خالل الزيارة الرسمية التي قام بها مون
جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إىل دولة
اإلمارات يف شهر مارس  2018يتم تنفيذها بشكل
مطرد .وخالل هذا الحوار ،جرى بحث سبل تطوير
عالقات الرشاكة االسرتاتيجية الخاصة بني البلدين،
وتعزيز التعاون يف قطاعي الدفاع والصناعة
الدفاعية إىل جانب مناقشة واستعراض الوضع

ملف العدد

الراهن يف منطقة الرشق األوسط وشبه الجزيرة
الكورية والتعاون عىل الساحة الدولية.
 - 2التعاون االقتصادي :يعترب أهم مجاالت
الرشاكة االسرتاتيجية بني الدولتني ،وهناك حرص
مشرتك من جانب قياديت الدولتني عىل تطوير
التعاون االقتصادي ومبا ينعكس بشكل إيجايب عىل
مصالح الشعبني الصديقني ،السيام أنهام يشرتكان
يف توجهاتهام االقتصادية ،ولديهام نفس الطموح
لتعزيز مكانتهام عىل خارطة االقتصاديات الدولية
املتقدمة .فقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان خالل زيارته لكوريا الجنوبية
يف فرباير  2019أن اإلمارات حريصة عىل تهيئة
كل الظروف املش ِّجعة والداعمة لالستثامرات
األجنبية فيها ،ويف مقدمتها االستثامرات الكورية
التي شهدت تطورا ً ملحوظاً خالل السنوات
املاضية ،كام أشار سموه إىل أن اإلمارات تعطي
التكنولوجيا الحديثة واالبتكار والتعليم أهمية

خاصة يف عالقاتها مع كوريا ،وأن هناك تعاوناً ب َّناء
بني البلدين يف مجاالت الذكاء االصطناعي والثورة
الصناعية الرابعة والطاقة ،وغريها ،وعبرَّ عن ثقته
بأن هذا التعاون سيعود بالخري عىل البلدين،
وسيشهد مزيدا ً من التطور خالل الفرتة املقبلة.
أما الرئيس الكوري فقد أكد خالل مباحثاته مع
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
عىل اهتامم بالده بتوسيع وتنويع آفاق تعاونها
مع دولة اإلمارات يف املجاالت املختلفة ،خصوصاً
التكنولوجيا والعلوم والتعليم والرعاية الصحية
والزراعة واالستثامرات االقتصادية ،وغريها من
الجوانب ،يف ظل ما تشهده هذه العالقات من
تطور يؤسس ملزيد من التعاون يف املستقبل .مؤكدا ً
أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان إىل كوريا تعطي دفعاً قوياً لهذه العالقات
عىل املستويات كافة .وقال إن دولة اإلمارات أكرب
رشيك لنا يف منطقة الرشق األوسط من ناحية
التصدير والتبادل التجاري ،وهي الدولة الوحيدة
التي نقيم معها عالقات اسرتاتيجية خاصة ،متمنياً
تعزيز التعاون بني البلدين يف الصناعات املتقدمة،
والجيل الخامس ،والذكاء االصطناعي.
وكان رئيس كوريا الجنوبية قد دعا خالل منتدى
األعامل اإلمارايت الكوري الذي نظمته غرفة
تجارة وصناعة ديب يف مارس  ،2018املستثمرين
اإلماراتيني إىل االستفادة من الخربات الكورية يف
قطاعات اقتصادية رئيسية وفرص األعامل املتنوعة
يف كوريا الجنوبية واصفاً دولة اإلمارات بالرشيك
االسرتاتيجي لبالده يف الرشق األوسط .وقال إن
دولة اإلمارات وبفضل رؤيتها الطموحة أصبحت
منارة للرشق األوسط ومركزا ً عاملياً يف جميع
املجاالت كام أنها استطاعت مبوقعها االسرتاتيجي
املتميز وما متتلكه من إمكانات أن تشكل حلقة
وصل بني جميع دول العامل .وأكد رئيس جمهورية
كوريا الجنوبية أن العالقات بني الدولتني تشهد منوا ً
وتطورا ً كبريا ً يف املجال االقتصادي وهناك مجاالت
تعاون كثرية بني الدولتني وذلك بالبناء عىل عالقات
الصداقة القوية التي تربط البلدين ،منوهاً بأن
قطاع الطاقة يعد من أهم القطاعات التي تشهد
تعاوناً وثيقاً بني البلدين.وأوضح أن معرض إكسبو
ديب  2020يشكل فرصة مهمة لجمهورية كوريا
الجنوبية ملشاركة رؤيتها مع زوراه واملشاركني فيه
من جميع دول العامل كام شدد عىل أهمية أن

81
تشهد الفرتة املقبلة املزيد من التعاون يف الكثري
من املجاالت والسيام يف مجال تقنيات الثورة
الصناعية الرابعة والذكاء االصطناعي باإلضافة إىل
معدل التبادل
القطاعات الحيوية األخرى.
التجاري إلى نحو 17
وفيام يتعلق مبؤرشات التعاون االقتصادي بني
الدولتني ،فقد وصل معدل التبادل التجاري إىل
مليار دوالر بنهاية
نحو  17مليار دوالر بنهاية عام  ،2018كام بلغ
عام  2018كما بلغ
حجم االستثامرات بني البلدين  1,85مليار دوالر،
منها  1,4مليار دوالر استثامرات إماراتية يف كوريا
حجم االستثمارات بين
الجنوبية .يف املقابل يُعد سوق دولة اإلمارات
البلدين  1,85مليار دوالر
العربية املتحدة منذ عام  2018الوجهة األكرب
منها  1,4مليار دوالر
عامليا لرشكات البناء الكورية ،وكذلك أكرب مستورد
للسلع الكورية يف الرشق األوسط ،وبلغ عدد
استثمارات إماراتية في
الوكاالت الكورية املسجلة يف اإلمارات  242وكالة،
كوريا الجنوبية
كام يقوم طريان اإلمارات والطريان الكوري بتنظيم
ما يقرب من  21رحلة طريان أسبوعياً إىل كوريا
الجنوبية.
وتشمل صادرات اإلمارات الرئيسة إىل الجمهورية عداد الزوار واملقيمني الكوريني يف اإلمارات .وبلغ
الكورية النفط الخام واملنتجات البرتولية واألملنيوم عدد الكوريني املقيمني يف الدولة  15ألف شخص
وغاز البرتول املسال فيام تشمل الصادرات الكورية فيام وصل عدد الرشكات الكورية التي تعمل يف
الرئيسة لدولة اإلمارات املنتجات اإللكرتونية اإلمارات إىل  200رشكة عاملة ،وبفضل الخطوط
الحديثة ،والسيارات واملعدات واملنشآت النفطية ،املبارشة من أبوظبي وديب إىل سيؤول شهدت
وبسبب التوسع يف املرشوعات املشرتكة ارتفع العالقات االقتصادية والتجارية والسياحية بني

البلدين قفزة كبرية.
وهناك تعاون الفت بني الدولتني يف مجال
للمشاريع الصغرية واملتوسطة وتبادل الخربات مع
الجانب الكوري يف هذا املجال الحيوي نظرا ملا
متتلكه كوريا من خربات واسعة يف قطاع املشاريع
الصغرية واملتوسطة الذي يشكل  99باملئة من
عدد الرشكات الكورية ويضم أكرث من ثالثة ماليني
رشكة صغرية ومتوسطة .وتشري اإلحصائيات إىل أن
عدد الرشكات الكورية العاملة يف اإلمارات يبلغ
حوايل  170رشكة يف مختلف املجاالت ،حيث وصل
عدد الرشكات يف قطاع الصناعة  60رشكة ،و50
رشكة يف قطاع الرشكات الكربى والرشكات الصغرية
واملتوسطة ،وباقي الرشكات يف قطاع التصنيع
والطريان واملالية والتأمني ،وتتوزع هذه الرشكات
بني  100رشكة تعمل يف ديب و 70رشكة يف أبوظبي.
ووقعت دولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية
كوريا الجنوبية عددا ً من مذكرات التفاهم التي
تهدف إىل تعزيز الرشاكات الثنائية والتعاون بني
البلدين وتطويرها إىل آفاق جديدة من العمل
املشرتك يف مختلف القطاعات .فقد تم التوقيع
عىل مذكرة تفاهم بني وزارة االقتصاد اإلماراتية
ووزارة املشاريع الصغرية واملتوسطة واألعامل
املبتدئة يف كوريا بشأن التعاون يف مجاالت
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املشاريع الصغرية واملتوسطة واالبتكار .وتوقيع
مذكرة تفاهم بني وزارة االقتصاد اإلماراتية
يعد مشروع
واملكتب التنفيذي للملكية الفكرية يف كوريا
للتعاون إلعداد نظام متطور إلدارة الرباءات يف
“براكة” أحد أهم
الدولة ،إىل جانب التوقيع عىل عقد مشاركة كوريا
أوجه التعاون بين
يف معرض إكسبو ديب  ،2020كام جرى التوقيع
الدولتين ،ليس فقط
عىل مذكرة تفاهم للتعاون يف مجال العلوم بني
دائرة التنمية االقتصادية يف أبوظبي ووزارة العلوم
من حيث قيمته التي
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الكورية إىل
بلغت  18.6مليار
جانب العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم.
دوالر أمريكي وتعتبر
وتسهم اجتامعات اللجنة االقتصادية املشرتكة
بني الدولتني يف رفع وترية التعاون والتنسيق مع
اإلمارات هو أولى
كوريا إىل أعىل املستويات كون البلدين يتمتعان
المحطات النووية في
مبقومات اقتصادية جاذبة ميكن تطويرها من
خالل تقريب وجهات النظر بينهام وعرب تحديد
العالم العربي
القطاعات الحيوية التي ميكن التعاون فيها
السيام االبتكار والتكنولوجيا واملشاريع الصغرية
سنوياً بغرض السياحة.
واملتوسطة والطب والتعليم والرعاية الصحية.
 - 3التعاون يف املجال السياحي :تنعكس العالقات ومتثل السياحة اإلماراتية إحدى الروافد املهمة يف
املتينة بني البلدين عىل حركة مواطني اإلمارات تطوير العالقة بني البلدين ،حيث تأيت اإلمارات يف
الذين يفضلون السفر إىل كوريا الجنوبية لتلقي صدارة الدول املصدرة للسياحة إىل كوريا الجنوبية
العالج والسياحة واالستثامر ،حيث بلغ عددهم وتحديدا ً السياحة العالجية والرتفيهية ،وارتفع
نحو  10آالف إمارايت يزورون كوريا سنوياً ،ويف عدد السياح القادمني من اإلمارات يف عام 2017
املقابل فإن هناك أكرث من  200ألف مواطن كوري بنسبة  ،20%فيام سجل السائح اإلمارايت أعىل
جنويب يزورون دولة اإلمارات العربية املتحدة معدل لإلنفاق ،حيث وصل إىل نحو  1285درهامً

يومياً ،بحسب تقديرات هيئة السياحة يف جزيرة
جيجو يف كوريا الجنوبية.
 - 4التعاون يف مجال الرعاية الصحية :حيث
وقعت الدولتان مذكرة تفاهم للتعاون يف مجال
الرعاية الصحية يف عام  2011تعد األوىل من نوعها
بني كوريا وبلد رشق أوسطي ،ويتعاون البلدان
بنشاط يف عالج املرىض اإلماراتيني يف كوريا وإدارة
املستشفيات اإلماراتية ،ويتزايد عدد املرىض الذين
يزورون مستشفى الشيخ خليفة والذي تتم إدارته
من قبل مستشفى جامعة سيؤول الوطنية منذ
عام  ،2014يتزايد عاماً بعد عام ،وهو مؤرش عىل
الثقة املتزايدة حول التكنولوجيا الطبية الكورية
املتميزة.
من املنتظر توسيع نطاق التعاون املتبادل
لتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية يف دولة
اإلمارات ،من خالل تبادل الخربات بني الكوادر
الطبية وتسهيل عمليات التسويق للمستحرضات
الصيدالنية ،واألجهزة الطبية ،والخدمات الطبية
 - 5التعاون يف مجال الطاقة النووية :يعد مرشوع
“براكة” أحد أهم أوجه التعاون بني الدولتني ،ليس
فقط من حيث قيمته التي بلغت  18.6مليار دوالر
أمرييك ،بل أيضاً ألنه أول مرشوع بناء محطات
للطاقة النووية خارج كوريا الجنوبية ،وبالنسبة
لدولة اإلمارات هو أوىل املحطات النووية يف العامل
العريب ،حيث متكنت كوريا الجنوبية من الحصول
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عىل عقد بناء املحطات بفضل الثقة العميقة بني
البلدين.
ويضم مرشوع “براكة” أربع محطات للطاقة
النووية السلمية يقوم الجانب الكوري الجنويب
بإنشائها ،وهو مرشوع بالغ األهمية بالنسبة
لدولة اإلمارات ،حيث يوفر لها نحو  25باملئة
من احتياجاتها املستقبلية من الطاقة الكهربائية،
ويقوم بدور هام يف تنفيذ خطط تنويع مصادر
الطاقة بالدولة ،وتقليل البصمة الكربونية ما يعزز
اسرتاتيجية البيئة والحد من االنبعاثات الكربونية.
ويعد هذا املرشوع كذلك ،أكرب مرشوع جديد
من نوعه للطاقة النووية السلمية يف العامل والذي
يشهد تطوير أربع محطات متطابقة يف آن واحد
تضم كل منها مفاعالً من طراز «»PR-1400
املتقدم حيث بدأ تطوير املرشوع عام  2012وشهد
تقدماً متواصالً منذ ذلك الحني.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،والرئيس الكوري
الجنويب األسبق يل ميونج باك قد شهدا يوم 27
ديسمرب  2009توقيع عقد بقيمة  75مليار درهم
مع ائتالف كونسورتيوم من رشكات كورية لتنفيذ
اإلنشاءات والعمليات املشرتكة والصيانة ألربع
محطات للطاقة النووية يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة .وتشمل االتفاقيات اتفاقية إطارية
لتعزيز الرشاكة االقتصادية تؤسس لتعاون أوثق

بني الدولتني ومن خالل هذه االتفاقية يقوم
البلدان بتشكيل لجنة توجيهية عليا وسلسلة من
اللجان الفرعية لتسهيل التعاون يف نواح متعددة
تشمل الطاقة النووية السلمية والطاقة املتجددة
وفعالية الطاقة واالستدامة وتقنية اتصاالت
املعلومات وأنصاف النواقل وبناء السفن وتنمية
املوارد البرشية.
وكخطوة تنفيذية مبارشة لالتفاقية اإلطارية املشار
إليها وقع الجانبان ثالث اتفاقيات تكميلية شملت
مذكرة تفاهم بني رشكة “أبوظبي لطاقة املستقبل”
مصدر ووزارة اقتصاد املعرفة الكورية والتي تهدف
إىل تسهيل التعاون يف مجال الطاقة املتجددة
واتفاقية متعددة الجوانب يف مجال التعليم
وتنمية املوارد البرشية بني جامعة “خليفة للعلوم
والتكنولوجيا والبحوث” ومعهد “التكنولوجيا

التطبيقية” عن الجانب اإلمارايت وبني معهد
“كوريا املتقدم للعلوم والتكنولوجيا” ومؤسسة
“الطاقة الكهربائية الكورية” و”هيئة خدمات
تنمية املوارد البرشية” يف كوريا ومعهد “التنمية
الكوري” عن الجانب الكوري واتفاقية لتبادل
املعرفة يف مجال تقنية اتصاالت املعلومات بني
مركز «أبوظبي لألنظمة اإللكرتونية واملعلومات»
ومعهد «التنمية الكوري» .كام تم توقيع عقد بني
مؤسسة «اإلمارات للطاقة النووية» واتحاد يضم
رشكات كورية ورشكات أمريكية بقيادة مؤسسة
الطاقة الكهربائية الكورية .وتهدف االتفاقية إىل
تصميم اإلنشاءات والعمليات املشرتكة والصيانة
املتعلقة بأربع محطات مبدئية للطاقة النووية
املدنية داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة
وقدرت قيمة هذا العقد بنحو  75مليار درهم
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إمارايت تقريبا.
وعقب توقيع العقد عام  ،2009أشاد صاحب
السمو رئيس الدولة  ،حفظه الله ،بتنامي عالقات
الصداقة بني اإلمارات وكوريا ،معربا سموه عن
أمله يف أن تشكل االتفاقيات الجديدة نقلة نوعية
جديدة يف عالقات البلدين الصديقني ،وقال سموه:
“إن عالقتنا مع جمهورية كوريا والتي منت بصورة

ملف العدد

متواصلة خالل السنوات األخرية دخلت اآلن مرحلة
جديدة من الرشاكة االسرتاتيجية ملا فيه فائدة لكال
البلدين” ،ورحب سموه بالرئيس الكوري الجنويب
حينئذ ،متمنيا أن تعزز زيارته لإلمارات التواصل
بني البلدين عىل مختلف املستويات وأن تسهم
يف زيادة وترية التعاون القامئة بينهام يف مختلف
املجاالت.

كام شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة ومون جي إن رئيس جمهورية كوريا
الجنوبية يف مارس  2018االحتفالية التي أقيمت
مبناسبة اكتامل األعامل اإلنشائية للمحطة األوىل
يف مرشوع محطات براكة للطاقة النووية السلمية
وجرى االحتفال بهذه املناسبة يف موقع العمليات
اإلنشائية للمحطة النووية األوىل مبنطقة الظفرة
يف إمارة أبوظبي إيذاناً بهذا اإلنجاز التاريخي
الذي يضع دولة اإلمارات يف املرتبة األوىل عربياً
التي متلك محطة سلمية للطاقة النووية ولتصبح
أول عضو جديد ينضم إىل القطاع النووي السلمي
العاملي منذ عام .1985
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،بهذه املناسبة إن اكتامل األعامل اإلنشائية
للمحطة األوىل يعد إنجازا ً تاريخياً لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،ويساهم يف ترسيخ مكانتها
املرشفة عىل الخريطة الدولية ملا للربنامج النووي
السلمي اإلمارايت من دور محوري يف دعم النمو
وتنويع االقتصاد وضامن مستقبل آمن لألجيال
القادمة ،مشيدا ً سموه بالكوادر اإلماراتية ودورها
القيادي يف إنجاز هذا املرشوع.
وإضافة إىل التعاون يف مجال الطاقة النووية
السلمية ،تتعاون الدولتان يف عدد من مرشوعات
الطاقة ،حيث يعد قطاع البرتوكيامويات اإلمارايت
أحد محفزات التقارب بني الدولتني ،حيث يلعب
دورا ً مهامً كمزود أسايس للنهضة الصناعية الضخمة
يف كوريا الجنوبية ،وتأيت اإلمارات يف مرتبة متقدمة
ضمن الدول املزودة لكوريا الجنوبية باحتياجاتها
النفطية ،وشكلت الصادرات النفطية اإلماراتية
لكوريا الجنوبية بنهاية عام  2017نحو  6,99مليار
دوالر من إجاميل  9,55مليار دوالر.
هذا وقامت رشكة أبوظبي الوطنية للبرتول
“أدنوك” بتوقيع عقدين بقيمة إجاملية تبلغ 3.5
مليار دوالر مع الرشكة الصناعية الكورية العمالقة
سامسونج للهندسة من أجل معالجة النفط الخام
واستعادة الطاقة واملياه.األمر الذي يعكس مدى
الثقة اإلماراتية يف الرشكات الكورية التي متتلك
خربات هائلة يف قطاع الطاقة.
 - 6التعاون يف مجال التكنولوجيا واالبتكار
والفضاء :متثل كوريا الجنوبية منوذجا تنمويا
متميزا يف رشق آسيا ،يقوم عىل االبتكار واإلبداع
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واملعرفة؛ ما يعد أساسا صلبا لتعزيز العالقات مع
اإلمارات التي تعطي أهمية كبرية لقضايا االبتكار
التعاون في
ونقل التكنولوجيا وإنتاجها وتنمية املوارد البرشية
التي متثل صلب اسرتاتيجياتها التنموية وخططها
مجال التكنولوجيا
للتنويع االقتصادي.
واالبتكار والفضاء
كام أن كوريا الجنوبية بالنظر إىل حجم إنتاجها
التكنولوجي واملعريف نجحت يف جذب مرشوعات
تمثل كوريا الجنوبية
الرشاكة مع القوى االقتصادية يف املنطقة ،لذلك
نموذجا تنمويا متميزا
تحرص اإلمارات عىل متتني عالقاتها بكوريا
الجنوبية ،التي ال يقل ثقلها االقتصادي عن
في شرق آسيا،
الدول الكربى املؤثرة يف اإلنتاج واالقتصاد العاملي
يقوم على االبتكار
واالبتكار ،مبا فيها اليابان والواليات املتحدة
واإلبداع والمعرفة
األمريكية ودول االتحاد األورويب ،بل أصبحت كوريا
الجنوبية تتفوق يف بعض القطاعات عىل الكثري من
الدول.
ويف مجال الفضاء وتطوير األقامر الصناعية ،قامت
كوريا الجنوبية بتصدير اثنني من األقامر الصناعية  - 7التعاون يف مجال التعليم والثقافة ،ومن
لإلمارات ،وهام « »Dubai-Sat1و» Dubai-املؤرشات عىل ذلك ارتفاع عدد الطالب واملتدربني
 ،»Sat2كام تتم عمليات التفتيش النهايئ عىل من أبناء اإلمارات يف كوريا الجنوبية السيام يف
القمر الصناعي « »KALIFA-Satيف كوريا منذ برنامج الطاقة النووية والعلوم والتقنية .وقد
فرباير 2018؛ وهو أول قمر صناعي مصنوع من شكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن
تكنولوجيا اإلمارات .ويعد التعاون التكنولوجي زايد إىل كوريا الجنوبية يف شهر فرباير املايض دفعة
والفضايئ رافعة أساسية للتقارب بني الدولتني ،للعالقات الثقافية والعلمية بني الدولتني ،حيث تم
حيث لعب دورا ً حيوياً يف تنمية العالقات الثنائية االتفاق بينهام عىل توسيع نطاق التعاون الثنايئ،
وتعزيز الرشاكة االسرتاتيجية.
ليشمل تعزيز التبادالت بني األفراد والتفاهم بني

الثقافات ،واتفقا عىل العمل معاً بشكل وثيق،
وضامن الفرص ملواطنيهام ،لزيادة املشاركة يف
مجال التعليم.
وتحرص دولة االمارات يف اطار مساعيها لتطوير
وتحديث نظامها الرتبوي والتعليمي عىل تعزيز
التعاون مع الدول املتقدمة عىل هذا الصعيد
ومنها جمهورية كوريا الجنوبية ،وذلك من خالل
تبادل الخربات والتجارب والقيام مبشاريع بحثية
مشرتكة لتطوير منظومة التعليم،ومواكبة مرحلة
التحول والتطور النوعي التي يشهدها النظام
التعليمي يف االمارات يف ظل الخطوات الراسخة
نحول التعلم الذيك.
ويعترب التعاون الثقايف أحد أهم مجاالت التعاون
بني الدولتني ،وهناك العديد من الجمعيات
واملراكز الثقافية والتعليمية التي تسهم بدور مهم
يف تعزيز التعاون يف هذا الجانب ،أهمها جمعية
الصداقة «اإلماراتية-الكورية» بأبوظبي ،والتي تم
إطالقها يف أبريل  2012بهدف تعزيز التبادل
الثقايف بني البلدين ،وبناء جسور التواصل الفكري
والثقايف عن طريق عمل الربامج والفعاليات
املشرتكة .وتسعى الجمعية إىل تشجيع املواطنني
عىل تنظيم الفعاليات واملعارض املشرتكة بالتنسيق
مع الجهات الرسمية بالدولة للتعريف بالعادات
والتقاليد اإلماراتية والكورية ،ودعم سبل التواصل
مع الجمعيات والهيئات واملؤسسات ذات الطبيعة
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واالهتامم املشرتك يف أنشطتها داخل الدولة
وخارجها ،ونرش البحوث حول التجربة الكورية
وتقدميها للجهات املهتمة يف املجتمع اإلمارايت.
وميثّل املركز الثقايف الكوري يف أبوظبي نافذة عىل
الحضارة والثقافة والتقاليد الكورية بكل صورها
وأبعادها ،حيث يعد املركز منصة لنرش الثقافة
الكورية وتشجيع السياحة من خالل الرتويج
للموجة الكورية «الهاليو» ودعم الفنون والثقافة
والرياضة .وقد افتتح املركز الذي يتبع وزارة
الثقافة والرياضة والسياحة الكورية وترشف عليه
السفارة الكورية يف الدولة يف شهر مارس عام 2016
ويعد املركز الـ 19خارج كوريا واألول يف منطقة
الخليج العريب ،وتم تصميمه ليأخذ شكل املنزل
التقليدي الكوري «هانوك».ويقوم املركز الثقايف
الكوري بدور كبري يف تعزيز عالقة الصداقة بني
دولة اإلمارات وكوريا الجنوبية من خالل تقديم
دروس ثقافية ولغوية وبرامج تعليمية وفعاليات
ومعارض فنية وطبية.
ويهتم املركز بربامج متعددة مثل توفري دورات
لتعليم اللغة الكورية والحصص الثقافية ،وعروض
األفالم السينامئية وتنظيم املعارض وإقامة العروض
خاتمة
املرسحية ،بهدف تعريف الناس عىل كوريا.وميكن
للزائر أن يعيش التجربة الكورية كاملة ،إذ يقدم التطور املتسارع الذي شهدته العالقات اإلماراتية-
املركز طريقة تفاعلية لتجربة الحياة يف كوريا
عرب عرض لكنوز كورية بطريقة «الهولوجرام»
أو التصوير املجسم  .باإلضافة إىل تجربة اللباس
التقليدي الكوري «هانبوك» افرتاضياً عىل شاشة
عرض ،وكذلك مركز افرتايض لعرض املقاطع
اإلعالمية والفنية الكورية وقاعة التكنولوجيا،
كام يشتمل املركز عىل مكتبة كالسيكية باللغتني
الكورية واإلنجليزية ومكتبة إلكرتونية ومعرض
متنوع للمحتوى الكوري بشكل عام.
ومع تطور العالقات اإلماراتية الكورية بصورة
كبرية بدأ اهتامم اإلماراتيني السيام الشباب
والطالب يتزايد بصورة ملحوظة للتعرف إىل اللغة
والحضارة والثقافة الكورية ،وهناك دورة نصف
سنوية ينضم إليها نحو  150طالباً من مختلف
الجنسيات أكرث من  50%منهم من اإلماراتيني.
وتحتوي مكتبة املركز عىل آالف الكتب باللغة
العربية والكورية واإلنجليزية باإلضافة إىل آالف
األقراص املدمجة من املوسيقى الكورية والعاملية
وبرامج وثائقية وتلفزيونية ،وتم تخصيص غرف
لتدريس اللغة الكورية.

الكورية يف العديد من املجاالت خالل األعوام
املاضية ،والذي جسدته بوضوح زيارة صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إىل
سيول يف فرباير  ،2019يؤكد أن هذه العالقات
مرشحة ملزيد من التقارب ،السيام أن هناك
أهدافا مشرتكة تجمع البلدين منها حرصهام عىل
تعزيز السلم واألمن يف العامل ،وتعزيز التعاون يف
مكافحة اإلرهاب والجرمية املنظمة.
يف الوقت ذاته ،فقد جسدت هذه الزيارة توجه
اإلمارات االسرتاتيجي الخاص باالنفتاح عىل
التجارب التنموية الناجحة ،ورضورة االستفادة
منها من أجل دعم برامج التنمية يف اإلمارات،
ورفدها باستمرار بالجديد من األفكار املبدعة
التي تسهم يف دعم وتطوير االقتصاد اإلمارايت
بهدف فتح آفاق جديدة لتطوير وتعزيز العالقات
االقتصادية والتجارية والصناعية والتكنولوجية
والعلمية واالستثامرية ،حيث متثل كوريا الجنوبية
واحدة من أهم هذه التجارب التي متتلك ميزات
نسبية يف مجاالت التكنولوجيا الحديثة واالبتكار
والتعليم والذكاء االصطناعي والثورة الصناعية
الرابعة والطاقة ،وهي املجاالت التي تركز عليها
اإلمارات اآلن يف توجهها لالنتقال إىل مرحلة ما
بعد عرص النفط.

شخصية القاضي وثقافة
التغاضي

بقلم  :د .مها الراشد
رئيس قسم االعالم والسياحة
والفنون -جامعة البحرين

لم يشغلني موضوع مؤخرا بقدر ما
أشغلني موضوع العالقات اإلنسانية
وتطورها والمراحل المختلفة التي
قد تمر بها لتصنفها فيما بعد
وتضع قواعد معينة لتنظيمها حسب
التصنيف الخاص بها والذي في
الغالب يضعه األطراف التي شكلت
هذه العالقات .ومن هذه العالقات
ما يمكن أن يستمر لفترة زمنية
طويلة بين األطراف التي كونتها
وحرصت على الحفاظ عليها رغم
االختالفات التي في الغالب تكون
وراء العمر القصير لعالقات أخرى.

وما دفعني حقيقة إىل اختيار موضوع هذا املقال
هو الكتاب األخري للكاتب والشاعر واألديب عباس
محمود العقاد بعنوان (أنا) وهو كتاب رائع صاغه
الكاتب بأسلوب ممتع يجعلك ملتصق به لدرجة
االنعزال عن محيطك من أجل ان تنهي قراءته
ومعرفة سريته الذاتية التي لخصت ما يجول يف
حياتنا! ،ولعل أحد األسباب التي جعلته ممتعا
هو قدرته عىل إثارة العديد من التساؤالت حول
املواقف التي متر بنا وتربطنا باألشخاص ممن
حولنا سواء يف أحداث يومنا او عىل امتداد سنوات
عمرنا ،تساؤالت حول الطريقة التي ينظر بها
كل منا إىل نفسه وإىل اآلخرين وكيف اننا أحيانا
نعطي أنفسنا الحق والثقة يف تفسري سلوكيات
اآلخرين وبناء قرارات نهائية اعتامدا عىل نتائج
هذا التفسري! دون ان نضع احتامل ولو واحد
باملائة ان هذا التفسري قد يكون خاطئ! ودون
تحكيم عقلنا وتغليب املنطق أو حتى مترير هذا
التفسري عىل عذر واحد لهؤالء الذين قد يكونون
ضمن دائرة عالقاتنا املقربة أو البعيدة! فكالهام
أصبحوا سواسية رغم ان “ النضج الحيايت” يعطي
للمقربني منا أولوية فهم سلوكياتهم وتجاوزها ان
كانت سلوكيات مل نعتدها وبدرت منهم يف مواقف
محددة!
األدهى واألمر اننا تجاوزنا مسألة تفسري سلوكيات
اآلخرين اىل مسألة متقدمة وهي ادعاءنا اننا
قادرين عىل قراءة مالمح وجوههم لننصب بذلك
أنفسنا (قضاة) نحكم عىل اآلخرين لكن دون دليل
قاطع او تريث يف الحكم! ولعل ذلك يعزي وجود
الكثري من العالقات الهشة بني األشخاص األمر
الذي يجعلها قابلة لالنكسار عند أبسط موقف!.
وإذا ما أردنا ان نقف عىل حقيقة غياب ثقافة
تقبل اآلخر يكفينا ان نتجول يف العامل االفرتايض
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لشبكات التواصل االجتامعي لنجد بيئة مليئة
بقضاة افرتاضيني يلقون بحكمهم عىل من يشاؤون،
مستندين يف حكمهم عىل صور وفيديوهات
ونصوص ملستخدمني آخرين مل ترقى اىل ذوقهم
واستفزت عقدهم النفسية لتصل بهم اىل عدم
االكتفاء باإلساءة اىل اآلخرين بل قد يتجاوز األمر
ليصل اىل ما ميكن ادراجه ضمن الجرائم االلكرتونية
التي يعاقب عليها القانون.
خالصة القول ،ان التدقيق عىل ترصفات اآلخرين
وتأويلها بشكل سلبي تعزز-لألسف -يف وجود
االستخدام املتزايد والخاطئ لشبكات التواصل
االجتامعي والتي وفرت أغلبها جدارا افرتاضيا
يتخفى وراءها املدققون بشكل هدد وما زال
يهدد استمرار عالقاتنا الحقيقية .لذلك أعتقد
ان إدراك اننا نخرس عالقاتنا بالتدقيق ونربحها
بالتغايض هي مسألة ثقافة تكتسب من خالل
عنارص تنشئتنا االجتامعية وأولها وأهمها األرسة.
وعىل عكس ما قد يعتربه البعض يف ان التغايض
ُيعبرّ عن ضعف الشخص وقلة حيلته وعدم قدرته
عىل تنظيم عالقاته مع اآلخرين ،هي ثقافة يجب
عىل الشخص معرفة متى وكيف يوظفها ألنه بذلك
يصنع الفارق يف العالقات والتعامل مع اآلخرين
وهو بال شك دليال عىل الذكاء االجتامعي ومنوذجا
للحكمة والعقل.
السطر األخري...
« أن العواطف املزيفة أروج يف هذه الدنيا من
العواطف الصحيحة؛ فال أسف إذن عىل رأي الناس
يف الناس ،وال اعتداد إذن مبا ُيقال ومن يقول »...
عباس محمود العقاد

السطر األخير
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استراتيجيات

تجارة السالح في العالم ..قراءة تحليلية
في تقرير معهد «سيبري» 2019

النتائج التي تضمنها التقرير السنوي لتجارة األسلحة العالمية ،والصادر عن معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث
السالم “سيبري” ،في شهر مارس  2019تشير بوضوح إلى استمرار عوامل التوتر واألزمات والصراعات في
البيئتين اإلقليمية والدولية ،والتي تدفع العديد من الدول إلى زيادة اإلنفاق على التسلح ،باعتباره ضرورة
للحفاظ على أمنها القومي وحماية مصالحها االستراتيجية العليا .في الوقت ذاته ،فإن تجارة األسلحة العالمية
تعد هي الوجه اآلخر لسباق التسلح الجديد الذي تتصاعد وتيرته بصورة الفتة بين العديد من القوى الكبرى في
إطار الصراع على المصالح والنفوذ.
بقلم :داليا السيد أحمد

التقرير السنوي لتجارة األسلحة
العالمية  ..المؤشرات العامة
رغم أن التقرير السنوي لتجارة األسلحة العاملية،
والصادر عن معهد «سيربي» يف شهر مارس 2019
مل يختلف عن التقارير السابقة سواء فيام يتعلق
بخريطة الدول األكرث مبيعاً عىل السالح يف العامل
أو الدول املستوردة للسالح ،إال أنه تضمن العديد
من املؤرشات املهمة ،التي ال تخلو من دالالت ،لعل
أهمها:
 - 1ارتفاع حجم صادرات األسلحة خالل السنوات

الخمس األخرية بنسبة قدرها  %7.8يف حجم
صادرات األسلحة حول العامل ،حيث زادات صادرات
األسلحة إىل الرشق األوسط يف السنوات العرش
األخرية بنسبة بنسبة  87باملئة لتشكل  35%من
واردات األسلحة العاملية .هذا يف الوقت الذي
انخفضت فيه واردات األسلحة إىل جميع املناطق
األخرى خالل السنوات الـ 10املاضية  ،وتحديدأ يف
األمريكيتني بنسبة  36باملئة ،ويف أوروبا بنسبة 13
باملئة ،وأفريقيا بنسبة  6.5باملئة  .وهذا إمنا يعكس يف
داللته حالة «التوتر والتأزم» املستمرة التي تشهدها
منطقة الرشق األوسط ،والتي ترتجم يف تزايد اإلنفاق

عىل التسلح من جانب العديد من دول املنطقة،
إما العتبارات الحفاظ عىل األمن القومي واملصالح
الوطنية ،وإما العتبارات زيادة قوة الردع يف مواجهة
التهديدات الخارجية  ،أو بسبب استمرار الرصاعات
التي تشهدها العديد من دول املنطقة.
 - 2قامئة الدول املصدرة لألسلحة :تصدرت الواليات
املتحدة وروسيا وفرنسا وأملانيا والصني ،املراكز
الخمسة األوىل عىل الرتتيب ،واستحوذت عىل %75
من إجاميل صادرات العامل من األسلحة .لقد ارتفعت
صادرات الواليات املتحدة من األسلحة بنسبة 29
باملئة خالل السنوات الـ 10املاضية ،فيام ارتفعت
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حصتها من إجاميل الصادرات العاملية من  30إىل 36
باملئة .وهذا إمنا يؤكد أنها نجحت يف تعزيز مكانتها
كأكرب مورد لألسلحة يف العامل ،وليس أدل عىل ذلك
من أنها صدّرت أسلحة إىل  98بلدًا عىل األقل يف
السنوات الخمس املاضية ،شملت أسلحة متقدمة
كطائرات قتالية ،وصواريخ باليستية وكروز قصرية
املدى ،وأعداد هائلة من القنابل املوجهة.
وجاءت روسيا يف املركز الثاين يف قامئة الدول األكرث
تصديرا ً للسالح ،بنسبة  ،%21بعد أن كانت تشكل
 %27قبل  5سنوات ،مع مالحظة أن الصادرات
الروسية انخفضت بنسبة  17باملئة خالل السنوات
الـ 10املاضية .وهذا االنخفاض يف الصادرات الروسية
يعني اتساع الفجوة بصورة الفتة مع الواليات
املتحدة ،إذ أن الصادرات األمربكية من األسلحة
الرئيسية أعىل بكثري من صادرات روسيا بنسبة 75
باملئة خالل السنوات الخمس املاضية ،يف حني كانت
هذه الصادرات أعىل بنسبة  12باملئة فقط يف فرتة
الخمس سنوات التي سبقتها.
ويف الوقت الذي اتجهت  52يف املئة من صادرات
األسلحة األمريكية إىل الرشق األوسط يف الفرتة بني
 ،2018-2014فإن معظم الصادرات الروسية كانت
تتجه باألساس إىل الهند وفنزويال وبعض دول الرشق
األوسط ،لكن العامني املاضيني شهدا تراجعاً واضحاً
يف مبيعات األسلحة الروسية إىل الهند وفنزويال،
باملقابل ،زادت صادرات فرنسا وأملانيا من األسلحة،
خالل الفرتة نفسها ،بنسبة  43باملئة و 13باملئة عىل
التوايل.
واستحوذت دول االتحاد األورويب عىل  27باملئة
من صادرات األسلحة العاملية يف السنوات الخمس
املاضية ،ويرجع ذلك باألساس إىل الصادرات الفرنسية
من األسلحة التي جاءت يف املركز الثالث ،والصادرات
األملانية التي جاءت يف املركز الرابع  ،حيث تعد
الدولتان من أهم الدول يف الصناعات الدفاعية
والعسكرية ،وتقودان الجهود الرامية إىل إنشاء
جيش أورويب موحد يكون قادرا ً عىل الدفاع عن
أمن ومصالح دول االتحاد األورويب يف ظل تصاعد
املخاوف من إمكانية انسحاب إدارة الرئيس األمرييك
دونالد ترامب من حلف شامل األطليس.
واحتلت الصني خامس أكرب مصدر لألسلحة يف العامل،
خالل السنوات الخمس املاضية  ،لكن املالحظة
التي ميكن قراءتها من التقرير أنه يف حني ارتفعت
صادرات األسلحة الصينية بنسبة  195باملئة يف الفرتة

بني  ،2013 –2004فإنها زادت فقط بنسبة  27يف
املائة خالل السنوات العرش املاضية .وزادت عدد
الدول التي تصدر الصني إليها األسلحة ،حيث وصل
عددها خالل السنوات الخمس املاضية إىل  53بلدا،
مقارنة بـ 41يف السنوات الخمس التي سبقتها ،و32
 1الواليات املتحدة األمريكية % 36
بلدا يف الفرتة بني .2004-2008
 2روسيا % 21
وإضافة إىل الخمسة الكبار يف مجال صادرات
 3فرنسا % 6.8
األسلحة ،أشار التقرير أيضاً إىل ارتفاع صادرات
األسلحة الرتكية والكورية الجنوبية واإلرسائيلية بنسبة
 4أملانيا % 6.4
كبرية  170باملئة و 94باملئة و 60باملئة عىل التوايل،
 5الصني % 5.2
خالل السنوات العرش املاضية .وصنف التقرير
 6بريطانيا % 4.2
إرسائيل ،كثامن أكرب الدول املصدرة للسالح عىل
 7أسبانيا % 3.2
مستوى العامل ،بنسبة بلغت  %3من حجم التجارة
بزيادة
العاملية خالل السنوات الخمس األخرية،
 8إرسائيل % 3.1
قدرها  %60مقارنة بالفرتة بني أعوام .2016 – 2009
 9إيطاليا % 2.3
وعزا التقرير الزيادة يف الصادرات اإلرسائيلية إىل
نجاحها يف الوصول إىل أسواق جديدة ،الفتاً النظر  10هولندا % 2.1
إىل أن الدول الرئيسة التي أسهمت يف تحقيق هذه
النسبة وكانت عىل رأس مستوردي السالح اإلرسائييل - 3 ،قامئة الدول املستوردة لألسلحة :تصدرت
هي الهند بنسبة  ،%46وأذربيجان بنسبة  ،%17اململكة العربية السعودية الدول املستوردة لألسلحة
وفيتنام .%8.5
عىل مستوى العامل ،خالل السنوات الخمس األخرية،
ويوضح الجدول التالي
قائمة الدول العشرة األكثر تصديراً
للسالح في العالم
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بنسبة  12يف املائة ،تليها كل من الهند ،ومرص،
وأسرتاليا ،فيام جاءت الجزائر يف املرتبة الخامسة.
فوفقاً للتقرير فقد أصبحت السعودية أكرب مستورد
لألسلحة يف العامل يف الفرتة بني  ،2018-2014بزيادة
نسبتها  192باملئة ،مقارنة بالسنوات الخمس التي
سبقتها ( .)2013 – 2009وتوقع التقرير أن يستمر
اإلنفاق السعودي عىل التسلح مبعدالت كبرية يف
املدى املنظور ،حيث من املقرر أن تتلقى السعودية
عىل امتداد السنوات الخمس املقبلة 98 ،طائرة و83
دبابة وأنظمة صواريخ دفاعية من الواليات املتحدة،
فضالً عن  737عربة مدرعة من كندا ،وخمس سفن
حربية من إسبانيا ،وصواريخ باليستية قصرية املدى
من أوكرانيا.
وجاءت الهند يف املرتبة الثانية بعد السعودية
مبشرتيات بلغت نسبتها  9.5يف املائة خالل تلك
الفرتة نفسها ،لكن مع ذلك لفت التقرير النظر إىل
انخفاض واردات الهند من األسلحة بنسبة  24باملئة
خالل السنوات العرش املاضية ،حيث استحوذت
روسيا عىل  58باملئة من واردات الهند من األسلحة
يف السنوات الخمس املاضية.
وجاءت مرص يف املرتبة الثالثة عاملياً يف قامئة أكرب
مستوردي األسلحة يف الفرتة بني  2014و،2018
بنسبة  5.1يف املائة ،حيث زادت وارداتها من األسلحة
 3أضعاف بنسبة  206يف املائة يف السنوات العرش

استراتيجيات

األخرية من  2009إىل  .2018وكشف التقرير أن
روسيا وفرنسا وأملانيا زادت بشكل كبري مبيعاتها من
األسلحة إىل مرص يف السنوات الخمس املاضية.
وجاءت أسرتاليا يف املرتبة الرابعة عاملياً مبشرتيات
بلغت نسبتها  4.6يف املائة ،خالل الفرتة نفسها (5
سنوات) ،بعد زيادة وارداتها من األسلحة بنسبة
 37باملئة مقارن ًة بالفرتة بني  .2013-2009وجاءت
الجزائر يف املرتبة الخامسة مبشرتيات نسبتها  4.4يف
املائة ،واستحوذت عىل  56باملئة من واردات أفريقيا
من األسلحة الرئيسية ،خالل السنوات الخمس
املاضية ،فيام كانت نيجرييا وأنغوال والسودان
والكامريون والسنغال من أكرب املستوردين لألسلحة
يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.
وأظهر التقرير زيادة واردات األسلحة إىل إرسائيل
بنسبة  354باملئة ،والتي أصبحت تحتل املركز الـ
 15عامليًّا كمورد للسالح ،من بني  40دولة ،وتبلغ
نسبة الواردات اإلرسائيلية من السالح  2%من
إجاميل واردات السالح حول العامل خالل السنوات
الخمس األخرية .واشرتت إرسائيل غالبية املعدات
واألسلحة من أمريكا بنسبة  ،64%كام استحوذت
أملانيا عىل  27%من إجاميل واردات السالح إلرسائيل،
واستحوذت إيطاليا عىل  8.9%من إجاميل ورادات
السالح اإلرسائييل خالل السنوات الخمس األخرية.
وأظهر التقرير زيادة واردات األسلحة إىل كل من

قطر بنسبة  225باملئة والعراق  139باملئة يف الفرتة
بني  .2009-2018ومثلت دول يف آسيا  40باملئة من
واردات األسلحة العاملية خالل السنوات الـ 5املاضية،
فيام حلت الهند ،وأسرتاليا ،وكوريا الجنوبية ،وفيتنام
والصني ضمن قامئة أكرب خمسة مستوردين لألسلحة
يف املنطقة.
ويوضح الجدول التايل قامئة أكرث  10دول استوردت
األسلحة عامليا بني عامي  2014و ،2018ونسبة كل
دولة من مجموع األسلحة التي تم استريادها:

1
2
3
4
5
6
7
8

السعودية 12يف املئة
الهند  9.5يف املئة
مرص  5.1يف املئة
أسرتاليا  4.6يف املئة
الجزائر  4.4يف املئة
الصني  4.2يف املئة
اإلمارات  3.7يف املئة
العراق  3.7يف املئة

 9كوريا الجنوبية  3.1يف املئة
 10فيتنام  2.9يف املئة
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 - 4قامئة الرشكات العاملية يف مجال الصناعات
الدفاعية والعسكرية :أفاد التقرير أن قامئة أكرب 100
رشكة يف مجال صناعة األسلحة وتقديم الخدمات
العسكرية يف العامل تضم  10رشكات روسية بلغت
حصتها من مبيعات السالح العاملية  9.5%بواقع
 37.7مليار دوالر .وظلت الواليات املتحدة يف الصدارة
مع  42رشكة حيث ارتفعت نسبة مبيعاتها  2%إىل
 226.6مليار دوالر ،أي ما نسبته  57%من إجاميل
مبيعات الرشكات الـ  100املدرجة عىل القامئة.
ماذا وراء تزايد اإلنفاق على
التسلح في المنطقة والعالم ؟
املؤرشات التي تضمنها تقرير سيربي للعام 2019
عن تجارة األسلحة العاملية خالل السنوات املاضية
ال ميكن فصلها عن التطورات التي تشهدها البيئتان
اإلقليمية والدولية ،وعودة أجواء الحرب الباردة وما
يرتبط بها من رصاع عىل النفوذ واملصالح ليس فقط
بني واشنطن وموسكو ،وإمنا أيضاً مع كل من بكني
واالتحاد األورويب ،حيث تصاعدت مؤرشات التوتر
واالنقسامات بني القوى الكربى ،ولهذ فإن تزايد
اإلنفاق عىل التسلح يف املنطقة والعامل ميكن فهمه
يف هذا السياق:
 - 1أنه يعد أحد مفردات الحرب الباردة الجديدة بني
واشنطن وموسكو ،والتي بدأت إرهاصاتها يف الظهور
مع إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب يف يناير
من العام  ،2017وبدأت تتصاعد بشكل الفت خالل
العامني املاضيني ،حتى وصلت إىل إعالن الواليات
املتحدة يف فرباير  2019بدء إجراءات االنسحاب من
معاهدة حظر الصواريخ النووية ،ثم ردت روسيا يف
شهر مارس  2019بتعليق العمل باملعاهدة يف مؤرش
عىل عودة سباق التسلح بني الدولتني .وال يستبعد
العديد من الخرباء يف مجال األمن واالسرتاتيجية أن
إدارة ترامب تريد أن تدفع روسيا إىل االنخراط يف
سباق تسلح جديد يسهم يف إنهاكها كام فعلت من
قبل إدارة الرئيس األمرييك األسبق دونالد ريجان إبان
الحرب الباردة ،يف زمن االتحاد السوفيتي السابق،
ولعل هذا يفرس زيادة امليزانية الدفاعية للواليات
املتحدة بصورة كبرية خالل العامني املاضيني ،والتي
وصلت يف العام  2018إىل  600.7مليار دوالر،
خاصة للمواجهة
وتض ّمنت امليزانية الجديدة بنودا ً ّ
مع روسيا ،من خالل دعم برامج موجودة أصالً يف
أوروبا والبلقان ،مثل «مبادرات الردع يف أوروبا».

بينام تعد ميزانية وزارة الدفاع األمريكية للسنة
املالية لعام  ، 2019التي بدأت يف األول من أكتوبر
 2018األكرب يف تاريخ الواليات املتحدة ،و تقدر بـ
( )717مليار دوالر.
ويف املقابل ،فإن امليزانية الدفاعية لروسيا ،خالل العام
املايض بلغت  46مليار دوالر ،وهو رقم ضئيل قياساً
مبيزانية الدفاع األمريكية ،ما يعني أن تفكري موسكو
يف زيادة اإلنفاق العسكري ،خصوصاً يف مجال األبحاث
والصناعات العسكرية يقف أمامه عدد من العوائق،
فقد فرضت الواليات املتحدة واالتحاد األورويب
عقوبات قاسية عىل روسيا ،بعد تدخلها يف أوكرانيا،
وقد شملت العقوبات قطاع الصناعة العسكريّة،
إىل جانب قطاع الطاقة ،وقطاع الشحن ،والقطاع
املايل .لكن مع ذلك فإن الرئيس الرويس بوتني يدرك
بوضوح الدرس جيدا ً ويسعى بخطوات محسوبة
ليس فقط ملوازنة القوة العسكرية األمريكية ،بل
والتفوق عليها أيضاً ،وبدا هذا واضحاً لدى إعالنه يف
شهر ديسمرب  2018عن منظومة صاروخ «أفانغارد»
الجديد  ،الذي سبق أن وصفه بأنه ال يقهر ،وأنه
سيجعل جميع أنظمة الدروع الصاروخية املوجودة
حالياً غري مجدية ،مؤكدا ً أن بالده «هي الدولة األوىل
يف العامل التي متتلك هذا الطراز الجديد من األسلحة
االسرتاتيجية».
والواقع أن سباق التسلح الجديد بني واشنطن
وموسكو يفوق مبراحل ما حدث خالل حقبة الحرب
الباردة  ،ليس فقط بسبب نوعية األسلحة التي يتم
التنافس بشأنها ،وإمنا يف دخول دول جديدة لهذا
السباق  ،كالصني وبعض الدول األوروبية كفرنسا
وأملانيا.
 - 2استمرار الرصاعات والنزاعات العسكرية التي
تشهدها العديد من مناطق العامل ،ويف مقدمتها
الرشق األوسط ،فزيادة صادرات األسلحة إىل الرشق
األوسط يف السنوات العرش األخرية بنسبة  87باملئة
لتشكل  35%من واردات األسلحة العاملية ،هو
انعكاس طبيعي للرصاعات العسكرية التي تشهدها
العديد من دول املنطقة ،والتي ال تلوح يف األفق أية
مؤرشات لحلها يف املدى القريب .يف الوقت ذاته فإن
السياسات العدائية التي تتبناها إيران ،ومضيها قدماً
يف تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية ضاربة عرض
الحائط باملواثيق الدولية يدفع دول املنطقة إىل
تطوير نظمها الدفاعية والعسكرية  ،من أجل زيادة
قدراتها «الرادعة» ملواجهة التهديدات اإليرانية .كام

يسهم التوتر بني الهند من جهة وباكستان والصني من
جهة ثانية يف احتدام السباق نحو التسلح يف املنطقة،
ولعل هذا يفرس مجئ الهند يف قامئة أكرب دول العامل
املستوردة للسالح خالل السنوات الخمسة املاضية،
كام حافظت باكستان عىل مكانتها كمستورد رئييس
لألسلحة الصينية ،حيث تتلقى لوحدها  37باملئة من
إجاميل مبيعات األسلحة الصينية منذ  .1991ومع
استمرار الرصاع بني الهند وباكستان حول كشمري،
فإنهام سيواصالن سباق التسلح.
 - 3الحرب ضد اإلرهاب ..تعد أحد األسباب وراء
تصاعد اإلنفاق عىل التسلح  ،وخاصة يف منطقة
الرشق األوسط ،حيث تخوض مرص حرباً رشسة ضد
الجامعات اإلرهابية يف سيناء ،يف الوقت ذاته فإن
دول املغرب العريب تواجه خطر انتقال عنارص من
داعش إليها بعد هزميته يف سوريا والعراق ،ولهذا
تسعى إىل تطوير قدرات جيوشها للتصدي لهذا
الخطر.
اإلمارات أول دولة عربية تصدر
السالح
صنف التقرير السنوي لتجارة األسلحة العاملية
«سيربي» ،للعام  ، 2019دولة اإلمارات العربية
املتحدة كأول دولة عربية تصدر السالح ،بنسبة
 0.3يف املائة من التصدير العاملي ،وهذا تطور
مهم يعكس حجم التطور الذي تشهده الصناعات
الدفاعية واألمنية اإلماراتية يف السنوات القليلة
املاضية ،فقد أصبحت هذه الصناعات تتمتع بثقة
عاملية متنامية وذلك بفضل الجهود التي تبذلها
الدولة من أجل تطويرها وتحديثها وتوفري الظروف
املالمئة لنموها ،ما يجعلها متلك قدرة تنافسية عالية
متكِّنها ليس فقط من الوصول إىل أسواق جديدة
وإمنا أيضاً يف دعم الخطط التنموية الطموحة للدولة
وتوطني التكنولوجيا املتقدمة ومبا يسهم يف جعل
اإلمارات واحدة من القوى اإلقليمية والدولية الرائدة
والصاعدة يف هذه الصناعات يف املستقبل القريب.
وقد كانت الدورة الرابعة عرش من معرض الدفاع
الدويل “أيدكس  ”2019التي أقيمت يف شهر فرباير
 2019خري شاهد عىل التطور النوعي يف الصناعات
الدفاعية واألمنية اإلماراتية ،التي أثبتت بالفعل أنها
قادرة عىل املنافسة عامليا ملا تتمتع به من كفاءة
عالية يف التصنيع ،وقدرة عىل مواكبة التكنولوجيا
املتقدمة ،وخاصة تكنولوجيا الذكاء االصطناعي.
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تقنيات

اآللية القتالية المدرعة  ACV-15المتعددة الفئات

اآللية القتالية المدرعة  )Armoured Combat Vehicle (ACVالمتعددة الفئات هو االسم الجامع للمركبة المدرعة
المجنزرة الثقيلة التي يعمل محركها على الديزل من فئة ال  13-15طنا ،.وهي مركبة قادرة على أداء عمليات
األسلحة المشتركة بالتعاون مع دبابات القتال الرئيسيه ،حيث يسمح تصميمها بإمكانية استخدامها مع عدد من
األنظمة الثانوية األخرى وتنفيذ عدة أدوار مختلفة .ويشكل شاسيه حاملة األفراد المدرعة ( )APCاآللية األم
بالنسبة لكافة أعضاء عائلة اآللية القتالية المدرعة المتعددة الفئات.

وتعترب اآللية القتالية املدرعة آلية مجنزرة بالكامل
خفيفة الوزن قليلة الظل قادرة عىل تنفيذ
العمليات التي تتطلب رسعة كبرية فوق الطرق
الصحراوية والتضاريس الوعرة والطرق الرسيعة
بفضل حركة جنازيرها التي تدفعها وتقودها
فوق الطرق الربية .ويتم الدخول إىل اآللية عن
طريق باب يعمل هيدروليكيا ،ويوجد باب األفراد
يف املنطقة الخلفية من املركبة أو استخدام بايب
السائق والقائد املوجودين عىل سقف املركبة .كام
تحتوي املركبة عىل غطاء كبري لفتحة العفش يف
الجزء العلوي خلف الربج ،وميكن استخدامها يف
أعامل الصيانة الخاصة مبحطة الطاقة املوجودة يف
الجزء األمامي األمين من املركبة.
وتتسع مقصورة األفراد يف الجزء الخلفي من جسم
املركبة مثانية أفراد مشاة جالسني ،ويتم دخول

املركبة عن طريق باب يعمل هيدروليكيا أو عن
طريق باب األفراد املوجود يف الجزء الخلفي من
املركبة أو عن طريق فتحتي السائق وقائد املهمة
املوجودتني عىل الجزء العلوي.
كام توجد فتحة كبرية للعفش يف الجزء العلوي
خلف الفتحة الخاصة مبحطة التسلح .وميكن رؤية
مقصوريت الوقود املدرعتني يف الجزء الخلفي من
املركبة من أجل توزيع الوزن والحفاظ عىل سالمة
الطاقم .وهناك خمس فتحات إلطالق النار :اثنتان
عىل كال جانبي جسم املركبة وواحدة داخل الباب
الخلفي ،كام يوجد منظار (برييسكوب) فوق كل
تصميم مثالي لتأمين الحماية
فتحة من الفتحات الجانبية.
وهيكل املركبة مصنوع من لوائح األملنيوم إن هيكل اآللية القتالية املدرعة ACV-15
الباليستية ،وتتفاوت درجة سامكتها تبعا لأللواح املتعددة الفئات مصنوع من دروع األملنيوم
املختلفة لدى جسم املركبة طبقا للمتطلبات امللحومة مع وجود طبقة إضافية من الدروع
الباليستية .عالوة عىل ذلك ،يوفر الجسم امللحوم
بالكامل هيكال مضادا للامء ،كام أن الفتحات
واألبواب والفتحات األخرى ملحومة بإحكام.
ويحتل مصدر الطاقة ومقصورتا السائق وقائد
املهمة حوايل نصف املساحة يف املنطقة األمامية،
ويوجد برج يف الجزء األوسط عىل اليمني ،مع وجود
مقصورة األفراد يف املؤخرة الستغالل نصف مساحة
املركبة .وقد تم إنتاج أكرث من  2,500وحدة
لحساب القوات الربية الرتكية وبقية العمالء عىل
مستوى العامل.
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الفوالذية املثبتة فوق الجسم الخارجي .وتؤمن
املركبة الحامية الالزمة ضد نريان األسلحة الصغرية
عيار  14,5ملليمرتا واملقذوفات الخارقة للمدرعات
 APوالعبوات الناسفة زنة  3كيلوجرامات (أو 8
كيلوجرامات حسب الطلب).
ويشغل مكان املحرك والسائق يف املنطقة األمامية
حوايل نصف املساحة ،بينام يستخدم الجزء الثاين
محطة التسلح التي تقع عىل اليمني من الجزء
األوسط ومقصورة الركاب يف الخلف .وتتسع
مقصورة األفراد يف املنطقة الخلفية من جسم
املركبة مثانية من أفراد املشاة.
السمات المتقدمة لخفة الحركة
تستخدم اآللية القتالية املدرعة  ACV-15املتعددة
الفئات املحرك  6V537Tالذي يعمل بالديزل بقوة
 300حصانا عند استخدام صندوق الرتوس اآليل
 Allison X-200-4بأربع رسعات أمامية ورسعة
واحدة خلفية .ويتوافر التعليق عىل كال جانبي

املركبة ويتكون من خمس عجالت باإلطارات
املطاطية ،مع وجود ترس القيادة drive sprocket
يف املقدمة والرتس الوسيط  idlerيف املؤخرة.
وال توجد هناك حاجة لبكرات رجوع الجنازير
 track-return rollersولكن محطات العجلة
األوىل والثانية واألخرية لديها ماص هيدرولييك
للصدمات عىل كل جانب ،.األمر الذي ميكن اآللية
القتالية املدرعة  ACV-15املتعددة الفئات من
السري برسعة  65كيلومرتا يف الساعة عىل الطريق
كحد أقىص ومبدى يصل إىل  490كيلومرتا كحد
أقىص .وتستطيع املركبة تسلق ارتفاعات بزاوية
ميل تصل إىل  60%والتحرك فوق منحدرات بزاوية
ميل بنسبة  ،30%وعبورالخنادق بعمق  1,83أمتار
وعبور املوانع الرأسية بارتفاع  0,74مرتا.
ويري خرباء أن اآللية القتالية املدرعة ACV-
 15تؤمن قدرا كبريا من املرونة من
حيث سهولة االستخدام
وأداء عدة

أدوار مختلفة مثل مهام قطر وانتشال املركبات
املعطوبة وعبور املوانع املائية مثل الخنادق
والقنوات املائية الضحلة وفتح الطرق املغلقة
بسبب العوامل الطبيعية أو غري الطبيعية ،كام
ميكن استخدامها كنقطة مراقبة أمامية وكمركبة
للدوريات العسكرية .هذا باإلضافة إىل قدرتها عىل
السري فوق الطرق الصحراوية الوعرة أو الطرق
الرسيعة برسعة مناسبة وملسافات طويلة ،عالوة
عىل قدرتها عىل السري يف املاء كمركبة برمائية
قادرة عىل الطفو وعبور املستنقعات التي يصعب
عىل اآلليات العادية عبورها .وميكن تجهيز املركبة
كمركبة قتالية عن طريق تزويدها بأسلحة خفيفة
أو متوسطة مثل املدافع الرشاشة ومدافع الهاون
(املورتر) وقنابل الدخان.
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ومتنح كل هذه املواصفات اآللية القتالية املدرعة
 ACV-15قدرات مميزة ألداء املهام العسكرية
وغري العسكرية سواء يف وقت السلم أو الحرب
بفضل استخداماتها املتعددة.
التسليح بمدفع رشاش من
نوع M2
إن اآللية القتالية املدرعة  ACV-15من فئة
حامالت األفراد مجهزة مبحطة تسلح دائرية الشكل
داخل الجزء العلوي األوسط من جسم املركبة،
وهي مزودة مبدفع رشاش من نوع  M2عيار 12,7
ملليمرتا ،كام ميكن وضع حتى مثاين نفاثات لقنابل
الدخان يف مقدمة جسم املركبة.
ملحقات متطورة
تعترب اآللية القتالية املدرعة  ACV-15املتعددة
الفئات آلية برمائية بالكامل وتتحرك داخل املاء
عن طريق جنازيرها برسعة  6,3كيلومرتات يف
الساعة كحد أقىص .وقبل الخوض يف املاء ميكن
مالحظة وجود ريشة االتزان  trim vaneوهي
مطوية بشكل مسطح فوق مهبط االنحدار glacis
 plateعندما ال تكون غري مستخدمة ،وميكن نصبها
الحقا عند مقدمة جسم املركبة.
وتشمل قامئة األجهزة القياسية لدى اآللية القتالية
املدرعة  ACV-15املتعددة الفئات نظارة الرؤية
 sight visionالنهارية/الليلية املزودة بنظام حامية
ضد األسلحة النووية والبيولوجية والكياموية.
وكخيار إضايف ،ميكن تجهيز اآللية بجهاز تكييف
ونظام إلخامد الحرائق وكامريا حرارية للسائق

تقنيات

وشاشة عرض داخلية ،األمر الذي مينح املركبة قدرا مدفع الهاون.
هائال من املرونة والقدرة عىل الحركة والتعامل مع
مركبة االنتشال المدرعة:
كافة املواقف الطارئة التي ميكن أن تشكل خطورة
تعترب مركبة االنتشال املدرعةArmoured
عىل املركبة وطاقمها.
 )Recovery Vehicle (ARVإحدى فئات اآللية
مجموعة مدهشة من الفئات
القتالية املدرعة  .ACV-15وكمركبة انتشال
المختلفة
نجدها مزودة برافعة هريوليكية مثبتة أعىل املركبة
بالنسبة للقوات املسلحة ،تؤمن الفئات املختلفة باإلضافة إىل ونش مجهز مبجموعة بكرات/أسالك
لآللية القتالية املدرعة ACV-15كافة املتطلبات  fairlead assemblyمثبتة داخل املركبة يسهل كل
الحديثة ،سواء كانت دعام قتاليا أو الدعم منها عملية انتشال وقطر املركبات املدرعة وغري
باستخدام النريان املبارشة أو االنتشال حسبام هو املدرعة فوق التصاريس الجغرافية الوعرة .ومركبة
مبني أدناه:
االنتشال املدرعة مسلحة مبدفع رشاش عيار 12,7
ملليمرتا للدفاع عن النفس ،مع القدرة عىل حمل 4
حاملة األفراد المدرعة
أفراد من بينهم السائق وفرد الرمي وعدد  2فردين
المتقدمة:
فنيني.
هي عبارة عن حاملة أفراد مسلحة مبدفع رشاش
مركبة المشاة القتالية
عيار  12,7ملليمرتا ،باإلضافة إىل القدرة عىل حمل
المدرعة :AIFV
 13فردا من بينهم السائق وقائد املهمة وفرد
الرمي .وتعترب حاملة األفراد املدرعة املتقدمة ضمن تعترب مركبة املشاة القتالية املدرعة مركبة مزودة
بربج مدفع رشاش  Sharpshooterمتوازن عيار 25
فئات اآللية القتالية املدرعة ACV-15
ملليمرتا يتسع لفرد واحد ،مع قدرة املركبة عىل
فئة مدفع الهاون الذاتي
حمل  11فردا من بينهم السائق وقائد املهمة وفرد
االرتداد:
الرمي.
تأيت هذه الفئة مزودة مبدفع هاون ذايت االرتداد
مركبة القطر المضادة للمدرعات
( SPM) Self-Propelled Mortarلتقديم الدعم
: Anti Armour-TOW
النرياين غري املبارش .واملركبة مسلحة مبدفع هاون
عيار  81ملليمرتا ومدفع رشاش عيار  7,62ملليمرتا تعترب مركبة القطر املضادة للمدرعات مركبة
أو عيار  12,7ملليمرتا ،مع القدرة عىل حمل  5أفراد مدرعة متحركة مسلحة بنظام مدرع 2xTOW-
من بينهم السائق وقائد املهمة/فرد الرمي وطاقم  ، Under-Armour systemوهي قادرة عىل
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حمل  10طلقات  TOWIIATGWمخزنة داخل
املركبة ،وحمل أربعة أفراد من بينهم السائق وقائد
املهمة وفرد الرمي وفرد التذخري.
مركبة الميكانيكيين :FITTERS

الخصائص العامة
الوزن 14,000 :كيلوجراما
صندوق الحركة :آيل بالكامل
نظام الطاقة 24 :فولت
نظام القيادة :عن طريق النقل
الطاقم 11 :فردا (من بينهم فرد الرمي
والسائق وقائد املهمة)
الطول 5,56 :أمتار
العرض 2,90 :أمتار
سقف الجسم العلوي 2,01 :أمتار
الوزن اإلجاميل 2,97 :أمتار

متثل هذه الفئة مركبة االنتشال والصيانة
 Recovery & Maintenance Vehicleوهي
إحدى فئات اآللية القتالية املدرعة ،ACV-15
وهي تتميز بوجود فتحة كبرية أعىل جسم املركبة
ورافعة هيدروليكية قادرة عىل رفع محطة طاقة
إذا لزم األمر .وتوجد لوحة تعويم flotation panel
إضافية عىل ريشة االتزان  trim vaneالتي تساهم
يف التعويض عن وزن الرافعة الهيدروليكية .وميكن
تسليح املركبة مبدفع رشاش عيار  12,7ملليمرتا املركبة عىل حمل  11فردا من بينهم السائق وقائد
للدفاع عن النفس ،باإلضافة إىل قدرة املركبة عىل املهمة وفرد الرمي واملهندسني العسكريني.
حمل أربعة أفراد من بينهم السائق وفرد الرمي
مركبة مركز القيادة :CPV
وعدد  2من الفنيني.
تعترب مركبة مركز القيادة Command Post
مركبة طاقم المهندسين
 )Vehicle (CPVإحدى فئات اآللية القتالية
المردعة :AESV
املدرعة  ،ACV-15وهي تستخدم كمركز قيادة
تعترب مركبة طاقم املهندسني املردعة إحدى فئات لضابط العمليات عىل مستوى اللواء أو الكتيبة،
اآللية القتالية املدرعة  ،ACV-15وهي مسلحة وميكن تجهيزها كمركز إلدارة النريان ،مع قدرة
مبدفع رشاش عيار  12,7ملليمرتا للدفاع عن النفس املركبة عىل حمل ستة أفراد من بينهم السائق
أو مدفع رشاش عيار  12,7ملليمرتا ،مع قدرة وقائد املركبة والضباط.

مركبة اإلسعاف :AMEV
هي عبارة عن مركبة إسعاف مجنزرة مدرعة
تتمتع بقدر عال من القدرة عىل املناورة ،وهي
مصممة خصيصا إلخالء املصابني والجرحى
من املواقع العسكرية األمامية .وتتميز املركبة
بقدرتها عىل حمل السائق وفرد اإلسعاف وعدد
 2من املرىض عىل نقالة أو  4-8أفراد يف وضع
الجلوس.
مركب���ة المراقب���ة األمامي���ة
للمدفعية :AFOV
تعترب مركبة املراقبة األمامية للمدفعية
Artillery Forward Observation Vehicle
)(AFOVإحدى فئات اآللية القتالية املدرعة
 ،ACV-15وهي مجهزة بوحدة طاقة احتياطية
مساعدة  APUوأجهزة برصية مثبتة أعىل املركبة
وأنظمة استشعار رادارية ملراقبة ساحة العمليات
والتصويب عىل األهداف .واملركبة مسلحة مبدفع
رشاش عيار  12,7ملليمرتا للدفاع عن النفس،
وهي قيادة عىل حمل خمسة أفراد من بينهم
السائق وقائد املهمة وفرد الرمي ومشغيل
األنظمة.

ج
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استراحة العدد
األخبار

إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

التواضــــــع
كان النبي َص َّلى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َس َّل َم
أعظم الناس تواضعاً  ،ليناً
سهال لم
ً
يكن غليظاً وال فضاً وال صعباً  ،كان
يتواضع للكبير والصغير ،والمرأة
والرجل ،ويعطي الناس حقهم من
التقدير واالحترام والمودة َص َّلى هللاُ
َعلَ ْي ِه َو َس َّل َم

وكان من تواضعه أنه ال مينع أحدا ً من العون ومساعدته
عىل الخري ،ومن تواضعه أن يستقبل الناس مبا يليق بهم
من مكانة ،ومن التواضع يرس املؤونة يف املأكل وامللبس
واملسكن وعدم التكلف فيها وال املبالغة يف اإلنفاق يف
هذه األمور ،حيث كانت السنة النبوية التواضع يف كل
هذه األشياء فلم يكن النبي الكريم يتعاىل يف أي يش ٍء

من هذه األشياء بل يأكل مام يأكل الناس ويسكن كام
يسكنون ويلبس كم يلبسون بتواضعٍ ويرس.
قال الله تعاىل  (:فَ ِبماَ َر ْح َم ٍة ِم َن اللَّ ِه لِ ْن َت لَ ُه ْم َولَ ْو كُ ْن َت
فَظًّا َغلِي َظ الْ َقلْبِ لاَ نْفَضُّ وا ِم ْن َح ْول َِك فَا ْع ُف َع ْن ُه ْم
َو ْاستَ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َوشَ ا ِو ْر ُه ْم فيِ الأْ َ ْم ِر فَ ِإذَا َع َز ْم َت فَتَ َوكَّ ْل َعلىَ
اللَّ ِه إِ َّن اللَّ َه يُ ِح ُّب الْ ُمتَ َوكِّلِ َني) سورة آل عمران ( )159ويف
هذه اآلية الكرمية يبني الله تعاىل خلق التواضع واللني
النبوي مع أصحابه وكيف جمع الله تعاىل عليه قلوبهم
بتواضعه لهم ولني خطابه ومعاملته لهم َصلىَّ اللَّ ُه َعلَيْ ِه
َو َسلَّ َم.
َ
وقال تعاىل  (:لَ َق ْد َجا َءكُ ْم َر ُس ٌول ِم ْن أنْف ُِس ُك ْم َعزِي ٌز َعلَيْ ِه
ِيص َعلَ ْي ُك ْم بِالْ ُم ْؤ ِم ِن َني َر ُء ٌ
وف َر ِحي ٌم) سورة
َما َع ِنتُّ ْم َحر ٌ
التوبة (.)128
وهذا من محبة النبي َصلىَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ألمته حرصه
عليهم ورحمته بهم ورأفته بجميع شؤونهم ومن ذلك
تواضعه معهم يف األخالق واملعاملة.
وقد أمرنا النبي َصلىَّ اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم بالتواضع ونهى

عن التكرب واألنانية ،ق ََال ُع َم ُر ريض الله عنه َو ُه َو َعلىَ
اس تَ َواضَ ُعوا َ ,س ِم ْع ُت َر ُس َول الل ِه َصلىَّ
الْ ِم ْنبرَ ِ :أَيُّ َها ال َّن ُ
اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم يَق ُ
ُولَ “ :م ْن تَ َواضَ َع لل ِه َ ,رفَ َع ُه الل ُه “ رواه
البيهقي ٍ
بسندصحيح.
عن ِ
عياض ريض الله عنه قال قَا َم ِفي َنا َر ُس ُول الل ِه َصلىَّ
َ
اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ذَاتَ يَ ْومٍ خ َِطيبًا ،فَق ََالَ « :وإِ َّن الل َه أ ْو َحى
إِليََّ أَ ْن تَ َواضَ ُعوا َحتَّى لاَ يَ ْف َخ َر أَ َح ٌد َعلىَ أَ َح ٍدَ ،ولاَ يَ ْب ِغي
أَ َح ٌد َعلىَ أَ َح ٍد» رواه مسلم.
َع ْن أَبيِ ُه َريْــــ َرةََ ،عنِ ال َّنب ِِّي َصلىَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ “ :ما
نَق ََص ْت َص َدقَ ٌة ِم ْن َمالٍَ ،ولاَ َعفَا َر ُج ٌل َع ْن َمظْلَ َم ٍة إِلاَّ
زَا َد ُه الل ُه ِب َها ِع ًّزاَ ،ولاَ تَ َواضَ َع َع ْب ٌد لل ِه إِلاَ َرفَ َع ُه الل ُه “ رواه
أحمد ٍ
بسند صحيح.
َع ْن عبد الله بن عمرو ريض الله عنهام ،أَ َّن ال َّنب َِّي َصلىَّ
اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ق ََال« :لَيْ َس ِم َّنا َم ْن لَ ْم يُ َوقِّ ْر كَ ِب َرينَا،
َويَ ْر َح ْم َص ِغ َرينَا» رواه أحمد وأبو يعىل ٍ
بسند صحيح.
ويف هذه األحاديث داللة واضحة عىل أن التواضع من
الصفات الحميدة واألخالق النبيلة والشامئل الجميلة،
التي ينبغي عىل املسلم أن يتواضع يف تعامله مع
اآلخرين ،ويبتدئ يف ذلك مع أرسته وأرحامه وجريانه،
ومن اآلداب مراعاة التواضع مع جميع الناس ومعاملتهم
مبا يليق مع كل و ٍ
احد منهم ،ومن ذلك التواضع مع
الزمالء يف العمل وحسن التعاون معهم يف شؤون العمل.

مسجد روما الكبير في إيطاليا

هو معلم حضاري إسالمي عظيم يرتبع يف عاصمة
إيطاليا مدينة روما ،ذلكم هو مسجد روما الكبري،
يقع هذا املعلم الشامخ شامل مدينة روما وتزيد
مساحته عىل  30000ألف مرت مربع ،بني هذا
املسجد بتمويل من اململكة العربية السعودية
واململكة املغربية ،بالتوجيهات امللكية من اململكتني.
متت املوافقة عىل بناء املسجد من الحكومة اإليطالية
عام 1974م ،وابتدأ العمل يف اإلنشاء عام 1984م
واستمر البناء مليا يزيد عىل عرش سنني ،و تم افتتاح

املسجد عام 1995م.
يتسع املسجد آلالف املصلني ،ويشتمل عىل مركز
ثقايف إسالمي يؤدي دورا ً مرجعياً للمسلمني يف
إيطاليا بتوفري الخدمات الثقافية واالجتامعية
والرشعية ،وتقام فيه محارضات تثقيفية ،ومؤمترات،
ومناسبات اجتامعية .
بني املسجد عىل الطراز املغريب وتم االستعانة
باملهارة املغربية ألعامل الديكور الداخيل بالزخارف
والنقوش البديعة .حيث اشتملت عىل األقواس
املكررة واألشكال البديعة.
تم استعامل الفسيفساء يف بالنقوش والزخارف
واشتمل املسجد عىل منارة جميلة وقبة واسعة
رائعة .كام استعمل الحجر الجريي والحجر
الروماين يف بناء املسجد وتغطية جدرانه
الخارجية والداخلية.
وتم تصميم املناظر الخارجية
للمسجد لتعكس الرونق الرائع

البهي من خالل الحدائق املحيطة باملسجد واملشتملة
عىل نوافري املياه املتدفقة التي تزيد جامل املنظر.
يقام يف املسجد الصلوات وخطب الجمعة واألعياد،
دليل مادي ملموس عىل التسامح الديني ،حيث
وهو ٌ
يؤدي ابناء الجالية اإلسالمية صلواتهم ويتعلمون
ما يهمهم من شؤون دينهم ويؤدي املسجد جانباً
اجتامعياً مهام لهم.
كام يعكس جامل العامرة العربية اإلسالمية يف
عاصمة عريقة من عواصم أوربا ،وهذا ما ميثل
التامزج الحضاري بارتباط الثقافة العربية اإلسالمية
يف عاصمة إيطاليا ،ال سيام مع تزايد عدد أبناء
الجاليات العربية واإلسالمية يف إيطاليا.
ويبقى هذا املعلم الشامخ الشاهق رصحاً للتواصل
الحضاري والتالقح الفكري بني الحضارات ورمزا ً
للتسامح الديني ،وموئالً للزائرين لعاصمة إيطاليا
حيث يقصده كثري من السياح للنظر عن قرب لجامل
وبهاء املعامل الحضارية العربية اإلسالمية.
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مسيرة شعبية
خرج شعب اإلمارات ليقول كلمته
ووقف عند قصر المشرف حيث
كان المجلس األعلى لالتحاد يعقد
اجتماعه التاريخي" .مارس  "1979و
األمة ال تخرج شيباً وشباباً إال لخطب
جلل .وليس هناك ما هو أعظم من
يوم يتقرر فيه مصيرها وفي وقت
على حد قول زايد :اليجوز التمادي
والتماطل فيه ألن تياراته خطيرة..
وفي عالم تتقاسم دولة الصغرى
الدول الكبرى .

لم يرفع الشعب الشعارات وكفى،
وال أرهق نفسه بالهتافات لمجرد
التظاهر وإنما تولد لديه اإلحساس
بالخطر وبأن الوحدة تكون في مثل
هذه األوقات أو ال تكون .فاألمة
تضع مصيرها على كفها ونلقي
بالعبث على كاهل المجلس األعلى
والبد من اتخاذ القرارات التاريخية
التي أمتظرها الشعب سنوات وهو
يأمل أن تتحول أحالم األمس إلى
حقائق.

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

من ذاكرة عدسة
درع الوطن

من وصايا القادة
جنباً إلى جنب يتم بناء الجندي عسكرياً
وثقافياً ..
ففي الوقت الذي يتم تدريبه على
كافة أنواع األسلحة وكيفية استعمالها
وصيانتها وتركيبها ومعرفة كل قطعة
فيها ..
يتم أيضاً بناؤه علمياً  ،وثقافياً ..
علمياً  ،بتغذيته بالمحاضرات العسكرية..
وثقافياً  ،بتمهيد المناخ المناسب إلبراز
مواهبه..وميوله..

هذا العام  1979هو عام الطفل العالمي،
حيث تتوجه الجهود في كل مكان نحو زيادة
االهتمام بأحوال الطفل التربوية والصحية
والنفسية والمعيشية.
هذا األمر دفعنا إلى الذهاب إلى عيادة
األطفال في المستشفى العسكري
لمعسكر القاسمية ،وهناك التقينا بالدكتور
إبراهيم أحمد نجاري أخصائي أمراض
األطفال ،وسألناه عن كل ما يقلق األمهات
واألباء من أهم مرحلة من مراحل تربية ابنهم
الوليد والتي تبدأ منذ اليوم األول لوالدته..

ولم ينسى هؤالء القادة الحكماء
أن يتواصوا فيما بينهم بعدم الغرور
والعجب ،أو التحقير من شأن العدو
والتهوين بأمره ،حتى اليخدعوا
فيفشلوا وتذهب ريحهم.
يقول أبوبكر الصديق موجهاً الكالم
إلى خالد بن الوليد:
"وال يدخلك عجب فتخسر وتذل وأياك
أن تدل بعمل هللا له المن وهو ولي
الجزاء".

