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اإلمارات والسعودية
 ..معاً من أجل اليمن
بقلم :
المقدم ركن /يوسف جمعة الحداد
رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com
هناك من يحاول عبثاً ووهماً أن يدق
إسفينا في العالقة بين دولة اإلمارات
العربية المتحدة والمملكة العربية
السعودية ،مختلقاً أشياء من عند
نفسه ،يسوقها عبر اإلعالم ،يريد من
خاللها أن يصيب العالقة بين البلدين
في أي جانب ،لكن تدبيره يذهب سدى،
ويروح بال جدوى ،ألن قيادتي الدولتين
الشقيقتين حريصتان كل الحرص على
التعاون والتنسيق والترتيب بما يقوي
روابطهما ،ويعزز أواصرهما ،ويصنع
حائط صد أمام أي عدو أو طامع أو راغب
في أن يرى كال منهما في طريق.

إن الذين يعتقدون يف إمكانية إحداث رشخ بني اإلمارات والسعودية إمنا يفكرون بالتمني،
وأمنياتهم ،من دون شك ،رشيرة وموغلة يف الفجور ،ألنها ال تريد خريا ً لشعبي البلدين،
وال لشعوب الخليج ،التي تدرك ،باستثناء النظام القطر ي أو «تنظيم الحمدين» أن
اإلمارات والسعودية هام عمودا الخيمة يف البناء الخليجي برمته ،وأن ترابطهام وتفاهمها
واتفاقهام حول ملفات وقضايا إقليمية ودولية ،يعطي مجلس التعاون الخليجي منعة
وقوة ودميومة.
لقد وصل من حاولوا إيجاد فرقة بني أبوظبي والرياض حدا ً ال يطاق ،يف حديث مهرتئ
ومفضوح يسعى أصحابه إىل بث بذور الشقاق بينهام ،والحقيقة أن قياديت الدولتني
تدرسان كل يشء معاً ،وتتوصالن إىل النتائج معاً ،وتتخذان القرارات التي من شأنها أن
تحقق رفعة البلدين ،ومصلحة شعبيهام ،وتواجه التحديات الجسيمة التي تتعرضان لها،
وهو شكل معروف من العالقات الثنائية املتينة بني دولتني ،وتقليد مألوف لكل من يروم
الصالح العام ،ويعيل من مصلحة الناس ،ويفهم كيف تدار الدول.
إن اإلمارات والسعودية متفقتان عىل املخاطر والتحديات وتعرفان جيدا ً طبيعة امللفات
الحساسة التي عىل قياديت البلدين أن تعمال فيها بجد وعزم وحزم ،بدءا ً من مواجهة
الخطر اإليراين الطائفي سواء ذهب إىل اليمن ،عرب وكيله الحويث ،أو محاولة تهديد أمن
دولة خليجية بطريقة مبارشة مثل مملكة البحرين ،أو حتى استغل األزمة القطرية
الحالية يك يتغلغل يف صفوف الشعب القطري املغلوب عىل أمره ،ويسعى إىل تغيري
هويته ،وانتها ًء باالستعداد لعرص ما بعد النفط ،والذي أعدت له قياديت البلدين خططاً
وبرامج مشرتكة ،بل واسرتاتيجيات ومشاريع كربى ،تقلص االعتامد عىل النفط يف الدخل
القومي ،وتعزز املصادر األخرى ،وليس يف هذا إال رؤية حصيفة للمستقبل ،وحرص جيل
عىل مصلحة شعبي البلدين.
ولعل ما جرى يف عدن مؤخرا ً يقدم دليالً دامغاً عىل قوة التنسيق والتفاهم بني البلدين،
حيث عمال معاً وفق رؤية مشرتكة عىل ضامن أمن واستقرار اليمن ،وتجنب كافة أشكال
الخالف التي تقوض مكونات الدولة اليمنية ،كام عمال معاً عىل وأد فتنة مفتعلة ،أراد
تنظيم اإلخوان اإلرهايب أن يستفيد منها ،وأعادا إىل ربوع جنوب اليمن األمن والهدوء
واالستقرار ،من خالل دعوة كافة األطراف والقوى اليمنية إىل التعامل بحكمة وروية
والرتكيز عىل دعم الرشعية وإنهاء املرشوع اإليراين الحويث الطائفي يف اليمن ،فمستقبل
اليمن وبناؤه هدف البلدين من خالل العمل عىل تغليب املصلحة الوطنية وجعلها فوق
كل اعتبار.
كام تتفق اإلمارات والسعودية عىل رضورة أن يستمر مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،قوياً متيناً ،وهو ما ال ميكن أن يتم إال إذا متت مواجهة أولئك الذين يسعون إىل
هدمه ،بارتباطهم بدول غري عربية تدافع عنهم ،أو تعاونهم مع تنظيامت إرهابية ال تريد
خريا ً له .وهناك من ال يريد أن يرى هذه الحقيقة ويردد كالماً مغلوطاً عن أن العالقات
املتنية بني اإلمارات والسعودية هي عىل حساب مجلس التعاون ،والحقيقة أنها لصالح
هذا املجلس الذي ولد قوياً ،وسيبقى قوياً.

تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي
في القيادة العامة
للقوات المسلحة ـ االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971
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شهد تخريج الدورة الـ  42من المرشحين الضباط بكلية زايد الثاني العسكرية في العين

محمد بن راشد يؤكد التحلي بالثقة بالنفس
واالعتزاز باالنتماء لوطن زايد
دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي ،رعاه هللا ،خريجي الدورة الـ  42من المرشحين الضباط بكلية زايد الثاني العسكرية في العين إلى
التشبث بالقيم العربية واإلسالمية النبيلة ،وأن يتحلوا بالشجاعة والثقة بالنفس واالعتزاز بانتمائهم
لعرين ووطن زايد ولعروبتهم ودينهم اإلسالمي الحنيف.

وكان سموه قد شهد حفل التخريج الذي أقيم
برعايته يف مقر الكلية مبدينة العني.
بدأ االحتفال لحظة وصول صاحب السمو راعي
االحتفال إىل ميدان الكلية ،بالسالم الوطني ،ثم قام
سموه بالتفتيش عىل طابور الخريجني ،بعدها تال

املرشح الخريج مهند سليامن الشحي ،آيات من
الذكر الحكيم.
ومر الخريجون من أمام املنصة الرئيسة عىل هيئة
استعراض عسكري ،نال إعجاب وتصفيق الحضور
الذي غصت به مدرجات االحتفال.

تصوير :سالم العامري وعبد الرحمن محمد

وأقسم الخريجون بعدها قسم الوالء لله والوطن
والقائد ،وأن يكونوا مخلصني لدولة اإلم��ارات
العربية املتحدة ورئيسها صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه
الله ،ومطيعني ألوامر رؤسائهم ،منفذين لها يف
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الرب والبحر والجو ،داخل البالد وخارجها ،ويف كل
األوقات ،حامني علم واستقالل وسيادة الدولة،
معادين من يعاديها ومساملني من يساملها.
وألقى قائد الكلية العميد الركن سيف عيل
اليامحي ،كلمة يف املناسبة ،حيا فيها صاحب
السمو راعي الحفل ،ورحب بالحضور ،مؤكدا ً
أن «الخريجني البالغ عددهم نحو  220خريجاً
من بينهم إخوة لهم من عدد من الدول العربية
الشقيقة ،أمضوا مدة الدراسة والتدريب بنجاح
باهر ،وأصبحوا مؤهلني علمياً وعملياً وبدنياً
لرشف الخدمة يف صفوف قواتنا املسلحة الباسلة
التي تحتفل بتخريج هذه الكوكبة الجديدة
من شباب الوطن يف كلية زايد الثاين العسكرية
التي أرىس دعامئها املؤسس املغفور له الشيخ
زاي��د ،طيب الله ث�راه ،يك تكون رصحاً علمياً
ومصنعاً للرجال األشداء عىل أعدائهم ،الرحامء
فيام بينهم ،ومن أجل أن تواكب الكلية التطور
الحضاري إلماراتنا العزيزة ،وأن تكون رمزا ً للسالم

واالستقرار واألمن لبالدنا وللعامل أجمع».
ورفع قائد الكلية أسمى آيات الوالء والعرفان إىل
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة ،حفظه الله ،عىل ما يوليه من توجيهات
سديدة ودعم ال محدود للكلية ،مبساندة أخيه
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب،

رعاه الله ،ومتابعة دؤوبة ملسرية الكلية من قبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
ودعا الخريجني يف ختام كلمته «أن يكونوا مخلصني
للوطن والقائد والشعب ي��ذودون عن حامه،
ويدافعون عن مكتسباته الوطنية والحضارية
واإلنسانية ،مجددين العهد والوالء لخدمة بالدنا
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الحبيبة يف ظل القيادة الرشيدة
لصاحب السمو رئيس الدولة،
حفظه الله ،متمنياً لهم
النجاح والتوفيق يف
مسريتهم العملية
ضمن صفوف قواتنا
املسلحة الباسلة
التي تفخر بأبنائها
ومنتسبيها من أبناء
وبنات ال��وط��ن ،وتعزز
فيهم روح االنتامء وال��والء
لرتابه وقيادته ،رافعني شعار الوفاء
واإلخالص لـ (الله ،الوطن ،رئيس الدولة).
وقد كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم املتفوقني الستة يف ال��دورة ،وهنأهم
لنجاحهم ومتيزهم ،متمنياً لهم تحقيق املزيد من
اإلنجازات امليدانية ملا فيه خدمة وطنهم وشعبهم.
وشهد سموه والحضور مراسم تسليم وتسلم العلم
من الدورة الحالية إىل الدورة التي تليها ،مشفوعاً
بقسم العلم بأن يحافظوا عليه مرفوعاً عالياً.
ويف ختام االحتفال ،استأذن قائد الطابور صاحب
السمو راعي الحفل لالنرصاف ،حيث أذن سموه
وغادر الطابور ميدان االحتفال عىل هيئة استعراض
عسكري ،وسط تصفيق الحضور ،ثم التقطت
لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

األخبار
الصور التذكارية مع الخريجني الذين
هنأهم سموه بالتخرج يف رصح
زايد العسكري ،متمنياً لهم
سموه مستقبالً واع��دا ً
ضمن صفوف قواتهم
املسلحة الباسلة التي
س��ي��ن��ض��م��ون إل��ي��ه��ا،
بالعلوم
متسلحني
وامل��ه��ارات العسكرية
التي تلقوها طوال دراستهم
األكادميية والتدريبية يف كلية
زايد الثاين العسكرية.
الحضور
حرض حفل التخرج ،سمو الشيخ طحنون بن محمد
آل نهيان ،ممثل الحاكم يف منطقة العني ،وسمو
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،وسمو الشيخ منصور
بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ومعايل محمد بن
أحمد البواردي ،وزير دولة لشؤون الدفاع ،ومعايل
الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي ،رئيس أركان
القوات املسلحة ،والقيادات العسكرية
والرشطية واألمنية يف الدولة ،وعدد
من القيادات العسكرية العربية
ورؤس���اء البعثات الدبلوماسية
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وامللحقني العسكريني يف سفارات الدول الشقيقة
والصديقة لدى الدولة ،وأولياء أمور الخريجني.
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قلد عدد من أبطال القوات المسلحة « وسامة الشجاعة»
َ

محمد بن راشد ومحمد بن زايد :أبطال اإلمارات
يسطرون مواقف بطولية مشرفة

قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي «رعاه هللا» وإلى جانبه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة في قصر المقام في العين عددا من أبطال القوات
المسلحة « وسام الشجاعة » وذلك لمواقفهم البطولية خالل أداء عملهم في عملية « إعادة
األمل » في اليمن .
وحيا سموهام أبطال اإلم���ارات ح�ماة الوطن
الذين يسطرون املواقف البطولية واملرشفة لهم
ولدولتهم ويعكسون قيام أصيلة يف اإلخالص
واإلقدام والشجاعة التي يتحىل بها أبناء اإلمارات
 ..داعني الله تعاىل أن يديم لهم ولرفاقهم العزة
والنرص وأن يحفظهم ساملني ألهلهم ووطنهم .

وقلد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان بحضور معايل الفريق الركن حمد محمد
ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة « وسام
الشجاعة « لكل من الرائد عبدالله سامل راشد
اليامحي والنقيب أحمد محمد سعيد البلويش

واملرشح حسن راش��د سعيد حمدون النقبي
والوكيل أول عيل فرج عبدالله جابر والوكيل أحمد
إسامعيل سعيد املطرويش والرقيب أول خالد عبيد
محمد الطنيجي والرقيب عبيد خميس خلفان
الزحمي.

11

أبطال اإلمارات يعكسون قيماً أصيلة يتحلى بهما أبناء
الدولة في اإلخالص واإلقدام والشجاعة
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محمد بن زايد يستقبل وفد كلية الدفاع الوطني
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة في قصر البحر وفد كلية الدفاع الوطني برئاسة اللواء ركن طيار رشاد
محمد سالم السعدي قائد الكلية.
ورحب سموه بوفد كلية الدفاع الوطني وأطلع
عىل أهم الربامج األكادميية واملناهج التعليمية
والتدريبية املستحدثة يف الكلية ..مشريا سموه
اىل ان كلية الدفاع الوطني متثل امتدادا للمسرية
العلمية يف دولة االمارات العربية املتحدة وفق
رؤي��ة تستهدف توفري أفضل املراكز التعليمية
واملعرفية لتعزيز مهارات الكوادر الوطنية يف
مختلف العلوم لخدمة مسرية التنمية الشاملة التي
تشهدها الدولة.
ومتنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ألعضاء الهيئة االدارية والتدريسية لكلية
الدفاع الوطني التوفيق والنجاح يف تحقيق
االهداف والرسالة العلمية للكلية ..مؤكدا سموه
أهمية استدامة التطوير والتحديث وتبادل
املعلومات والخربات مع املراكز البحثية العاملية.
من جانبهم أكد اعضاء وفد الكلية عن سعادتهم

بلقاء سموه مؤكدين سعيهم لبلورة توجهات قيادتنا
الحكيمة إىل مزيد من التميز والتقدم وتحقيق

أهداف وطموحات الكلية وتوظيفها لخدمة وطننا
الغايل وحامية مكتسباته.
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محمد بن زايد يستقبل خريجي الدفعة الرابعة
من كلية الدفاع الوطني
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين في قصر
المقام بالعين خريجي الدفعة الرابعة من كلية الدفاع الوطني يرافقهم سعادة اللواء الركن طيار
رشاد محمد سالم السعدي قائد الكلية.

ومتنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
للخريجني التوفيق والنجاح يف مواصلة مسريتهم
العملية والعلمية مبزيد من الجهد واملثابرة  ..معربا
سموه عن ثقته بقدرة أبناء الوطن عىل تعزيز املكانة
الرفيعة لدولة االمارات العربية املتحدة .وأشار سموه
إىل أهمية املراكز العلمية املتخصصة التي تقوم
بتأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية لتكون ضمن
القيادات املستقبلية القادرة عىل التحليل والتخطيط
يف القضايا التي تهم مصالح وطنهم.
من جانبهم أعرب الخريجون عن سعادتهم بلقاء
سموه مؤكدين حرصهم عىل مواصلة اكتساب
املعرفة والخربة وتطوير الذات واملهارة يف سبيل
خدمة الوطن وتعزيز مكتسباته.
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رئيس األركان
يستقبل قائد
القيادة المركزية
األمريكية
استقبل معايل الفريق الركن حمد محمد
ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة
الفريق جوزيف فوتيل قائد القيادة املركزية

األمريكية .تم خالل اللقاء  -الذي حرضه
عدد من كبار ضباط القوات املسلحة والوفد
املرافق للضيف  -بحث آفاق التعاون يف

املجاالت العسكرية وتبادل الخربات وتطويرها
إضافة إىل مناقشة عدد من املوضوعات ذات
االهتامم املشرتك.

رئيس األركان يلتقي رئيس قوات الدفاع االسترالي
استقبل معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين
الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة ،يف مكتبه
بالقيادة العامة للقوات املسلحة الفريق أول مارك
بينسكن رئيس قوات الدفاع األس�ترايل .ورحب
معايل رئيس أركان القوات املسلحة بالضيف،
وتم التطرق اىل املواضيع واألمور ذات االهتامم
املشرتك ،السيام املتعلقة بالجوانب العسكرية
وسبل تطويرها وتعزيزها .كام تم خالل اللقاء
استعراض مجاالت التعاون والتنسيق يف عدد من
املجاالت العسكرية والدفاعية يف ظل الحرص
املشرتك عىل رفع مستوى التعاون إىل آفاق أوسع
مبا يحقق املصالح املشرتكة.

وزارة الدفاع الكازاخستانية تكرم
سفير الدولة والملحق العسكري
كرمت وزارة الدفاع يف جمهورية كازاخستان سعادة
الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفري الدولة
لدى جمهورية كازاخستان .
وقام سعادة تالغات مختاروف نائب وزير الدفاع
يف جمهورية كازاخستان بتكريم سفري الدولة من
خالل منحه ميدالية “املساهمة يف تعزيز التعاون
الدويل” وذلك للجهود الدؤوبة التي يبذلها سفري
الدولة لتطوير وتعزيز عالقات التعاون بني البلدين

يف شتى املجاالت والسيام يف املجال العسكري مؤكدا
بأن قيادة وحكومة جمهورية كازاخستان تقدر ما
تقوم به بعثة الدولة يف أستانا من جهود لالرتقاء
بعالقات التعاون الثنايئ إىل آفاق أرحب .كام كرم
سعادة تالغات مختاروف سعادة راشد عيل املحرزي
امللحق العسكري للدولة مبيدالية “ 25عاما للقوات
املسلحة بجمهورية كازاخستان” للجهود املبذولة
وعب
من قبله لتعزيز التعاون العسكري بني البلدين .رّ

سعادة السفري عن شكره وتقديره لقيادة وحكومة
جمهورية كازاخستان ووزارة الدفاع الكازاخستانية
لتقديرهم الدور الذي تقوم به سفارة الدولة يف
أستانا لتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ومنها
يف املجال العسكري مؤكدا حرص دولة اإلمارات عىل
تعزيز عالقات التعاون بني البلدين الصديقني .كام
عب سعادة راشد عيل املحرزي عن شكره لوزارة
رّ
الدفاع يف جمهورية كازاخستان عىل تقديرها عمل
امللحقية العسكرية يف تعزيز العالقات يف املجال
العسكري والتعاون ال��ذي تحظى به امللحقية
العسكرية من قبل الوزارة.
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معهد القوات الجوية والدفاع الجوي يحتفل
بتخريج عدد من الدورات الختصصية

شهد العميد الركن طيار راشد محمد الشاميس
نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الحفل
الذي أقامته قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي
بتخريج عدد من الدورات التخصصية وذلك يف
معهد القوات الجوية والدفاع الجوي .
بدأت فعاليات االحتفال بتالوة عطرة من آيات

الالزمة التي متكنهم من استثامر قدرات وإمكانات
قواتنا الجوية التي أصبحت بفضل قيادتنا الحكيمة
أكرث القوات الجوية تقدما وتجهيزا عىل املستوى
اإلقليمي والدويل  .وأشاد قائد املعهد بجهود قيادة
القوات الجوية والدفاع الجوي يف اإلرشاف عىل
أعامل الدورات من محارضات نظرية وتطبيقات
عملية تهدف إىل تطوير مهارات وتنمية قدرات
امللتحقني بها .
وهنأ يف نهاية كلمته الخريجني ودعاهم إىل التسلح
باإلميان وطلب العلم والتفاين واإلخالص يف العمل
متمنيا لهم التوفيق والسداد يف ظل القيادة
الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
الذكر الحكيم ألقى بعدها قائد معهد القوات نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة،
الجوية والدفاع الجوي كلمة بهذه املناسبة رحب حفظه الله .
فيها براعي الحفل والحضور مشريا إىل أن معهد ويف ختام االحتفال قام العميد الركن طيار راشد
القوات الجوية والدفاع الجوي يقدم منوذجاً عرصياً محمد الشاميس نائب قائد القوات الجوية والدفاع
يف التأهيل التخصيص والقيادي يسهم بفاعلية يف الجوي بتوزيع الجوائز عىل املتفوقني وتسليم
تأهيل قادة املستقبل ويزودهم باملهارات والعلوم الشهادات للخريجني .

فالح القحطاني
وسفير فيجي
يبحثان التعاون
بين البلدين
بحث سعادة اللواء الركن طيار فالح القحطاين
الوكيل املساعد للسياسات وللشؤون االسرتاتيجية
بوزارة الدفاع وسعادة كاملش ش براكاش سفري
جمهورية فيجي لدى الدولة تعزيز عالقات الصداقة
والتعاون بني اإلمارات وفيجي وسبل تطويرها مبا
يخدم املصالح املشرتكة للبلدين الصديقني.

كام ناقش الجانبان خالل استقبال سعادة اللواء
الركن طيار فالح القحطاين لسعادة السفري اليوم يف
مقر الوزارة يف أبوظبي بحضور عدد من كبار ضباط

ومسؤويل وزارة الدفاع  ..عددا ً من القضايا ذات
االهتامم املشرتك وتبادال وجهات النظر حولها.
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اختتام التمرين المشترك «االتحاد
الحديدي  »6بين اإلمارات و أمريكا

اختتمت عىل أرض الدولة فعاليات التمرين
العسكري املشرتك «االتحاد الحديدي  ،»6الذي تم
تنفيذه بعمليات تعرضية استخدمت فيها الرماية
بالذخرية الحية من قبل مختلف صنوف القوات
الربية ،التابعة للقوات املسلحة اإلماراتية والجيش
األمرييك الثالث ومبشاركة كبرية من الجانبني.

وبني التمرين القدرة القتالية واالحرتافية يف تفعيل
وتعزيز مفهوم القيادة والسيطرة وإصابة األهداف
بدقة عالية ومتناهية بشكل مشرتك لدى الطرفني،
حيث تم تنفيذ التمرين الختامي بنجاح محققاً
األهداف املنشودة واملخطط لها.
ويأيت «االتحاد الحديدي  - »6الذي استمر أسبوعني

إنطلقت عىل أرض الدولة فعاليات التمرين
العسكري املشرتك "" Native Fury 2018
مبشاركة وح��دات من القوات البحرية لدولة
اإلمارات العربية املتحدة ووحدات بحرية من
الواليات املتحدة األمريكية وذلك ضمن خطة
التامرين املشرتكة التي يجريها البلدين بهدف

التدريب عىل التخطيط وتنفيذ العمليات
املشرتكة.
ويهدف التمرين  -الذي يستمر ملدة أسبوعني -
إىل تبادل الخربات ورفع الكفاءة القتالية وزيادة
التنسيق يف مختلف املجاالت العسكرية البحرية.
كام يهدف التمرين إىل تحقيق التجانس والتوافق

 ضمن اتفاقيات التعاون العسكري املشرتكبني دولة اإلمارات والواليات املتحدة األمريكية،
ويهدف إىل تعزيز أوارص التعاون والعمل املشرتك
وتبادل الخربات يف املجاالت العسكرية ،مام يسهم
يف رفع القدرة العسكرية القتالية وزيادة التنسيق
بني قواتنا املسلحة والقوات املسلحة األمريكية.
كام يأيت انطالقاً من االهتامم املستمر للقيادة
العامة للقوات املسلحة برفع مستوى األداء
والكفاءة ،والعمل ب��روح الفريق الواحد وفق
اسرتاتيجية واضحة املعامل تهدف لالرتقاء باملستوى
العام والجاهزية القتالية لقواتنا املسلحة للتعامل
مع األج��ه��زة واألسلحة الحديثة عىل مسارح
العمليات كافة.
وحقق التمرين األهداف املرسومة له ،حيث نفذت
القوات اإلماراتية واألمريكية دورها بنجاح ،مام
عكس الكفاءة القتالية التي ميتاز بها منتسبو قواتنا
املسلحة يف التعامل مع أحدث التقنيات واألسلحة
يف القيادة والسيطرة وتطبيق العقائد القتالية
وتوحيد املفاهيم العسكرية املشرتكة وتنفيذ
مراحل التمرين كافة باحرتافية بني الوحدات الربية
وباإلمكانات القتالية والفنية ،مام أعطى الثقة
الكاملة للقوات املشاركة فيه لتنفيذ أية مهام تسند
إليها دفاعاً عن ركائز األمن واالستقرار يف املنطقة.
ويعد التمرين ضمن التامرين العسكرية املشرتكة
التي تجريها قواتنا املسلحة عىل مدار العام مع
ق��وات ال��دول الشقيقة والصديقة ،بهدف رفع
الكفاءة القتالية واكتساب املزيد من الخربات
امليدانية والعمل عىل توحيد املفاهيم واملصطلحات
العسكرية بني األطراف املشاركة يف التمرين.

التمرين العسكري " "Native Fury 2018بين
االمارات والواليات المتحدة
بني القوات املشاركة سعيا لتحقيق التوظيف
واالستخدام األمثل للقدرات املختلفة ملواجهة
أي تهديد وتطوير املفهوم العام للخطة املتعددة
األطراف وفهم وتطبيق منظومة القيادة والسيطرة
واإلم��داد املشرتك وتطبيق إج��راءات استقبال
وتنقل وتكامل القوات والدعم اللوجستي.
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القوات المسلحة تسعى الى استقطاب
الخريجين خالل معرض توظيف أبوظبي 2018

شاركت وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات
املسلحة يف فعاليات الدورة الـ  12من معرض
“توظيف أبوظبي  ”2018التي انطلقت الشهر
املايض يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وتأيت املشاركة يف معرض التوظيف انطالقا
من إميان القوات املسلحة العميق بدورها
ومسؤوليتها الوطنية الطالع أبناء الوطن عىل
الفرص الوظيفية املتوفرة باعتبارهم الركيزة
األساسية لعملية البناء والتقدم واستقطاب أكرب
عدد ممكن من املتقدمني للوظائف من مواطني
ومواطنات الدولة ممن تنطبق عليهم رشوط
االلتحاق بالوظيفة.
واستقطب الجناح عددا من املواطنني واملواطنات
الراغبني يف االنتساب إىل وزارة الدفاع ومثان

وحدات عسكرية منها القوات الربية والبحرية
والجوية والدفاع الجوي وحرس الرئاسة وجهاز
حامية املنشآت والسواحل والطريان املشرتك
وقيادة اإلمداد املشرتك ومدرسة خوله بنت األزور
العسكرية .واكدت القوات املسلحة حرصها عىل
املشاركة يف جميع املناسبات الوطنية املختلفة
 ..مؤكدة دورها املجتمعي من خالل ماتوفره
وحداتها املختلفة من فرص عمل يف تخصصات
مختلفة البناء االمارات من الراغبية يف االنضامم
اىل صفوفها – عرب ممثليها يف معرض التوظيف
– مضيفة أن االنخراط بني 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  .وقدم 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.
ودعت القوات املسلحة املواطنني الطالب
لالنضامم إىل برامج التدريب املتنوعة لديها
بحيث يتمكن املتقدمون من تعزيز قدراتهم
النفسية ومهاراتهم البدنية مع توافر النشاطات
الواسعة والرتقيات الدورية والتطور املستمر عىل
املستويني العلمي والعميل مضحة أن العمل يف
القوات املسلحة يوفر حوافز مجزية ومجاالت
واسعة للرتقي والرتفيع ومجاالت إضافية ملواصلة
الدراسة يف الكليات واملعاهد العسكرية أو يف
الجامعات الوطنية فضال عن دورات منتظمة
لتطوير املهارات العملية والعلمية .وأكدت
القوات املسلحة أن املشاركة يف املعارض تهدف
إىل استقطاب وتوظيف أكرب عدد من الطالب
خريجي املراحل التعليمية من الذكور واإلناث ..
مشرية إىل أن عملية تأهيل امللتحقني تتم داخل
الدولة وخارجها داعية املواطنني لالنضامم إىل
برامج التدريب املتنوعة لديها بحيث يتمكن
املتقدمون من تعزيز قدراتهم النفسية ومهاراتهم
البدنية مع توافر النشاطات الواسعة والرتقيات
الدورية والتطور املستمر عىل املستويني العلمي
والعميل .وتعمل القوات املسلحة عىل النهوض
املعريف بأبناء الوطن من أجل القيام بدور
فاعل وحقيقي يف بنائه لذلك مل تكتف بإتاحة
فرص العمل وإمنا سبقتها بوضع خطط تأهيلية
وتدريبية تتم وفق أعىل املستويات العاملية
يف معاهد وجامعات داخل الدولة وخارجها مبا
يضمن توفر عنارص مؤهلة وقادرة مبا اكتسبته أن
متتلك مفاتيح املستقبل وإدارته ملصلحة الوطن
وسمو شأنه.
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أحمد بن طحنون يشهد إنطالق
برنامج تدريب الخدمة البديلة
بهيئة الطيران المدني
شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس
هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية إنطالق البرنامج التدريبي للهيئة
العامة للطيران المدني الخاص بمجندي الخدمة الوطنية فئة الخدمة
البديلة وذلك بمركز الشيخ زايد للمالحة الجوية في أبوظبي.

واطلع رئيس هيئة الخدمة الوطنية واإلحتياطية عىل
تفاصيل الربنامج التدريبي الخاص باملنتسبني واملهام
املوكلة إليهم خالل فرتة إلتحاقهم وذلك بحضور
سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة
العامة للطريان املدين وعدد من كبار ضباط هيئة
الخدمة الوطنية واإلحتياطية وممثيل الهيئة العامة
للطريان املدين ومنتسبي الخدمة البديلة من الخدمة
الوطنية.
وبهذه املناسبة أعرب اللواء الركن طيار الشيخ
أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان عن فخره مبا
شاهده من إستعدادات بالهيئة العامة للطريان املدين
لتدريب وتأهيل املجندين ،مشريا إىل الدور الكبري
للهيئة وما تقدمه من خدمات مالحية وجوية تضمن

توافر الخدمات الالزمة وفقا ألعىل معايري الجودة
والسالمة ..ومتنى التوفيق لها يف غرس أعىل املهارات
الخاصة بتنظيم ورقابة سالمة وأمن وبيئة الطريان
املدين لدى منتسبني الربنامج التدريبي.
وقالت الهيئة العامة للطريان املدين إن جميع
امللتحقني بالربنامج سيحظون باهتامم واسع من
إدارة الهيئة مبستوياتها كافة بهدف تأهيل مجندي
الخدمة الوطنية يف مختلف الوظائف حسب املعايري
املطبقة يف الهيئة العامة للطريان املدين ،وقد تم
تشكيل فريق عمل من مختلف اإلدارات سيعمل
عىل التنسيق املستمر مع هيئة الخدمة والوطنية
واإلحتياطية واإلدارات املختلفة مبركز الشيخ زايد
للمالحة الجوية وسيقوم مبتابعة الربامج التدريبية

لجميع املتدربني ورفع التقارير الخاصة بهم باإلضافة
إىل الرتكيز عىل الطلبة املميزين وإتاحة الفرص
الوظيفية للمهتمني منهم لدى الهيئة العامة للطريان
املدين.كانت الهيئة العامة للطريان املدين قد حرصت
الوظائف املناسبة باملركز الستقبال املرشحني من
الخدمة الوطنية حسب املعايري املتبعة ،وتم إجراء
إختبارات للمرشحني و مقابلة الناجحني إلختيار
العنارص املناسبة لإلنضامم للربنامج قبل أن تتم
عملية مقابلة أصحاب التخصصات الفنية مبارشة
من قبل إدارة اإلتصاالت واملالحة واإلستطالع الختيار
الفنيني واملهندسني .ويستمر الربنامج التدريبي 12
شهرا تتساوى يف املدة الزمنية مع الخدمة الوطنية،
وسيؤدي منتسبو الخدمة البديلة األعامل اإلدارية
أو الفنية أو املدنية التي تتناسب وإمكاناتهم يف
مختلف الوحدات التابعة للقوات املسلحة أو
وزارة الداخلية أو جهاز أمن الدولة أو أي جهات
أخرى تحددها لجنة الخدمة الوطنية واالحتياطية
األمر الذي يوفر لجميع املواطنني غري الالئقني طبيا
اإلنضامم إىل الصفوف امليدانية والتدريبية للخدمة
الوطنية وبكل يرس ونيل رشف اإللتحاق بخدمة
الوطن بصفة مدنية ألن حامية الوطن والحفاظ عىل
مكتسباته ال يكونان فقط بحمل السالح وخوض
املعارك بل أيضا بتقديم الدعم الالزم للقطاعات
الحيوية أثناء حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث،
مبا يضمن إستمرارية عمل تلك القطاعات.
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أحمد بن طحنون يشهد ختام بطولة
الخدمة الوطنية واالحتياطية للجيوجتسو
شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل
نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية ختام منافسات
البطولة األولى للخدمة الوطنية واالحتياطية للجيوجتسو وذلك
في مركز التربية الرياضية العسكري بأبوظبي بحضور عدد من
ضباط القوات المسلحة.

شارك يف البطولة  -التي أقيمت عىل مدى يومني -
منتسبو الخدمة الوطنية من الدفعات السابقة يف
منافسات الحزامني األبيض واألزرق لفئة العمومي
ومبشاركة مختلف قيادات القوات املسلحة.
واشتمل برنامج الحفل عىل عرض فني يف مهارات
الجوجيتسو قدمه مدربون من رشكة باملز الرياضية.
وتوج اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون

آل نهيان يف ختام الحفل الالعبني والوحدات الفائزة
بالبطولة حيث حصل املجند عيل الجسمي عىل
املركز األول يف الحزام األبيض عمومي وزن تحت 77
كجم وحل عبدالعزيز الحامدي ثانيا وسعود التميمي
ثالثا وخليفة الحوسني رابعا .
ويف منافسات الحزام األزرق عمومي وزن تحت 85
كجم جاء عيل البناي أوال ومحمد الهاشمي ثانيا

وحسن الزرعوين ثالثا وعبدالعزيز املطرويش رابعا.
ونال فهد املنصوري املركز األول يف منافسات الحزام
االزرق عمومي وزن تحت  94كجم وحل منصور
املربوعي ثانيا ثم حسن سبيل ثالثا.
كام توج اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون
آل نهيان القيادات الفائزة بالبطولة حيث نالت
قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي كأس القيادة
املشاركة بأكرث عدد من املجندين يف البطولة .
وتم أيضا تكريم القيادات الفائزة يف البطولة األوىل
للخدمة الوطنية واالحتياطية للجيوجتسو حيث نال
درع التفوق العام واملركز األول قيادة القوات الربية
وحل ثانيا قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي
فيام نال املركز الثالث قيادة الرشطة العسكرية ..
ويف نهاية الحفل تم التقاط الصورة التذكارية لراعي
الحفل مع الفائزين.
وأشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل
نهيان يف ختام البطولة بدعم صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة لرياضة الجيوجتسو
مام أسهم يف تطويرها وعزز من انتشارها.
وأكد أن رياضة الجيوجتسو من الرياضات الهامة
التي تستحق منا كل االهتامم حيث وصلت الرياضة
اإلماراتية اىل العاملية وهذا دليل عىل اهتامم القيادة
الرشيدة بهذه اللعبة  ..الفتا إىل أن القيادة العامة
للقوات املسلحة أولت هذه الرياضة جل اهتاممها
كونها تنمي وتصقل مهارات املجندين.
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القوات المسلحة تنعي أسرة الشهيد

عبدهللا الدهماني ينضم إلى قائمة
شهداء اإلمارات في اليمن
أعلنت القياده العامه للقوات المسلحه استشهاد العريف أول عبدهللا محمد الدهماني أحد
ابطالها البواسل بقواتها المشاركه في عمليه إعاده األمل ضمن قوات التحالف العربي
الذي تقوده المملكه العربيه السعوديه لدعم الشرعيه في اليمن.
وتقدمت القياده العامه للقوات املسلحه بتعازيها
ومواساتها ايل ذوي الشهيد...سائله املويل عز وجل
ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته
وان يلهم اهله الصرب والسلوان .
وعند وص��ول الجثامن ايل مطار البطني الخاص
بابوظبي ع�لي م�تن ط��ائ��ره عسكريه للقوات
املسلحه،جرت عيل ارض املطار املراسم العسكريه
الخاصه باستقبال الجثامن حيث كان يف االستقبال
عدد من ضباط القوات املسلحه.
محمد بن زايد يقدم واجب العزاء
وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان
ويل عهد ابوظبي نائب القائد االعىل للقوات املسلحه

والواجب وق��ال سموه ان ابنائنا يعكسون قيام
تربواعليها يف االخالص والشجاعه واالقدام والبذل
والتضحيه.
واعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال
نهيان عن فخره واعتزازه بوقفه ارس الشهدا الشامخه
واملواقف العظيمه والجليله اللتي ابدوها بكل عز
وصالبه متسلحني بقوه االميان بقضا الله وقدره.

واجب العزا الرسه شهيد الوطن.
واعرب سموه خالل زيارته مجلس العزا يف منطقه
الحويالت باماره راس الخيمه عن خالص تعازيه
وصادق مواساته لوالد وذوي الشهيد..داعيا الله
العيل القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان ينزله
منازل الصديقني والشهدا واآلبرار وان يسكنه فسيح
جناته مع اخوانه الذين سبقوه يف نيل هذا الرشف
العظيم وان يلهم ذويه الصرب والسلوان.
حاكم الفجيرة يعزي أسرة
واكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان
الشهيد
خالل حديثه مع والد الشهيد واخوانه عن اعتزاز
االمارات وفخرها بابنائها اآلبطال الذين يسطرون قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي
املواقف البطوليه واملرشفه لهم والهليهم ودولتهم عضو املجلس االعيل حاكم الفجريه يرافقه سمو
ويقدمون اغ�لي ماميلكون الج��ل الوطن والحق الشيخ محمد بن حمد الرشقي ويل عهد الفجريه
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واجب العزا ايل ارسه شهيد الوطن ،واعرب صاحب
السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي-خالل زيارته
مجلس العزا-عن خالص تعازيه وصادق مواساته
الرسه الشهيد البطل..داعيا الله العيل القدير ان
يتغمده بواسع رحمته وان ينزله منازل الصديقني
والشهدا واالبرار وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم
ذويه الصرب والسلوان.
حاكم رأس الخيمه يقدم واجب
العزاء
قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
عضو املجلس االعيل حاكم راس الخيمه واجب العزا
ايل ارسه شهيد الوطن عبدالله الدهامين ،واعرب
صاحب السمو حاكم راس الخيمه-خالل زيارته
ملجلس العزا-عن خالص تعازيه وصادق مواساته
الرسه الشهيد البطل،داعيا الله العيل القدير ان
يتغمده بواسع رحمته وان ينزله منازل الصديقني
والشهدا واالبرار وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم
ذويه الصرب والسلوان.
رئيس األركان يقدم واجب العزاء
قدم معايل الفريق حمد محمد ثاين رئيس اركان
القوات املسلحه واجب العزاء واملواساه يف الشهيد
العريف اول عبدالله الدهامين يرافقه عدد من كبار
ضباط القوات املسلحه.
وعرب رئيس ارك��ان القوات املسلحه عن خالص
تعازيه وصادق مواساته الرسه وذوي الشهيد...سائال
الله العيل القدير ان يتغمد الشهيد بواسع رحمته
وينزله منازل الصديقني والشهدا واالبرار ويلهمه
فسيح جناته ويلهم ذويه الصرب والسلوان.
وفد من وزارة الدفاع يقدم
واجب العزاء
قدم وفد من وزاره الدفاع برئاسه سعاده اللواء
عبيد راش��د الحصان الشاميس رئيس االداره
التنفيذيه للتحليل االسرتاتيجي يرافقه عدد من كبار
ضباط الوزاره واجب العزا اىل ارسه شهيد الوطن،
واعرب الوفد-خالل زيارته مجلس العزا-عن خالص
تعازيه وصادق مواساته الرسه وذوي الشهيد..سائال
الله العيل القدير ان يتغمده بواسع رحمته وينزله
منازل الصديقني والشهدا واالبرار ويسكنه فسيح
جناته ويلهم ذويه الصرب والسلوان.
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مجندو الدفعة التاسعة للخدمة الوطنية
يلتحقون بمراكز تدريب القوات المسلحة
أكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية في القيادة
العامة للقوات المسلحة ان قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية يمثل ترجمة عملية للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة "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 وحرصهم الشديد على مصلحة شباب الوطن ومستقبله.

وأشار إىل أن التحاق أبناء الوطن بالدفعة التاسعة
بربنامج الخدمة الوطنية يف بداية عام “ .. 2018
عام زايد “ سيساهم يف زيادة مخزونهم الوطني
والثقايف والفكري ويجعلهم أكرث قوة وكفاءة وثقة
بالنفس مثمناً املواقف املرشفة ألولياء األمور يف
دعم وتشجيع وحث أبنائهم عىل االلتحاق بالربنامج
وحرصهم الدائم عىل غرس محبة الوطن يف نفوسهم
ما يؤكد ثقتهم التامة بأن راية هذا الوطن ستبقى
ب��إذن الله خفاقة عالية بسواعد املخلصني من
منتسبي القوات املسلحة.

وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن
محمد آل نهيان يف ترصيح مبناسبة التحاق شباب
الوطن من مجندي الدفعة التاسعة للخدمة الوطنية
أن شباب الوطن الذين أنهوا الدورات السابقة كانوا
عىل قدر الثقة الغالية التي منحتهم إياها قيادتنا
الحكيمة وتحملوا املسؤولية ولبوا نداء الواجب وأن
ما نشهده اليوم من روح وطنية ومعنويات عالية
يأيت تأكيدا ً ملا اعتدنا عليه من أبناء وطننا الغايل عىل
مدى التاريخ.
وهنأ رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية

القيادة الحكيمة للدولة عىل التحاق اآلالف من أبناء
اإلمارات بدفعة جديدة للخدمة الوطنية ليكونوا
جزءا ً من منظومة القوات املسلحة درع الوطن ورمز
عزته معاهدين قيادتنا بأن يكونوا حامة حقيقيني
لدولتنا حتى تظل رايتها خفاقة عالية.
وكانت مراكز التدريب يف القوات املسلحة إستقبلت
شباب الوطن من مجندي الدفعة التاسعة للخدمة
الوطنية حيث توافد املجندون إىل أربعة معسكرات
عىل مستوى الدولة.
وسيخضع املجندون خالل فرتة التدريب إىل برنامج
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تدريبي متكامل تم تطويره وفقاً ألفضل املامرسات
العاملية ما يؤكد حرص القيادة العامة للقوات املسلحة
عىل االرتقاء باملنظومة التدريبية للربنامج وتطويرها.
وسريكز برنامج الخدمة الوطنية يف املرحلة األوىل منه
عىل تحويل املجندين من الصبغة املدنية إىل الصبغة
العسكرية من خالل التدريبات العسكرية وحمل
واستخدام السالح وتعويدهم عىل الضبط والربط
العسكري وتعزيز مستوى لياقتهم البدنية وترسيخ
القيم الوطنية يف نفوسهم وصقل وتطوير مهاراتهم
القيادية لتبدأ بعد ذلك مرحلة التدريب التخصيص
إىل جانب العديد من املحارضات التي سيتلقونها
عىل أيدي مدربني متخصصني بهدف تعزيز القيم
اإلسالمية والوطنية حيث ستعزز املحارضات لديهم
قيم الوالء واالنتامء للوطن والقيادة ليكون شعارهم
 ..الله..الوطن ..الرئيس.

عبر الملتحقون بهذه
الدفعة عن فرحتهم
وسعادتهم بأداء واجب
خدمة الوطن والذود عنه
استجابة لنداء صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة القائد
األعلى للقوات المسلحة

منذ الصباح الباكر لتلبية نداء الوطن حيث أجريت
لهم الرتتيبات املعتادة النضاممهم وبدء التدريب.
وعرب امللتحقون بهذه الدفعة عن فرحتهم وسعادتهم
بأداء واجب خدمة الوطن والذود عنه استجابة
معسكر العين وسيح اللحمة
لنداء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
ففي العني استقبلت القيادة العامة للقوات املسلحة رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة “حفظه
يف معسكري العني وسيح اللحمة الدفعة التاسعة من الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مجندي الخدمة الوطنية واالحتياطية الذين توافدوا مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

حاكم ديب رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة وأصحاب السمو الشيوخ
أعضاء املجلس األعىل حكام االمارات .
معسكر ليوا
ويف منطقة الظفرة استقبل معسكر ليوا لتدريب
منتسبي الخدمة الوطنية الدفعة التاسعة حيث
تستمر الدورة ثالثة اشهر يتلقى خاللها املتدرب
تدريبات عسكرية وميدانية مختلفة ومتارين
لياقة بدنية وجسدية منوعة إىل جانب العديد من
املحارضات األمنية والوطنية سيتلقونها عىل أيدي
مدربني متخصصني بهدف تعزيز القيم الوطنية
وترسيخ معنى الوالء واالنتامء للوطن.
وأكد قائد معسكر ليوا لتدريب مجندي الخدمة
الوطنية مبنطقة الظفرة ان املعسكر استقبل منذ
صباح اليوم أعدادا من املجندين وتم تسجيلهم
يف ال��دورة التاسعة وتم تسليم جميع امللتحقني
متطلبات املجندين من مالبس وعهدة خاصة بهم
كام تم تعريفهم باملعسكر والنظام الداخيل إضافة
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حان بالدخول للمعسكر التدريبي بشكله العميل.
سعادة وفرح

اىل تنظيم محارضات من قبل املدربني قبل افتتاح
الدورة التدريبية ..الفتا اىل ان هناك اقباال كبريا
وحامسا من الطلبة وثقة لاللتحاق بالخدمة الوطنية
كام ان اولياء االمور عربوا عن سعادتهم ورسورهم
بإحضار أبنائهم لاللتحاق بالخدمة الوطنية عالوة
عىل متابعتهم اثناء فرتة املعسكر.
وقال إن األمور تسري بصورة ممتازة من ضبط
والتزام ابتداء من مرحلة االستقبال والتسجيل
مرورا بجميع مراحل التدريب ويعترب ذلك من
اساسيات التدريب حتى يكون مجند الخدمة
الوطنية قادرا جسديا ونفسيا عىل تحمل أقىص
الضغوط البدنية والعقلية والنفسية دون فقدان
قدرته عىل تطبيق مهاراته وتأهيله للمستقبل
جنديا احتياطيا يحمى وطنه.
معسكر تدريب المنامة
ويف عجامن استقبل مركز تدريب املنامة التابع
للقيادة العامة للقوات املسلحة صباح اليوم
مجندي الدفعة التاسعة للخدمة الوطنية الذين
سيخضعون خ�لال ف�ترة تدريبهم األس��ايس إىل
تدريبات عسكرية وميدانية مختلفة ومتارين
لياقة بدنية وجسدية منوعة إىل جانب العديد من

سعيد سامل الشاميس

املحارضات األمنية والوطنية سيتلقونها عىل أيدي
مدربني متخصصني بهدف تعزيز القيم الوطنية
وتعزز لديهم معنى الوالء واالنتامء للوطن.
وأشاد املجندون وأولياء االمور بتوجيهات القيادة
الحكيمة يف اقامة معسكرات الخدمة الوطنية
لتدريب الشباب ع�لى امل��ه��ارات العسكرية
واعدادهم عسكريا للذود عن حياض الوطن .
فقد أع��رب العديد من الشباب املنتسبني عن
سعادتهم وفخرهم ببدء خدمتهم الوطنية وقالوا
إنهم ينتظرون هذه اللحظة لدخول مراكز التدريب
مؤمنني بأن الواجب الذي سينالون رشف تأديته قد
حان بالدخول للمعسكر التدريبي بشكله العميل
آملني أن يجتازوا تلك املرحلة برشف وعزة وكرامة
كام هو الحال يف الخدمة العسكرية.
وأشاروا إىل أنهم متحمسون للغاية لدخول مراكز
التجنيد وأنهم حريصون ومنذ فرتة عىل أن يكونوا
جاهزين ومستعدين الجتياز هذه الدورة وهم
دامئا ما يحفزون الشباب عىل ذلك النه رشف
لكل أبناء الوطن أن يشاركوا يف العرس الوطني يف
االنتساب للخدمة الوطنية ..وأعربوا عن سعادتهم
وفخرهم ببدء خدمتهم الوطنية وقالوا إنهم
ينتظرون هذه اللحظة لدخول مراكز التدريب
مؤمنني بأن الواجب الذي سينالون رشف تأديته قد

أحمد إبراهيم الرييس

عيل عبيد راشد الكتبي

من جانبهم عرب أولياء أمور املجندين عن سعادتهم
بانضامم أبنائهم لهذه الدورة التي تعد مناسبة
وطنية يرتقبها كل إمارايت وإماراتية مؤكدين أن
ما تعلمه إخوانهم من الخدمة الوطنية الذين
أقسموا عىل حامية دولة اإلم��ارات وإخالصهم
لرئيسها يف كل الظروف واألوق��ات هو املعنى
الحقيقي للمواطنة الصالحة.
وقال ويل األمر أحمد ابراهيم الرييس ان هناك
اهتامما كبريا من أولياء االمور بالخدمة الوطنية
لذلك يحرصون عىل ارسال أبنائهم ملعسكرات
الخدمة الوطنية مضيفا أن فكرة معسكرات
الخدمة الوطنية فكرة جيدة الع��داد الشباب
والجيل إعدادا عسكريا ليك يستعدوا لخدمة البلد
وهذا فخر واعتزاز لنا جميع.
من جهته أكد سعيد سامل الشاميس ان ما يقوم به
أبنائهم من أداء للواجب املقدس يف سبيل وطنهم
يعد ردا للجميل تجاه الوطن وقيادته التي حرصت
وسهرت عىل أمنه وأمانه األمر الذي يتطلب منهم
ومن اقرانهم مضاعفة الجهود وشحذ الهمم
وترسيخ الجهد والعطاء املستمر والتلبية لندائه
وخدمته والحفاظ عىل سالمة أراضيه.
أما ويل األمر عيل عبيد الكتبي فقد أعرب عن
شعوره بالفخر والسعادة يف التحاق ابنه يف الدفعة
التاسعة من دورة الخدمة الوطنية موضحاً أن هذا
اليوم يشكل نقطة مضيئة ومفصلية يف حياته.
وأكد أن أبناء الوطن اعتادوا عىل مكارم القيادة
الرشيدة وحان الوقت ليك يردوا جزءا ً من تلك
املكارم للوطن وقيادته.
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رؤى استراتيجية
أدوات التنسيق االستراتيجي :األمم المتحدة

بقلم  :د .جون راندال باالرد
مدير كليات أبورتيونيتي العسكرية

يعتبر األمن مفهوماً متطوراً في
عالمنا المعاصر ،ولكي يتصدى
قادتنا االستراتيجيون بشكل فعال
للتحديات المعقدة ،ال بد لهم من
استحضار قائمة من الدعم إلدارة
الشؤون العالمية وضمان السالم
بأنجح الطرق الممكنة وأكثرها
فاعلية ،وبالتالي فإن من الضروري
التمتع بالثقة في أساليب التنسيق.
ولدى الدول طرق متعددة لتنسيق
جهودها الدولية ،ولكن اللجوء
إلى منظمة مثل األمم المتحدة
يعود بمنافع وفوائد خاصة؛ إذ تعد
األمم المتحدة أكبر منظمة حكومية
تمثيال
دولية ،وهي األقوى واألكثر
ً
في العالم.

األمم املتحدة هي املنظمة الحكومية الدولية
الرئيسية املكلفة بتعزيز التعاون الدويل ،وإقامة
النظام الدويل والحفاظ عليه .وقد تأسست
األمم املتحدة يف عام  ،1945بعد الحرب العاملية
الثانية ،كبديل لعصبة األمم التي كانت بصورة
عامة تفتقر إىل الفاعلية ،وما يزال هدفها منع
نشوب رصاعات وحروب أخرى .كانت األمم
املتحدة عند تأسيسها تضم  51دولة عضوا ً
أصلياً ،أما اآلن فقد أصبحت تضم يف عضويتها
أكرث من  190دولة .ويقع مقر األمم املتحدة يف
مدينة نيويورك ،ولها مكاتب يف جنيف ونريويب
وفيينا .ويتم متويل األمم املتحدة من االشرتاكات
املقررة والتربعات من الدول األعضاء (عىل
الرغم من أن الواليات املتحدة تشارك بحصة
كبرية بشكل غري متناسب) .وتشمل األهداف
الحالية لألمم املتحدة الحفاظ عىل السالم واألمن
الدوليني ،وتعزيز حقوق اإلنسان ،وتعزيز التنمية
االجتامعية واالقتصادية ،وحامية البيئة ،وتقديم
املعونة اإلنسانية يف حاالت املجاعة والكوارث
الطبيعية والنزاعات املسلحة.
ويتبع لألمم املتحدة ستة أجهزة رئيسية هي:
الجمعية العامة (بوصفها الجهاز الرئييس يف
مجال التداول) ،ومجلس األمن (الذي يعتمد
القرارات املتعلقة بالسالم واألمن) ،واملجلس
االقتصادي واالجتامعي (ومهمته تعزيز التعاون
والتنمية االقتصاديني واالجتامعيني الدوليني)؛
ومحكمة العدل الدولية (وهي الجهاز القضايئ
الرئييس لألمم املتحدة)؛ واألمانة العامة لألمم
املتحدة (التي تتوىل الدراسات واإلدارة واملرافق
التي تحتاج إليها األمم املتحدة يف عملها).
كذلك تدير األمم املتحدة مجموعة متنوعة
من املنظامت الفرعية التي لها أدوار مهمة يف
الشؤون العاملية ،وهي :الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،وصندوق النقد الدويل ،واالتحاد الدويل
للمواصالت السلكية والالسلكية ،ومنظمة األمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)،
ومجموعة البنك الدويل ،وبرنامج األغذية العاملي،
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)،
ومنظمة الصحة العاملية .ويتوىل أمني عام األمم
املتحدة ،السيد أنطونيو غوترييس من الربتغال،
قيادة األمم املتحدة.

يف غمرة استمرار األزمات يف العديد من املناطق،
والتنافس املتنامي بني عدد من القوى العاملية،
يتعني عىل الدول جميعاً أن تكون قادرة عىل
تنسيق جهودها ضمن سياق دويل .ففي عاملنا
املعارص الذي تعود عليه أعامل منظمة فوق
وطنية مثل األمم املتحدة بالفائدة ،يجب أال
يكون التنسيق الفعال للقوة الدولية جامدا ً
أو عقائدياً ،وينبغي أن يأخذ يف االعتبار آراء
ووجهات نظر الدول املجاورة واملهتمة لضامن
النجاح عىل املدى الطويل ،وهذه كلها أمور
ميكن أن ييرسها عمل األمم املتحدة .إن دولة
اإلمارات العربية املتحدة تنظر بكل ثقة وجدارة
إىل املستقبل بفضل قيادتها االسرتاتيجية الحكيمة
التي تتميز برؤية متبرصة وتاريخ يدعو إىل الفخر
واالعتزاز ،ولكن ذوي الخربة بحقائق األمور
يدركون أيضا أن أي نجاح ال بد أن يبنى بالرضورة
عىل االستخدام الفعال للمنظامت الدولية ،من
خالل إجراءات منسقة من القادة يف جميع أنحاء
العامل ،وهم جميعاً سيكونون بحاجة إىل أن تكون
جميع األدوات والوسائل متاحة لهم ،وال سيام
منظمة األمم املتحدة ،بينام هم يبحرون يف عامل
الغد الغامض.
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"درع الوطن" و"أدنيك" توقعان اتفاقية
شراكة إعالمية لمعرضي يومكس
وسيمتكس 2018
وقعت رشك��ة أبوظبي الوطنية للمعارض
«أدن��ي��ك» ومجلة «درع ال��وط��ن» اتفاقية
تعاون ورشاكة إعالمية تكون مبوجبها املجلة
الرشيك االعالمي الرسمي ملعريض األنظمة غري
املأهولة «يومكس  »2018واملحاكاة والتدريب
«سيمتكس  « 2018واملؤمتر املصاحب لهام
وتقوم بإصدار النرشة اإلعالمية اليومية ودليل
العارضني .
ويقام املعرضان يف دورتهام الثالثة يف الفرتة
ما بني  25ولغاية  27فرباير املقبل يف مركز
أبوظبي الوطني للمعارض بتنظيم من رشكة
أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بالتعاون
مع القيادة العامة للقوات املسلحة.
وقال حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي
لرشكة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة
الرشكات التابعة« :إن توقيع هذه االتفاقية
يعكس اسرتاتيجية أدنيك القامئة عىل تعزيز
أطر التعاون والرشاكة مع كافة املؤسسات
الوطنية يف القطاعني العام والخاص ،والتي
تهدف لتوحيد الجهود وتضافرها إلخ�راج
الفعاليات الكربى التي ننظمها أو نستضيفها
يف مراكزنا بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة
الدولة».
وأكد الظاهري عىل األهمية املتزايدة التي
يكتسبها معريض يومكس وسيمتكس كونهام
معرضني متخصصني حيث يركز يومكس عىل
االنظمة غري املأهولة جوا وبرا وبحرا من حيث
احدث التقنيات والتطبيقات وأبرز املنتجات
للرشكات املشاركة ،فيام يركز سيمتكس عىل
أنظمة محاكاة التدريب وتطويرها بشكل يوفر
فرصا للتدريب شبيهة بالعمل عىل أرض الواقع

سواء يف الجو او الرب او البحر وتحاول الرشكات
عرض أفضل مقاربات تدريبية متطابقة مع
الواقع الحقيقي لتحقيق أفضل نتائج للتدريب
.
من جانبه قال املقدم الركن يوسف جمعه
الحداد رئيس تحرير مجلة «درع الوطن» «
إننا فخورون بالتوقيع عىل اتفاقية الرشاكة
االعالمية مع رشكة أبوظبي الوطنية للمعارض،
وسنعمل للبناء عىل النجاحات التي تم تحقيقها
يف الدورات السابقة للمعرضني».
وأضاف «تحرص درع الوطن عن تقديم تجربة
اعالمية فريدة للرشكات املشاركة يف املعرضني
من خالل توفري مساحات إعالمية واعالنية
يف النرشات اليومية التي ستصدر باإلضافة
لنرش املقاالت اإلعالمية املتخصصة واللقاءات
الحرصية مع رؤساء الرشكات املشاركة والخرباء
وصناع القرار».
وأوضح « أن درع الوطن تسري عىل خطى قواتنا
املسلحة من تطوير وتحديث مستمر لنكون
دوما يف املقدمة  ،وان املجلة التي صدرت يف
أغسطس  1971تحمل تاريخا عريقا وحافال من
العطاء رافقت به كل االحداث والتطورات التي
شهدتها الدولة والقوات املسلحة منذ تأسسيها
وحتى اآلن أصبحت من املجالت املتخصصة
الرائدة عىل مستوى املنطقة والتي يشار لها
بالبنان».
جدير بالذكر ان ال��دورة السابقة ملعريض
«يومكس وسيمتكس  »2016قد شهدت
ارتفاعات يف عدد الرشكات العارضة من  34اىل
 90رشكة بزيادة قدرها  % 160وكذلك زيادة
يف عدد الدول املشاركة من  14اىل  23دولة.
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مــعـــــــــــــــــــــرض
ومـــــؤتــمــــــــــــــــر
األنــظـــمـــــــــــــــــة
غيــــر المأهــــــولـة
معرض ومؤتمر األنظمة غير المأهولة (يومكس) ،الوحيد من نوعه في المنطقة ،يعود إلى أبوظبي مجددًا في فبراير .2018
بالتزامــن مع معرض يومكس  2018ســتقام فعاليات الدورة
الثانيــة لمعــرض ومؤتمــر المحــاكاة والتدريــب ،بمشــاركة
كوكبــة مــن أبــرز صنــاع القــرار والمتخصصين فــي القطاعين
الدفاعــي والتجــاري علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي،
وذلــك لبنــاء عالقــات الشــراكة والتعــاون وإبــرام الصفقــات
مع كبار المصنعين والموردين.

اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﻳﻘﺎم ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ

لمزيد من المعلومات المفصلة حول «يومكس
 »2018تفضلوا بزيارة الموقعumexabudhabi.ae :
لحجز جناح في المعرض أو مساحة خارجية يرجى
مراسلتنا على عنوان البريد اإللكتروني:
shahla.karim@adnec.ae
rashed.alkaabi@adnec.ae

ﻳﻘﺎم ﻓﻲ

ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ

ﺑـﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣـﻊ
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األخبار

القوات المسلحة تنظم
"حصن االتحاد  "3في العين
 24فبراير الجاري
تنظم القوات المسلحة النسخة الثالثة من العرض العسكري
"حصن االتحاد  "3المقرر إقامته في الرابع والعشرين من
فبراير الجاري في مدينة العين.
وينسجم هذا الحدث الكبري مع رؤية القيادة
الحكيمة يف إظهار الدور املهم الذي تقوم به القوات
املسلحة الباسلة يف حفظ أمن الوطن واملواطن وكل
مقيم عىل أرض اإلمارات فوصلت بدعم قيادتها
الرشيدة وعزم رجالها ووالئهم إىل درجة عالية من
الكفاءة واالحرتاف ..تتقاسم رشف الدفاع عن األخوة
وتقف مع الشقيق يف محنته ويف الوقت ذاته تحمل
األمل إىل بقاع األرض نجدة للصديق وعوناً للمحتاج
فهي عنوان عزة الوطن ملا وصلت إليه من قوة
واقتدار وجاهزية وكفاءة وقدرة عىل تنفيذ املهام
والواجبات.
ويهدف العرض العسكري إىل إظهار القدرات
املتطورة لقواتنا املسلحة وما يتمتع به أفرادها من
شجاعة وإقدام وتفان ومهارات وخربات ميدانية
باإلضافة إىل ما متتلكه من معدات وتقنيات حديثة
ما جعل منها درعاً واقية للوطن تحمي مكتسباته

وتعزز التنمية املستدامة وتصون مسريته االتحادية
يف مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف
مبنطقتنا والعامل أجمع.
وأكد رئيس اللجنة املنظمة للعرض العسكري
أن “حصن االتحاد  ”3يشتمل عىل العديد من
الفعاليات واملحاور عىل رأسها العرض العسكري
املشرتك يف مختلف تشكيالت القوات املسلحة

بهدف إبراز التكامل واالنسجام فيام بينها باإلضافة
إىل تنفيذ عمليات ميدانية مثل املداهامت الحية
التي تعكس صورة واقعية للقدرات واإلمكانات
القتالية لقواتنا املسلحة يف تنفيذ عمليات األمن
الداخيل ويتميز العرض العسكري هذا العام
بتوسيع مشاركة القوات الربية بحجم أكرب عرب
الرتكيز عىل العمليات املشرتكة الربية.
وقال إننا يف /عام زايد /نستذكر جهود القائد
املؤسس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
طيب الله ثراه يف تطوير قواتنا املسلحة وتقدمها
واالرتقاء بها وما وصولها إىل هذه املرحلة املتطورة
عدة وعتادا ً إال تجسيد لتلك النظرة الثاقبة ودعم
ومتابعة قيادتنا الرشيدة لتحقيق املزيد من التقدم
واالزدهار.
وأوضح أن “حصن االتحاد  ”3تنفذه وحدات
رئيسة من القوات الربية والجوية وحرس الرئاسة
إلظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة عىل
القيام مبهام التدخل الرسيع مبرونة وكفاءة عالية
وكذلك القدرة عىل تنفيذ نطاق واسع من العمليات
العسكرية للدفاع عن الوطن وحامية أمنه بالتعاون
الوثيق مع األجهزة األمنية األخرى.
وأشار رئيس اللجنة املنظمة إىل أن مطار العني
الدويل سيحتضن العرض العسكري “حصن االتحاد
 ”3ما يعطي الجمهور فرصة الوصول إليه بسهولة
من مختلف مناطق الدولة باإلضافة إىل توفر البنية
التحتية الالزمة للعرض كام أنه يوفر الظروف
املواتية لتطبيق سيناريوهات العرض العسكري
ومناورات القوات املشاركة بصورة فعالة.
ووجه دعوة عامة ومفتوحة إىل الجمهور الكريم
ملشاركة أبناء القوات املسلحة مشاعر الفخر
وروح الوحدة واالعتزاز بجيشهم الباسل املقدام
حامي حمى الوطن وأمنه ومكتسباته وحامل
شعلة األمل والسالم واملحبة والتعاون إىل العامل
حتى غدا سيفاً يف الخارج ودرعاً يف الداخل وسهامً
يف قلب كل حاقد .وأشاد رئيس اللجنة املنظمة
للعرض العسكري بالحضور الجامهريي يف العرضني
السابقني والذي فاق التوقعات ما يشري إىل أنه حقق
أهدافه يف إظهار مدى التالحم بني قواتنا املسلحة
وشعب اإلمارات واملقيمني عىل أرضها متوقعاً زيادة
يف أعداد الجمهور هذا العام نظرا ً لإلثارة التي
حققتها العروض السابقة.
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الحوثي ولحن الهزيمة!!..

بقلم  :محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي
sowafi@hotmail.com
يثبت تهديد صالح الصماد رئيس المجلس
السياسي األعلى للحوثيين ،في بداية
هذا العام ،بقطع طرق المالحة الدولية
في البحر األحمر مدى الخطورة التي
يمثلها هذا التنظيم الطائفي ليس
على الدولة اليمنية فحسب أو حتى
على الجوار الجغرافي له وتحديداً
المملكة العربية السعودية بل على
ممرات التجارة الدولية.

تزداد حجم خطورة هذه اللغة التهديدية ،إذا ما تيقن
الجميع بأن ما تفعله هذه امليليشيا (الذارع السيايس
واألمني إليران يف جنوب املنطقة العربية) إمنا هو من
أجل متكني نظام املاليل يف إيران من السيطرة عىل
مضيق باب املندب املطل عىل البحر األحمر وهو
ما سيوفر له بالتايل ميزة اإلطاللة عىل أهم ممرين
بحريني دوليني هام :مضيق هرمز املطل عىل الخليج
العريب ومضيق باب املندب املطل عىل البحر األحمر
وهام املنفذين العربيني إىل العامل ،الذي يشهد هذه
األيام منافسة إقليمية ودولية للسيطرة عليه.
وإذا كان كالم املسئول الحويث أكرث وضوحاً يف التعبري
عن نية هذه املليشيا التي ميثلها بدون أي حرج أو
تردد ،فإن املصيبة الكربى أنه وجه هذا التهديد أمام
مسئول أممي وهو معني رشيم مبعوث األمني العام
لألمم املتحدة إىل اليمن األمر الذي يعني أننا لسنا
أمام «وقاحة» سياسية ال تعطي أي اعتبار للمجتمع
الدويل وال ممثليه وأننا لسنا أمام «كالم عادي»
ميكن تجاهله بل إننا حقيقة بصدد «عقلية» خطرة
ومستفزة ينبغي عىل املجتمع الدويل مواجهتها ليس
فقط بالعمل عىل الحد منها وضبطها وإمنا «برتها»
والقضاء عليها يك ال تتكرر ومتثل حالة معتادة خاصة
وأن أذرع إيران باتت منترشة يف املنطقة منها حسن
نرصالله.
ولو نظرنا إىل «لحنه» من الناحية املوضوعية فإن
تهديدات صالح الصامد ليس إال دليل واضح عىل
حجم الخسائر التي يتكبدها الحوثيني عىل األرض
اليمنية من قبل الجيش الوطني اليمني الذي يلقى
دعامً لوجستياً من القوات إماراتية التي نجحت يف
استعادة الرشعية يف العديد من املواقع كان الحوثيون
يسيطرون عليها وهو ما يثري قلقاً متزايدا ً ليس فقط
من ناحية القضاء عىل سيطرة الحوثيني وإمنا (وهو
األهم) داللة ذلك ،حيث يعني تقدم القوات اليمنية
إنهاء الوجود اإليراين يف الجنوب العريب أو باألصح يف
جنوب الجزيرة العربية التي يسعى النظام اإليراين
لتطويقه .فالخسائر هذه املرة ليس يف بقاع عادية
وإمنا مناطق اسرتاتيجية وهو ما دفع بالحوثيني إىل
استدعاء املبعوث الدويل ليس لتوجيه تهديدهم وإمنا
من أجل املقايضة للتنازل عن مواقع معينة مقابل
وقف تقدم قوات التحالف باتجاه الحديدة ،ولكن

«لحنه يف هذه اللحظة نشاز» وال ميكن االستامع إليه.
التهديد يعرب عن القلق والخوف وعن عدم التوازن
بسبب حالة التقدم امليداين للقوات اليمنية
واإلماراتية هناك واستخدام «لحن التهديد» هو من
أجل إثارة مخاوف الدول الغربية خاصة وأن الذاكرة
الغربية تحتفظ بالقرصنة فيها و ملا ميثله هذا املمر
من أهمية يف االسرتاتيجية الدولية وهدف الصامد،
الذي يتلقى تعليامته من طهران ،من كل هذا هو
تثبيت الوضع يف اليمن يف منطقة الحديدة بعد أن
تم استعادة الرشعية يف ميناء «مخا» ،.فكل ما يفعله
الحوثيني اآلن ال يتعدى محاولة إيجاد موطئ قدم
إليران يف اليمن عىل األقل لحني تجاوز «املحنة»
السياسية التي يعيشها لنظام اإليراين حالياً يف الداخل
وكذلك الضغط الدويل.
مثل هذه اللغة والسلوكيات التي تقوم بها «األذرع»
السياسية اإليرانية تفرس ملن يريد أن يستوعب
ملاذا تدخل التحالف العريب بقيادة اململكة العربية
السعودية الستعادة الرشعية يف اليمن ،بل إن ترك
تلك التهديدات متر سيكون االمر مبثابة االنتقال بحالة
االستقرار العاملي بدءا ً من هذه املنطقة االسرتاتيجية
يف النظام الدويل ،من اليسء إىل األسوأ ،فاألسلوب
واملكان مرشوع «تحريض» وتحدي للمجتمع الدويل
بغض النظر عىل القدرة عىل التنفيذ وال ميكن تحمله
أو أخذه بعدم املباالة ،وهذا ما أيقض صناع القرار
يف دول مجلس التعاون الخليجي ونبهت إىل أن ترك
الحوثيني يف اليمن دون أي رادع إمنا هو مسعى
ملالمسة أمن واستقرار املنطقة املهمة يف االسرتاتيجية
الدولية.
تستحق دولة اإلمارات واململكة العربية السعودية
التقدير من املجتمع الدويل ومعها باقي الدول
املشاركة يف التحالف العريب الستعادة الرشعية يف
اليمن ألنهام استطاعا أن يستقرأ النية الحقيقية
مليليشيا الحويث بعد أن خدعوا كل من وثق بهم ووقع
اتفاقية معهم حيث أنهم مل يحرتموا ما تعهدوا به
وكانت أسوأ أنواع الخداع الحوثيني تلك التي حدثت
مع الرئيس السابق عيل عبدالله صالح عندما غدروا
به وقتلوه ألنه مل يعد مهامً لهم أو هكذا اعتقدوا!!..
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الحزم واألمل

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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قوات التحالف العربي
وقوات دعم الشرعية
في اليمن على
مشارف مديرية حيس
واصلت قوات التحالف العريب بقيادة اململكة
العربية السعودية وقوات دعم الرشعية يف
اليمن تقدمها يف الساحل الغريب اليمني.
وشنت القوات هجوما مباغتا وواسعا بإسناد
طريان قوات التحالف العريب عىل مديرية
حيس وحررت عدد من القرى واملناطق
التابعة لها بدعم كبري من القوات املسلحة
اإلماراتية يف رضبة كبرية ملليشيات الحويث
اإليرانية كبدتهم خسائر فادحة يف األرواح
والعتاد وأسفرت عن أرس البعض منهم.
وتواصل القوات تقدمها تجاه مركز حيس
والذي يبعد عنهم حوايل  8كيلومرتات.
وميثل تقدم قوات التحالف العريب وقوات
دعم الرشعية نحو مديريه حيس ومديريه
تعز إنجازا عسكريا كبريا نحو التحرير الكامل
لليمن من مليشيات الحويث اإليرانية إضافه
إىل قطع اإلمدادات عنهم.

مقتل أكثر من 30
حوثيا في غارات جوية
لقوات التحالف العربي
شنت قوات التحالف العريب بقيادة اململكة
العربية السعودية وبدعم من القوات املسلحة
اإلماراتية غارات جوية يف جبهة حيس أسفرت
عن مقتل أكرث من  30من مليشيا الحويث
اإليرانية منهم قيادات بارزة أبرزهم القيادي
الحويث النقيب نبيل عبدالرحمن الجامعي
نجل وكيل محافظ الحديدة عضو اللجنة
الثورية الحوثية .وتواصل القوات املسلحة
اإلماراتية تنفيذ عملية اإلسناد الناري الذي
توفره لقوات دعم الرشعية يف اليمن خالل
تقدمها نحو مديرية حيس.

الحزم واألمل

الرئيس اليمني :الخالص من
العصابات الحوثية المارقة
الخيار األوحد لبناء اليمن الجديد

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن الخالص
من العصابات الحوثية املارقة هو الخيار األوحد لبناء
اليمن االتحادي الجديد.
وأشاد هادي  -خالل اتصال هاتفي مع محافظ
الجوف اللواء أمني عيل العكيمي  -بالتضحيات
البطولية التي يقدمها القادة امليدانيون والضباط
وضباط الصف والجنود واملقاومة الباسلة من األبطال

االشاوس يف محراب العزة والكرامة والدفاع عن
األرض والعرض بدعم وإسناد من قوات تحالف دعم
الرشعية يف اليمن بقيادة اململكة العربية السعودية.
أن الرئيس هادي دعا خالل االتصال إىل “مواصلة
النرص عىل العصابات الحوثية املارقة املوالية للنظام
اإليراين التي انقلبت عىل التوافق وغدرت بالوطن
والشعب اليمني ملصلحة أجندة ايران الدخيلة

القوات المسلحة والمقاومة
اليمنية تقطع خط امداد ميليشيا
الحوثي بين تعز والحديدة
نجح أفراد القوات املسلحة االماراتية واملقاومة
اليمنية يف قطع خط امداد ميليشيات الحويث
االنقالبية بني تعز والحديدة جنوب مدينة
حيس يف إطار تأمني املناطق املحررة يف الساحل
الغريب مخلفة عرشات القتىل بني صفوف
املليشيات الحوثية.
وقال مصدر مسئول بالقوات املسلحة ان القوات

االماراتية مع قوات املقاومة اليمنية قامت بتمشيط
ومداهمة اوكار املليشيات واماكن متركزهم رشق
الخوخه باتجاه حيس وبني املزارع رشق منطقة
موشج وحيس سامل ومنطقة الزهاري وقرية
السويدية والقتىل بالعرشات بني صفوف املليشيات
الحوثية االيرانية .
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سفراء دول التحالف
يدينون استمرار
مليشيات الحوثي
في جرائم القتل
أعرب سفراء دول التحالف لدعم الرشعية يف
اليمن واملالحق العسكريون عن إدانتهم الشديدة
الستمرار ميليشيات الحويث املدعومة من إيران يف
جرائم القتل وترويع اآلمنني وتصفية السياسيني
اليمنيني وبشكل عشوايئ يف صنعاء .
كام عربوا خالل اجتامعهم يف مقر وزارة الخارجية
السعودية بالرياض عن إدانتهم الستمرار
امليليشيات الحوثية يف حصار املدن وتجنيد
األطفال وخرق القانون الدويل اإلنساين عالوة عىل
استمرارها يف تهديد اململكة عرب إطالق الصواريخ
الباليستية عىل مدنها وتهديد امليليشيات ألمن
وسالمة املمرات البحرية .وجدد سفراء دول
التحالف إدانتهم إليران واستمرار تدخلها يف
اليمن لتسعري األزمة عرب مليشيات االنقالبيني

ومدها باألسلحة والذخائر والصواريخ الباليستية
يف انتهاك صارخ لقرارات مجلس األمن رقم 2216
و .2231
وأدان املجتمعون استمرار ميليشيات الحويث يف
رفض الحل السيايس وجهود مبعوث األمني العام
لألمم املتحدة إىل اليمن إسامعيل ولد الشيخ
أحمد الذين أكدوا دعمهم لجهوده الرامية إىل
بلوغ الحل السيايس القائم عىل املرجعيات الثالث
وهي املبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني
الشامل وقرار مجلس األمن  2216مع التأكيد
عىل استمرار التعاون والتنسيق بني دول التحالف
لدعم الرشعية يف اليمن واملبعوث األممي مبا يف
ذلك مقرتحه الخاص مبيناء الحديدة ويف إطار
الحل السلمي املنشود.

وعىل صعيد الجهود اإلنسانية ،عرب املجتمعون
عن استنكارهم وشجبهم الستمرار مليشيا الحويث
يف تعطيل وصول املساعدات اإلنسانية إىل العديد
من املناطق يف اليمن واالستيالء عليها  ،مام أدى
إىل تردي الحالة اإلنسانية يف تلك املناطق .وشدد
املجتمعون عىل استمرار جهود قوات التحالف
لتوفري ممرات آمنة ،وتسهيل دخول املساعدات
اإلنسانية والشحنات التجارية لكافة مناطق
اليمن دون استثناء .وبحث سفراء التحالف خالل
االجتامع املستجدات عىل الساحة اليمنية ثم
استعراض الجهود القامئة لتحالف دعم الرشعية يف
اليمن ,عىل مساراتها الثالثة السياسية والعسكرية
واإلنسانية مبا يف ذلك جهود التنسيق والتشاور
القائم مع األطراف الدولية الفاعلة.

السفير السعودي باليمن يلتقي قائد
قوات التحالف في عدن
زار سعادة محمد آل جابر سفري اململكة العربية
السعودية لدى اليمن مقر قيادة التحالف
العريب يف عدن حيث التقى قائد قوات التحالف
العريب يف عدن.
وتم خالل اللقاء استعراض الخطط التنموية
إلعادة اإلعامر يف املناطق املحررة ورفع املعاناة
عن الشعب اليمني جراء حصار ميلشيات الحويث
اإليرانية كام تم التطرق إىل دور التحالف العريب
يف دعم الرشعية ومحاربة اإلرهاب وحفظ األمن
واالستقرار.

واطلع سعادة السفري السعودي عىل الدور
اإلنساين واإلغايث والتنموي الكبري الذي يقوم به
الهالل األحمر اإلمارايت ومركز امللك سلامن يف
اليمن من خالل التخفيف عن األشقاء اليمنيني
قسوة الظروف املعيشية الصعبة التي فرضها
حصار ميلشيات الحويث اإليرانية.
وأشاد السفري السعودي بالجهود اإلنسانية
واإلغاثية التي يقوم بها الهالل األحمر اإلمارايت
عرب تقديم كل ما من شأنه أن يلبي احتياجات
األشقاء يف اليمن.
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قيادي حوثي
يعلن استسالمه
ويسلم نفسه
للقوات اإلماراتية
ويدعو لالنضمام
لقوات الشرعية
أعلن قيادي حويث مسؤول عن جبهة
حيس والخوخة يف اليمن استسالمه
وتسليم نفسه للقوات اإلماراتية كام أبدى
استعداده للعمل مع قوات التحالف
العريب بقيادة اململكة العربية السعودية.
وقال القيادي الحويث املستسلم الشيخ
حمري ابراهيم إنه يدعو أبناء قبيلته إىل
االنضامم إىل قوات دعم الرشعية يف
اليمن والتصدي مليلشيات الحويث اإليرانية
لتحرير كامل ربوع اليمن .وكشف خالل
مقابلة مع وكالة أنباء اإلمارات «وام» ان
ميلشيات الحويث االيرانية تجرب األهايل
عىل االنضامم لها وتتخىل عنهم وترتكهم
يف معاناة كام تدفع باألطفال إىل ساحات
القتال وتضعهم يف الصفوف األمامية يف
املعركة .وأضاف « من يرفض االنضامم إىل
ميلشيات الحويث اإليرانية يتم استهدافه
وطرده من املنطقة وترشيده مع ارسته».
وعن تفاصيل استسالمه للقوات اإلماراتية
قال إن القوات استقبلته بأخالق رفيعة
وعاليه وتعاملت معه بشكل جيد متوجها
بالدعوة إىل كل من يقاتل إىل جانب
ميلشيات الحويث اإليرانية إىل الرتاجع عن
هذا الطريق والعودة إىل الحق واالنضامم
إىل قوات الرشعية يف اليمن.
وتوجه برسالة إىل الشعب اليمني برضورة
الوقوف وقفة رجل واحد ضد هذه
امليلشيات الحوثية اإليرانية التي عثت
خرابا وفسادا يف األرايض اليمنية مؤكدا
أن قوات التحالف العريب بقيادة اململكة
العربية السعودية تقرتب من النرص وهي
عىل الحق ويجب علينا جميعا الوقوف إىل
جانبها ودعم قوات الرشعية يف اليمن من
أجل تحرير كامل األرايض من املليشيات
الحوثية اإليرانية.

الحزم واألمل

قوات الشرعية في اليمن تتقدم
إلى حيس تحت غطاء جوي من
القوات المسلحة اإلماراتية

تواصل قوات الرشعية يف اليمن تقدمها مبساندة
من قوات التحالف العريب بقيادة اململكة العربية
السعودية تجاه مديرية حيس يف محافظة
الحديدة غريب اليمن تحت غطاء جوي من طريان
القوات املسلحة اإلماراتية حيث قطعت خط
إمداد ميلشيات الحويث اإليرانية االنقالبية بني تعز
والحديدة جنوب مدينة الحيس.
وتقدمت القوات عرب طريق املخا باتجاه املزارع

املحاذية للخط الرابط بني حيس وتعز وقامت
بتمشيطها .ومتكنت وحدات القوات املسلحة
اإلماراتية من تأمني الطريق وقطع اإلمدادات
القادمة للميلشيات الحوثية اإليرانية وتم أرس
العرشات من عنارص امليلشيات خالل عمليات
استعادة السيطرة عىل عدد من القرى يف املنطقة
كام تم خالل عمليات التمشيط االستيالء عىل
عدد من الدبابات والعربات العسكرية.

القوات المسلحة اإلماراتية تؤمن
توصيل المساعدات اإلنسانية في
الساحل الغربي اليمني
تواصل قوات التحالف العريب بقيادة اململكة
العربية السعودية جهودها اإلنسانية يف عمليه
« إعادة األمل « حيث تقوم القوات املسلحة
اإلماراتية بتأمني توصيل املساعدات اإلنسانية
للمحتاجني يف املناطق املحررة عىل الساحل
الغريب اليمني .وتقوم القوات املسلحة اإلماراتية
بدور كبري دعام لليمن الشقيق لتخليصه من
املخطط اإليراين اإلرهايب عرب مليشيات الحويث
االنقالبية حيث يتواكب التحرير مع العمليات
اإلنسانية األساسية والرضورية إلغاثة األشقاء

ودعمهم عىل تجاوز الظرف العصيب الذي ميرون
به .وتسطر دولة اإلمارات مالحم إنسانية ال مثيل لها
عىل الساحل الغريب لليمن بعد تطهريه من ميلشيات
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القوات اإلماراتية وقوات دعم الشرعية
تواصالن السيطرة على "معسكر خالد"
االستراتيجي باليمن

تواصل القوات املسلحة اإلماراتية وقوات دعم
الرشعية يف اليمن إحكام السيطرة عىل معسكر
خالد بن الوليد يف اليمن الذي يعد أحد أهم وأكرب
املعسكرات وأقوى التحصينات التي حررتها قوات
التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية
من أيدي املليشيات الحوثية اإليرانية باعتباره
ميثل الخط الدفاعي األول عن الطريق الرئييس
واالسرتاتيجي الرابط بني “ تعز “ و” الحديدة “ .
وميثل سقوط معسكر خالد بيد الرشعية اليمنية
أهمية اسرتاتيجية وتكتيكية ليكون نقطة انطالق

هامة للبدء بعمليات أخرى.
يذكر أن معسكر خالد بن الوليد تبلغ مساحته 12
كيلو مرتا مربعا تقريبا ويقع يف مفرق املخا غرب
تعز وعىل مفرتق الطرق الرابطة بني محافظتي
تعز والحديدة غرب اليمن.
ويسهل املعسكر الطريق لفك الحصار عن
محافظة تعز من املحور الغريب ويبعد عن مدينة
تعز مبسافة  60كلم وعن مدينة املخا  40كلم
ويعد الخط الدفاعي الثاين عن ساحل املخا وعن
األهداف الحيوية والهامة يف املدينة.

الحويث اإليرانية وتوزيع املساعدات اإلنسانية واملواد
اإلغاثية عىل سكان املناطق املحررة الذين ترضروا من
الحصار الحويث اإليراين وذلك بعد االنتصارات الكبرية
التي حققتها قوات التحالف العريب بقيادة اململكة
العربية السعودية.
ويأيت ذلك يف إطار حرص القيادة الرشيدة لصاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
«حفظه الله» عىل دعم الشعب اليمني الشقيق
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة بالوقوف إىل جانب األشقاء يف اليمن
ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
ممثل الحاكم يف منطقة الظفرة رئيس هيئة الهالل
األحمر اإلمارايت لعملية توزيع هذه املساعدات
التي يتواصل زخمها يوما بعد يوم .وقامت هيئه
الهالل األحمر اإلمارايت بتوزيع  /10/آالف سلة
غذائية عىل املناطق املحررة للساحل الغريب من
ميلشيات الحويث اإليرانية .وتوجه األهايل بالشكر
والتقدير إىل دولة اإلمارات عىل دعمها الكبري
لألرس اليمنية والحرص املستمر عىل رفع املعاناة
عنهم  ..مؤكدين أن التحالف العريب لدعم الرشعية
يف اليمن بقيادة اململكة العربية السعودية ساهم
يف عودة الحياة مرة أخرى إىل املدن اليمنية بعد
تحريرها من ميلشيات الحويث.

وصول سفينة
إماراتية إلى
ميناء المكال
تحمل مساعدات
غذائية وخيام

وصلت اىل ميناء املكال اليوم سفينة شحن
إماراتية تحمل عىل متنها مساعدات
غذائية وخيام مقدمة من دولة االمارات
إىل أهايل محافظة حرضموت وذلك
امتدادا لحملة املساعدات االغاثية
االماراتية املقدمة إىل أهايل املحافظة
اليمنية .
تأيت املساعدات يف إطار الجهود الذي
تبذلها دولة اإلمارات عرب ذراعها االنساين
هيئة الهالل االحمر يف “عام زايد” دعام
لليمن وشعبها عرب قطاعات عدة أهمها
القطاعات الصحية واإلنسانية والخدماتية
والتي تتصل بحياة الناس ومعيشتهم
بعدما أرهقتهم الظروف الصعبة
واالنهيار االقتصادي جراء الحرب التي
تشنها ميليشا الحويث عىل الشعب اليمني
الشقيق .
وأكد عبدالعزيز الجابري رئيس فريق
الهالل األحمر اإلمارايت بحرضموت حرص
دولة اإلمارات عىل مواصلة دعمها اإلغايث
واإلنساين للمواطنني اليمنيني خالل األزمة
التي متر بها بالدهم تنفيذا لتوجيهات
قيادة الدولة الرشيدة لتقديم كل ما من
شأنه أن يلبي احتياجات األشقاء يف اليمن
من مساعدات إغاثية وتنموية.
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القوات المسلحة اإلماراتية تؤمن وتنظم
عمليات الصيد في الساحل الغربي اليمني
تقوم القوات املسلحة اإلماراتية العاملة ضمن
التحالف العريب لدعم الرشعية يف اليمن بتنظيم
وتأمني عملية الصيد يف الساحل الغريب اليمني عرب
استحداث سلسلة من اإلجراءات املبتكرة التي
حظيت برتحيب كبري من جموع الصيادين.
وحرصت القوات املسلحة اإلماراتية عىل استحداث
استامرات تسجيل للصيادين يف الساحل الغريب
اليمني تشمل بيانات شاملة وتفصيلية عنهم مع
تنفيذ عملية الرتقيم لقوارب الصيادين وصوال إىل
اصدار تسجيل ملكيات قوارب الصيد للصيادين
التي تخول لهم عملية الصيد.
ورصدت وكالة أنباء اإلمارات «وام» اإلجراءات
التنظيمية الخاصة بالصيادين حيث أكد عدد من
الصيادين من الساحل الغريب اليمني أن قوات
التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية
والقوات الرشعية يف اليمن وعقب تحرير مناطق
عدة يف الساحل الغريب اليمني حرصت عىل
دعم الصيادين وتنظيم عملية الصيد وإعادة
حركة الرشاء يف السوق .وأشاروا إىل أنه وخالل
فرتة وجود امليلشيات الحوثية توقفت عملية
الصيد بشكل كامل يف الساحل الغريب حيث عاىن
الصيادون كثريا ً من عدم قدرتهم عىل العمل
وتلبية احتياجاتهم املعيشية اليومية ..متوجهني

بالشكر إىل قوات التحالف العريب عىل هذه
اإلجراءات التنظيمية التي تتم من أجل عودة
حركة الصيد مرة أخرى إىل الساحل الغريب اليمني.
وتوجه هاشم محمد الرفاعي مسؤول الصيادين
يف مدينة املخا بالشكر إىل قوات التحالف العريب
وقوات دعم الرشعية يف اليمن عىل تحرير املدينة
من امليلشيات الحوثية اإليرانية ..مشريا إىل ان
أهايل مدينة املخا عانوا كثريا ً خالل الفرتة املاضية

إىل أن متت عملية تحرير املدينة وعادت الحياة
مرة أخرى إليها.
وقال إن اإلجراءات التنظيمية التي تقوم بها قوات
التحالف العريب لعودة حركة الصيد مرة أخرى إىل
الساحل الغريب اليمني تحظى برتحيب كبري من
الصيادين خاصة وأنها توفر لهم إطارا تنظيمياً
مثالياً لعمليات الصيد وتؤمن لهم مصدر رزق
ثابت مع عودة حركة الصيد.
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بإسناد ودعم قوات التحالف العربي  “ :الجيش الوطني”
يحرر مواقع استراتيجية بمديرية الصلو في تعز

متكن الجيش الوطني اليمني بدعم وإسناد كبري
من قوات التحالف العريب بقيادة اململكة العربية
السعودية من تحرير مواقع اسرتاتيجية جديدة يف

مديرية الصلو مبحافظة تعز.
فقد متكنت القوات من تحرير مناطق املنية
والحود وسوق الرشف وبيت القايض وصوال إىل

القوات المسلحة اإلماراتية
تقصف مركزا للقيادة واالتصاالت
تابعة لميلشيا الحوثي

قصفت القوات املسلحة اإلماراتية املشاركة ضمن
قوات التحالف العريب بقيادة اململكة العربية
السعودية مركزا للقيادة واالتصاالت تابع ملليشيات
الحويث اإليرانية يف مديرية حيس باليمن.
ويعد املركز أحد املواقع االسرتاتيجية الهامة حيث
يضم مخازن لألسلحة والذخائر ويؤثر تدمريه عىل
التواصل بني مسلحي ميلشيات الحويث يف مواقعهم

باملديرية .وتأيت هذه العملية يف إطار عملية اإلسناد
الناري التي تنفذها قوات التحالف لدعم قوات
الرشعية يف اليمن خالل تقدمها يف مديرية حيس.
ويف اإلطار ذاته قصفت طائرات القوات املسلحة
اإلماراتية سيارة محملة بالذخائر واألسلحة تابعة
مليلشيات الحويث اإليرانية يف جنوب مديرية حيس.

مدرسة النجاح أهم معاقل املليشيات الحوثية
اإليرانية يف “الصلو”  ..فيام متكن لواء مدرع بالجيش
الوطني من التقدم مبساندة قوات التحالف وتحرير
عدة قرى ومواقع يف جبهة الصلو منها العقيبة وراس
النقيل ومواقع تبة املنية واالكيمتني وراس بركة وقرية
املنفرين وذي عسق والحود عقب معارك عنيفة
خاضتها ضد املليشيات الحوثية االيرانية يف ظل
تدين الحالية املعنوية لديها نتيجة انقطاع اإلمدادات
والتعزيزات و الخسائر البرشية يف صفوفها.
وتهدف العملية العسكرية الواسعة التي أعلن عنها
الجيش الوطني اليمني بدعم قوات التحالف العريب
إىل فك الحصار املفروض من قبل مليشيات الحويث
االيرانية عىل مدينه تعز منذ ثالث سنوات.

قوات التحالف
العربي تقصف
آلية عسكرية
تابعة لميلشيات
الحوثي اإليرانية
قصفت طائرات قوات التحالف العريب آلية
عسكرية تابعة مليلشيات الحويث اإليرانية
قرب مديرية حيس التابعة ملحافظة
الحديدة .وكانت اآللية تستخدمها ميلشيات
الحويث اإليرانية كمنصة إلطالق صواريخ
يف منطقة حيس .وتواصل قوات التحالف
العريب بقيادة اململكة العربية السعودية
وبدعم كبري من القوات املسلحة اإلماراتية
تنفيذ عملية اإلسناد الناري لقوات الرشعية
يف اليمن خالل تقدمها نحو مديرية حيس.
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« المخا » تبصر النور
وتتخلص من
« الظالم الحوثي »

بعد فرتة عاشتها مدينة املخا الساحلية يف ظالم
دامس بسبب ميلشيات الحويث اإليرانية أبرصت
محطة املخا البخارية إلنتاج الكهرباء النور بعد
تحرير املدينة وعادت للعمل عىل مدار  24ساعة
لتزود املدينة بالكهرباء وتسهم يف عودة وترية
الحياة إىل طبيعتها.
وقال املهندس ناجي جعفر قاسم نائب مدير
محطة املخا البخارية إلنتاج الكهرباء إن هذه

هبت نسائم الحرية على مناطق
الساحل الغربي اليمني المحررة
على أيدي قوات التحالف العربي
بقيادة المملكة العربية السعودية
لدعم الشرعية في اليمن  ..وعادت
البسمة مرة أخرى ترتسم على وجوه
األطفال اليمنيين بعد أن طمست
عنهم ميلشيات الحوثي اإليرانية
البراءة وطوقت أعناقهم بغالل الظلم
والكراهية.

املحطة الرئيسية الذي تم بناؤها منذ أكرث من بناء وتأهيل املحطة بواسطة هيئة الهالل األحمر
 30عاما توقفت عن العمل عام  2015بعد اإلمارايت يف شهر مارس من العام املايض .. 2017
دخول امليلشيات الحوثية اإليرانية إىل املدينة الفتا إىل أن املحطة تعمل بطاقة تبلغ نحو 160
وما صاحب ذلك من دمار وخراب ملدينة املخا ميجاوات وتضم  4وحدات تعمل كل وحدة
الساحلية.
بطاقة  40ميجاوات.
وأوضح قاسم أنه بعد دخول قوات دعم الرشعية وعن آلية عمل املحطة  ..أوضح املهندس قاسم
يف اليمن إىل املدينة وتحريرها بدعم كبري من الذي يعمل يف املحطة منذ عام  1987أن املحطة
القوات املسلحة اإلماراتية متت عملية إعادة تضم  4وحدات تحلية تعمل عىل إنتاج املياه
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املقطرة ومن ثم تتجه هذه املياه إىل وحدات
إلزالة األمالح ثم إىل الغالية التي تحولها
لبخار يعمل عىل تشغيل املولد إلنتاج الطاقة
الكهربائية.
ولفت إىل أنه يتم تكثيف البخار الخارج من
املحطة إلنتاج مياه خالية من املعادن وتتم هذه
الدورة بشكل مستمر ليتم توليد الكهرباء عىل
مدار  24ساعة.
وأشار إىل أن املحطة ال تعمل اآلن بكامل طاقتها
كون الخطوط واالبراج املوصلة للمحطات
األخرى غري مهيأة الرتباطها مبناطق أخرى ..
معربا عن أمله أن يتم تحرير ربوع األرايض
اليمنية كافة من ميلشيات الحويث اإليرانية.
وعانت محطة املخا البخارية إلنتاج الكهرباء من
اإلهامل خالل سيطرة امليلشيات الحوثية عىل
املدينة إىل جانب نهبهم معداتها وأجهزتها  ..غري
أن هيئة الهالل األحمر اإلمارايت أنقذت املوقف
عقب تحرير مناطق الساحل الغريب وتدخلت
بشكل فوري إلعادة صيانة املحطة والشبكة
الداخلية للمدينة وذلك خالل وقت قيايس.
وأكد عدد من أنباء مدينة املخا أن عودة محطة
املخا البخارية للعمل من جديد وإنتاج الكهرباء
كان مبثابة عودة الحياة لهم كونها تغذي كامل
بيوت ومرافق املدينة بالكهرباء وكذلك يعتمد
عليها أصحاب األعامل املختلفة يف املدينة.
وتوجه عادل ابراهيم راشد من أبناء مدينة املخا
بالشكر إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة وهيئة
الهالل األحمر عىل إعادة تأهيل وتجهيز املحطة
البخارية واملساهامت الكبرية التي قدمتها الهيئة
وأدت إىل إعادة تشغيل هذه املحطة الحيوية
من جديد.
وأشار إىل أن هذه املحطة تعتمد عليها
كافة مرافق املدينة بشكل كامل من منازل
ومستشفيات ومحال تجارية  ..مؤكدا أن دولة
اإلمارات ساهمت يف إعادة الحياة مرة أخرى إىل
سكان املدينة مع تشغيل هذه املحطة الحيوية.
وقال جعفر قاسم من أبناء مدينة املخا إن الحياة
دبت مرة أخرى يف مختلف املرافق الحيوية مبدينة
املخا مبحافظة تعز مع عودة محطة املخا البخارية
إلنتاج الكهرباء إىل العمل مرة أخرى  ..مشريا
إىل هذه املحطة تغطي مختلف مناطق املدينة

بالكهرباء وتعد رشيانا أساسيا ال غني عنه » .
وأوضح أن محطة املخا البخارية تغذي مستشفى
املخا العام بالكهرباء بشكل متواصل وعىل مدار
 24ساعة ومع األعداد الكبرية التي تتوافد عىل
هذه املستشفى من أبناء الشعب اليمني يعد
وجود هذه املحطة رضورة قصوى من أجل
تزويد املستشفى بالكهرباء الالزمة الستمرار
عملها عىل الوجه األكمل.
وعززت دولة اإلمارات عطاءها اإلنساين يف
اليمن خالل العام املايض  2017حيث برزت
 6قطاعات رئيسية ساهمت اإلمارات ممثلة
بهيئة الهالل األحمر يف تنميتها بعد الدمار الذي

خلفته مليشيات الحويث اإليرانية حيث شملت
هذه القطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة
واألمن واإلغاثة إضافة إىل برامج اإلسكان.
وعىل مستوى قطاع الطاقة شهد عام 2017
تقديم مساعدات عاجلة لتوفري  100ميجاواط
إضافية بقيمة  50مليون دوالر «  183.5مليون
درهم» كام تم افتتاح محطة املخا البخارية
بعد إعادة تأهيلها ومرشوع تعزيز وتقوية خط
كهرباء منطقة الريان رشق املكال ومحطة كهرباء
محافظة «لحج» بطاقة  10ميغاوات.

40

العدد  553فــبرايـر 2018

الحزم واألمل

القوات المسلحة اإلماراتية تواصل تطهير الساحل
الغربي اليمني من ألغام ميلشيات الحوثي

واصلت الفرق الهندسية التابعة للقوات املسلحة
اإلماراتية العاملة ضمن التحالف العريب لدعم
الرشعية يف اليمن بقيادة اململكة العربية
السعودية  ..متشيط مناطق الساحل الغريب
اليمني وذلك يف إطار العمليات املستمرة التي
يتم تنفيذها لنزع األلغام من املناطق املختلفة
لحامية أرواح الشعب اليمني.
ورصدت وكالة أنباء اإلمارات “ وام “ ميدانيا
عملية نزع األلغام والتخلص منها والتي قامت
ميلشيات الحويث اإليرانية بزرعها يف العديد من
املناطق بهدف استهداف املدنيني.

وعملت الفرق الهندسية التابعة للقوات املسلحة
اإلماراتية وقوات دعم الرشعية يف اليمن عىل
تجميع كميات من األلغام والصواريخ والقذائف
والعبوات الناسفة وتفجريها يف منطقة أمنة.
وتتنوع أشكال األلغام التي يقوم الحوثيون بزرعها
فمنها ما هو صناعة يدوية عىل شكل صخور
إذا كانت املنطقة جبلية وعىل شكل كتل رملية
باإلضافة إىل األلغام املعروفة األخرى بكافة أنواعها.
وتتعمد ميلشيات الحويث اإليرانية زرع األلغام
والعبوات الناسفة بشكل عشوايئ يف الطرقات
واملنازل واملزارع من املناطق التي يتم طردها

منها دون مراعاة للمدنيني من أطفال وشباب
ونساء وكبار السن .وتسببت ألغام ميلشيات
الحويث اإليرانية يف سقوط مئات الضحايا من
الشعب اليمني من شباب ونساء وأطفال وشيوخ
كام تسببت أيضا يف إعاقات أبدية فالعديد من
األطفال تعرضوا لبرت أيديهم وأقدامهم بسبب
األلغام وخرس العديد منهم عوائلهم أيضا بسبب
ألغام ميلشيات الرش الحوثية اإليرانية.
وتوجه أهايل الساحل الغريب اليمني بالشكر إىل
دولة اإلمارات وقوات التحالف العريب الذين
أخذوا عىل عاتقهم القيام بهذه املهمة الصعبة
واملحفوفة باملخاطر وكل ذلك يف سبيل توفري
األمن واألمان للشعب اليمني والتخفيف من
أوجاعه واالمه فهم خري مثال للتضحية والوفاء
والعطاء .وقالوا  “ :إن ألغام ميلشيات الحويث
اإليرانية تسببت يف معاناة كبرية للعديد من
األرس اليمنية التي خرست عوائلها وفقدت
أبناءها وخرست مصدر رزقها بسبب التعرض
إلعاقات أبدية  ..معربني عن أملهم أن يتم تطهري
كامل ربوع األرايض اليمنية من ميلشيات الحويث
اإليرانية.

41

هــــدنـــــة

أنـانـيـــة قائــــد

بقلم  :أمل بنت فهد
كاتبة سعودية

بقدر ما يبدو اإليثار سلوك نبيل ،إال
أن األنانية ليست في كل أحوالها
رذيلة ،أو سيئة ،بل إنها في بعض
المواقف تعتبر قمة الفضيلة
وغاية والذكاء ،أتدري لماذا؟

ألن األنانية تعني تقديم مصلحتك الشخصية
أوالً ،تعني أن تكون رغبتك أولوية ليس
قبلها قبل ،وهنا تحديدا ً البد أن تعرف أن
تقديم نفسك قبل كل يشء أمر صحي يف
بعض املواقف ،ألنك حني تكون جائعا ً
فأنت لست يف أحسن أحوالك لتقدم شيئا ً
صالحا ً ،ويف حال كنت مكبوتا ً أو محروما ً،
فإنك غري صالح للتعاطي مع املواقف ،ويف
بعض األحوال جاهزيتك رشط إلمتام املهمة
عىل أكمل وجه ،وإذا مل تكن جاهزا ً فإن
اإلخفاق سيؤثر عىل من حولك ،وعىل األداء
وجودته ،بعض األمور متثل ضغط هائل
لست مكلفا ً بتحمله ،لذا ال تخجل من أنانية
تخدمك أنت وبالتايل تخدم الصالح العام،
وميكن فهمها حني تكون يف مواجهة إنقاذ
أحدهم من حريق ،أو اختناق ،فإنك مجرب
عىل تأمني نفسك أوالً ،ليك تتمكن من إنقاذ
حياة اآلخر ،ألنك لو قدمت اإليثار يف غري
محلة ،تكون الخسارة روحك مع روحه،
لذا تحتاج أن تكون جاهزا ً وأن تكون آمنا ً
لتتمكن من تقديم املساعدة ،تتنفس أنت
أوالً ،ثم تلتفت لآلخر ،لكن لو فعلت العكس
سيختنق الجميع.
ذاك هو الوجه املرشق لفضيلة األنانية يف
بعض األمور ،لكن وجهها املظلم واألشد
سوادا ً ،حني تكون مسؤوالً ،أبا ً كنت أم مديرا ً
أم قائدا ً ،فإنها أبشع أنانية ميارسها اإلنسان،
فاألب األناين يدمر أهله ،لص رخيص يرسق
رشع
حياة أرسته ،واملدير األناين باب فساد يُ َ
رشع قانون الغاب
عىل مرصاعيه ،ألنه من ّ
يف منشأته ،فالقوي سيسحق الضعيف ،وكل
موظف حينها سيخدم أجندته الخاصة التي
تضمن نصيبه ،أما القائد األناين فإنه األسوأ
عىل اإلطالق ،لن تجد تأثريا ً أكرث بشاعة
من تأثريه ،ألنه حني يعيش من أجل ذاته،

ومن أجل عرشه ،فإنه يحرق شعبا ً بأكمله،
ويذبح وطنه بسكني ليست حادة ،إمعانا ً
يف التعذيب ،ألن القائد البد أن يكون وطنيا ً
أكرث من الوطنية نفسها ،يؤمن بالوطن إميانا ً
مطلقا ً ،ال تردد فيه ،وال هوادة ،فلكل وطن
جناحني ،شعب وقائد ،البد أن تكون الحركة
بينهام متناغمة ،ومتفاهمة ،ألن الهدف
تفادي السقوط ،معالجة االهتزاز ،الهروب
من الخطر ،التحليق عاليا ً ،ومتى اختل
أحدهام فإن النهاية تقرتب ،نهاية مخزية،
كتب عنها التاريخ ،واليزال الحارض يكتب
ويرصد كيف تنهار دول تورطت بقائد أناين،
كلام تحرك انتفخ ،وسحب دولته للهاوية.
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تركيا ترسي عقودا على شركات
«يوروسام» و «أسلسان» و «روكستان»
أرست تركيا مؤخرا عقدا عىل رشكات «يوروسام» و
«أسلسان» و «روكستان» إلجراء دراسة حول «نظام
الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الرتيك البعيد
املدى» ،وجرى ترسية العقد املذكور أثناء اجتامع
الرئيس الرتيك رجب طيب إردوغان مع نظريه الفرنيس
إميانويل ماكرون يف العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا،
وذلك يف إطار الرغبة املتبادلة يف تعزيز أوارص التعاون
العسكري والتقني بني الدولتني.
وتهدف هذه الدراسة ،التي من املتوقع أن تستغرق
 18شهرا ،إىل إعداد عقد تطوير وإنتاج النظام
املذكور الذي يستهدف تلبية متطلبات سالح الجو
الرتيك .وجرى ترسية العقد مبعرفة «وكالة الصناعات
الدفاعية» املسؤولة عن مشرتيات األسلحة برئاسة
الرئيس إردوغان وبالتعاون مع الرشكتني الرتكيتني
«أسلسان» و «روكستان» والكونسورتيوم الفرنيس-
اإليطايل «يوروسام» بدعم من رشكتي MBDA
و  Thalesوتسعى الدراسة املذكورة إىل متهيد
الطريق أمام إطالق «برنامج الدفاع الجوي والدفاع

الصاروخي الرتيك البعيد املدى» الذي تشارك فيه
ثالث دول ،وسيكون النظام جاهزا خالل السنوات
الخمس القادمة ،وسيكون مزودا بأحدث التقنيات
العسكرية القادرة عىل مواجهة أي تهديدات صعبة
مثل الطائرات الشبح واملركبات الجوية اآللية (غري
املأهولة) وصواريخ كروز ،عالوة عىل الصواريخ
الباليستية .ومن املتوقع أن يلبي النظام املتطلبات
األساسية للقوات الجوية الرتكية ،وأن يضمن لرتكيا

استخدام مكثفات شركة «جنرال
أتوميكس» في حماية القوات
أعلنت رشكة «جرنال أتوميكس إلكرتوماجنيتيك
سيستمز»( )GA-EMSمؤخرا أنها حصلت عىل عقد
من «مديرية األسلحة السلمية املشرتكة» Joint Non-
 )Lethal Weapons Directorate (JNLWDعرب
«كونسورتيوم تقنية املعدات الحربية» التابع لوزارة
الدفاع لتطوير وإمداد املكثفات املتطورة ذات الطاقة
العالية متهيدا لدمجها مع «نظام إيقاف املركبات
سابق التثبيت» Pre-Emplaced Vehicle Stopper
 (PEVS) systemغري املميت بهدف حامية القوات
وعمليات نقاط التفتيش عىل املركبات.
ورصح نك بوتيش ،نائب رئيس مجلس إدارة رشكة
«جرنال أتوميكس إلكرتوماجنيتيك سيستمز» لشؤون

أنظمة الدفاع الصاروخي والفضايئ ،بأن «الرشكة
تواصل العمل عىل تطوير التقنيات الخاصة بأجهزة
التكثيف التي تخدم عددا متزايدا من التطبيقات
واالستخدامات مثل تطوير أنظمة التسلح السلمية
التي تعتمد عىل الطاقة املوجهة.وأوضح بوتيش أن
«نظام إيقاف املركبات السابق التثبيت» يتميز بقدرته
عىل تقديم الدعم الالزم للمهام املختلفة ،فضال عن
سهولة نقله تبعا لنوعية العمليات ،وهو ما يجعل
هذا الجهاز املدمج الصغري الحجم رضورة ال غنى
عنها .وتحرص الرشكة عىل استخدام التقنيات املتقدمة
وأساليب التصنيع الخاصة باملكثفات من أجل تطوير
أجهزة تكثيف ذات الطاقة العالية ،األمر الذي يعني

سيطرتها الكاملة عىل تشغيل النظام ،فضال عن
منح أنقرة خيارا سياديا متكنها من تحديد مستوى
مشاركتها يف العمليات العسكرية التي ينفذها حلف
شامل األطليس (الناتو) .ومن املتوقع أن يؤدي هذا
املرشوع املشرتك إىل دعم برنامج التطوير الجوي
والصاروخي الرتيك ،باإلضافة إىل فتح آفاق جديدة
أمام متطلبات التصدير وتعزيز أوارص التعاون بني
تركيا وإيطاليا وفرنسا عىل املدى الطويل.
تأمني قدرة كهربائية نابضة ميكن االعتامد عليها داخل
عبوة صغرية ميكن حملها ونقلها بكل يرس وسهولة.
ويعترب «نظام إيقاف املركبات السابق التثبيت»
 PEVS systemنظاما معد التثبيت سلفا مستقل
وغري متداخل يهدف إىل إيقاف املركبات بطريقة
مأمونة .فعندما تندفع املركبة عىل الطريق يصدر
الجهاز نبضات كهربائية مكثفة من أجل تعطيل
األجزاء الكهربائية للسيارة دون إلحاق الرضر بأي
من ركابها .ومن الجدير بالذكر أن رشكة «جرنال
أتوميكس إلكرتوماجنيتيك سيستمز» تعد إحدى
الرشكات العاملية الرائدة يف مجال تطوير املكثفات
العالية الطاقة وأجهزة الطاقة النابضة وتقنيات
الطاقة املوجهة لخدمة التطبيقات الخاصة باألنظمة
الدفاعية وخدمة بيئات التشغيل الصعبة ،وهي
األنظمة التي أثبتت جدارتها يف االستخدامات
العسكرية واملدنية عىل حد سواء.
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شركتا «باترا» و «ساب» توقعان عقدا مع البحرية
الفنلندية
وقعت رشكة «باترا» عقدا مع القوات املسلحة
الفنلندية لتحديث وإجراء العمرات الالزمة
للزوارق الهجومية الرسيعة من طراز «هامينا»
التابعة للجيش الفنلندي .ويأيت هذا العقد يف
سياق «برنامج تطوير األسلحة البحرية» بهدف
عمل العمرات الالزمة لصيانة الزوارق البحرية
من طراز «هامينا» بهدف املحافظة عىل القدرات
الدفاعية البحرية خالل الفرتة الزمنية الفاصلة بني أنظمة االستشعار واألسلحة وأنظمة االتصاالت ،إلنتاج وتسليم طوربيدها الجديد الخفيف الوزن
االستغناء عن خدمات الزوارق الهجومية الرسيعة عالوة عىل تحديث األنظمة وإدخال التعديالت لسالح اللبحرية الفنلندي .ويأيت هذا العقد يف
من طراز «روما»  Raumaوتدشني الرشب  2020من الفنية عىل الزوارق وإجراءعمرات الصيانة الالزمة إطار «برنامج تحديث الرسب  2000يف منتصف
زوارق كورفيت خالل العقد القادم .وتقدر القيمة لها .وباإلضافة إىل متديد العمر االفرتايض للزوارق العمر» Squadron 2000 Mid-Life Upgrade
اإلجاملية للعقد املذكور  -دون وضع أي بنود الهجومية ،ستكون الرشكة مسؤولة ،طبقا لنصوص  )Programme (SQ2000 MLUللزوارق الهجومية
اختيارية خاصة -بحوايل  170مليون يورو (دون العقد ،أيضا عن تطوير الزوارق املخصصة للحرب األربعة الرسيعة من طراز «هامينا» التابعة لسالح
الرضيبة املضافة) .ومن املتوقع أن يصل عدد األفراد ضد الغواصات .كام ستقوم رشكة «بارترا» أيضا البحرية الفنلندي .وينص العقد أيضا عىل قيام رشكة
الذين يتم االستعانة بهم لتنفيذ هذا الربنامج إىل بتجهيز الزوارق الهجومية من طراز «هامينا» ب «ساب» بتوريد إنتاجها من الطوربيدات الجديدة
«نظام التصويب الخاص بالتدريب عىل الحرب ضد الخفيفة الوزن وأنظمة الطوربيدات وتويل عملية
حوايل  300شخصا سنويا.
وستعمل رشكة «باترا» كمقاول رئييس للمرشوع الغواصات» الذي يساهم يف تدريب البحارة عىل إعداد الوثائق واملستندات ،باإلضافة إىل عمليات
التدريب والدعم .ومن املتوقع أن يبدأ التسليم هذا
مسؤول مسؤولية كاملة عن تصميم وإدارة الحرب ضد الغواصات بطريقة مرنة وغري مكلفة.
املرشوع .وينص العقد أيضا عىل تسليم عدد من عالوة عىل ذلك ،وقعت رشكة «ساب» عقدا العام.

شركة بومباردييه تعرض نموذجا للطائرة
 7000 Globalفي دبي ألول مرة
عرضت رشكتا بومباردييه و «جيتكس» منوذجا
للطائرة  Global 7000يف املطار الخاص برشكة
«جيتكس» يف ديب الشهر املايض .وتعترب تلك املرة
األوىل التي يتم فيها عرض منوذج بالحجم الطبيعي
للطائرة  Global 7000يف منطقة الرشق األوسط
بهدف تسليط الضوء عىل مميزات الطائرة من
حيث االتساع والفخامة والراحة ،باإلضافة إىل
مطبخها املتطور املجهز بالكامل.
وقد جرى إماطة اللثام عن الطائرة  7000يف
جنيف عىل هامش مؤمتر ومعرض الطريان
التجاري األورويب ()EBACEعام  ،2014ويصل

طول منوذج الطائرة إىل  32مرتا ،ويعكس
النموذج نسخة جديدة من الطائرة املذكورة.
وتعترب هذه الزيارة الحرصية لدولة اإلمارات أول
رحلة يقوم بها النموذج ملنطقة الرشق األوسط.
وقد أتاح منوذج الطائرة الفرصة أمام زوار املعرض
لالطالع عىل طول املقصورة بالكامل ،باإلضافة
إىل التقنيات املتطورة التي تتمتع بها مقصورة
القيادة ومطبخ الطائرة املجهزة بالكامل ،عالوة
عىل غرفة النوم الواسعة ومخزن العفش املوجود
يف مؤخرة الطائرة .وستكون الطائرة األوىل من
نوعها والطائرة الوحيدة يف فئتها التي تشمل

أربع غرف للمعيشة وجناح كامل مخصص
لطاقم الطائرة ،كام أن املساحة الداخلية للطائرة
تضم غرفا للمعيشة حيث ميكن للركاب العمل
وتناول الطعام والنوم واالسرتخاء .كام تتميز
املساحة الداخلية للطائرة مبرونه عالية من حيث
إمكانية تشكيلها وتقسيمها ،وميكن ملالك الطائرة
الباحث عن تجربة حقيقية أثناء الطريان أن يعيد
تقسيم املساحة الداخلية مبا يعكس ذوقه الخاص
وميوله الشخصية.
وتبلغ الرسعة القصوى للطائرة ،Global 7000
التي تعترب أكرب طائرة تجارية نفاثة يف العامل
يتم بناؤها تبعا لرغبة العميل الشخصية0,925 ،
ماخ ويبلغ مداها  7,400ميال بحريا ،األمر الذي
يسمح للطائرة بالربط بني أبعد مدن العامل
وتنظيم رحالت مريحة تحقق املتعة لركابها.
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إطالق الدفعة الرابعة من األقمار
الصناعية  Iridium NEXTبنجاح
أطلقت رشكة  Space Xمؤخرا بنجاح الدفعة
الرابعة األقامر الصناعية  Iridium NEXTالتي
بنتها رشكة  Thales Alenia Spaceمن قاعدة
فاندربرج الجوية يف والية كاليفورنيا .وقد جرى
إطالق األقامر الصناعية فوق صاروخ تم إطالقه
مسبقا والذي تم استخدامه أثناء عملية إطالق
القمر الصناعي الثاين  Iridium NEXTيف 25
يونيو عام .2017
وتعترب رشكة  Thales Alenia Spaceاملقاول
الرئييس املسؤول عن األنظمة بالنسبة لربنامج
القمر الصناعي  ،Iridium NEXTفهي املسؤولة
عن األعامل الهندسية والدمج والعمليات والتأكد
من عمل الصاروخ بعد وضعه يف مداره ومتابعة
النظام ككل بالنسبة ل  81قمرا صناعيا التي

يجري بناؤها حاليا ،منها  75قمرا يجري التخطيط
لوضعها يف مدارها يف الوقت الحايل .ويرشف عىل
دمج األقامر الصناعية رشكة ،Orbital ATK
التي تعترب املقاول من الباطن لرشكة Thales
 ،Alenia Spaceيف مقر تصنيع القمر الصناعي
يف والية أريزونا تحت إرشاف فريق متخصص
تابع لرشكة  Thales Alenia Spaceوتتوىل
هذه األخرية املسؤولية الكاملة عن عملية إطالق
الصاروخ والعمليات املبكرة Launch and Early
 ، )Operations (LEOPواختبارات القمر يف
مداره ،وذلك انطالقا من «مركز عمليات شبكة
القمر الصناعي إيريديوم» Iridium Satellite
)Network Operations Center (SNOC
يف ليسرببوالية فرجينيا .ومن املنتظر أن تؤمن

شركة لوكهيد مارتن تحصل على
عقد لتنفيذ برنامج «الذئب الرمادي»
حصلت رشكة لوكهيد مارتن عىل عقد من مخترب
البحوث التابع لسالح الجو األمرييك Air Force
 )Research Laboratory (AFRLبقيمة 110
ماليني دوالر لتنفيذ املرحلة األوىل ومدتها خمس
سنوات لتطوير وتجربة صاروخ كروز جديد قليل
التكلفة بُطلق عليه اسم «جراي وولف» (الذئب
الرمادي).
ويهدف برنامج «الذئب الرمادي» إىل تطوير
صواريخ كروز قليلة التكلفة ورسعتها أقل من
رسعة الصوت تعتمد عىل التصميم املفتوح
مبا يتيح الرسعة يف استخدام أحدث أساليب
التكنولوجيا وزيادة فرص النمو .ويعمل مخترب
البحوث التابع لسالح الجو األمرييك عىل تطوير
الصواريخ بحيث تكون قادرة عىل مواجهة أي
تهديد ل «الدفاعات الجوية املتكاملة»  IADيف
جميع أنحاء العامل .وسيتيح تصميم الصاروخ أكرب

قدر ممكن من مرونة املهام.
ورصح هادي مراد ،مدير برنامج الصواريخ املتطورة
بإدارة الصواريخ والتحكم يف النريان برشكة لوكهيد
مارتن ،بأن «نظرية رشكة لوكهيد مارتن فيام يتعلق
بالصاروخ «جراي وولف» تعتمد عىل إنتاج صاروخ
قليل التكلفة مضاد للدفاعات الجوية املتكاملة

سلسلة األقامر الصناعية Iridium NEXT
عملية التواصل العاملي بفضل ال  66قمرا صناعيا
املرتبطة ببعضها البعض عىل ارتفاع  780كيلومرتا
من سطح األرض ،باإلضافة إىل  9أقامر إضافية
موجودها يف مداراتها وستة أقامر أخرى منصوبة
عىل األرض .وتؤمن هذه الشبكة العاملية قدرات
غري مسبوقة لالتصاالت املتحركة (سواء عن
طريق األفراد أو املركبات الربية أو الطائرات أو
السفن) ،وتؤمن التغطية العاملية فوق املحيطات
وقطبي الكرة األرضية .وبفضل هذه التغطية
العاملية والعمل بصورة مستقلة (حيث ال تحتاج
شبكة األقامر الصناعية إيريديوم إىل أي نوع
من املنشآت األرضية املحلية) تستطيع الشبكة
أن تؤمن املساعدة الالزمة يف ظل أشد الظروف
صعوبة (مثلام هو الحال يف املناطق النائية أو يف
حالة الكوارث الطبيعية أو الحربة،إلخ )،،،كام أن
استقالل الشبكة عن املنشآت واملرافق األرضية
املحلية يؤمن اتصاالت ميكن االعتامد عليها يف
حالة الرضورة القصوى.
وقادر عىل العمل بكفاءة عالية يف املناطق الشديدة
التوتر» .وأضاف أن «باستخدام اإلمكانيات التي
نتوقعها يف أجيال الصواريخ الثادمة سيتم تصميم
صاروخنا مبا يعظم وظيفته ومبا يسمح للعميل
إدخال تقنيات متقدمة مثل الرؤوس الحربية األكرث
فتكا أو املحركات األقل استخداما للوقود عندما
تكون هذه األنظمة متاحة».
ومن الجدير بالذكر أن برنامج «الذئب الرمادي»
ميثل نقلة نوعية عمالقة عىل طريق تطوير تقنية
الصواريخ مبا يناسب تحديات القرن العرشين.
ويتكون برنامج «الذئب الرمادي» من أربع
مراحل للتطويرتتيح الرسعة يف استخدام أحدث
أساليب التكنولوجيا وزيادة فرص التحول
املتعددة .ومن املتوقع بالنسبة للمرحلة األوىل
أن تستمر حتى أواخر عام  ،2019وستبدأ
التجارب العملية األولية باالعتامد عىل الطائرة
إف .-16وباإلضافة إىل هذه الطائرة ،سيتم
تصميم الصاروخ بحيث يكون متوافقا للعمل
بصورة متناغمة مع الطائرات إف -35وإف-15
وإف -18ويب -1ويب -2ويب.-52
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مجموعة «نكستر» تسلط الضوء
على أنظمة مدفعيتها
أجرت مجموعة «نكسرت» مؤخرا بيانا عمليا إلثبات
خربتها الفنية وأدائها العايل يف مجال إنتاج املدفعية
أرض – أرض من عيار  105ملليمرتا و  155ملليمرتا
ألكرث من  80عميل ميثلون  18دولة.
وقد حصلت القوات املسلحة يف كل من فرنسا
والدامنارك وإندونيسيا وتايلند ،عالوة عىل إحدى
الدول يف منطقة الرشق األوسط ،عىل املدفع
«سيزار»  CAESARالذايت االرتداد من عيار 155
ملليمرتا الذي يتواجد حاليا يف مسارح العمليات
املختلفة ،السيام يف العراق ،وقد تم وضع املدفع
عىل شاسيهني سدايس ومثاين الدفع ،وهو ما يعكس
خفة وزن املدفع ،باإلضافة إىل مرونته التكتيكية يف
ساحات القتال.
وشمل البيان العميل أيضا قيام الرشكة ،ألول مرة،

بطرح أحدث نسخها من نظام  CAESARلتذخري
القذائف اآليل املثبت عىل شاسيه مثاين الدفع ،وهو
النظام الذي يضمن الحفاظ عىل معدل إطالق
القذائف بطريقة مستمرة ومستدامة ومنتظمة
بغض النظر عن ظروف األحوال الجوية .وقد أثبتت
إحدى بطاريات املدفعية من طراز «سيزار» التي
قام فريق خاص بتثبيتها عىل شاسيه «آيل متاما»
مثاين الدفع ،أثبتت مدى سهولة وبساطة استخدام
هذا املدفع ،فضال عن قدرته عىل الصمود يف وجه
القذائف القادمة من قطع املدفعية املضادة.
فالفاصل الزمني بني وصول الفريق إىل نقطة
التصويب والبداية –بعد إطالق دفعة مكونة من
ست قذائف -مل يتجاوز الثالث دقائق.
وجاءت مشاركة نظام املدفعية املقطورة 105

 LG1من عيار  155ملليمرتا لتتوج هذا البيان
العميل .وميكن نقل هذا املدفع بواسطة إحدى
املركبات الخفيفة أو بالطائرة املروحية أو حتى
باملظلة الجوية (الباراشوت) ،ليكون بذلك أخف
قطعة مدفعية هجومية من عيار  105ملليمرتا عىل
مستوى العامل ،فضال عن قدرتها عىل تقديم الدعم
النرياين لقوات االنتشار الرسيع .ومن الجدير بالذكر
أن املدفع  LG1 105يتواجد يف صفوف الخدمة
لدى القوات املسلحة يف سنغافورة وإندونيسيا
وبلجيكا وكندا وكولومبيا حاليا.

شركة بوينج تتلقى طلبات شراء من الخطوط
الجوية التركية
أعلنت رشكة بوينج والخطوط الجوية الرتكية أن
تركيا طلبت رشاء ثالث طائرات شحن إضافية من
طراز  777يف شهر ديسمرب عام  .2017ويأيت هذا
الطلب بعد أسابيع من استالم الخطوط الجوية
الرتكية طائريت شحن نفاثتني عمالقتني يف إطار
خطتها الرامية إىل توسيع رقعة عملياتها يف مجال
الشحن الجوي.
ورصح السيد ،M. İlker Aycı /رئيس مجلس
اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية برشكة الخطوط
الجوية الرتكية ،بأن «من املؤكد أن طلب رشاء
طائرات الشحن املذكورة سيساهم يف تكريس
هدفنا الر ئييس الرامي إىل بناء أسطول حديث
وعىل درجة فائقة من الكفاءة» .وأضاف أنه «سيتم
تسليم الطائرات الجديدة هذا العام ،وتلك خطوة
ستمنحنا قدرا أكرب من املرونة لفتح خطوط جوية

جديدة ،باإلضافة إىل مواصلة جهودنا الرامية إىل
تطوير خدمات الشحن الجوي إىل جميع أنحاء
العامل» .وقال ماريت بنرتوت ،نائب رئيس مجلس
إدارة رشكة بوينج األقدم ملبيعات منطقة الرشق
األوسط وتركيا وروسيا وآسيا الوسطى وأفريقيا ،إن
«طائرة الشحن  777تعترب أضخم طائرات الشحن
ذات املحركني وأكرثها قدرة عىل مستوى العامل
يف الوقت الحايل ،وتفخر الرشكة بأن لديها عمالء
عامليني ،مثل الخطوط الجحوية الرتكية ،الذين

يقدرون قيمة وأهمية طائرة الشحن املنذكورة
كطائرة ضخمة تتميز مبداها الطويل».
ومن الجدير بالذكر أن طائرة الشحن  777تعترب
أضخم طائرات الشحن ذات املحركني وأطولها مدى
عىل مستوى العامل ،وتستمد الطائرة تصميمها من
طائرة الركاب ( 777-200LRاألبعد مدى) .وميكن
للطائرة النفاثة أن تقطع مسافة  4,900ميال بحريا
( 9,070كيلومرتا) بحمولة كاملة يقدر وزنها ب
 112طنا ( 102طنا مرتيا أو  102,000كيلوجراما).
وتتميز الطائرة  777بطول مداها ،وهو ما يعني
وفرا كبريا يف نفقات التشغيل بالنسبة ألي رشكة
طريان تجاري ،كام يعني أيضا قلة عدد املرات التي
تُضطر فيها الطائرة إىل التوقف ،مبا يعنيه ذلك من
تكبد منصارف إضافية مقابل الهبوط ،باإلضافة إىل
قلة التكدس وانخفاض التكاليف املتعلقة مبناولة
الشحن واختصار مواعد تسليم مواد الشحن.
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معرض ومؤتمر األنظمة غير المأهولة (يومكس )2018
مواكبة االبتكارات الصناعية
من المقرر انعقاد معرض ومؤتمر األنظمة غير المأهولة (يومكس  ،)2018ومعرض ومؤتمر المحاكاة والتدريب (سيمتكس
 .)2018خالل الفترة من  25إلى  27فبراير الجاري ،وهما اللذان يمثالن بوابة عبور بالنسبة لشركات التصنيع والتوريد لبناء
عالقات مع صناع القرار النافذين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وقد لقي كال املعرضني إقباال عامليا واسعا من
جانب الرشكات الدفاعية واألمنية املتخصصة.
ومن املقرر تنظيم كال املعرضني يف مركز أبوظبي
الوطني للمعارض ،ويرشف عىل تنظيمه رشكة
أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) والقيادة
العامة للقوات املسلحة.
وقد أص��درت اللجنة التنظيمية العليا ملعرض
ومؤمتر األنظمة غري املأهولة (يومكس  ،)2018التقنيات والتطويرات يف هذا املجال الحيوي.
ومعرض ومؤمتر املحاكاة والتدريب (سيمتكس ع�لاوة عىل ذل��ك ،من املتوقع أن يستقطب
 )2018مؤخرا بيانا ج��اء فيه« :فيام تواصل املعرضان مشاركة عىل أعىل مستوى من جانب
القوات املسلحة الحديثة تبنيها ألحدث األنظمة عدد كبري من الرشكات العاملية والخرباء املحليني
اآللية (غري املأهولة) وسط مناخ أمني دويل لتسليط الضوء عىل أهم التطورات والتجارب
رسيع التقلبات ،يحتل معرض ومؤمتر األنظمة الناجحة التي شهدها هذا املجال.
غري املأهولة (يومكس  ،)2018ومعرض ومؤمتر وأك��د سعادة حميد مطر الظاهري ،الرئيس
املحاكاة والتدريب (سيمتكس  )2018أهمية التنفيذي لرشكة أبوظبي الوطنية للمعارض
خاصة باعتبارهام منصتني فريدتني لعرض أحدث (أدنيك) ،أن القوى العاملة الوطنية املدربة

تدريبا عاليا ورؤية أبوظبي االقتصادية البعيدة
امل��دى مكنتا الرشكة من وضع معيار محدد
لعملية توجيه وتطوير قطاع املعارض .وقال
الظاهري إن «االهتامم الشديد الذي يلقاه معرضا
«يومكس» و «سيمتكس» من جانب الرشكات
الكربى العاملة يف مجال الصناعات العسكرية
العاملية من شأنه من يعزز مكانة أبوظبي كوجهة
مفضلة لللمعارض واملؤمترات العاملية املتخصصة.
وتعترب زيادة املساحة املخصصة للمعارض بنسبة
 25%أكرب دليل عىل قدرة رشكة أبوظبي الوطنية
للمعارض (أدنيك) ،عىل توجيه عملية التوسع
يف هذه الصناعة الحيوية عن طريق استضافة
معارض وم��ؤمت�رات عاملية جديدة يف إم��ارة
أبوظبي ،وتعزيز إمكانيات املعارض الحالية».
من ناحية أخرى ،أوضح سعادة سعيد املنصوري،
مدير معرض الدفاع الدويل (أيدكس) ومعرض
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الدفاع البحري (نافدكس) ،أن «نجاح االسرتاتيجية
التي وضعتها رشكة أبوظبي الوطنية للمعارض
(أدن��ي��ك) مل��ع��ريض وم��ؤمت��ري «ي��وم��ك��س» و
«سيمتكس»  2018تعكس مكانة أبوظبي البارزة
عىل خارطة السياحة التجارية العاملية .وقد نجحنا
يف الفوز بقصب السبق يف هذا املجال الحيوي،
ومل نعد يف حالة تنافس مع دول العامل .ونحن
نهدف اليوم إىل وضع أسس جديدة للتعاون
وبحث مجاالت متخصصة جديدة».
هذا ،وتتطلع أبوظبي إىل االحتفاظ بالصدارة يف
مجال االبتكارات الصناعية ومتطلبات األسواق
العاملية .ويعترب معرض «يومكس»  2018منربا
مثاليا لبحث آخر املستجدات والوقوف عىل
أحدث التوجهات واالبتكارات يف مجال املركبات
الجوية اآللية (غري املأهولة).
معرض «سيمتكس»  --التعاون
واالبتكار
يعترب معرض املحاكاة والتدريب (سيمتكس)
املعرض واملؤمتر الوحيد عىل مستوى الرشق
األوسط وشامل أفريقيا الذي يتخصص يف املحاكاة
والتدريب ،ويعترب منصة مثالية اللتقاء الخرباء
تحت سقف واحد لتبادل الخربات واآلراء حول
أحدث االبتكارات .ومن املنتظر أن يؤمن املعرض
يف نسخته الجديدة هذا العام منربا مفيدا بالنسبة
ألهل الخربة واالختصاص للتواصل معا وانتهاز
الفرصة لبحث التقنيات الجديدة يف املستقبل.
كام سيبحث معرض «سيمتكس  »2018أيضا
التحوالت التي طرأت عىل األسواق العاملية من
أجل تأمني منصة تجارية مثالية لتحقيق أهداف
القوات املسلحة .ويعترب املعرض فرصة حقيقية
اللتقاء كبار املتحدثني والعاملني يف األوساط
الدفاعية العاملية لبحث التطورات والفرص
والتحديات املستقبلية التي تواجه هذه الصناعة
الحيوية.
بناء شراكات رئيسية
تتمتع دولة اإلمارات مبوقع اسرتاتيجي محوري
عىل خارطة الرشق األوسط ،وهو املوقع الذي

يعتبر معرض
«يومكس »2018
منبرا مثاليا لبحث آخر
المستجدات والوقوف
على أحدث التوجهات
واالبتكارات في مجال
المركبات الجوية اآللية
(غير المأهولة)

وآسيا أيضا .وستحرض الوفود الرسمية لكل
دولة مراسم االفتتاح وتقوم بجولة يف أرجاء
املعرضني طبقا للجدول الزمني اليومي املحدد
لكل وفد.
وسوف يتم تنظيم كال املعرضني يف  26فرباير
حيث سيناقشان عدة موضوعات مختلفة مثل
«رفع نسبة توافقية عمل األنظمة غري املأهولة
يف املجاالت املتعددة املختلفة» و «تحسني
ق��درات األنظمة غري املأهولة يف املجاالت
املتعددة املختلفة» و «تحديد متطلبات
امل��ع��دات وال��ت��دري��ب املستقبلية لألنظمة
الجوية اآللية (غري املأهولة) و «دمج األنظمة
غري املأهولة مع اآلليات الدفاعية» و «رفع
قدرات املحاكاة والتدريب باستخدام التقنيات
املستقبلية» و«كيفية االستفادة من صناعة
املحاكاة بهدف تعظيم أهداف التدريب».
كام سيشهد معرضا «يومكس» و «سيمتكس»
أيضا عروضا جوية حية من أجل منح الرشكات
الفرصة لعرض أساليب اإلقالع وطرق استعادة
املركبة غري املأهولة ،باإلضافة إىل عرض صور
بأنظمة االستشعار عىل الشاشة أم��ام كبار
املسؤولني العسكريني والتجاريني.

جذب الزوار إليها من جميع أنحاء العامل ،ومن
بينهم ممثيل دول مجلس التعاون الخليجي
وشامل أفريقيا وشبه القارة اآلسيوية.
وسينظم معرضا «يومكس» و «سيمتكس»
 2018حلقات نقاش تخصصية ولقاءات تعارف،
عالوة عىل برنامج لكبار الزوار وأعضاء الوفود
العاملية مبا يضمن التقاء الرشكات العارضة مع
املمثلني الرسميني وكبار املسؤولني عن صناعة
القرار يف املنطقة .كام ستستضيف القيادة
العامة للقوات الوفود العاملية أيضا لتمكني
معريض «يومكس» و«سيمتكس» من استقطاب
مجموعة كبرية من صناع القرار العاملني يف
عرض التقنيات المبتكرة
مجايل الصناعات العسكرية وصناعة الطائرات.
وال يطمح املسؤولون عن معريض «يومكس» تعترب «رشكة أبوظبي الستثامرات األنظمة الذاتية»
و«سيمتكس» إىل استقطاب ال��وزراء وكبار (أدايس) ،التي تعترب رشيكة اسرتاتيجية ملعريض
الضباط ورؤساء األركان فحسب ،بل واستقطاب «يوميكس» و «سيمتكس» ،أول رشكة وطنية
كبار املسؤولني يف القطاعني العام والخاص يف تقدم لعمالئها مجموعة شاملة من الخدمات
الرشق األوسط وأفريقيا وأورب��ا واألمريكتني التي تغطي كافة أنواع األنظمة الذاتية .وتقدم
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الرشكة حلوال شاملة ،بدءا بالتحليل املشرتك
الحتياجات «املستخدم النهايئ» عن طريق
تحديد تلك االحتياجات وانتهاء باختيار ورشاء تشمل قامئة الرشكات العارضة األخرى املشاركة
األجهزة واملعدات .كام ترشف «أدايس» أيضا عىل يف معريض «يوميكس» و «سيمتكس» الرشكة
عملية تصميم وتطوير واختبار وتدشني األنظمة اإلماراتية «املراكب» التي تعترب إحدى الرشكات
الثانوية وغري الثانوية .كام تقدم الرشكة حلوال البارزة التي ساهمت يف الجهود الرامية إىل تعزيز
هندسية وترشف عىل تدريب أطقم العاملني لدى وضع الدولة ومكانتها كمركز بحري عاملي .وقامت
العمالء وتقديم الدعم العمليايت وصيانة األنظمة .الرشكة مؤخرا بإطالق املركبة غري املأهولة B7X
وتشمل قامئة أنشطة «أدايس» أيضا رشاء وتشغيل التي تعترب أول مركبة مزدوجة االستخدام عىل
وصيانة األنظمة الذاتية الستخدامها برا وبحرا مستوى العامل والتي تعترب متاحة أمام التطبيقات
وجوا ،باإلضافة إىل تعديلها ودمج األنظمة مثل التجارية والعسكرية عىل حد سواء .وتعكس تلك
إضافة حموالت بديلة .وستستعرض الرشكة خالل املركبة حرص اإلمارات عىل أن تصبح إحدى الدول
املعرضني قدرتها عىل تطوير وتشغيل وصيانة البارزة التي تحرص عىل استخدام التقنيات اآللية.
أنظمة املناطيد ،مع الرتكيز عىل املناطيد التي مجموعة الصري للتقنيات البحرية
يرتاوح طولها بني  13و  23مرتا طبقا للمتطلبات وم��ن امل��ق��رر أن ت��ع��رض “مجموعة الصري
التجارية والعسكرية واملتطلبات الحكومية للتقنيات البحرية” –ومقرها أبوظبي -نظام
األخرى,
املركبة غري املأهولة القياسية غري املرتبطة ب
أبرز الشركات العارضة األخرى

“للوائح التنظيمية للتجارة الدولية يف األسلحة»
 Non-ITARوتتميز تلك املركبة باالبتكار وميكن
تصميم وبناؤها تبعا للمواصفات واملتطلبات
الخاصة للعميل أو تحويلها إىل منصة جديدة
قادرة عىل التكامل مع أي مركبة عملياتية غري
مأهولة أخرى.
جرنال أتوميكس إيرونوتيكال سيستمز إنك
وتشمل الئحة الرشكات العاملية العارضة رشكة
“جرنال أتوميكس إيرونوتيكال سيستمز إنك”.
( ،)GA-ASIإح��دى الرشكات التابعة لرشكة
“جرنال أتوميكس” والتي تعترب إحدى الرشكات
العاملية ال �رائ��دة يف مجال تصميم وتصنيع
أنظمة “الطائرات التي ميكن قيادتها عن
بُعد” )Remotely Piloted Aircraft (RPA
 systemsالتي أثبتت كفاءتها وجدارتها ،عالوة
عىل أجهزة الرادار واألنظمة اإللكرتو – برصية
وأنظمة املهام ذات العالقة مثل سلسلة الطائرات
“بريدتر” التي ميكن قيادتها عن بُعد Predator
 RPAوجهاز الرادار “لينكس” املتعدد األوضاع.
وتؤمن رشكة “ج�نرال أتوميكس إيرونوتيكال
سيستمز إنك ”.الطائرات القادرة عىل الطريان
لساعات طويلة والقادرة عىل تنفيذ املهام ،وهي
الطائرات امل��زودة بأنظمة استشعار متكاملة
وأنظمة وص�لات املعلومات الالزمة للطريان
لساعات طويلة بهدف تحقيق الوعي امليداين
وتنفيذ العمليات الهجومية الرسيعة .كام تنتج
الرشكحة أيضا مجموعة من محطات املراقبة
األرضية والربمجيات الخاصة بتحليل املراقبة/
الصور الواردة من أنظمة االستشعار ،األمر الذي
يعني تقديم خدمات الدعم والتدريب للطيارين
وتطوير الهوائيات.
رشكة “إنسايتو” Insitu
ومن املقرر أن تشارك رشكة “إنسايتو” ،Insitu
إحدى الرشكات التابعة لرشكة بوينج ،يف معريض
“يوميكس” و “سيمتكس” .وتقم الرشكة بإنتاج
األنظمة الجوية اآللية (غري املأهولة) وأنظممة
الربمجيات الخاصة بتجهيز املعلومات التي
تقدم املعلومات للمستويات العليا املسؤولة عن
اتخاذ القرار .وتتميز مركباتها “سكان إيجل” و
“إنتيجريرت” و “بالك جاك” بقدرتها عىل تنفيذ
مهام جمع املعلومات واملراقبة واالستطالع أثناء
املهلم الربية والبحرية عىل حد سواء.
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رشكة “ليوناردو
وستعرض رشكة “ليوناردو” اإليطالية أنظمتها
الخاصة بجمع املعلومات واملراقبة ورصد
األهداف واالستطالع  ISTARباستخدام تقنية
أنظمة االستشعار اململوكة proprietary sensor
 technologyوتنتج الرشكة األنظمة الجوية غري
املأهولة التكتيكية ذات األجنحة الثابتة التي
أثبتت جدارتها ،عالوة عىل الطائرات املروحية
ومجموعة متكاملة من أنظمة االستشعار ،األمر
الذي يضع الرشكة يف طليعة الرشكات العاملية
املنتجة للطائرات الذاتية املستقلة.
ومن املتوقع أن تسلط رشكة “ليوناردو” الضوء
هذا العام عىل املركبة “ه�يرو” ،وهي أحدث
مركبة جوية آلية (غري مأهولة) تكتيكية قصرية
املدى ذات جناحني دوارين يتم دمجها مع جهاز
الرادار  Leonardo Gabbianoوهو عبارة عن
جهاز مدمج يعمل عىل املوجة إكس بغض النظر
عن ظرف األحوال الجوية ،وهو جهاز مخصص
ألعامل املراقبة الجوية والربية والبحرية .كام
ستعرض الرشكة أنظمة الطائرات اآللية (الدرون)
وأنظمة املراقبة األرضية.
املجموعة البحرية” األوروبية
إحدى الرشكات العارضة األخرى هي “املجموعة
البحرية” األوروبية التي ترشف عىل تصميم
وإنتاج الغواصات والقطع البحرية السطحية،
وتطوير األنظمة ذات العالقة ،عالوة عىل تقديم
مجموعة متكاملة من الخدمات الالزمة للقواعد
البحرية وترسانات بناء السفن .وقد وسعت
املجموعة نطاق عملياتها بحيث يشمل التقنيات
الخاصة بالطاقة البحرية املتجددة.
رشكة “نكسرت
وستعلن رشكة “نكسرت” الفرنسية عن حضورها
معرض “يوميكس”من خ�لال رشك��ة “نكسرت
روبوتيكس” التابعة لها التي تطرح أنظمة مبتكرة
فائقة األداء لتأمني الحامية داخل املدن .وتنتج
الرشكة اإلنسان اآليل “نريفا”  NERVAالخفيف
الوزن املتعدد االستعامالت بهدف تحقيق املراقبة
امليدانية وتأمني املهام بفضل أنظمتها املتقدمة
القادرة عىل تنغيذ عمليات االستطالع وعمليات
الرصد واملراقبة ،عالوة عىل رصد أي تهديدات
نووية أو بيولوجية أو إشعاعية أو كياموية.
كام يشارك يف املعرضني رشكة “نكسرت تريننج”،

وهي رشكة متخصصة يف مجال أعامل التصميم
والتطوير والعمليات التجارية املتعلقة
مبهام التدريب عن طريق استخدام تقنيات
الواقع االف�ترايض .كام ستعرض رشكة “تكسرت
إلكرتونيكس” أيضا الجهاز  INDMPوأدوات
إع��داد املهام املكونة من “الصندوق الرميل
الرقمي”  Digital Sand Boxووحدة التحليل
التكتييك ،وكلتاهام مصممتان ملساعدة الضابط
املسؤول عن املناورات داخل مواقع القيادة أو
مركبات القيادة أو أثناء العمليات العسكرية
عن طريق عرض التضاريس الطبوغرافية باألبعاد
الثالثية وتحديد النقاط الرئيسية.
رشكة “ألفا أمناند سيستمز
تتمتع رشكة “ألفا أمناند سيستمز” بخربة طويلة
يف مجال دمج أنظمة املراقبة الجوية وأنظمة
جمع املعلومات .وستنتهز الرشكة فرصة تنظيم
معريض “يومكس” و “سيمتكس” لعرض أحدث
منتجاتها التكنولوجية ،السيام مركبتها غري املأهولة

“ألفا  ”800إىل جانب طائرتها املروحية التي تزن
 14كيلوجراما والتي تعمل بالبنزين القادرة عىل
الطريان املتواصل ملدة ساعتني ونصف الساعة
مع حمل حمولة بوزن ثالثة كيلوجرامات ،ويصل
مداها إىل  30كيلومرتا.
وقد تم تزويد املركبة اآللية “ألفا  ”800مبحطة
كراقبة أرضية متكاملة متاما وبرمجيات للتحكم يف
االصتاالت باإلضافة إىل بقية االكسسوارات األخرى.
وتستخدم املركبة منصة املركبات الجوية اآللية
القادرة عىل الطريان بصورة مستقلة أو بصورة
يدوية أو بكلتيهام معا ،وتتميز املركبة بقدرتها عىل
أداء معظم املهام التي تنفذها أي طائرة مروحية
مأهولة وملن بأقل التكاليف من حيث الصيانة
والتكاليف اإلجاملية .كام تتميز بخفة وزنها
وقدرها الفائقة عىل املناورة ،وال تخضع للوائح
الصارمة التي تقيد حركة املركبات الجوية اآللية
األثقل وزنا .كام أن بنيانها الخفيف الوزن يجعلها
قابلة لالستخدام يف عدد كبري من املهام املختلفة.
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تقارير

مضاعفة إمكانيات الطائرات الموجهة عن
بعد  GA-ASI RPAفي المجال الجوي
لمنطقة الشرق األوسط

تحتفل شركة أتوميك العامة للطيران General Atomics
 ،)Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASIالرائدة في صناعة
الطائرات الموجهة عن بعد بمرور  25عاماً على نشاطها في
صناعة الطائرات ذات التحمل الطويل المدى ،والتي تتمتع
بالقدرة على تنفيذ المهام .كما تقوم الشركة بتقديم الدعم
للقوات العسكرية في الشرق األوسط .وقد أجرت مجلة “درع
الوطن” حواراً مع جيم تومسون ،نائب الرئيس اإلقليمي للتنمية
االستراتيجية الدولية لدى الشركة حول مجموعة من الموضوعات
المتعلقة بالطائرات الموجهة عن بعد .وفيما يلي مقتطفات
من الحوار:
ما الذي تنتجه رشكة أتوميك العامة للطريان
General Atomics Aeronautical Systems, Inc.
)(GA-ASI؟
تعد رشكة  GA-ASIرائدة يف صناعة الطائرات
املوجهة عن بعد  ،RPAحيث يتم إنتاج أكرث من
 800طائرة للعمالء من جميع أنحاء العامل ،وأكرث
من  4.9ماليني ساعة طريان .ونحن نقوم أيضا
بتصميم وتصنيع الرادارات ،واألنظمة الكهروبرصية
واملهام ذات الصلة ،مبا يف ذلك رادار  Lynxاملتعدد
الوضعيات .ونحن نحتفل مبرور  25عاماً عىل
مسرية الرشكة يف مجال األعامل ،حيث نقوم بتزويد
الطائرات ،ذات القدرة عىل أداء املهام والتحمل
الطويل األمد ،بأنظمة االستشعار ونظم ربط البيانات

املتكاملة .كذلك نقوم بإنتاج مجموعة متنوعة من
محطات التحكم األريض ،وبرمجيات التحكم بأنظمة
االستشعار وتحليل الصور ،فضالً عن تقديم التدريب
للطيارين يف غراند فوركس يف داكوتا الشاملية،
ومجموعة من خدمات الدعم األخرى.
تنتج رشكة  GA-ASIمجموعة واسعة من الطائرات،
ولكن ما هي بعض الخصائص املشرتكة بني املنصات؟
تشرتك الطائرات املوجهة عن بعد  ،RPAيف العديد
من املواصفات مع الطائرات املأهولة ،ولكن عامل
االختالف الرئييس مع منصاتنا هو الثبات؛ إذ تستطيع
بعض طائراتنا أن تبقى يف الجو ملدة تصل إىل 42
ساعة ،وتؤدي باستمرار مهام االستخبارات واملراقبة
واالستطالع ،وجمع البيانات ،دون الحاجة إىل إعادة

جيم تومسون

التزود بالوقود .وتسهم هذه القدرة عىل التحمل يف
تسجيل رقم قيايس يف إنقاذ األرواح من خالل املراقبة
الواسعة النطاق ،والقدرة عىل االنتقال الذايت إىل مواقع
نائية أخرى ،بينام ما نزال نقوم بتصميم طائرات قادرة
عىل حمل مجموعة من الحموالت املهمة.
إننا نركز أيضاً عىل السالمة واملوثوقية .وأنت ترى
ذلك من خالل جهودنا لتحسني تصاميم الطائرات
املوجهة عن بعد وعمليات تصنيعها ،وتعزيز العالقة
البينية بني اإلنسان واآللة .كام أننا نقوم بتصميم
طائراتنا ونصب أعيننا الحصول عىل شهادات االعتامد
والجدارة للطريان ،ولذلك فإننا نحقق – بل ونتجاوز
 معايري املوثوقية للطائرات املأهولة ،التي تشملأنظمة التحكم ذات القدرة عىل تحمل الخلل ،وبنية
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نظام إلكرتونيات طريان ثاليث إضايف.
هل من الصعب قيادة طائرة موجهة عن بعد يف
املجال الجوي املدين؟
كان علينا أن نعيد التفكري بشكل أسايس يف الجوانب
العديدة من تصميمنا للطائرات املوجهة عن بعد
بحيث تتحقق صالحيتها للطريان وإمكانية دخولها
بشكل روتيني إىل املجال الجوي غري املعزول .وهناك
نظام للطائرات املوجهة عن بعد ،يطلق عليه MQ-
 ، 9B SkyGuardianويشكل األساس لربنامج
حامية سالح الجو املليك الربيطاين ( )RAFاملسمى
 ،PROTECTORوسوف يكون معتمدا ً وفقاً ملعايري
الناتو ( .)STANAG 4671وتعترب رشكة أتوميك
العامة للطريان GA-ASIالرشكة الوحيدة املنتجة
للطائرات املوجهة عن بعد ،والتي تتوىل مبادرة
الحصول عىل شهادات االعتامد بطريقة الجملة.
قامت رشكة  GA-ASIيف البداية بتطوير نظام
 MQ-9Bباستخدام أموال البحث والتطوير الداخيل،
وأدخلت عددا ً من الرتقيات لألجهزة والربامج ،مثل
تحسني قدرة الهيكل عىل تحمل اإلجهاد واألرضار،
وبرمجيات التحكم القوي بالطريان .وتسهم
التحسينات األخرى يف متكني القيام بالعمليات يف
أحوال الطقس السيئة ،مبا يف ذلك الظروف الجليدية،
كام أنها مصممة للسالمة من الطيور والصواعق.
كذلك أضفنا أيضاً نظام الكشف والتجنب الذي يوفر
إمكانية تفادي االصطدام ،وهو أمر أسايس للحصول
عىل شهادة الصالحية للطريان.

هل تختلف تحديات الحصول عىل شهادة اعتامد
للطائرات املوجهة عن بعد للطريان يف املجال الجوي
املدين من بلد إىل آخر؟ هل هناك معايري وأنظمة
مقبولة عاملياً للحصول عىل شهادة اعتامد للطائرات
املوجهة عن بعد للطريان؟
تتشابه العديد من األنظمة أو تتطابق بني منطقة
وأخرى ،ولذلك فإننا نتوقع أنه مبجرد أن نحصل عىل
الشهادة األوىل للطريان يف املجال الجوي املدين ،فإن
الشهادات الالحقة ستكون أسهل بكثري .لقد كان
لدينا تعاون كبري مع مختلف سلطات الطريان العاملية
واملحلية ،ونحن نشعر بالرضا إزاء التحدي الذي قمنا
به .إن الطريان العاملي مقنن يف اإلطار الدويل من
قبل منظمة الطريان املدين الدويل (إيساو) ،ورشكة
 GA-ASIنشطة يف املواءمة بني املعايري واملامرسات
الدولية و  25عاماً من الخربة يف تصميم الطائرات
املوجهة عن بعد.
أنا أدرك أهمية الطائرات املوجهة عن بعد للعمليات
العسكرية العاملية ،ولكن هل ترى أي استخدامات غري
عسكرية لهذه الطائرات؟
تستخدم طائراتنا يف عدد من التطبيقات غري
العسكرية ،مبا يف ذلك إنفاذ القانون ،ودوريات
الحدود ،والكشف عن الحرائق ،والدوريات البحرية،
ورصد املوارد .يف اآلونة األخرية ،دمرت األعاصري أجزاء
من الواليات املتحدة ،وكانت طائراتنا جزءا ً من جهود
االنعاش ،من خالل منح السلطات «عيوناً يف السامء»،
حيث ميكنهم رؤية وتقييم املناطق املترضرة ،ومن ثم

مساعدة صناع القرار عىل إرسال املوارد املناسبة يف
الوقت املناسب إىل أكرث املناطق ترضرا ً.
ويف اآلونة األخرية تم استخدام طائراتنا يف جهود
مكافحة الحرائق يف والية كاليفورنيا ،حيث
استخدمت أنظمتنا الخاصة باالستشعار لتت ّبع حركة
الحرائق ومتكني رجال اإلطفاء من نرش املوارد عىل
نحو أكرث فعالية.
إننا ننظر يف إدماج حساس مؤرش للحركة يف
منطقة واسعة (WAMI (Wide Area Motion
 )Indicator) sensorعىل منت طائراتنا التي من شأنها
أن تجعل من املمكن مراقبة منطقة واسعة كمدينة
مثالً ،وهذا النوع من أجهزة االستشعار مفيد بشكل
خاص للرشطة املدنية وإدارات مكافحة الحرائق من
أجل األمن ،وأمن البنية التحتية الوطنية ،واالستجابة
للكوارث ،واإلغاثة.
هل تتابع رشكة  GA-ASIأي مبادرات أخرى يف
الرشق األوسط؟
يف حني يوجد العديد من االستخدامات التجارية
لطائراتنا ،فإن مهمتنا األساسية هي دعم القوات
العسكرية ،وتحقيقاً لهذه الغاية ،نعمل مع عمالء
من الرشق األوسط لتوفري عائد أعىل لالستثامر
بطائراتنا من خالل تعزيز قدرات التعاون بني
الطائرات املأهولة والطائرات غري املأهولة ،حيث
يتم استخدام طائراتنا املوجهة عن بعد لتوفري
معلومات املراقبة للقوات الربية ،وللطائرات
املأهولة مثل مروحيات أباتيش.
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أحدث جيل من أنظمة
المراقبة الحديثة
باستخدام المركبة الجوية
اآللية “أوريون”

أرسى سالح الجو األمريكي في الشهر الماضي عقدا بقيمة  48مليون دوالر على شركة «أورورا لعلوم الطيران»
 Aurora Flight Sciencesلمواصلة عملية تطوير المركبة الجوية اآللية “أوريون” ،وهي عبارة عن مركبة قادرة
على التحليق على ارتفاعات متوسطة ،وتتميز بقدرة غير مسبوقة من حيث القدرة على الطيران لساعات طويلة
والمدى وتنفيذ المهام وسرعة التجهيز ،األمر الذي يبشر باستخدام أحدث التقنيات قريبا.

ففي األول من يوليو عام  2015تلقت رشكة “أورورا
لعلوم الطريان” إخطارا رسميا من “االتحاد الدويل
للطريان ” �Fédération Aéronautique Internatio
 )nale (FAIبنجاح املركبة الجوية اآللية “أوريون” يف
تحقيق رقم قيايس بتنفيذ أطول رحلة ميكن أن تقوم
بها مركبة جوية آلية (غري مأهولة) ميكن التحكم فيها
عن بًعد .وحصلت املركبة عىل هذا الرقم بعد نجاحها
يف تنفيذ رحلة استغرقت  80ساعة ودقيقتني و52

ثانية خالل الفرتة من  5إىل  8ديسمرب عام ،2014
وذلك مقابل الرقم العاملي السابق الذي تجاوز 30
ساعة الذي حققته طائرة آلية من نفس الطراز ،وهي
الطائرة “جلوبال هوك” يف عام .2001
وبفضل هذا اإلنجاز نجحت الطائرة اآللية “أوريون”
يف تنفيذ مهمة استغرقت خمسة أيام متواصلة وهي
تحمل حمولة تزيد عىل  1000رطال عرب مساحة
شاسعة من التغطية .وتستطيع طائرة “أوريون”

واحدة أن تنفذ املراقبة املستمرة عىل مدى يومني
متتاليني عندما تقلع من قواعد تبعد عن هدفها
مبسافة تزيد عىل  3000ميال.
إن الجمع بني القدرة عىل تنفيذ املهمة واملرونة
التكتيكية من شأنه أن يساعد الطيارين الحربيني
عىل رسعة التكيف مع التحديات الجديدة والظروف
الديناميكية ،ومن ثم تجاوز املوانع والقيود السابقة
وتنفيذ مهام مل تكن ممكنة من قبل .كأم أن جاهزية
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الطائرة “أوريون” تؤمن استخدام أحدث جيل من
أساليب التكنولوجيا دون إضافة أي أعباء جديدة
عىل امليزانية.
تصميم مبتكر خفيف الوزن
تستخدم الطائرة «أوريون» تصميام إنسيابيا عىل
قدر عال من الكفاءة وهيكال خفيف الوزن وقوة
دفع عالية تعتمد عىل الوقود الثقيل .وتتفوق
الطائرة عىل شقيقاتها الحالية املخصصة لجمع
املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع
 ISR platformsثالث مرات من حيث املدى
والقدرة عىل التحليق لساعات طويلة .وتتخذ
الطائرة شكل الطائرات التقليدية التي
تعتمد عىل وجود هيكل مركزي مجمع
وجناحني ووحدة ذيل تقليدية .ويبدو
جسم الطائرة كبري الحجم الستيعاب
أجهزة املهمة ومعداتها وأنظمة الطريان
ومخازن الوقود وغريها ،فضال عن
استخدامه جوانب التداخل املحوري
 slab sidesومقدمة إيروديناميكية إنسيابية.
كام يتميز الجناحان باالستقامة واملرونة كرب
مساحتهام بفضل وجود ملحق أحادي القطعة
مصنوع من األلياف الكربونية مثبت عىل الجزء
العلوي من جسم الطائرة من أجل توليد قوة
رفع كافية وتوفري خلوص كاف للمحركات.
وتتواجد أنصال املحرك الواحدة أسفل األخرى
تحت كل جناح ،وتوجد بالقرب من كل جانب
من جانبي جسم الطائرة الذي يستدق صعودا
أعىل الجزء الخلفي إىل أن يتصل بجزع دائري
مسؤول عن اإلمساك بوحدة الذيل ،بينام تتكون

وحدة الذيل من دفة عمودية وحيدة وزوج من
األلواح األفقية .أما بالنسبة إىل عجالت الهبوط
فيمكن طيها جزئيا ،فيام ميكن طي ساق املقدمة
املكونة من عجلة واحدة إىل الخلف داخل جسم
الطائرة.
وتتواجد األرجل الرئيسية األحادية العجالت
يف مكانها ،وهي مغطاة بغالف إيرودينامييك.
وتحصل الطائرة عىل قوة الدفع عرب
محركني توربينيني من نو ع �Austro En
 gine AE300يعمالن بالديزل الذي
يساهم كحل يف ترشيد استهالك طائرة
بهذا الحجم عن طريق متكني الطائرة
“أوريون” من استهالك الوقد
العادي املستخدم يف
الطريان.

النطاق العس���كري
المتخصص
يتوقع الخرباء أن تقدم الطائرة
«أوريون» الكثري عىل صعيد
القدرة عىل العمل بصورة
مستقلة وتحقيق أقىص
استفادة وظيفية ممكنة من
حمولة الطائرة ،وهو ما
يسمح باستخدام الطائرة
يف تنفيذ مهام املراقبة

واالستطالع وجمع املعلومات االستخباراتية كام
تفعل الطائرة «جلوبال هوك» .كام أن حمولتها
تعكس هذا النطاق املحدود من
خالل استخدام آالت تصوير متخصصة
وأجهزة برصية وأنظمة استشعار
ومعدات جمع املعلومات.
وال توجد خطط الستخدام الطائرة
«أوريون» كمركبة جوية آلية UAV
أو مركبة جوية قتالية غري مأهولة
“ UCAVصائدة قاتلة” «Hunter-
 ،»Killerولكن هدف برنامج الطائرة
هو تأمني قدرة ممتازة عىل التحليق يف
الجو لساعات طويلة مع حمل حمولة
ال تقل عن حمولة سلسلة املركبة الجوية
“بريديرت” التي أنتجتها رشكة “جرنال
أتوميكس” والتي أثبتت جدارتها
الفائقة وقدرتها العالية
عىل تقديم خدمات
جليلة للقوات
ا أل مر يكية
العاملة يف سامء
أفغانستان والعراق.
المرونة في تنفيذ المهام
السريعة
يقول الخرباء إن حمولة املهمة التي تستطيع
املركبة «أوريون» حملها تعادل حمولة
«شاحنة» مجوقلة مخصصة لعمليات املراقبة
واالستطالع وجمع املعلومات االستخباراتية،
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وهو ما يتطلب القدرة عىل نرش حمولة تقدر
بأكرث من  2,600رطال و  11كيلو وات من الطاقة
املركزة (التي ميكن رفعها إىل  22كيلو وات).
وتحتاج أي مركبة جوية آلية إىل تعديل التصميم
مبا يتمىش مع متطلبات املهام الجديدة ،وهو ما
قد يؤدي إىل حلول باهظة التكلفة ميكن أن تحتاج
إىل سنوات طويلة لتطويرها ودمجها وتجربتها
قبل تطبيقها عمليا .أما بالنسبة إىل الطائرة
«أوريون» فمن املمكن االستغناء عن أنظمة
االستشعار واألسلحة وإعادة تذخريها واستبدالها
ودمجها برسعة يف فرتة زمنية ال تتجاوز  24ساعة.
جاهزية معززة
إن التصميم املبتكر للطائرة «أوريون» ميكنها من
الرتكيز عىل الهدف املنشود ،األمر الذي يؤدي
إىل تقليل الوقت الالزم للدخول والخروج من
مناطق الهدف .إن رفع معدالت جاهزية للطائرة
للمهمة من شأنه أن يقلل األعباء اللوجستية
التي تحتاجها الطائرة واألفراد والصيانة والدعم

تقارير

اللوجستي الالزم قبل بدء املهمة ،عالوة عىل وأجهزة الرادار القادرة عىل اخرتاق املساحات
الخرضاء foliage penetration radars
خفض التكاليف التشغيلية مبعدل الثلث.
تحسين العمليات االستراتيجية

سالح عسكري ال ُيضاهى

إن وفرة املساحات املخصصة لحمولة الطائرة
وتطوير قدرتها عىل الطريان يجعالن الطائرة
«أوريون» مثالية لنرش أنظمة االستشعار الخاصة
باملراقبة واالستطالع وجمع املعلومات مثل
أحدث أنظمة الفيديو الحي Full Motion
 )Video (FMVواستخبارات اإلشارات Signals
 )Intelligence (SIGINTوجهاز الرادار ذي
الفتحة االصطناعي ة �Synthetic Aperture Ra
 )dar (SARكام تستفيد الطائرة من التقنيات
الحديثة الخاصة بأنظمة االستشعار مثل املراقبة
املجوقلة عىل مساحات واسعة Wide Area
 )Airborne Surveillance (WAASوالتصوير
فوق الطيفي  hyperspectral imagingومراكز
شبكات رصد األهداف املتحركة Dismount
)Moving Target Indication (DMTI

متنح الطائرة «أوريون» الطيارين الحربيني واألفراد
املكلفني بالتعامل مع حاالت الطوارئ القدرة عىل
التكيف مع التحديات العاملية الناشئة برسعة،
وتفتح آفاقا جديدة أمام املهام العاجلة مثل املراقبة
واالستطالع وجمع املعلومات فوق منطقة شاسعة
وشبكات االتصاالت واإلرسال املتخصصة والدفاع
الصاروخي الباليستي والوعي امليداين واإلغاثة يف
حاالت الكوارث والقصف املكثف.
وتتميز الطائرة بتصميمها املفتوح الذي يسمح لها
بالعمل بصورة متوافقة مع بقية األنظمة األخرى،
وزيادة معدالت الجاهزية وتحديث املهام وتقليص
الفاصل الزمني بني معرفة املهمة ونرش األسلحة
الجديدة يف ساحة العمليات .وبإضافة مهام جديدة
دون تكبد تكاليف إضافية تصبح الطائرة «أوريون»
مثالية لتنفيذ سلسلة من املهام الجديدة.
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بناء إرث من خبراء االستراتيجيات األمنية – الجزء الثاني

د .توماس أ .دروهان
القائد المساعد للشؤون األكاديمية
عميد كلية الدفاع الوطني
اإلمارات العربية المتحدة
thomas.drohan@ndc.ac.ae
في هذا المقال الثاني الذي نسلط
فيه الضوء على مساهمات الدكتور
جون باالرد في مجلة «درع الوطن»
في منصبه عميداً لكلية الدفاع
الوطني ،أود اإلشارة إلى محورين
هما «تأطير القضايا االستراتيجية»
و «تنفيذ االستراتيجية» .وإذا ما
ضممنا إلى هذين المحورين أفكاراً
ولمحات ثاقبة حول «استشراف
المستقبل» و «التعرف على التحديات
االستراتيجية» ،فإن هذه المحاور
األربعة توفر لنا الكفاءات األساسية
لخبير االستراتيجيات األمنية.

يتجاوز تأطري القضايا االسرتاتيجية مجرد التعرف
عىل وجود تحديات اسرتاتيجية؛ إذ إن التأطري
الفعال لقضية ما يسهم يف تحديد الظروف
والرشوط التي ميكن أن تساعد عىل صياغة
شكل املستقبل املطلوب .وتحقيقاً لهذه الغاية،
كتب الدكتور باالرد عن مجموعة متنوعة من
القضايا ،شملت مجاالت الفضاء واألمن ،والطاقة
املتجددة ،والدميوغرافيا والقوة الوطنية ،وتحقيق
االستقرار وإعادة اإلعامر يف اليمن ،ومفهوم
السيادة والسلطة .وبدالً من وصف هذه القضايا
بأنها إشكاليات تبعث عىل اليأس ،وضعها الدكتور
باالرد يف أطر الظروف املتغرية من خالل اتخاذ
قرارات هادفة .ففي مقال عن أدوات القوة،
عىل سبيل املثال ،وصف األدوات الوطنية بأنها
قدرات تسهم يف تحقيق أنواع مختلفة من اآلثار
املرجوة ،ووصف هذه اآلثار يف إطار ثالثة أنواع
من النتائج – التوفيق واملصالحة ،واإلقناع ،و –
إن كان ذلك مربرا ً  -اإلكراه .ويتطلب اتخاذ مثل
هذه القرارات تقييم املخاطر وتويل مسؤولية
تحمل املخاطر .ومن شأن القرارات املتوازنة أن
تتفادى التهور يف االسرتاتيجيات األيديولوجية
والعجز عن السعي لتحقيق اسرتاتيجيات
مضمونة علمياً.
تعترب دولة اإلمارات العربية املتحدة محظوظة؛
ألن لديها إرثاً من االسرتاتيجية األمنية الشاملة
والطموحة ضمن رؤية قابلة للتحقيق .وال يتاح
ذلك ببساطة من خالل االعرتاف بوجود مشاكل،
وإمنا يتم تحقيق األهداف؛ ألن القادة يضعون
أطرا ً للقضايا االسرتاتيجية من حيث ما ميكن
عمله ملواجهة وضع ما ،وإذا ما استمر هذا اإلرث،
فإن تهيئة ظروف املبادرة االستباقية ستسهم يف
متكني عملية صنع القرار وتوجيه التنفيذ.
وميكن بعد ذلك أن يصبح تنفيذ االسرتاتيجية
استباقياً يتميز بروح املبادرة فيام يتعلق بالنطاق
والتوقيت ،وباملرونة يف التكيف من حيث
الغايات املنشودة والطرق والوسائل .وقد ناقش
الدكتور باالرد عدة جوانب من التنفيذ ،مثل
تحقيق األمن البرشي من خالل القوة الناعمة،

مع األخذ بعني االعتبار جميع عنارص القوة
الوطنية ،وتوظيف االئتالفات ،وبدء االتصاالت
املوثوقة ،والتعامل مع الغموض من خالل
القيادة اإلبداعية التي تدير التغيري .ويتسم كل
واحد من هذه األمثلة بسعة النطاق ،ويتطلب
تنسيقاً نشطاً عرب الحدود البريوقراطية ،متاماً كام
ُ
يتطلب
التعرف عىل التحديات الجديدة سع ًة
يف أفق التفكري .كذلك يجب أن يتميز التوقيت
باملبادرة واالستباقية؛ ألن الخصوم يسعون للظفر
بفرص المتالك املبادرة .ومبا أن التنفيذ تفاعيل،
فال بد لنا من مراعاة املرونة يف تقييم عملية
االسرتاتيجية بر ّمتها :ما نريد تحقيقه ،وكيفية
تحقيق ذلك ،ومتى ينبغي اتخاذ القرارات .كام
ينبغي أن نقوم بذلك كله بإرصار ودقة وبرسعة
تفوق رسعة خصومنا.
أدت الحاجة إىل وضع اسرتاتيجيات فعالة،
والتخطيط يف بيئة أمنية ديناميكية ،إىل إنشاء
كلية الدفاع الوطني يف عام  .2013وقد قام
الدكتور جون باالرد ،تحت ارشاف ومتابعة
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة وسعادة اللواء الركن طيار
رشاد السعدي ،بوضع منهج يتناول التهديدات
والفرص والتحديات الخطرية .ويظل تركيز الكلية
منص ّباً عىل تطوير أغىل وأقوى موارد البالد
وثرواتها ،وهو شعبنا .ففي كل عام ،يشكل األفراد
املوهوبون من مختلف املنظامت والتخصصات
مجموعة من املشاركني من خريجي الدراسات
العليا .ونحن نسعى جاهدين  -جنباً إىل جنب مع
أعضاء هيئة من ذوي الخربة وااللتزام  -لتطوير
وإعداد قادة يستوعبون الغموض السائد يف عامل
معقد ،ويتصفون بالجرأة والشجاعة يف استرشاف
املستقبل والتعرف عىل التحديات ،كام يؤطرون
القضايا بطرق تؤدي إىل وضع اسرتاتيجيات قابلة
للتنفيذ.
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المركبة الجوية اآللية «إنسايتو»
مركبة تتميز باالنسيابية وتنوع
االستخدام وال تحتاج إلى ممر جوي

أثبتت عائلة «إنسايتو» من المركبات الجوية اآللية (غير المأهولة)
قدرتها على العمل بنجاح في بعض أكثر المناطق صعوبة على
مستوى العالم ،سواء في البر أو البحر ،وقدرتها على إرسال
معلومات على أعلى مستوى من الجودة.
اجرت مجلة “درع الوطن” حوار مع نائب رئيس
رشكة إنسيتو  Insituومدير عام رشكة Insitu
 Defenseالسيد دونالد ويليامسن حول األسباب
وراء كون رشكة Instuاالختيار املفضل لدى
العديد من الدول ابتداء من أمريكا وانتهاء بآسيا
مبا يف ذلك منطقة الرشق األوس��ط .وفيام ييل
الحوار:
«درع الوطن» :ما هي الرؤية التجارية التي تتبعها
رشكة «إنسايتو»؟
هارمتان :تعتمد رؤيتنا عىل تحقيق التفوق عند
اتخاذ القرار ،وهو هدف يجعل الرشكة حريصة عىل
أن تكون رشكة رائدة وقادرة عىل تحقيق االبتكار يف
كافة منتجاتها حتى ترتك بصمة إيجابية عىل حياة
األفراد وتغيري مجرى التاريخ .ونحن ،عندما نحقق
هذا التفوق يف صناعة القرار ،ننقذ آالف اآلرواح

ونوفر الكثري من املوارد ،ونستطيع أن نحقق القيمة
الالزمة للمركبات الجوية اآللية.
«درع الوطن» :شاركت رشكتكم يف برامج «سكان
إيجل» و «إنتيجريرت/بالك جاك» بصورة مبارشة،
فام هو الجديد يف هذا األمر؟
هارمتان :احتفلت الرشكة يف العام املايض بتحقيق
إنجاز ضخم عندما نجحت كافة مركباتنا الجوية
اآللية يف تسجيل أكرث من مليون ساعة طريان
تشغيلية يف الخدمة لدى عمالئنا عىل مستوى العامل.
وقد بدأنا يف هذا العام يف تحقيق إنجاز كبري آخر
عن طريق تسجيل  50ألف ساعة طريان تشغيلية يف
املجال البحري .ونحن نحاول استثامر هذا النجاح
واالستفادة من خربتنا الطويلة وإمكانياتنا الضخمة
يف استنباط وابتكار طرق جديدة ووسائل أفضل

دونالد ويليامسن

إلرسال املعلومات الحساسة التي يحتاجها عمالؤنا
التخاذ القرار األفضل .وقد استعنا مؤخرا مبحرك
وقود ثقيل جديد لتشغيل املركبة «سكان إيجل»،
وهو املحرك الذي تم تصميمه خصيصا لتشغيل
املركبات الجوية اآللية التي بدأت طريانها التشغييل
يف شهر ديسمرب املايض .كام تحرص الرشكة عىل
االستمرار يف تطبيق التكنولوجيا الخاصة بالدفع
باستخدام خاليا الوقود ،وقامت يف شهر ديسمرب
عام  2017بتوقيع عقد تطوير مع الرشكة املوردة لنا
– «رشكة «بروتونيكس» -من أجل اتخذا املزيد من
الخطوات نحو تطوير نظام الدفع باستخدام خاليا
الوقود لدى املركبة «سكان إيجل» .ومن الجدير
بالذكر أن أحدث نسخة لدينا من املركبة «سكان
إيجل» تستخدم أيضا أجهزة طريان محدثة ،فضال
عن زيادة حمولتها.
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وقد انتهى برنامجنا مع سالحي البحرية ومشاة
البحرية (املارينز) األمريكيني املعروف باسم « RQ-درع الوطن» :هل ميكن تعديل املركبات الجوية
 21A Blackjackمن نرش “وحدة املارينز الخارجية” اآللية «إنسايتو» مبا يناسب متطلبات العميل؟
 )Marine Expeditionary Unit (MEUالثالثة هارمتان :بالطبع ،حيث جرى تصميم املركبتني
جنبا إىل جنب الثالث وحدات ( )MEUاإلضافية «سكان إيجل» و «إنتيجريرت/بالك ج��اك» مبا
املخططة لعام  .2018وقد تجاوز هذا الربنامج مينحهام االنسيابية واملرونة وتنوع االستخدام عند
 6000ساعة طريان ،كام أن التطورات التكنولوجية إرسال املعلومات.
املستخدمة يف املركبة هذا العام ستشمل تعزيز قوة
الدفع وجهاز تحديد األهداف بالليزر الذي يجري «درع الوطن» :هل ميكن أن توضح لنا نقاط
تطويره يف الوقت الراهن .وستخضع املركبة اآللية القوة لدى الرشكة يف فئة املركبات الجوية اآللية
“إنتيجريرت” ،وهو االسم التجاري ل “بالك جاك” ،املخصصة لجمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة
لنفس التحديثات ،باإلضافة إىل إدخال املزيد من واالستطالع؟
التحسينات عىل برج املركبة والحمولة اللذين يجري هارمتان :أدى تركيزنا عىل السوق العاملية إىل ترسيع
تطويرهام حاليا مبساعدة شبكة رشكائنا.
معدالت منونا كرشكة ،ونحن ندعم حاليا أكرث من
 25دولة يف جميع أنحاء العامل .وستواصل الرشكة
«درع الوطن» :تعمل عائلة املركبات الجوية اآللية منوها يف املجال ال��ذي تتفوق فيه ،وهو جمع
التي أنتجتها رشكتكم بنجاح يف بعض أكرث البيئان املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع عن
صعوبة عىل مستوى العامل ،فام هي الخصائص التي طريق جمع وبث األرشطة الفيديوية الحية.
تتفوق بها عىل بقية املركبات األخرى؟
هارمتان :تتميز مركباتنا الجوية اآللية باالنسيابية «درع ال��وط��ن» :إىل أي حد وصلت املبيعات
وتنوع االستخدام وال تحتاج إىل ممر جوي ،كام أنها العسكرية الخارجية للمركبة الجوية اآللية
قادرة عىل حمل عدة أجهزة مختلفة من أجهزة «إنسايتو» منذ توليكم مسؤولية الرشكة؟
جمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع .هارمتان :ترتبط رشكة «إنسايتو» بعدة عقود مع
وتعترب عدم حاجة املركبة إىل ممر جوي لإلقالع الحكومة األمريكية ،وتقوم بدعم  18دولة أجنبية
ميزة مهمة بالنظر إىل أن مركباتنا تخدم العمالء تستخدم املركبة «إيجل سكان» ،وعدد كبري من
العسكريني واملدنيني يف املجالني الربي والبحري عىل هؤالء الرشكاء يتواجدون بني دول مجلس التعاون
حد سواء ،ومعظم مناطق التشغيل هذه ال توجد
بها مدارج جوية .واألهم من هذا وذاك ،أن تلك
امليزة تسمح بتنفيذ عمليات يف أشد البيئات صعوبة
مثل االرتفاعات العالية املشبعة بالرطوبة الشديدة.
«درع الوطن» :تعمل املركبات الجوية اآللية
«إنسايتو» يف منطقة الرشق األوس��ط منذ فرتة
طويلة ،فهل ميكنكم تحديد الدول التي تستخدمها
واملهام التي تقوم بها؟
هارمتان :تعمل هذه املركبات الجوية اآللية بكثافة
يف منطقة الرشق األوس��ط ،وتقدم الدعم الالزم
لعدد كبري من العمالء يف املجال العسكري .وتبحث
الرشكة حاليا عن فرص يف املجالني املدين والتجاري،
مع الرتكيز عىل قطاع النفط والغاز .ونزوال عىل
رغبة عمالئنا ،ال ميكننا اإلدالء بأي تفاصيل حول
هوية التي تستخدمها.

الخليجي .أما بالنسبة للدول األخرى ،فقد قدمت
بعض الدول األعضاء يف حلف الناتو ودول مجلس
التعاون الخليجي «خطابات رشاء» أو التعاون
مع الحكومة األمريكية حول إمكانية رشاء املركبة
 RQ-21A Blackjackمن خالل “نظام التصنيع
املرن” FMS
“درع الوطن” :ماذا عن أنشطة الرشكة يف قطاع
النقط والغاز؟
هارمتان :حصلت رشكة «إنسايتو» يف العام املايض
عىل عقد مدته عدة سنوات من رشكة «كوينزالند
للغاز» التابعة لرشكة «شل» الستخدام أكرث من
 700ألف مركبة آلية خلف خط الرؤية البرصية
 BVLOSإلج �راء عمليات التفتيش عىل اآلبار
واملنشآت الحيوية.
“درع الوطن” :كيف ميكن ملركبات “إنسايتو”
أن تساهم يف مجال السكك الحديدية واملرافق
الخدمية؟
هارمتان :تعمل تلك املركبات عىل مدار الساعة
برسعة تتجاوز  80عقدة ،وهو ما ميكنها من إجراء
عمليات التفتيش الالزمة عىل السكك الحديدية
يف املناطق املعزولة ،وبث املعلومات الالزمة إىل
املفتشني املتواجدين عىل األرض ،األمر الذي يعزز
إجراءات األمن والسالمة.
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تقارير

شركة  :CAEتنفيذ
برنامج تدريبي مكثف
لسالح الجو اإلماراتي
ورصح إيان بل ،نائب رئيس مجلس اإلدارة ومدير
عام رشكة  CAEملنطقتي ال�شرق األوسط/آسيا
واملحيط الهادئ ،بأن الرشكة تعترب بحق إحدى
الرشكات العاملية الرائدة ،ونجحت بالفعل يف تحقيق
نجاحات كبرية يف عدة أسواق مثل الرشق األوسط.
وذكر بل يف مقابلة حرصية مع مجلة “درع الوطن”
أنه “يف ظل األهمية االسرتاتيجية التي تتمتع بها
منطقة الرشق األوسط عىل الساحة الدولية وبفضل
موقعها الجغرايف الهام ،تعترب هذه املنطقة سوقا
دفاعية مهمة للغاية ،ولذلك تحت أهمية اسرتاتيجية
بالنسبة لرشكة .”CAE
وأضاف أن “الرشق األوسط منطقة ميكن أن تستفيد
بدرجة كبرية من قدرة الرشكة عىل دمج أنظمة
التدريب وخدمة القوات املسلحة الساعية إىل

تخدم شركة  CAEحوالي  3,500شركة طيران
ومشغلي ومصنعي الطائرات في جميع أنحاء
العالم .وباعتبارها إحدى الشركات العالمية
الرائدة في مجال تنفيذ الدورات التدريبية
في قطاع الطيران المدني والدفاع واألمن
والرعاية الصحية ،تحرص شركة  CAEعلى
المشاركة في معرض .SIMTEX/UMEX

خلق بيئة تدريب مستقلة ميكن أن تستفيد منها
كافة أفرع القوات املسلحة .ويقع مقرنا الرئييس
يف أبوظبي ،وننفذ حاليا عدة برامج تدريبية يف
السعودية والكويت وعامن وغريها”.
وأردف بل قائال إن “الرشكة تسعى أيضا إىل إقامة
رشاك��ات مع الرشكات املحلية واستغالل فرص
املبيعات العسكرية الخارجية عن طريق الواليات
املتحدة ،السيام وأن امليزانية العسكرية يف معظم
دول املنطقة ومشرتيات أنظمة التسلح املتطورة
للغاية يف ازدياد مستمر ،األمر الذي يجعلنا نتوقع
زي��ادة الحاجة إىل التدريب العسكري يف الرشق
األوسط”.
وقد احتفلت رشكة  CAEيف العام املايض مبرور 70
عاما عىل تأسيسها ،وخالل هذه املدة الطويلة شهدت

الرشكة تطويرا كبريا من حيث التحول إىل رشكة
متخصصة ناجحة يف مجال دمج أنظمة التدريب.
وقال بل إن “أفضل مثال عىل ذلك يف منطقة الرشق
األوسط هو مركز التدريب البحري لخدمة سالح
البحرية اإلمارايت الذي تعمل رشكة CAEعىل تطويره
يف الوقت الحايل .وكرشكة متخصصة يف دمج أنظمة
التدريب توىل الرشكة مسؤولية تنسيق تلك الربامج،
ومساعدة الدولة عىل تقييم التحديات التي تعرتض
عملية التدريب وإيجاد أفضل الحلول املناسبة
لها عن طريق التعليم عىل يد خرباء ومتخصصني
واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا وأحدث طرق
التدريس عىل مستوى العامل”.
وقال بل “أريد أن أؤكد أننا كرشكة تعمل يف مجال
دمج األنظمة ال يقف نشاطنا دامئا عند حد تأمني
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املنتجات أو التقنيات التي تنتجها رشكة  .CAEفعىل
سبيل املثال ،حصلت الرشكة عىل أجهزة محاكاة
األب �راج من برنامج التدريب والتعليم االفرتايض
 VSTEPلتجهيز مركز التدريب البحري اإلمارايت،
وسنقوم بدمج هذه األجهزة مع نظام التدريب
الشامل .وتحرص الرشكة دامئا عىل اختيار أفضل
الرشكاء من أجل تقديم أفضل الحلول لعمالئها”.
وألقى بل الضوء عىل التدريب «البناء االفرتايض
الحي»  )live-virtual-constructive (LVCقائال
إن هذا النوع من التدريب أصبح مهام بشكل متزايد
بالنسبة للقوات املسلحة يف جميع أنحاء العامل،
موضحا أن “جيوش العامل ،مبا فيها الجيوش يف منطقة
الرشق األوسط ،تستخدم هذا النوع من التدريب
بصورة متزايدة بفضل قلة تكاليف واختصاره للوقت
بدرجة كبرية لتنفيذ متارين التدريب الحي عىل نطاق
واسع”.
وتابع بل قائال إن الطائرات التي ميكن قيادتها عن
بُعد ال تحتلف عن املركبات الجوية املأهولة من
حيث حاجتها إىل أفراد مدربني وعىل قدر عال من
املهارة والكفاءة لتشغيلها بطدرقة مأمونة ،وتقديم
الدعم الالزم للقادة العسكريني عند تنفيذ املهام عمالئنا مبا يحقق االستفادة املتبادلة”.
املختلفة».
وأشار بل إىل خربة الرشكة الطويلة يف تطوير أنظمة
وق��ال بل إن «رشك��ة  CAEتعمل يف مجال دعم التدريب ذات األجنحة الدوارة قائال إن الطائرات
عملية تدريب األطقم الجوية املسؤولة عن قيادة املروحية تلعب دورا مهام يف العمليات العسكرية
الطائرات عن بُعد  .RPAوبالنسبة لدولة اإلمارات بالنظر إىل أنها تخدم عدة متطلبات مختلفة .وأضاف
بدأت الرشكة يف تنفيذ برنامج تدريبي شامل لسالح أن «رشكة  CAEنجحت يف بناء اسم كبري كأكرب رشكة
الجو اإلم��ارايت ،وهذا يشمل التدريب (النظري) عاملية للتدريب عىل الطائرات املروحية وتأمني أجهزة
األكادميي واستخدام مجموعة كاملة من أجهزة املحاكاة .ومل تنجح أي رشكة أخرى ،يف حقيقة األمر،
املحاكاة ومعدات التدريب ،عالوة عىل التدريب يف محاكاة مجموعة كبرية من الطائرات املروحية،
العميل الحي عىل الطريان .وقد انهى فريق من بدءا من الطائرة  NH90مرورا بالطائرة MH-
املدربني التابعني لرشكة  CAEمؤخرا دورة تدريبية  60Rوانتهاء بالطائرة  ،CH-47وتحتفظ الرشكة
مكثفة عىل الطريان الحي يف “يوما” بوالية أريزونا ،بسجل حافل من النجاحات غري املسبوقة .أحد هذه
وعاد الفريق إىل اإلمارات ليبدأ عملية تدريب سالح النجاحات سيتم تسليمه ل “قيادة الطريان املشرتك”
اإلماراتية قريبا .ووستقوم الرشكة خالل العام القادم
الجو اإلمارايت”.
وأشار بل إىل أن رشكة  CAEتحرص دامئا عىل إقامة بتسليم اإلمارات جهاز محاكاة كامل للطائرة UH-
رشاك��ات مع الرشكات املحلية ،موضحا أن “أحد  60M Black Hawkالذي يعترب أحدث جهاز محاكاة
األسباب التي تدفع الرشكة نحو تكثيف التعاون مع للطائرات املروحية وأكرثها تطورا عىل مستوى العامل.
الرشكات األخرى وبحث إمكانية استغالل وتطبيق وفيام يتعلق مبشاركة رشك��ة  CAEيف معرض
أساليب التقنية األخرى هو مساعدة الرشكة عىل  ،UMEX/SIMTEXقال بل إن “إحدى الرسائل
الوفاء بوعدها كرشكة مسؤولة عن دمج أنظمة املهمة التي تود الرشكة إيصالها إىل دول دول الرشق
التدريب ،األمر الذي يعني الدخول يف رشاكات مع األوسط والقوات املسلحة هي تبني نظرة “عملية”

شاملة للتدريب ،وأن رشكة متخصصة يف مجال دمج
أنظمة التدريب ،مثل رشكة  ،CAEميكن أن تسهل
عملية التدريب وأن تجعلها أكرث تكامال .وقال إن
“األمر املؤكد أن دولة اإلمارات تتبنى هذا املنهج،
وتحرص عىل وضع حجر األساس الالزم لتعزيز ودعم
عملية التدريب املتكامل عىل تنفيذ املهام”.
واختتم بل حديثه قائال إن «الرشكة ستنتهز فرصة
تنظيم معرض  UMEX/SIMTEXمن أجل تعزيز
منتجاتها وخربتها كرشكة متخصصة يف دمج أنظمة
التدريب ،كام ستحرص أيضا عىل ع��رض بعض
أحدث منتجاتها من أنظمة التدريب باستخدام
أجهزة املحاكاة .كام ستعرض الرشكة “أجهزة محاكاة
األنظمة القتالية البحرية” التي ستكون جزءا من
الحلول التدريبية التي يجري تنفيذها يف مركز
التدريب البحري اإلمارايت .كام ستقدم الرشكة بيانا
عمليا لطائرات التدريب عىل الطائرات التي ميكن
قيادتها عن بُعد يف إطار برنامج التدريب عىل هذا
النوع من الطائرات .عالوة عىل ذلك ،ستنتهز الرشكة
الفرصة لعرض أحدث املبتكرات يف مجال البحوث
والتطوير التي نفذنها الرشكة”.

60

العدد  553فــبرايـر 2018

تقارير

المركبة الجوية اآللية  Mirach-40من إنتاج
شركة “ليوناردو” تستقطب اهتماما عالميا
تستخدم القوات المسلحة المركبة الجوية اآللية ،التي ما ُيطلق عليها غالبا اسم
«الدرون» ،لتنفيذ العمليات القذرة والخطيرة وإبقاء الطيارين العسكريين بعيدا
عن مصدر الخطورة .وتتولى المركبة الجوية اآللية  ، )Mirach-40 (M-40التي
أنتجتها شركة “ليوناردو” والتي سيجري عرضها في معرض ومؤتمر األنظمة
اآللية  UMEXلعام  ،2018مسؤولية تنفيذ أشد العمليات وأكثرها خطورة .وتتمثل
هذه الخطورة في إمكانية تعرض المركبة لإلصابة من جانب النيران الصديقة.

ويعود ذلك بطبيعة الحال إىل كون املركبة Mirach
مركبة الصطياد األه��داف ،وهي مصممة الستنفار
وخداع التهديدات املعادية وتدريب األطقم الجوية
عىل أنظمة التسلح املختلفة مثل أنظمة الصواريخ
أرض – جو املوجهة بالرادار .وتعتمد املركبة Mirach
عىل أنظمة االستشعار يف متابعة الطائرات املعادية أو
الصواريخ املوجهة ،األمر الذي مينح الفرصة ملشغيل
األسلحة وأجهزة ال �رادار للتدريب بصورة عملية
وواقعية عندما يكون االشتباك الناجح مع الهدف
املعادي هو طوق النجاة إلنقاذ حياتهم .وللتأكد من
مدى مطابقة أداء املركبة للواقع إىل أقىص حد ممكن،
تستطيع املركبة  Mirachتنفيذ املهام املتعلقة مبسح
املسطحات البحرية عىل ارتفاعات منخفضة للغاية
وتنفيذ طلعات بتشكيالت متقاربة وإجراء مناورات
عىل رسعات عالية للغاية.

وقد حققت املركبات اآللية التي تنتجها رشكة
“ليوناردو” نجاحا كبريا لفرتات طويلة بفضل خربة
مهندسيها التي تعود إىل حقبة السبعينيات .وقد
حصلت املركبة الجوية اآللية ‘ ’Mirach 100/5عىل
موافقة القوات املسلحة اإليطالية يف عام ،1988
وواصلت رحلة نجاحها إىل أن أصبحت ج��زءا ال
يتجزأ من أسلحة البحرية وأسلحة القوات الجوية
عىل مستوى العامل .وقد جرى استخدام املركبة يف
كل من اململكة املتحدة وإيطاليا وفرنسا واألرجنتني
وبلجيكا والدمنارك .ومنذ ذلك الحني ،واصلت املركبة
رحلة تألقها ومنوها بفضل االعتامد عىل محركات أكرث
رسعة وتوسيع دائرة اختيار الحمولة ،ولكن املركبة
واجهت تحديا حقيقيا هذا العام مع إطالق املركبة
 Mirach-40التي تُعرف أيضا باسم  .M-40وتعترب
املركبة  M-40فريدة من نوعها من حيث تصميمها

وقدرتها عىل أداء متوسط إىل عال بتكلفة تعادل
تكلفة املركبات الجوية اآللية املنافسة ،وقدرتها
الفائقة عىل تقليد مجموعة كبرية من الطائرات
والصواريخ واألسلحة املختلفة مثل التهديدات التي
تسببها جهزة ال �رادار وأنظمة االستشعار العاملة
باألشعة تحت الحمراء ،ع�لاوة عىل التهديدات
البرصية األخ��رى .وتعترب املركبة  M-40جاهزة
للتصدير إىل جميع أنحاء العامل يف الوقت الحايل
بعد أن نجحت رشكة “ليوناردو” يف تطويرها محليا
باالعتامد عىل املكونات التجارية.
ولهذه األسباب ،يتوقع الخرباء أن تنجح املركبة
 M-40يف استقطاب اهتامم كبري من جانب الخضور
والزائرين يف معرض ومؤمتر األنظمة اآللية UMEX
لعام  ،2018السيام وأن املركبة قد نجحت بالفعل
يف استقطاب اهتامم كبري يف جميع أنحاء العامل منذ
ظهورها يف معرض باريس الجوي ألول مرة يف شهر
يونيو املايض .وقد خضعت املركبة لسلسة طويلة من
االختبارات الشاقة التي أجرتها وزارة الدفاع الفرنسية،
ووق��ع اختيار هولندا عليها للمشاركة يف إحدى
املناقصات العاملية .وقد أعلنت رشكة “ليوناردو”
مؤخرا أنها شكلت فريقا بالتعاون مع رشكة “إنسايتو
باسيفيك” –ومقرها كوينزالند -إلنتاج املركبة M-40
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لخدمة القوات املسلحة األسرتالية.
وقد حرصت رشكة “ليوناردو” عىل مواكبة التوجهات
العاملية لدى العمالء الحريصني عىل “تحقيق أقىص
استفادة بأقل تكلفة ممكنة” ،األمر الذي يجعلها عىل
يقني من أن املركبة الجديدة ستحقق نجاحا ال يقل
بأي حال من األحوال عن نجاح شقيقتها السابقة
ذات املحركني ،السيام وأن املركبة  M-40تؤمن
القدر األعظم من أداء املركبة اآللية Mirach 100/5
بتكلفة زهيدة للغاية .ومن املرجح ،يف حقيقة األمر،
أن يواصل كال الجيلني نجاحهام ،السيام وأن رشكة
“ليوناردو” ستواصل إنتاجها للمركبتني بهدف استنفار
وخداع التهديدات الفائقة األداء التي تواجه أسلحة
الجو الحديثة يف الوقت الحايل.
شركة «ليوناردو» تقود برنامج
OCEAN2020
وقع االختيار عىل رشكة “ليوناردو” مؤخرا لقيادة
برنامج  ، OCEAN2020وهو عبارة عن خطة إلنشاء
“صندوق الدفاع األورويب” لتعزيز القدرات العسكرية
البحرية ،وهي الخطة التي وضعها االتحاد األورويب
ضمن برنامج “التحرك التمهيدي نحو البحوث
العسكرية” .وجاء ترشيح رشكة “ليوناردو” من جانب
الوكالة العسكرية األوروبية ،ومن املتوقع توقيع العقد
مع الرشكة قريبا .ويضم فريق  OCEAN2020الذي
ستقوده رشكة “ليوناردو”  42هيئة متثل  15دولة،
وهي وزارات الدفاع يف كل من إيطاليا واليونان
وإسبانيا والربتغال ولتوانيا ،مع دعم إضايف من جانب

وزارات الدفاع يف كل من السويد وفرنسا واململكة
املتحدة وإستونيا وهولندا .وتشمل قامئة الرشكاء
الصناعيني رشكات Indra, Safran, Saab, MBDA,
PGZ/CTM, Hensoldt, Intracom-IDE,
 .Fincantieri and QinetiQأما مراكز البحوث
املشاركة فتشمل Fraunhofer, TNO, CMRE
 .(NATO) and IAIوقال أليساندرو بروفيومو،
الرئيس التنفيذ لرشكة “ليوناردو”“ ،إننا سعداء للغاية
بهذه النتيجة ،حيث يتمتع برنامج OCEAN2020
مبستوى عال من األهمية االسرتاتيجية والتكنولوجية
والعملياتية .ويعترب هذا الربنامج املرشوع األهم عىل
مستوى البحوث التكنولوجية الذي يتعاطى مع قضية
مهمة للغاية ،أال وهي املراقبة البحرية ،وهي القضية
التي تلقى اهتامما واسعا يف كل دول أوروبا ومنطقة
البحر األبيض املتوسط عىل وجه الخصوص”.
ويعترب برنامج  OCEAN2020أول مثال عىل برنامج

البحوث العسكرية األوروبية عىل مستوى القارة
األوروبية ،ويتطلب إجراء تحليل دقيق للمتطلبات
التشغيلية وتقديم مقرتحات مبتكرة من الناحية
التكنولوجية ولكن البد أن تنسم بالواقعية عند
التشغيل .ويشمل املرشوع البحثي دمج املركبات
الجوية اآللية (غري املأهولة) مع مهام املراقبة ومنع
التهديدات ملعادية من االقرتاب.
ويرى خرباء أن نجاح رشكة “ليوناردو” يف الفوز بهذا
العطاء يعكس ويعزز إمكانيات الرشكة يف مجال
املنتجات البحرية واألنظمة املتكاملة.
ومن املتوقع أن يعمل برنامج  OCEAN2020عىل
دمج أنواع مختلفة من املركبات الجوية اآللية (غري
املأهولة) (مثل املركبات ذات األجنحة الثابتة والدوارة
واملركبات السطحية والعاملة تحت املاء) مع مراكز
القيادة والتحكم التابعة للوحدات البحرية ،األمر الذي
يسمح بتبادل املعلومات عن طريق األقامر الصناعية
مع مراكز القيادة والتحكم املوجودة عىل األرض .كام
سيشمل املرشوع  OCEAN2020أيضا االستخدام
التعاوين واملشرتك للمركبات الجوية املأهولة وغري
املأهولة .وباإلضافة إىل عمليات املحاكاة ،سيشمل
املرشوع  OCEAN2020إجراء بيانني عمليني حيني
للمراقبة البحرية وعمليات منع التهديدات املعادية
من االق�تراب ،وستنفذ البيانني العمليني األساطيل
البحرية األوروبية باستخدام الطائرات غري املأهولة
والقطع البحرية السطحية واملركبات العاملة تحت
املاء .ومن املقرر أن تشارك يف املرشوع الطائرتان
املروحيتان اآلليتان “هريو” و “سولو” التي أنتجتهام
رشكة “ليوناردو”.
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أول رحلة جوية لطائرة
 Bell V-280 Valorالعمودية

أعلنت شركة  Bell Helicopterعن إتمام أول رحلة جوية بنجاح لطائرتها العمودية المستقبلية
 Bell V-280 Valorذات الدوار الميال والتي تعمل بتقنية المراوح القابلة لتغيير االتجاه ،وتتميز
بقدرات ال مثيل لها تجمع بين المرونة الحركية والسرعة والمدى والحمولة مقابل تكلفة
معقولة .ويؤكد هذا اإلنجاز التقدم االستثنائي الذي تحقق لبرنامج تطوير  V-280من شركة
 ، Bellمما يحقق قفزة لبرنامج مروحيات  .Textron Incنحو ابتكار الجيل القادم من الطائرات
العمودية للجيش األمريكي.
وقال ميتش سنايدر الرئيس التنفيذي“ :هذا وقت
رائع لرشكة  ،Bell Helicoptersوأنا أشعر مبزيد
من الفخر واالعتزاز بالتقدم الذي أحرزناه يف أول
رحلة طريان للطائرة العمودية  .V-280ويدل نجاح
الرحلة األوىل عىل التزامنا بدعم أولويات التحديث
لدى قيادة وزارة الدفاع ومبادرات إصالح الحيازة.
وقد تم تصميم طائرة  Valorإلحداث ثورة يف
الطريان العمودي للجيش األمرييك ،حيث متثل
تحوالً يف صناعة الطريان ألداء جميع املهام الصعبة
لقواتنا املسلحة”.

تسهم طائرة  Bell V-280يف مضاعفة القوة القتالية،
حيث مينحها أداؤها املتفوق ،وحمولتها ،وقدرتها
عىل البقاء ،وموثوقيتها ،ميزة حاسمة يف الحرب .كام
تتميز برسعتها التي تعادل ضعف رسعة الصوت
ومدى املروحيات التقليدية ،حيث يوفر تصميمها
للقادة قدرة فريدة عىل املناورة واملرونة العملياتية
عند أداء العديد من املهام العمودية التي ال ميكن
حالياً لطائرة واحدة أن تنجزها.
وأضاف سنايدر “ :نحن سعداء مبشاركة فريق فالر
 Team Valorهذا النجاح للرحلة األوىل لطائرة

 ،V-280والنية معقودة عىل أن تُحدث هذه
الطائرة العمودية تحوالً تاماً بقدر اإلمكان للقوات
املسلحة فيام يتعلق بوضع خطط املعارك للعمليات
املتقدمة”.
يشكل برنامج  Bell V-280 Valorجزءا ً من مبادرة
نظام العرض املشرتك واملتعدد املهام Joint Multi-
)Role Technology Demonstrator (JMR-TD
 ،initiativeوهو مبثابة مؤرش علمي وتقني لربنامج
الطريان العمودي املستقبيل لوزارة الدفاع .ويجمع
برنامج  V-280بني املوارد الهندسية والقدرات
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الصناعية للرشكات التالية يف مرشوع يطلق عليه
بشكل جامعي “فريق فالر”  ،Team Valorوهي:
Bell Helicopter, Lockheed Martin,
& GE, Moog, IAI, TRU Simulation
Training, Astronics,
Eaton, GKN
Aerospace, Lord, Meggitt and Spirit
.AeroSystems
وهذا املرشوع  Team Valorيف وضع ميكّنه من
تجهيز الجيش األمرييك بأعىل مستويات النضج
والجاهزية التقنية؛ حيث تم تصميم هيكل قوة
الطائرة  V-280بحيث توفر أفضل قيمة من
حيث اإلمداد والعمليات واإلسناد ،مع تزويد وزارة
الدفاع بقدرات األداء املتقدمة املرغوبة من حيث
زيادة مستوى قابلية الصيانة واملوثوقية ومعقولية
األسعار.
مضاعفة السرعة والمدى
تزود  Bell V-280 Valorاملقاتلني بخيارات

اسرتاتيجية ،ومدى عمليايت أكرب ،ومرونة حركية
تكتيكية ،وتفوق يف مواقف اتخاذ القرار
الحاسمة .كذلك يدعم تصميم  Valorاملناورات تستفيد طائرة  V-280 Valorمن تصميمها املرن
األرضية وهو مبني خصيصاً لتوفري ممكّنات يف الجمع بني تنوع القدرات املتعددة املهام واألداء
وقدرات إضافية للرسب .وتركز خصائص التصميم االستثنايئ بالتحليق عىل ارتفاع  6,000قدم و
عىل ميزات السالمة والحفاظ عىل البقاء بفضل  95درجة فهرنهايت ( .)6K/95وتعتمد الطائرة
تصفيح املقصورة املدمج ونظام تحكم سليك العمودية ذات الدوار امليال عىل تقنية الطريان
واإلجراءات املضادة للتشويش املواكبة ألحدث العمودي حيث ميكنها االنتشار برسعة ذاتياً إىل
أي مرسح عمليات ،وتغطي مساحة تعادل خمسة
التقنيات واألداء.
باإلضافة إىل ذلك تسهم مجموعة معدات املهام أضعاف مساحة املنصات الحالية التي تقوم
يف نظام  Team Valorيف تسهيل الوعي الظريف بعمليات اإلجالء الطبي .وتتميز طائرة  V-280يف
املحيطي أثناء الطريان من خالل عمليات االستطالع هذه األثناء مبرونة يف التحليق بالرسعات البطيئة
واملراقبة واالستخبارات ومعلومات القوات التي تتميز بها املروحيات بنفس مدى وكفاءة
الصديقة التي يتم دمجها رقمياً .ويتم نقل البيانات طائرات الجناح الثابت.
املدمجة والتحديثات حول املهام من خالل لوحات تتميز طائرة  V-280من  Bell Helicopterبرسعة
العرض القتالية املحمولة جوا ً إىل املقصورة من تجوال تصل حتى  280عقدة ومدى يزيد عن
أجل املتابعة اآلنية لضامن توفري الطائرة العمودية  2,100ميل بحري ،ومدى قتايل فعال يبلغ 800
 V-280التقنيات املتفوقة بأسعار معقولة.
ميل بحري ،وتتجاوز حمولتها املفيدة 12,000
تصميم مرن ومتنوع القدرات
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رطل ،بينام يتمثل الفرق الوحيد بينها وبني النموذج
القديم  V-22 Osprey tiltrotorيف بقاء املحركات
ثابتة يف مكانها مع ميالن املراوح وأذرع التدوير.
تميز مشروع Valor’s Team
يتكون  Team Valorمن رشكات طريان رائدة
تسعى لجمع أفضل املوارد الهندسية والقدرات
الصناعية والتفكري الناقد لتلبية احتياجات مبادرة
نظام العرض املشرتك واملتعدد املهام Joint Multi-
Role Technology Demonstrator (JMR TD) initiativeللجيش األمرييك .وقد استفادت
طائرة  V-280 Valorمن كونها مصنوعة من
خليط من املعادن واملواد املركبة .وتشمل مميزاتها
الداخلية مقاعد تشحن أجهزة السليك الجنود
ومناظري الرؤية الليلية واألجهزة اإللكرتونية والنوافذ
بشكل السليك ،مع عرض خرائط املهام الثالثية
األبعاد.
أما محركات الطائرة  V-280من طراز T64-
 GE-419من صنع رشكة  ، GE Aviationبينام
يتم إنتاج هيكل الذيل عىل شكل  Vمن قبل رشكة
 GKNلتمكني الطائرة من التمتع بقدرة استثنائية
عىل املناورة والتحكم .وتتكامل إلكرتونيات الطريان
يف قمرة القيادة من صنع رشكة Lockheed
 Martinونظام توزيع الفتحات و مجموعة
معدات املهام  ،MEPمع حاسوب التحكم بالطريان

تقارير

الرائدة للطائرات العمودية ذات الدوار امليال والتي
واملشغالت امليكانيكية من إنتاج رشكة .Moog
وإجامالً تعترب  V-280طائرة عمودية استثنائية تعمل بتقنية املراوح القابلة لتغيري االتجاه ،حيث
من الجيل القادم .ويتمثل إنجاز رشكة  Bellنجحت يف إنجاز تقنيات تحويلية متثل نقطة تحول
 Helicopterيف تطبيق الدروس التي تعلمتها من يف تاريخ الطريان العمودي.
خربة ستة عقود تقريباً من الخربة يف التصاميم
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كلمة حق في علماء السياسة

بقلم  :د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك
ورئيس قسم العلوم السياسية -
جامعة اإلمارات
binhuwaidin@hotmail.com
علم السياسة هو العلم المسئول
عن دراسة كيفية إدارة الدول .وبما
أن هذه العملية ال ترتبط ببعد
واحد ،فإن علم السياسة هو علم
يرتبط بمعظم العلوم األخرى .فعلم
السياسة هو علم إدارة التفاعالت
داخل إقليم معين لتنظيم عالقة
الناس بطريقة تحقق المصلحة
العامة .والدول ال يمكن أن تتجاهل
رأي السياسيين وإال ستُ دخل
نفسها في متاهات ال أول لها
وال آخر .فال يكفي للدولة أن تعتمد
على االقتصادين في التخطيط
القتصادها ،وال للعسكر للتخطيط
ألمنها ،بل بحاجة إلى أن يكون
هناك دوراً للسياسيين أيضاً في
هذه المعادلة ،ومن المفترض أن
يكون السياسي متواجد في كل
الحاالت.

فالحقيقة هي أن كالً من االقتصادي والعسكري
صاحب تفكري مقيد باختصاص كل واحد منهم،
فاألول يريد تحقيق الربح املادي والثاين يريد االنتصار
يف املعركة ،وبالتايل ال هذا وال ذاك قادر إىل أن يصل
إىل تحقيق املصلحة الوطنية العليا للدولة ،وعليه البد
من أن يؤخذ برأي السيايس .فالسيايس ال يُقيد تفكريه
بالربح املادي وال باالنتصار يف املعركة .وإمنا يسعى
إىل أن يحقق الربح املجتمعي الذي يستفيد من
خالله املجتمع بكل فئاته ،فنظرته شمولية ،فالربح
لديه ليس فقط اقتصادي وإمنا ربح سيايس يشمل
كافة األبعاد التي من شأنها أن تفيد املجتمع ومبادئه
وقيمة الرئيسية .واالنتصار بالنسبة للسيايس ليس
االنتصار يف املعركة وإمنا االنتصار يف الحرب .فاملعركة
نطاق ضيق ،والتفكري من خاللها يجعل الهدف املرجو
تحقيقه أيضاً ضيق وال يلبي املصلحة الدامئة ،وأما
الحرب فهي نطاق أوسع تتطلب ليس فقط دراسة
العدو واالنتصار عليه عسكرياً بل أيضاً مواجهته
فكرياً وسياسياً بحيث ال يكون له مكان يستطيع
أن يتوغل من خالله ،فعند السيايس الحرب ميكن
االنتصار بها ليس باملواجهة فقط بل باالنخراط أيضاً.
ونستطيع القول بأن معظم اإلشكاليات التي تحدث
يف عامل اليوم سببها الرئيس خروج السياسيني من
نطاق املشورة عن قصد أو غري قصد ،واالعتامد
عىل من يُسمون بالتكنوقراط يف إدارة الدول .الدول
ليست رشكات خاصة تسعى إىل الربح يف مجال
معني ،وإمنا هي مؤسسات عامة تشمل كل األبعاد
الحياتية .فال ميكن لشخص ناجح يف إدارة رشكة
معينة أن يكون ناجحاً يف إدارة دولة أو يف تقديم
املشورة السياسية لها ،ألنه ال ميكن أن تدار الدولة
مبنطق الرشكة أو املؤسسة التجارية .ولعل الناظر
اليوم إىل حالة الواليات املتحدة عىل سبيل املثال
يلحظ جلياً مثل هذه الحالة السلبية .فالرئيس دونالد
ترامب ليس رجل سيايس ومل يكن كذلك وإمنا هو
رجل أعامل وتاجر ناجح ،وعندما وصل إىل الحكم
أراد أن يدير البلد من منطق ترمب رجل األعامل
والتجارة وليس ترمب السيايس .وهذا سبب رئيس
يف اإلخفاقات الكثرية التي تواجه الواليات املتحدة
اليوم .وليست اإلشكالية يف أال يكون رئيس دولة
ما رجل سيايس ،ولكن اإلشكالية هي عندما يُهمش

السياسيني ويُعتمد عىل غري السياسيني يف املشورة
والتخطيط إلدارة البلد وفق وجود قناعة بأنهم هم
أصحاب الرأي السديد .لذلك تجد الواليات املتحدة
اليوم منقسمة عىل نفسها داخلياً بشكل حاد وكبري،
وكذلك تجد العامل من حولنا منقسم أيضاً عىل نفسه،
ولذلك نجد العديد من األفكار املتشددة بدأت تربز
عىل الساحة متحدية كل ما هو قائم.
وأياً ما كانت الدولة فإن السياسيني البد أن يكونوا
حارضين يف املساعدة يف وضع السياسات .فالسيايس
هو الطرف األكرث فهامً لتعقيدات األمور واألبعاد
املختلفة ،وأقدر عىل ربط تلك األبعاد والتعقيدات
ببعضها البعض من غري السيايس أو من يُسمى
بالتكنوقراط .فالدول الناجحة تضع سياسات وليس
قرارات .والفرق بينهام يف علم السياسة هو أن وضع
السياسة تتطلب املشورة واألخذ والعطا والنظر
إىل املوضوع من كل الجوانب ملعرفة اإليجابيات
واستثامرها والسلبيات وتجنبها .وهذا األمر يختلف
عن وضع القانون الذي قد ال يراعي كل ذلك ،وميكن
أن يتخذ وفق مشورة ضيقة ال تُعرب عن الحالة العامة
القامئة يف الدولة .فالسيايس هو أألقدر عىل املساعدة
يف وضع السياسات ،وهذا األمر بالتايل يتطلب من
أن يكون السيايس حارض وبقوة يف مساعدة الحكومة
عىل إدارة الدول لتحقيق األهداف املرجوة والناجحة
وبعيدا ً عن التداعيات السلبية التي ميكن أن تربز من
جراء االعتامد عىل غري السيايس يف قراءة األحداث.
فاملنطق يف علم السياسة يقول عليك دامئاً أخذ
مشورة عامل السياسة عام يحدث يف العامل الداخيل
للدول أو الخارجي بني الدول ،ألنه هو الوحيد القادر
عىل ربط األمور ببعضها البعض ،فهو الذي يدرس
القضايا السياسية ويؤطرها يف نطاق نظري يجعلها
أكرث ثباتاً يف التفسري واالقناع ،وهذا ماال يستطيع
فعله التكنوقراط الذي يضيق نطاق اهتامم تفكريه
يف عمله املتخصص به.
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لماذا انفجر بركان الغضب في وجه الماللي؟

السياسات التوسعية للنظام اإليراني:
االنعكاسات االقتصادية والتنموية
لماذا تظاهر اإليرانيون وساد الغضب مدن إيران وشواعها طيلة أسابيع مضت ،حتى تم اخماد بركان الغضب
الشعبي عبر موجة اعتقاالت وقتل وعنف واسعة ضد المحتجين ،الذين رفعوا للمرة األولى شعارات الموت
في وجه مرشد الثورة وقادة نظامه ،وكسروا حاجز الخوف الحديدي الذي يفرضه الحرس الثوري وميلشيات
“الباسيج” .في هذا العدد تسلط “درع الوطن” الضوء على الحقائق واألسباب والتداعيات التي تقف وراء تلك
االحتجاجات التي فضحت الهوة التي تفصل بين النظام والشعب اإليراني.

كشفت حركة االحتجاجات التي شهدتها إيران يف
الثامن والعرشين من ديسمرب  ،2017واستمرت أكرث
من أسبوعني وتم قمعها بالقوة والعنف ،كشفت
عن طبيعة املأزق الذي يواجهه النظام اإليراين ،الذي
طاملا كان يتوهم أنه يحظى بالتأييد يف الداخل وأن

هناك حالة من الرضا العام عىل سياساته الخارجية،
لكن بدا واضحاً أن ما يدعيه ليس سوى أوهام،
فهناك حالة من التذمر والغضب واالحتجاج بسبب
األوضاع االقتصادية الصعبة التي تعيشها البالد
والتي انعكست سلباً عىل األوضاع املعيشية ألغلب

فئات الشعب اإليراين .فلم يكن غضب املتظاهرين
من تردي األوضاع االقتصادية ،إال نتيجة لسياسات
التدخل والتوسع اإليرانية التي تجاوزت تكلفتها
املالية عرشات املليارات من الدوالرات خالل
السنوات املاضية .وكان الفتاً أن رشارة االحتجاجات
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انطلقت من مدينة مشهد ،قلعة املحافظني ،وذات
املكانة الدينية لدى الشيعة ،وثاين أكرب مدن
إيران من حيث عدد السكان ،مبطالب اقتصادية،
لتبعث برسالة واضحة إىل النظام اإليراين ،مفادها
أن الشعب اإليراين مل يعد يتحمل إقحام بالده يف
رصاعات خارجية تعرقل مسرية التنمية وتعوق
تقدم االقتصاد.
لقد تزايدت آمال الشعب اإليراين حينام تم توقيع
االتفاق النووي مع مجموعة( )5+1يف العام،2015
والذي تم مبوجبه إلغاء تجميد عرشات املليارات
من الدوالرات التي وصلت إىل خزائن النظام،
وكان يفرتض أن يتم استثامرها يف تحسني األوضاع
املعيشية للشعب اإليراين ،لكن النظام استغلها
يف دعم امليليشيات واألذرع الطائفية املسلحة،
والتورط يف العديد من الرصاعات الخارجية التي
أهدرت كثريا ً من موارد ومقدرات االقتصاد اإليراين.
لقد أثبتت حركة االحتجاجات األخرية أن إيران
ٍ
التي متتلك
ثروات نفطية وغازية هائلة ،مل تعجز

فقط عن تحقيق التنمية والرفاه لشعبها ،وإمنا
أيضاً أنها غري مكرتثة مبطالب شعبها ،ولن تتوان يف
استخدام القوة إلجهاض أي مظاهرات ،بزعم أنها
“نتاج مؤامرات ألعداء الخارج”.
أوال :مظاهر سياسات الهيمنة
ً
والتدخل اإليرانية
مل تتخىل إيران عن طموحاتها يف أن تكون القوة
اإلقليمية ذات التأثري والنفوذ املهيمن عىل دول
املنطقة بأرسها ،وسعت إىل استثامر تطورات
املنطقة املختلفة لتحقيق هذا الهدف ،سواء
“عرب وكالء” ،يف زعزعة استقرار بعض البلدان،
أو من خالل التوسع يف نرش التشيع للتغلغل يف
املجتمعات العربية .واتخذت سياسات التمدد
والتوسع اإليرانية العديد من املظاهر ،لعل أبرزها:
فكرة تصدير الثورة :منذ الثورة اإليرانية عام
 ،1979وهاجس الهيمنة يسيطر عىل صانعي
القرار ،حيث حاولت إيران تقديم نفسها سياسيًا

كمركز والعامل اإلسالمي أشبه باملحيط الذي يجب
أن «ينهل» من ثورتها .وكان لدى الخميني قائد
الثورة اإليرانية ،إدراك متعاظم بأنه السلطان
األوحد ،والزعيم األول ،وروح الله ،والسيد املصلح،
واملف ّوض من اإلمام الغائب ،واملنقذ الذي ميلك
صفات املعصوم ،والويل املعينّ من الله لتجديد
اإلسالم وإحياء الرشيعة ومنارصة املستضعفني يف
العامل ،والذي يجب أن يخضع لحاكميته مسلمو
العامل .ولذلك فقد شعر بواجبه املتخ ّيل يف قيادة
الشعوب اإلسالمية يف الرشق والغرب ،عىل اعتبار
أن ثورته يف إيران ،مل تكن محلية ،بل هي تتخطى
الحدود اإليرانية ،بحيث يجب أن تصل إىل كل
بقاع األرض .وهذا ما تؤكده نظرية» أم القرى»
ملحمد جواد الريجاين املفكر اإليراين ،والتي تنطلق
من فكرة مفادها تحول ايران اىل مركز االسالم
العاملي و تشكيل أمة اسالمية واحدة باستثارة
الوالء الديني للشعوب لصهرها و توحيدها خارج
اطار الوالء الوطني و جمعها تحت قيادة دولة»ام
القرى ايران»  ،مبعنى آخر ،فإن نظرية ام القرى
تعتمد عىل نظرية الخميني بتصدير الثورة ولكن
ليس بدعم الجامعات و اسقاط االنظمة و تحويل
مدينة قم اىل مركز اسالمي ولكن بتحويل كل ايران
اىل مركز االسالم العاملي مع اثارة النزعة الدينية
للشعوب و تقديس حكومة الويل الفقي ،وهذا إمنا
يؤكد أن مبدأ «تصدير الثورة» إىل كل بقاع األرض،
ليس أكرث من ستار ديني ،يتيح للنظام التدخل يف
شئون دول املنطقة ،وزعزعة أمنها واستقرارها عرب
التحريض املذهبي وإشعال نار العصبيات والفنت
الطائفية بني مك ّونات الشعب الواحد.
محاولة “رشعنة” التدخل يف دول املنطقة :حاولت
إيران تربير تدخالتها يف دول املنطقة باعتباره
رضورة للدفاع عن املستضعفني ،وخاصة من
األقليات الشيعية ،واستجابة ملطالبهم ،فاملادة
( )152من الدستور اإليراين تحمل عنوان “الدفاع
عن حقوق جميع املسلمني” .واملادة ( )154تحمل
عنوان “دعم النضال املرشوع للمستضعفني ضد
املستكربين يف أية نقطة يف العامل” .واملادة الثالثة
الفقرة الخامسة تنص عىل :طرد االستعامر ومكافحة
الوجود األجنبي .هذه املواد توضح الهوية اإلسالمية
إليران ،ومهمة الدفاع عن املسلمني باعتبار أن
إيران هي بداية املرشوع اإلسالمي عىل حد قول
الخميني .وهكذا فإن السياسة الخارجية اإليرانية
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متتد لتشمل كافة املسلمني بهدف توحيدهم تحت
راية والية الفقيه ،وتعطي هذه املواد من الدستور
الحق إليران يف التدخل يف شؤون الدول األخرى،
وظلّت إيران ،عىل مستوى الخطاب السيايس،
تعلن عن نفسها باعتبارها حامية املستضعفني ضد
قوى االستكبار العاملي (الواليات املتحدة وإرسائيل
وسياساتهام يف املنطقة) .وكان من أبرز مبادئ
الثورة اإلسالمية ،عىل مستوى السياسة الخارجية،
نُرصة الشعوب املستضعفة واملغلوبة عىل أمرها،
ومن هذا املنطلق فإنها تفرس تدخالتها يف العديد
من دول املنطقة .لكن خربة السنوات املاضية
أظهرت أن مبدأ “نرصة املستضعفني” الذي متسكت
به إيران يف سياستها الخارجية ،مل يكن سوى ذريعة
لتدخلها العسكري والعقائدي السافر يف شؤون
الكثري من الدول املجاورة لها ،التي باتت مقتنعة
ٍ
توسعي
ومعتد ويشكل
بأن النظام اإليراين هو نظام ّ
خط ًرا وتهديدًا ألمنها.
توظيف ما يسمى بـ”الربيع العريب” يف الرتويج
لنموذجها الثوري :اعتربت إيران الفوىض
واالضطرابات التي عمت بعض الدول العربية عام
 ،2011بأنها امتداد للثورة اإليرانية ،أو “صحوة
إسالمية” يف املنطقة ،كام أطلق عليها املرشد
اإليراين األعىل عيل خامنئي .ولكن هذا التفسري مل
يكن مقبوالً لدى الشعوب العربية التي شهدت
احتجاجات وتوترات داخلية .كام أن موقف إيران
املتناقض من هذه األحداث كشف انتهازينها،
وأكد أن املصلحة هي التي تحركها .ومنذ هذه

ملف العدد

األحداث ،سعت إيران إىل التمدد طائفياً وسياسياً
يف املنطقة ،وحاولت استغالل سقوط بعض
األنظمة العربية الكتساب أرضية جديدة يف اإلقليم
والرتويج ملا يسمي بـ”النموذج السيايس اإليراين”.
وعىل ضوء ذلك ،اندفعت إيران إيل الحديث عن
ظهور رشق أوسط جديد يف املنطقة عيل أنقاض
األنظمة التي سقطت ،واستدعت يف هذه اللحظة
مرشوعها إلقامة رشق أوسط إسالمي الذي تبنته يف
مواجهة املرشوعات التي طرحتها الواليات املتحدة
األمريكية عقب احتالل العراق عام  ،2003مثل
مرشوع “الرشق األوسط الكبري” و”الرشق األوسط
الجديد” .ويعتمد املرشوع اإليراين عىل محورين:
األول ،أيديولوجي يتمثل يف إميان النظام اإليراين
بحتمية قيام الحكومة العاملية لإلسالم ،وبرضورة
اضطالع إيران بدور قوي يف التمهيد لذلك طبقا ملا
جاء يف الدستور اإليراين .والثاين ،اسرتاتيجي يتصل
مبحاوالت إيران تكوين حزام أمني يكون مبثابة
حائط صد لكل املحاوالت التي يبذلها خصومها
الخرتاقها من الداخل أو إحكام محارصتها عرب دول
الجوار.
التامدي يف سياسة الهيمنة والتدخل يف أعقاب
التوقيع عىل االتفاق النووي :فرست إيران اتفاقها
مع مجموعة( )5+1يف يوليو  ،2015باعتباره ضوء
أخرض لتنفيذ مخططاتها يف الهيمنة والسيطرة،
خاصة أنها تروج لنفسها باعتبارها القوة الرئيسية
يف املنطقة التي مبقدورها اإلسهام يف حل مشكالت
املنطقة .وواصلت إيران منذ توقيع هذا االتفاق

تدخالتها يف شئون العديد من دول املنطقة ،لتعزيز
نفوذها يف املنطقة ،حيث متكنت عرب العديد من
األذرع وامليليشيات املوالية لها من تعزيز تواجدها
يف العديد من دول املنطقة ،خاصة يف لبنان(حزب
الله) والعراق(ميليشيات الحشد الشعبي)
وسوريا(الفصائل الشيعية) واليمن(االنقالبيني
الحوثيون).
إن املتتبع لسلوك إيران خالل السنوات املاضية،
يالحظ بوضوح أنها أصبحت تترصف مبنطق الدولة
العظمى (اإلمرباطورية) ،وأن أمنها يصل إىل البحر
األحمر والبحر األبيض املتوسط ،وأنها تسيطر
عىل أربع عواصم عربية (دمشق ،بريوت ،صنعاء،
بغداد) ،أو كام قال أحد مستشاري خامنئي ،فإن
إيران بدأت بناء إمرباطورية جديدة مركزها أو
عاصمتها بغداد ،األمر الذي يؤكد أنها مل تنس بعد
أن إمرباطوريتها القدمية انهارت عىل يد العرب قبل
 1400عام ،ولعل هذا يفرس إرصارها عىل التمدد
يف دول الجوار ،تأكيدا ً عىل أنها منوذج ميكن تكراره
يف دول أخرى ،ال سيام أنها تنظر لنفسها باعتبارها
الدولة األكبـر يف منطقة الخليج العريب ،خاصة
بعد خروج العراق مـن دائرة الفعل العريب نتيجـة
لالحتالل األمرييك له يف عام 2003م ومساندتها
له .فهي تحتل يف الجانب الجغرايف مثال ،موقعاً
اسرتاتيجياً هاماً مطالً عىل ضفة الخليج العريب
وترشف عىل مدخل مضيق هرمز ،وتتمتع بقدرة
اقتصادية عالية ،وعدد سكانها أكرب من مجموع
سكان دول الخليج العريب مبا فيها العراق .
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وال شك يف أن تنفيذ هذه السياسات التدخلية
والتوسعية كلف الدولة اإليرانية أمواالً طائلة،
تم تخصيصها للحرس الثوري ورشاء األسلحة من
الخارج ،وذلك كله عىل حساب برامج التنمية
واملرشوعات االقتصادية التي كان ميكن أن تحدث
فرقاً يف األوضاع املعيشية للشعب اإليراين.
ثانياً  :من يسيطر على االقتصاد
اإليراني ؟
إذا كانت حركة االحتجاجات األخرية يف إيران هي
نتاج لسياسة خارجية وأفكار توسعية طائفية
أهدرت موارد الدولة ،وكبدتها عرشات املليارات
من الدوالرات خالل السنوات املاضية ،فإنها كذلك
متثل كذلك اعرتاضاً عىل سيطرة املرشد األعىل عيل
خامنئي والحرس الثوري عىل القطاعات الرئيسية يف
االقتصاد اإليراين ،وتوظيفها لصالح إحكام قبضتهام
يف الداخل .لقد عمد نظام والية الفقيه من أجل
ٍ
تعزيز سيطرته يف الداخل عىل إنشاء
مؤسسات
اجتامعية واقتصادية تتوافق مع األيديولوجيا
الجديدة للنظام السيايس ،والتي تقع فكرة والية
الفقيه يف صميمها ،وثان ًيا من خالل إعطاء دور مميز
لرجال الدين وآيات الله يف داخل البناء السيايس
للدولة ،ويف داخل تلك املؤسسات ،ليك يتمكنوا
من فرض رؤيتهم الدينية والفقهية عىل شكل هذه
املؤسسات التي يتم من خاللها إدارة كل الشؤون
يف البالد ،وبالتايل إحكام قبضتهم عىل كل صغرية
وكبرية يف البالد ،وعىل كامل السلطة يف إيران.
وأغلب هذه املؤسسات ت ّم إنشاؤها من خالل
تأميم ومصادرة األموال والرشكات واملؤسسات
االقتصادية والتجارية والعقارية والبنكية التي
كانت تابعة للشاه وحاشيته واملق ّربني من نظامه.
ويعترب الحرس الثوري أكرب مؤسسة اقتصادية يف
إيران ،حيث يسيطر بشكل مطلق عىل قطاعي
النفط والغاز ،باإلضافة إىل قطاع اإلنشاءات والنقل
الجوي والنقل البحري ،وهذه القطاعات الحيوية
متثل عصب االقتصاد اإليراين ،وبالتايل فإن الحصة
التي تصل للشعب من موارد الدولة محدودة
جدًّا ،خاصة مع استمرار التدخالت اإليرانية يف
العديد من دول املنطقة .وحسب خرباء إيرانيني،
فإن املشكلة ال تكمن فقط يف سيطرة الحرس
الثوري عىل مفاصل االقتصاد اإليراين ،وإمنا الجانب
األخطر يتمثل يف غياب الشفافية أو املحاسبة فيام

يتعلق بجميع أنشطة الحرس الثوري االقتصادية
أو التجارية أو املالية أو االستثامرية داخل إيران
أو خارجها ،باعتبار أن تلك األعامل تندرج ضمن
األنشطة الرسية التي ترقى يف رسيتها أو تزيد عىل
رسية الربنامج النووي أو الربنامج الصاروخي .ففي
الوثائق الرسمية للدولة اإليرانية تغيب األرقام
الدقيقة والقاطعة التي تكشف حجم اإلمرباطورية
االقتصادية للحرس الثوري وأبعادها وما تتضمنه
من أنشطة رشعية وغري رشعية ،ومدى العالقة التي
تربط تلك األنشطة بالتنظيامت اإلرهابية التابعة
لطهران يف الرشق األوسط .ولهذا ،فإن العديد من
الدراسات تح َمل الحرس الثوري مسؤولية الرتاجع
املتواصل يف مستوى معيشة املواطن اإليراين ،خاصة
يف ظل الفساد املسترشي بني قادته ،واإلهدار

املتواصل للامل العام يف كل يشء.
وال يسيطر الحرس الثوري وحده عىل االقتصاد
اإليراين ،بل إن هناك أيضا الجمعيات الخريية التي
يديرها رجال دين بشكل مبارش ،وليس هناك من
يعرف الحجم الكامل لألنشطة التجارية التي تقوم
بها تلك املجموعات .ومن أبرز تلك املؤسسات:
مؤسسة “املستضعفني”التي كانت تُعنى برعاية
معوقي الحرب وأُرسهم بعد اندالع الحرب
اإليرانية  -العراقية ،والتي تتمتع مبيزانية ضخمة.
وقد أُسندت إليها بعد عام  1989مهام خارجية
وأمنية ،وساهمت يف نرش النفوذ اإليراين عن
طريق مساعدة املستضعفني من الشيعة يف الدول
املختلفة ،وأبرزها لبنان .ومؤسسة “الشهيد” التي
كانت تتكفل بعوائل الشهداء الذين سقطوا يف أثناء
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نرش “التش ّيع” خارج إيران.
إن سيطرة الحرس الثوري ورجال الدين اإليراين
عىل مفاصل االقتصاد  ،وتوظيف مقدرات الدولة
يف دعم امليليشيات واألزرع التابعة إليران يف
الخارج ،تعترب السبب الرئييس وراء إهدار الكثري من
أموال وثروات الشعب اإليراين الذي يعاين مختلف
األزمات ،وخاصة االجتامعية منها؛ كالفقر ،وارتفاع
نسبة البطالة ،وانتشار األمراض ،وانعدام الرعاية
الصحية الكافية.
ثالثاً  :أعباء ضخمة لسياسات
التمدد والتدخل اإليرانية

الحرب العراقية  -اإليرانية ،عن طريق دفع الرواتب
الشهرية لألرامل ،وتقديم الخدمات التعليمية
والسكنية والرعاية الصحية ألبناء الشهداء.
ومؤسسة “إمداد اإلمام” التي تُعنى بأعامل اإلغاثة،
وتقديم املساعدات املتنوعة للمحتاجني .وهناك
مؤسسة دينية أخرى تحت اسم “ستاد” والتي تم
تأسيسها بعد وفاة آية الله الخميني عام ، 1989
وكانت أساسا عبارة عن مؤسسة لتنظيم شؤون
العقارات التي كان ميلكها املهاجرون وأنصار الشاه
بهدف مساعدة الفقراء واملساكني .ومنذ ذلك الحني
أصبحت “ستاد” من أكرب املؤسسات املؤثرة وهي
تابعة مبارشة “ للزعيم األعىل” يف إيران.
والالفت أن هذه املؤسسات ذات الطابع الخريي
واإلنساين واالقتصادي ،قد مدّت عملها وأنشطتها
الدعائية إىل خارج إيران ،حيث قامت بإنشاء بعض

املدارس واملراكز الثقافية والطبية يف بعض الدول
األفريقية والعربية .وهي خارجة عن رقابة الدولة،
وال تخضع ألي محاسبة قانونية أو إدارية ،وهي
متتلك ميز ٍ
انيات ضخمة نتيجة الخُمس (أو سهم
اإلمام) والتربعات املختلفة من رجال البازار (الت ّجار
اإليرانيون) الداعم التقليدي لرجال الدين يف إيران،
وهي تخضع ملكتب الويل الفقيه القائد الذي يقوم
بتوجيه اإلنفاق فيها ،بحسب ما يراه ،وترتبط به
رشا ،تكوي ًنا وإدارة وتنفيذًا لتوجهاته
ارتباطًا مبا ً
وأجندته وأولوياته .وقد نجحت هذه املؤسسات
التي تستفيد من موارد الدولة املالية واالقتصادية،
يف تثبيت قواعد اآليديولوجيا الجديدة ،ويف توسيع
قاعدة املستفيدين من النظام القائم ،ويف الحصول
عىل الوالء له من رشائح واسعة من الجامهري ،وال
سيام الفقراء الذين كانوا وما زالوا ،وقود الثورة ،ويف

ال شك يف أن االحتجاجات التي شهدتها إيران
نهاية العام  2017كانت تعبريا ً عن تزايد مشاعر
الغضب من سياسات إيران التوسعية يف املنطقة،
والتي أدت إىل إهدار مقدرات الدولة يف رصاعات
عبثية ،وكانت النتيجة لذلك تفاقم حدة األوضاع
االقتصادية واملعيشية للعديد من فئات الشعب
اإليراين ،وهذا ما ميكن فهمه من الشعارات التي
رفعتها هذه االحتجاجات ،فقد ردد املحتجون
شعارات تندد بسياسات حكومة الرئيس حسن
روحاين االقتصادية ،وتكاليف اإلنفاق عىل التدخالت
الخارجية ،من بينها“ :ال غزة وال لبنان ..حيايت
إليران” ،وارتفع سقف الشعارات باملطالبة بعودة
نظام الشاه املليك ،وبـ”املوت لروحاين” و”خامنئي”،
واملساس بكينونة نظام والية الفقيه ،حيث طالبت
برحيل املرشد األعىل عيل خامنئي الذي وصفته أنه
يترصف كإله يف حني أن املواطنني يتسولون.
لقد انتقد املتظاهرون سياسات خامنئي التي
أحدثت تغيريات يف موازين النخب االجتامعية
لحساب املرجعيات الدينية -التي استحوذت عىل
مفاصل االقتصاد والسياسة ،وأصبحت عوائلها
تتمتع بغناء فاحش ،يف مقابل اتساع دائرة الفقر
بني شعوب إيران ،وهو ما أدى ىل تزايد اإلحباط
والرصاع املكبوت ،ولذا مل تقترص االحتجاجات
عىل الفقراء فقط ،أو منطقة جغرافية محددة،
بل شملت مختلف املناطق والعرقيات ،وشاركت
الطبقة الوسطى التي فقد بعضها مزاياها
االجتامعية ،واألموال يف مشاريع اإلسكان وأسهم
البنوك ،والرشكات التي أفلست.
لقد بات من الواضح أن سياسات التمدد والتوسع
كلفت إيران عرشات املليارات من الدوالرات ،وهو
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ما ميكن توضيحه باإلشارة إىل النقاط التالية:
 - 1زيادة ميزانية الدفاع خالل السنوات املاضية:
رفعت حكومة الرئيس حسن روحاين ميزانية الدفاع
منذ استالمها السلطة من ستة مليارات دوالر
 ،2013يف عهد سلفه محمود أحمدي نجاد إىل
نحو مثانية مليارات دوالر عام  ،2014ونال الحرس
الثوري الذي يدير معارك إيران وتدخالتها يف دول
املنطقة الحصة األكرب ،حيث حصل عىل  3.3مليار
دوالر عام  ،2013وزادت عام  2014لتصل نحو 5
مليارات دوالر ،ونحو  6مليارات دوالر عام .2015
وزادت إيران ميزانيتها العسكرية  1.3مليار دوالر،
خالل العام  ،2017-2018لتصل إىل حوايل 11.6
مليار دوالر ،مقارنة بالفرتة نفسها من العام املايض،
فيام ارتفعت النسبة املخصصة للدفاع  .39%وتشري
العديد من التقارير إىل أن الحكومة اإليرانية تنوي
زيادة ميزانية الدفاع للعام املقبل ،2019-2018
وأنها ستخصص نحو  7.5مليارات دوالر ميزانية
للحرس الثوري يف املوازنة الجديدة ،يف حني تم
تخصيص نحو  2.7مليار دوالر للقوات املسلحة
النظامية ،وما يقرب من مليار دوالر لقوات التعبئة
(الباسيج).
زيادة موازنة الدفاع رغم األزمات االقتصادية
واملعيشية التي يواجهها الشعب  ،يؤكد أن إيران
ماضية يف سياسات التدخل والتوسع الخارجية،
وأنها تع ّول عىل املواجهة العسكرية غري املبارشة،
أو ما يسمى “الحرب بالوكالة” ،حيث إنها ستحاول
عدم االنخراط يف رصاعات مبارش ،وستستعيض عن
ذلك بدفع حلفائها من ميليشيات وأزرع إرهابية
إىل االنخراط يف هذه الرصاعات ،مبا يتوافق مع
مصالحها وحساباتها ،ما يعني أنها ستواصل دعم
امليليشيات اإلرهابية كحزب الله يف لبنان ،وميليشيا
الحويث اإلرهابية يف اليمن ،وميليشيات الحشد
الشعبي يف العراق.
 - 2تشري العديد من الدراسات إىل أن الحرس
الثوري يحصل سنوياً عىل ما يقرب من عرشة مليار
دوالر أو أكرث من التجارة غري املرشوعة ،يخصص
نسبة كبرية من هذه األموال لتمويل التنظيامت
اإلرهابية التي يستعملها يف نرش الخراب والقتل
والدمار لتحقيق املرشوع التوسعي اإليراين ،كام
تذهب نسبة منها إىل تطوير الربنامج النووي
اإليراين ،وصناعة الصواريخ الباليستية ومختلف
األسلحة .كام أن تسليح الحرس الثوري تضاعف

أربع مرات بعد رفع العقوبات يف 2015م .وكشف
معهد “الدفاع عن الدميقراطية” يف العاصمة
األمريكية ،واشنطن ،يف تقرير صدر يف عام 2017
أن حكومة الرئيس اإليراين ،حسن روحاين ،خصصت
مبلغ  7.4مليار دوالر من موازنتها للحرس الثوري
الذي ضاعف أنشطته لتطوير بالربنامج الصاروخي
والتجارب البالستية.
ويجمع الخرباء عىل أن الربنامج التوسعي للحرس
الثوري اإليراين يف العراق وسوريا واليمن ولبنان،
كان مكلفا للغاية ،وتضمن هدرا ضخام للموارد
اإليرانية ،ونظرا ألن هذا املرشوع التوسعي عسكري
يف األساس ،وترويج الحرس الثوري أنه ميس مبارشة
األمن القومي اإليراين ،فإن الجانب املايل الخاص
بتمويله اتصف دامئا برسية مفرطة ،فال أحد يعلم
قيمة املساندة املالية التي تقدم لقادة حزب الله،
وميليشا الحوثياإلرهابية ليواصلوا الوالء إليران ،وال
أحد يعلم قيمة املبالغ املالية التي تنفقها إيران
لتأمني نرص الله والحويث ،أو التي ترصد لضامن
استمرار الحشد الشعبي يف العراق كقوة عسكرية
موازية للجيش العراقي ،أو املليارات التي ضخت يف
شكل مساعدات مالية لنظام بشار األسد .وأدت تلك
الرسية – حسب خرباء إيرانيني -إىل تفيش الفساد
بشكل كبري للغاية بني قيادات الحرس الثوري ،التي
حققت ثروات ضخمة نتيجة عدم املحاسبة ،وقبول
مرشد إيران بهذا الوضع لضامن نجاح املرشوع
املذهبي ،بينام تعجز الحكومة عن مواجهة قيادة
الحرس الثوري والفساد املسترشي يف الداخل.
 - 3اإلنفاق املايل عىل دعم نظام بشار األسد،

وإنقاذه من االنهيار التام ،حيث ترتاوح تقديرات
املساعدات السنوية التى تقدمها إيران إىل سوريا
بني  15 6-مليار دوالر ،وحسب تقديرات موقع
“ ”defenddemocracyفإن أكرث التزام خارجي
مكلف لطهران هو دعم النظام السوري ،والذي
قد يصل إىل  15مليار دوالر يف السنة الواحدة أو
أكرث ،الفتاً إىل أن إيران أنفقت خالل عام 2015
فقط ،ما بني  15إىل  20مليار دوالر يف دعم األسد.
ورمبا يرجع هذا يف جانب منه إىل أن إيران مولت
عمليات تجنيد هي األكرث يف العقدين األخرية
استهدفت تثبيت الوجود اإليراين يف سوريا والعراق
ولبنان واليمن ،وعرفت عملية التجنيد استقطاب
مجاميع كبرية من أفغانستان وباكستان التي يتم
تدريبها عىل العمليات القتالية ثم يتم إرسالها
ملناطق النزاع العربية ،وهو ما يؤكد أن الهدف
بالنسبة للنظام يف إيران قد انتقل من مرحلة النفوذ
السيايس والعسكري يف العامل العريب إىل إقامة دول
وكيانات إيرانية خالصة من عروبتها وتكون امتدادا ً
كامالً للدولة اإليرانية.
 - 4الدعم املايل لجامعات املقاومة :ينفق النظام
اإليراين سنويًا عىل ميليشيات حزب الله يف لبنان من
مليار إىل ملياري دوالر ،خاصة بعد توسيع عملياته
العسكرية يف سوريا.ووفقاً ملصادر استخباراتية،
فإن القيادة اإليرانية قد قررت خالل عام 2017
زيادة استثامراتها ىف حزب الله وحده ،لتصل إىل
مليار دوالر سنوياً ،وزيادة التمويل السنوى لحامس
والجهاد اإلسالمى الفلسطينى إىل  100مليون دوالر.
 - 5الدعم املايل مليليشيا الحويث االرهابية والحشد
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الشعبي :تدعم طهران املتمردين الحوثيني ،وتقدم
لهم األسلحة واملساعدات املالية ،ويُقال إن إيران
تدفع  2000دوالر شهرياً لكل عراقى أو لبناىن
يذهب للقتال من أجل الحوثيني ىف اليمن ،أما
حجم األموال اإليرانية التي أرسلت إىل امليليشيات
الحوثية يف اليمن فبلغت أكرث من  250مليون دوالر
سنويا منذ عام .2010
كام أنفقت إيران مبالغ طائلة عىل ميليشيات
الحشد الشعبي يف العراق ،وحسب تقرير نرشته
صحيفة”واشنطن بوست” األمريكية مؤخرا ً ،فإن
حجم اإلنفاق يقدر مبليار دوالر يف السنة الواحدة
منذ  .2014ومع انهيار تنظيم داعش ،وما يسمى
بدولة الخالفة ،فقد يرتاجع هذا الدعم خالل
السنوات املقبلة.
 - 6زيادة اإلنفاق املايل عىل تطوير برنامج
الصواريخ البالستية يف عام 2017م بنحو الضعفني،
لتصل إىل  250مليون دوالر ،وهذا ال ميكن فصله
عن التهديدات األمريكية يف ظل إدارة الرئيس
األمرييك دونالد ترامب التي هددت أكرث من مرة
بإلغاء االتفاق النووي ،وطالبت بفرض مزيد من
القيود عىل برنامج إيران للصواريخ .وأجرت إيران
اختبارات عىل صواريخ بالستية منذ إبرام االتفاق
وفرضت وزارة الخزانة األمريكية عقوبات جديدة
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عىل كيانات وأفراد عىل صلة بالربنامج.
 - 7اإلنفاق املاىل عىل بعض املرشوعات الخارجية،
لدعم الشيعة واألحزاب املوالية لها ،وظهر ذلك
بوضوح يف رشاء املساكن والعقارات واملزارع
والجبال املحيطة باملزارات واألرضحة واألماكن
االسرتاتيجية الهامة واملؤثرة يف املدن والقرى
والسواحل يف بعض الدول العربية .فضالً عن
تأسيس رشكات يف العديد من الدول العربية ولو
بأسامء أشخاص من أبناء تلك الدول الذين تم
استقطابهم وتشييعهم وتقام فيها كل مظاهر
التشييع .كام قامت إيران بتأسيس سلسلة من
املؤسسات والدوائر لتكون أجنحة لوزارة الخارجية
ملساعدتها عىل تحقيق اسرتاتيجيتها الخاصة بنرش
التشيع ،ولعل أبرزها التوسع يف إنشاء املستشاريات
الثقافية التي تقوم عىل نرش وتدريس الثقافة
الفارسية وكسب املتعاطفني ونقلهم إليران إلكامل
التعليم باللغة الفارسية وتغذيتهم مبزيد من الثقافة
واألفكار ،ومن ثم تجنيدهم عرب تقديم املغريات
املادية واملعنوية.
ومن أهم املؤسسات اإليرانية التي تقوم بدور
رئييس يف نرش التشيع“ ،املجمع العاملي ألهل
البيت” ،وهو تنظيم سيايس بواجهة دينية ويعمل
هذا املجمع سنوياً عىل عقد مؤمترات لوضع

الخطط للشيعة يف العامل ومراجعة ما تم إنجازه
من الخطط يف األعوام السابقة .و”مجمع التقريب
بني املذاهب” ،والذي يقوم عىل عمل دعايئ لذر
الرماد يف العيون بهدف إبعاد تهمة الطائفية عن
النظام اإليراين ،ودعم مرشوع نرش التشيع يف
الدول العربية ،وكسب أصحاب الحركات الصوفية
وبعض الجامعات اإلسالمية السياسية املعروفة
تحت عنوان الوحدة اإلسالمية ،وأسس املجمع عام
1990م بأمر من عيل خامنئي .و”منظمة التبليغ
اإلسالمي” ،والتي تقوم باإلرشاف عىل الحسينيّات
واملراكز الدينية الشيعية يف الخارج وتقديم الدعم
والرعاية لها ،وم ّد هذه املراكز مببلّغني (قراء املرايث)
يتم إرسالهم من إيران بعد أن يجري إعدادهم
إعدادا ً جيدا ً للمهام املنوطة بهم ،إضافة إىل ذلك
تقوم املنظمة بطبع الكتب الدينية والثقافية
وتوزيعها باملجان وتعقد املؤمترات؛ لنرش ثقافة
التشيع ومتجيد النظام اإليراين ورموزه .إضافة إىل
املدارس اإليرانية يف الخارج ،والتي تعمل عىل نرش
الثقافة اإليرانية من خالل فتح باب القبول لغري
اإليرانيني مجاناً ،وكسب الطلبة اإليرانيني املقيمني
يف الخارج وتجنيدهم لصالح النظام ضد املعارضة،
والقيام ببناء عالقات مع غري اإليرانيني وكسبهم
لصالح إيران .والحوزات الدينية يف الخارج :تقوم
عىل نرش تعاليم وفقه العقيدة الشيعية وقبول
الطلبة من غري الشيعة وإعطائهم املنح الدراسية
يف قم بعد إكاملهم مرحلة ما يعرف باملقدمات يف
بلدانهم.
وإىل جانب هذه املراكز واملؤسسات هناك دوائر
أخرى تعمل يف إطار تحقيق املخطط اإليراين ،وهذه
الدوائر بعضها ثقايف ،وسيايس ،وخدمي ،وهي :
“مؤسسة جهاد البناء” ،ولها أفرع يف السودان
وسوريا ولبنان ،وتقوم مبد خطوط الكهرباء وأنابيب
املياه وحفر اآلبار وبناء املساكن واملدارس والطرق.
و”لجنة اإلمام الخميني اإلغاثية” ،وهي مؤسسة
خدمية تقدم املعونات املالية والخدمات الصحية
واالجتامعية ،وتع ّد من املؤسسات الثورية ..لها
فروع يف العراق ،سورية ،السودان ،ولبنان .و”مركز
حوار الحضارات” :وهو تابع ملؤسسة رئاسة
الجمهورية ،ويقوم عىل الرتويج للثقافة والحضارة
الوطنية اإليرانية وتلميع صورة النظام اإليراين
تحت يافطة الحوار بهدف كسب املؤيدين إليران؛
من خالل بناء العالقات مع املثقفني واملفكرين
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والتجمعات القومية والوطنية العربية.
وقد تم إنفاق مليارات الدوالرات عىل هذه
املؤسسات والجمعيات لنرش التشيع يف الخارج،
وتحسني صورة إيران باعتبارها نصري املستضعفني،
حتى تخف حدة االنتقادات املوجهة لها من جانب
دول املنطقة ،والتغطية عىل أهدافها الحقيقية يف
تصدير الثورة.
رابعا :تأثيرات سياسات التمدد
والهيمنة في االقتصاد
اإليراني
رغم أن إيران متتلك اقتصادا ً يحتل املرتبة  29عاملياً،
ولديها احتياطيات نفطية  157مليار برميل ،وتنتج
ما يزيد عىل  4ماليني برميل نفط يومياً ،وغاز
طبيعي  34تريليون مرت مكعب ،وهذا ما يؤهلها
أن تكون ذات مكانة اقتصادية متميزة ،لكنها
تواجه أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة ،عربت
عنها بوضوح حركة االحتجاجات التي شهدتها
العديد من املدن اإليرانية خالل اآلونة األخرية،
وهذا يؤكد بوضوح أن الوضع االقتصادي واملعييش
كان املترضر األكرب من سياسات التمدد والتدخل
اإليرانية ،التي أهدرت مليارات الدوالرات يف دعم
ميليشيات إرهابية ،وحروب بالوكالة يف العديد من
الدول ،ولهذا فإن كل الربامج الحكومية ملحاولة
إنعاش االقتصاد اإليراين باءت بالفشل ،ولهذا كانت
حركة املظاهرات التي عمت أغلب املدن اإليرانية،
احتجاجاً عىل هذه األوضاع.
وتشري العديد من التقارير الدولية إىل أن الوضع
االقتصادي يف إيران يواجه مأزقاً غري مسبوق ،وينذر
باملزيد من التداعيات السلبية ،خاصة أن جميع
مؤرشاته تتسم بالسلبية والرتاجع ،وميكن توضيح
ذلك باإلشارة إىل ما ييل:
 - 1تدين مؤرشات منو االقتصاد اإليراين :فبعد أن
كان صندوق النقد الدو ّيل يعلن تنبؤات إيجابية
بشأن االقتصاد اإليرا ّين ويشجع عىل من ّوه ،فإن
تقرير الصندوق عن االقتصاد اإليراين والذي صدر
يف عام  2017كان سلبياً ،حيث توقع من ّو سلبي يف
باقي القطاعات ،وأشار الصندوق مع توقُّع من ّو فقط
بنسبة  4.5%لالقتصاد اإليرا ّين ومع وضع معدَّل
النم ّو يف قطاع ال ِّنفْط بنسبة  %7يف االعتبار ،إىل أن
من ّو االقتصاد يف القطاعات غري ال ِّنفْطية سلبي ،مشريا ً

إىل أن انكامش االقتصاد اإليرا ّين غري النفطي سيم ّر
بعامه السادس ،وهو ما يعني زيادة الفقر والبطالة
عىل أثر تزايد توقُّف املصانع ووحدات العمل.
ولفت التقرير إىل أن ركود االقتصاد اإليرا ّين
ُم ِ
عضلة سببها القطبية األحادية للتجارة ،عرب إيجاد
مؤسسات اقتصادية عرب الحرس الثوري ،والحكومة
عمل ًّيا ضخّت االستثامرات بشكل أحادي فقادت
غالبية املجتمع للخروج من عجلة االقتصاد ،وتكمن
املشكلة يف الحرس ليس فقط
منافسا للشعب يف
ً
عجلة االقتصاد ،بل مانع أيضً ا ألي سلعة من أي
منتَج ملؤسسات القطاع الخاص ،ما يجعل إدارته
لالقتصاد أقرب إىل إدارة املافيا التي ال تسمح

للشعب بالتنفس ،وحولت الطبقة املتوسطة إىل
طبقة فقرية ،وباعرتاف الحكومة نفسها يوجد 11
مليون إيراين تحت خط الفقر ،الفقري باملعنى الذي
يضطر فيه إىل االستغناء عن بعض سلعه األساسية،
كاملسكن والغذاء والثقافة والتعليم والعالج ،وهي
من املتطلبات الرئيسية التي اضطر الفقراء إىل
تخفيضها حتى ال يقعوا فريسة للقروض.
وقد شهدت معدالت النمو االقتصادي يف إيران
تذبذباً شديدا ً ،خالل السنوات الخمس املاضية ما
بني منو مبعدل  %6.6يف بعض السنوات وانكامش
مبعدل  -%6.6يف سنوات أخرى ،وكانت العقوبات
املفروضة عىل إيران بسبب برنامجها النووي ،املثري
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للجدل ،هي السبب الرئييس واألول لذلك التذبذب
الشديد يف معدالت النمو ،الذي يأخذ صفة
االضطراب أكرث من التذبذب .ولكن برغم انتهاء
فرتة العقوبات ،بتوقيع االتفاق النووي ،والبدء
يف تطبيقه مطلع عام  ،2016فلم يخرج االقتصاد
اإليراين من حلقة التذبذب واالضطراب التي تبدو
مغلقة عليه ،ليشهد هذا عىل أن االقتصاد اإليراين
سيبقى يف براثن الضعف يف األجل املنظور .وال شك
يف أن استمرار األداء الضعيف والهش لالقتصاد
اإليراين ،برغم رفع العقوبات االقتصادية املفروضة
عليه ،يؤكد بوضوح أن االقتصاد اإليراين يعاين
مشكالت هيكلية مزمنة بسبب سوء السياسات
االقتصادية ،ما دفع اإليرانيني إىل التظاهر.
 - 2مزيد من التقشف يف ميزانية عام  2018التي
تقدمت بها حكومة الرئيس حسن روحاين إىل
مجلس الشورى؛ والتي سيبدأ العمل بها يف مارس
املقبل تضمنت إجراءات تستهدف رفع أسعار بعض
السلع الغذائية وبعض املشتقات النفطية ،إضافة
إىل زيادة اإلنفاق عىل الحرس الثوري والقطاع
العسكري ،واملؤسسات الدينية .حيث تقول
الحكومة إنها مضطرة إىل اتخاذ إجراءات تقشّ ف
صعبة ملواجهة التضخّم ومشكالت العملة ،وملحاولة
تحسني قدرة إيران عىل جذب االستثامرات.
التقشف يف ميزانية عام  2018هو نتاج للعجز يف
موازنات األعوام املاضية ،والتي شهدت العديد من
املشكالت بني عامي  ،2015-2010األمر الذي دفعها
إىل التحول من الفائض إىل العجز ،وبرغم أن هذا
التحول كان انعكاساً مبارشا ً لرتاجع أسعار النفط
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العاملية ،وكان املفرتض أن تشهد املوازنة العامة
تح ّوالً إيجابياً بداية من عام  ،2016مع ظهور آثار
إلغاء العقوبات بعد دخول االتفاق النووي حيز
التنفيذ ،لكنها مل تشهد تحسناً يذكر ،بل إن املوازنة
األخرية التي أعلنتها الحكومة ،للعام املايل اإليراين
 ،2018تيش بعكس ذلك ،حيث تَض ّمنت قرارات
تؤثر مبارشة عىل معيشة املواطنني ،كرفع سعر
الوقود بنسبة  ،%50وإلغاء الدعم النقدي الذي
يستفيد منه نحو  34مليون إيرا ّين .ويف املقابل
متت زيادة مخصصات الحرس الثوري
واملؤسسات
َّ
التابعة للمرشد .ويعني ذلك أن معالجة مشكلة
املوازنة يتم تحميلها عىل كاهل الشعب ،وهذا
يعود يف جزء منه أيضاً إىل تصاعد التدخل العسكري
اإليراين يف الخارج.
 - 3انتشار الفساد :تواجه إيران فسادا ً سياسياً
ومالياً كبريا ً ،حيث يتهم املحافظون بعض أقارب
اإلصالحيني ،ومنهم أخو الرئيس روحاين ،حسني
فريدون روحاين ،مبامرسة الفساد وتكوين
إمرباطوريات اقتصادية عىل حساب املواطنني.كام
حولت املراجع الدينية عائدات إدارة مراقد أمئة
الشيعة إىل مشاريع استثامرية ،وخاصة يف مدينة
مشهد التي انطلقت منها رشارة االحتجاجات.
وتشري العديد من الدراسات إىل أن معظم الرشكات
األجنبية ترصد ميزانية للرشوة لعدم عرقلة
مصالحها .ويرجع محللون انتشار الفساد يف إيران
إىل أن نسبة كبرية من اقتصاد إيران خاضعة ،سواء
بشكل مبارش أو غري مبارش ,لهيمنة الحرس الثوري
الذي لن يسارع بالتنازل عام ميتلك من إحتكار

هائل .وتظهر اإلحصائيات الدولية أن ايران تعد
ضمن أعىل الدول يف العامل فسادا .وتقع إيران يف
املرتبة  131عامليا يف مكافحة الفساد ،من بني 176
دولة يرصدها مؤرش منظمة الشفافية العاملية للعام
.2017
 - 4تنامي معدالت الفقر والبطالة يف إيران :ينترش
الفقر بنسبة كبرية يف املدن واألرياف اإليرانية،
وتشري البيانات الرسمية إىل أن  35يف املائة من
اإليرانيني يعيشون تحت خط الفقر ،بينام تذهب
تقديرات دولية أن تلك النسبة خادعة ،إذ إن ما ال
يقل عن  43يف املائة من اإليرانيني يعيشون تحت
خط الفقر ،فيام تؤكد إحصائيات غري رسمية أن
أكرث من نصف السكان يعانون الفقر املدقع .فعىل
مدار الفرتة  2010-2015مل ينخفض معدل البطالة
يف إيران عن  ،%10وارتفع هذا املعدل إىل مستوى
يقرتب من  .%13وتشري تقديرات منظمة العمل
الدولية إىل أن هذا املعدل يبلغ  ،%26.7أي أكرب من
ضعف التقديرات الرسمية تقريباً .كام أن إجاميل
عدد العاطلني يف البالد يبلغ نحو  7.3ماليني عاطل،
وهو رصيد كبري ال ميكن لالقتصاد استيعابه .ولعل
العامل األكرث خطورة هنا يتمثل يف أن البطالة ترتكز
بني الشباب من الجنسني ،الذين ميثلون نحو  70يف
املائة من عدد سكان إيران البالغ  80مليون نسمة
تقريبا ،كام أن كل الربامج الحكومية ملحاولة إنعاش
االقتصاد اإليراين باءت بالفشل ،فاالقتصاد يعاين
الركود ،والناتج املحيل اإلجاميل يتوقع أن يرتاجع،
ومعدل النمو الحقيقي للناتج املحيل اإلجاميل سلبي
أو منخفض للغاية ،وهذا بالطبع يجعل معدالت
البطالة مرتفعة.
 - 5انهيار مؤسسات اإلقراض غري القانونية التي
ظهرت وانترشت يف عهد الرئيس السابق أحمدي
نجاد ،وهذه الرشكات انترشت منذ  2005وانهارت
مع انفجار الفقاعة العقارية ،وليس أدل عىل
ذلك من انتشار العديد من املظاهرات ضد هذه
املؤسسات يف األشهر القليلة املاضية.وأدت طفرة يف
قطاع البناء ،الخارج عن السيطرة ،اىل تراكم الديون
لدى البنوك ورشكات االقراض ،يضاف اىل ذلك
ارتفاع التضخم والفوىض التي احدثتها العقوبات
الدولية ما دفع كثريا من املؤسسات اىل التخلف عن
سداد ديونها .وسعت حكومة روحاين ،منذ وصوله
اىل السلطة عام  ،2013اىل تنظيم القطاع املايل،
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واغلقت العديد من مؤسسات االقراض الكربى يف
البالد ،لكنها مل تنجح يف إيجاد حلول جذرية لهذه
املشكلة.
يواجه االقتصاد اإليراين أزمة غري مسبوقة ،وال تلوح
يف األفق أية مؤرشات إيجابية عىل تغري السياسات
التي قادت إىل هذا الوضع ،فميزانية عام 2018
تخصص جانباً كبريا ً للدفاع واألجهزة األمنية ،فيام
يواصل النظام دعم امليليشيات واألذرع املرتبطة به،
لهذا من الطبيعي أن تأيت إيران يف مراتب متدنية
يف مختلف املؤرشات التي تصدر عن جهات دولية،
حيث تعترب من بني أسوأ دول العامل يف مؤرش سهولة
مامرسة األعامل بحسب بيانات البنك الدويل لعام
 ،2017كونها تقع يف الرتتيب  124من بني  190دولة
يرصدها املؤرش ،وهو ما جعل االستثامر األجنبي يف
البالد ضئيال للغاية .كام تعادل ديون إيران  35يف
املائة من الناتج املحيل للبالد بنهاية العام .2017
خامتة
كانت حركة االحتجاجات التي شهدتها العديد من
املدن اإليرانية نهاية ديسمرب  ،2017واستمرت
عدة أيام ،كاشفة لسياسات النظام التي تفتقر إىل
الرشادة سواء يف إدارة السياسة الخارجية أو إدارة
موارد الدولة ومقدراتها ،بحيث تنعكس بشكل
إيجايب عىل الشعب اإليراين ،فالشعارات التي رفعت التنموي اإليراين ،كام أظهرت أن مقدرات وموارد أن إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب تسعى حالياً
خالل هذه االحتجاجات مل تكن فقط نتيجة ارتفاع الدولة صبت جميعها يف خدمة املؤسسة العسكرية ،إىل إدخال تعديالت عىل االتفاق النووي ،وإضافة
أسعار املواد الغذائية ،وتراجع مستوى املعيشة ،وخاصة الحرس الثوري ،إلنتاج أوهام قومية املزيد من القيود التي من شأنها معالجة الثغرات
إمنا هي أيضاً اعرتاض واضح عىل الربنامج التوسعي ومذهبية ،ومل تنعكس إيجاباً عىل الشعب بأي التي يتضمنها ،وتحاول إقناع حلفائها األوروبيني
اإليراين ،الذي أدى إىل عزلة إيران إقليميا ودولياً ،شكل ،بل وأسهمت يف تآكل املستوى االقتصادي بالعمل معها يف هذا الشأن ،وقد عرب ترامب عن
يف وقت كانت تتزايد فيه آمال الشعب اإليراين ،املتدين  ،فبعد دخول االتفاق النووي اإليراين حيز هذا املعنى لدى قيامه يف الثالث عرش من يناير
وخاصة من أبناء الطبقة املتوسطة ،نحو مزيد من التنفيذ يف يناير عام  ،2016والذي قىض برفع  2018بتمديد العمل باالتفاق ملدة أربعة أشهر
االنفتاح عىل العامل الخارجي ،وأن تشهد البالد طفرة العقوبات االقتصادية الغربية عن إيران ،كانت أخرى ،حينام أعلن أنه سيمدد تعليق العقوبات
تنموية يف أعقاب التوقيع عىل االتفاق النووي مع التوقعات تشري كلها إىل أن النظام اإليراين سيكافأ النووية عىل إيران لكن فقط بوصفها “فرصة أخرية”
مجموعة( )5+1يف العام .2015
شعبه عىل سنوات العقوبات الطويلة ،وسيخصص لن يكررها ،قائالً”:أدعو الدول األوروبية الرئيسية
الحقيقة األخرى التي كشفت عنها األحداث موارد الدولة ملعالجة املشكالت الهيكلية ،ولكن بد ًال لالنضامم للواليات املتحدة يف إصالح عيوب جسيمة
األخرية يف إيران هي عدم قدرة النظام اإليراين من ذلك فإنه وجهها لدعم ميليشيات عسكرية يف يف االتفاق ملواجهة االعتداء اإليراين ولدعم الشعب
عىل تبني سياسات اقتصادية رشيدة ،فاالدعاءات الخارج ،ووظفها يف رصاعات وحروب بالوكالة يف اإليراين ،وإذا فشلت الدول األخرى يف التحرك
التي تم الرتويج لها خالل السنوات املاضية بأن أكرث من منطقة ،وكانت نتيجة ذلك استمرار تردي خالل تلك املدة سوف أنهي االتفاق مع إيران”،
االقتصاد يعتمد عىل الذات ،وأنه قادر عىل تحقيق األوضاع االقتصادية ،وبالتايل املعيشية ،وال تلوح يف وهو ما يعني احتامل عودة العقوبات األمريكية
االكتفاء الذايت ،ورفع مستوى معيشة شعبه ،مل األفق أية مؤرشات أو معطيات عىل أن إدارة النظام مجددا ً ،وما متثله من تحديات لالقتصاد اإليراين يف
تعد تنطيل عىل فئات عريضة من الشعب اإليراين ،اإليراين  ،السياسية واالقتصادية ،ستتغري يف املدى املستقبل ،خاصة أن النظام اإليراين يتمسك بهذا
فاالحتجاجات التي انترشت يف العديد من املدن القريب ،ما يعني معه استمرار املأزق الذي يواجهه االتفاق ويرفض إدخال أي تعديالت عليه.
اإليرانية أكدت بصورة قاطعة فشل النموذج االقتصاد اإليراين ،خاصة إذا ما تم األخذ يف االعتبار
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استراتيجيات

الحاجة الدائمة إلى «القيادة»
القيادة ضرورة ألي مؤسسة أو منظمة ،صغرت أم كبرت ،ألنها توحد الجهود وتوجهها نحو
تحقيق األهداف .والقيادة متواجدة في أي مجتمع ،بدائي أم حديث ،ووجود قيادة من عدمه أو
إمكانيات القائد وقدراته تحدث فرقا جوهريا في حياة الجماعة اإلنسانية ،إذ إن المشكالت التي
تواجهها تفرض حلوال متعددة ومعقدة ،واالهتداء إلى أفضل الحلول وأنسبها ،ثم إنجازها على
أرض الواقع ،وهذه مسئولية القائد قبل غيره.
بقلم /د .عمار علي حسن

ونظرا ألهميتها فقد اهتمت علوم عدة بدراستها
من زوايا أو منظورات مختلفة مثل علم النفس
وعلم علم االجتامع السيام يف فروع النفس
االجتامعي وعلم االجتامع السيايس وعلم اإلدارة
وعلم األنرثبولوجيا.
وال ميكن أن تكون هناك قيادة بال أتباع ،يظهر
القائد من خاللهم ملكات التأثري والنفوذ والقدرة
والزعامة والسلطة ،ويقومون هم بإبداء القبول
والرىض عن القائد ،واملوافقة عىل أقواله وأفعاله،
يف ظل درجة معينة من تفضيله عن غريه يف تبوأ
موقع القيادة والقيام مبتطلباتها.
فالقائد هو شخص يحتل موقعا بارزا وميارس دورا
محوريا بالنسبة لتابعيه ،وله باع طويل من النفوذ

بينهم والسيطرة عليهم .والقيادة هي مامرسة
السلطة والتأثري يف نطاق عالقة اجتامعية معينة،
وتكون لفرد يف الجامعة أو أكرث ،يحوزون القدر
األكرب يف تسيري األنشطة والتحكم يف املعلومات
واتخاذ القرارات .وحضور الجامعة أو األتباع حول
القائد حدت بهارولد السويل إىل أن يعرف القائد
السيايس عىل أن «فرد يحول مشكالته الذاتية إىل
قضايا عامة» وهو ما توصل إليه إريك إريكسون
حني صوره بأنه «شخص يجد حال ملشكالته الخاصة
عرب تغيري األوضاع االجتامعية بشكل كبري».
والقيادة صعبة وليست غريزة عامة بني الناس،
وال يتصدى لها إال من يقدر عليها .فالقائد عليه
مسئوليات والتزامات حيال الجامعة التي سيدته

أو املؤسسة التي رفعته ،قد متكنه من أن يعيش
حياة طبيعية كاألفراد العاديني ،وأن يتحمل النقد
الالذع ألقواله وأفعاله من دون تربم ،وأن يعترب هذا
حق ألتباعه ،إن كان قائدا دميقراطيا .ولذا يفضل
البعض عدم التصدي للعمل العام خوفا من النقد
أو املساءلة أو ارتباك العيش والجور عىل الحياة
الشخصية.
وقد تكون القيادة حاجة نفسية عند بعض
الشعوب ،أو لدى شعوب يف بعض الظروف،
حيث يتامهى الناس يف شخص الزعيم ،يصدقونه
ويتبعون خطاه .ويختلف نوع التامهي أو سببه
أو تربيره من مجتمع إىل آخر ،ففي املجتمعات
اإلقطاعية ينظر إىل القائد باعتباره «السيد املطاع»
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ويف املجتمعات الحديثة يرونه إما واحدا منهم،
ينتمي إىل خلفيتهم االجتامعية ويؤمن بأشواقهم
إىل العيش الكريم ويحمل مطالبهم ويسهر من
أجل تحقيقها ،أو أنه شخص ذيك بارع يف فعل كل
ما يجلب لهم منفعة.
وهناك أسباب ميكن أن تؤدي إىل ظهور القائد
يف أي مكان وأي زمان ،أولها توافر السامت
النفسية عند شخص معني تجعله يتقدم عىل ما
عداه ،وتجعل اآلخرين يتقبلون تقدمهم عليهم،
وتلفت انتباه من يهتمون بالبحث عن قائد
فيكتشفونها ويرعونها فتنمو مع األيام ،وتصقلها
الخربات ،ويصري صاحبها قائدا بالفعل .وثانيها
هو توافر ظروف معينة تصنع القائد ،ومع تغري
الظروف وتبدل األحوال واختالف املجتمعات
تتعدد القيادات ،فلكل موقف قائده ،ولكل ظرف
رجله الكبري .وثالثها يدمج بني االثنني ،ويرى أن
القيادة هي حصيلة تفاعل بني أطراف ثالثة،
الشخص مبا لديه من سامت فائقة ،واملوقف الذي
يساعد شخصا ما عىل الربوز ،وخصائص الجامعة
البرشية واآلليات التي تعتمد عليها يف الوصول إىل
األهداف التي تصبو إليها,
وليس كل القادة لهم السامت والخصائص واألدوار
ذاتها ،بل يختلف األمر ليس وفق قدرات القائد
فحسب بل أيضا السياق الذي يحكمه والتنظيم أو
الجامعة التي يقودها .ومن هذه الزاوية ينقسم
القادة إىل ثالثة أصناف ،أولها القائد البريوقراطي،
وهو شخص ميارس مهامه عرب تسلسل هرمي أو
سلطة «مكتبية» متدرجة ويكون نفوذه عىل أتباعه
مستمدا من القوانني واللوائح التي تحكم العالقة
معهم ،وتعطيه سلطة العقاب والثواب .لكن هذا
ال مينع من أن يتمتع بعض القادة اإلداريني بسامت
شخصية ،تجعل مكانتهم وهيبتهم غري مستمدة
يف كل األحوال من النفوذ الرسمي املمنوح ابتداء
ألصحاب املناصب العليا.
والثاين هو القائد الدميقراطي الذي يرشك من
هم دونه يف صناعة القرارات ،السيام تلك التي
تؤثر تأثريا بالغا عىل تواجد الجامعة ومصلحتها.
وال يقوم القائد بهذا مكرها إمنا عند اقتناع بحق
اآلخرين يف تحديد املسارات وتقرير املصائر.

ويف بعض األحيان تكون البيئة املحيطة بالقائد
تسلطية ،وتكون القوانني مفصلة لصالحه أو
تعطيه صالحيات شبه مطلقة أو مطلقة ،لكنه

يفضل تجنب كل هذا والعمل بروح الفريق ،إميانا
منه بأن هذا هو األسلوب األفضل للوصول إىل
القرار الرشيد.
أما الثالث فهو القائد املتسلط ،الذي ميتلك
وميارس سلطة مطلقة عىل أتباعه ،فال يشاورهم
أو يرجع إليهم يف أمر أو قرار ،وهم ال ميلكون
حياله إال الطاعة التامة ،وبعضهم قد يعتربها
واجبا ال فكاك منه .وأمثلة هذه القيادة ميكن
أن نجدها يف نظم الحكم املستبدة ،والجيوش،
وبعض الرشكات ،وعصابات املافيا وغريها ،واألرس
املمتدة ،والتنظيامت االجتامعية األولية التي
تعتمد عىل عالقات القرابة .بل إننا قد نجد أمثلة
لهذه القيادة يف نظم دميقراطية ،يخرج فيها القائد
عىل القانون أو يهمل القواعد التي تهندس عالقته

ببقية السلطات أو بأعضاء الجهاز اإلداري للدولة
أو مساعديه ،ويترصف وفق ما يراه هو .لكن القائد
وقتها يكون محل نقد واستهجان وقد تكلفه هذه
املغامرة استمراره يف موقعه.
ويقسم ماكس فيرب القيادات إىل ثالث :كارزمية
وتقليدية وقانونية ـــــ عقالنية ،واألوىل يزداد فيها
دور الفرد ،وينظر فيها إىل الزعيم باعتباره املحارب
أو املخلص أو البطل القومي أو الثوري ،وتظهر
يف أوقات التحوالت االجتامعية الفارقة التي يتم
خاللها تحدي الوضع القائم وطرح بدائل مختلفة
جذريا عنه .ويوصف القائد الكاريزمي بأنه
«امللهم» و»الشخصية الجذابة اآلرسة» و»الشخص
املهاب» الذي تتدافع الجامهري نحو إجالله.
وهناك خصائص لهذا النمط من القيادة ،وفق فيرب،
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أولها أنها نتاج إدراك األتباع لشخص معني عىل أنه
ساحر وملهم ،قد وهبه الله قدرة خارقة ،أو صفات
استثنائية ،ولذا يجب الخضوع له ،واالمتثال ألوامره
والسري خلفه ،والثقة يف ترصفاته يف األفراح واألتراح.
وهذه حالة عاطفية بني األتباع والقائد ،يصعب
االعتامد عىل العقل واملنطق املحض يف تفسريها.
وعىل النقيض من هذا النوع من القيادة فإن
االثنتني األخريتني ،حسب تقسم فيرب ،تعتمدان عىل
الرابطة االجتامعية والقانونية للقائد ،وليس عىل
قدراته الذاتية.
ويقسم باس  Bassالقادة إىل ثالثة أيضا:
املعتمدون عىل ذواتهم وتحركهم دوافع قوية من
الثقة بالنفس أو الرغبة يف االستئثار وقد ال يرشكون
أتباعهم يف القرار ،والرباجامتيون الذين يذهبون

استراتيجيات

مبارشة إىل تحقيق أهدافهم متخففني من أي
حموالت تعرقلهم ،والتفاعليون وهم من يسعون
إىل حل املشكالت التي تواجههم من خالل التشاور
مع األتباع .وقد تجتمع هذه األقسام الثالثة يف
القائد الدميقراطي.
وهناك دراسات حددت نوعني من صناع القرار:
املهاجم العنيف والعميل الذرائعي .ويوجد من
قسمهم إىل محافظ وإصالحي وثوري.
وأغلب الدراسات التي اهتمت بتناول موضوع
“القيادة” توزع عىل أربعة منظورات رصدها بشري
الخرضا يف كتابه املهم “النمط النبوي الخليفي :يف
القيادة السياسية العربية والدميقراطية” ،أولها:
املنظور النفيس الذي اعتمد عىل تجارب معملية،
ونظر إىل القيادة بوصفها “وظيفة اجتامعية” أو

“تخصص” يؤديه فرد داخل الجامعة .ومع إميان
الكثري من علامء النفس بأهمية املوقف يف تحديد
“القيادة” رأوا أن يستبدل اصطالح “قائد” بـــــ
“الشخص املحوري” يف الجامعة ،الذي ال يتيكء
نجاحه عىل ملكاته الخاصة وقدراته الذاتية من
قبيل اتساق الشخصية والنضج الوجداين والذكاء
وصفاء التحليل والعمل بتمكن تحت الضغظ
والهيبة يف نفوس من حوله ،إمنا عىل تحفيزه
إلمكانات املحيطني به وتوحيدها يف اتجاه الهدف.
والثاين هو املنظور االجتامعي الذي ينظر إىل
القيادة باعتبارها مامرسة النفوذ عىل الجامعة
اإلنسانية ،صغرت عند حدود املؤسسة أو املنظمة
أو كربت لتصري األمة بأرسها ،وذلك بغية القيام
بثالث وظائف هي :تعيني أهداف الجامعة،
وتأسيس الهياكل الالزمة لتحقيقها ،والحفاظ عىل
هذه الهياكل وتعزيزها وتجديدها حتى تستمر
قادرة عىل تلبية األهداف .ووفق هذا املنظور
تكون القيادة عملية “مكتسبة” أكرث منها عملية
“موروثة” ولهذا ميكن تعلمها والتدريب عليها يف
مختلف املجاالت.
أما الثالث فهو سيايس ،وينظر إىل القائد باعتباره
الرجل الكبري الذي يجلس عىل رأس السلطة
التنفيذية ،ويستخدم ما لديه من صالحيات يف
إطالق طاقات الجامعة ،والنفخ يف أوصال أفرادها،
من أجل التقدم والرقي ،أو الدفاع عن الوطن،
واالنتصار ملصلحته العليا .وهناك اقرتابات ومداخل
عدة اتبعها أصحاب هذا املنظور منها :مدخل
الرجل العظيم يف صناعة التاريخ سواء حركته
القدرة أو دفعه الهدف أو من ميتلك طموحات
ذاتية فائقة ويكون يف كل األحوال شخصا ملهام
ملن حوله يحوطه الحب وتجلله املهابة ،ومدخل
املسار الدميقراطي الذي يرى أن القيادات موزعة
داخل الجامعة وتتدرج من األصغر حتى تنتهي
إىل القائد األول الذي يقف يف قمة هرم النظام
السيايس التعددي وتكون عالقته باألتباع وهم
األغلبية العظمى من الشعب غري مبارشة ،ومدخل
الصفوة ،الذي يؤمن بأن الحكم يف النهاية يؤول
إىل قلة متامسكة متحكمة حتى يف املجتمعات
الدميقراطية.
والرابع تنظيمي ،نشأ وترعرع يف أحضان علم
اإلدارة وانفتح عىل علوم أخرى مستفيدا من
عطائها املتجدد ،وهو ينشغل مبهارات القيادة
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وسبل تعزيزها يف مختلف التنظيامت أيا كان
مجال عملها واهتاممها .وسلك هذا املنظور يف
بدايته مسلكا بريوقراطيا ،فجعل من القائد الناجح
هو الذي يراقب التطبيق الدقيق للوائح والقوانني،
ويلتزم بها يف قراراته ،ثم استفاد من علم النفس
وعلم االجتامع من زاوية اهتامم القائد الناجح
بالروح املعنوية ملرؤوسيه ،والخروج من الدائرة
املغلقة للعالقات غري الرسمية بينهم .وتأثر هذا
املنظور باقرتابات القرار واالتصال والنظم ،حيث
يكون القائد الناجح هو من ميتلك مهارة اتخاذ
القرار الرشيد يف سياق معقد ومركب ،أو من
يتمكن من التنسيق البارع بني مختلف الوحدات
التي تشكل املنظومة ،أو بني االتصاالت مهام كانت
متضاربة أو متناقضة.
وال بد يف هذا املقام أن منيز بني “القيادة”
و”الرئاسة” فالقادة قد ال يكونوا يف كل األحوال
رؤساء ،أي لديهم موقع رسمي وسلطة تحددها
قوانني وترشيعات .ومن املمكن أن نجد شخصا
يف مجتمع معني متواجد خارج الهياكل الرسمية
لكن دوره يف صناعة واتخاذ القرار كبري ،أو له من
الصيت والهيبة ما يجعل متخذ القرار يراعي موقفه
ورأيه حتى ولو مل يرجع إليه مبارشة.
وقد يحدد السياق أو تتحكم الظروف يف إنتاج
القائد الذي يناسبها .ففي أيام الحروب واألزمات
السياسية الحادة والطاحنة يولد األبطال التاريخيون
يف حياة الشعوب .ويف األيام التي تعاين فيها
املجتمعات من انقسام داخيل وفتنة أو وقوف عىل
حافة االحرتاب األهيل يولد الوسطاء واملفاوضون،
الذين يطرحون الحلول الوسط ،ويقربون بني
الفرقاء املتصارعني ،ويجذبونهم إىل منطقة للتالقي،
متنع انفجار الوضع ،وتعيد االستقرار.
وتتفاوت أساليب اختيار القادة السياسيني ،فهناك
من يصل إىل القيادة ألسباب وراثية مثل ما يجري
يف النظم امللكية واملشيخيات أو املجتمعات
القبلية ،وهناك من يحوزها ألسباب دينية ،كحال
الداالي الما يف الصني ،لكن األغلبية تصل إليها
عرب طريق سيايس طويل ،يحتاج إىل جهد وعرق
وتفكري ،كأن يرتقى الشخص داخل حزب سيايس
أو تنظيم اجتامعي ،ويخوض منافسات رشسة
من أجل هذا الرتقي ،حتى يصل إىل قمة الهرم.
وينطبق األمر نفسه عىل الحياة العسكرية ،حيث
يبدأ الضابط رحلته من رتبة صغرى ويرتقي تباعا

ويظفر يف النهاية بالقيادة ،بعد أن يكون قد تغلب
عىل كثريين يف طريقه ،بترصفات مختلفة.
وقد تحدثت النظريات االشرتاكية عن مبدأ
“القيادة الجامعية” الذي متثل يف حق كل عضو
يف املناقشات الحرة داخل الحزب حول مختلف
القضايا وحقه يف انتخاب الهيئات والرتشح لها
ثم مراقبتها ومحاسبتها ،ورأت أنها رشط ال غنى
عنه لنشاط الحزب الثوري وتربية كوادره وتطوير
فعالياته ،عرب خلق الروح الجامعية التي تتحد فيها
مواهبة كثرية يف موهبة واحدة ،وآراء متعددة
يف رأي واحد ،وذلك يف ظل اإلميان بروح التنظيم
وانضباطه الحديدي ،والشعور باملسئولية حياله.
وال يعني هذا أن تلك النظريات تجب القيادة
الفردية متاما أو تنكرها ،بل تتحدث عن شخصيات
لديها قدرات خاصة تؤثر يف سري األحداث ،وتصل
برسعة إىل تحديد أقرص الطرق إىل تحقيق
األهداف ،وتدرك أكرث من غريها ما هو مطلوب
يف سبيل التطور االجتامعي ،وقياس اتجاهات
الجامهري الغفرية .كام أن القيادة الجامعية ال تعفي

من مسئولية لكل عضو من أعضاء التنظيم ،مهام
علت مكانته ،عن املهام املوكلة إليه كفرد.
ويف مجال العالقات الدولية تبدو “القيادة” ذات
حدود مشرتكة مع “الهيمنة” ألنها تصف الفاعل
الدويل الذي يتمتع بزعامة بحكم األمر الواقع الذي
يتأسس عىل امتالكه لرشوط القيادة ،أو ركائز
القوة الصلبة والناعمة .كام تستخدم القيادة يف
تحليل دور الزعامء يف توجيه السياسات الخارجية
للدول أو أنشطة املنظامت الدولية.
وقد أظهرت دراسات عديدة أن “النسق العقيدي
للقائد” له دوره يف صناعة قرار الدول حيال
الخارج ،ومن ثم فإن تحليل سامته النفسية
وتجاربه الذاتية والعنارص التي شكلت تكوينه
هو مسألة غاية يف األهمية يك نعرف ملاذا يترصف
هكذا .وتزيد قيمة هذا املدخل يف الدول املستبدة
والشمولية التي تفتقد إىل مؤسسات راسخة تشارك
يف صناعة السياسة الخارجية أو تضعها ،مبا يعطي
القادة مساحة أكرب لالنفراد بهذه العملية أو جلها.
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دراسات وبحوث

األمن :نحو مفهوم أكثر شمولية
إن احتواء أسباب الخوف مع المقدرة على بث الطمأنينة ،ومعالجة الحاجة الدائمة لألفراد في توفير
مستويات مناسبة ومستقرة من السلم األكيد ،وتكريس الحريات األساسية والمحافظة على الحقوق في
فروعها األساسية ،كالحق في الحياة والحفاظ على المصالح الضرورية ،النظام العام ،والقيم االجتماعية،
بعيدا عن القلق واالضطراب واإلرهاب ،هو الركيزة األساسية لألمن.
د.طه لحميداني

ويعترب مفهوم األمن مفهوما نسبيا ومتغريا ومركبا.
وألنه ميثل الهاجس األول لألفراد والجامعات واألمم
التي تسعى إىل تحقيقه بشتى الوسائل ،فإنه يصعب
تحديد مفهوم واحد له ،وإن تعددت التعاريف
املقدمة له تبعا للسياق التاريخي واالجتامعي
واالقتصادي الذي يتحكم يف سريورته ،لذلك سنحاول
من خالل هاته الورقة توضيح وإبراز مجموعة من
املحاوالت التي قام بها الباحثون يف العلوم السياسية
والعالقات الدولية.
مفهوم األمن
لقد تعددت تلك التعاريف التي عالجت مفهوم
األمن ،ويف ذلك يرى «باري بوزان» أنه مفهوم معقد
وينبغي لتعريفه اإلحاطة بثالثة جوانب أساسية؛
تنطلق من السياق السيايس للمفهوم ،مرورا باألبعاد
املختلفة له ،وانتهاء بالغموض واالختالف الذي يرتبط

به عند تطبيقه يف العالقات الدولية .كام ارتبط مفهوم
«األمن « يف األدبيات السياسية الدولية التقليدية
مبفهوم «الدولة « ،التي متثل العنرص املحوري يف سياق
النظام الدويل ،وقد ميز «هوبز» بني وضعية حالة
«املجتمع» وحالة «الطبيعية» ،فالبحث عن األمن
جعل البرش ينخرطون يف مجتمعات يربط بينها عقد
اجتامعي تتخىل مبوجبه عن حريتها لصالح سلطة
مركزية مشرتكة ،ويرى هوبز أن السلطة املركزية
(الدولة) قد جاءت من اجل حامية الشعب ضد
العدوان الخارجي ،وبذلك فإن األفراد فوضوا للدولة
حامية أمنهم.
وجدير باإلشارة طابع التاميز بني جل التعاريف
التقليدية يف مضمون األمن يف طابعه العسكري
السيايس املحض ،ويعترب «والتز ليبامن» من أوائل
الذين وضعوا تعريفا ملصطلح األمن ،إذ يرى أن الدولة
تكون آمنة إذا مل تبلغ الحد الذي تضحي فيه بقيمها

إن أرادت أن تتجنب الحرب ،ويف ذلك يقول « إن
األمة تبقى يف وضع آمن إىل الحد الذي ال تكون فيه
عرضة للخطر ،للتضحية بالقيم األساسية إذا كانت
ترغب يف تفادي وقوع حرب كهذه» ،فأمن الدول تبعا
لهذا التعريف غري منفصل عن معيار القوة العسكرية
ألنه مرادف للحرب.
أما «سموك» فيقول « إن البديهية التي أساسها سيادة
مبدأ حامية األمن القومي عىل أي وظيفة أخرى
للدولة ،ليست يف حاجة إىل مناقشة » ،يف حني يعرف
«بروكوفيرت بوك  « Bock Birkovetzاألمن القومي
بأنه « حامية الدولة من الخطر الخارجي  ...فصيانة
السيادة و الوحدة الرتابية و سالمتها ينبغي أن تفهم
عىل أنها متطلبات أساسية لتحقيق األمن بالنسبة
للدولة األمة».
أما التعاريف التي ساهم بها الباحثون العرب يف هذا
اإلطار ،فنذكر من ضمنها تعريف «حامد ربيع» الذي
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يرى أن مفهوم األمن القومي ،هو يف أساسه عسكري،
ينبع من خصائص األوضاع الدفاعية لإلقليم القومي،
ويتحول يف صياغة تنظريية ليصبح مجموعة قواعد
منظمة للسلوك الجامعي ،والقيادي بداللة سياسية،
وبجزاء ال ينحرص فقط يف التعامل الخارجي .بعبارة
أخرى فان األمن يفرض عىل الدولة أن تفرض عىل
الدولة التي تتعامل معها ،مراعاتها وأخذ وجودها
بعني االعتبار ليك تضمن لنفسها نوعا من الحامية
الذاتية الوقائية اإلقليمية ،إال أن هذا ال يحدث إال إذا
توفر قدر من اإلمكانات العسكرية لدى الدولة .ويكاد
يتفق العديد من الباحثني العرب مع هذا التصور ،إذ
نجد عىل سبيل املثال املفكر عبد الوهاب الكيايل،
يف «موسوعة السياسة» يعرف األمن القومي ،بأنه
«تامني سالمة الدولة من أخطار داخلية وخارجية،
قد تؤدي إىل الوقوع تحت سيطرة أجنبية نتيجة
ضغوط خارجية أو انهيار داخيل» .أما «عديل سعيد»
فريى أن األمن القومي ،هو «الحفاظ عىل بقاء الدولة
بكامل سيادتها عىل أرضها ،ومتاسك شعبها يف مأمن
من األطامع أو تهديدات الغري ،وتوفري الحد الالزم من
االستقرار والسالم الذي يضمن لها دوام التقدم وصوال
إىل رخاء شعبها  ،مع صيانة ذلك من خالل القدرة
عىل دفع أي طرف دويل عن النيل من استقرارها
واستقـالل أمـنها».
من جهة أخرى ،نالحظ من خالل وجهة نظر ميثاق
األمم املتحدة ،أن مفاهيم «السلم» و»األمن» ترتبط
بغياب استخدام األسلحة .فامليثاق يعطي طابع
عسكري للمفهومني ،فحسب «يوهان غالتون»
«« »Johan Goltungالسلم» هو غياب العنف .من
ناحية أخرى ،ميكن اعتبار «األمن» بصفة عامة هو
الحالة التي تكون فيها الدولة محمية من أي خطر
خارجي قد يهدد سالمتها واستقرارها واستقاللها،
ووحدة أراضيها .فيمكن اعتبار أن السلم واألمن
الدوليني يبقى مرتبطا بالبعد العسكري ،ويف هذه
الحالة يكون «السلم» يعني غياب الحرب و»األمن»
هو غياب التهديد بالحرب.
ويرى الفقيه «محمد بنونة» ،بأن السلم واألمن الدويل
ليس له أي قيمة ذاتية ،إذا مل يأت بأفكار العدالة
واملساواة واحرتام االختالف الثقايف والحضاري.
االستقالل والسيادة
ويتبني مام تقدم أن مفهوم األمن وفق هذه التعاريف
الضيقة السابقة ،يتجسد يف جوانب معينة  ،ويرتبط

أساسا بقضايا االستقالل والسيادة ومصالح الدول
وكيانها ،ويتعلق بقضايا الحرب والرصاع من أجل
القوة ،ويتمثل كذلك يف الردع ضد التهديد الخارجي،
و وينبني عىل القوة والزيادة يف إمكانيات الدول
يف تسلحها ،لذلك تكتيس مالمح األمن حسب هذه
التعاريف التقليدية طابعا عسكريا وميكن وصفه
باألمن الخشن . Hard Security
غري أن هذه التعاريف السابقة ،عىل الرغم من
أهميتها ،ستعرف تراجعا بفعل تطور مفهوم األمن ،إذا
مل تعد القوة العسكرية هي مصدر التهديد الرئييس
له ،بل ظهرت قوى جديدة متثلت يف التهديدات
االقتصادية واالجتامعية والسياسية وغريها ،مام حذا
بالعديد من املفكرين والباحثني إىل املناداة والتنبيه
إىل دالالت أكرث استيعابا ،تؤسس مفهوما جديد لألمن
خارج فضائه القومي الضيق ،ويف هذا السياق نجد
كال من «كينيث» و «والتز» قد عرفا األمن عىل أنه
« ذلك الفعل أو الحدث الذي يهدد بطريقة كارثية
ويف مدة زمنية قصرية مستوى حياة سكان الدولة،
ويهدد مجموعة من الخيارات الخاصة بصياغة
السياسة العامة املتاحة أمام دولة ما ،أو أمام مسريي
التنظيامت و التكتالت الخاصة (رشكات ،تكتالت
اقتصادية  ،منظامت دولية وغري حكومية)» ،بينام
قدم «ويفر» مفهوما متخصصا لألمن ،وهو األمن
املجتمعي « ،إذ يرى أن األمن هو حامية املجتمع
من تهديدات مرتبطة بجملة من الظواهر ،كالعوملة
والظواهر العابرة للحدود كالهجرة الرسية ،الجرمية
املنظمة  ،اإلرهاب ..وغريها».
ويتبنى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان « نفس الداللة الجديدة وأكرث ،كام تعرب عن
ذلك خطبه وتوجيهاته؛ حيث يؤكد دامئا عىل رضورة
تحقيق األمن واالستقرار الداخيل ،وتوفري رشوط
الكرامة والهوية والعيش الكريم؛ وهو بذلك ال يحرص
مفهوم األمن يف البعد العسكري ،بل يتعدى ذلك إىل
التنمية مبفهومها الواسع لألمن ،أي التنمية يف أبعادها
االقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية . ...
وهو بالتايل-حفظه الله ،-يؤمن بصيغة موسعة لألمن،
تتضمن الدفاع عن القيم الوطنية ،الوحدة الرتابية ،بقاء
الدولة ،وضامن سالمة السكان ،وإيجاد ظروف مواتية
للرخاء ،و الحفاظ عىل االنسجام االجتامعي ،والبناء
الوطني ،محددا بذلك األبعاد االقتصادية واالجتامعية
والسكانية كأبرز جوانب األمن يف دولة اإلمارات،
وميتد -طبعا -ليتضمن سالمة الدولة وسيادتها ووحدة

ترابها ،وكذا استقرار جوارها واملنطقة.
ويشري وزير الخارجية الكندي السابق Liyad
 axworthyإىل أن« :األمن البرشي يتضمن األمن
ضد الحرمان االقتصادي ،ونوعية مقبولة من الحياة،
وضامنا لحقوق اإلنسان األساسية» ،ويعرف «باري
بوزان» األمن عىل أنه «العمل عىل التحرر من
التهديد ،وهو قدرة الدول واملجتمعات يف الحفاظ
عىل كيانها املستقل ومتاسكها الوظيفي ،ضد قوى
التغيري التي تعتربها معادية ،سواء كانت عسكرية
أو غري عسكرية» ،ولقد سمحت تحليالت «بوزان»
بتوسيع مجال البحث يف الدراسات األمنية إىل مجاالت
جديدة( :اقتصادية ،بيئية ،سكانية ،)...وتعميقها
بإدراج موضوعات جديدة مرجعية أو وحدات تحليل
مثل :الدولة ،اإلقليم ،املجتمع ،األمة ،الجامعة  ،الفرد..
ويذهب الفكر االسرتاتيجي إىل تعريف أكرث عمقا،
حني يركز عىل كون األمن هو معرفة الدولة للمصادر
التي تهدد مختلف قدراتها ،ومواجهتها ،إلعطاء
الفرصة يك تن ّمى القدرات تنمية حقيقية يف جميع
املجاالت الحارضة واملستقبلية .وذلك بغية الوصول
ملستوى ثابت من السلم ،يسمح بتدفق الحركة
االجتامعية وحريات األفراد ،وكل املكتسبات الشاملة
للرخاء اإلنساين.
لقد تبنت هذه التعاريف السابقة الذكر نظرة أوسع
لتشمل الجوانب العسكرية وغري العسكرية ،وتبعا
لهذه التعاريف فإن األمن يشمل ويتفاعل مع مختلف
الظواهر (االجتامعية واالقتصادية والثقافية) ،و هو
ليس ظاهرة مستقلة ،إذ ال نكاد نعرث عىل مفهوم
األمن منفردا ،إال عندما يعني السالم والطأمنينة،
وبذلك تكاد هذه التعاريف املعارصة تنسجم مع
التعريف الذي ذهب إليه العميد الدكتور محمد
يارس األيويب بالجامعة اللبنانية الذي اعترب األمن «
الخيط الذي يجمع العقد ويربط بني حلقات مختلف
الظواهر ،والنشاطات االجتامعية األخرى ،بدون
أن يكون هو إحدى هذه الحلقات ،بل هو الجامع
املشرتك بينها جميعا ،يأخذ منها ويعطيها .إنه الروح
الخفية التي تفعل وتنفعل وتتفاعل معها جميعا،
وتأسيسا عليه ،فمفهوم األمن بات لصيقا مبختلف
النشاطات االجتامعية ،وهي عىل سبيل املثال ال
الحرص :األمن الفردي (الكالسييك) ،األمن املجتمعي،
األمن االجتامعي ،األمن القانوين ،األمن الغذايئ ،األمن
االقتصادي ،األمن البيئي ،األمن العسكري ،األمن
الصحي ،األمن الثقايف ،األمن الرقمي.
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دراسات وبحوث

الثالوث النووي:
وجهة النظر الروسية
بدأ سريان مفعول االتفاق المبرم بين الواليات
المتحدة واالتحاد الروسي بشأن تدابير زيادة
تخفيض األسلحة الهجومية االستراتيجية والحد
منها (معاهدة  STARTالجديدة) في  5فبراير
عام .2011

ويجب عىل الواليات املتحدة وروسيا االلتزام
بالقيود الرئيسية للمعاهدة فيام يتعلق باألسلحة
االسرتاتيجية بحلول الخامس من فرباير عام
 ،2018ولدى كل طرف حرية تحديد هيكل قواته
االسرتاتيجية خالل فرتة ال تتجاوز عرش سنوات ،ما
مل يلغ هذا االتفاق اتفاق الحق يقيد مدة متديد
االتفاقية بخمس سنوات.
الحدود العامة القصوى
• 700ص���اروخ باليستي عابر للقارات
املنصوبة والصواريخ الباليستية التي يتم
إطالقها من عىل ظهر الغواصات والقاذفات

الثقيلة املجهزة بأسلحة نووية.
• 1,500رأس ح��ريب ن��ووي مثبتة عىل
الصواريخ الباليستية العابرة للقارات
والصواريخ الباليستية التي يتم إطالقها
من عىل منت الغواصات والقاذفات الثقيلة
املجهزة بأسلحة نووية (حيث يتم احتساب
كل مدمرة ثقيلة كرأس حريب واحد).
• 800قاذف للصواريخ الباليستية العابرة
للقارات والصواريخ الباليستية التي يتم
إطالقها من عىل ظهر الغواصات والقاذفات
الثقيلة املجهزة بأسلحة نووية املنصوبة
وغري املنصوبة.

وق��د سبق ملجلة «درع ال��وط��ن» أن أج��رت
تغطية صحفية حول التعديالت التي يجب عىل
الواليات املتحدة إدخالها من أجل تشكيل قوة
نووية قوية مبا يكفي لردع أي عدو واملحافظة
عىل التفوق العسكري رغم القيود التي فرضتها
اتفاقية «ستارت» الجديدة .وقد حددت كل من
الواليات املتحدة وروسيا مجموعاتها الثالثية عىل
نفس املنوال لتشمل املكونات الثالثة :الصواريخ
الباليستية املنصوبة عىل األرض العابرة للقارات
والقاذفات الثقيلة املجهزة بأسلحة نووية
والصواريخ الباليستية التي يتم إطالقها من عىل
منت الغواصات.
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لذلك ،يجب فحص الرتسانة الروسية التي تأثرت
بدورها باتفاقية «ستارت» الجديدة.

الصواريخ غري املنصوبة العابرة للقارات ،مبا يف
ذلك أكرث من  120صومعة للصواريخ إس إس-
 18وإس إس -19تم االحتفاظ بها متهيدا لنرش
الصواريخ الباليستية الجديدة العابرة للقارات يف
املستقبل .ولدى االتحاد الرويس نحو  90صاروخا
باليستيا ثابتا ومتحركا عابرا للقارات داخل مصانع
التحويل والتكهني ،مع استخدام ما يقرب من
 45صومعة وقاذف متحرك ألغراض التدريب أو
نصبها يف مضامرياالختبار.

طريق الحاسب اآليل ،وهو النظام الذي تصل
دقته إىل  900مرتا  ،CEPويطلق عىل البارد من
علبة مثبتة عىل مركبة مدولبة تعمل كوسيلة نقل
وأداة نصب وقاذف ( )TELيف آن واحد .ويخضع
النظام الصاروخي  SS-25للتقاعد التدريجي يف
إطار برنامج التحديث النووي الرويس .وسيتم
استبداله بالصاروخ  ”SS-27 “Topol-Mالعابر
للقارات ،ومن املرجح خروجه من الخدمة متاما
قبل/يف عام .2022

الصواريخ الباليستية العابرة
للقارات
ترسد معاهدة  STARTالجديدة رصاحة خمسة
أنواع من الصواريخ البالستية الروسية التي تعترب
قيد التشغيل مبوجب املعاهدة :آر إس-12M
(املعروف أيضا باسم إس إس -25أو توبول) وآر
إس( -12M2إس إس -27أو توبول )M-وآر إس-
النظام الصاروخي RS-
النظام الصاروخي RS-12M1
 18إس إس -19أو يو آر ،)-100NUTTHآر
12MTopol
(Topol-M)/SS-27
إس( -20إس إس -18أو  )R-36M2وآر إس-24
يعترب هذا النظام الصاروخي صاروخا باليستيا ثابتا يف ع��ام  ،1997ب��دأت روسيا يف نرش نسخة
(يارس).
ووفقا ملصادر مختلفة ،قامت روسيا بنرش  312ومتحركا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب ،محدثة من النظام الصاروخي  SS-25و RS-
صاروخ باليستي عابر للقارات عىل الرغم من أن وجرى تطويره أساسا كصاروخ  12M1(Topol-M)/SS-27 RS-12 Mod 2ويحمل النظام
مجموع الرؤوس الحربية التشغيلية ما يزال أمرا بسبب القيود املفروضة عىل عدد من الصواريخ الصاروخي  RS-12M1رأسا حربيا نوويا واحدا
قابال للنقاش .ومن املعروف أن بعض الصواريخ «الجديدة» التي تم تطويرها مبوجب معاهدة زنة  500كيلو طنا يصل مداه إىل  10,500كيلو
تحمل رأسا حربيا واحدا (إس إس -25توبول وإس  STARTالثانية .وتصل حمولة النظام الصاروخي مرتا .أما بالنسبة للنظام الصاروخي RS-12M1
إس -27توبول -إم) ،يف حني أن الصاروخني إس إىل  1000كيلوجراما مع وجود رأس حريب وحيد فهو عبارة عن صاروخ باليستي ثابت ومتحرك
إس -19وإس إس -18يحمالن ستة رؤوس حربية يصل مداه إىل  11,000كيلومرتا ،وذلك باستخدام ومنصوب عىل األرض وعابر للقارات ،ويتم وضعه
وعرشة رؤوس حربيةعىل التوايل .وجرى نرش مركبة ما بعد مرحلة الدفع ملنح الرأس الحريب وإطالقه من صومعة تحت األرض أو باستخدام
مركبة مدولبة تعمل كوسيلة نقل وأداة نصب
الصاروخ آر إس -24يارس مع ستة رؤوس حربية الوحيد للصاروخ قدرا أكرب من الدقة.
ويستخدم النظام الصاروخي نظام مالحة رقميا وقاذف ( .)TELويتم توجيه نظام املالحة عن
لكل منهام.
ول��دى االتحاد ال��رويس عدد كبري من قاذفات يعمل بالقصورة الذايت وميكن التحكم فيه عن طريق جهاز استقبال محمول لتحديد املواقع
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عامليا  ، GLONASSاألمر الذي يؤدي إىل زيادة
دقة الصاروخ وخفض معدل االح�تراق داخل
محرك الصاروخ إىل أدىن حد ،ومن ثم مساعدة
الصاروخ يف تجنب اعملية الرصد من جانب
أنظمة الدفاع الصاروخي.
كام يحمل الصاروخ أيضا الوسائل الدفاعية
املضادة والرشاك الخداعية الالزمة لتضليل عملية
التصويب ،ومن ثم تعزيز قدرة الصاروخ عىل
تنفيذ املناورات الخداعية يف مرحلته النهائية تجنبا
للصواريخ االعرتاضية .كام أن الصاروخ محمي من
اإلشعاع والتدخل اإللكرتو – مغناطييس (أو ما
يُعرف بالنبضة اإللكرتو – مغناطيسية) بفضل
قرص مرحلةالعزم من أجل تقليل فرص تعرض
الصاروخ ألنظمة األسلحة الليزرية.
النظام الصاروخي RS-18 (SS-
)19 or UR-100NUTTH
يأيت النظام الصاروخي  RS-18بثالثة أحجام
منصوبة :جرى تصميم االنموذج األول بحيث
يكون قادرا عىل حمل حتى ستة صواريخ نووية
عابرة للقارات ذات رؤوس حربية منفصلة
متعددة مع نرش  60قاذف مع حلول نهاية العام.
ويعمل نظام إط�لاق الصاروخ  SS-19بنظام
اإلطالق عىل الساخن مع انطالقة املحرك الرئييس
والصاروخ ما يزال داخل صومعته.
أما بالنسبة للنموذج الثاين من النظام الصاروخي
 RS-18فيختلف من حيث إمكانية تعديله
بحيث يكون قادرا عىل حمل رأس حريب واحد،
وترتاوح قوته التدمريية بني  2,5و  5ميجا طنا ،
ومن املتوقع خروجه من الخدمة بني عامي 2015
و .2020
أما بالنسبة إىل النموذج الثالث من النظام
الصاروخي  RS-18فهو عبارة عن نسخة محسنة
من النموذج األول ،مع تحديث املحركات وإدخال
تعديالت عىل أنظمة القيادة والتحكم.
ويف عام  2008أجرت روسيا سلسلة من التجارب
عىل النظام الصاروخي  RS-18/SS-19الختبار
دقته وتحديد ما إذا كان سيظل سالحا يف الرتسانة
النووية الروسية ،ولكن الصاروخ أثبتت ،يف
حقيقة األمر ،قدرته عىل األداء ،وهو ما يعني
إمكانية بقائه عىل جداول التشغيل حتى عام
 2031عىل األقل.

دراسات وبحوث
ولدى النموذج السادس رشاك خداعية محسنة
النظام الصاروخي RS-20 (SS-
ومساعدات اخرتاقية وحامية ضد تأثري الرؤوس
)18 or R-36M2
الحربية النووية ،ومن ثم تحسني مدى تغطية
يعترب النظام الصاروخي  RS-20أو الصاروخ الرؤوس الحربية املنفصلة املتعددة باإلضافة إىل
املعروف باسم  SS-18 Satanصاروخا باليستيا رسعة إعادة التصويب.
ع��اب�را للقارات يعمل م��ن داخ��ل الصومعة
ويستخدم الوقود الصلب ،وتم تطويره أساسا النظام الصاروخي R-36M2
مبعرفة االتحاد السوفيتي واالتحاد الرويس حاليا .يتم تصنيف الصواريخ  R-36Mك “أسلحة
وقد ظهرت ستة نسخ من هذا الصاروخ حتى “ثقيلة” “ ”heaviesنظرا لحجمها الكبري وقوتها
اآلن منذ انطالق الربنامج ،ولكن النموذج السادس الشديدة ،األمر الذي مينح روسيا القدرة عىل
امتالك قوة ردع نووية اسرتاتيجية كبرية .وقد
ما يزال الصاروخ املستخدم حاليا.
وقد دخل النظام الصاروخي  SS-18 (Modsاحتفظ ال��ص��اروخ  36M2مبعظم مواصفات
 )1/2/3األصيل مرحلة التطوير خالل ستينيات الصاروخ  ،R-36MUTTHوطوال أغلب فرتات
القرن امل��ايض كبديل أقل حجام وأك�ثر تطورا القرن العرشين األخرية ظل الصاروخ R-36M
للصاروخ  ،SS-9ودخ��ل النموذجان الخامس ونسخه محورا أساسيا يف محادثات الحد من
والسادس الخدمة يف عام  ،1988ولكن اعتبارا من التسلح بني االتحاد الرويس والواليات املتحدة ،ما
شهر إبريل عام  ،2017مل يعد قيد التشغيل سوى أدى إىل زيادة العدد اإلجاميل للصواريخ R-36M
 46صاروخ من النموذج السادس قبيل دخول التي تم بناؤها ونصبها.
الصاروخ  )SS-X-30 (RS-28 Sarmatصفوف
النظام الصاروخي RS-24Yars
الخدمة قريبا.
ولدى النموذج السادس  10رؤوس حربية منفصلة يُعرف أحدث صاروخ باليستي رويس عابر للقارات
متعددة تتواجد عىل مستويني ،وترتاوح قوتها – الصاروخ  – RS-24باسم ‘ Topol’-MRبوصفه
التدمريية بني  500و  750ميجا طنا ،وتصل دقتها نسخة محسنة تستخدم الشاسيه املدولب ذي
إىل  500مرتا  CEPومداها إىل  11,000كيلومرتا .الدفع  x 16 16الذي يشبه الصواريخ Topol-M
املحسنة األثقل وزنا .ويعترب الصاروخ الرويس
صاروخا ذا رؤوس حربية منفصلة متعددة
يُطلق عليها يف الغرب اسم  ،SS-29وهي مزودة
بصواريخ باليستية نووية حرارية عابرة للقارات.
وق��د ح��ظ��رت معاهدة ال��ح��د م��ن األسلحة
االسرتاتيجية «س��ت��ارت» زي��ادة ع��دد ال��رؤوس
الحربية الخاصة بالصواريخ الباليستية العابرة
للقارات ،وتزعم روسيا أن الصاروخ  RS-24عبارة
عن ص��اروخ جديد متاما عابر للقارات لتربير
االسم  SS-29بدال من  SS-27 Mod 2وجرى
تجهيز الصاروخ الباليستي العابر للقارات RS-24
 YARSالذي يعمل بالوقود الصلب برأس حريب
نووي ،وتم تطويره بحيث يكون صاروخا ثابتا
ومتحركا يعمل من داخل الصومعة.
وتم اختبار النظام الصاروخي  YARSألول مرة
يف عام  2007يك يحل محل الصاروخ Topol-M
السابق يف ترسانة الصواريخ االسرتاتيجية الروسية
يف عام  2010ليصبح أهم سالح منصوب عىل
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األرض داخل املنظومة النووية الثالثية الروسية.
واعتبارا من عام  2016قامت ترسانة الصواريخ
االسرتاتيجية الروسية بنصب  63صاروخ YARS
بالستيا متحركا عابرا للقارات وعرشة صواريخ
YARSتعمل من داخل الصومعة جنبا إىل جنب
أنظمة الصواريخ  Topol-Mبنسبة  50%مقابل
.50%
وتم تطوير هذا الصاروخ بحيث يكون قادرا عىل
اإلفالت من أنظمة الدفاع الصاروخي ،وإجراء
املناورات الالزمة أثناء الطريان مع حمل الرشاك
الخداعية املوجبة والسالبة .وميتلك الصاروخ
 YARSفرصة ال تقل عن  60%-65%الخرتاق
الدفاعات الصاروخية ،وترتاوح دقته بني  150و
 200مرتا ،وهو ما يجعله أكرث دقة من الصاروخ
Topol-M
الصواريخ الباليستية الروسية
التي يمكن إطالقها من على
متن الغواصات
يضم األسطول الرويس من الغواصات املسلحة
بالصواريخ الباليستية أربعة أنواع من الغواصات
التي يتم تسليحها بأربعة أنواع من الصواريخ
الباليستية التي ميكن إطالقها من عىل منت
الغواصات  SLBMsالتي تم اإلعالن عن تشغيلها
مبوجب معاهدة  STARTالجديدة :الصاروخ
 Stantsiaوالصاروخ Stantsia R-29KU-02
والصاروخ  Sineva R-29RMU2والصاروخ
Lainer R-29RMU2.1
القاذفات الثقيلة
متتلك روسيا حاليا القاذفتني الثقيلتني Tu-95MC
و  Tu160الخاضعتني للقيود التي فرضتها اتفاقية
 ،ATARTوتحمل االثنتان صواريخ كروز النووية
البعيدة املدى التي ميكن إطالقها من الجو،
باإلضافة إىل قنابل الجاذبية.
القاذفة TupolevTu-160
تعترب القاذفة TupolevTu-160االسرتاتيجية
الثقيلة البعيدة املدى التي جرى بناؤها حديثا
أكرب قاذفة عملياتية عىل مستوى العامل ،ويطلق
عليها حلف شامل األطليس (الناتو) اسم “بالك
ج��اك” .وتم بناء القاذفة عىل شاسيه صغري

مع ميل جناحيها إىل الخلف ،ويتكون نظام
الهبوط من ثالث مجموعات من العجالت،
وبها جهاز توازن متحرك وزعنفة ورفارف عىل
الجناحني وأجهزة منع تكون الدوامات الهوائية
عىل الجناحني ،باإلضافة إىل ُجنيحني متدليني
وتستخدم القاذفة أربعة محركات (اثنان عىل
كل جناح) أسفل جسم الطائرة ،ويتم استخدام
وحدة الطاقة املساعدة  TA-12 APUكوحدة
طاقة مستقلة.
برنامج التحديث
يشمل الربنامج الرويس للتحديثات االسرتاتيجية
الكربى إنتاج صواريج جديدة عابرة للقارات
وصواريخ باليستية ميكن إطالقها من عىل منت
الغواصات وغواصات تحمل صواريخ باليستية،
وذلك بهدف استبدال الصواريخ والغواصات الحالية
التي تجاوز أغلبها سن التقاعد منذ زمن طويل.
وبافرتاض بقاء القيود املنصوص عليها يف معاهدة
 STARTالجديدة سارية املفعول ،ومواصلة
ال��والي��ات املتحدة خطة تحديث ترسانتها
االسرتاتيجية بخطى متسارعة خالل العقد القادم،
ال يشكل الربنامج للتحديث االسرتاتيجي قلقا كبريا.

فالشواهد تشري إىل التزام الواليات املتحدة وروسيا
بتنفيذ املعاهدة دون مشاكل تُذكر ،وكلتاهام
حريصتان عىل متديد معاهدة  STARTالجديدة أو
استبدالها مبعاهدة شبيهة يف عام  2021وهو تاريخ
انتهاء املعاهدة الحالية ،ولكن يجب عىل الجانبني
االتفاق عىل أهدافهام إذا أرادا امليض قًدما يف تنفيذ
املزيد من التخفيضات.
وتحتوي القاذفة  TupolevTu-160عىل وحدتني
منفصلتني للتخزين ،أما بالنسبة للمواد األساسية
الداخلة يف صناعة جسم الطائرة فهي مكونة
من التيتانيوم وسبائك األملنيوم املعالجة بالحرارة
وسبائك الصلب واملواد املركبة .والطائرة مجهزة
بدورة مياه ومطبخ ومهاجع للنوم ،وهي مزودة
أيضا بجهاز استقبال عىل شكل “خرطوم مخروط”
للتزود بالوقود .أما بالنسبة إىل مكونات جسم
الطائرة مثل الجناحني واملحركات فقد دخلت
مرحلة اإلنتاج التسلسيل يف مصنع الطائرة يف
 ،Voronezhوج��رى إنتاج الزعانف واملجارف
الهوائية  scoopsيف مصنع الطائرة يف ،Irkutsk
وجرى تطوير معدات الهبوط يف مصنع التجميع
يف  ،Kuibyshevوتطوير الجزء األوسط من جسم
الطائرة وأجزاء الجناح يف مصنع الطريان يف Kazan
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دراسات وبحوث
ويطلق حلف شامل األطليس (الناتو) اسم “
( ”Bearالدب) عىل الطائرة ،TupolevTu-95
وهي عبارة عن قاذفة اسرتاتيجية وحاملة صواريخ
عمالقة تستخدم أربعة محركات توربينية .ويتميز
تصميم الطائرة باالنسيابية وبجناحني مرتفعني
ذي ثالثة صواري  ،األمر الذي يساهم يف كفاءتها
االنسيابية عىل الرسعات العالية بدرجة كبرية.
كام يعترب أداؤها مميزا بفضل جناحيها ،وتستمد
الطائرة طاقتها الحركية من أربعة محركات
توربينية من نوع  НК-12MПتحتوي عىل
أربع شفرات متحدة املحور من نوع АВ-60К
ويوجد الوقود يف الخزان الرئييس داخل جسم
الطائرة ،عالوة عىل وجود خزانني مركزيني وأربع
خزانات وقود مكملة يف الجناحني.
وتعترب الطائرة القاذفة  Tu-95МСمن أهم
األسلحة الرئيسية يف الرتسانة الجوية االسرتاتيجية
الروسية يف الوقت الحايل ،وتتميز بقدرتها الكبرية
عىل استيعاب أي تعديالت أو خطط للتحديث
يف املستقبل.
برنامج التحديث

القاذفة Tu-95MC
تم إنتاج أكرث من  500طائرة قاذفة من طراز
 Tu-95من خط التجميع منذ دخولها الخدمة
عام  ،1956ومن املتوقع أن تخدم القوات الجوية
الروسية حتى عام  2040عىل األق��ل .وتحمل

نسخة الداوريات البحرية من الطائرة اسم Tu-
 ،142باإلضافة إىل وجود نسخة لحمل الركاب
تحمل اسم  ، Tu-114وجرى الحقا تطوير حاملة
الصواريخ االسرتاتيجية  Tu-95МСاعتامدا عىل
تعديالت الطائرة Tu-142М

يشمل الربنامج الرويس للتحديثات االسرتاتيجية
الكربى إنتاج صواريج جديدة عابرة للقارات
وصواريخ باليستية ميكن إطالقها من عىل منت
الغواصات وغواصات تحمل صواريخ باليستية،
وذلك بهدف استبدال الصواريخ والغواصات
الحالية التي تجاوز أغلبها سن التقاعد منذ زمن
طويل.
وبافرتاض بقاء القيود املنصوص عليها يف معاهدة
 STARTالجديدة سارية املفعول ،ومواصلة
ال��والي��ات املتحدة خطة تحديث ترسانتها
االسرتاتيجية بخطى متسارعة خالل العقد القادم،
ال يشكل الربنامج للتحديث االسرتاتيجي قلقا
كبريا .فالشواهد تشري إىل التزام الواليات املتحدة
وروسيا بتنفيذ املعاهدة دون مشاكل تُذكر،
وكلتاهام حريصتان عىل متديد معاهدة START
الجديدة أو استبدالها مبعاهدة شبيهة يف عام
 2021وهو تاريخ انتهاء املعاهدة الحالية ،ولكن
يجب عىل الجانبني االتفاق عىل أهدافهام إذا
أرادا امليض قًدما يف تنفيذ املزيد من التخفيضات.
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عام  .. 2018هواجس وأمنيات
بقلم  :فاتن حمزة
كاتبة بحرينية

آخر السطر

ثقيلة هي تلك السنوات التي مضت من أعامرنا ،أثقلتها توايل املصاعب والخطوب ،ولكن بني ركام اليأس هناك دامئاً
بصيص من األمل ،فالفجر ال يظهر إال بعد الظالم الحالك ،وقالوها يف األمثال “بني عمو ٍد وعمود يأيت الله بالفرج” ،وأصلها
قصة ،أن محكوماً عليه باإلعدام كانت أمنيته األخرية أن ينقل إىل عمود آخر فيعدم عندها ،وأثناء نقله جاء أمر السلطان
بالعفو عنه ،إنها حقيقة قرآنية ،إن مع العرس يرسا ،إن مع العرس يرسا ،فهل رأيتم عرسا ً غلب يرسين؟
أمنياتنا لعام  2018كثرية منها عىل مستوى محيل ،ومنها خليجي وعريب وإسالمي وعاملي ..
عىل املستوى املحيل نتطلع للرغبة يف العيش بسالم ،وأن تستقر النفوس وتصفى القلوب فال تزال األوضاع املحلية
واإلقليمية والعاملية متوترة وغري مستقرة ،لينعكس ذلك عىل مصري أوطاننا وشعوبنا ..وعىل الصعيد العميل نتطلع ملزيد
من الحرية ،فهواجس الكتابة التزال يف محيط يغلب عليه مقص الرقيب والسياسات املتقلبة التي تحد من إنطالق القلم،
كتابات تعكس هموم الشعوب املحلية والعربية دون تعتيم أو تجميل أو تغييب عن الواقع !
هناك أمنيات وأحالم أخرى عىل املستوى املحيل منها الوضع اإلقتصادي غري املطمنئ ،لألسف الزلنا نلمس ونستشعر
فقدان الرؤى املستقبلية عند صناع القرار ،نسمع الوعود واألماين ويف الحقيقة نواجه قرارات تقشفية تضييقية خانقة
عىل املواطن ..واألسباب قد تعود إىل غياب روح املسؤولية عند البعض ،أو الفساد املسترشي يف نواحي عدة ،وقد تكون
بسبب ظاهرة غياب الحس الوطني عند البعض ،ومن جهه أخرى دور الربملان السلبي وغيابه عن تطلعات املواطن .أما
عىل املستوى الخليجي الزلنا نعيش هاجس فقدان األمن مقارنة بحجم املؤامرة الخارجية ،كام اننا النزال نرتقب عودة
اللحمة الخليجية وتحقيق اإلتحاد ،الحلم الذي أصبح اليوم شبه مستحيل يف ظل عناد وتكرب قطر وانعزال بعض الدول
عن بعض القرارات التي من املفرتض ان تكون مشرتكة ..متى ما استطعنا تغليب العقل عىل النزاعات الشخصية ،وتقديم
مصالح الشعوب عىل ما سواها ،ورفض التدخالت الخارجية يف شؤوننا الداخلية ،حتامً سنقرتب ونتوحد ويصبح الحلم
حقيقة بعد أن أبعدته املصالح والظروف  .اما عىل املستوى العريب نقول مع بداية عام  2018وداعاً ملا سمي بالربيع
العريب ،واليغيب عنا اليوم توعية الشباب بقضاياهم ،توعية الشعوب بعدم جعل أنفسهم أدوات لتفيذ سياسات خارجية
يديرها األعداء ،وتنبيه الجيل الجديد وتحذيره من مسألة كونه عميل ال شعوري ينفذ أجندات خارجة عن ثقافاتنا ،ومن
أمنياتنا العربية مع بداية هذا العام ،إعادة تبي القضية الفلسطينة وجعلها يف مقدمة األولويات بعد أن أصبحت مسألة
ثانوية عند الكثريين .اما عىل الصعيد اإلسالمي ،سنبقى نويص بالوحدة ولو يف حدها األدىن ،كتوحيد السياسات تجاه
األعداء واإلنتباه لخطر محاوالته لإلستفراد بدوله ،كام نأمل أن ينتهي اإلرهاب والتعصب والطائفية التي أبعدتنا خطوات
عن الصفات واألخالق والتعاليم اإلسالمية .وعىل املستوى العاملي نتمنى وضع حد ملسألة القطب األوحد ،وإعادة النظر
يف الرتكيبة الحالية لألمم املتحدة من حيث إقتصار حق النقص عىل دول بعينها وغياب أي دور عريب وإسالمي فيه رغم
العدد الكبري لهذه الدول .لن ننهي ذكرياتنا وامنياتنا لهذا العام دون ذكر اإلنتفاضة اإليرانية األخرية ،قال تعاىلَ “ :ولاَ يَ ِح ُيق
الس ِّي ُئ إِلاَّ ِبأَ ْهلِ ِه” ،لقد أشعلوا النار يف دول الجوار واليوم إنتقلت إليهم وإكتووا بها ،أن ثورة الشعب اإليراين وإن مل
الْ َم ْك ُر َّ
تأخذ منحى النجاح التقليدي ،إال أنها إستطاعت أن تكرس الصنم الذي زعموا قدسيته فداسوه تحت األقدام ،بل وحرقوه،
إن الشعب الذي تخطى حاجز الخوف يرجى منه الخري ..البطون الخاوية ال آذان لها ،وأن اهل الكهف بعد أن قاموا
من رقادهم الطويل كان من أوائل ما فعلوه أن قالوا “ :فَابْ َعثُوا أَ َح َدكُم ِب َو ِر ِق ُك ْم َه ِذ ِه إِلىَ الْ َم ِدي َن ِة فَلْ َينظُ ْر أَيُّ َها أَزْكىَ طَ َعاماً
فَلْ َيأْتِكُم ِب ِرزْقٍ ِّم ْنهُ” فقدموا ميلء البطون عىل سائر املسائل ،ولعل يف هذا( ،أي ما حصل يف إيران) ،إشارة أيضاً إىل تلك
األنظمة التي تزاحم الشعوب يف قوتها وقوت أوالدها ،يجب عليهم أن يعوا هذه املسألة!
نتمنى أن يتخلص الشعب اإليراين من هذا النظام ،فأول الغيث قطرة ثم ينهمر املطر ،وأن الحل ال يأيت إال من الداخل
اإليراين ،كام نتمنى تقوية الدور اإلعالمي العريب شبه الغائب عن منارصة هذه الثورة ..
أمنيات وأحالم كثرية منها تحقق ومنها سيتحقق مبشيئة الله ،ومنها عىل مايبدو سيبقى حلم ابد الدهر يتناقله األجيال.
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تقنيات

المركبة الجوية اآللية
( )WARMATEتمنح الجيش
البولندي قدرات قتالية جديدة
عكفت مجموعة  WB GROUPمنذ فترة طويلة على تزويد الجيش
البولندي بأفضل وأحدث التقنيات العسكرية بما يتناسب مع
التحديات التي تفرضها الحرب الحديثة في القرن الحادي والعشرين
وبما تفرضه متطلبات تحديث الترسانة العسكرية .وباإلضافة إلى
القوات المسلحة البولندية ،تضم قائمة القوات المسلحة التي
استفادت من التقنيات التي طورها مهندسو مجموعة WB
 GROUPالقوات المسلحة في كل من الواليات المتحدة والسويد
والمجر وماليزيا .وتعتبر تلك مرحلة أولى على طريق التوسع في
إنتاج وتسويق المركبة بين أوساط العمالء المحتملين.

ويف شهر ديسمرب عام  ،2017وطبقا لبنود االتفاقية
املوقعة يف  20ديسمرب ،تم نقل الدفعات األوىل من
املركبة الجوية اآللية WARMATE Loitering
 Munitionإىل اإلمداد والتموين اإلقليمية التابعة
للجيش البولندي متهيدا لتسليمها إىل وحدة JW
 NILالعسكرية حيث سيجري استخدامها يف أغراض
التدريب ووضع اإلجراءات الالزمة الستخدامها ،عىل
أن يتم تسليمها الحقا للوحدات األخرى ،ومن بينها
قوات عمليات القوات املسلحة البولندية.
ومتثل املجموعات التي وقع اختيار الجيش البولندي
عليها الدفعة األوىل التي تضم  1000مركبة جوية آلية
(غري مأهولة) من طراز  WARMATEالتي طلبت
وزارة الدفاع الوطني البولندية رشاءها بحضور وزير
الدفاع  .Antoni Macierewiczومن املقرر تسليم
الدفعات التالية يف وقت الحق من العام الجاري.
وتستمد املركبة الجوية اآللية WARMATE
تصميمها من املركبات الجوية اآللية (غري املأهولة)
املجهزة بعدة أنواع من الرؤوس الحربية املختلفة.
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وبناء عىل طبيعة املهمة ،ميكن تجهيز املجموعة
برؤوس تراكمية ( cumulativeلتدمري املركبات
املدرعة الخفيفة) أو شظية ( fragmentلتدمري القوة
الحية املعادية) أو حرارية ( thermobaricلتدمري
نقاط املقاومة املعززة) ،األمر الذي يعكس قوة هذا
السالح ومرونته التكتيكية.
وال يوجد حاليا سوى عدد قليل من الدول عىل
مستوى العامل التي تعكف عىل إنتاج هذا النوع
من األسلحة .وباإلضافة إىل املركبات الجوية اآللية
البولندية من هذا النوع ،يجري حاليا إنتاج املركبات
التي تحلق خلف خطوط العد و �loitering am
 munitionيف الواليات املتحدة .وقد جرى فحص
املركبة الجوية اآللية البولندية والتأكد من حسن
أدائها بالفعل مبعرفة مستخدميها يف ظروف مشابهة
لظروف ساحة العمليات الحقيقية لللوقوف عىل
مدى قوتها .وباإلضافة إىل الجيش البولندي ،قامت
عدة دول أجنبية أيضا برشاء املركبة WARMATE
ومن الجدير بالذكر أن إنتاج املركبة الجوية اآللية
 WARMATEيتمىش مع التوجهات الحالية املطبقة
يف تطوير األسلحة القتالية الجديدة وحسبام أكد
السيد ،Piotr Wojciechowski /رئيس مجلس إدارة
مجموعة  ،WB GROUPالذي أكد أن “العمل
عىل إنتاج مثل هذه األسلحة طبقا للعقيدة القتالية
املتعددة املجاالت يجري حاليا عىل قدم وساق يف دول
العامل يف املجال العسكري”.
يُذكر أيضا أن املركبة الجوية اآللية  WARMATEالتي
وضع تصميمها مهندسو مجموعة WB GROUP
القت اهتامما كبريا من جانب الخرباء واملتخصصني
العاملني يف أكرب املعارض العسكرية عىل مستوى العامل
مثل معرض معدات الدفاع واألمن الدويل  DSEIيف
لندن ومعرض الدفاع الدويل (أيدكس) يف أبوظبي
ومعرض جمعية الجيش األمرييك  AUSAيف واشنطن
وغريها من املعارض الدولية الكربى.
ورصح السيد Piotr Wojciechowski /بأن “الرشكة
سعيدة للغاية بدخول أنظمة االتصاالت الحديثة
 FONETونظام مكافحة النريان ( TOPAZالذي
طوره مهندسو مجموعة  )WBإىل ترسانة معدات
الجيش البولندي .وتتميز مجموعات املركبة الجوية
اآللية  ،WARMATEالتي ستدخل ترسانة الجيش
البولندي ،بقدرتها عىل زيادة قوة وحدات املشاة
الخفيفة وفعاليتها بفضل استخدام سالح جديد قادر
عىل توجيه رضبات انتقائية دقيقة ضد املركبات

املدرعة الخفيفة والتعزيزات والنقاط الحصينة
املعادية وقوات املشاة ،األمر الذي من شأنه أن
يقلل الوقت الالزم للرد النرياين إىل أدىن حد (منذ
رصد أنظمة االستشعار وحتى فتح النار) .إن العمل
عىل إنتاج مثل هذه األسلحة طبقا للعقيدة القتالية
املتعددة املجاالت يجري حاليا عىل قدم وساق يف دول
العامل يف املجال العسكري”.
التركيز على المركبة الجوية
اآللية  WARMATEالعاملة
خلف خطوط العدو
متثل املركبة الجوية اآللية WARMATE
العاملة خلف خطوط العدو (Micro BBSP
 )WARMATEسالحا مستقال متاما قادرا عىل
منح األفراد القدرة عىل تشغيل أحد عنارص الحرب
الجوية بشكل فوري ،وهو ما يعني امتالك زمام
املبادرة ومن ثم تحقيق التفوق االسرتاتيجي عىل
القوات املعادية .وهذا يعني أن املركبة قادرة عىل
تحقيق نقلة نوعية من حيث اختصار الفاصل
الزمني بني رصد الهدف والتعامل معه ،ومن ثم
تحقيق التفوق االسرتاتيجي.
ويتم تحديد الهدف من املركبة حيال مهمة ما عن
طريق تركيب رأس حريب مناسب للمركبة الجوية،

وميكن استخدام املركبة الجوية اآللية WARMATE
كمركبة مستقلة وميكن نقلها أو شحنها مبعرفة
إحدى الفرق الربية أو القوات الخاصة .كام يتيح
تصميم املركبة أيضا إمكانية تثبيتها عىل املركبة (يف
أي زمان ومكان) ودمج محطة التحكم والقيادة
ومحطة املعلومات األرضية مع تجهيزات املركبة.
ومتثل املركبة الجوية اآللية  WARMATEبديال
عن الصواريخ املضادة للمدرعات بفضل قدرتها عىل
العمل عىل نصف قطر أكرب بكثري ،األمر الذي يتيح
إمكانية رصد ومراقبة أي هدف محتمل يف مدة
زمنية كبرية نسبيا (مع العلم بأن مدة طريان املركبة
الجوية ال تتجاوز  30دقيقة) .وتعترب املركبة نسخة
“مصغرة”  micro» versionمن املركبات الجوية
اآللية التي تعمل خلف خطوط العدو .ومن املمكن
عمل تجهيزات إضافية للمركبة عن طريق تركيب
جهاز بحث  seekerليزري ضد األهداف.
ويجري تطوير رؤوس املراقبة والرؤوس القتالية
للمركبة الجوية اآللية  WARMATEيف آن واحد
يف املعهد الفني لألسلحة العسكرية بالتعاون الوثيق
مع رشكة  WB Electronicsوقد جرى تصميم
املركبة الجوية اآللية  WARMATEاملستخدمة يف
الوضع القتايل الستخدامها مرة واحدة .أما يف وضع
املراقبة فيمكن استعادة املركبة عدة مرات.
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تقنيات

المركبة Paladin
Integrated Management

تدعم مدفع
الهاون الذاتي
الحركة M109A7
حتى عام 2050

يمثل مدفع الهاون  M109A7الذاتي الحركة أحدث مدفع هاون ضمن عائلة المركبات  M109التي تنتجها شركة BAE
 ،Systemsوالذي يمثل النظام الرئيسي لدعم النيران غير المباشرة لفرق قتال األلوية المدرعة  ABCTsويستخدم المدفع
نفس التسليح والهيكل الرئيسي الحالي لمدفع الهاون  ،Paladin M109A6ويأتي الستبدال مكونات شاسيه المركبة
بمكونات عصرية تليق بالمركبة “برادلي” .ويؤمن هيكل الشاسيه المحسن قدرا أكبر من القوة واالنسجام مع بقية
األنظمة الحالية الموجودة لدى فرق قتال األلوية المدرعة ،األمر الذي يؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية عن طريق
استبدال األجزاء القديمة المتهالكة.

وقد منح الجيش األمرييك رشكة BAE Systems
عقدا ميهد الطريق لبدء مرحلة اإلنتاج القصوى
للمركبات املسؤولة عن حمل مدافع الهاون
 M109A7الذاتية الحركة والذخرية M992A3
التي تنتجها الرشكة.
وينص العقد عىل تخصيص  413.7مليون دوالر
مبدئيا لتنفيذ الخيار الثالث واألخريلإلنتاج
املبديئ ذي املعدل املنخفض low-rate initial
 productionالخاص بالربنامج .وتشمل الخيارات
أيضا البدء يف مرحلة اإلنتاج القصوى التي من
شأنها أن ترفع القيمة الرتاكمية للعقد إىل حوايل
 1.7مليون دوالر تقريبا.
وستقوم رشكة  BAE Systemsمبدئيا بإنتاج 48
مجموعة من املركبات ،حيث تنص الخيارات عىل
إنتاج  60مجموعة سنويا يتم تسليمها عىل مدار
ثالث سنوات تقريبا أثناء مرحلة اإلنتاج القصوى.

ويعتمد مدفع الهاون  M109A7الذايت الحركة
تصميام حديدا للشاسيه بهدف رفع مستوى
األداء وزيادة القوة واملتانة ،عالوة عىل املكونات
الشائعة لدى مركبات الجيش األخرى ،باإلضافة
إىل عدة مواصفات إضافية أخرى.
ورصح آدم زافوس ،نائب رئيس مجلس اإلدارة
ومدير عام إدارة املشاريع األمريكية الخاصة
باملركبات القتالية برشكة  ،BAE Systemsبأن
“الرشكة تحتفظ بسجل طويل من التعاون مع
الجيش األمرييك يف مجال تصميم وتطوير وبناء
واختبار املركبة املذكورة منذ عدة سنوات”،
وأن “التعاون الوثيق مع عمالئنا أتاح لنا فرصة
تصميم مركبة قادرة عىل تلبية متطلبات القوات
الحالية ،وتأمني البنية األساسية للنظام وتوليد
الطاقة الكهربائية التي من شأنها أن متهد الطريق
أمام إضافة املزيد من اإلمكانيات يف املستقبل”.

ويجسد مدفع الهاون  M109A7الذايت الحركة
برنامجا مهام للتطوير التقني بهدف الحفاظ
عىل القدرات القتالية لفرق قتال األلوية املدرعة
 ،ABCTsومن املتوقع أن يلبي املدفع متطلبات
االستعداد والتطوير عىل املدى الطويل لدى
عائلة مركبات  M109عن طريق إدخال تعديالت
حوهرية عىل خطط التصميم واإلنتاج التي تدعم
أكرث التقنيات تقدما وتطورا يف الوقت الحايل.
وميثل هذا املدفع أحدث “عمود فقري رقمي”
“ ”digital backboneوأحدث وسيلة لتوليد
الطاقة من أجل تأمني نظام أكرث قوة ومتانة
وق��درة عىل دعم النريان غري املبارشة بالنسبة
للقوات التابعة لفرق قتال األلوية املدرعة.
ويعنرب مدفع الهاون  M109A7الذايت الحركة
أقل الوسائل تكلفة لرفع مستوى القوة واملتانة
والقدرة عىل الصمود ،باإلضافة إىل تخفيف األعباء
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اللوجستية امللقاة عىل عاتق القوات التابعة لفرق
قتال األلوية املدرعة ،عالوة عىل دعم األلوية
املسؤولة عن إطالق النريان .وسيتم تنفيذ الربنامج
يف إطار رشاكة عامة/خاصة بني إدارة املرشوع
وفرق قتال األلوية الثقيلة  HBCTومستودع
الجيش يف أنيستون ورشكة  ،BAE Systemsوهي
الرشاكة التي من شأنها أن تعزز نقاط القوة لدى
القطاعني العام والخاص من أجل الحصول عىل
أفضل سالح للجنود األمريكيني.
تطوير نظام المدفعية
M109A7
منح الجيش األمرييك رشكة  BAE Systemsعقدا
بقيمة  688ماليني دوالر يف شهر أكتوبر عام 2013
إلنتاج أنظمة املدفعية  ،Paladin M109A7مع
وجود بند يسمح برشاء  66مجموعة مركبات
كعدد إجاميل ،من بينها مركبة لدعم مدفع الهاون
الذايت االرتداد وإعادة إمداد الذخرية .وقد دخل
نظام املدفعية مرحلة اإلنتاج املبديئ املحدود
 )low-rate initial production (LRIPيف شهر
مايو عام  ،2014ومن املتوقع أن تبدأ مرحلة
اإلنتاج القصوى يف عام .2018
ويف إطار عقد مبديئ بقيمة  195ماليني دوالر،
قامت رشكة  BAE Systemsبإنتاج  18مجموعة
مركبات  ،من بينها مركبات مجنزرة لدعم مدافع
الهاون  M109A7وقطع الذخرية الخاصة مبدفع
 M992A3وقد جرى تسليم املركبة األوىل للجيش
األمرييك يف شهر إبريل عام .2015
وقد حصلت رشكة  BAE Systemsعىل عقد

بقيمة  245,3ماليني دوالر من الجيش األمرييك
لتنفيذ مرحلة اإلنتاج املبديئ املحدود لحامالت
مدافع الهاون  M109A7الذاتية الحركة وذخرية
املدفع  M992A3يف شهر أكتوبر عام .2015
وينص العقد عىل بند يسمح بتسليم  30مجموعة
مركبات إضافية أخرى .وقد حصلت رشكة BAE
 Systemsعىل عقد بقيمة  413,7ماليني دوالر
الستكامل مرحلة اإلنتاج املبديئ املحدود والبدء يف
مرحلة اإلنتاج القصوى ملدافع الهاون M109A7
يف شهر ديسمرب عام .2017
وقد انطلقت جهود التحديث الخاصة بربنامج
تكامل األنظمة  PIM modernisationيف عام
 ،2007وأعقبها ترسية عقد عىل رشكة BAE
 Systemsبقيمة  63,9ماليني دوالر للبحوث
والتطوير إلنتاج حمس مركبات مجنزرة ملدافع
الهاون  M109A7ومركبتني للذخرية املدفع
 M992A3يف شهر أغسطس عام  .2009وقد جرى
تسليم النامذج السبعة يف شهر مايو عام .2011
ومنح الجيش األمرييك رشكة  BAE Systemsعقد
تعديل بقيمة  313ماليني دوالر يف شهر يناير عام
 2012لتقديم دعم إضايف ملرحلة اإلعداد الهنديس
والتصنيع والتطويرالخاصة بربنامج تكامل
األنظمة  .PIM modernisationوقد منحت
وزارة الدفاع األمريكية هذا الربنامج موافقة من
املستوى الثالث يف شهر أكتوبر عام .2013
ويستخدم برنامج تكامل األنظمة نظام طاقة
محمول بقوة  600فولت ،وهو ما يعزز التقنيات
التي جرى تطويرها أثناء برنامج “املدفع البعيد
عن مجال ال��رؤي��ة” Non-Line-of-Sight
 Cannon (NLOS-C) programويضم

“العمود الفقري” املتطور ووحدة توليد الطاقة
سواقات لزيادة الطاقة الكهربائية وسواقات
توجيه  traverse drivesومدكا كهربائيا electric
 rammerونظاما رقميا للتحكم يف النريان .ومن
شأن هذه التقنية أن تعزز فرص النمو يف املستقبل
بدرجة كبرية ،عالوة عىل تلبية متطلبات الشبكات
املوجودة يف ساحات العمليات يف الوقت الراهن.
ويعتزم الجيش األمرييك رشاء  580مجموعة من
مركبات اإلدارة املتكاملة Paladin integrated
 )management (PIMالتي من املتوقع أن
تظل يف الخدمة حتى عام .2050
تصميم ومواصفات نظام
المدفعية M109A7
يشمل برنامج تحديث  PIMإجراء التحديثات
الالزمة عىل الهيكل وال�برج واملحرك وأنظمة
التعليق بهدف رفع مستوى االعتامدية والقوة
واملتانة ورف��ع مستوى األداء مقارنة بنظام
املدفعية  M109A6ويتميز النظام املحدث
بقدرته عىل تقديم الدعم النرياين املتواصل بغض
النظر عن ظروف األحوال الجوية .ويتم تثبيت
املدفع عىل نفس الشاسيه املستخدم يف املركبة
القتالية املجنزرة “براديل”.
ويتحكم يف املركبة طاقم تشغيل مكون من أربعة
أفراد ،ويصل الطول الكيل للمركبة إىل  9,7أمتار،
وعرضها إىل  3,9أمتار ،وارتفاعها إىل  3,7أمتار ووزنها
اإلجاميل إىل  35,380كيلوجراما .وتستخدم املركبة
عمودا فقريا رقميا وتضم نظاما رقميا محموال
للتحكم يف النريان من أجل تأمني تنفيذ مهمة إطالق
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مدفع الهاون M109A7
الذاتي الحركة

مواصفات الحماية لدى نظام
المدفعية Paladin M109A7
تم تجهيز نظام املدفعية Paladin M109A7
بالقدرة عىل الرمي والرسعة shoot-and-scoot
 capabilitiesمن أجل توفري أقىص حامية ممكنة
ألفراد الطاقم ضد نريان املدفعية املضادة .كام أن
النظام مجهز بنظام آيل إلطفاء الحرائق ()AFES
ووحدة حامية فرد اإلطالق ( )GPKودرع مقوى.

النريان وحساب املعلومات الخاصة بالنريان وإرسالها
إىل نظام املدفع  .M109A7كام تحتوي املركبة أيضا
عىل نظام مالحي لتحديد املواقع وحاسب آيل مزود
بالربامج التشخيصية ىالكاملة.
ويتميز نظام املدفعية الجديد بقدرته عىل اختيار
واتخاذ مواقع إطالق النريان ،عالوة عىل قدرته
عىل فتح القفل آليا وحديد جهة تصويب املدفع
من وضع الحركة .كام متثل جهود التطوير أيضا
إدخال التحديثات الالزمة عىل املساحات الفارغة
قوة الدفع واألداء
والوزن وتربيد وحدة الطاقة (.)SWaP-C
تستمد املركبة  Paladin PIMطاقتها من محرك
بقوة  600حصانا ،كام يتكون نظام الدفع من
تسليح نظام المدفعية
سواقات لزيادة الطاقة الكهربائية وسواقات
Paladin M109A7
توجيه  traverse drivesومدك كهربايئ electric
يتسلح تسليح ن��ظ��ام املدفعية  rammer Paladinونظام تعليق  L3HMPT-500آيل
 M109A7مبدفع  M284عيار  155ملليمرتا ونظام محمول للطاقة قادر عىل توليد الطاقة
مزود بحامل مدفع  M182A1وجهاز تذخري آيل .بقوة  70كيلو وات مبعدل  600فولت عىل التيار
ويستطيع نظام املدفعية من عيار  155ملليمرتا املبارش 28 /فولت عىل التيار املبارش.
أن يطلق النار مبعدل متواصل قدره طلقة واحدة وتصل قدرة املركبة عىل تخزين الوقود إىل 5451
يف الدقيقة ،بينام يصل الحد األقىص للنريان إىل وخلوصها األريض إىل  0,4أمتار ،وهي قادرة عىل
أربع طلقات يف الدقيقة الواحدة .ويصل مدى اجتياز املوتع املائية حتى عمق مرت واحد كحد
النظام إىل  22كيلومرتا عند استخدام القذائف أقىص ،وقادرة عىل اجتياز الخنادق حتى عمق
القياسية وإىل  30كيلومرتا عند استخدام القذائف  1,8مرتا .وتصل زاوية امليل أو االنحدار إىل 60%
الصاروخية .كام ميكن أيضا تسليح مدفع الهاون وزاوية املنحدرات الجانبية إىل  ،40%فيام تصل
الذايت الحركة بالذخرية الدقيقة مثل “إكسكاليرب” رسعة املركبة فوق الطرق املمهدة إىل  61كيلومرتا
يف الساعة ،ويصل مداها إىل  322كيلومرتا.
ووحدة التوجيه الدقيق.

يأيت مدفع الهاون  M109A7ال��ذايت الحركة
الجديد ومركبته املجنزرة بحاملها M992A3
وذخريتها ( CAT) vehicleليعزز فرص املدافع
التي لحقت به التي أثبتت جدارتها القتالية -مثل
نظام املدفعية  M109A6 Paladinومركبة دعم
ذخرية املدفعية امليدانية  M992A2-من حيث
إمكانية االعتامد عليها وسهولة صيانتها ورسعة
رد فعلها وقدرتها عىل التدمري .عالوة عىل ذلك،
تزيد تلك املدافع من فرص االنسجام والتوافق مع
املركبة القتالية “براديل” ( )BFVلدى “الفريق
القتايل باأللوية املدرعة” ( ،)ABCTباإلضافة إىل
زيادة فرص منوها يف املستقبل بدرجة كبرية من
حيث املساحة والوزن والطاقة الكهربائية.

المواصفات الفنية:
•الوزن اإلجاميل للمركبة 80,000 :رطال
( 36,288كيلوجراما)
•طاقم التشغيل 4 :أفراد
•املحرك :محرك بقوة  675حصانا
•سعة خزان الوقود 143 :جالونا (541
لرتا)
•ال�سرع��ة 38 :ميال يف الساعة (61
كيلومرتا يف الساعة)
•امل��دى النظري للمركبة 186 :ميال
( 300كيلومرتا)
•العمق األقىص لعبور املوانع املائية:
 41بوصة (مرتا واحدا)
•الطول الكيل 382 :بوصة ( 9.7مرتا)
•العرض 154 :بوصة ( 3,9أمتار)
•االرتفاع 129 :بوصة ( 3,3أمتار)
•حامل مدفع الهاون/حامل املدفع:
M284 cannon/ M182A1 mount
•املولد الكهربايئ الرئييس 70 :كيلو وات
مبعدل  600فولت عىل التيار املبارش/
 28فولت عىل التيار املبارش الطاقة
الكهربائية االحتياطية :أكرث من 50%
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الدولي لتدبير األزمات
القضية
الفلسطينية ومأزق ّ
النظام ّ
ّ
ّ

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

تضمن ميثاق األمم المتحدة نظاما
ّ
متكامال ومتناغما إلدارة األزمات
الدولية ،فالمادة الثانية منه تقضي
«يفض جميع أعضاء الهيئة
بأن
ّ
منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية
على وجه ال يجعل السلم واألمن
والعدل الدولي عرضة للخطر» ،فيما
عددت المادة الثالثة والثالثون منه
ّ
هذه الوسائل ،فنصت على أنه يجب
على أطراف النزاع «أن يلتمسوا حلّ ه
بادئ ذي بدء بطريق المفاوضات
والتحقيق والتحكيم والتسوية
القضائية أو أن يلجأوا إلى الوكاالت
والمنظمات اإلقليمية أو غيرها من
الوسائل التي يقع عليها اختيارهم»،
كما نص في مواضع أخرى منه ،على
وجوب عرض النزاع إذا استعصى
حله بإحدى الوسائل المتقدم ذكرها
على الهيئة الدولية لتوصي بما تراه
مناسبا بشأنه.

غري أن ّ
محك الواقع أكّد غري ما م ّرة ،هشاشة هذا
ال ّنظام الذي مل يعد مواكبا ملتغريات عامل اليوم ،ومل
حل
يوفّق عىل امتداد أكرث من نصف قرن يف تدبري أو ّ
عدد من األزمات والنزاعات ،أو ت ّم تحريكه بشكل
السلم
منحرف وانتقايئ يف هذا الشأن ..مبا عرض ّ
واألمن الدوليني للخطر يف عدد من املناسبات.
لحق
أعاد استخدام الواليات املتحدة األمريكية ّ
«الفيتو» داخل مجلس األمن ملنع إصدار قرار
يدعو «ترامب» لوقف تو ّجهه القايض بنقل السفارة
األمريكية من «تل أبيب» إىل القدس ،موضوع النظام
الدويل لتدبري األزمات والنزاعات إىل واجهة النقاش.
ففي الوقت الذي ساد فيه االعتقاد أن زمن «الفيتو»
قد ولىّ مع رحيل االتحاد السوفييتي (سابقا) ونهاية
الحرب الباردة ،وما رافق ذلك من دينامية غري
معهودة يف أداء املجلس ،واستفراد الواليات املتحدة
نفسها بشؤون الساحة الدولية ،عادت هذه األخرية
لتسخري هذا املجلس لخدمة أجندات ضيقة ضدّا
عىل املرشوعية الدولية واملواقف الدولية الدّاعمني
لحقوق الشّ عب الفلسطيني.
ورغم العزلة التي رافقت املوقف األمرييك ،بعد
اعتامد الجمعية العامة لألمم املتحدة قرارها (A/
 )ES-10/L.22بتاريخ  21ديسمرب /كانون األول من
عام  ،2017وذلك بأغلبية  128صوتا ،الذي طالبت
من خالله املجتمع الدويل بعدم اإلقدام عىل تغيري
طابع القدس أو مركزها أو تركيبتها الدميوغرافية،
مع التأكيد عىل بطالن أي قرار يخالف هذا التوجه..
فإن الطابع غري امللزم لقرارات هذا الجهاز ،يك ّرس
يف واقع األمر منطق الق ّوة عىل حساب املرشوعية
التي تجسدها القوانني واملواثيق واالتفاقيات الدولية
املتصلة بهذه القضية العادلة.
استغل حق «الفيتو» مرارا وتكرارا لإلساءة للقضية
الفلسطينية منذ تأسيس األمم املتحدة عام  ،1945فام
بني  1948و  1989أصدرت الجمعية العامة ومجلس
األمن  300قرار إدانة موجه إلرسائيل ،إال أن ذلك مل
يسمح بردعها ،لتستمر يف انتهاكاتها وخروقاتها ,فيام
استخدمت الواليات املتحدة األمريكية الفيتو ألكرث
من  160مرة حتى حدود اليوم لصالح «إرسائيل»..
كام لجأت كل من بريطانيا وفرنسا إىل استعامل
هذا الحق ضد مرشوع قرار ملجلس األمن بتاريخ

 31/10/1956بشأن عدوان بريطانيا وفرنسا والكيان
الصهيوين عىل مرص ،بالرغم من أن الدولتني كانتا
طرفني يف النزاع.
منذ تفجرها ،والقضية الفلسطينية تكشف زيف
وهشاشة اآلليات الدولية لتدبري األزمات واملنازعات،
فقد استنفذ الفلسطينيون كل هذه السبل بدءا من
مجلس األمن إىل الجمعية العامة ومحكمة العدل
الدولية ،مرورا باملحكمة الجنائية الدولية ،ومختلف
األقطاب الدولية الكربى ،وصوال إىل املفاوضات
السلمية واملراهنة عىل «الوساطات واملساعي
الحميدة» التي قادتها الواليات املتحدة األمريكية يف
هذا الصدد ..بال جدوى.
يوما بعد يوم ،تؤكّد املامرسات أن املؤسسات الدولية
التي وجدت بقصد تعزيز التعاون واملحافظة عىل
السلم واألمن الدوليني؛ كام هو الشأن بالنسبة لألمم
املتحدة ،أضحت يف واقع األمر مجرد آليات تسخّر
لخدمة مصالح األقوياء ،كام أن القانون الدويل نفسه
أضحى متجاوزا وال يساير التطورات التي شهدها
العامل عىل مختلف الواجهات ،مبا يفتح املجال أمام
الخروقات والتكييفات املنحرفة..
مثّة حاجة مل ّحة يف الوقت الراهن إىل مراجعة النظام
الدويل لتدبري األزمات ،عرب إعامل إصالحات جذرية
عىل ميثاق األمم املتحدة ،وإعادة التوازن إىل أجهزتها
الرئيسية وبخاصة منها الجمعية العامة ومحكمة
العدل الدولية إىل جانب مجلس األمن ،وعقلنة
استخدام حق الفيتو أو إلغاءه بامل ّرة ،عالوة عىل
تطوير القانون الدويل باتجاه ضبط مكامن الخلل يف
املامرسات الدولية بصورة تستحرض مصالح املجتمع
الدويل برمته.
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كتاب

زايد والمجلس الوطني االتحادي
كتاب ..يحكي قصة الشخصية الكاريزمية التي تغلبت على كل التحديات
في بناء دولة مؤسسات
مراجعـة  :محمد خلفان الصوافي
الذكرى الـ 46للمجلس
ينطوي كتاب «زايد والمجلس
الوطني االتحادي» والذي
أشرفت عليه األمانة العامة
للمجلس الوطني االتحادي على
جهد بحثي واضح تمثل ذلك في
تتبع األوجه المختلفة للتفاعل
الفكري والسياسي بين المغفور
له بإذنه تعالى الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان مؤسس دولة
اإلمارات العربية المتحدة وبين
المجلس الوطني االتحادي
(الذي يحتفل في الثاني عشر
من فبراير من هذا الشهر بمرور
ستة وأربعون عاما على افتتاح
أول دور تشريعي له)

فهو السلطة الرابعة يف ترتيب السلطات الخمس
حددها دستور دولة اإلمارات وهي :املجلس األعىل
لالتحاد ،ورئيس االتحاد ونائبه ،مجلس وزراء االتحاد،
املجلس الوطني االتحادي ،والقضاء االتحادي .ومن
ثم ينتقل املؤلف بجهده من الجانب الفكري أو
النظري لكتاب إىل الجانب التطبيقي وذلك من
خالل استعراض مامرسة «املجلس» العملية لدوره
الترشيعي والرقايب تجاه مختلف القضايا املحلية
والعربية والدولية ،مبا يتوافق ومصلحة مواطني
«دولة االتحاد».
أهمية الكتاب
تتجاوز أهمية هذا الكتاب ،الذي يقع يف (328
صفحة) مسألة سد النقص يف املكتبة والذاكرة

اإلماراتية ملا كان يحمله فكر مؤسس هذه الدولة
يف مسألة إرشاك املواطن اإلمارايت يف صناعة القرار
وكذلك تتبع اهتامم سموه باملجلس وأعضاءه ممثيل
شعب االتحاد سوا ًء من خالل حضور افتتاح أدوار
انعقاد املجلس حيث كان سموه يحرص عىل االلتقاء
باألعضاء ليس فقط مستمعاً لهم وموجهاً تعليامته
بأهمية مامرسة الشفافية واملصارحة يف طرح
أراءهم ،وإمنا مؤكدا بأن أهمية املجلس يف انعكاس
مناقشاته ملجمل القضايا الوطنية كأساس لبناء األمة
وكذلك الوعي بالقضايا العربية والدولية لذا تجد أن
املجلس كانت له مواقف يف العديد من تلك القضايا
مثل قضية احتالل إيران للجزر اإلماراتية الثالث
وكذلك حرب أكتوبر وقضية تدويل القدس ،حيث
كان سموه يؤمن بالدور الذي تلعبه هذا املؤسسة
الوطنية يف خدمة الوطن واملواطن.

هذا الكتاب
اسم الكتاب  :زايد والمجلس
الوطني االتحادي
المؤلــــــــــف  :األمانة العامة -
المجلس الوطني اإلتحادي

فصول الكتاب
يتألف الكتاب من ثالثة فصول وتوطئة يتناول فيها
األمني العام السابق للمجلس الدكتور محمد سامل
املزروعي الدور الهام للشيخ زايد يف البناء املؤسيس
لدولة االتحاد والتي أفرزت واحدة من أهم السلطات
يف الدول الحديثة وهو السلطة الترشيعية الذي تفاعل
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منذ بداياته مع القضايا الوطنية والقومية ،ويتحدث
املزروعي أيضا يف توطئته للكتاب عن التالقح بني فكر
الشيخ زايد والعمل الذي كان يقوم به املجلس الذي
سطر يف النهاية واقعاً إماراتياً جميالً يف العديد من
القضايا.
دور بال قيود في تعزيز مسيرة البناء
يتوزع الفصل األول من الكتاب عىل الفكر واملنهج
عند املغفور له الشيخ زايد وقبل أن يدخل الباحث
يف استعراض فكر الشيخ زايد حرص بعض الصفات
الشخصية التي متتع بها مؤسس االتحاد والتي
أجمع الدارسون عليه مثل :الحكمة الثاقبة والتجربة
العميقة والرؤية العميقة للتاريخ والزمن وكذلك
االنفتاح عىل املجتمعات األخرى يف العامل إىل أن وصل
إىل أبعاد املشاركة يف فكر الشيخ زايد والتي ضمنها
دستور دولة اإلمارات يف املواد (،86 ،81 ،77 ،14
 )87وكلها تدور حول صالحيات واالمتيازات املعطاة
لعضو املجلس الوطني يك ميارس دوره بعيدا ً عن أي لشيخ زايد نحو تغيري االنتامء القبيل الضيق لدى
قيود يف خدمة الوطن واملواطن .وقبل أن يتناول مواطني الدولة إىل دائرة أكرب وهي الدولة الجديدة
الباحث منهج الشيخ زايد يف ورؤيته العميقة لدور موضحا أن االمر مل يكن سهال وكيف أن املجلس
املجلس الوطني يف تحديد معامل التطور واملشاركة يف لعب دور «الرقيب» عىل باقي املؤسسات يف ترسيخ
صياغة مفرداتها جنباً إىل جنب مع السلطة التنفيذية مفهوم الوالء للدولة عن اإلمارة والقبيلة .أما املحور
ودوره يف تحمل املسؤولية امللقاة عىل عاتق أعضاء الثاين من هذا الفصل فتناول فيه املؤلف القضايا
هذا املجلس والدور الذي ميكن لهم أن يلعبوه يف التي تعمل عىل بناء دولة املواطنة مثل التعليم
تعزيز مسرية البناء والتطور عىل املستويني الداخيل واالهتامم بالشباب باعتبارهم عامد أي أمة وهم
والخارجي قبل كل ذلك يتحدث هذا العنوان عن أن مستقبلها وقضايا الرعاية الصحية الخ .أما يف الفصل
نهج الشورى واملشاركة السياسية سار عليه الشيخ الثالث واألخري من هذا الكتاب فإن الباحث يركز عىل
زايد منذ كان حاكامً ألبوظبي حيث بادر إىل تكوين العالقات اإلقليمية والعربية والدولية للمجلس أو ما
أول مجلس استشاري إلمارة أبوظبي يف األول من بات يعرف بـ(الدبلوماسية الربملانية) ومن خالل هذا
الفصل يحاول الوقوف عىل أبرز التفاعالت للمجلس
شهر يوليو عام .1971
وكام هو واضح فإن الكتاب صدر يف عام  2005أي بعد مع القضايا الوطنية للدولة االتحادية وعىل رأسها
وفاة الشيخ زايد أي أن الكتاب يقدم القيمة املعنوية االحتالل اإلي�راين للجزر اإلماراتية الثالث أبوموىس
لوجود السلطة الرابعة يف دولة اإلم��ارات (السلطة وطنب الكربى وطنب الصغرى وال يقترص دور املجلس
الترشيعية) وهي متثل أحد مبادئ املامرسة السياسية يف هذه القضية العمل عىل اسرتداد األرض اإلماراتية
لفكر زايد وفلسفته يف الحكم منذ فرتة التأسيس إىل وإمنا تشكيل وعي سيايس جمعي بأن اإلمارات لن
فرتة التنمية واالزدهار حيث شكل املجالس مع باقي تنىس جزرها وذلك من خالل إثارتها مع كل مناسبة
املؤسسات الدستورية مالمح الدولة االتحادية األوىل .وطنية ويف املحافل الدولية التي يشارك فيها أعضاء
املجلس .ونظرا ً لتفاعل املجلس الوطني االتحادي مع
القضايا املنطقة والعامل فإن الباحث يفرد حيزا كبريا
املجلس وتشكيل الوعي سيايس للمواطنني
ويف الفصل الثاين يقسمه الباحث إىل محورين ،املحور ومهام يتتبع فيه األدوار التي قام بها املجلس يف مجال
األول :الكيان االتحادي يشري فيه إىل اتجاه سمو ا تعزيز السياسة الخارجية للدولة.

هذا الكتاب
يتميز الكتاب بشموليته
من حيث تناول العالقة
بين مؤسس دولة اإلمارات
العربية المتحدة والمجلس
الوطني االتحادي واألدوار
التي قام بها سموه في
ترسيخ مبدأ المشاركة
السياسية للمواطن اإلماراتي
سواء في القضايا الداخلية أو
الخارجية ،إضافة إلى أدواره
األساسية والتي وضحها
(المؤلف) في المحور الثاني
من الفصل األول (ص)-62 59
وهما االختصاص التشريعي
واالختصاص الرقابي
موضحا كيفية ممارسة تلك
االختصاصات.
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إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

األذكار بعد الصالة
كان النبي صلى هللا عليه
وسلم يذكر هللا تعالى إذا قضى
يرغب الصحابة بالذكر
صالته وكان ّ
َّ
ي َص َّلى هللاُ
ب
الن
ان
بعد الصالة ،فكَ
ِ
َ
ُّ
َعلَ ْي ِه َو َس َّل َم ِإذَ ا َس َّل َم يستغفر ثالثاً
" َأ ْستَ ْغ ِف ُر هللاََ ،أ ْستَ ْغ ِف ُر هللاَ َأ ْستَ ْغ ِف ُر
السلاَ ُم
ول:
ُ
«الله َّم َأ ْن َت َّ
هللاَ " ثم َي ُق ُ
السلاَ ُم ،تَ َب َار ْك َت يا ذَ ا الْ َجلاَ ِل
َو ِم ْن َك َّ
َوالإْ ِ ْك َر ِ
ام» رواه مسلم

و كَا َن يقول بعد كل صالة «لاَ إِلَ َه إِلاَّ الل ُه َو ْح َد ُه
لاَ شرَ َ
ِيك لَهُ ،لَ ُه الْ ُمل ُْك َولَ ُه الْ َح ْم ُد َو ُه َو َعلىَ ك ُِّل
شيَ ْ ٍء ق َِدي ٌر ،لاَ َح ْو َل َولاَ قُ َّو َة إِلاَّ بِالل ِه ،لاَ إِلَ َه إِ اَّل اللهُ،
َولاَ نَ ْع ُب ُد إِلاَّ إِيَّا ُه ،لَ ُه ال ِّن ْع َم ُة َولَ ُه الْفَضْ ُلَ ،ولَ ُه الثَّ َنا ُء
الْ َح َس ُن ،لاَ إِلَ َه إِلاَّ الل ُه ُم ْخلِ ِص َني لَ ُه الدِّي َن َولَ ْو كَ ِر َه
الْكَا ِف ُرونَ» رواه مسلم
وحثّنا عىل االذكار بعد الصالة فقال” َم ْن َسبَّ َح
الل َه يِف ُدبُ ِر ك ُِّل َصلاَ ٍة �ثَلاَ ث ًا َو�ثَلاَ ثِ َنيَ ،و َح ِم َد الل َه
�ثَلاَ ث ًا َو�ثَلاَ ثِ َنيَ ،وك رَّ ََب الل َه �ثَلاَ ث ًا َو�ثَلاَ ثِ َني ،فَتْلِ َك تِ ْس َع ٌة
َوتِ ْس ُعونََ ،وق ََال :تمَ َا َم ال اِْمئَ ِة :لاَ إِلَ َه إِلاَّ الل ُه َو ْح َد ُه لاَ
ِيك لَهُ ،لَ ُه الْ ُمل ُْك َولَ ُه الْ َح ْم ُد َو ُه َو َعلىَ ك ُِّل شيَ ْ ءٍ
شرَ َ
ق َِدي ٌر ُغ ِف َرتْ َخطَايَا ُه َوإِ ْن كَان َْت ِمث َْل َزبَ ِد الْ َب ْح ِر “
رواه مسلم
وعلّم أم املؤمنني ُج َويْ ِريَ َة ِب ْن ِت الْ َحار ِِث ريض الله

“س ْب َحا َن اللَّ ِه َع َد َد َخلْ ِق ِهُ ،س ْب َحا َن
عنها أن تقولُ :
اللَّ ِه َع َد َد َخلْ ِق ِهُ ،سبْ َحا َن اللَّ ِه َع َد َد َخلْ ِق ِهُ ،سبْ َحا َن
اللَّ ِه رِضَ ا نَف ِْس ِهُ ،س ْب َحا َن اللَّ ِه رِضَ ا نَف ِْس ِهُ ،س ْب َحا َن اللَّ ِه
رِضَ ا نَف ِْس ِهُ ،سبْ َحا َن اللَّ ِه ِزنَ َة َع ْر ِش ِهُ ،سبْ َحا َن اللَّ ِه ِزنَ َة
َع ْر ِش ِهُ ،س ْب َحا َن اللَّ ِه ِزنَ َة َع ْر ِش ِهُ ،س ْب َحا َن اللَّ ِه ِمدَا َد
كَلِماَ تِ ِهُ ،سبْ َحا َن اللَّ ِه ِمدَا َد كَلِماَ تِ ِهُ ،سبْ َحا َن اللَّ ِه ِمدَا َد
كَلِماَ تِ ِه “ رواه النسايئ.

مسجد الملك حسين
معلم حضاري عظيم يف قلب عاصمة اململكة
األردنية الهاشمية ،يرتبع هذا الرصح الرائع يف
معبا ً عن جامل العامرة
مدينة عماّ ن العريقة؛ رّ
العربية اإلسالمية ،ويقف شامخا ُ مهيبا ً يعلوه
الجامل والرونق البهي ،ذلكم هو مسجد امللك
حسني رحمه الله ملك األردن السابق ،ويعترب
هذا املسجد أكرب مساجد اململكة األردنية
من حيث املساحة وسعة عدد املصلني ،كام
يشتمل هذا املسجد عىل متحف ٍ
خاص باآلثار
النبوية الرشيفة ،ميتاز هذا املعلم البديع
بشكلٍ هنديس جميل؛ ترتفع منه أربعة مآذن
شامخات ،تصدح بكلامت التوحيد وتعظيم
الله جل حالله.
أمر امللك عبد الله ملك األردن ببناء هذا
املسجد تخليدا ً لذكرى والده الراحل رحمه
الله.

وابتدأت أعامل البناء عام 2005م واستمر
العمل زهاء سبعة أعوام ،واكتملت جميع
أعامل البناء عام 2012م.
تم افتتاح املسجد يوم  15مايو 2012م برعاية
امللك عبدالله بن الحسني وحضوره مراسم
االفتتاح والصالة يف املسجد.
ميثل هذا املعلم منوذجا ً معامريا ً عىل العامرة

األردنية الحديثة؛ التي تستقي جامل التاريخ
ممزوجا ً بتطور الحياة املعارصة.
ويبقى هذا املسجد معلامً شاهدا ً عىل عمق
الحضارة العربية اإلسالمية واستمراها عرب
العصور عالمة متميزة عىل الرقي والتطور
والجامل.
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وزير الدفاع الفرسي
يزور دولة اإلمارات
أجرت «درع الوطن» تغطية صحفية

في إطار التعاون االقتصادي

لزيادة معالي أيفون بورج وزير

والعسكري بين البلدين ،وقال

الدفاع الفرنسي للدولة ،تلبية

إن السنوات العشر الماضية قد

للدعوة الموجهة إليه من صاحب

شهدت ثورة حقيقية في جميع

السمو الفريق خليفة بن زايد آل

مجاالت البناء والتنمية في

نهيان ولي العهد نائب القائد

دولة اإلمارات العربية المتحدة،

األعلى للقوات المسلحة ،حيث

مما يشير بمستقبل زاهر لهذه

وصف معالي الوزير الزيارة بأنها

الدولة الفتية ،وأشار معاليه إلى

تجسيد حقيقي للعالقات الوطيدة

أن عالقات بالده مع اإلمارات

بين البلدين ،وأن زيارته تأتي

قائمة على صداقة متينة واحترام

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

متبادل ،كما وصف المحادثات التي
تمت مع المسؤولين في دولة
اإلمارات بأنها مثمرة وناجحة للغاية
مما سيعود أثره قريباً على شعبي
البلدين بالنفع والخير.

من ذاكرة عدسة
درع الوطن

اجرت درع الوطن لقاء مع سعادة اللواء مبارك
طرحت درع الوطن بعض األسئلة على سمو
أجرت درع الوطن تحقيقاً صحفياً بعنوان مدمرة
عبدهللا الجابر الصباح رئيس األركان العامة للجيش الشيخة فاطمة بنت مبارك قرينة صاحب السمو
فرنسية ضخمة تزور البالد ،حيث انه من حين
الكويتي ،حيث تحدث بشكل موجز عن تأسيس
رئيس الدولة رئيسة االتحاد النسائي العام بقصد آلخر تشهد شواطئنا وصول بواخر أجنبية
الجيش الكويتي واألسس والمبادئ التي يبنى إبراز دور االتحاد من خالل المراحل الزمنية التي
بهدف تعزيز أواصر الصداقة بين بلدها ودولة
عليها الجندي الكويتي.والمهام الرئيسية التي قطعها ،مع بيان عدد الجمعيات وتجهيز المباني اإلمارات.
من أجلها أنشئت القوات المسلحة الكويتية.
والكوادر المختصة،والنشاطات التي قام ويقوم
بها االتحاد.

