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«خليفة سات» ...عيال
زايد يحققون حلم زايد
بقلم :
المقدم ركن /يوسف جمعة الحداد
رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com
أهم ما يميز دولة اإلمارات العربية
المتحدة منذ نشأتها في بداية
سبعينيات القرن الماضي على
يد القائد المؤسس الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان ،طيب هللا ثراه ،أنها
ال تعرف المستحيل ،وال تقف عند
سقف محدد للطموح ،وإنما تمتلك
دوماً اإلرادة القوية للنجاح والتطلع
الدائم للمستقبل ،ما دامت تعمل
من أجله وتمتلك أدواته ،هذه هي
فلسفة العمل التي وضعها الشيخ
زايد ،طيب هللا ثراه ،وصارت نهجاً
يقتدي به الجميع ،قيادة وشعباً ،
حتى أصبحت اإلمارات اآلن أيقونة
للنجاح ،ومصدر إلهام للدول التي
تسعى إلى التطور والتقدم.

انطالق القمر الصناعي «خليفة سات» يف التاسع والعرشين من أكتوبر املايض بنجاح كبري إىل الفضاء
الخارجي من املحطة األرضية يف مركز «تانيغاشيام» الفضايئ يف اليابان عىل منت الصاروخ  H-IIAميثل
انجازا ً نوعياً جديدا ً تدشن به اإلمارات عهد التصنيع الفضايئ الكامل ،ويؤكد بوضوح أن حلم الشيخ
زايد يف معانقة الفضاء يحققه اليوم «عيال زايد» ،املتسلحني بالعلوم واملعارف العرصية الحديثة ،الذين
يؤكدون يوماً بعد اآلخر أنهم يستطيعون االنتقال باإلمارات إىل صفوف الدول املتقدمة والعظمي.
لقد بدأ مرشوع اإلمارات للفضاء بفكرة تولدت أثناء لقاء الشيخ زايد طيب الله ثراه ،يف سبعينيات
القرن املايض مع فريق وكالة ناسا املسؤول عن رحلة أبولو إىل القمر ،ثم تحولت الفكرة إىل طموح
مرشوع لدخول عرص الفضاء ،ثم ترجم هذا الطموح إىل خطوات عمل لتأسيس قطاع وطني للفضاء.
انطالق «خليفة سات» إىل الفضاء خطوة نوعية وحضارية لإلمارات والعرب جميعاً ،ليس فقط ألنها
ترتجم التطور الحضاري والتقني والعلمي واملعريف الذي وصلت إليه اإلمارات ،وإمنا أيضاً ألنه يبعث
برسالة أمل وتفاؤل إىل الشعوب العربية بأن العرب يستطيعون اإلسهام يف الحضارة اإلنسانية ،يف حال
امتلكوا ناصية العلم والتخطيط السليم واالسترشاف الجيد للمستقبل مثلام فعلت دولة اإلمارات ،التي
استطاعت أن تكرس الصورة النمطية التي كانت سائدة عن الدول العربية واإلسالمية باعتبارها دول
«جامدة» ال تتحرك ،لصالح صورة جديدة تقوم عىل املشاركة يف صنع الحضارة اإلنسانية ،واالنخراط
يف املجاالت النوعية الدقيقية القامئة عىل االبتكار واإلبداع ،كالتصنيع الفضايئ وصناعة الطريان وغريها
من املجاالت التي تتطلب بنية فكرية ومعرفية وتقنية عرصية.
مرشوع اإلمارات للفضاء ،مبا يتضمنه من برامج طموحة إلعداد الكوادر املواطنة التي متتلك الخربة يف
علوم الفضاء ،ومن خطط مستمرة لتطوير منظومة التعليم يف الدولة يك تواكب متطلبات هذا القطاع
الحيوي ،ومن جهود متواصلة لتوطني التقنيات الحديثة ،إمنا يؤكد يف دالالته العميقة عىل مت ّيز تجربة
التنمية والتطور يف اإلمارات ،التي تنطلق دوماً إىل األمام بطموحات جديدة وأهداف عظيمة ،فام
حققته من نجاحات وما تسعى إىل إنجازه يف املستقبل مل يأت من فراغ ،وإمنا هو نتيجة التخطيط
الجيد للمستقبل ،واالستثامر يف أجيال املستقبل التي متتلك مهارات القرن الحادي والعرشين ،ولهذا
فإنها قادرة دوماً عىل إضافة منجزات حضارية تحسب للعرب واملسلمني جميعاً ،لقد دخلت بإطالق
«خليفة سات» عرص التصنيع الفضايئ الكامل ،وتواصل العمل ليل نهار من أجل إرسال أول مسبار
إمارايت (مسبار األمل) إىل كوكب املريخ يف العام  ،2021الذي يتزامن مع احتفاالت اإلمارات باليوبيل
الذهبي لتأسيسها ،وتطمح إىل إيصال البرش إىل الكوكب األحمر خالل العقود املقبلة ،من خالل
مرشوع (املريخ  ،)2117الذي يتضمن برنامجاً وطنياً إلعداد كوادر علمية بحثية تخصصية إماراتية
يف مجال استكشاف املريخ ،من أجل بناء أول مستوطنة برشية عىل الكوكب األحمر خالل مائة عام.
مرشوع اإلمارات للفضاء ميثل مبعثاً للفخر واالعتزاز لإلمارات والعرب جميعاً ،وكم كان صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،محقاً حينام
وصف إطالق خليفة سات  ،بأنه «إنجاز إمارايت غري مسبوق؛ ألنه جعل من أحالمنا يف معانقة الفضاء
حقيقة يصنعها عيال زايد الذين يسطرون مرحلة جديدة من التحدي العلمي ،تربهن أن العرب
قادرون عىل املنافسة والريادة» ،نعم هو إنجاز حضاري ومعريف كبري يستنهض الهمم العربية ،ويعيد
األمل والتفاؤل إىل الشباب العريب الذي يعاين اإلحباط واليأس ،يك يشارك بفاعلية يف مسرية البناء
والتنمية والتطور يف عاملنا العريب ،وهذه هي رسالة اإلمارات الحضارية التي تؤمن بأن العرب أصحاب
الحضارة العريقة املوغلة يف التاريخ قادرون عىل استئناف حضارتهم مجددا ً ،واملساهمة بفاعلية يف
إثراء الحضارة اإلنسانية من جديد.
إن تزامن إطالق « خليفة سات» مع عام زايد الذي تحتفي فيه اإلمارات مبناسبة مرور مائة عام عىل
مولد الشيخ زايد ،طيب الله ثراه ،هو خري احتفال وتقدير للقائد املؤسس ،ألنه يؤكد أن إرثه الطيب يف
العمل والبناء والطموح والتضحية بكل غال ونفيس من أجل الوطن متثل منظومة القيم التي يتسلح
بها «عيال زايد» يف تحدي املستحيل والعبور إىل املستقبل.

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

«خليفـــــــــة ســـــــات»  ..طمـــــــــــــــــ

محمـد بن راشـد ومحمـد بن زايــد :رأســـــــــــ
في إنجاز جديد ُيضاف إلى
سجل الدولة الحافل في
مختلف المجاالت ،ويؤسس
لمرحلة جديدة في قطاع
الفضاء الوطني ،أعلن مركز
محمد بن راشد للفضاء نجاح
إطالق القمر االصطناعي
اإلماراتي «خليفة سات»،
الذي ُيعد أول قمر اصطناعي
إماراتي ُصنع بالكامل في
الدولة وبأيدي مهندسين
إماراتيين %100

محطة وطنية أثبت فيها أبناؤنا قدرتهم ونضجهم

ويعد من أكرث األقامر االصطناعية تطورا ً يف فئته،
وهو ُمخصص ألغراض مراقبة ورصد األرض ،حيث
تم اإلطالق من مركز «تانيغاشيام» الفضايئ يف اليابان وقال سموهام« :رأسنا اليوم يف السامء ،وأحالمنا وهمتهم التي يسابقون بها العامل ..رأسنا اليوم يف
عىل منت الصاروخ ( )H-IIAيوم األثنني املوافق يف معانقة الفضاء أصبحت حقيقة يصنعها شبابنا السامء».
 29أكتوبر املايض يف متام الساعة  1:08بعد الظهر الذين يسطِّرون مرحلة جديدة من التحدي يف حني قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
العلمي».
بتوقيت اليابان ( 8:08صباحاً بتوقيت اإلمارات).
آل نهيان« :إنجاز إمارايت غري مسبوق بإطالق أول
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل وأعرب سموهام عن فخرهام بشباب اإلمارات قمر صناعي (خليفة سات) بسواعد إماراتية..
مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وبإنجازاتهم التي تربهن أن العرب قادرون عىل أحالمنا يف معانقة الفضاء أصبحت حقيقة،
حاكم ديب «رعاه الله» ،وصاحب السمو الشيخ املنافسة والريادة.
يصنعها شبابنا الذين يسطِّرون مرحلة جديدة من
محمد بن زايد آل نهيان ،و ّيل عهد أبوظبي نائب وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل التحدي العلمي ..نفخر بشباب اإلمارات ..عيال
القائد األعىل للقوات املسلحة ،أن إطالق أول مكتوم« :يوم تاريخي جديد لدولة اإلمارات ..زايد وبإنجازاتهم التي تربهن أن العرب قادرون
قمر صناعي «خليفة سات» بسواعد إماراتية يعد إطالق «خليفة سات» أول قمر صناعي عريب عىل املنافسة والريادة».
يوماً تاريخياً جديدا ً للدولة ،وإنجازا ً إماراتياً غري مصنوع ٍ
بأيد إماراتية  ، 100٪محطة وطنية أثبت وفور وصول «خليفة سات» إىل مداره حول األرض
مسبوق.
فيها أبناء اإلمارات قدرتهم ..ونضجهم ..وعلمهم ..عىل ارتفاع  613كيلومرتا ً تقريباً ،يف متام الساعة
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ــــــــــــــــوح اإلمارات يعانـق الفضــاء

ـــــــــــنا في السماء وأحالمنا تعانق الفضاء
درجة وضوح عالية ،وتقنيات لزيادة رسعة تنزيل
الصور ،وتقنية للتواصل مع القمر من أي مكان
يف العامل ،وتقنيات لتحريكه يف الفضاء الخارجي
لتوفري صور ثالثية األبعاد بكمية أكرب ،إضافة إىل
تقنية للتحكم اآليل بالقمر ،وتقنية لتحديد مواقع
التصوير ،وكذلك إدخال تحسينات عىل رسعة
االستجابة وتطوير دقة تحديد مكانية عالية.
صورة ثالثية األبعاد

أحالمنا في معانقة الفضاء حقيقة يصنعها شبابنا
 9:33صباحاً أي بعد  85دقيقة من إطالقه،
استقبلت محطة التحكم األرضية داخل مركز
محمد بن راشد للفضاء أول إشارة من القمر
الصناعي بنجاح .ومن املنتظر أن يبدأ «خليفة
سات» بإرسال الصور والبيانات التي يلتقطها إىل
محطة التحكم تِباعاً.
حيث يوفر صورا ً عالية الوضوح ومبواصفات
تتوافق مع أعىل معايري الجودة يف قطاع الصور
الفضائية عىل املستوى العاملي بدقة تبلغ  0.7مرت
بانكرومايت  2.98مرت يف نطاقات متعددة األطياف،
إذ تعد درجة الوضوح التي تتميز بها صور «خليفة
سات» من األعىل عاملياً ،وذلك لتلبية احتياجات

املؤسسات الحكومية والخاصة حول العامل.
خاصية استثنائية
ويتميز «خليفة سات» بخاصية استثنائية
من حيث الوزن ،فهو يعد من أفضل األقامر
االصطناعية  -يف فئته الوزنية  -مبجال توفري الصور
عالية الجودة ،حيث يبلغ طوله مرتين ووزنه 330
كيلوغراماً ،كام تقدر رسعة القمر االصطناعي بـ7
كلم/ ثانية ،مبا يقارب  14دورة ونصفاً حول األرض
يومياً.
وميتلك «خليفة سات»  5براءات اخرتاع ،ويتضمن
 7ابتكارات فضائية تشمل :كامريا تصوير ذات

ويتم ّيز «خليفة سات» بنظام متطور لتحديد
املواقع ،يوفر عددا ً كبريا ً من الصور ثالثية األبعاد
يف املرة الواحدة بدقة عالية وبرسعة استجابة
فائقة ،وسيتم استخدام هذه الصور يف جهود
رصد التغريات البيئية وتأثريات االحتباس الحراري
يف العامل ،وإدارة التخطيط العمراين بشكل ف ّعال،
فضالً عن مساعدة جهود اإلغاثة أثناء الكوارث
الطبيعية ..كام ميتاز «خليفة سات» بسعة تخزين
كبرية ورسعة عالية يف تحميل الصور والبيانات ،ما
يتيح التقاط عدد أكرب من الصور يف وقت أقل.
سداسي األضالع
ويتخذ القمر االصطناعي تصميامً سدايس األضالع،
ويتم تزويده بالطاقة عن طريق أربعة ألواح
شمسية قابلة إلعادة التوزيع مثبتة عىل جوانب
الهيكل ،ويتألف الناقل من سطحني ولوح علوي
واقٍ من الشمس ،مصنوع من مادة البالستيك
املقوى بألياف الكربون لحامية نظام التصوير
من اإلشعاعات الكونية الضارة وأشعة الشمس
والتقلبات الحادة يف درجات الحرارة.
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األخبار

تحت رعاية محمد بن زايد ..

منصـور بن زايـد يشهد تخـريج الدفعـة
األولى من "أكاديمية ربدان"
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حفل تخريج الدفعة
األولى من طلبة “أكاديمية ربدان” المختصة باألمن والدفاع والسالمة والتأهب لحاالت الطوارئ وإدارة األزمات
بأبوظبي التي ضمت  133طالبا وطالبة من أبناء الدولة في درجات البكالوريوس والدبلوم في التخصصات “
برنامج اإلدارة المتكاملة للطوارئ ..برنامج إدارة استمرارية األعمال  ..وبرنامج إدارة مراكز الشرطة الشاملة..
وبرنامج مسرح الجريمة.

وجاء تخريج أول دفعة لألكادميية بالتزامن مع
احتفال الدولة بـ “عام زايد”.
حرض مراسم حفل التخريج معايل محمد بن أحمد
البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وعدد من الوزراء
واملسؤولني بالدولة.
واستهل الحفل بعزف السالم الوطني تبعه تالوة

عطرة من الذكر الحكيم بعدها قام الطلبة بأنشطة
من مختلف التخصصات واختتم بتسليم شهادات
التخرج والتكريم للطلبة الخريجني وقد سلم راعي
الحفل شهادات التكريم للخريجني.
وأكد الدكتور فيصل عبيد العيان نائب رئيس
األكادميية خالل الكلمة االفتتاحية أن األكادميية

تحتفل بثمرة مسرية  5سنوات من العمل الجاد
والتعاون بني طالب األكادميية وأعضاء الهيئتني
التدريسية واإلدارية..
مشريا إىل أن األكادميية تعد منوذجا منفردا عىل
مستوى العامل يف جمعها قطاع الدفاع واألمن
والسالمة وإدارة الطوارئ واألزمات والكوارث تحت
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إطار منظومة تدريبية وعقيدة وطنية مشرتكة.
وقال ان االكادميية تهدف إىل أن تكون رافدا أساسيا
لقيادات املستقبل ومركزا وطنيا متميزا لتأهيل
وتطوير الكوادر عىل أساس من املنهجية العلمية.
وأضاف أن أكادميية ربدان وتنفيذا لرؤية صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة تأخذ
عىل عاتقها استحداث منهج ريادي خاص بالتعليم
والتدريب يهدف إىل تعزيز التكامل بني جميع
مؤسسات وأجهزة الدولة.
وقدم العيان شكره لوزارة الدفاع والقوات املسلحة
لدعمهم املستمر ألكادميية ربدان.
يذكر أن أكادميية ربدان مؤسسة حكومية تعليمية
مبستويات عاملية تم إنشاؤها لتنسيق وتعزيز
مخرجات التعلم للمؤسسات واألفراد يف قطاعات
السالمة والدفاع واألمن واالستعداد للطوارئ وإدارة
األزمات وقد تأسست رسميا مبوجب قانون رقم 7
لسنة  2013أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وهي

األولى من نوعها الموفرة للتعليم
األكاديمي والمهني
األكاديمية نموذج متفرد في جمع تخصصات
الدفاع واألمن وإدارة األزمات
معتمدة من قبل هيئة االعتامد األكادميي ووزارة
التعليم العايل والبحث العلمي.
وتوفر األكادميية التعليم ذي املنهج املزدوج
األكادميي واملهني حيث االعرتاف بالتعلم والخربات
املسبقة وتوفري الشهادات والساعات املعتمدة
والقابلة للتحويل من مسار إىل مسار ومن وظيفة

إىل وظيفة وتقدم برامج الدرجات العلمية التي
ترتاوح بني درجة البكالوريوس واملاجستري والدبلوم
العايل يف التخصصات التالية  :إدارة استمرارية
األعامل ،اإلدارة املتكاملة للطوارئ ،الرشطة واألمن،
مرسح الجرمية ،التحليل االستخباراي واألمن
الوطني.
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األخبار

المشرفة
تدشين مبنى زايد بن حمدان تقديراً لتضحياته ومواقفه
ّ

تخريـج دورة ضباط الخدمة الوطنيـة الثالثة فـــــــــي

شهد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ،االحتفال الذي أقامته القوات المسلحة ،تخريج دورة ضباط
الخدمة الوطنية الثالثة بكلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين .حضر حفل التخريج ،سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم
ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان
رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية ،وعدد من كبار القادة والضباط والمسؤولين وأولياء أمور الخريجين.

تغطية :خميس محمد الحوسني

بدأ الحفل بتقدم قائد االستعراض مستأذناً
معايل محمد بن أحمد البواردي بتفتيش طابور
الخريجني حيث تفضل معاليه يرافقه العميد
الركن عيل سيف النعيمي قائد كلية زايد الثاين
العسكرية بتفقد طابور الخريجني ،بعد ذلك
استأذن قائد الطابور لبدء االستعراض.
وقدم الخريجون عرضاً عسكرياً مرورا ً أمام املنصة

تصوير :سالم العامري  -زايد الشامسي

الرئيسية مؤدين التحية العسكرية ،عقب ذلك
تقدم طابور العرض بهيئة االستعراض إىل األمام
حيث أدوا التحية العسكرية ،ثم ردد الخريجون
قسم الوالء للوطن وقيادته الرشيدة.
دولة آمنة
 بعدها ،ألقى قائد كلية زايد الثاين العسكرية كلمة
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ـــــــــي كليــة زايــد العسكريــة

بهذه املناسبة قال فيها « :نحتفل اليوم بتخريج
الدفعة الثالثة من ضباط الخدمة الوطنية بعد ما
أنهوا جميع متطلبات التخرج بنجاح وأثبتوا قدرتهم
عىل أداء املهارات العسكرية املطلوبة يف التدريب
األسايس والقتال يف املناطق املبنية واألمن الداخيل
وتطوير القيادة وغريها من املوضوعات التخصصية
وأكدوا بأدائهم املتميز املستوى الرفيع الذي
يعكس ما وصلوا إليه من مهارات ومعرفة وانضباط
ليكونوا ضباط احتياط قادرين عىل مامرسة القيادة
وتنفيذ ما يوكل إليهم من مهام وواجبات» .وأضاف
« إننا نعيش يف زمن مضطرب وأزمات خطرية
تعصف بالعامل أجمع ،ونحن بفضل الله تعاىل ،ثم
الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة ،ننعم بدولة آمنة

حرصت قيادتنا
الرشيدة على االستثمار
في العنصر البشري
المدرك لقيم التضحية
وحب وطنه والوالء
لقيادته والقادر على
تعزيز مكانة الدولة في
مختلف الميادين

ومستقرة و ندعم الدول الشقيقة والصديقة عىل
تجاوز محنها وأزماتها والعمل عىل استعادة أمنها
واستقرارها» .وتابع «حرصت قيادتنا الرشيدة عىل
االستثامر يف العنرص البرشي املدرك لقيم التضحية
وحب وطنه والوالء لقيادته والقادر عىل تعزيز
مكانة الدولة يف مختلف امليادين وإعالء شأنها بني
بلدان العامل» .وأوضح أن مرشوع الخدمة الوطنية
هو املرشوع الرائد يف الدولة الذي يلهمنا جميعاً
القيم النبيلة يف الوالء واالنتامء للوطن والقيادة
ويف حب العمل وتحمل املسؤولية و هو الذي
يجمع القيادة والشعب واملؤسسات الحكومية
والخاصة عىل التكاتف واالصطفاف من أجل بناء
الوطن وحامية مكتسباته وتحقيق التنمية الشاملة
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يف أسمى معانيها ،وبناء عىل ذلك فقد تم تطوير
هذا الربنامج الرائد لضباط الخدمة الوطنية ليحقق
أقىص استفادة منه بالتنسيق مع هيئة الخدمة
الوطنية واالحتياطية وقيادة معهد التدريب
بالقوات الربية لتصميم منهاج تدريبي متكامل
وشامل لالحتياجات التدريبية تحت إرشاف
ومتابعة من القيادة العامة للقوات املسلحة.
دعم ال محدود
وأشار إىل أن هذه العناية الخاصة بتدريب ضباط
االحتياط من منتسبي الخدمة الوطنية أكرب دليل
عىل عناية قيادتنا الرشيدة ودعمها الالمحدود يف
سبيل االرتقاء بهذا املرشوع الوطني الرائد .وتوجه
قائد الكلية بجزيل الشكر والعرفان للقيادة

األخبار

مبنى زايد بن
حمدان للتقييم والتعليم
يتضمن  15قاعة وينقسم
إلى قسمين يضم
أولهما  7قاعات دراسية
فيما يتضمن القسم
الثاني  8قاعات امتحانات

الحكيمة وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه
الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» وإىل صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة عىل عنايتهم
الكرمية وجهودهم العظيمة يف دعم الكلية
ومتابعة تطويرها واالرتقاء بها.
وخاطب الخريجني قائالً « :لقد نلتم رشف
االنضامم إىل القوات املسلحة ورشف االلتحاق
بالخدمة الوطنية يف ميادين هذه الكلية املرموقة
وأتيحت لكم فرصة مثينة للنيل من املعارف
واملهارات العسكرية األساسية ،فكونوا أينام كنتم
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عىل قدر هذا التكريم مثاالً يحتذى بكم يف جميع
ترصفاتكم وأفعالكم تحملون رسالة العز والرشف
والعلم و التضحية والوالء للوطن والقيادة «.
بعد ذلك ،سلم راعي الحفل الجوائز ألوائل
الدورة واملتفوقني مهنئاً ومباركاً التميز والتفوق
العلمي ،ثم ردد الخريجون قسم الوالء وهتف
الجميع ثالثاً بحياة صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل
للقوات املسلحة « حفظه الله «.
بعد ذلك ،تقدم قائد الطابور مستأذناً راعي
الحفل باالنرصاف.
ثم قام معايل محمد أحمد البواردي راعي الحفل
بأخذ صورة تذكارية مع خريجي الدورة الثالثة.
افتتاح مبنى
ومن جهة أخرى ،افتتح معايل محمد بن أحمد
البواردي مبنى زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان
للتقييم والتعليم يف كلية زايد الثاين العسكرية.
ويتضمن املبنى  15قاعة وينقسم إىل قسمني
يضم أولهام  7قاعات دراسية تستوعب كل منها
 120مرشحاً ،فيام يتضمن القسم الثاين  8قاعات
امتحانات ،تستوعب كل منها  30مرشحاً.
كام ميكن االستفادة من قاعاته املختلفة بإقامة
العديد من املعارض والورش التعليمية املختلفة،
فيام يتضمن املبنى الذي يتكون من طابقني
مرافق صحية ومكاتب إدارية .وحمل املبنى اسم
الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان تقديرا ً
ملا قدمه من تضحيات ومواقف مرشفة يف سبيل
رفعة الوطن وإعالء رايته.
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األخبار

استقبل المشاركين في ورشة القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية

محمد بن زايد يؤكد أهمية التركيز على ربط
القانون الدولي اإلنساني بعملية صنع القرار

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة يف مجلس قرص البحر كبار الضباط
ميثلون  80دولة املشاركني يف ورشة «القواعد
الدولية التي تحكم العمليات العسكرية» التي
تستضيفها وزارة الدفاع بالتعاون مع اللجنة
الدولية للصليب األحمر .
ورحب سموه خالل اللقاء بضيوف اإلمارات
..متطلعا إىل أن تسهم أعامل الورشة يف تبادل
املعرفة والخربات بني املشاركني وتزويدهم
باملفاهيم الالزمة لتعزيز االمتثال للقوانني التي
تحكم العمليات العسكرية والرتكيز عىل ربط
القانون الدويل اإلنساين بعملية صنع القرار خالل بشأن القانون يف سياق العمليات العسكرية.
التطرق إلدراج املعايري القانونية املعنية يف
عمليات القتال وإنفاذ القانون .من جانبهم أعرب يذكر أنه شارك يف ورشة العمل الدولية الـ « - »12العقيدة العسكرية وأنظمة التعليم والتدريب
املشاركون يف الورشة عن سعادتهم بتواجدهم يف التي تعقد للمرة األوىل يف منطقة الرشق األوسط .. -كام وفرت الورشة فرصة االطالع عىل القانون
دولة االمارات العربية املتحدة مثمنني استضافتها أكرث من  120من كبار الضباط العسكريني ميثلون الدويل اإلنساين وتطبيقه يف العمليات العسكرية
هذه الورشة الدولية التي تعد منصة هامة لتبادل حوايل  80دولة فيام تهدف الورشة  -التي تستمر بجانب التعريف مبهمة اللجنة الدولية وأهميتها
الخربات العملية وأفضل املامرسات املستقاة من إىل  25أكتوبر الجاري  -إىل تسليط الضوء عىل ودورها يف النزاعات الدولية.
امليدان مام ميكن املشاركني من توسيع مداركهم القواعد التي تحكم العمليات العسكرية بجانب
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نقل تحيات رئيس الدولة ونائبه ولي عهد أبوظبي

خليفة بن طحنون يزور أسر الشهداء
لالطمئنان على أحوالهم
زار الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان ،مدير
تنفيذي مكتب شؤون أرس الشهداء يف ديوان
ويل عهد أبوظبي ،أرس وذوي الشهداء يف عدد
من مناطق الدولة ،منها رأس الخيمة والشارقة
وعجامن لالطمئنان عىل أحوالهم وأوضاعهم.
ونقل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إىل
أرس وذوي الشهداء خالل زياراته تحيات صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة،
ومتنياته لهم بدوام السعادة.
وقال إن هذه الزيارات تأيت تنفيذا ً لتوجيهات
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
لاللتقاء بأرس الشهداء واالطمئنان عىل أحوالهم،
وتسخري اإلمكانات كافة لهم ،وتلبية احتياجاتهم
ومتابعة شؤونهم.
وتبادل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان
األحاديث الودية مع أرس الشهداء ،واطلع عىل
أحوالهم واطأمن عىل أوضاعهم ،مؤكدا ً أن

املكتب يعمل عىل ضامن تسخري اإلمكانات كافة
لخدمة أبناء الشهداء وذويهم.
من جانبهم ،أعرب أرس وذوو شهداء الوطن عن
شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ،مثمنني ما تقدمه القيادة

الحكيمة للمواطنني وأبناء الشهداء وذويهم من
رعاية واهتامم ومتابعة ،كام أعربوا عن فخرهم
بأبنائهم شهداء الوطن األبرار وما قدموه ألجل
رفعة وطنهم.

البواردي يدشن الموقع االلكتروني لوزارة الدفاع
دشن معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة
لشؤون الدفاع املوقع اإللكرتوين الرسمي لوزارة
الدفاع بحضور سعادة مطر سامل الظاهري وكيل
وزارة الدفاع وكبار الضباط يف الوزارة.
وميثل املوقع « »www.mod.gov.aeبوابة
تعريفية بأدوار وزارة الدفاع ورسالتها ورؤيتها
االسرتاتيجية لضامن الدفاع عن دولة اإلمارات
العربية املتحدة.
وأكد معايل وزير دولة لشؤون الدفاع أن إطالق
وزارة الدفاع ملوقعها االلكرتوين يعكس أهمية
التعريف بأدوار الوزارة وقال« :إمياناً منا يف وزارة
الدفاع بأهمية التواصل االلكرتوين ،وسعينا إىل

املحلية واإلقليمية والعاملية والتعريف بأدوارها
ومهامها يف وضع سياسات واسرتاتيجيات دفاع
موجهة نحو املستقبل ،وتحديد األولويات
االسرتاتيجية لتطوير واستخدام القدرات الوطنية
بالتعاون مع املؤسسات الوطنية األخرى».
وقد تم تصميم موقع وزارة الدفاع وفق أفضل
املعايري املحلية والعاملية ليسهل الوصول
للمعلومات وبشكل يدعم التصفح واستخدام
الخدمات إلكرتونياً ،حسب املعايري الخاصة
مواكبة التوجهات الحكومية يف تطبيق التقنيات باملواقع االتحادية الصادرة عن هيئة تنظيم
الذكية ،عمدنا إىل إطالق موقع الوزارة عىل شبكة االتصاالت ،ووفق الهوية املرئية املعتمدة لألمانة
االنرتنت ليكون جرسا ً للتواصل مع املجتمعات العامة ملجلس الوزراء.
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البواردي يبحث التعاون مع وزير الدفاع
األنغولي

استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير
دولة لشؤون الدفاع مبكتبه ،مبقر الوزارة يف

أبوظبي ،سالفياتو دي كياندا وزير الدفاع
األنغويل بحضور مطر سامل الظاهري وكيل

وزارة الدفاع.
ورحب معايل وزير دولة لشؤون الدفاع خالل
اللقاء بوزير الدفاع األنغويل ،وأشاد بالعالقات
القامئة بني دولة اإلمارات وجمهورية أنغوال،
والتي تشهد تطورا ً وتقدماً يف مختلف
املجاالت.
وتباحث الطرفان حول سبل تعزيز وتنمية
عالقات الصداقة والتعاون املشرتك واالرتقاء
بها إىل مستوى طموحات البلدين ،وفتح آفاق
جديدة للتعاون يف جميع املجاالت خاصة
يف املجاالت ذات الصلة بالشؤون الدفاعية
والعسكرية.
وناقش الجانبان آخر التطورات اإلقليمية
والدولية والقضايا التي تهم البلدين ،وتبادال
الرأي ووجهات النظر بشأنها.

البواردي يلتقي وزيرة الدفاع الهندية
التقى معايل محمد بن أحمد البواردي ،وزير
دولة لشؤون الدفاع ،يف العاصمة الهندية
نيودلهي ،نريماال سيثارامان وزيرة الدفاع الهندية
ضمن زيارة رسمية يقوم بها إىل الهند عىل رأس
وفد من وزارة الدفاع لبحث عالقات التعاون
الدفاعي بني دولة اإلمارات العربية املتحدة
وجمهورية الهند.
وقد استعرض الجانبان خالل اللقاء سبل تطوير
العالقات الثنائية بني البلدين ،وتعزيز أوجه
التعاون مبا يخدم املصالح املشرتكة.
كام تم بحث عدد من القضايا اإلقليمية والدولية
ذات االهتامم املشرتك ،واملستجدات الراهنة يف
املنطقة ،وتبادل وجهات النظر حولها.
وأكد معايل وزير دولة لشؤون الدفاع عىل
العالقات القوية التي تربط دولة اإلمارات

والهند ،مبدياً تطلعه إىل تعزيزها وتطويرها.
من جانبها ،ر ّحبت وزيرة الدفاع الهندية بزيارة

معايل محمد بن أحمد البواردي ،مشيدة مبستوى
العالقات بني البلدين.
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القوات المسلحة توقع اتفاقيتي تعاون

تحت رعاية وزارة الدفاع ،شهد معايل محمد بن أحمد
البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ،توقيع القيادة
العامة للقوات املسلحة ممثلة يف اللجنة العليا لجائزة
القوات املسلحة للتميز واالبتكار ،اتفاقيتي تعاون
مع جامعة اإلمارات العربية املتحدة وجامعة خليفة

للعلوم والتكنولوجيا ،وذلك بحضور معايل الفريق
الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات
املسلحة.
جرى توقيع االتفاقيتني خالل املؤمتر السنوي لوزارة
الدفاع «القادة لحروب القرن الحادي والعرشين»

الذي انطلقت أعامله اليوم يف أبوظبي تحت شعار
«الدفاع الوطني يف عرص االبتكار التكنولوجي».
وقّع االتفاقيتني العميد الركن مهندس مبارك سعيد
غافان الجابري رئيس هيئة االتصاالت وتقنية
املعلومات ،وعن جامعة اإلمارات الدكتور محمد
البييل مدير الجامعة ،وعن جامعة خليفة للعلوم
والتكنولوجيا الدكتور عارف سلطان الحامدي نائب
الرئيس التنفيذي للجامعة.
وتأيت االتفاقيتان ضمن التوجه العام والسعي الدائم
من جانب القيادة العامة للقوات املسلحة إليجاد
البيئة املناسبة للباحثني واملبتكرين من منتسبي
القوات املسلحة ،ومبا يحقق األهداف االسرتاتيجية
للدولة بشكل عام ،ويحقق املتطلبات املتنامية
للقوات املسلحة يف بناء واستغالل املبدعني واملبتكرين
واملتميزين من أبنائها.

ً
ضابطا يشاركون بورشة «القواعد التـي
120
تحكم العمليات العسكرية» بأبوظبي

انطلقت أعامل ورشة عمل كبار الضباط حول
«القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية»
( )SWIRMOالتي تستضيفها وزارة الدفاع واللجنة
الدولية للصليب األحمر واستمرت حتى  25أكتوبر
املايض بفندق نادي ضباط القوات املسلحة يف
أبوظبي.
وتجمع ورشة العمل كبار الضباط حول القواعد التي
تحكم العمليات العسكرية ،وتعقد للمرة األوىل
يف منطقة الرشق األوسط مبشاركة  120من كبار
العسكريني من  80دولة حول العامل لتبادل وجهات
النظر والخربات بشأن اإلطار القانوين الدويل املنطبق القانون الدويل اإلنساين وتطبيقه يف العمليات
عىل العمليات العسكرية الحديثة.
العسكرية وتقدم يف الوقت ذاته معلومات عن
ومتنح املشاركني فرصة تعزيز فهمهم بالقواعد التي مهمة اللجنة الدولية وأهميتها ودورها يف النزاعات
تحكم العمليات العسكرية والتحدث عن إدراج الدولية إىل كبار الضباط الذين يحملون رتباً
املعايري القانونية املعنية يف العقيدة العسكرية عسكرية تتدرج ما بني عميد ولواء.
ورحب اللواء الركن طيار فالح القحطاين الوكيل
وأنظمة التعليم والتدريب.
كام وفرت ورشة العمل للمشاركني الخربة يف مجال املساعد للسياسات وللشؤون االسرتاتيجية بوزارة

الدفاع باملشاركني يف ورشة العمل الدولية الثانية
عرشة لكبار الضباط والتي تقام يف دولة اإلمارات.
وأشار أن إدارة العمليات العسكرية أثناء النزاعات
املسلحة الدولية وغري الدولية تحكمها قواعد قانونية
وهو ما يعرف بقواعد القانون الدويل اإلنساين ومن
الواجب عىل القادة واملرؤوسني يف مرسح العمليات
العسكرية التقيد بتلك القواعد الدولية.

18

العدد  562نوفمبر 2018

األخبار

قائد القوات البحرية يطلع على الجهود
التطويرية بشرطة أبوظبي

اطلع اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن
حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية
عىل الجهود التطويرية التي تشهدها القيادة
العامة لرشطة أبوظبي يف مسرية العمل الرشطي
واألمني باتباع أفضل املامرسات العاملية املتقدمة.

وكان معايل اللواء محمد خلفان الرميثي القائد
العام لرشطة أبوظبي يف مقدمة مستقبليه،
مؤكدا ً الحرص عىل التنسيق والتعاون مع القوات
البحرية يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك مبا
يحقق تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة.

واصطحب الرميثي قائد القوات البحرية يف جولة
شملت متحف “ املوروث الرشطي” يف مبنى
القيادة العامة لرشطة أبوظبي الذي يوثق افتتاح
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه الله” ملقر رشطة أبوظبي،
وأسامء املدراء العامني منذ تأسيسها يف 1957
وحتى اآلن ،ويضم صورا تاريخية تروي مسريتها
ومقتنيات رشطية ،والزي القديم ،والخيالة
بلباسهم الرشطي التقليدي ،وأثنى اللواء الركن
بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان عىل جهود
رشطة أبوظبي يف تطوير آليات اإلنقاذ البحري
خالل مشاهدته عرضا قدمته مديرية الطوارئ
والسالمة العامة بقطاع العمليات املركزية حول
أحدث معداتها لإلنقاذ البحري.

رئيس هيئة اإلدارة والقوى البشرية يشهد تخريج
الدورة المتقدمة في القانون الدولي االنساني
شهد اللواء الركن سامل بن غافان الجابري رئيس
هيئة اإلدارة والقوى البرشية تخريج الدورة
املتقدمة يف القانون الدويل االنساين  -التي نظمتها
مديرية القضاء العسكري بالقوات املسلحة -
وتعترب إحدى الدورات الهامة التي متنح الخريج
تطبيق قواعد القانون الدويل االنساين يف الظروف
التي تتطلب منه ذلك .
وقال العميد حقوقي سامل الكعبي مدير القضاء
العسكري  -يف كلمة له بهذه املناسبة  -ان هذه
الدورات تضيف بعدا آخر يف بناء مفاهيم جديدة
يف العمل العسكري وتقدير األهمية البالغة
لنرش قواعد القانون الدويل االنساين بني منتسبي
القوات املسلحة من عسكريني ومدنيني كالتزام
قانوين فرضه الربوتوكول األول لعام  1977الخاص
بالنزاعات الدولية املسلحة ..

وأوضح ان الدورة تضمنت عددا من املحارضات
التي متس جوهر الثقافة القانونية الدولية حتى
يتعرف املتدرب عىل القواعد الدولية الواجب
تطبيقها أثناء النزاعات املسلحة.
وتوجه مدير القضاء العسكري يف ختام كلمته
للخريجني بالقول « وطنكم أمانة يف أعناقكم
واحرصوا عىل أمنه واستقراره وكونوا أمناء يف
واجباتكم تجاه قواتنا املسلحة كعهدنا بكم
وطبقوا ما تعلمتموه يف حياتكم العملية وانقلوا
ما تعلمتموه من خربة ومعرفة يف هذه الدورة
مشريا اىل ان انعقاد هذه الدورة يأيت تزامنا مع ما لوحداتكم لتعم الفائدة من اجل خدمة قواتنا
يشهده املجتمع الدويل اليوم من نزاعات مسلحة املسلحة وحفاظا عىل هذا الوطن املعطاء».
دولية وغري دولية تتطلب رضورة إملام منتسبي
القوات املسلحة بقواعد هذا القانون آملني من
الله عز وجل دوام األمن واالمان لبالدنا الغالية.
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شراكة بين اإلمارات واألمم المتحدة في
المجال العسكري وعمليات حفظ السالم
شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير
الخارجية والتعاون الدويل عىل هامش زيارته إىل
نيويورك للمشاركة يف أعامل الدورة الـ 73للجمعية
العامة لألمم املتحدة مراسم التوقيع عىل مذكرة
تفاهم بني كل من وزارة الدفاع واالتحاد النسايئ
العام وهيئة األمم املتحدة للمرأة والتي تهدف إىل
بناء وتطوير قدرات املرأة العربية يف مجال العمل
العسكري وحفظ السالم وهي املذكرة التي تم
التوصل إليها تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت
مبارك رئيسة االتحاد النسايئ العام رئيسة املجلس
االعىل لألمومة والطفولة الرئيسة االعىل ملؤسسة
التنمية االرسية أم اإلمارات ..وبفضل جهود مكتب
االتصال التابع لهيئة األمم املتحدة للمرأة ملنطقة
الخليج يف دولة اإلمارات.

أٌقيمت احتفالية التوقيع عىل مذكرة التفاهم مبقر
بعثة دولة اإلمارات لدى األمم املتحدة يف نيويورك
حيث وقع عىل املذكرة اللواء الركن طيار عبدالله
الهاشمي الوكيل املساعد بوزارة الدفاع لشؤون
الخدمات املساندة وسعادة نورة السويدي املدير
العام لالتحاد النسايئ العام والسيدة فومزييل مالمبو-
نغكوكا وكيلة األمني العام واملديرة التنفيذية لهيئة

األمم املتحدة للمرأة.
وسيبدأ برنامج تدريب املرأة العربية عىل العمل
العسكري وحفظ السالم خالل شهر يناير القادم
والذي سيشمل إقامة دورة تدريبية عسكرية أساسية
مدتها ثالثة أشهر للنساء املدنيات تليها دورة تدريبية
يف مجال حفظ السالم مدتها أسبوعني.

اختتام " مؤتمر التموين والنقل األول
لتمرين درع الجزيرة المشترك  " 10بالرياض
اختتم يف الرياض فعاليات “ مؤمتر التموين والنقل
األول لتمرين درع الجزيرة املشرتك  ،“ 10والتي
احتضنها مركز األمري سعود الفيصل للمؤمترات
باألمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج
العربية مبدينة الرياض خالل شهر اكتوبر املايض.
شارك يف املؤمتر ،وفود من القوات املسلحة بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووفد من
الشؤون العسكرية باألمانة العامة ووفد من
قيادة قوات درع الجزيرة املشرتكة وممثلون عن
مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي املوحد
ومركز العمليات البحري املوحد.
وأشار العقيد الركن جعفر بن هادي القحطاين
ممثل وفد القوات املسلحة السعودية يف كلمة له
إىل أن هذا االجتامع يأيت ضمن سلسة االجتامعات
والتحضريات لتمرين درع الجزيرة املشرتك العارش

وتنسيق األمور اإلدارية والعملياتية التي تساهم
يف إنجاح التمرين.
من ناحيته ذكر املقدم بحري طيار خالد الساعدي
ممثل الشؤون العسكرية باألمانة العامة أن هذا
املؤمتر يهدف إىل التنسيق والتخطيط املشرتك

فيام يخص التموين والنقل لتمرين درع الجزيرة
املشرتك ،موضحا أن هذه التامرين واالجتامعات
تهدف إىل رفع مستوى العمل الخليجي العسكري
املشرتك بني دول املجلس لتنفيذ “ مترين درع
الجزيرة املشرتك .“ 10
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الخدمة الوطنية وشرطة دبي تبحثان
تعزيز التعاون
التقى اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون
بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية
واالحتياطية سعادة اللواء عبد الله خليفة املري،
القائد العام لرشطة ديب مبقر الهيئة بأبوظبي بحضور
عدد من الضباط واملدنيني العاملني يف هيئة الخدمة
الوطنية واإلحتياطية والقيادة العامة لرشطة ديب.
وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن
محمد آل نهيان حرص الهيئة عىل املشاركة والتعاون
مبا يخدم املصلحة العامة معربا عن فخره واعتزازه
باالمكانيات والبنية التحتية التي متتلكها إمارة ديب،
يف تنظيم الفعاليات واملؤمترات اإلقليمية والعاملية
ويعد حافزا ومكسبا كبريا للدولة ،مبا يعزز الصورة
املرشقة إلمارة ديب مبا يفوق التوقعات وسيرتك
دون شك أثرا مميزا لألجيال القادمة ،وكافة أبنائها

املواطنني واملقيمني األمر الذي سيساهم يف عكس
صورة إيجابية عن مجتمع دولة اإلمارات ،هذا عالوة

عىل مساهمة الهيئة يف تشكيل قاعدة من املتطوعني
وصقلهم بالطريقة األمنية املناسبة للمستقبل.

انطالق التمرين العسكري آيرون ماجيك 19
المشترك مع أمريكا
انطلقت فعاليات التمرين العسكري املشرتك «آيرون
ماجيك  »19بني القوات املسلحة اإلماراتية والقوات
األمريكية وذلك ضمن التامرين العسكرية املشرتكة
التي تجريها قواتنا املسلحة عىل مدار العام مع قوات
الدول الشقيقة والصديقة بغية رفع الكفاءة القتالية
واكتساب املزيد من الخربات امليدانية والعمل عىل
توحيد املفاهيم واملصطلحات العسكرية بني األطراف
املشاركة يف التمرين.
ويهدف التمرين الذي يأيت ضمن اتفاقيات التعاون
العسكري املشرتك بني دولة اإلمارات والواليات املتحدة

األمريكية إىل تعزيز أوارص التعاون والعمل املشرتك
وتبادل الخربات يف املجاالت العسكرية مام يساهم
يف رفع القدرة العسكرية القتالية وزيادة التنسيق
بني قواتنا املسلحة والقوات املسلحة األمريكية وذلك
انطالقاً من حرص القيادة العامة للقوات املسلحة
الدائم عىل رفع مستوى األداء والكفاءة والعمل بروح
الفريق الواحد وفق اسرتاتيجية واضحة املعامل تهدف
إىل االرتقاء باملستوى العام والجاهزية القتالية لقواتنا
املسلحة للتعامل مع األجهزة واألسلحة الحديثة عىل
مسارح العمليات كافة.

ويسهم «آيرون ماجيك  »19الذي يستمر ملدة
أسبوعني  -يف زيادة الكفاءة الدفاعية يف مجاالت
العمليات العسكرية والتدريب عىل تخطيط
وتنفيذ عمليات القتال وتخطيط وتنفيذ وإسناد
عمليات اإلنزال البحري والهجوم عىل املناطق
املبنية واالستخدام األمثل املشرتك لألسلحة املختلفة
والتمرين بالذخرية الحية وفعاليات التدريب األمني
الداخيل يف سبيل توحيد العمل املشرتك وأسلوب
التدريب األمثل لرفع الكفاءة القتالية لقواتنا املسلحة
مبا يواكب العرص.
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أحمد بن طحنون يبحث التعاون العسكري
في الخدمة الوطنية مع الكويت
استقبل اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون
بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية
واالحتياطية مبكتبه يف مقر الهيئة اللواء الركن محمد
الخرض رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بوزارة
الدفاع الكويتية.
وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون
بن محمد آل نهيان أن زيارة الوفد الكويتي تعترب
تجسيدا ً ألوارص األخوة واملصري املشرتك وعمق
العالقات التاريخية يف ظل القيادة الحكيمة لصاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
حفظه الله ،والشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
أمري دولة الكويت الشقيقة ..مشريا ً إىل ما تشهده
العالقات السياسية بني اإلمارات والكويت من تطور
ملحوظ يعكسه التنسيق املتبادل بينهام يف املحافل
اإلقليمية والدولية تجاه القضايا ذات االهتامم

املشرتك ،مبا يخدم مصلحة البلدين.
وقال إن هذه الزيارة تأيت متاشياً مع الخطة
االسرتاتيجية للهيئة وحرصها عىل االطالع املستمر
والتعرف إىل آخر املستجدات ،التي تسهم يف تطور
برنامج الخدمة الوطنية وتبادل املعارف والخربات مع
دول أخرى ،من جانبه قال اللواء الركن محمد الخرض

رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بوزارة الدفاع
الكويتية إن الهدف من الزيارة هو تبادل الخربات
واالسرتاتيجيات املعتمدة يف قطاع الخدمة الوطنية
ومناقشة أبرز الربامج التوعوية والصحية والتثقيفية
التي تسهم يف إعداد وتخريج أجيال قادرة ومؤهلة
للدفاع عن الوطن وحامية أراضيه.

الخدمة الوطنية تدعم استمرارية
األعمال خالل الطوارئ
أكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون
بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية
واالحتياطية ،أن الخدمة الوطنية تساهم يف دعم
خطط استمرارية األعامل للمؤسسات والقطاعات
الحيوية يف حاالت الطوارئ واألزمات  -ال سمح
الله  -وذلك من خالل إعداد وتدريب مجندي
الخدمة البديلة يف الوظائف الحيوية التي تحتاج
إليها املؤسسات يف الدولة لضامن استمرارية أعاملها،
وتعزيز قدرتها عىل مواجهة الظروف الطارئة.
حيث يتم إعداد الربنامج التدريبي إلكساب املجندين
املهارات الرضورية لالستجابة يف حاالت الطوارئ
لضامن عدم توقف األعامل األساسية والخدمات
الحكومية الحيوية والتعايف من آثار األزمات برسعة
وفاعلية ،وذلك بهدف تطوير قدرات االستجابة

لحاالت الطوارئ واألزمات والكوارث ،وتحقيق فعالية
وكفاءة مجندي الخدمة البديلة يف تفعيل خطط
استمرارية األعامل يف الدولة ،وشهد اللواء الركن طيار

الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان التشغيل
التجريبي األول ملنتسبي الخدمة الوطنية البديلة
لرشكة أبوظبي للزيوت النباتية  -أدفوك.
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األخبار

انتخاب مجلس إدارة جديد لمجلس اإلمارات للشركات الدفاعية

منصة ترويجية ألكثر من  60شركة وطنية
وتنظيم المشاركات في المحافل الدولية

قال سعادة محمد هالل المهيري عضو مجلس إدارة مجلس اإلمارات للشركات الدفاعية مدير عام غرفة تجارة
وصناعة أبوظبي إن المجلس بصدد إطالق استراتيجيته الجديدة التي تهدف إلى تفعيل دوره في الجهود
الحكومية الرامية إلى تمكين قطاع الصناعات الدفاعية واألمنية الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي
غير النفطي  ،موضحا أن المجلس يسعى لتوفير بيئة تنافسية ذات قنوات تواصل تفاعلية بين مكونات القطاع
لتمكينه من القيام بدوره المتوقع في مسيرة التنمية المستدامة التي تخوضها الدولة.

املاضية لتعزيز إمكانيات وقدرات وتطوير أدوات
مجلس اإلمارات للرشكات الدفاعية للقيام بدور
حيوي ومؤثر يصب يف مصلحة أعضائه ،الفتاً إىل أن
عدد أعضاء املجلس ارتفع من  24رشكة يف العام
 2014إىل نحو  63رشكة دفاعية خالل العام الحايل.
كام أشاد بكافة أشكال الدعم الذي قدمته كل من
وزارة الدفـاع والقيادة العامة للقوات املسلحة
ومجلس التوازن االقتصادي لتميكن مجلس
اإلمارات للرشكات الدفاعية من القيام مبهامه
وتحقيق أهدافه.

وهنأ املهريي ممثيل الرشكات الفائزة يف انتخابات
املجلس التي جرت الشهر املايض معتربا ً هذه
االنتخابات خطوة أخرى عىل طريق نجاج مجلس
اإلمارات للرشكات الدفاعية ،وبداية مرحلة
جديدة نحو آفاق أوسع ملستقبل املجلس ،داعيا
يف الوقت نفسه مجلس اإلدارة الجديد للعمل
بجد ملواصلة مسرية التميز واإلنجاز التي رافقت
املجلس منذ تأسيسه قبل نحو أربع سنوات.
وأوضح أن االستحقاق االنتخايب يؤكد أهمية
الرشاكة مع القطاع الخاص يف بناء قاعدة قوية
ومتينة للصناعات الدفاعية واألمنية الوطنية ،كام الرائدة يف هذا املجال ،األمر الذي سيساهم بشكل
نتائج االنتخابات
يعكس اهتامم الجهات الحكومية املعنية بتوفري كبري يف نقل التكنولوجيا إىل األسواق املحلية.
بيئة ذات مزايا تنافسية مالمئة إلقامة رشاكات وأشاد املهريي مبجلس اإلدارة السابق قائالً إنه وكانت نتائج انتخابات مجلس إدارة مجلس
اسرتاتيجية بني الرشكات الوطنية الرشكات العاملية عمل بجد وجهد كبريين عىل مدار السنوات الثالثة اإلمارات للرشكات الدفاعية قد أسفرت عن فوز كل
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اللواء طيار متقاعد عبدالله السيد الهاشمي ممثل
رشكة كاليدوس ومحمد صديق املطوع ممثل رشكة
أطلس دايناميكس وسعيد غانم ممثل رشكة أم جي
إي وراشد املطوع ممثل مجموعة أطلس.
وكان سعادة طارق الحوسني رئيس مجلس إدارة
مجلس اإلمارات للرشكات الدفاعية قد أصدر
قرارا بتعيني كل من مطر عيل الرميثي الرئيس
التنفيذي لوحدة التطوير االقتصادي يف مجلس
التوازن االقتصادي وسعادة محمد هالل املهريي
املدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وخالد
عبدالله القبييس الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة
الطريان وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والطاقة
النظيفة يف رشكة مبادلة لإلستثامر وسعادة اللواء
الركن طيار إسحاق صالح البلويش رئيس اإلدارة
التنفيذية والصناعات التطوير والقدرات الدفاعية
يف وزارة الدفاع كأعضاء يف مجلس اإلدارة الجديد.
منصة رئيسية لقطاع الدفاع
من جهته قال سعادة اللواء الركن طيار إسحاق
صالح البلويش ،رئيس اإلدارة التنفيذية للصناعات
وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع إن
الصناعات الوطنية الدفاعية حققت نهضة كبرية
يف السنوات األخرية ،وبدأت يف الدخول يف منافسة
حقيقية مع نظرياتها عىل املستوى العاملي  ،مؤكدا
أن املكانة التي وصلت إلها الصناعات الدفاعية
اإلماراتية مل تكن لتتحقق لوال الدعم الالمحدود
من جانب القيادة الرشيدة.
واشاد اللواء البلويش بدور مجلس اإلمارات
للرشكات الدفاعية قائال إن املجلس يعترب املنصة
الرئيسية لقطاع الدفاع الوطني ويسهم يف تعزيز
قنوات التواصل الفاعلة ما بني متعاقدي الدفاع

المهيري“ :اإلمارات للشركات الدفاعية”
بصدد إطالق استراتيجية جديدة
البلوشي :الصناعات الوطنية الدفاعية
حققت نهضة كبيرة في السنوات األخيرة
املحليني واملؤسسات الدولية من أجل خدمة
املصالح الوطنية للدولة.
واوضح أن مشاركة وزارة الدفاع والقيادة العامة
للقوات املسلحة يف مجلس اإلمارات للرشكات
الدفاعية تأيت من منطلق اإلميان باملشاركة يف هذا
املجال الحيوي ،وذلك ملا للصناعات الدفاعية من
تأثري يصب يف مصلحة القوات املسلحة وجاهزيتها
يف الدفاع والذود عن ترابها الوطني ،واالستثامر يف
توطني هذا القطاع التكنولوجي.
مبادرات جديدة
إىل ذلك قال سلطان عبد الله السامحي مدير
عام مجلس اإلمارات للرشكات الدفاعية باإلنابة إن
مجلس اإلمارات للرشكات الدفاعية يعتزم طرح
مبادرات جديدة خالل املرحلة املقبلة تهدف إىل
تعزيز فرص الرتويج والتسويق للرشكات الدفاعية
الوطنية إقليمياً وعاملياً.
وأضاف أن املجلس يسعى إىل تعزيز إمكانيات
أعضاء املجلس والرتويج للخربات والتقنيات التي
تتمتع بها يف أسواق املنطقة والعامل ومتكني تلك
الرشكات من تبادل الخربات والوقوف عىل أفضل
املامرسات العاملية يف مجاالت الصناعة واألعامل.

وأشارإىل أن املجلس توىل إدارة الجناح الوطني
لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف عدد من
املعارض املحلية والدولية املتخصصة يف املجال
الدفاعي  ،حيث كان لتلك املشاركات أثر واضح
وملموس يف الرتويج للصناعات الدفاعية الوطنية،
يف حني يسعى املجلس إىل املشاركة يف  5معارض
دولية خالل السنة املقبلة إىل جانب املشاركة
يف معرض الدفاع الدويل “أيدكس” يف العاصمة
أبوظبي يف شهر فرباير املقبل.
يشار إىل أن أعضاء املجلس من الرشكات
املحلية ميثلون مختلف التخصصات التي تشمل
الطريان والصناعات الجوية وأنظمة التدريع
وأنظمة املدفعية واملدافع وأنظمة الحرب
الكيامئية وأنظمة القيادة والتحكم واالتصاالت
واالستخبارات واالستطالع واملراقبة والحواسيب
واإللكرتونيات إىل جانب تكنولوجيا معلومات
الطريان ،واألمن االلكرتوين والدعم اللوجستي
والذخائر والصواريخ واملركبات العسكرية
والسفن البحرية والفضاء والتدريب واملحاكاة
ومقدمي الخدمة ومؤسسات البحث والتطوير
ومؤسسات أخرى يف مجال الدفاع.
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معارض ومؤتمرات

خالل افتتاح مؤتمر القادة لحروب القرن  21في أبوظبي

البواردي :اإلمارات ملتزمة بقيم السالم
وحسن الجوار

أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ،التزام وزارة الدفاع بالمعايير السياسية التي استندت
إليها الدولة منذ إنشائها ،وهي القيم المتجذرة بالرغبة في السالم والحرص على األمن واالستقرار على الصعيدين
فضال عن االلتزام بالمعاهدات الدولية ومبادئ القانون الدولي ،والحرص على رعاية عالقات حسن
اإلقليمي والدولي،
ً
الجوار واالحترام المتبادل ،وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى ،وكذلك رغبتها في التعاون لتحقيق
المصالح المشتركة والمتبادلة.

جاء ذلك خالل افتتاح معاليه أعامل مؤمتر القادة
لحروب القرن الواحد والعرشين ،الذي تنظمه وزارة
الدفاع تحت شعار «الدفاع الوطني يف عرص االبتكار
التكنولوجي» ،وذلك مبقر مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االسرتاتيجية يف أبوظبي.
حرض افتتاح املؤمتر معايل حسني بن إبراهيم

تغطية :حسين علي المناعي

تصوير :عيسى عبيد الزعابي

الحامدي وزير الرتبية والتعليم ،ومعايل عمر بن
سلطان العلامء وزير دولة للذكاء االصطناعي ،ومعايل
ثقافة االبتكار
الفريق الركن حمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات
املسلحة ،والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة وقال معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة
الداخلية ،وأكرث من  700من كبار القادة والخرباء لشؤون الدفاع يف كلمته االفتتاحية للمؤمتر «سريا ً
واملتخصصني واألكادمييني املدنيني والعسكريني عىل عىل خطى املؤسس املغفور له بإذن الله ،الشيخ
املستوى الوطني واإلقليمي والدويل.
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زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،تعمل
القيادة الحكيمة يف دولة اإلمارات اليوم ،عىل ترسيخ
ثقافة االبتكار يف املجتمع ،وتحث عىل إطالق العنان
للطاقات اإلبداعية لدى أجيال املستقبل يف مختلف
مجاالت الحياة ،مبا فيها العلمية والتقنية واإلدارية».
وأضاف معاليه «أصبح هذا األمر جزءا ً أساسياً من
االسرتاتيجية الوطنية املتعلقة بإدارة املوارد البرشية،
حيث تؤمن القيادة بأن هذا هو األسلوب الصحيح
لتحويل تحديات املستقبل إىل فرص ،وهو كذلك
الوسيلة املثىل لتحقيق األهداف والغايات االسرتاتيجية
الوطنية املتمثلة بحامية وجود الدولة يف املدى البعيد،
وتحقيق أمنها واستقرارها ومواصلة مسرية تقدمها
وازدهارها ،باستغالل قدراتها الذاتية».
منظومة إلكترونية
وأشار معاليه إىل أن التقدم التكنولوجي يف الدول
املتقدمة ،أوجد منظومة إلكرتونية متطورة وفاعلة
إلدارة شؤونها ومرافقها الحيوية ،ليصبح هذا األمر
مقياساً لتطور هذه الدول ،وميدها مبصادر القوة،
ومن جهة أخرى ،أصبحت املنظومات اإللكرتونية
تشكل مصدر ضعف ،لكونها هدفاً مغرياً لألعداء
الذين قد يسعون إىل استهدافها وتدمريها.
وتابع بقوله« :إن القيام بالهجامت اإللكرتونية عىل
هذه املنظومات ،أصبح أمرا ً شائعاً وسهالً إىل حد
ما ،وذلك بغرض التأثري يف كفاءتها أو تدمري وظائفها
ومرافقها الحيوية ،وتعطيل عجلة التنمية الوطنية
يف تلك الدول ،حيث استدعى هذا األمر قيام العديد
من دول العامل بإنشاء قوات متخصصة للدفاع
عن «الفضاء اإللكرتوين» ،إىل جانب أفرع القوات
املسلحة األخرى ،ما يتطلب وجود برش متخصصني
ولديهم القدرة عىل االبتكار واإلبداع».

االبتكار أصبح جزءاً اساسياً في مسيرة
اإلمارات من خالل تطوير قدرات أبنائها

اهتمام
مواكبة املتغريات املتسارعة يف التقنيات املدنية
وأكد معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة والعسكرية ،عىل حد سواء ،كام تعمل عىل تطوير
لشؤون الدفاع ،أن دولة اإلمارات تويل اهتامماً خاصاً قدرات االبتكار.
يف اختيارها للمجاالت العلمية املتقدمة وتكنولوجيا
تقنيات حديثة
املستقبل املتطورة ،والتي ترى أهمية لالستثامر
فيها لتلبية األهداف االسرتاتيجية بعيدة املدى ،وخالل الجلسة األوىل للمؤمتر ،التي عقدت تحت
ومن ثم تقوم بتوفري التعليم والتدريب والتأهيل عنوان «الدفاع عن الدول يف حروب املستقبل»..
االحرتايف ألبنائها يف هذه املجاالت ،بالتعاون مع قدم مايكل دي جريفن وكيل وزارة الدفاع األمريكية
الرشكاء االسرتاتيجيني والدول الشقيقة والصديقة ،للبحوث والهندسة ،وجهة نظر بانورامية متكاملة
وتتبادل معهم الخربات العلمية والعملية ،بغرض حول التقنيات الحديثة ،وأهمية توظيف

التكنولوجيا ،خاصة يف ما يتعلق بتوظيف الذكاء
االصطناعي يف الحروب املستقبلية ،وكيفية
التعاطي مع التحديات املرتبطة بذلك ،ال سيام
أن نظم الذكاء االصطناعي ،بدأت تدخل يف عدد
كبري من األجهزة واملعدات واألدوات املستخدمة
يف الحروب وكيفية إدارتها ،وبالتايل ،أهمية
هذه األنظمة يف ترشيد استخدام تلك التقنيات
واملعدات ،يف ما يساعد يف التقليل من الخسائر يف
األرواح البرشية واملادية.
من جانبه ،أكد الجرنال السري ريتشارد بارونز يف
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ورقته العلمية ،التي تناولت موضوع «مسارات
االبتكار» ،أن أشكال الحرب تستمر يف التغري،
ففي العقود القادمة ،ميكننا رؤية بعض الدول
تستخدم القوة الصلبة ،مع قدر أقل من ضبط
النفس ،كجزء من األساليب الهجينة للمواجهة
والرصاع.
جلسة
استأنف «مؤمتر الدفاع الوطني يف عرص التطور
التكنولوجي» ،اليوم ،مناقشاته مبقر أكادميية ربدان
يف أبوظبي ،حيث تناقش الجلسة األوىل موضوعات
تتعلق بالثورة الصناعية الرابعة وتأثرياتها يف األمن
الوطني ،وكسب معركة الخطابات ،وكيفية إضفاء
الطابع املؤسيس عىل االبتكار والسلوك االبتكاري يف
الدولة ،والذكاء الصناعي واالبتكار يف الدفاع حتى عام
 ،2030وتأثري األنظمة الذاتية والروبوتات عىل الدفاع.
فيام تبحث الجلسة الثانية موضوعات حول محركات
االبتكار ،التي ستؤثر يف الدفاع الوطني ،االبتكار
للسامح باالستخدام املرن للقوات املسلحة يف الحروب
املستقبلية ،قانون وأخالقيات االبتكار يف الدفاع
الوطني ،والتعزيز البرشي والتكنولوجيا الحيوية يف
الدفاع الوطني.
ثورة الذكاء
أكد مؤمتر «الدفاع الوطني يف عرص التطور
التكنولوجي» ،الذي تنظمه وزارة الدفاع ،ويختتم
أعامله اليوم ،أن دولة اإلمارات عندما اختارت
دخول السباق نحو املستقبل ،كان الذكاء االصطناعي
الخطوة الكربى التي خطتها ،وذلك بعد سبقها يف
عمل الحكومة الذكية ،لتعلن إطالق اسرتاتيجيتها

معارض ومؤتمرات

االتفاقيتان ضمن
التوجه العام والسعي
الدائم من جانب القيادة
العامة للقوات المسلحة
إليجاد البيئة المناسبة
للباحثين والمبتكرين
من منتسبي القوات
المسلحة
الوطنية التي حملت اسم «اسرتاتيجية اإلمارات
للذكاء االصطناعي» ،وهو املرشوع األضخم الذي
تستعد الدولة عربه لدخول مئويتها عام  ،2071كام
أطلقت مرشوع برتوكول الذكاء االصطناعي ،بالتعاون
مع منتدى دافوس ،تأكيدا ً عىل استباقية الحكومة
يف استرشاف املستقبل ،واالستعداد للثورة الصناعية
الرابعة.
تشريعات دولية موحدة
لمواجهة تحديات الذكاء
االصطناعي
تحدث معايل عمر بن سلطان العلامء وزير الدولة
للذكاء االصطناعي يف الجلسة الثانية ،حول «تأثري
الذكاء االصطناعي عىل الدفاع واألمن الوطني»،
وأشار إىل أن نظم الذكاء االصطناعي مبختلف جوانبه،
أصبحت واقعاً نعيشه اليوم ،وال ميكن االستغناء عنه،

إال أن هذه النظم ميكن أن تستخدم يف أمور سلبية.
وأوضح معايل الوزير ،أن هناك سباقاً عاملياً للترسيع
باستخدام الذكاء االصطناعي ،واستخدامه يف املجاالت
الدفاعية ،واستشهد مبقولة للرئيس الرويس فالدميري
بوتني «بأن من يقود الذكاء االصطناعي سيقود العامل»،
فيام أعلن رئيس الوزراء الصيني ،أن الصني ستعمل
عىل اسرتاتيجية متطورة للذكاء االصطناعي ،تنافس
الذكاء االصطناعي األمرييك.
وأشار الوزير إىل أن االستثامرات يف املجاالت الدفاعية
حول العامل ،تركز يف قطاع االتصاالت ،الذي يصب
فيه نظم الذكاء االصطناعي ،إضافة إىل الدفاع والنقل
والطاقة ،مشريا ً إىل الواليات املتحدة األمريكية تستثمر
لتطوير الذكاء االصطناعي الدفاعي فقط مبلياري
دوالر ،كام أعلنت الصني عن استثامر حوايل  150مليار
دوالر حتى عام  ،2030لتطوير نظم الذكاء االصطناعي
بالدولة ،مبا فيها املجال الدفاعي والعسكري.
ويف ما يخص الفرص املستقبلية الستخدامات الذكاء
الصناعي يف املجاالت األمنية والدفاعية ،أكد معايل
الوزير أن هناك فرصاً عديدة ،منها استخدام الواقع
االفرتايض املساعد الذيك ،وتحليل البيانات الفورية
لتأهيل وتدريب الكوادر ،واسترشاف السيناريوهات
التي قد تظهر يف املستقبل ،ومنها أيضاً أنظمة الدفاع
الذاتية القرار ،التي تستطيع إنجاز املهام بدون تدخل
برشي ،ومع تطورها يف املستقبل ،سوف تأخذ وظائف
األفراد ،إىل جانب أنظمة الطريان الحريب املؤمتتة
بالكامل ،وبدون أي سيطرة برشية ،ما يشري إىل أن
حروب املستقبل قد ال تحتاج إىل أشخاص برشيني
يف إدارتها ،إىل جانب استخدام الذكاء االصطناعي يف
مجال األمن السيرباين ،ويف نظم املراقبة والحامية.
وأوضح الوزير أن نظم الذكاء الصناعي اليوم ،أصبحت
تحلل البيانات واملعلومات أفضل من أي خبري أو
محلل برشي ،وعىل سبيل املثال ،فإن نظم تحليل
البيانات واملعلومات يف مجال املناخ ليوم واحد ،تزيد
عىل  100بيتا بايت من املعلومات ،وهي تساوي
 100مليون ميغا بايت ،بحيث لو وضعت يف أقراص
مدمجة بعضها فوق بعض ،لوصلت مسافتها من
حيث االرتفاع إىل نحو  300كيلومرت ،وتحتاج لتحليلها
إىل أكرث من  700سنة ،لو قام عامل واحد بتحليلها ،إال
أن نظم الذكاء االصطناعي قادرة عىل تحليل نفس
البيانات يف غضون  6ساعات ،وهذا يؤكد إمكانية
استخدامها يف تحليل البيانات الضخمة املتعلقة
باملجاالت األمنية والدفاعية.
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معارض ومؤتمرات

انطـالق «الملتقـى اإلعالمي للمخاطر» بمشاركة  350مــــــــــــن

مختصــون وخــبراء« :المنظومــة اإلعــــــــال
أكد مختصون وخبراء أن
المنظومة اإلعالمية تعمل
على تأمين حق المتلقي في
الحصول على المعلومة في
الوقت الذي يحتاج إليها ،وأن
اإلعالم في الوقت الحالي هو
الخط األول لمواجهة األزمات،
وذلك لقوة وسرعة تواصله مع
المجتمع ،وذلك بوضع آلية عمل
إليجاد منصات إعالمية تكون أكثر
قرباً من الجمهور تخاطبهم،
وتتحدث بلغتهم وتوصل
رسالتها إليهم عن طريق محتوى
يالئم تطلعات هذه الفئة.

تغطية :الرائد جميل السعدي
تصوير :هنيدي الصريدي

علي بن محمد الرميحي

جاء ذلك ،خالل انطالق أعامل «امللتقى اإلعالمي
للمخاطر والتهديدات» يف دورته الثانية  ،الذي تنظمه
«الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث»،
وسائل اإلعالم واإلتصال
تحت شعار «املنظومة اإلعالمية يف مواجهة املخاطر»،
يف أبوظبي .مبشاركة أكرث من  350من كبار املسؤولني
بجميع اشكالها التقليدية
والخرباء واملتخصصني يف مجال اإلعالم وإدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث واالتصال الحكومي.
والحديثة تشهد تطورات
وأوضح الدكتور جامل محمد الحوسني مدير عام
متالحقة وغير مسبوقة
الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث ،أن
أهمية هذا امللتقى تأيت يف توقيته ،خصوصاً مع تسارع
وترية التحديات التي تؤثر يف دول املنطقة ،وتزايد الدولة ،مبا يسهم يف بناء خطط مستقبلية للتعامل شؤون اإلعالم يف مملكة البحرين ،ورئيس مجلس
أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية ،إن وسائل
أهمية الدور الذي يلعبه اإلعالم اإلمارايت ،الذي يتسم االستباقي يف مواجهة األزمات والطوارئ.
اإلعالم واالتصال تشهد بجميع أشكالها التقليدية
باملهنية واالحرتافية يف التعامل مع األزمات والتحديات
صناعة عالمية ضخمة
والحديثة تطورات متالحقة وغيـر مسبوقة ،ومل تعد
املستقبلية ،وتطوير اسرتاتيجية إعالمية شاملة إلدارة
األزمات بالتعاون مع الجهات والهيئات املختصة يف من جانبه ،قال معايل عيل بن محمد الرميحي وزير وسائل اإلعالم مجرد قنوات لنرش األخبار وتداول
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عــــــــالميــة» الخط األول لمواجـهة األزمات
واالتصال دورها الحيوي كسالح متطور يف الذود عن
األمن القومي للدول ،حتى أن قيمة اإلنفاق العاملي
عىل قطاع اإلعالم واالتصال تجاوزت حجم اإلنفاق
العسكري عاملياً ،واملقدر بنحو 1.67تريليون دوالر،
بحسب إحصاءات معهد ستوكهومل الدويل ألبحاث
السالم لعام  ،2015وتعادل نسبة كبيـرة تصل إىل
 2.5%من إجاميل الناتج املحيل العاملي.
محورية البعد اإلعالمي

فالح محمد القحطاني
لم يعد ممكناً مواجهة
وإدارة األزمات والكوارث
دون وجود ذراع إعالمية
نشطة واستباقية
املعلومات أو الرتفيه ،بل تحولت إىل صناعة عاملية
ضخمة ومؤثرة ،وذلك بوجود مؤرشات عديدة تدلل
عىل ذلك.
وأشار ،إىل تزايد اإلنفاق العاملي عىل اإلعالم بنسبة
تصل إىل  1.7تريليون دوالر أمرييكسنوياً ،ميثل اإلعالم

اإللكرتوين أو الرقمي نسبة  45%منه ،مع ارتفاع أعداد
القنوات الفضائية الخاصة ،وزيادة أعداد مستخدمي
شبكات اإلعالم االجتامعي إىل  37%من سكان العامل،
من بينهم  193مليون مستخدم عريب يشكلون قرابة
نصف سكان الوطن العريب .وأثبتت وسائل اإلعالم

وأكد اللواء الركن طيار فالح محمد القحطاين الوكيل
املساعد للسياسات والشؤون االسرتاتيجية يف وزارة
الدفاع يف كلمة ألقاها بالنيابة عن معايل محمد بن
أحمد البواردي ،وزير الدولة لشؤون الدفاع ،أن جهود
مواجهة األزمات والكوارث تعد أساسية الستمرار
حالة االستقرار حتى يف أشد األوقات صعوبة ،ومل
يعد ممكناً اآلن يف ظل تطور تكنولوجيا االتصال
مواجهة وإدارة األزمات والكوارث دون وجود ذراع
إعالمية نشطة واستباقية ،خاصة أن اسرتاتيجيات
مواجهة األزمات ال تخلو من التأكيد عىل محورية
البعد اإلعالمي ودوره املهم واألسايس ،الذي ال ميكن
االستغناء عنه ،فالرسائل التي تصل الرأي العام
قبل وأثناء األزمات هي التي تسطيع العبور بأفراد
املجتمع إىل بر األمان .وقال :يف حال إخفاق وسائل
اإلعالم يف تأدية دورها فإن هذا قد يعرض األمن
الوطني للتهديد ،إذ يفتح الباب أمام ترويج الشائعات
عىل مواقع التواصل االجتامعي ،وهز ثقة املواطنني
واملقيمني بقدرة الدولة عىل مجابهة األزمات ،وتتحول
الحالة الطارئة إىل أزمة وفوىض يصعب التعامل معها
أو السيطرة عليها.
اإلعالم الوطني رسالة
ومنهجية
وناقشت الجلسة األوىل للملتقى اإلعالمي للمخاطر
والتهديدات ،مبشاركة سعادة الدكتور عيل بن متيم،
مدير عام أبوظبي لإلعالم ،واملقدم يوسف جمعة
الحداد ،رئيس شعبة اإلعالم العسكري ،رئيس تحرير
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يوسف الحداد وعيل بن متيم متحدثني يف الجلسة األوىل
مجلة درع الوطن يف القوات املسلحة ،أهمية اإلعالم
الوطني ،باعتباره رسالة ومنهجية تهتم بها الدول،
باعتباره مكسباً للدول ،وأهمية الحفاظ عىل هذا
اإلعالم لألجيال القادمة.
وأوضح سعادة الدكتور عيل بن متيم ،يف بداية
مداخلته أن «املنظومة اإلعالمية» عبارة عن منهج
عمل إعالمي متكامل يشرتك يف وضعه خرباء اإلعالم
ومفكرون وباحثون يف الرتبية والثقافة واالجتامع
والتاريخ والقانون ،وممثلون عن القطاعني العام
والخاص .وتقوم املنظومة عىل التضافر املعريف،
وتهدف إىل بناء حالة من االنسجام والتكامل بني
املنصات اإلعالمية التقليدية والجديدة عىل نحو
تتوزع فيه املهام واألدوار مبا يحقق االسرتاتيجية
اإلعالمية.
إعالمنا الوطني يعزز الهوية

جمال محمد الحوسني
نتطلع ألن تقوم مؤسساتنا
اإلعالمية بدورها المحوري
في التصدي للحمالت
التي تستهدف أمن الوطن
وقال :أثبت إعالمنا الوطني كفاءة كبرية يف التعامل
وأسس
مع هذه التطورات املختلفة بكل موضوعيةّ ،
مدرسة إعالمية تتسم باملهنية واالحرتافية ،وتعتمد
عىل الشفافية واملصداقية واملوضوعية.
وأضاف «إن رسالة إعالمنا الوطني ،مل تعد تقترص
فقط عىل إيصال الحقيقة إىل املتلقني أوالً بأول ،أو
إبراز الوجه الحضاري لإلمارات إىل العامل الخارجي،
وإمنا أيضاً العمل عىل تعزيز الهوية الوطنية،
وترسيخ قيم الوالء واالنتامء يف نفوس أبنائنا من
الجيل الجديد والشباب ،خاصة يف هذه املرحلة
الدقيقة من تاريخ املنطقة ،التي تتعاظم فيها
املخاطر والتحديات ،سواء كانت سياسية أو أمنية أو
ثقافية أو مجتمعية».

بدوره ،أوضح املقدم ركن يوسف جمعه الحداد
رئيس شعبة االعالم العسكري رئيس تحرير مجلة
درع الوطن خالل أعامل الجلسة أن صناعة اإلعالم
شهدت يف اآلونة األخرية تطورات غري مسبوقة،
أفرزت تحديات ضخمة لإلعالم الوطني ليس عىل
صعيد مواكبة التطور التقني والتكنولوجي الحاصل
يف هذا القطاع الحيوي ،ولكن عىل صعيد رسالة
اإلعالم ومنهجه يف التعامل مع هذه التطورات،
ومدى قدرته عىل االستمرار يف القيام بدوره الذي
اإلمارات حقق���ت إنجازات كبيرة
يحافظ عىل الهوية الوطنية ،وصونها من التأثريات
بمجال االتصال الحكومي
الثقافية والحمالت اإلعالمية املغرضة التي تستهدفها
ناقشت الجلسة الثانية للملتقى أهمية التوعية
عىل مدار الساعة.

اإلعالمية يف مجتمعات متعددة اللغات ،وأبرز
التحديات التي يتعرض لها اإلعالم ،وأهمية
تنسيق الجهود بني اإلعالم واألمن يف مواجهة
التحديات الحالية .وذلك مبشاركة سوسن الشاعر
صحفية وإعالمية بحرينية ،ونوف تهلك مستشارة
األمني العام ملجلس الوزراء.
وأكدت سوسن الشاعر عىل أهمية رسعة إيصال
الرسالة ألفراد املجتمع ضامناً لتأمني األمن ،وذلك
عرب مختلف وسائل التواصل ،حتى الحديث
منها للوصول لكافة رشائح املجتمع ،مشرية إىل
أن التواصل االجتامعي أصبح يشكل خطرا ً ،ومن
املمكن أن تتسبب حسابات فردية يف حدوث
كوارث وبلبلة يف املجتمعات.
وقالت :املجتمعات العربية ال متتلك االستعداد
الكايف للتعامل مع األزمات ،ومل تتعلم من
الدروس املحيطة يف املنطقة ،مشرية إىل أنها
محلياً قادرة عىل خلق وحدة صف وخطاب
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عبد العزيز الخميس ومحمد املال يف الجلسة الثالثة الخطاب اإلعالمي
رسمي ،لكن عىل املستوى الدويل ،نقر بالفشل،
وليس لدينا التواصل الذي يرقى لحجم التحديات
التي نواجهها استعدادا ً ملا قبل وأثناء وبعد
حدوث األزمة.
الخطاب اإلعالمي
وذكرت أهمية التدريب عىل رسعة وصول
الحقيقة ،وذلك باستغالل منصات التواصل وتناولت الجلسة الثالثة للملتقى الخطاب
االجتامعي ،التي ميتلكها شباب إماراتيون اإلعالمي باعتباره أهم وسيلة إعالمية ،بالرغم
ومقيمون يف الدولة ميتلكون مئات اآلالف من من أن البعض يعتربه متغريا لكنه يحتفظ بقيم
معينة ،وذلك مبشاركة اإلعالمي الكويتي محمد
املتابعني من فئات عمرية مختلفة.
وأشارت نوف تهلك ،إىل أن دولة اإلمارات حققت أحمد املال ،وعبدالعزيز الخميس صحفي سعودي
إنجازات كبرية يف هذه املسألة من خالل االتصال وباحث يف شؤون الرشق األوسط.
الحكومي ،والذي تم تشكيله وصياغته للمستقبل .وأوضح محمد املال أن الوقت الحايل يف حالة
فالقيادة يف دولة اإلمارات تنظر للمستقبل حرب إعالمية ،يتم طبخها يف مواقع التواصل
وتوجهاته دامئاً ،الفت ًة إىل أن مكتب اتصال حكومة االجتامعي ،والتي تعترب بسيطة يف تقنيتها ،لكنها
اإلمارات عمل منذ تشكيله عىل بناء نظام أسايس حاولت ترسيخ فكر لدى أفراد املجتمعات العربية
من شأنه تحقيق التكامل الداخيل بني املؤسسات ،بأنهم يعانون الظلم ،الفساد ،وعليهم تبديل
الوزارات والهيئات واملجالس .وتم تحديد املعايري
فيه ،وحالياً يوجد أكرث من  200متحدث رسمي
لحكومة دولة اإلمارات.

السلطة وتبديل أنظمة الحكم.
وأشار إىل أن دولة اإلمارات بدأت صناعة اإلعالم
الحقيقي عندما كشفت زيف اإلخوان ،وبدأت
الفكرة تكرب يف مواقع التواصل االجتامعي.
وأوضح ،أن الصحف األجنبية تنرش أخبار العرب
بصورة سيئة ،وذلك عرب إعالميني صنعتهم دول
الخليج وملعتهم وما إن ذهبوا للخارج بدؤوا
بالهجوم عىل الدول الخليجية ،مؤكدا ً أهمية أن
يلتفت صناع القرار إىل أبناء الوطن ودعمهم
وخلق جيل إعالمي حقيقي ،واالستثامر يف
شباب الوطن.
من جانبه ،أشار عبدالعزيز الخميس ،إىل وجود
قصور يف التواصل مع الرأي العام الدويل ،وأن
األزمات هي الفرص الحقيقية لتصحيح األوضاع،
ويجب االستفادة منها وعدم الخضوع لها،
بل مواجهتها بكل قوة ،الفتاً إىل عدو التحالف
العريب ،الذي بات يعتمد عىل اإلعالم بعد فشله
يف املجاالت األخرى ،من أجل هدم استقرار الدول
الداخيل وهدم التحالف.
ولفت إىل أن اإلعالم جزء مهم لتأمني االستقرار،
وهناك حاجة لصياغة رأي عام داخيل قوي يفند
الشائعات ،فاإلعالم يعاين افتقاده للمعلومة،
وهذا ما متت مالحظته يف ردود األفعال األخرية،
فاإلعالمي ال علم لديه حول ما يدور يف الساحة،
واألجهزة الحكومية ال تساعد ،وليس هناك
شفافية يف النقل ،وهناك فقدان للعمل املوحد.
لذلك يجب توفري أجهزة ومتحدثني رسميني للرد
عىل جميع األسئلة ،مؤكدا ً عىل أن إدارة األزمة
اإلعالمية تعتمد عىل املعلومة ،والتواصل مع
صناع القرار واإلعالميني والصحفيني.
وأشار إىل أن كل ما تتعرض له اململكة العربية
السعودية من تآمر عليها من إعالميني غربيني،
مدعومني من قطر ،بتمويل مل يقترص فقط عىل
فرتة املقاطعة ،بل امتد إىل فرتة عز العالقات
الجيدة معهم ،وكانت قطر تدعم املعارضات
الخليجية ،وتدعم اإلعالميني ضد السعودية،
وتدعم الحمالت املوجهة ضد ويل العهد
السعودي ،ألن أكرث من ميلكون هذه املواقع التي
تهاجم السعودية هم خريجو الجزيرة ،وال يزالون
يتسلمون رواتبهم منها ،إىل جانب دفع الرشاوى
للصحفيني الغربيني.
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بمشاركة إماراتية متخصصة في مجال الطيران والخدمات األمنية

إنطالق معرضي «  » SNSRو «البحرين
للطيران » 2018

تشارك أكثر من  100شركة من جميع أنحاء العالم في «المعرض السعودي الدولي لألمن الوطني والوقاية من
المخاطر» الذي يقام بين  4و  6تشرين الثاني (نوفمبر)  2018في مدينة الرياض ،برعاية وحضور وزير الداخلية في
المملكة العربية السعودية األمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ،وبإشراف وزارة الداخلية
إقباال كبيراً
ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني والقطاعات األمنية ذات العالقة .ويتوقع أن يشهد المعرض
ً
من أهم الشركات المحلية والعالمية.

تغطية :حسين علي المناعي

ويع ّد املعرض الذي تنظمه رشكة «ريد سنيدي
للمعارض» بدعم من رشكة «ريد للمعارض» ،الحدث
األول من نوعه يف اململكة ،ويتضمن جدول أعامله
جلسات نقاشية يقدمها نخبة من الخرباء حول
مستقبل العديد من القضايا ،ومنها :أمن الحدود،
أمن الحج ،املدن الذكية واآلمنة ،مكافحة اإلرهاب،
حامية البنية التحتية الحيوية واألمن السيرباين .كام
يتم خالله تكريم املشاركات املبتكرة واملتميزة تحت
مظلة جوائز االبتكار يف حفل خاص.
دور االبتكار في األمن الوطني
وسيعرض «املعرض السعودي الدويل لألمن الوطني
والوقاية من املخاطر» ،وهو الحدث األول من نوعه

يف اململكة ،برنامجاً مدته يومان ،حيث يتضمن
العديد من ورش العمل التي سيتم تقدميها من قبل
خرباء يف قطاع األمن ،وستتناول هذه الورش املشهد
املستقبيل للعديد من القضايا الرئيسية ،هي دور
االبتكار يف األمن الوطني ،وقد تم تخصيص العديد
من ورش العمل والندوات والعروض الحية التفاعلية
التي تحايك االبتكار ،وإثرائه عرب البحث عن أحدث
االبتكارات ،أفضل املامرسات ومهارات التنمية ،كام
سيقدم املعرض جوائز االبتكار لـ  10رشكات عارضة
مؤهلة للفوز من  7دول ،وقد تم تقسيم ا الجوائز
وفق  5فئات وهي (الواقع االفرتايض واملعزز -
الكشف عن الطائرات بدون طيار -األنظمة الغري
مأهولة والروبوتات  -إدارة الجرمية الرقمية واألدلة

الجنائية الرقمية  -النظم املتصلة واملعدات األمنية
الذكية) وجائزة «فخر األمة» التي ستمنح ألفضل
رشكة سعودية من حيث االبتكار.
فعالية “مركز مراقبة المدينة اآلمنة”
يستضيف املعرض فعالية «مركز مراقبة املدينة
اآلمنة» والذي ميثل منصة مبتكرة ،لعرض أحدث
التقنيات األمنية حيث يقدم هذا املرشوع محاكاة
هي األوىل من نوعها يف اململكة لعلميات االستجابة
للكوارث ،حيث يعرض معدات مصممة خصيصاً
لهذه الغاية إضافة إىل حلول غرفة املراقبة والتحكم.
وسيشهد املعرض مجموعة من اجتامعات الطاولة
املستديرة تضم عدة قطاعات إسرتاتيجية ،مبا يف
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ذلك األجهزة الحكومية املختصة ،والرشكات الرائدة
يف املجال األمني لتبادل الخربات ،وأفضل املامرسات
العاملية ،ومناقشة أوجه التعاون ،وعقد رشاكات
إسرتاتيجية.
مشاركة  20شركة إماراتية
رائدة في مجال األمن والوقاية
وتشارك دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ممثلة بـ
«مجلس اإلمارات للرشكات الدفاعية» يف املعرض،
وتسعى الرشكات اإلماراتية إىل تعزيز سبل التعاون
األمني والوقايئ بني البلدين ،عرب إتاحة املجال لتبادل
الخربات األمنية والوقائية وعرض أحدث التطورات
يف الصناعات املرتبطة باألمن الوقايئ .وتستعرض يف املجاالت كافة».
 20رشكة إماراتية رائدة يف مجال األمن والوقاية يف وتأيت هذه املشاركة من قبل الرشكات اإلماراتية
جناح ضخم ،أحدث املنتجات والخدمات املتعلقة عرب مجلس اإلمارات للرشكات الدفاعية بهدف
باألمن الوطني والوقايئ ،مبا يف ذلك املركبات ،أنظمة تعزيز سبل التعاون األمني والوقايئ بني اإلمارات
الطريان ،أنظمة الذخائر ،السفن البحرية ،االتصاالت ،والسعودية ،وإتاحة املجال لتبادل الخربات األمنية
الصيانة والتصليح ،األمن السيرباين ،الدعم اللوجستي والوقائية وعرض أحدث التطورات يف الصناعات
والتطوير التقني .وميتد هذا الجناح عىل مساحة املرتبطة باألمن الوقايئ.
ومن املقرر أن تستعرض الرشكات اإلماراتية الرائدة
 1200مرت مربع من أرضية املعرض.
ويضم جناح اإلمارات الذي يرعاه مجلس التوازن يف مجال األمن والوقاية يف جناح ضخم ،أحدث
االقتصادي وينظمه مجلس اإلمارات للرشكات املنتجات والخدمات املتعلقة باألمن الوطني والوقايئ،
الدفاعية عددا ً من الرشكات التي سرتوج ملنتجاتها مبا يف ذلك املركبات ،أنظمة الطريان ،أنظمة الذخائر،
وتقنياتها الدفاعية واألمنية والوقائية الحديثة التي السفن البحرية ،االتصاالت ،الصيانة والتصليح،
ُصنعت يف اإلمارات.
األمن السيرباين ،الدعم اللوجستي والتطوير التقني.
وقال سيف عيل املرزوقي املدير التنفيذي للهوية وميتد هذا الجناح عىل مساحة  1200مرت مربع من
اإلعالمية واالتصال يف «مجلس التوازن االقتصادي» أرضية املعرض .وسيضم جناح اإلمارات الذي يرعاه
«إن مشاركتنا يف املعرض السعودي الدويل لألمن مجلس التوازن االقتصادي وينظمه مجلس اإلمارات
الوطني والوقاية من املخاطر تعترب مبثابة فرصة للرشكات الدفاعية عددا ً من الرشكات التي سرتوج
لعرض املبادرات واملنتجات والحلول التي تفتخر ملنتجاتها وتقنياتها الدفاعية واألمنية والوقائية
دولة اإلمارات العربية املتحدة بتصنيعها من أجل الحديثة التي ُصنعت يف اإلمارات ،ومن بينها :منر،
اإليفاء بالطلب املتزايد يف األسواق املحلية واإلقليمية كراكال ،بارج داينامكس ،كاليدوس ،أكادميية ربدان،
والعاملية عىل املنتجات والحلول الدفاعية األمنية مجموعة أطلس ،رشكة أبوظبي االستثامرية لألنظمة
والوقائية ،ويؤكد يف الوقت نفسه التعاون املتنامي الذاتية “أدايس” ،ورشكة الياه لالتصاالت الفضائية
بني كل من اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية “الياه سات” وغريها.
السعودية الشقيقة يف املجال األمني والوقايئ».
معرض البحرين الدولي
وأكد املرزوقي أن «اإلمارات العربية املتحدة قطعت
للطيران 2018
أشواطاً يف تطوير قطاع الصناعات الدفاعية واألمنية
والوقائية ،وأصبحت لديها منتجات ذات مواصفات تحت رعاية ملكية سامية من صاحب الجاللة امللك
عاملية نفخر بها» ،مؤكدا ً أن «حجم املشاركة من حمد بن عيىس آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه
قبل الرشكات اإلماراتية يف هذا املعرض يجسد الله ورعاه ،وبارشاف سمو الشيخ عبدالله بن حمد
خصوصية الرشاكة التي تجمع اإلمارات والسعودية آل خليفة املمثل الشخيص لجاللة امللك املفدى رئيس

اللجنة العليا املنظمة للمعرض ومبشاركة واسعة غري
مسبوقة من دول الخليج الشقيقة ،تتوي ًجا للعالقات
األخوية العميقة التي تربطها وسيستضيف معرض
البحرين الدويل للطريان  2018النسخة الخامسة
والذي يقام الفرتة بني  16 - 14نوفمرب  2018ست
من كربى الرشكات من اململكة العربية السعودية
املحلية املتخصصة يف مجاالت الطريان وهندسته
والتصنيع الحريب بد ًءا من الهيئة العامة للطريان املدين،
وآدامز لتقنيات الطريان املتقدمة والخطوط الجوية
السعودية ،والرشكة السعودية للصناعات العسكرية،
وسكاي برايم لخدمات الطريان السعودي الخاص
ورشكة ارامكو.
 14شركة إمارتية
أما بالنسبة لدولة االمارات املتحدة فستشارك 14
رشكة إمارتية يف جناح خاص للدولة من القطاعني
العام والخاص من بينهم رشكات متخصصة يف مجاالت
الطريان وهندسة اآلالت واملعدات الصناعية الحربية
بد ًءا من طريان أبوظبي «اتحاد» ،ورشكة أبوظبي
االستثامرية لألنظمة الذاتية ،واملركز العسكري
املتطور للصيانة واإلصالح والعمرة “أمروك” ،والرشكة
اإلماراتية لآلالت واملعدات الصناعية ،ورشكة األمارات
لألبحاث والتكنولوجيا املتقدمة القابضة ذ.م.م ،ومركز
اإلمارات التكنولوجي لالبتكار ،والفضاء اللوجستي
العاملي ذ.م.م «رشكة تابعة لرشكة اإلمارات للصناعات
ِ
العسكرية» ،وخدمات املالحة الجوية،
وماكس ُمس
للطريان ،ومجلة درع الوطن ،ورويال جت ،ومجلس
التوازن االقتصادي ،وكالة اإلمارات للفضاء ،ورشكة
االتحاد للطريان الهندسية.
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اإلمارات ستواصل مواقفها الثابتة والراسخة
في دعم ونجدة األشقاء في اليمن ،وتقديم
العون الالزم لهم بشتى أشكاله وأنواعه
لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات.
فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ وحاضر ومستقبل
مشترك ،وإن األحداث مهما تعاظمت لن
تثنينا عن القيام بواجبنا األخوي والديني
والعروبي واإلنساني تجاه أشقائنا في
اليمن ،بل على العكس ستزيدنا عزيمة وإصرار
لتحقيق قصة النصر كاملة.
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ً
مخيما
قذائف حوثية غادرة تستهدف
للنازحين في الخوخة
أن ميليشيا الحويث اإلرهابية املدعومة من إيران

فجع سكان مخيم بني جابر يف مديرية الخوخة
بالحديدة ،التابع ملركز امللك سلامن لإلغاثة واألعامل
اإلنسانية ،بسقوط  3قذائف حوثية عشوائية أودت
بحياة امرأة وأصابت عددا ً كبريا ً من قاطني املخيم

بإصابات خطرة ،فيام ال يزال املركز يتابع التطورات
مع السلطة املحلية اليمنية.
وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف
دعم الرشعية يف اليمن» العقيد الركن تريك املاليك

قامت باستهداف مخيم لالجئني بعدد من القذائف
يف بني جابر مبديرية الخوخة جنوب محافظة
الحديدة،وأوضح أن قوات التحالف وقفت وستقف
عىل الدوام مع الشعب اليمني الشقيق ،لعودة
حكومته الرشعية.
وأكد املاليك أن قوات التحالف تطالب األمم
املتحدة ومنظامتها،بإدانة جرائم ميليشيا الحويث
بحق اإلنسانية والشعب اليمني.
وأوردت وكالة األنباء السعودية بياناً ملركز امللك
سلامن لإلغاثة ندّد فيه بهذه الجرمية البشعة
التي مل ترا ِع مبادئ حقوق اإلنسان وال القانون
اإلنساين الدويل .وشهدت الجرية الحوثية إدانات
دولية من قبل عدد من الهيئات واملنظامت .كام
أدانتها الحكومة اليمنية الرشعية اوعتربتها انتهاكاً
سافرا ً لحقوق اإلنسان ،ودعت املجتمع الدويل إىل
محاسبة امليليشيا عىل جرامئها.

التحـالــف يسـيطــر على درون حوثيــة مفخخــــــــــ

سيطرت الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات من دون طيار مفخخة تابعة مليليشيات ومواصفات إيرانية ،ومن ثم إنزالها ،حيث كانت
املسرية ،التابعة للتحالف العريب ،عىل طائرة الحويث اإلرهابية من نوع «قاصف »1بخصائص محملة باملتفجرات ومتوجهة إىل مواقع تابعة
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«التحالف» يدفع بتعزيزات كبيرة للحديدة
دفعت قوات الجيش اليمني وقوات التحالف
العريب ،بتعزيزات عسكرية كبرية إىل جبهات
الساحل الغريب استعدادا ً لخوض عمليات
عسكرية كربى ،تزامنت مع إطالق نداءات
تحذيرية من التحالف للسكان بالحديدة من
تجنب مناطق املواجهات.
وأكدت مصادر عسكرية يف الساحل الغريب ،أن
وحدات كبرية من القوات السودانية العاملة يف
اليمن ضمن قوات التحالف العريب وصلت إىل
جبهة الحديدة لتعزيز القوات املتواجدة هناك
بهدف استكامل تحرير بقية املناطق التي ال تزال
تحت سيطرة عنارص ميليشيا الحويث اإليرانية.
وأوضحت املصادر أن التعزيزات الجديدة تضم
أعدادا ً كبرية من أفراد القوات املسلحة السودانية
وآليات عسكرية ،كاشفة أنها ستشارك يف املعارك
الدائرة جنوب مدينة الحديدة ومدخلها الرشقي.
يف غضون ذلك وصلت قوات جديدة من «ألوية
العاملقة» إىل الساحل الغريب لتعزيز القوات

املتواجدة عند التخوم الجنوبية والرشقية
للمدينة ،وطبقاً للمصادر فإن هذه القوات
سوف تشارك إىل جانب القوات املتواجدة يف
عمليات متشيط متواصلة لتعقب ما تبقى من
جيوب امليليشيا يف املزارع واألحراش مبناطق رشق
«الدريهمي والتحيتا وبيت الفقيه وحيس».
يف السياق وزعت قوات الجيش الوطني وقوات
التحالف العريب منشورات تحذيرية ونداءات
لسكان مدينة الحديدة ،وتحديدا ً السائقني
ومستخدمي الطريق الرابط بني الحديدة وصنعاء

لالبتعاد عن املنطقة الواقعة بني دوار مطاحن
البحر األحمر ومثلث «كيلو  »16رشقي مدينة
الحديدة .وحملت إحدى املنشورات خريطة
للمنطقة التي تم التحذير من االقرتاب منها،
وذلك من أجل الحفاظ عىل سالمة السكان،
وحتى ال يكونون عرضة للنريان العشوائية التي
تطلقها امليليشيا االنقالبية.
ودعت املنشورات أبناء مدينة الحديدة إىل عدم
االنصياع للميليشيا الحوثية أو القتال يف صفوفها
مشددة عىل أن سالمة السكان والحفاظ عىل
أرواحهم وممتلكاتهم هي أولوية لدى قيادة
قوات التحالف ،وأوضحت يف منشوراتها أن ما
تقوم به ميليشيا الحويث يف مدينة الحديدة من
تدمري للطرق والبنية التحتية وتقطيع أوصال
املدينة والتضييق عىل أبنائها ما هو إال هدر
ملقدرات الشعب ،وأن ما تروج له امليليشيات
من انتصارات ال وجود لها إال يف إعالمها ووسائل
التواصل االجتامعي.

ــــــــــة فـــي الساحل الغربـــــي
للقوات اليمنية املوالية للرشعية املدعومة من
التحالف بالساحل الغريب لليمن .واكتشفت الفرق
املختصة خالل فحص مكونات الطائرة املسرية،
كمية كبرية من املواد املتفجرة كانت معدة
الستخدامها ضد أهداف منتخبة يف محاوالت
يائسة من ميليشيات الحويث اإلرهابية لتحقيق
انتصارات وبطوالت وهمية لرفع الروح املعنوية
االنهزامية لعنارصها ،وذلك عىل وقع خسائرها
وانكساراتها املتالحقة يف الساحل الغريب.
تجدر اإلشارة إىل أن استمرار التسليح اإليراين
للميليشيات الحوثية يف اليمن يعد مخالفاً لقرار
مجلس األمن رقم  2216الصادر يف أبريل 2015
وينص عىل حظر توريد األسلحة إىل املتمردين
ما يثبت تورط النظام اإليراين وانتهاك القرار
بدعم امليليشيات االنقالبية بالصواريخ الباليستية

والطائرات من دون طيار.
إىل ذلك ،لجأت ميليشيات الحويث اإلرهابية يف
مدينة الحديدة ،إىل تفخيخ عدد من األحياء
والطرقات الواصلة إىل مركز املدينة يف محاولة
منها إلعاقة قوات املقاومة املشرتكة والتحالف
العريب من التقدم لتحرير املدينة .وقال مصدر
محيل إن مسلحني حوثيني أجربوا سكان عدد من
أحياء الجنوبية يف الحديدة عىل مغادرة منازلهم
لتفخيخ الطرقات ونصب آليات عسكرية تابعة
لهم ،موضحاً أن امليلشيات عملت عىل إغالق
األحياء الجنوبية وتحويلها إىل مناطق عسكرية.
وأشار املصدر أن ميليشيات قامت بزرع املئات
من األلغام والعبوات الناسفة يف أحياء قريبة من
خطوط املواجهات يف جنوب املدينة ،إىل جانب
وضع حواجز ترابية مفخخة ،موضحاً أن املتفجرات

الحوثية باتت تهدد حياة اآلالف من األرس التي
تحاول النزوح عرب تلك األحياء باتجاه مناطق
آمنة .وبحسب شهود عيان فقد اقتحمت عنارص
امليليشيات منازل يف أحياء «الربصة» وخلف هيئة
تطوير تهامة ،باإلضافة إىل اقتحام منازل يف مدينتي
القائد والضبيبي السكنيتني ،حيث متركز املسلحون
داخل املنازل إلجبار سكانها عىل املغادرة.
يف غضون ذلك ،قتل شقيقان ،بانفجار لغم أريض
كانت ميليشيات الحويث اإلرهابية زرعته يف منطقة
«يختل» شامل مدينة املخا الساحلية .وذكرت
مصادر محلية أن شقيقني كانا عىل منت دراجتهام
النارية قتال عندما انفجر بهام لغم زرعته ميليشيات
الحويث يف مزارع رشقي منطقة «يختل» .وأوضحت
املصادر أن الشقيقني فارقا الحياة عىل الفور ونقلت
جثتاهام إىل املستشفى مبدينة املخا.
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فندنا لألمم
المالكيّ :
المتحدة انتهاكات الحوثي
ثمنت منحة
ّ
السعودية بـ200
مليون دوالر للبنك
المركزي اليمني

اإلمارات تؤكد
ضرورة استعادة
األموال
المنهوبة من
الحوثي
دعا معايل الدكتور أنور قرقاش ،وزير الدولة
للشؤون الخارجية ،املجتمع الدويل إىل دعم
الريال اليمني عرب الضغط عىل ميليشيا الحويث
اإليرانية لتسلّم جزءا ً من  5إىل  6مليارات
دوالر تنهبها من دخل الدولة اليمنية .وأشاد يف
تدوين عىل «تويرت» بتوجيهات خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز بتقديم
مبلغ  200مليون دوالر منحة للبنك املركزي
اليمني.
ميدانياً ،سيطرت قوات املقاومة اليمنية
عىل أكرب مخزن أسلحة تابع مليليشيا الحويث
اإليرانية يف محافظة صعدة ،يف وقت واصلت
قوات الرشعية والتحالف العريب متشيط
منطقة الجاح مبديرية بيت الفقيه يف عملية
عسكرية ضمن إطار تحرير محافظة الحديدة.

أعلن الناطق باسم تحالف دعم الرشعية يف اليمن درجة الخطف ،فيام أشار إىل أن امليليشيا أطلقت
العقيد تريك املاليك ،أن التحالف وجه رسالة إىل أكرث من  200صاروخ باليستي من مناطق مينية
األمم املتحدة ف َّند فيها انتهاكات امليليشيا الحوثية ،مختلفة عىل اململكة .وشدد املاليك عىل أن محاولة
مجددا ً يف الوقت ذاته تأكيد التحالف والحكومة استهداف ميناء جازان بقوارب مفخخة ،لن متر
اليمنية عىل رفض تقرير الخرباء بشأن حقوق بدون حساب «وسيتم اتخاذ كافة اإلجراءات الرادعة
اإلنسان يف اليمن ،كاشفاً عن أن هناك ردا ً قانونياً حسب القانون الدويل ومحاسبة األشخاص املخططني
من التحالف سيتم تسليمه ملجلس حقوق اإلنسان واملنفذين لهذا العمل اإلرهايب» ،مبيناً أن الحوثيني
زرعوا مجموعة من األلغام البحرية يف عرض البحر
يف الجلسة الـ .39
وقال املاليك يف مؤمتره الصحايف األسبوعي من «األمر الذي يستهدف خط املالحة الدولية».
الرياض ،إن كل املنافذ يف اليمن تعمل بكامل وجدد املاليك تأكيد التحالف والحكومة اليمنية
طاقاتها االستيعابية ،مشددا ً عىل أنه ستكون هناك عىل رفض تقرير الخرباء بشأن حقوق اإلنسان يف
ممرات آمنة يف كل اليمن« ،ومن املفرتض أن تصل اليمن .وشدد املاليك عىل رضورة اتخاذ موقف أكرث
املساعدات إىل كافة املناطق يف اليمن ،عرب مركز رصامة مع انتهاكات امليليشيا .وقال املاليك إن جميع
امللك سلامن لإلغاثة».
أعامل امليليشيا الحوثية تزيد من معاناة الشعب
وأضاف أن جميع أعامل امليليشيا الحوثية تزيد اليمني .وأشار املاليك إىل أن قوات التحالف تتصدى
من معاناة الشعب اليمني ،الفتاً إىل أنها اقتحمت ملحاوالت الحويث عرقلة املالحة البحرية.
مخازن الربنامج العاملي للغذاء يف الحديدة ،ورسقت
انقسام
املساعدات ،كام استهدفت قوات الجيش اليمني
املتجهة للحديدة ،وعطلت الشاحنات ورسقت ما وأكد أن الحكومة اليمنية رفضت التمديد لخرباء
بها من مساعدات غذائية وأحرقتها يف املدن اليمنية .مجلس حقوق اإلنسان لعدم شفافيته ،معتربا ً أن
تقرير فريق خرباء حقوق اإلنسان باليمن يدل عىل
مضايقات
انقسام املجتمع املدين .وقال إن امليليشيا الحوثية
وأوضح أن املنظامت األممية يف اليمن تتعرض تزرع األلغام يف القرى واملنشآت الصحية ،فيام تعمل
إىل مضايقات من امليليشيا الحوثية ،وصلت إىل قوات التحالف العريب عىل تدمري قدرات امليليشيا.

39

وزراء إعالم التحالف يناقشون
مواجهة اآللة اإلعالمية للحوثيين

عقد وكالء وزراء إعالم الدول األعضاء يف تحالف دعم
الرشعية يف اليمن ،اجتامعاً يف الرياض ،ملناقشة سبل
تنسيق الجهود اإلعالمية وتقديم الدعم اإلعالمي
لدول التحالف.
وأوضح وكيل وزارة اإلعالم السعودية لإلعالم الخارجي
الدكتور خالد بن عبد القادر الغامدي ،أن االجتامع
يهدف إىل دعم الحكومة الرشعية اليمنية إعالمياً
ملواجهة اآللة اإلعالمية للحوثيني واإليرانيني يف املنطقة
والعامل ،واالتفاق عىل آلية لتفعيل الخطاب اإلعالمي
املشرتك لدول التحالف وتطوير قنوات التعاون
والتنسيق بينها ،وتطوير آليات مشرتكة ملواجهة
اإلعالم املعادي وتقديم الدعم للمؤسسات اإلعالمية
يف دول التحالف لتحقيق ذلك .ولفت الغامدي إىل
أن االجتامع يتزامن مع مرحلة مهمة متر بها األزمة
اليمنية ،بعد فشل مجلس حقوق اإلنسان يف اعتامد
مرشوع قرار مو ّحد بشأن األوضاع يف اليمن ،وذلك
يف ظل عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا
ولوكسمبورج وإيرلندا ،وإرصارها عىل عدم مراعاة
املالحظات التي قدمتها الدول املعنية عىل تقرير
فريق الخرباء الدوليني واإلقليميني ،وما تضمنه من
مغالطات وثغرات واضحة ،فضالً عام تضمنه من
توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس األمن
املتعلقة باليمن .وأشار إىل أن اعتامد مجلس حقوق
اإلنسان لقرار متديد العمل لفريق الخرباء الدوليني

باليمن ملدة عام جاء بعد انقسام واضح ،حيث تم
متريره مبوافقة أقل من نصف أعضاء املجلس ،وذلك
لكونه مل يتأسس عىل موافقة الدولة املعنية ذاتها،
ومبا ال يحرتم الحق السيادي لها يف إبداء موافقتها
عىل التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل
مبارش أوضاع حقوق اإلنسان عىل أراضيها.
تمسك
ّ
وأكد الغامدي أن املجموعة العربية متسكت بناء
عىل ذلك بطرح مرشوع قرار تدعو فيه مكتب
املفوض السامي ملواصلة تقديم املساعدة الفنية وبناء
القدرات للحكومة اليمنية الرشعية واللجنة الوطنية
اليمنية للتحقيق تحت البند العارش من أجندة عمل
مجلس حقوق اإلنسان ،حيث تم اعتامده بتوافق آراء
الدول األعضاء باملجلس ،وحاز عىل موافقة الدولة
املعنية وإبداء استعدادها للتعاون يف تنفيذه.
من جهته ،و ّجه املدير التنفيذي لوكالة أنباء اإلمارات
ممثل الدولة يف االجتامع ،محمد جالل الرييس ،الشكر
للمملكة العربية السعودية عىل استضافتها للفعاليات
وعىل كرم الضيافة ،منوهاً بأن االجتامع مثمر ويهدف
إىل االتفاق عىل آليات مشرتكة لتفعيل الخطاب
اإلعالمي املشرتك لدول التحالف العريب ،والتنسيق
بينها يف سبيل نرش الحقيقة والدور اإليجايب لجهود
التحالف لنرش االستقرار واألمن يف ربوع اليمن.

رصد سفينة
إيرانية مشبوهة
قرب سواحل
اليمن
رصدت وسائل إعالم عربية سفينة
«سافيز» اإليرانية املتوقفة منذ  3أعوام يف
املياه الدولية بالبحر األحمر بالقرب من
السواحل اليمنية .السفينة اإليرانية ،التي
متارس نشاطاً عسكرياً تحت غطاء تجاري،
سبق أن نقلت خرباء من إيران إىل اليمن.
«سافيز» مسجلة لدى املنظمة البحرية
الدولية التابعة لألمم املتحدة ،وترسو يف
مياه البحر األحمر منذ  3سنوات ،وتبعد
عن السواحل اليمنية مسافة  87ميالً
بحرياً .هذا النوع من السفن الذي يبلغ
طوله  150مرتا ً ،جهز بأربعة رشاشات
من عيار  50عىل غرار تسليح السفن
العسكرية ،أخفيت من قبل عنارص
السفينة.
وتحمل السفينة عىل متنها زورقني
عسكريني ،وأكرث من  16جهازا ً متعدد
األغراض ،ما بني رادارات مسح سطحي
وجوي ،وأجهزة تنصت ورصد ،وكذلك
منظومة اتصاالت عسكرية متطورة
وفضائية ،ما ال يتواءم مع طبيعة عمل
السفن التجارية.
وبحسب قناة العربية أن أحد الزورقني
العسكريني تحرك من«سافيز» ،مرسعاً
باتجاه سفينة إيرانية تجارية أخرى اسمها
«أرزين» ،استلمت شحنة مشبوهة بحجم
كبري ووزن ثقيل ونقلتها إىل«سافيز».
ويعترب بقاء «سافيز» يف عرض البحر لهذه
املدة أمرا ً غري مألوف ،بحسب أنظمة
املالحة البحرية الدولية املنظمة لحركة
السفن ،كونها ليست من نوع سفن الحفر
تحت البحر أو سفن األبحاث.
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اإلمارات أكبر دولة مانحة في تقديم المساعدات اإلنسانية الطارئة

أيادي الخير اإلماراتية في اليمن ..عطاء بال حدود
تتواصل إشادات املجتمع الدويل مبا تبذله يد الخري
اإلماراتية يف دعم ومساندة األشقاء يف اليمن ،وهو
واضح أكدته أخريا ً خدمة التتبع املايل (،)FTS
دو ٌر ٌ
بعد الكشف عن حصول الدولة عىل املركز األول
عاملياً ،بصفتها أكرب دولة مانحة يف مجال تقديم
املساعدات اإلنسانية الطارئة للشعب اليمني
الشقيق للعام  2018كمساعدات بتنفيذ مبارش.
وقدمت دولة اإلمارات مساعدات إىل اليمن منذ
بداية عام  2018بلغت  1.24مليار دوالر ،من
ضمنها  466.5مليون دوالر أمرييك كاستجابة لخطة
األمم املتحدة اإلنسانية لليمن ،و 222.1مليون
دوالر أمرييك كمساعدات إنسانية طارئة مبارشة.

«الهالل األحمر» تنظّ م العرس الجماعي
الثامن في اليمن
واصلت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت تنظيم
األعراس الجامعية التي و ّجه بها صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،لدعم استقرار
الشباب اليمني ،التي يستفيد منها آالف الشباب يف
املحافظات اليمنية املحررة .ويف هذا اإلطار ت ّم تنظيم
الزواج الجامعي الثامن يف محافظة شبوة ،واستفاد
منه  200شاب وفتاة ،بحضور عدد من املسؤولني
اليمنيني ووفد الهيئة الذي أرشف عىل مراسم الزواج
والرتتيبات الخاصة به ،إىل جانب العرسان وأرسهم
ومعارفهم وجمع غفري من أهايل املحافظة.
وقال األمني العام للهيئة الدكتور محمد عتيق
الفالحي ،إن األعراس الجامعية تجسد نظرة اإلمارات
الشمولية الحتياجات الساحة اليمنية من الدعم
واملساندة ،وتؤكد اهتامم الدولة وقيادتها بتوفري
سبل االستقرار االجتامعي والنفيس للشباب اليمني
الذي يقع عليه عبء التنمية واإلعامر يف اليمن،

لذلك البد من رعايتهم والعناية بهم وتيسري أمورهم
وعىل رأسها تهيئة الظروف املالمئة الستقرارهم،
مشريا ً إىل أ ّن الزواج يعد من أهم عوامل االستقرار
املنشود أل ّن فيه صالح األرسة واملجتمع وصامم أمان
للشباب .وأكّد الفالحي أ ّن الهيئة تعمل وفق خطة

مدروسة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،بتنظيم األعراس الجامعية
يف اليمن برعاية سموه ،ومتابعة سمو الشيخ حمدان
بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي يف منطقة
الظفرة رئيس هيئة الهالل األحمر اإلمارايت.
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افتتاح ثانوية في أبين وأخرى في تعز

اإلمارات تنعش التعليم في المحافظات المحررة
تواصل دولة اإلمارات دعمها لقطاع التعليم يف
املحافظات اليمنية املحررة ،ضمن جهودها الرامية
إىل تطبيع األوضاع يف هذه املحافظات والتخفيف من
معاناة املواطنني.
وبدأت دولة اإلمارات دعمها للتعليم عقب تحرير
العاصمة املؤقتة عدن يف شهر يوليو  2015من خالل
إعادة ترميم وصيانة كامل مدارس عدن  154مدرسة
ثم االنتقال إىل املحافظات املجاورة لرتميم وتأهيل
املدارس فيها ،ضمن عملية شاملة شملت إعادة
تأهيل وتوفري األثاث املدريس وأجهزة الحاسوب وعمل
مظالت يف الساحات املدرسية.
تواصل إعادة تأهيل المدارس
واستمرارا ً لتلك الجهود التي ساهمت يف إنعاش
العملية التعليمية وانتظامها طوال السنوات املاضية،
توسعت إىل محافظات جديدة بينها تعز والحديدة،
حيث دشنت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت افتتاح
مدرسة  26سبتمرب بتعز بعد استكامل عمل الرتميم
عىل مدى أشهر ،وذلك بعد أن تعرضت هذه املدرسة
للقصف والدمار وخروجها من دائرة العمل الرتبوي
منذ األعوام الثالثة املاضية بسبب قصف امليليشيا.
ويف محافظة أبني افتتح ممثل هيئة الهالل األحمر
اإلمارايت املهندس سعيد آل عيل ومعه محافظ
محافظة أبني اللواء أبو بكر حسني يوم السبت املايض
ثانوية الصديق بزنجبار بعد إعادة تأهيلها بتمويل
إمارايت إثر تعرضها لدمار كبري بسبب قصف ميليشيا
الحويث لها أثناء اجتياحها املدينة.
إشادة
وأشاد محافظ أبني برسعة اإلنجاز الذي بذله فريق
الهالل اإلمارايت ،وخاطب الطالب قائالً :كنا يف هذه
الثانوية قبل أشهر وكانت مدمرة جزئياً بفعل الحرب،
واليوم نسلمكم هذه الثانوية بحلتها الجديدة مع كل
ملحقاتها.
وأثنى املحافظ أبني عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة
التي كان لها الفضل يف تحرير أبني من ميليشيا الحويث
والجامعات اإلرهابية وضحت بخرية رجالها يف سبيل

تطهري املحافظة ،واليوم تساهم بشكل كبري عرب ذراعها
اإلنسانية الهالل األحمر اإلمارايت يف تحرير املحافظة
من كافة أشكال املعاناة ،من خالل تقديم املساعدات
الزي والحقيبة المدرسية
الغذائية واملشاريع الخدمية والتنموية.
من جانبه أشاد عبد الواسع شداد مدير عام مكتب وقامت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت بتوفري الزي
الرتبية والتعليم مبحافظة تعز ،بالدور الريادي الذي املدريس والحقائب املدرسية لكافة الطالب يف
تقدمه هيئة الهالل األحمر اإلمارايت يف الجانب الرتبوي املحافظات املحررة ،وذلك بهدف استمرار العملية
التعليمية ومنع توقفها ،ال سيام يف ظل الظروف
بتعز.
وقال إن العمل يف مدرسة  26سبتمرب أمنوذج مصغر االقتصادية التي يعاين منها اليمن مع استمرار انهيار
للعديد من املدارس التي حظيت باهتامم الهالل سعر رصف العملة املحلية ،حيث أشاد وزير الرتبية
األحمر اإلمارايت وإعادة هذه املدارس للعمل الرتبوي والتعليم عبد الله سامل ملليس بهذه املنحة ،وقال إن
وتطبيع الحياة فيها بعد توقفها عن العمل ملدة  3هذه املبادرة اإلنسانية التي جاءت نتيجة للمعاناة
سنوات من الحرب والدمار الذي شنته ميليشيا التي بسببها اتخذنا قرارا وزاريا بتعليق االلتزام بالزي
املدريس حتى تتحسن األوضاع املعيشية للمواطنني
الحويث.
يف اليمن ،ووصل صدى هذا القرار الوزاري إىل رئيس
طباعة الكتاب المدرسي
الهيئة العليا للهالل األحمر اإلمارايت والذي سارع
وحرصاً من دولة اإلمارات عىل إنجاح العملية التعليمية التخاذ هذه املبادرة اإلنسانية.
يف ظل استمرار سيطرة امليليشيا عىل مقدرات الدولة
أثر نفسي
يف العاصمة صنعاء ،وتعطيل مطابع الكتاب وهو
ما كان له اثر سلبي ،دعمت دولة اإلمارات مرشوع قال وزير الرتبية والتعليم عبد الله سامل إن منحة
طباعة الكتاب املدريس ،حيث وقعت املؤسسة العامة الهالل األحمر اإلمارايت بتقديم الزي والحقيبة املدريس
ملطابع الكتاب املدريس يف اليمن ورشكة مسار للطباعة للتالميذ سيكون لها أثر نفيس لدى الطالب وذويهم،
التابعة ملؤسسة ديب لإلعالم ،عىل مذكرة تفاهم تقيض وتساهم يف استمرار العملية التعليمية عىل أكمل
بطباعة أعداد من الكتاب املدريس اليمني.
وجه.
وتم توقيع املذكرة خالل زيارة قام بها الوفد املشرتك
من وزارة الرتبية والتعليم واملؤسسة العامة ملطابع
الكتاب املدريس ملدينة ديب.
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قوات الجيش الوطني تحرر سلسلة جبال العظيدة في باقم بمحافظة صعدة

«ثورة الجياع» تعصف بالحوثي..
شهدت صنعاء وتعز هبة مينية ضد ميليشيا
الحوثيني ،حيث خرج اآلالف لالحتجاج عىل
تردي األوضاع االقتصادية واملعيشية ،ما خلق
هلعاً يف صفوف امليليشيا التي لجأت إىل
أسلوب االختطاف ،حيث اختطفت العرشات
من املتظاهرين بينهم  18طالبة تم نقلهن إىل
معتقالت غري معروفة.
كام أغلقت ميليشيات الحويث جامعة صنعاء،
ونرشت الدبابات واملدرعات يف محيطها لرتهيب
الطلبة .وبالتزامن ،متكنت قوات الجيش الوطني
يف محور علب من تأمني سلسلة جبلية جديدة
مطلّة عىل مركز مديرية باقم ،شامل محافظة
صعدة.وتعيش ميليشيا الحويث حالة رعب
غري مسبوقة يف صنعاء ،حيث كثفوا من نرش وال يزال آالف من عنارص امليليشيا منترشين
عنارصهم املسلحة يف مختلف األحياء والشوارع .يف املدينة بالزي العسكري واملدين ،معززين

بالدوريات واملدرعات ويغلقون الشوارع املؤدية
إىل ميدان التحرير.

حضرموت بدعم اإلمارات تخرج دفعة أمن ثانية

شهدت محافظة حرضموت ،جنوب رشق اليمن
حفل تخرج الدفعة األوىل من قوات األمن والرشطة
ضمن الربنامج التدريبي الذي متوله اإلمارات
العربية املتحدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية
اليمنية ويستمر ملدة  10أشهر ويستهدف نحو ألف
من رجال األمن والرشطة من ساحل حرضموت.
وأقيم الحفل يف املكال بحضور محافظ حرضموت
قائد املنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج
ساملني البحسني ،وقائد قوات التحالف العريب
العميد عيل سيف الكعبي وقيادات عسكرية

وأمنية .وقدمت وحدات من الخريجني استعراضا
عسكريا وأمنيا عكس القدرات القتالية.
وأكد محافظ حرضموت أن تخرج الدفعة األوىل
لرجال األمن والرشطة يعد إنجازا ً أمنياً مهامً
لحرضموت وخطوة كبرية إلعادة بناء أجهزة األمن
والرشطة بكفاءة وقدرة تدريبية عالية ،مضيفا
أن برنامج التدريب مل يكن ليتحقق لوالء الدعم
الالمحدود من قبل دول التحالف العريب وعىل
رأسها اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية
املتحدة اللتان كانتا سندا ً لحرضموت منذ ما قبل

تحرير املكال ومدن ساحل حرضموت من قبضة
الجامعات اإلرهابية وحتى اآلن.
وقال محافظ حرضموت إن هذا الربنامج التدريبي
املمول من اإلمارات يعد برنامجاً طموحاً وكبريا ً
ستجني حرضموت مثاره األوىل بتخريج رجال هذه
الدورة وستكون له انعكاسات جيدة عىل الحالة
األمنية وسيشعر املواطن بتحسن ملحوظ يف أدائهم
يف مرافق الرشطة كافة .وتقدم بالشكر لإلمارات عىل
جهودها يف دعم حرضموت ،مؤكدا ً أن املحافظة
ستظل تكن لها كل التقدير واالحرتام وستبقى وفية
ملواقفها النبيلة.
وأكد مدير عام األمن والرشطة بساحل حرضموت
منري التميمي أن أفراد هذه الدورة سيمثلون رافدا ً
قوياً ونوعياً للمؤسسة األمنية باملحافظة ،مشريا ً إىل
أن األجهزة األمنية ستسخر كل جهودها لخدمة
املواطن ونرصة املظلوم والرضب عىل يدي الظامل.
ومثن الدعم الالمحدود لإلمارات.
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انفجار األوضاع في صعدة ومعارك ضارية بين أجنحة الميليشيا

خسائر كبيرة للحوثي في الساحل الغربي
لقي  54حوثياً مرصعهم ،بينام تم أرس  13آخرين
بينهم قيادي يف امليليشيا ،يف عملية عسكرية
للمقاومة اليمنية بالساحل الغريب شنتها املقاومة
اليمنية املشرتكة مبشاركة وإسناد من قوات التحالف
العريب بقيادة اململكة العربية السعودية ،يف وقت
تشهد محافظة صعدة معقل زعيم الحوثيني معارك
ضارية بني األجنحة املتصارعة عىل السلطة ،أودت
بحياة العرشات من مساندي الطرفني.

«الشرعية» تسيطر على أكبر
مخزن أسلحة في صعدة

سيطرت قوات املقاومة اليمنية عىل أكرب مخزن
أسلحة تابع مليليشيا الحويث اإليرانية يف محافظة
صعدة ،يف وقت واصلت قوات الرشعية والتحالف
العريب متشيط منطقة الجاح مبديرية بيت الفقيه يف
عملية عسكرية ضمن إطار تحرير محافظة الحديدة.
وذكرت مصادر عسكرية مينية أن القوات الحكومية
سيطرت عىل مخزن أسلحة ضخم تابع مليليشيا الحويث
اإليرانية مبديرية كتاف مبحافظة صعدة.
وقالت املصادر« :إن القوات الحكومية سيطرت عىل
أكرب مخزن أسلحة تابع مليليشيا الحويث اإلرهابية،
أثناء عملية متشيط وادي الفرع كربى عزل مديرية
كتاف» .ولفتت إىل أن املخزن يحتوي عىل صواريخ
صناعة حديثة تم تهريبها من ميناء مدينة الحديدة
االسرتاتيجي.

السعودية تدمر زورقين مفخخين لميليشيات
الحوثي اإلرهابية كانا يستهدفان ميناء جازان
متكنت منظومة القوات البحرية امللكية
السعودية من اعرتاض وتدمري زورقني مفخخني
مسريين عن بعد باتجاه ميناء جازان وذلك بعد
رصد محاولة مليليشيات الحويث اإلرهابية التابعة
إليران الستهداف امليناء.
وقال العقيد الركن تريك املاليك املتحدث الرسمي

باسم قوات تحالف دعم الرشعية يف اليمن إن
القوات البحرية السعودية رصدت تحرك الزورقني
باتجاه امليناء ليتم اعرتاضهام وتدمريهام حسب
قواعد االشتباك ما تسبب يف أرضار مادية طفيفة».
وشدد املاليك عىل أن قيادة القوات املشرتكة
للتحالف سترضب بيد من حديد كل من يتورط

يف أعامل إرهابية تهدد سالمة أمن املواطنني
واملقيمني ومقدرات اململكة االقتصادية والحيوية
وأن هذه األعامل العدائية ال ميكن أن متر دون
محاسبة مرتكبيها واملتورطني يف التخطيط لها
وتنفيذها.
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منظمات دولية تشيد بدور
اإلمارات اإلغاثي في اليمن

مثنت املنظامت اإلغاثية الدولية العاملة عىل الساحة
اليمنية ،الدور الكبري الذي تلعبه دولة اإلمارات
العربية املتحدة يف اليمن من خالل العمل اإلغايث

بجانب دعم وتأهيل املشاريع التنموية ،وبحث سعيد
الكعبي مدير العمليات اإلنسانية لدولة اإلمارات يف
اليمن ،مع عدد من املنظامت اإلغاثية الدولية العاملة

عىل الساحة اليمنية ،خالل لقائه بها يف مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة يف
العاصمة املؤقتة عدن ،آليات دعم الوضع اإلنساين
الراهن يف املحافظات اليمنية املحررة وشبه املحررة،
من خالل آلية عمل مشرتكة تضمن توحيد الجهود
اإلغاثية وتقديم الدعم لألرس اليمنية ،وآلية التصدي
للوضع اإلنساين الراهن ،من خالل توفري االحتياجات
األساسية التي متكن املواطنني اليمنيني من التغلب
عىل الظروف الصعبة التي ميرون بها ،جراء األحداث
يف اليمن وخاصة األطفال والنساء وكبار السن.
كام ت ّم بحث آلية تنسيق الجهود املشرتكة حول
العديد من املوضوعات املتعلقة بالشأن اإلنساين،
وتقديم املزيد من املساعدات الغذائية للسكان
يف املحافظات اليمنية ،فضالً عن توفري الخدمات
العالجية من خالل تأهيل املستشفيات واملراكز
الصحية وإطالق العيادات الطبية املتنقلة ،بهدف
الوصول إىل األرس اليمنية يف أماكنها ،إضافة إىل إطالق
حملة توعية حول مخاطر األلغام يف املناطق املحررة،
ودعم محطات املياه والكهرباء لتوفري حياة آمنة
ومستقرة لألشقاء يف اليمن.

بإسناد من التحالف ..الجيش اليمني يحرر
مواقع استراتيجية في صعدة
بإسناد من التحالف العريب لدعم الرشعية يف
اليمن ،حررت قوات الجيش الوطني اليمني ،مواقع
اسرتاتيجية يف مديرية «كتاف» يف محافظة صعدة،
بحسب ما نقله املوقع اإللكرتوين للجيش اليمني عىل
اإلنرتنت.
وذكر قائد اللواء 122مشاة العميد حميد محمد
القايض ملوقع “سبتمرب نت” أن «قوات الجيش شنت
هجوماً عنيفاً عىل مواقع متركز امليليشيات يف ميمنة
جبهة كتاف ،متكنت عىل أثره من تحرير سلسلة
جبال العشه وسلسلة جبال الفرش اسبع باإلضافة إىل
تأمني قرية بني هويدي».
ولفت قائد اللواء إىل أن قوات الجيش تواصل تقدمها
بشكل متسارع ،وأنها أصبحت قريبة من االلتحام
مع الوحدات العسكرية املرابطة عىل مرشف كتاف
وسط انهيارات كبرية يف صفوف امليليشيات االنقالبية

التابعة إليران والتي تلوذ بالفرار.
وأوضح أن الفرق الهندسية التابعة للواء  122املرابط
وأكد العميد القايض أن املعارك أسفرت عن مرصع يف جبهة كتاف ،تعمل يف األثناء عىل متشيط الطرقات
وإصابة عدد كبري من عنارص ميليشيات الحويث ،فيام واملزارع املحررة من األلغام األرضية ،الفتاً إىل «متكنها
استعادت قوات الجيش كميات كبرية من األسلحة من انتزاع كميات كبرية من األلغام املتنوعة األحجام
واألشكال واألهداف».
والذخرية املتنوعة وأجهزة االتصاالت.
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تدمر مخازن صواريخ باليستية
مقاتالت التحالف ّ
دمرت مقاتالت التحالف مخزن صواريخ امليليشيا
يف محافظة حجة كام استهدفت مواقعهم يف
الحديدة وتعز وفيِ أطراف محافظة مأرب مع
محافظة صنعاء ،فيام،قتل قيادي حويث رفيع
وعدد من مرافقيه بغارة جوية جنوب مدينة
الحديدة ،غرب اليمن.
وذكرت مصادر عسكرية أن مقاتالت التحالف
استهدفت مخزناً لصواريخ باليستية قصرية املدى
كانت امليليشيا تستخدمها لقصف املدن الواقعة
جنوب السعودية وبحسب املصادر فإن امليليشيا
حاولت إخفاء املخزن قبالة مثلث عاهم يف حجة.

دعم إماراتي بارز لمواجهة
اإلرهاب في شبوة
تواصل دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ضمن
جهودها يف التحالف العريب لدعم الرشعية يف
اليمن ،تقديم الدعم املتواصل لألجهزة األمنية يف
املحافظات املحررة من أجل تعزيز األمن واالستقرار
ومحاربة اإلرهاب والتطرف.
ويف هذا اإلطار ،تسلمت قوات «النخبة الشبوانية»
املشاركة يف محاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة»
اإلرهابيني دعامً جديدا ً لتعزيز جهودها يف تعقب
الخاليا اإلرهابية وتطهري املواقع التي ظلت لسنوات
معاقل للتنظيامت اإلرهابية يف مديريات شبوة.
وأفاد مصدر يف قوات النخبة لـ«االتحاد» ،أن دولة
اإلمارات قدمت دعامً جديدا ً تضمن عرشات اآلليات
العسكرية املجهزة بكافة املعدات والتجهيزات
األمنية التي تسهم يف تحقيق انتصارات جديدة يف

دحر فلول «القاعدة» و«داعش» وتطهري املزيد من
املعاقل اإلرهابية يف شبوة.
وأشار املصدر إىل أن الفرتة القادمة ستشهد مزيدا ً
من التحركات امليدانية من أجل بسط سيطرة
األجهزة األمنية عىل األرض وحامية مصالح املواطنني
والجهات الحكومية والخاصة وإحباط أي مخططات
أو تهديدات للعنارص اإلرهابية أو الخارجة عن
النظام والقانون .وأضاف املصدر أن خطة أمنية
شاملة يجري تنفيذها من قبل قوات النخبة
الشبوانية من أجل تأمني كافة مديريات شبوة الـ16
واجتثاث أي عنارص إرهابية من املحافظة بشكل
نهايئ ،موضحاً أن الجهود األمنية سرتافقها جهود
يف حامية وتأمني عودة عملية إنتاج وتصدير النفط
الخام واستئناف تصدير الغاز املسال عرب منشأة

«بلحاف» يف ساحل «رضوم» رشق شبوة.
وحققت قوات «النخبة الشبوانية» يف زمن قيايس
من تأسيسها الكثري من النجاحات امليدانية من
خالل دحر خاليا «القاعدة» وتطهري املحافظة
منها ،وبسط سيطرتها عىل األرض وحامية املصالح
العامة .ومتكنت القوات بإسناد من القوات املسلحة
اإلماراتية يف الشهر املايض من تطهري مديريات
«حطيب ونصاب ومرخة» من تواجد العنارص
اإلرهابية يف تلك املديريات الفاصلة بني محافظة
شبوة ومحافظتي البيضاء وأبني.
يف سياق آخر أعلن عدد من شيوخ القبائل يف
«نصاب» وقوفهم إىل جانب قوات «النخبة
الشبوانية» يف حمالتها األمنية الرامية لطرد عنارص
«القاعدة» وطردها من مديريات املحافظة.
والتقى الشيخ صالح بن فريد العولقي ،أحد أبرز
الشخصيات القبلية يف شبوة مع عدد من شيوخ
القبائل يف مديرية «نصاب» للتباحث بشأن املشاركة
يف تعزيز األمن واالستقرار والتصدي للجامعات
اإلرهابية يف عدد من مديريات املحافظة.
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«الهالل» يطلق خطط إعمار الساحل
الغربي في اليمن
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل
نهيان ممثل الحاكم يف منطقة الظفرة رئيس هيئة
الهالل األحمر اإلمارايت تنفذ الهيئة مشاريع إعامر
الساحل الغريب يف اليمن ،بتكلفة تبلغ  107ماليني
و 100ألف درهم ،يستفيد منها  7ماليني و 187ألفا
و 620شخصا يف عدد من محافظات الساحل الغريب .
وأعلنت الهيئة يف مؤمتر صحفي مبقرها يف أبوظبي
نوعية املشاريع املزمع تنفيذها وتفاصيلها واملجاالت
التي تتضمنها وخطط إنجازها خالل املرحلة القادمة،
وأكدت أن هذه املشاريع تأيت استكامال للمبادرات
اإلنسانية والتنموية التي تضطلع بها دولة اإلمارات
عىل الساحة اليمنية.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن
اإلمارات ماضية يف تعزيز عمليات التنمية واإلعامر يف
املحافظات اليمنية املحررة بتوجيهات ودعم قيادتها
مشريا اىل إن هيئة الهالل األحمر اإلمارايت مقبلة عىل
مرحلة جيدة من التنمية واإلعامر وتأهيل البنيات
األساسية التي تأثرت باألحداث يف اليمن ،وجدد
سموه التزام الهالل األحمر مبسؤولياته اإلنسانية تجاه
األشقاء يف اليمن.
وقال سموه «لن تدخر الهيئة وسعا يف سبيل تقديم كل
ما من شأنه أن يحد من تداعيات األحداث ويساهم
يف إعادة الحياة يف اليمن إىل أحسن مام كانت عليه
قبل األزمة مضيفا سموه» بعد ثالث سنوات من
العمل الدؤوب واملبادرات اإلنسانية والتنموية الرائدة
استطاعت الهيئة أن تضع بصمة واضحة يف تحسني
جودة الخدمات الرضورية يف املحافظات التي شهدت
استقرارا بعد تحريرها ..منذ البداية كانت رؤيتنا
واضحة يف مساندة الشعب اليمني من خالل عدد
من املحاور املتمثلة يف الجوانب اإلغاثية و التنموية
واالجتامعية ،و لبت هيئة الهالل األحمر احتياجات
كل مرحلة عىل حدة بناء عىل خطط الطوارئ التي
وضعت بعناية ملواكب كافة املستجدات عىل الساحة
اليمنية و التعامل معها مبا يقتضيه واقع الحال

وطبيعة األوضاع اإلنسانية ومتطلبات املترضرين
العاجلة وامللحة».
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد ان هيئة الهالل
األحمر اإلمارايت تواكب عمليات تحرير املحافظات
باملزيد من املساعدات اإلنسانية التنموية لدعم
استقرار سكانها ومساعدتهم عىل استعادة نشاطهم
وحيويتهم ،إىل جانب املساهمة يف عودة النازحني
إىل مناطقهم األصلية بعد أن هجروها بسبب تصاعد
وترية األحداث هناك.
وتحدث يف املؤمتر الصحفي الدكتور محمد عتيق
الفالحي األمني العام لهيئة الهالل األحمر مؤكدا أن
سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان يويل مبادرات
الهيئة يف اليمن اهتامما كبريا ،ويتابع بنفسه تحركاتها
عىل الساحة اليمنية ويوجه دامئا بتعزيز برامجها
وأنشطتها لجميع اليمنيني دون استثناء.
وقال الفالحي إن الهيئة أكملت ترتيباتها لتنفيذ
مشاريعها يف الساحل الغريب لليمن والتي ستحدث
نقلة نوعية يف جهود الهيئة وتضيف بعدا جديدا لنوعية
الربامج واملشاريع التي تنفذها وعدد املستفيدين منها
يف مختلف محافظات الساحل الغريب ،مشددا عىل أن
الهيئة تضع نصب عينيها احتياجات الساحة اليمنية
من التنمية وإعادة اإلعامر يف املرحلة القادمة ،والدور
املناط بالهيئة إلكامل مسريتها اإلنسانية يف اليمن حتى

تتحقق تطلعات األشقاء اليمنيني وتتحسن ظروفهم
اإلنسانية واالقتصادية واالجتامعية.
وأكد الفالحي أن هذه املشاريع متت دراستها بعناية
وتم اختيارها وفقا الحتياجات السكان املحليني هناك،
لذلك جاءت ملبية لتطلعات األشقاء يف اليمن يف
مجاالت الصحة والتعليم وامدادات الكهرباء واملياه
والطاقة النظيفة وتأهيل الطرق االسرتاتيجية واملرافق
الخدمية وتوفري مشاريع إنتاجية ألرس الشهداء إىل
جانب دعم املزارعني والصيادين وتنظيم حمالت
توعية لسكان الساحل الغريب مبخاطر األلغام وكيفية
التعامل معها إضافة إىل حمالت توعية صحية.
يذكر أن مشاريع الهالل األحمر إلعامر الساحل
الغريب يف اليمن تتضمن رصف وإعادة تأهيل
الطريق الساحيل الدويل بطول  143كيلو مرتا وميتد
من باب املندب إىل الحديدة ،وصيانة وتأهيل 43
مدرسة تضم  28ألفا و 800طالب وطالبة ،وتوزيع
الحقيبة املدرسية عىل طالب املدارس وتوفري أجهزة
حاسوب لطالب الجامعات ويستفيد من هذا البند
 15ألفا و 500طالب وطالبة ،إضافة إىل تأهيل  13من
العيادات الطبية ومراكز األمومة والطفولة يستفيد
من خدماتها العالجية مليون و 50ألف مراجع ،وتوفري
خدمات الكهرباء بالطاقة الشمسية آلالف املنازل.
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«الناتو» وروسيا :مستعدون للحرب

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

كيف يكمن لنا أن نفهم المناورات
التي يجريها حلف شمال
األطلسي «الناتو» هذه األيام
والمعروفة بـ»ترايدنت جنكتشر»18
وتستمر حتى السابع من نوفمبر
الحالي والتي وصفت بأنها
األكبر من حيث عدد الجنود 45
ألف والدول المشاركة فيه (29
دولة) منذ نهاية الحرب الباردة
والتي جاءت بعد إجراء «خصمها»
روسيا االتحادية أو ما كان يعرف
بحلف «وارسو» مناورات مماثلة؟
وما هي الرسالة السياسية التي
يمكن أن يوجهها كل طرف لآلخر
وتأثيرها على حلفاء القوتين في
العالم باعتبار أن بعض التطورات
السياسية في العالم ليس بعيدة
عن تلك المناورات؟

كل املناورات العسكرية التي تجريها الدول توصف
بأنها نوعاً من التدريبات االعتيادية لجنودها ،ويضاف
عليها عندما تشمل العديد من الدول بأنها من أجل
التنسيق بني الدول املشرتكة ،وإذا تم دعوة «خصم»
لها فهي من باب حضور مراقب بأن تلك املناورات
ال تستهدفها وإمنا هي «بدعوى» تعزيز القدرات
العسكرية للدول يف مكافحة اإلرهاب أو مواجهة
التحديات العاملية التي مل تعد اليوم مقترصة عىل
الدول ،بهذا املعنى نقلت وسائل اإلعالم بني الطرفني-
الناتو وروسيا -حول املناورات التي تجريها ،ولكن إذا
صحت هذه األبناء وكانت حقيقية لتربير أي مناورات
عسكرية ال بد أن تبعث إىل املراقبني واملتابعني الحرية
والدهشة عىل اعتبار ملن توجه إذا؟!.
مع أن بعض من املربرات السابقة فيها نوعاً من املنطق
نظرياً كون أن العامل يواجه تحديات إرهابية حقيقية،
واألمر يحتاج إىل تكاتف الجميع حوله ألن هذا الخطر
ال يستثني أحد ولكن هناك مؤرشات عىل األرض ترمي
إىل أبعد من التعاون املشرتك وإىل اقتصار املناورات
عىل تعزيز قدرات الحلفاء بدون أن يكون لديها هدف
موجه له ،فالرتجيح أن مناورات حلف شامل األطليس
«الناتو» مقصودة وليست صدفة ألنه ال ميكن تجاهل
عامل الربط بني املناورات الروسية –الصينية التي جرت
يف أغسطس املايض وهي األخرى أيضاً صنفت األكرب
بعد الحرب الباردة  ،1991وال ميكن التجاهل شمولية
هذه املناورات التي تشارك فيها دول كانت تابعة
لحلف وارسو أثناء الحرب الباردة.
معنى املناورات وضخامة استعداداتها يحمل مؤرشات
اسرتاتيجية مهمة حول مسار العالقات بني الجانب
الرويس ومعه الصني التي اشرتكت معها يف هذه
املناورات وبني حلف األطليس يف أوروبا (بعد ضم
جزيرة القرم إىل روسيا عام  )2014والتدخل الرويس يف
سوريا والبقاء فيها من خالل تأسيسها قاعدة عسكرية
يف طرطوس وبيعها مضدات عسكرية  300أس أس إىل
وسوريا ،لهذا فإن املناورات حتى لو فرسها البعض بأنها
اعتيادية باعتبار الدولتني يجرونها بشكل مستمر إال أن
توقيتها وحجمها اللتني لهام رمزيتهام يف طبيعة التنافس
الدويل بينهام.

تفسرينا لهذه املناورات ال تتعدى إعالن كل طرف بأنه
مستعد ملواجهة الطرف اآلخر عسكرياً إذا تطلب األمر
إىل ذلك والتدريبات العسكرية هو نوع من املناورات
السياسية قبل أن تكون عسكرية خاصة يف مسألة
توازن القوى بني الجانني منذ أيام الحرب الباردة ،إال
أن الحديث عن إمكانية حدوث صدام عسكري بني
القوتني هو أمر مستبعد ألسباب كثرية منها :أن طبيعة
العالقة بينهام –روسيا وأمريكا -سواء عسكرية أو
سياسية عبارة عن فعل تقوم به دولة وترد عليها الدول
األخرى وكذلك فإن املواجهة بينهام يعني تدمري العامل
لكن اليشء املؤكد أن تلك املناورات ستكون لها تأثريات
عىل حلفاء البلدين يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا حيث املنافسة بينهام عىل النفوذ.
الطرف الخفي يف هذا «الحوار» األمرييك-الرويس
ولكنه املستفيد األول هي الصني التي تشعر بالقلق
من السياسات األمريكية ضدها خاصة من خالل
الضغوطات التي متارسها واشنطن يف الدول التي تحاول
الصني التمدد فيها وفق نظرية «طريق الحرير» لذلك
تحاول االستفادة من العالقة مع روسيا من خالل
تطوير عالقاتها العسكرية الذي فتح باباً واسعاً للبلبلة
السياسية وإساءة الظن األمرييك للصني خاصة يف
منطقة جنوب رشق آسيا.
من كبائر األخطاء االسرتاتيجية التي ال ميكن غفرانها
لبعض صناع القرار العسكري ،إذا اعتقد أحدهم أن
إجراء دولة جارة أو منافسة أو متت دعوته كمراقب
يف أي مناورة عسكرية أن دولته غري مستهدفة أو أنها
ال تعنيها ،فهذا يعترب يف االسرتاتيجيات العسكرية :سوء
تقدير...
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شركة « »Sentarتفوز بعقد بقيمة 12.1
مليار دوالر من الجيش األمريكي
أعلنت رشكة «سنتار» مؤخرا عن فوزها بعقد
مدته تسع سنوات تقريبا بقيمة  12.1مليار دوالر
من الجيش األمرييك لتقديم «خدمات الحلول
الثالثة ملرشوع تقنية املعلومات املعروف باسم
 ،ITES-3Sوتعترب “سنتار” رشكة صغرية مملوكة
ملجموعة من النساء وتتخصص يف األمن السيرباين
(اإللكرتوين) وخدمات جمع املعلومات االستخباراتية
والتكنولوجيا.
ويشبه املرشوع  ITES-3Sنظريه ITES-3S
وسيرشف عىل إدارته برنامج “الربمجيات والحلول
الخاصة بأجهزة الحاسب اآليل” ( )CHESSالتابعة
للجيش األمرييك ،ومن املتوقع أن يصبح مصدر
الجيش الرئييس للخدمات املتعلقة بتقنية املعلومات

عىل مستوى العامل .ويصل الحد األقىص لقيمة العقد
 25مليار دوالر.
وسيعمل املرشوع  ITES-3Sعىل تأمني الخدمات
الالزمة لتفعيل مجموعة كبرية من خدمات الدعم
واإلسناد الخاصة بدمج تقنية املعلومات وعمليات
إدارة الخدمات للجيش ولبقية الوكاالت التابعة
لوزارة الدفاع األمريكية وكافة الهيئات االتحادية
األخرى .ويشمل نطاق العقد الخدمات والحلول
الالزمة لدعم خدمات املرشوع التابع للجيش ،ما
يعني أنه يشمل كافة مجاالت تقنية املعلومات
تقريبا مثل األمن السيرباين (اإللكرتوين) وأمن أنظمة
املعلومات وضامن جودة املعلومات وعدد ال يُحىص
من الخدمات املتعلقة بتخطيط املشاريع وإدارة

تقنية املعلومات والتدريب.
ورصحت بريدجت أباشيان ،الرئيس التنفيذي ورئيس
مجلس إدارة رشكة “سينتار” ،بأن “الرشكة تود أن
تعرب عن سعادتها بعد االعرتاف بها كإحدى الرشكات
الصغرية البارزة القادرة عىل تأمني اإلبتكار واإلبداع
الالزمني للعمل يف مجال تقنية املعلومات املعتمدة
عىل األمن السيرباين بشدة”.
ومن املتوقع أن ينص العقد الخاص مبرشوع ITES-
 3Sعىل تقديم األنواع املختلفة ألوامر التشغيل مثل
األسعار الثابتة وأنواع التكاليف ومدة التنفيذ واملواد.
وسيتم تحديد مواقع العمل والتمويل مع كل أمر
تشغيل ،وتشري تقديرات الرشكة إىل أن موعد االنتهاء
من املرشوع سيكون يف  23سبتمرب عام .2027

سالح الجو األمريكي يرسي عقدا بقيمة
 200مليون دوالر على شركة CAE
أعلنت رشكة  CAEمؤخرا أن فرعها يف الواليات
املتحدة حصل عىل عقد بقيمة  200مليون دوالر
من سالح الجو األمرييك لتأمني خدمات التدريب
الشاملة لألطقم الجوية الخاصة بالطائرة يس-130
اتش.
وتصل مدة العقد إىل مثاين سنوات ،وجرى ترسيته
كفرتة انتقالية مدتها ثالثة شهور اعتبارا من األول
من أكتوبر الجاري ،مع وجود فرتة أساسية مدتها األطقم الجوية» Aircrew Training System
عام واحد وسبع فرتات اختيارية إضافية ،وتتجاوز  )(ATSعىل الطائرة يس -130اتش يف قاعدة
“دوبنز” الجوية االحتياطية ( )ARBبوالية جورجيا
القيمة اإلجاملية للعقد  200مليون دوالر.
ومن الجدير بالذكر أن وحدة التدريب الرسمي وقاعدة سالح الجو األمرييك يف “ماكتشورد” بوالية
الخاصة بتدريب األطقم الجوية التابعة لسالح الجو واشنطن ،وقاعدة الحرس الوطني الجوية ()ANGB
األمرييك وسالح املارينز (مشاة البحرية) وحرس يف مينيابوليس بوالية مينيسوتا وقاعدة سالح الجو
الحدود عىل الطائرة يس -130اتش تتخذ من قاعدة األمرييك يف “كانون” بوالية نيومكسيكو .ويف كل
«ليتل روك» الجوية ( )AFBبوالية أركنسو مقرا عام يجري تدريب أكرث من  11,000متدربا تابعني
لها .كام يتم التدريب يف إطار برنامج «نظام تدريب لسالح الجو األمرييك وبقية األسلحة األمريكية

األخرى وأكرث من  30متدربا تابعني لدول أخرى يف
إطار برنامج التدريب عىل الطائرة يس -130اتش.
وسيكون فرع رشكة  CAEيف الواليات املتحدة
املقاول الرئييس لربنامج التدريب عىل الطائرة يس-
 130اتش واملسؤول عن تأمني قاعة املحارضات
والتدريب عىل جهاز املحاكاة ،باإلضافة عن
التعديالت والتحديثات املتعلقة بوسائل وأجهزة
التدريب وتقديم الدعم الهنديس لألنظمة وإدارة
الربنامج وتقديم الدعم اللوجستي .كام ستتوىل
الرشكة أيضا مسؤولية إدارة “مركز دعم أنظمة
التدريب عىل الطائرة يس -130اتش” ( )TSSCيف
قاعدة سالح الجو األمرييك يف “ليتل روك” .ويوجد
حاليا  11جهاز محاكاة للتدريب عىل الطائرة يس-
 130اتش” وأكرث من  50جهاز تدريب إضافية
لألطقم الجوية ،ويتم استخدام كل هذه األجهزة يف
إطار برنامج التدريب عىل الطائرة يس -130اتش”.
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شركة «»Boeingتحصل على عقد بقيمة
 160مليون دوالر لدعم المروحية «تشينوك»
أعلنت رشكة بوينج أنها ستواصل دعمها ملخزون
الجيش األمرييك من أنصال املراوح الخاصة بالطائرة
املروحية اتش« -47تشينوك» بعد حصولها عىل عقد
بقيمة  160مليون دوالر.
وذكر مصدر مسؤول أن مدة العقد اللوجستي
املرتبط باألداء خمس سنوات ،وتأيت استكامال
للعمل الذي بدأ يف عام  ،2012وينص العقد عىل
مواصلة الرشكة إدارتها لتأمني جاهزية املخزون
وعنل العمرات الكاملة الالزمة ألنصال املروحية
«تشينوك» التابعة للجيش األمرييك.
وتتوىل رشكة بوينج مسؤولية عمل الصيانة واإلصالح
وعمل العمرات الالزمة ألنصال املراوح ،باإلضافة إىل
تقديم أفكار مبتكرة إلنقاذ األنصال التي توشك عىل

الخروج من الخدمة .ومن الجدير بالذكر أنه يوجد
أكرث من  450طائرة مروحية من طراز «تشينوك»
التابعة للجيش األمرييك عىل مستوى العامل.
ورصحت كاتلني جوليفيت ،مدير أسلحة الجيش
األمرييك لخدمات بوينج العاملية ،بأن «الطائرة
املروحية «تشينوك» أثبتت مدى أهميتها بالنسبة
إىل املهام العديدة املختلفة التي ينفذها الجيش
األمرييك ،األمر الذي يجعل تأمني املخزون الالزم أمرا
حيويا بالنسبة لدرجة االستعداد العمليايت للطائرة».
وأضافت أن «رشكة بوينج تتمتع بأداء مميز وخربة
طويلة يجعالنها تتطلع إىل إقامة رشاكات اسرتاتيجية
مع عمالئها بهدف خفض تكاليف الصيانة وإطالة
أعامر أنضال املراوح مبا يضمن نجاح املهام».

الطائرة  MQ-9B SkyGuardianالثانية من
إنتاج شركة  GA-ASIتنهي رحلتها األولى
أنهت رشكة «جرنال أتوميكس إيرونوتيكال سيستمز،
إنك )GA-ASI( .يف  26سبتمرب املايض الرحلة األوىل
للطائرة  MQ-9B SkyGuardianالثانية التي يتم
قيادتها عن بُعد Remotely Piloted Aircraft
 ،)(RPAوهي الطائرة ( )YBC02وجرت رحلة
الطائرة اململوكة للرشكة يف املدرج الجوي “الجونا”
التابع للجيش األمرييك يف Yuma Proving
 Groundsبالواليات املتحدة.
وتأيت الطائرة الثانية  MQ-9B SkyGuardianلتمنح
الفريق املسؤول عن برنامج الرشكة طائرة أخرى
ألداء االختبارات املهمة الخاصة بالتطوير عالوة
عىل البيانات العملية .أما بالنسبة إىل اإلمكانيات
الجديدة التي مل تكن متاحة عند االنتهاء من النموذج
األول يف عام  ،2016مثل حامية الطائرة ضد الربق
وتحديث أنظمة الطريان ومجموعة الربمجيات ونظام
منع تراكم الجليد ،فقد تم إدراجها كجزء ال يتجزأ

من خارطة طريق الطائرة  MQ-9Bلتصبح أول
طائرة ميكن قيادتها عن بُعد يتم ترخيصها للطريان
يف املجال الجوي املدين .ويشمل الجدول الزمني
لالختبار التايل للطائرة  YBC02إجراء املزيد
من االختبارات الخاصة بزيادة غالف
الطريان flight envelope

 expansionواختبار وحدة التحكم
اإلضافية Redundant Control Module
املرخصة وتحديث جهاز التحكم الجوي واختبار
محطة التحكم األرضية املعدة للرتخيص Certifiable
)Ground Control Station (C-GCS
وقد قامت الطائرة  MQ-9B SkyGuardianاألوىل

بأكرث من  75رحلة وسجلت أكرث من  400ساعة
طريان .ونجحت الطائرة خالل العام املايض يف تحقيق
رقم قيايس بالنسبة لطائرات “بريديرت” عندما حلقت
يف الجو ألكرث من  48ساعة طريان متواصلة.
وجرى يف شهر ديسمرب استخدام الطائرة يف عرض
قدرتها عىل اإلقالع والهبوط بطريقة آلية اعتامدا
عىل اتصاالت األقامر الصناعية  SATCOMفقط.
ويف شهر يوليو أكملت الطائرة رحلتها عرب املحيط
األطليس بعد أن أقلعت من مطار «جراند فوركس»
بوالية داكوتا األمريكية وهبطت يف قاعدة «فريفورد»
التابعة لسالح الجو املليك الربيطاين يف مقاطعة
جلوسيسرت الربيطانية .وقطعت الرحلة  3,760ميال
بحريا يف أكرث من  24ساعة بقليل .ومن الجدير
بالذكر أن سالح الجو املليك الربيطاين سيحصل عىل
الطائرة  MQ-9B SkyGuardianيف إطار برنامجه
PROTECTOR RG Mk1
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شركة « »Northrop Grummanتستعد لتحديث «الدفاع
الجوي والصاروخي المتكامل» و «نظام قيادة المعارك»

أرىس الجيش األمرييك عقدا بقيمة  289مليون
دوالر عىل رشكة  Northrop Grummanملواصلة
عمليات التصميم والتطوير الالزمة الستخدام «الدفاع
الجوي والصاروخي املتكامل» Integrated Air
 )and Missile Defense (IAMDو «نظام قيادة
املعارك» ()Battle Command System IBCS
وينص العقد عىل تكليف رشكة Northrop
 Grummanبتحديث مراكز عمليات االشتباك

الخاصة ب «نظام قيادة املعارك» واملرحالت املتكاملة
لشبكات التحكم يف النريان integrated fire control
 network relaysبهدف رفع مستوى األداء وتعزيز
االعتامدية وسهولة عملية الصيانة.
كام ستعمل الرشكة أيضا عىل تطوير وتسليم النسخة
 4.5من الربمجيات الخاصة ب«نظام قيادة املعارك»
الذي يقوم بدمج تحديثات الصاروخ «باتريوت» مع
التحديثات الخاصة بأي تهديدات ناشئة .وتشمل

بنود العقد األخرى قيام الرشكة بتأمني اإلمدادات
اللوجستية والتدريب والدعم الالزم لالختبارات ،مبا يف
ذلك اختبار الطريان املقرر يف أواخر عام .2019
وقد أنهى «نظام قيادة املعارك» اختبارات الطريان
بنجاح ،ونجح يف تدمري أهداف حية عقب اعرتاض
اختبار الطريان التمهيدي واختبار الرحلة الثانية األشد
صعوبة التي تتضمن االشتباك مع العدو عن بُعد.
وخالل اختبار الطريان الثالث قام «نظام قيادة
املعارك» باعرتاض مصدري تهديد يف أن واحد
باستخدام صاروخني اعرتاضيني مختلفني ،ما يثبت
منظومة القيادة والتحكم لدى أنظمة االستشعار
واألسلحة غري املصممة أساسا للعمل مع بعضها
البعض.
كام جري اختبارا طريان ناجحني أيضا باتسخدام
الصاروخ «سايد وايندر» والصاروخ «لونجبو هيلفاير»
من أجل تقديم الدعم الالزم لوحدة الحامية ضد
النريان غري املبارشة ،وهو ما يعزز إمكانية استخدام
الصاروخ خالل األشهر القليلة القادمة.

شركة  Robonicتسلم القاذف
«كونتيو» لشركة «»Leonardo
قامت رشكة  ،Robonic Ltd Oyإحدى الرشكات
التابعة لرشكة «سافران إلكرتونيكس آند ديفنس»،
مؤخرا بتسليم القاذف الهوايئ «كونتيو» من الجيل
الثالث لرشكة ليوناردو.
وجرى تصميم القاذف املذكور إلطالق األنظمة
الجوية التكتيكية اآللية (غري املأهولة) ()UAS
والطائرات اآللية  ،dronesويتميز القاذف الذي
يعمل بالهواء العايل الضغط بقدرته عىل قذف عدة
أنواع مختلفة من الطائرات اآللية الجوية .ويأيت
نجاح رشكة  Robonic Ltd Oyيف إنتاج القاذف
املذكور ليوسع قاعدة عمالئها وليعزز مكانتها
كإحدى الرشكات العاملية الرائدة يف مجال تأمني

القاذفات التي تعمل بالهواء عايل الضغط انطالقا من
نقطة الصفر .ومن الجدير بالذكر أن القاذف الهوايئ
«كونتيو» عبارة عن قاذف عاملي قابل للنقل بدرجة
كبرية  ،ويتمتع بكتلة كبرية وغالف رسعة speed
 ، envelopeاألمر الذي يجعله مناسبا لعدة أنواع
مختلفة من األهداف أو املركبات الجوية التكتيكية
اآللية (غري املأهولة) .وقد تم تصميم القاذف بحيث
يكون قادرا عىل إطالق املركبات الجوية التي يصل
وزنها إىل  140كيلوجراما برسعة انطالق تصل إىل 70
مرتا يف الثانية أو إطالق مركبة بوزن  500كيلوجرامات
برسعة  37مرتا يف الثانية .ورصح جوها مويسيو،
العضو املنتدب برشكة  ،Robonicبأن القاذف الهوايئ

«كونتيو» الذي قامت الرشكة بتسليمه إىل رشكة
ليوناردو وإىل إيطاليا ميثل إنجازا كبريا عىل طريق
تطوير أسواقنا وتطوير الحلول املتقدمة الالزمة
لتلبية متطلبات سوق الطائرات اآللية» .وأضاف أن
«الرشكة تود أن تعرب عن سعادتها البالغة بتسليم
القاذف املذكور إىل رشكة ليوناردو ،وهي الخطوة
التي تُعد تتويجا لسنوات طويلة من التعاون املثمر
والبناء .وتتطلع رشكة  Robonicملزيد من التعاون
وتعزيز العالقات مع رشكة ليوناردو».
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شركة BAE Systems
تستعد لتطوير جيل جديد
من التقنيات لخدمة
وزارة الدفاع األمريكية
وقع اختيار وزارة الدفاع األمريكية عىل رشكة BAE
 Systemsللتنافس عىل الفوز بأوامر التشغيل
املستقبلية الخاصة بالبحوث والتطوير التي تم
ترسيتها يف إطار عقد تسليم مفتوح/غري محدد
الكمية مدته تسع سنوات .وينص العقد عىل تأمني
حلول رسيعة ومرنة وقليلة التكلفة يف إطار إجراءات
فنية لتلبية متطلبات التكنولوجيا الراهنة واملستقبلية
للجيش األمرييك.
ورصح آل ويتمور ،رئيس مجلس إدارة رشكة BAE
 ، Systemsبأن «هذا العقد الواسع النطاق مينحنا
فرصة ذهبية الستغالل ما لدينا من استثامرات
داخلية ضخمة يف مجال البحوث والتطوير من أجل
مساعدة وزارة الدفاع األمريكية عىل مواجهة أصعب

التحديات التي تعرتض طريق مهامها» .وأضاف «أننا الجو األمرييك /قاعدة  KD Offuttالتابعة لسالح
سعداء للغاية ملساعدة الحكومة األمريكية عىل الجو بوالية نرباسكا ،وستقوم الرشكة بدعم «مكتب
االستفادة من ابتكاراتنا يف مجال الذكاء االصطناعي إدارة الربنامج التابع ملركز تحليل املعلومات التابع
والتعلم عن طريق اآللة وتقنيات الطاقة املوجهة لوزارة الدفاع األمريكية» ويصل الحد األقىص لكافة
من أجل تعزيز أمن وفعالية مقاتالتنا العسكرية عىل األعامل املستقبلية التي سيتم منحها يف إطار العقد
املذكور إىل  28مليار دوالر.
املستويني العميل والرقمي».
ومن الجدير بالذكر أن رشكة  BAE Systemsواحدة يُذكر أن رشكة  BAE Systemsتعد إحدى الرشكات
من بني  15رشكة وقع اختيار مركز املعلومات الفنية املتخصصة يف تأمني مجموعة كبرية من األنظمة
العسكري للتنافس عىل الفوز بأوامر التشغيل والحلول والخدمات التي متكن الجيوش والدول من
املستقبلية الخاصة بالبحوث والتطوير وتقديم تنفيذ مهامها بنجاح ،حيث تقدم الرشكة الخدمات
الدعم الالزم لتلك األوامر التي من املتوقع أن تتجاوز الخاصة بهندسة ودمج األنظمة وخدمات الدعم
قيمتها  15مليون دوالر .وسيتم ترسية أوامر التشغيل عىل نطاق واسع يف مجال الجو والبحر والرب والفضاء
املذكورة مبعرفة وكالة عقود الرتكيب التابعة لسالح واملجال السيرباين (اإللكرتوين).

الطائرة المروحية  H225Mتكسر
حاجز ال  100,000ساعة طيران

نجحت الطائرة املروحية  ، H225Mالتي يوجد
منها  88طائرة يف صفوف الخدمة لدى ست دول
حتى اآلن ،يف كرس حاجز ال  100,000ساعة طريان
عقب تسليمها لسالح الجو الفرنيس ألول مرة يف عام
 ،2006وقام السالح بإرسالها إىل لبنان حيث نجحت
الطائرة – املعروفة أيضا باسم «كاراكال» -يف إخالء
 300شخص تقريبا.
ومنذ ذلك التاريخ ،نجحت الطائرة املروحية
 H225Mالتي يصل وزنها إىل  11طنا مرتيا يف إثبات
قدرتها وإمكانية االعتامد عليها ،فضال عن قدرتها
عىل الطريان لساعات طويلة ،يف الظروف القتالية
ومناطق األزمات مثل أفغانستان وتشاد وساحل

العاج وجمهورية أفريقيا الوسطى ومايل ،باإلضافة
إىل تقديم الدعم الالزم للعمليات العسكرية التي
قادها حلف شامل األطليس (الناتو) يف ليبيا.
وتستطيع الطائرة املروحية  H225Mاالنطالق

من عىل منت السفن أو من عىل اليابسة حتى مع
سقوط الجليد بفضل قدرة الطائرة عىل التعامل
مع كافة األحوال الجوية ،وهي القدرة املدعومة
بنظارات للرؤية الليلية .ويصل مدى الطائرة إىل
 1,296كيلومرتا ،وميكن إطالته عن طريق االستعانة
بطائرات التزويد بالوقود أثناء الطريان ،األمر الذي
ميكن الطائرة من الطريان حتى  10ساعات.
وتعتمد كل من فرنسا والربازيل واملكسيك وماليزيا
وإندونيسيا وتايالند عىل الطائرة املروحية H225M
التي تعترب عضوا ضمن عائلة «سوبر بوما» يف
تحقيق نتائج حاسمة .وقد ارتأى اختيار سالح الجو
املليك التايالندي مؤخرا رضورة متابعة أمر رشاء
أربع طائرات لتنفيذ عمليات اإلنقاذ العسكرية
وتنفيذ مهام البحث واإلنقاذ ونقل القوات .وتشمل
قامئة العمالء اآلخرين الجدد كال من دولة الكويت،
التي وقعت عقدا يف عام  2016لرشاء  30طائرة،
وسنغافورة.
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تقارير

تسليح مروحيات « »The Tigerبمجموعة
جديدة من “المخالب”

نظمة التعاون المشترك في قطاع التسلح (أوكار )OCCARتوافق على دراسات إزالة
المخاطر من مروحية  Tiger MkIIIللجيل التالي من القدرات القتالية
تم تكليف  Airbus Helicoptersبإجراء دراسات
إزالة املخاطر لتزويد املروحيات الهجومية متعددة
األدوار بقدرات الجيل التايل امليدانية يف مهمة
نظمتها منظمة التعاون املشرتك يف قطاع التسلح
 OCCARنيابة عن وكاالت التسلح الفرنسية
واألملانية واإلسبانية  DGA -و  BAAINBwو
.DGAM
تهدف الدراسة – التي من امل ُز َمع أن تشارك فيها
رشكتا  Thalesو  -MBDAبصورة رئيسية إىل إعداد
مراحل التطوير والتعديل التحديثي يف األنظمة
الجديدة إللكرتونيات الطريان واملهام واألسلحة
ملروحيات  .Tigerمن جانبه قال برونو إيفني ،الرئيس
التنفيذي لرشكة إيرباص للطائرات املروحية Airbus
“ :Helicoptersمن دواعي فخرنا أننا نُع ّد ملستقبل
مروحية Tiger؛ ألنه ميثل برنام ًجا رئيسيًا ملبادرة
التعاون الدفاعي األورويب .سوف تضمن دراسات
إزالة املخاطر أن تتمكن فرنسا وأملانيا وإسبانيا من
اتخاذ قرار بشأن تنفيذ القدرات التشغيلية اإلضافية

مروحية «»Tiger
طائرة هجومية
شبحية متعددة
األدوار قادرة
على المناورة
ملروحياتها من طراز .”Tiger
تم اآلن تسليم  178مروحية من طراز  Tigerاآلن
إىل فرنسا وأملانيا وإسبانيا وأسرتاليا ،بعد أن نفذت ما
مجموعه أكرث من  110,000ساعة طريان حتى اآلن،
وباعتبارها طائرة هجومية شبحية متعددة األدوار
وقادرة عىل املناورة ،تم نرشها ألول مرة من قبل
الجيش الفرنيس يف أفغانستان يف عام  ،2009وما
زالت هذه املروحية تثبت نجاحة دورها األسايس يف

مسارح العمليات يف جميع أنحاء العامل.
تم تصميم  Tiger HADلتنفيذ عمليات استطالع
مسلحة جوية أو مرافقة برية ،أو قتال جوي ،أو
إسناد نرياين أريض ،أو عمليات تدمري ،والحرب
املضادة للدبابات يف الظروف املعاكسة .قد أثبتت
مروحية  Tigerتاريخياً قدراتها يف أحوال االنتشار
العمليايت يف أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى
وليبيا ومايل.
قدرات قمرة القيادة املتفوقة
بفضل تصميم مقصورة القيادة الزجاجية مبقعدها
الرتاديف ،يستطيع الطيار من خالل موقعه يف املقدمة،
والرامي يف مقعده الخلفي ،عىل حد سواء ،إدارة
أنظمة األسلحة وأنظمة التحكم األساسية بالطريان،
وتبديل األدوار إن لزم األمر .ثم يتم بعد ذلك
املتعددتْ الوظائف
يَ
استخدام شاشتَ ْي العرض LCD
والتابعتني لكل من الطيار والرامي لعرض بيانات
املستشعر واملعلومات الخاصة باألنظمة الداخلية،
مع متكينهام من التفاعل مع أنظمة الطائرة.
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يتم تزويد الطيار الذي يقود مروحية  Tigerبنظام
عرض إضايف عىل شاشة محمولة عىل الخوذة
( ،)HMDيوفر بيانات الطريان وإطالق النريان
بأجهزة البرصيات املحسنة رقم ًيا .يتيح نظام HMD
للرامي القدرة عىل السيطرة عىل أنظمة األسلحة
املوجودة عىل منت املروحية والتفاعل مع بيانات
االستهداف البرصي يف املروحية.
قوة المحرك التوربيني المزدوج
تعتمد رسعة الحركة الهائلة التي تتمتع بها مروحية
 Tiger HADعىل الجزء الرئييس من املروحة
املفصالت،
الرئيسية الرباعية ال ِّريَش والخالية من ّ
والتي يبلغ قطرها  13مرتًا  ،يف حني ميكن أن
يعزى مستوى قوتها الكبري إىل محركني توربينيني
مطورين من طراز  .MTR 390كام تعمل نظم
إدارة ميدان املعركة وشاشة عرض الخرائط الرقمية
 ،EUROGRIDوالوصالت املتكاملة لالتصاالت
الالسلكية والفضائية ونقل البيانات عىل التكامل مع
جهاز اإلرسال  /املستجوب  IFFونظام تحكم رقمي
آيل رباعي املحاور للتحكم يف الطريان.
يتكون نظام التسديد القابل للدوران واملثبت عىل
سقف مروحية  Tiger HADمن كامريا تلفزيونية،
وجهاز تصوير حراري ،ومحدد مسافات ليزري،
ومحدد أهداف ليزري ،وجهاز تعقب أهداف
ليزري قادر عىل متابعة أربعة أهداف يف آن واحد.
املروحية مزودة بخزانات وقود خارجية يف األحوال
القتالية لضامن أطول مدة طريان ،واتصاالت رقمية
مليادين القتال الرقمية الحديثة ،وتستفيد مروحية

صممت بنية
نظام المروحية
بحيث يمنحها
مستويات عالية
من قابلية البقاء
والسالمة
 HADمن مجال طريان ممتد ميكن فيه إطالق
صواريخ  Spikeو  Hellfireاملضادة للدبابات ،يف
حني ميكن أيضاً تعديل املروحية من نوع Block 2
الستخدامات سالح البحرية للسامح بتنفيذ عمليات
من السفن ويف البيئات البحرية.
تقنيات مطورة لقابلية البقاء
تجمع املروحية بني رشاقة الحركة يف الطريان وضيق
الظل وانبساطه ،وانخفاض بصمة األشعة تحت
الحمراء الرادارية ،ونظام السالح السلبي الذي يقلل
إىل حد كبري من انكشاف مروحية Tiger HAD
ومن نقاط الضعف يف ساحة املعركة.
وقد ُص ّممت بُني ُة نظام املروحية بحيث يقبل
تصميمها اإلضافات والفصل مام مينحها مستويات
عالية من قابلية البقاء والسالمة وذلك من خالل
الحامية البالستية ،والقدرة العالية عىل تحمل
الصدمات ،والخزانات ذاتية اإلغالق.

إدارة األسلحة المتميزة
ُصنع مدفع  Tiger HADذو الربج للمهام الهجومية
األرضية باعتباره من أكرث األسلحة دقة وفتكًا بفضل
نظام التحكم بالنريان ذي الكفاءة العالية.
واملدفع الربجي موصول بأنظمة التهديف املثبتة
عىل الخوذة والسقف ،مام يتيح الحصول عىل
الهدف برسعة وسهولة بسعة ذخرية كاملة تبلغ 450
طلقة ومعدل إطالق  750طلقة يف الدقيقة.
يسمح تصميم  Tiger HADباستبدال الصواريخ
غري املوجهة عيار  68مم أو  70ملم مكان أنواع
األسلحة األخرى دون تغيري األجزاء الثابتة للطائرة.
عىل الرغم من أن السعة تصل حتى  68بالنسبة
للصواريخ من عيار  68ملم ،و  52للصواريخ من
عيار  70ملم ،فهناك إمكانية أيضً ا للتسلح باستخدام
صواريخ موجهة بالليزر.
ميكن للطائرة املروحية  ،Tiger HADباإلضافة
إىل الصواريخ املوجهة بالليزر من طراز ،Hellfire
دمج صواريخ  Spike ERالكهروضوئية أو املو َّجهة
باأللياف البرصية ،حيث يبلغ مدى كل منهام 8000
مرت يف وضعية التعيني الذايت.
وأخ ًريا  ،ستحتفظ مروحية  Tiger HADبقدرة
قتالية جو-جو بفضل أربع صواريخ ”ميسرتال” جو-
جو من نوع ”مضمون اإلصابة ودمج املدفع الربجي
 Nexter 30M781عيار 30ملم ،يف حني أنها تتسع
إلجاميل أربعة صواريخ ميسرتال ميكن استيعابها عىل
قاذفات خارجية ملدى يصل إىل  6000مرت.
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المركبة التكتيكية المتوسطة الجديدة من إنتاج أوشكوش

تحقق حضورا الفتا في أول ظهور لها
في معرض رابطة الجيش األمريكي 2018
شهد معرض رابطة الجيش األمريكي
 2018قيام شركة "أوشكوش ديفنس"
بعرض إضافتها النموذجية  A2لعائلة
المركبات التكتيكية المتوسطة
( )FMTVألول مرة مع عرض النماذج
األخرى من مركباتها التكتيكية
الخفيفة المشتركة المتعددة (.)JLTV
وجرى عرض هذه المركبات ب "مركز
مؤتمرات وولتر إي .واشنطن" الذي
نظم مؤتمر رابطة الجيش األمريكي
 2018خالل الفترة من  8إلى  10أكتوبر
في العاصمة األمريكية واشنطن.

وقد فازت رشكة أوشكوش ديفنس بعقد إنتاج
املركبة التكتيكية املتوسطة  FMTVA2يف شهر
فرباير املايض ،حيث يبحث الجيش األمرييك
عن مركبة محدثة ذات قدرات أكرب فيام يتعلق
بالحمولة وحامية بطن املركبة ورفع مستوى
األداء وتحسني خفة الحركة وزيادة قوة املحرك
واألجهزة اإللكرتونية وتشخيص األعطال وتحسني
مستوى السالمة.
وأعرب جون براينت ،رئيس مجلس إدارة رشكة
أوشكوش ديفنس ونائب رئيس مجلس اإلدارة
التنفيذي لرشكة أوشكوش كوربوريشن ،عن
“سعادة الرشكة بوقوع اختيار الجيش األمرييك
عليها يف مطلع هذا العام لتنفيذ عقد إنتاج املركبة
التكتيكية املتوسطة  .FMTVA2وتفخر رشكة
أوشكوش ديفنس بعرض املركبة املذكورة ألول مرة
يف معرض رابطة الجيش األمرييك  ،2018منوها
إىل التحسينات التي جرت عىل املركبة من حيث
حامية الجنود وزيادة الحمولة وتأمني قيادة أكرث
راحة وتحسني خفة الحركة”.
ومن املقرر أن يعرض املركبة التكتيكية املتوسطة
 FMTVA2 16منوذجا قادرة كلها عىل أداء
عدد كبري من املهام واملسؤوليات ،بدءا من دعم

العمليات القتالية وانتهاءا بعمليات اإلغاثة مبا يف
ذلك عمليات اإلمداد اللوجستي واإلمداد والتموين.
األعضاء الجدد املنضمني لعائلة املركبات التكتيكية
الخفيفة املشرتكة املتعددة
وأوضح براينت أن “رشكة أوشكوش تنتظر أخبارا
سعيدة فيام يتعلق بربنامج املركبة التكتيكية
الخفيفة املشرتكة املتعددة ،حيث تتوقع صدور
قرار ببدء مرحلة اإلنتاج بأقىص طاقة يف مطلع
العام املايل  ،2019وبعد صدور هذا القرار سيبدأ
الجيش األمرييك وسالح املارينز (مشاة البحرية)
يف إدخال املركبة املشار إليها إىل صفوف الخدمة”.
ومن الجدير بالذكر أن رشكة أوشكوش أنتجت أكرث
من  2,000مركبة تكتيكية خفيفة مشرتكة متعددة
حتى اآلن ،وقامت بتسليم أكرث من  1,600من تلك
املركبات إىل الواليات املتحدة باعتبارها العميل
الرئييس للرشكة.
وباإلضافة إىل املركبة التكتيكية املتوسطة
 FMTVA2تم عرض ثالث مركبات متكاملة
داخل صالة عرض معرض رابطة الجيش األمرييك،
وجرى تجهيز املركبة األوىل ب “محطة تسلح
مشرتكة من نوع “كونجزبرج” التي ميكن تشغيلها
عن بُعد ( )CROWSالتي تضم مجموعة

 )Javelin Integration Kit (JIKومدفع رشاش
عيار  50ملليمرتا.
كام عرضت رشكة أوشكوش أيضا مركبة تكتيكية
خفيفة مشرتكة متعددة أخرى داخل منصة
عرض كونجزبرج ،وهي املركبة التي تم تجهيزها
ب “نظام التسلح عن بُعد” PROTECTOR II
 )Remote Weapon System (RWSاملزودة
مبدفع خفيف الوزن من طراز  XM914عيار 30
ملليمرتا ومدفع رشاش محوري عيار  7,62ملليمرتا.
أما بالنسبة للمركبة الثالثة فقد تم عرضها يف صالة
العرض الخاصة برشكة  ، IMI Systemsوجرى
تزويد هذه املركبة ب “نظام الحامية الفعالة”
( )APSاملعروف باسم “القبضة الحديدية”.
ويرى خرباء أن املركبات التكتيكية املتوسطة
واملركبات التكتيكية الخفيفة املشرتكة املتعددة
التي عرضتها رشكة أوشكوش ديفنس يف معرض
رابطة الجيش األمرييك  2018متثل نقلة نوعية
يف هذا النوع من املركبات املتخصصة ،وتأيت
كخطة مهمة لتدعيم مكانة الرشكة وخططها يف
إنتاج تلك املركبات التي تطرح مفهوما جديدا يف
عامل املركبات العسكرية ملواكبة متطلبات الحرب
الحديثة.
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أﺳطول ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻷداء اﻟﻌﺎﻟﻲ وﯾﻠﺑﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﮭﺎم
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﻣدرﻋﺔ واﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌددة

اﻟﻣﮭﺎم ﻣن ﺷرﻛﺔ أوﺷﻛوش Oshkosh M-ATV
®

إن ﻓﻲ ﺣﺻول ﻗواﺗﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﺗﮭﺎ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ وﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺗﻧﻘل
ﺑﺳﮭوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرق ﻏﯾر اﻟﻣﻣﮭدة وﺳﻌﺔ ﺣﻣوﻟﺗﮭﺎ وﺳرﻋﺗﮭﺎ وﺗوﻓﯾرھﺎ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻗواﺗﻛم
ﻣﺟﮭزة ﺟﯾداً ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﺗﺻدي ﻟﻠﺗﮭدﯾدات ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت.
ﻛل ﻋرﺑﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋرﺑﺎت ﺷرﻛﺔ أوﺷﻛوش اﻟﻣدرﻋﺔ واﻟﻣﺣﻣﯾﺔ واﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻸﻟﻐﺎم واﻟﻛﻣﺎﺋن واﻟﺻﺎﻟﺣﺔ
ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺿﺎرﯾس  Oshkosh® MRAP All-Terrain (M-ATV) Vehiclesﻗد ﺗم ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ وﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ
وإﺛﺑﺎت ﺟدارﺗﮭﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﺣﻘق ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﮭﺎم – ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻣﻌرﻛﺔ.
ﻓﺷرﻛﺔ أوﺷﻛوش دﯾﻔﻧس  Oshkosh Defenseﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺧﺑرات اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻔﮭم وﺗدرك اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ
ﻟﻘواﺗﻛم وﻋﻠﯾﮫ ،ﺗﻘوم ﺑﺗﺻﻧﯾﻊ أﺳطول ﻣن اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﻣدرﻋﺔ واﻟﻣﺣﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗواﺗﻛم.
ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﻣدرﻋﺔ واﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﻣن ﺷرﻛﺔ أوﺷﻛوش  Oshkosh M-ATVﺑﯾن أﺣدث اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺗﮭﺎ وإﺛﺑﺎت ﺟدارﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻣﻌرﻛﺔ وﺑﯾن اﻷداء اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﺗدﻋم ﻗواﺗﻛم ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﮭﺎم ﻓﯾﮫ.
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“ - ”Black Nightدبابة القتال
الرئيسية للقتال الليلي

كشفت شركة  BAE Systemsالنقاب مؤخرا عن دبابة القتال الرئيسي “بالك نايت” (الليلة
الظلماء) التي تعتبر أول دبابة قتال رئيسي محدثة من الدبابة “تشالنجر  ،”2والتي
تجسد مثاال حيا على رؤية الشركة تجاه خطط التحديث المقترحة لدبابة القتال الرئيس
“تشالنجر  ”2لدى الجيش البريطاني.
وتجسد رشكة  BAE Systemsرشاكة اسرتاتيجية
قوية مع الرشكات العسكرية الكربى –املعروفة باسم
“تيم تشالنجر  -”2للفوز مبناقصة “مرشوع إطالة
العمر االفرتايض” ( )LEPللدبابة “تشالنجر  .”2وتضم
هذه الرشاكة رشكة )BAE Systems Land (UK
و  General Dynamics Land Systems-UKو
 Leonardoو Safran Electronics & Defence
و  Moogو  QinetiQو General Dynamics
Mission Systems-Canada
وقد خدمت الدبابة تشالنجر  ،2التي أنتجتها رشكة
 BAE Systemsيف تسعينيات القرن املايض ،يف كل
من البوسنة وموسوفا والعراق .وميثل “مرشوع
إطالة العمر االفرتايض” للدبابة “تشالنجر  ”2عقدا
مع وزارة الدفاع الربيطانية إلزالة القدم عن الدبابة

املذكورة وإطالة عمرها االفرتايض مبعدل عرش سنوات وتستخدم الدبابة “بالك نايت” عدة تقنيات
حتى عام  .2035وباإلضافة إىل تجديد الدبابة ،وإمكانيات مختلفة تقدمها رشكة BAE Systems
ستكون هناك فرصة لتعزيز قدراتها أيضا.
لوزارة الدفاع الربيطانية يف إطار “مرشوع إطالة
وستساهم الدبابة املحدثة ،التي يُطلق عليها اسم العمر االفرتايض” للدبابة “تشالنجر  ،”2وتشمل
“بالك نايت” بفضل قدرتها عىل القتال ليال ،يف تزويد هذه التقنيات “نظام الحامية الفعالة” و “نظام
الدبابة تشالنجر  2ألول مرة بأنظمة مستقلة للرؤية التحذير الليزري” و “استخدام املكابح االسرتجاعية”
الليلية التي تسمح لفرد الرمي بالرتكيز عىل هدف  Regenerative brakingوتقنية التصوير الحراري
واحد بينام يتويل قائد الدبابة مسؤولية تحديد و “القدرة املتسارعة عىل القتال” Accelerated
األهداف األخرى يف نفس الوقت.
fightability
وطبقا ملسؤويل الرشكة ،ال متثل هذه الخطوة سوى كام تتميز األجهزة الجديدة املسؤولة عن التحكم
مجموعة من التحديثات املقرتحة األخرى مثل أنظمة يف أسلحة الدبابة بأنها أكرث رسعة ،وهو ما مينح
الحامية الليزرية والصاروخية وتقنية التصوير اللييل طاقم الدبابة الفرصة الالزمة لرصد وتحديد الهدف
وتحديد مصادر الطاقة املتجددة  regenerativeواالشتباك معه بصورة أرسع.
power sourcing
وقال سامين جاكسون ،مدير املرشوع املسؤول عن

57
 Team Challenger 2برشكة  ،BAE Systemsإن
“اململكة املتحدة تعتربموطنا ألكرب الرشكات الهندسية
العاملية التي وضعت سقفا جديدا لتصميم املركبات
القتالية بطرحها الدبابة “بالك نايت” .ونحن نقوم
بتنفيذ الجزء األكرب من هذا التطوير محليا ،ولكن
أهم التحديثات
هذا مل مينعنا من اختيار أفضل الرشكات الدفاعية
عىل مستوى العامل للتعاون مع بعضها البعض ،ومن عرضت رشكة ليناردو ،إحدى الرشكات املشاركة يف
بينها رشكات من كندا وفرنسا وأملانيا ،لتسخري قدراتها  ،Team Challenger 2تسخري خربتها يف مجال
وإمكانياتها وتقنياتها من أجل إنجاح هذا املرشوع .التقنيات اإللكرتو – برصية يف تنفيذ برنامج تحديث
ونحن نؤكد التزاماتنا تجاه الجيش الربيطاين من الدبابة ،وهي التقنيات التي أثبتت جدارتها مع
حيث تنفيذ أفضل التحديثات وتوفري أكرب قدر ممكن منصات عسكرية أخرى مثل حاملة الطائرات “امللكة
إليزابيث” التابعة لسالح البحرية املليك الربيطاين
من التكاليف”.
وأسطول الطائرات املروحية “تشينوك” لدى سالح
قدرة هائلة على الحركة
الجو املليك الربيطاين .ويرى خرباء أن الخربة الكبرية
تُعد الدبابة تشالنجر  2دبابة قتال رئييس ،وال توجد التي تتمتع بها الرشكة يف مجال التقنيات اإللكرتو
يف صفوف الخدمة لدى الجيش الربيطاين فحسب – ،برصية ستمنح مرشوع تطوير الدبابة تشالنجر
بل توجد أيضا لدى الجيش املليك العامين .وتعترب
الدبابة املذكورة دبابة قتال رئييس وتتميز بدروعها
الثقيلة وخفة حركتها العالية ،وتم تصميمها بحيث
ميكن استخدامها يف مناطق النريان املبارشة .والهدف
الرئييس لهذه الدبابة هو تدمري أو تحييد املركبات
املدرعة املعادية ،ولكن هذا ال مينعها من القدرة عىل
االشتباك مع األهداف الصعبة والسهلة والعمل يف
مناطق النزاع املحفوفة باملخاطر الشديدة ومكافحة
حركات التمرد وتنفيذ مهام حفظ السالم.
والدبابة مجهزة مبدفع دبابة من طراز  L30عيار
 120ملليمرتا قادر عىل إطالق الطلقات الخارقة
البعيدة  long rod penetratorوقذائف تحطيم
الرأس الشديدة االنفجار High Explosive Squash
 Head (HESH) ammunitionوميكن إضافة
أسلحة ثانوية مثل املدفع املحوري عيار 7,62
ملليمرتا واملدفع الرشاش عيار  7,62ملليمرتا املثبت
عىل محور ارتكاز  pintle mountedواملخصص
لألغراض العامة.
كام تستخدم الدبابة املوجهات البرصية وموجهات
التصوير الحراري Optical and thermal imager
 sightsلكل من قائد الدبابة وفرد الرمي مثل النظارة
البانورامية بزاوية  360درجة املنفصلة للقائد .كام
تتمتع كافة أنظمة الرؤية والربج واملدفع بالثبات
التام ،األمر الذي يسهل عملية االشتباك مع الهدف
برسعة سواء من وضع الثبات أو الحركة.
وتتمتع الدبابة بخفة الحركة بفضل محركها من طراز
“بريكنز” بقوة  1,200حصانا املكون من  12أسطوانة
والذي يعمل بالديزل وامللحق بصندوق تروس من
نوع  David Brown TN54املزود بستة تروس
للحركة األمامية واثنني للحركة الخلفية.

 2دفعة هائلة عىل طريق تجديد الدبابة وتحديثها
وإحداث نقلة نوعية من حيث األداء والقدرة عىل
التعامل مع األهداف الناشئة.
ومتثل أنظمة الرؤية عنرصا أساسيا بالنسبة للقدرة
التدمريية الخاصة بدبابة القتال الرئييس ،حيث ميكن
أن تصنع الثاتية الوحدة يف ردة الفعل يف صناعة
الفارق الحاسم بني نجاح املهمة أو فشلها .ويستطيع
النظام رصد املركبات من عىل مسافة  50كيلومرتا
ورصد األفراد من عىل بُعد  30كيلومرتا.
وأضاف جاكسون أن “نظام الرؤية املذكور يتمتع
بقدرة تدمريية لألهداف ليال أو نهارا ،باإلضافة إىل
نظام رصد ومتييز التهديدات البعيدة املدى .ويرى
مسؤولو رشكة ليناردو املسؤولة عن نظام الرؤية
املذكور أن هذا العقد سيساهم يف دعم عدد كبري
من فرص العمل داخل هذا القطاع العايل التقنية”.
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الطائرة البحرية  – SeaGuardianوسيلة دائمة
لجمع المعلومات االستخباراتية والمراقبة
تجسد الطائرة  SeaGuardianالنسخة البحرية للطائرة  MQ-9B SkyGuardianالتي أنتجتها شركة
«جنرال أتوميكس إيرونوتيكال سيستمز ،إنك ،)GA-ASI( .ويتوقع لها الخبراء أن تصبح من أكثر
الطائرات الموجهة عن ُبعد  )Remotely Piloted Aircraft (RPAتطورا عندما يتم تسليم أول نسخة
منها لسالح الجو الملكي البريطاني تحت اسم  PROTECTOR RG Mk1في مطلع عام .2020
ورصح ليندون جونز ،قائد الرسب بسالح الجو
املليك الربيطاين ،بأن «الطائرة PROTECTOR
 RG Mk1ستشكل نقلة نوعية بالنسبة لنا
من حيث القدرة ،حيث ستتمتع الطائرة
الجديدة مبدى أطول وقدرة أكرب عىل
الطريان املتواصل ،كام سيتم منحها
الرتخيص الالزم للطريان داخل املجال
الجوي الربيطاين».
وفيام تنتظر اململكة املتحدة استالم الدفعة األوىل،
يرصد الخرباء واملراقبون طلبا متزايدا من مناطق
عاملية أخرى ،مثل منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا ،حسب تأكيدات صادرة عن الرشكة.
ويف  11يوليو أصبحت الطائرة  MQ-9Bأول طائرة
متوسطة االرتفاع وقادرة عىل الطريان لساعات
طويلة وميكن توجيهها عن بُعد (MALE) RPA
 systemتنجح يف استكامل رحلتها عرب املحيط
األطليس بعد هبوطها يف قاعدة
«فريفورد» التابعة لسالح الجو املليك
الربيطاين يف جلوسسرتشاير .وقد انطلقت الرحلة
من مركز اختبار الطائرات والتدريب التابع لرشكة
«جرنال أتوميكس إيرونوتيكال سيستمز ،إنك
( )GA-ASIيف «جراند فوركس» بوالية نورث
داكوتا األمريكية.
وباإلضافة إىل اململكة املتحدة والواليات املتحدة،
متتلك دول أخرى مثل إيطاليا وفرنسا طائرات
GA-ASI MQ-9A systems
ضمن أساطيلها ،فيام تستخدم
إحدى دول الرشق
األوسط البارزة الطائرة
«بريدتر» التي ميكن

توجيهها عن
بُعد .كام طلبت كل
من إسبانيا وهولندا رشاء طائرات  ،MQ-9كام
تجري مفاوضات حاليا مع عدة دول أخرى لرشاء
الطائرة.
طائرة متعددة المهام
تستمد الطائرة  MQ-9Bتصميمها من التصميم
املتكامل لشقيقتها الكربى  MQ-9Aوتتميز عنها
بتسجيل أكرث من مليوين ساعة طريان ،كام
أنها تتمتع بتحديثات تساهم يف
دعم املهام ودعم الخربات
العاملية
الصناعية
وتحقيق هدفها
املتمثل يف
دخول
املجال الجوي
والدويل دون قيود.
تعترب الطائرة  MQ-9Bطائرة

متعد د ة
املهام ،ولديها
تسع نقاط خارجية
صعبة  hardpointsمتنحها
فرصة غري مسبوقة إلعادة تهيئتها بحيث
تكون قادرة عىل تلبية متطلبت املهام املختلفة.
وعند تهيئة الطائرة  SeaGuardianلتنفيذ
مهام جمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة
واالستطالع Intelligence, Surveillance, and
 )Reconnaissance (ISRيتم تجهيزها بنظام
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استشعار إلكرتو -برصي/عامل باألشعة تحت
الحمراء عايل الوضوح ( EO/IR) sensorوجهاز
رادار بحري عايل األداء متعدد الوظائف متحرك
بزاوية  360درجة لدعم الداوريات البحرية ومهام
املراقبة.
ويصل مدى الطائرة  SeaGuardianإىل أكرث من
 6,000ميال بحريا ،وميكنها الطريان املتواصل ألكرث
من  40ساعة .ورصح جيم طومسون ،نايئ رئيس
مجلس اإلدارة اإلقليمي للتطوير االسرتاتيجي
الخارجي برشكة  ،GA-ASIبأن «الرشكة
قد نجحت يف تسيري الطائرة
 MQ-9Bملدة  48,2ساعة
وبحمولة وقود يصل
وزنها إىل 2,721

كيلوجراما يف
شهر مايو عام  .»2017وأضاف أن
«الطائرة  SeaGuardianتتمتع بقدرة أكرب
عىل الطريان املتواصل وبتكاليف تشغيلية أقل،
ما يجعلها طائرة مثالية قادرة عىل تعزيز طائرات
الداوريات البحرية املأهولة عند تنفيذ أعامل
املراقبة البحرية عىل نطاق واسع».
الطائرة البحرية  – SeaGuardianوسيلة
دامئة لجمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة
واالستطالع
باإلضافة إىل قدرتها عىل الطريان املتزواصل
لساعات طويلة ،تزود الطائرة SeaGuardian
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بأحدث
أنظمة االستشعار القادرة عىل تنفيذ عمليات جمع
املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع يف
البيئات العملياتية واملحفوفة باملخاطر عىل نطاق
واسع.

نسخة محسنة
تعكس الطائرة  MQ-9Bتصميام
جديدا متاما للنسخ السابقة
بهدف الحصول عىل
الرتخيص الالزم
للطري ا ن
يف

خوض الحرب املضادة
()ASW
للغواصات
حيث أجرت يف شهر أكتوبر
عام  2017بيانا عمليا حول
كيفية رصد وتتبع األهداف املغمورة
باملياه عن بُعد باستخدام الطائرة MQ-
 9Aالتي ميكن توجيهها عن بُعد .وتستخدم
الطائرة الطاقيات الصوتية الرادارية
sonobuoys
لجمع
املعلومات وتتبع
األهداف املغمورة
باملياه.
تحقيق اإلنجازات

املجال الجوي
املدين والعسكري
والعمل بصورة
متكاملة مع الطائرات
املأهولة .ومن املتوقع
ا لال ز م
أن تحصل الطائرة عىل الرتخيص
للطريان يف أوائل الحقبة القادمة بعد استيفاء
الطائرة رشوط حلف شامل األطليس الخاصة
بالطريان ،ومن ثم الحصول عىل شهادة الطريان
التجاري بالتعاون مع إدارة الطريان االتحادية
األمريكية.
القدرة على خوض الحرب
المضادة للغواصات ()ASW
تحرص رشكة «جرنال أتوميكس إيرونوتيكال
سيستمز ،إنك ( )GA-ASIعىل تطوير القدرة عىل

سلمت رشكة «جرنال
أتوميكس إيرونوتيكال
إنك
سيستمز،
( )GA-ASIأكرث
من  850طائرة
وأكرث من 300
محطة تحكم
أرضية ،وتلقى
طا ئر ا تها
قبوال واسعا عىل
مستوى العامل ،بدليل أنها
سجلت أكرث من  5ماليني
ساعة طريان  90منها أثناء
العمليات الخارجية.
التي
وتتميز الطائرة ،SeaGuardian
ُصممت للطريان يف املجال الجوي املدين ،بقدرتها
عىل تأمني الوعي امليداين املتواصل فوق مساحات
شاسعة من املسطحات املائية دون تعريض
طاقمها للخطر ،فضال عن قلة تكاليفها عن
تكاليف الطائرات املأهولة .كام تتميز بتوافقها
للعمل مع طائرات حلف شامل األطليس (الناتو)
وتنفيذ مهام متعددة ،ما يجعلها قادرة عىل
تنفيذ مجموعة من السيناريوهات املختلفة،
بدءا من حامية البيئة وتحقيق الوعي امليداين
البحري وانتهاء بعمليات البحث واإلنقاذ واملراقبة
العسكرية.
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شركة «أوتوكار»
تعرض مركبات
مدرعة ودبابة
خفيفة في
معرض آيدكس
أكدت شركة أوتوكار ،إحدى الشركات الرائدة في مجال المركبات البرية لخدمة الصناعات العسكرية في تركيا ،مشاركتها في
معرض "مؤتمر األمن والدفاع" (أيدكس)  2019المقرر عقده في أبوظبي بدولة اإلمارات .ومن الجدير بالذكر أن الشركة تعتبر من
أكبر الشركات المنتجة لحافالت النقل العام والشاحنات شبه المقطورة الالزمة للنقل ،عالوة على الصناعات اللوجستية والمركبات
المدرعة المجنزرة والمركبات التكتيكية المدرعة لخدمة الصناعات العسكرية.

كام ستعرض رشكة أوتوكار مركباتها املدرعة من طراز
ARMA, COBRA II, Tulpar, KAYA II and
 COBRAالتي تتميز بخفة الحركة الفائقة ،باإلضافة
إىل قدرتها عىل حامية الجنود ضد القذائف الباليستية
واأللغام األرضية ،عالوة عىل األنظمة الربجية.
وقد عرضت رشكة أوتوكار مؤخرا و ألول مرة
دبابها الخفيفة  Tulparخالل معرض يوروساتوري
الدبابة الخفيفة Tulpar
 ،2018وخالل هذا املعرض رصح مدير عام الرشكة،
الجديدة تستهدف األسواق
 ،SerdarGörgüçبأن “الرشكة تعد من أكرب الرشكات
العالمية
الرتكية العاملية يف مجال إنتاج املركبات الربية ،ولها
فروع يف أكرث من  30دولة عىل مستوى العامل” .وقال مدير عام الرشكة إن أوتوكار قامت بتصنيع
وأوضح أن “الرشكة تتمتع بخربات طويلة وقدرات عدة أنواع مختلفة من املركبات املدرعة واألنظمة
هائلة يف مجال تطوير املركبات الجديدة ،وأن الرشكة الربجية ،وأنتجت عدة فئات مختلفة من املركبات
سعيدة باستغالل تلك الخربة يف تطوير املركبات املدرعة املدولبة ذات الدفع الرباعي والسدايس
والثامين واملركبات املدرعة املجنزرة ،موضحا أن
املدرعة ،السيام دبابات القتال الرئييس.
وأضاف أنه” يف ظل البيئات والتهديدات العسكرية الدبابة الخفيفة  Tulparالجديدة تستهدف األسواق
املتغرية باستمرار أصبحت الجيوش تعتمد عىل العاملية املختلفة .وتتمتع رشكة أوتوكار بسمعة
الدبابات الخفيفة اعتامدا كبريا كمركبات استطالع كبرية يف األسواق العاملية بفضل قدرتها عىل تصميم
ولتقديم الدعم النرياين داخل الجيوش الحديثة ،ما وتطوير وتعديل دبابات القتال الرئييس الرتكية،
يعني أن تلك الدبابات أصبحت تلعب دورا أكرث وأوضح دليل عىل هذا مركباتها املدرعة املستخدمة
أهمية يف العمليات القتالية اليوم .واعتامدا عىل يف أكرث من  30دولة يف قارات العامل الخمس .وتجري
املتطلبات الجديدة الواردة من مختلف العمالء الرشكة محادثات حاليا مع الدول الراغبة يف رشاء
عىل مستوى العامل فكرت الرشكة يف تسخري خربتها
يف مجال األعامل الهندسية والبحوث والتطوير
لتعلن بذلك مولد الدبابة الخفيفة  Tulparاملطورة
حديثا يف باريس .ونعتقد اعتقادا جازما أن الدبابات
الخفيفة سيكون لها حضورا أقوى داخل أساطيل
الجيوش الحديثة خالل السنوات القادمة”.

هذه الدبابة الخفيفة عىل وجه الخصوص”.
وقال إن “الرشكة فخورة باملكانة املتميزة التي
حققتها يف مجال الصناعات العسكرية ،ليس بفضل
مركباتها الربية فحسب ،بل وبفضل خربتها العاملية
أيضا وقدراتها يف مجال البحوث والتطوير ونقل
التكنولوجيا” ,.وأضاف أن رشكة “الجسور” ،إحدى
الرشكات التابعة ألوتوكار ،وقعت عقدا ضخام لتوريد
املركبات املدرعة ذات الدفع الثامين للقوات املسلحة
اإلماراتية”.
وتتميز الدبابة الخفيفة  Tulparالجديدة من إنتاج
رشكة أوتوكار بخفة حركتها وقوتها النريانية وقدرتها
عىل حامية القوات ضد القذائف البالستية واأللغام.
وهذه الدبابة مزودة بربج CMI Cockerill®›s
 3105مع جهاز تلقيم آيل  autoloaderقادر عىل
إطالق كافة أنواع الذخرية التابعة لحلف شامل
األطليس من عيار  105ملليمرتا والصاروخ املوجه
 Falarickاملضاد للدبابات والذي ميكن إطالقه
بواسطة املدفع ( )GLATGMاملزود مبدفع رشاش
عايل الضغط من عيار  105ملليمرتا .كام أن هناك
نظام التحكم يف النريان ( )FCSاملجهزة مبوجهات
(تصوير حراري) تعمل ليال أو نهارا ونظام اإلطالق
الذي يعمل ضد األهداف الساكنة واملتحركة.
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شركة « »LEONARDOتغزو آفاقا جديدة
تعكف شركة ليوناردو
المتعددة الجنسيات المتخصصة
في مجال الفضاء والدفاع
والتي تتخذ من إيطاليا مقرا
لها ،تعكف حاليا على االنتهاء
من بعض العقود البحرية في
عدة دول مختلفة من القارة
األفريقية إلى األوقيانوسية،
وتتابع عددا من المناقصات
المهمة في أوروبا وأمريكا
الجنوبية والشرق األوسط،
باإلضافة إلى شراكتها مع
شركة فينكانتييري.

ولالستعداد بشكل أفضل ملواجهة التحديات الجديدة
يف األسواق العاملية وطرح حلول وأنظمة مشرتكة
يف هذا املجال الذي تزداد تنافسيته ومتطلباته
يوما بعد يوم ،انتهت رشكتا ليوناردو وفينكانتيريي
لتوهام من تجديد دماء رشاكتهام عن طريق مرشوع
 OrizzonteSistemiNavaliوهو عبارة عن مرشوع
مشرتك بنسبة  51%و  49%عىل التوايل يف إطار
رشاكتهام املميزة التي انطلقت يف شهر أكتوبر عام
.2014
العاملية بأحدث أجهزة التدريب البحري والصيانة
وينص هذا املرشوع عىل التزام الرشكتني بتعزيز وأنظمة األقامر الصناعية والخدمات ملراقبة الكرة
مهارتهام وخربتهام الفنية اللتني اكتسبتاها عىل األرضية وتحديد املواقع الجغرافية ،وكلها رضورية
املستوى املحيل .وستكون رشكة ليوناردو الرشيك ملراقبة املناطق البحرية وتحقيق األمن البحري .وقد
األمثل ل “نظام إدارة املعارك” واألجهزة واألنظمة كان معرض الدفاع واألمن البحري (يورونيفال) يف
القتالية.
باريس منصة مثالية لعرض أفضل ما أنتجته رشكة
ونظرا العتامدها عىل التقنيات املسجلة امللكية ليوناردو من منتجات وأنظمة استشعار وأنظمة
دخلت رشكة ليوناردو يف رشاكة مع عمالئها من بحرية ،باإلضافة إىل مجموعة متميزة من الطائرات
أجل تأمني الوعي البحري عن طريق تقديم عرض املروحية وتعزيز التكامل بني األنظمة الجوية
شامل لألنظمة واملنتجات اعتامدا عىل منتجاتها والبحرية والتطورات املبتكرة ألغراض التدريب
القوية واملبتكرة التي ترتاوح بني أنظمة إدارة املعارك باإلضافة إىل خدمات الدعم طبقا ل «الخطة
املتكاملة للمراقبة واألمن وبني املدافع البحرية الصناعية» التي رسمتها رشكة ليوناردو.
وأنظمة االستشعار واألنظمة املغمورة باملياه لكافة
برواز :ماض يمتد إلى المستقبل
أنواع القطع البحرية العسكرية سواء املأهولة أو
غري املأهولة .عالوة عىل ذلك ،تنمو قاعدة منتجات تحتفل رشكة ليوناردو هذا العام مبرور  70عاما عىل
الرشكة بصورة متزايدة من أجل تزويد األسواق تأسيسها ،حيث تأسست يف عام  1948تحت اسم

«فينميكانيكا» ،ويضاهي عمر الرشكة عمر الدستور
اإليطايل وكانت شاهدا عىل مولد فصل جديد يف
تاريخ إيطاليا ،وطرحت منظورا جديدا للمهارات
الفائقة التي أظهرها عدد كبري من الرشكات خالل
حقبة ما بعد الحرب ،ووضعت أقدام تلك الرشكات
عىل سلم العاملية .وقد كان املشوار طويال وشاقا
ومليئا بالقرارات الصعبة واملسارات املتباينة ،ولكن
اليشء الوحيد الذي حافظت عليه وأسست عليه
نجاحها هو إكساب موظفيها املهارات الالزمة
وتشجيعهم عىل االبتكار يف مجال التكنولوجيا ،األمر
الذي وضعنا عىل رأس أكرب عرش رشكات عاملية يف
مجال الفضاء والدفاع واألمن.
وأكد جيوفاين دى جينارو ،رئيس مجلس إدارة رشكة
ليونردو ،أن «السبعني عاما األوىل من عمر الرشكة
تجسد تاريخ االبتكار الحقيقي ،وأن إمياننا بأهمية
الرتاث منحنا القدرة عىل استلهام املستقبل» .وهذا
يعني أن «املهمة قد أُنجزت» ولكنها تدشن أيضا
فصال جديدا يعكس حرص الرشكة عىل مواصلة
املسرية يف مجال تصميم وتنفيذ الحلول املبتكرة
لتحقيق األمن الالزم للبرش والبيئة والبنية األساسية
من أجل أعامر املناطق وأنشطتها الصناعية ونرش
الثقافة القامئة عىل العلم والتكنولوجيا .نحن نسعى،
باختصار ،إىل مواصلة جهودنا الرامية إىل ابتكار
منتجات مميزة يفخر بها كافة مساهمينا.
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 Nexterتستقطب
اهتمام فيتنام من خالل
أحدث حلولها الدفاعية

شاركت  ،Nexterوهي إحدى شركات مجموعة  ،KNDSوهي شركة أوروبية رائدة في مجال الدفاع
البري ،مؤخراً في المعرض الدولي الثالث لألمن الوطني ( )HSEالذي انعقد في الفترة ما بين  3و 4
أكتوبر الماضي في فيتنام.

وتعترب الرشكة الرشيك الرئييس للجيش الفرنيس،
حيث توفر له جميع معدات القتال ومعظم أنظمة
املدفعية.
أنظمة مدفعية المناطق الوعرة

©JP.PONS/ Marine Nationale/Défense

متثل حامية املقاتلني أولوية اآلن ،ويف هذا الصدد،
يعد دعم القوات الربية من خالل الدقة يف إطالق
نريان املدفعية والغطاء الناري أمرا ً بالغ األهمية .كام
تحتل رشكة  Nexterمركزها بني الرشكات الرائدة
عاملياً يف مجال صناعة املدفعية ،حيث تعتمد عىل
املهارة التقنية يف القرن بني السالح والذخرية ،األمر
الذي يسمح برمي طلقات دقيقة عىل أهداف يصل
بعدها إىل  40كم تقريبًا ،وتغذية فريدة باملعلومات
الراجعة من رماة املدفعية الفرنسية الذين

يستخدمون أنظمتهم يف العديد من مسارح القتال.
ميثل املدفع ذايت الدفع من طراز  CAESARعيار
 155ملم رمزا ً لخربات املجموعة .وقد تم اختيار
 CAESARبالفعل من قبل خمسة جيوش ،نظرا ً
لدقته يف حال األهداف املتحركة واملناطق الوعرة
وذلك بفضل رقمنته ،ويشمل ذلك نظام اإلدارة
والتحكم باملدفع من طراز .FINDART
تشمل السامت الرئيسية ملدفع  CAESARتعدد
األغراض ،ومرونة الحركة والتنقل ،وسهولة التنفيذ،
وإمكانية إطالق النار املستمر ،والقدرة عىل البقاء،
(وهو متوافق مع معيار .)JB MoU 155mm / 52
وهو يلبي املتطلبات العملياتية ،أياً كان مستوى
القتال ،أو مرسح العمليات ،أو طبيعة القوى
املشتبكة ،وذلك بفضل مرونة حركته التكتيكية

وقدرته عىل املناورة (هيكل شاحنة سداسية الدفع).
وعالوة عىل ذلك فإن نظام املدفعية الخفيف
املقطور من طراز  ،Nexter’s 105LG1يربهن عىل
قدرة الرشكة عىل تلبية متطلبات القوات الربية
السبع التي اختارته؛ حيث تشمل سامته العملياتية
الرئيسية الخفة والصالحية للمناطق الوعرة وسهولة
مناولته .وقد أثبت مدفع  LG1 105موثوقيته
وقدرته عىل الحركة والقدرة عىل املناورة والقوة
النارية أثناء التشغيل .وإىل جانب مناذج مدفعية
 CAESARالسداسية والثامنية الدفع ،ومدفع
 ،105LG1تم عرض الذخائر 155m LU211 -
 LU 107وثالث محطات  FINDARTعىل منصة
عرض  ، NEXTERيف املعرض الدويل الثالث لألمن
الوطني (.)HSE
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نظام تحضير المهام
وقد عرضت الرشكة أيضاً حلولها إلدارة ميدان
املعركة الرقمية الخاصة من خالل ،FINDMP
وهو نظام تحضريي تكتييك تفاعيل متاماً للمهام.
وهو يتألف من صندوق االختبار الرقمي ()DSB
وأنظمة التحليل التكتييك ( ،)TASكام يسمح
بالعمل التعاوين لتسهيل وترسيع عملية صنع
القرار التكتييك للتدريب ،وإعداد املهام ،وإدارة
العملية .وميكن استخدام نظام  FINDMPيف
مراكز القيادة ومركبات القيادة وعندما يتم

تفكيكها أثناء عملية عسكرية .وقد متت إضافة
ثالث ميزات ذكية جديدة مؤخ ًرا :دمج برنامج
محاكاة ب ّناء يف صندوق االختبار الرقمي ،وتوصيل
صندوق االختبار الرقمي بنظام إدارة املعركة
من أجل نقل نظام املعركة إىل مستوى “توفري
الوقت وتجنب األخطاء  ،BMSوالحفاظ عىل
وترية املناورة ،وأداة إنشاء البناء الشامل ()ORBI
التي قامت  Nexter Trainingبتطويرها ،حيث
تساعد القوات املسلحة الخاصة أو قوات األمن
الخاصة عىل التحضري لتدخلها بصورة أفضل.

sea

مجموعة األنظمة الروبوتية
كذلك عرضت  Nexterالروبوت  ،NERVAالذي
ساعد عىل تنفيذ عدد من املهام بفضل مجموعة
كبرية من الحموالت (ذراع املناورة ،وكشف النريان،
واملسح الثاليث األبعاد) ،كام عرضت قناعاً تنفسياً يوفر
حامية متزايدة ضد املخاطر النووية والبكرتيولوجية
والكيميائية .وميكن ملحطة مراقبة واحدة أن ترشف
عىل ما يصل إىل ثالثة منصات روبوتية ،كام ميكن
تشغيل روبوت واحد بشكل دينامييك وتسلسيل
بواسطة عدة محطات تحكم.

air

 Photo credits: © Vincent LARUE/ECPAD/Défense©JP.PONS/ Marine Nationale/Défense

land
I www.nexter-group.fr

17/10/2018 07:18

NexterMunitions_195x130_arabe.indd 1

66

العدد  562نوفمبر 2018

تقارير

طائرة الشحن  LM-100Jمن إنتاج
« »Lockheed Martinتدشن رحلتها األولى

قدمت شركة لوكهيد مارتن في الشهر الماضي شركة  Pallas Aviationكأول شركة
تقوم بتسيير طائرة الشحن  LM-100Jالتي ُتعد نسخة معدلة من الطائرة “C-130J
“سوبر هركيوليز” التي تعتبر طائرة الشحن الجوي العسكرية المفضلة بالنسبة ل 18
دولة على مستوى العالم.
ومن املقرر أن تقدم رشكة  Pallas Aviationمن  13إىل  14أكتوبر املايض.
الخدمات اإلدارية واملراقبة العملياتية الالزمتني ورصح إميوري إيليس ،رئيس مجلس إدارة رشكة
لطائرتني من طراز  LM-100Jاللتني تحتاجان “ ،”Pallas Aviationبأن “اختيار الرشكة الطائرة
إىل إدخال طائرة شحن عمالقة قادرة عىل رفع  LM-100جيه مكنها من وضع يدها واحدة
األوزان الثقيلة من وإىل املطارات التقليدية من أحدث طائرات الشحن التي تعترب األفضل
واملناطق النائية ملجموعة معينة من العمالء يف يف عامل الطريان ،وهي الطائرة ““C-130Jسوبر
الصناعات املختلفة .وستقوم رشكة  Pallasبتسيري هركيوليز” .وتقدم الطائرة  LM-100Jمستوى
طائراتها من طراز  LM-100Jانطالقا من مطار قياسيا فائقا من حيث األداء واالعتامدية والخربة
“فورت وورث ألالينس” بوالية تكساس.
والقدرات االستثنائية .وقد يكون صحيحا أن
وبالرتافق مع هذا اإلعالن ،جرى عرض طائرة من هناك طائرات شحن كثرية أخرى يف األسواق
طراز  LM-100Jوهي واقفة يف معرض ألالينس العاملية ولكن ال يوجد سوى طائرة واحدة من
الدويل يف فورت وورث الذي جرى خالل الفرتة طراز  ،LM-100Jوتعترب الطائرة املثالية التي

نحتاجها ملزاولة أنشطتنا وعملياتنا”.
ومن الجدير بالذكر أن رشكة Lockheed
 Martinقامت بطرح طائرة الشحن LM-100J
يف عام  2014كنسخة محسنة من شقيقتها
التجارية الكربى “هركيوليز” ،وقامت بتسليم أكرث
من  100طائرة من هذا الطراز لرشكات الطريان
الحكومية والخاصة خالل الفرتة من  1964حتى
 .1993ومتثل الطائرة  LM-100Jخيارا مجازا من
الجهات املدنية بالنسبة لرشكات الطريان التي
تراهن عىل األداء القوي الفائق لنسخ الطائرة
العسكرية  C-130التي نجحت يف تسجيل حوايل
مليوين ساعة طريان لتقديم الدعم الالزم لعدد ال
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يُحىص من متطلبات املهام.
وقال جورج شولتز ،نايئ رئيس مجلس اإلدارة
واملدير العام لخفة الحركة الجوية واملهام البحرية
برشكة  ،Lockheed Martinإن “الرشكة خالل
السنوات القليلة املاضية تفخر مبشاركة فريق
رشكة “ ”Pallasيف عملية بناء الطائرة ،LM-100J
وتتطلع إىل تحويل هذه الرؤية املشرتكة إىل
واقع ميكننا جميعا معايشته يف صناعة الطريان.
وسننتظر عىل أحر من الجمر إىل أن تعرض رشكة
“ ”Pallasعىل العامل مدى القوة واملتانة اللتني ال
ميكن أن نجدهام إال يف الطائرة .”LM-100J
ومن الجدير بالذكر أن هناك طائرتني من طراز
 LM-100Jتطريان حاليا لدعم االختبارات
الخاصة بتحديث ترخيص هيئة الطريان الفيدرالية
األمريكية .وقد حصلت الطائرة  C-130Jعىل
ترخيص الهيئة عند تطويرها أول مرة ،وتحتاج
الطائرة  LM-100Jإىل تحديث هذا الرتخيص.
حل مثايل للشحن
قام أول إنتاج من الطائرة  LM-100Jبتنفيذ أول
رحلة له يف  25مايو عام  ،2017ونفذ ثاين إنتاج
رحلته األوىل يف  11أكتوبر عام  .2017وقد تم
إبرام عقد لبيع خمس طائرات من هذا الطراز
ألحد العمالء الذين مل يُعلن عنهم .وستقوم
رشكة « »Pallas Aviationبتشغيل وحدتني من
تلك الطائرات التي تتمتع بكافة مزايا الطائرة
العسكرية  C-130مثل قوة األداء التشغييل
وقلة التكاليف واملرونة ووجود خط إنتاج فعال
وسلسلة إمداد قوية وتوافر رشكات الدعم عىل
مستوى العامل.
ومتثل طائرة الشحن حال
مثاليا ومتكامال لنقل
مواد الشحن السائبة

ذات الحجم الضخم إىل املناطق النائية والصعبة
يف جميع أنحاء العامل .ويعتمد هذا النوع من
الطائرات عىل التطورات التكنولوجية والتحسينات
التي تم إدخالها عىل طائرات  LM-100Jالحالية،
كام يعتمد عىل األسعار التنافسية بفضل النتائج
التي حققتها الخربة العملياتية للطائرة .C-130
ومبا أن الطائرة  LM-100Jتستمد تصميمها من
الطائرة العسكرية  C-130نجد أن النوع املدين
منها قادر عىل استخدام املدارج الجوية القصرية
غري املمهدة دون الحاجة إىل أي أجهزة دعم
أريض ،وال تحتاج إال إىل أقل القليل من املعدات
الخاصة مبناولة املواد ،وتساهم يف إمتام عملية
تحميل وتفريغ مواد الشحن برسعة.
وتقدم الطائرة  LM-100Jالدعم الالزم لعدد كبري
من املهام يف املستقبل مثل تنظيف بقع الزيت
والعمليات اللوجستية املتعلقة بالتنقيب عن

النفط وعمليات التعدين ومكافحة الحرائق جوا
وعمليات اإلخالء الطبي واإلخالء الجوي وعمليات
اإلغاثة اإلنسانية ونقل كبار الشخصيات ورش
املبيدات جوا.
وتتمتع الطائرة  LM-100Jمبرونة غري مسبوقة
عند التعامل مع أشد املتطلبات اللوجستية
صعوبة مثل باالت الشحن الضخمة أو التي
ميكن شحنها عن طريق استعامل سري الشحن
 ،ramp-loadedكام أن لديها أنظمة استشعار
لتحميل وتفريغ البضائع وتستطيع الطائرة
اإلقالع والهبوط من مدارج جوية قصرية وغري
ممهدة وتنفيذ كافة املهام الليلية بغض النظر عن
األحوال الجوية.
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« »Boeingتفوز بعقدين إلنتاج برنامج
لتدريب الطيارين على الطائرة المروحية
 T-Xوالطائرة MH-139

منح سالح الجو األمريكي شركة بوينج مؤخرا عقدين رئيسيين بعد أن وقع االختيار على
الشركة لتنفيذ برنامج بقيمة  9,2مليار دوالر لتدريب الطيارين على الطائرة المروحية
تي-إكس ،كما منح الشركة عقدا الستبدال الطائرة  ’UH-1N ‘Hueyالتابعة للسالح
بالطائرة  ،MH -139وذلك بالتعاون مع شركة ليناردو.
وتتمتع رشكة بوينج بخربات طويلة يف مجاالت
عديدة ،السيام املنتجات الدفاعية ،وأثبتت
الرشكة جدارتها يف التعاون الوثيق مع سالح الجو
األمرييك يف تلك املنتجات ويف مجال األنظمة
املتكاملة أيضا.
بناء طائرة التدريب املستقبلية لسالح الجو
األمرييك
وقع اختيار سالح الجو األمرييك عىل رشكة بوينج

لتطوير طائرة تدريب متقدمة جديدة لتدريب
الطيارين للمساعدة يف تدريب طياري الطائرات
املقاتلة والقاذفة لعقود طويلة قادمة .وتُعد رشكة
بوينج املقاول الرئييس املكلف بتنفيذ «برنامج
تدريب الطيارين املتقدم» .ويخطط السالح حاليا
لرشاء  351طائرة نفاثة لتدخل مرحلة التشغيل
الفعيل بحلول عام  .2034وتشري تقديرات السالح
إىل أن القيمة الفعلية لهذه الطائرات ستصل إىل

 19,7مليار دوالر.
ومن املقرر أن تحل طائرة التدريب التي ستنتجها
رشكة بوينج محل طائرة التدريب  T-38املتقادمة
التابعة لسالح الجو والتي يعود تاريخها إىل
ستينيات القرن املايض .ويأيت العقد الذي تتجاوز
قيمته عدة مليارات من الدوالرات يف إطار
املحاوالت التي يبذلها السالح لتحديث أسطوله
من الطائرات القاذفة واملقاتلة والتموين الجوي،
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عالوة عىل الصواريخ النووية الباليستية العابرة
للقارات.
ورصحت لني كاريت ،رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي لرشكة بوينج ديفنس آند
سبيس آند سكيوريتي ،بأن “اإلعالن عن هذا
العقد يأيت تتويجا للسنوات طويلة من العمل
الدؤوب وكنتيجة مبارشة الستثامراتنا املشرتكة يف
تطوير طائرة تلبي املتطلبات امللحة لسالح الجو
األمرييك .ونتوقع أن تصبح الطائرة  T-Xالربنامج
الرئييس ألغلب فرتات القرن الحايل”.
وقال  ، Håkan Buskheرئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي لرشكة “ساب” ،إن “هذا
االختيار سيمنح رشكتي بوينج و “ساب” الفرصة
لتنفيذ التعهدات التي التزمنا بها منذ خمس

سنوات تقريبا .ويُعد هذا إنجازا كبريا بالنسبة
لرشاكتنا مع رشكة بوينج وفريقنا املشرتك ،ونحن
نتطلع إىل تسليم أول طائرة تدريب لسالح الجو
األمرييك”.
الجدير بالذكر أن العقد املبديئ ،الذي تصل قيمته
إىل  813ماليني دوالر ،يغطي األعامل الهندسية
والتطوير الصناعي ألول خمس سنوات وسبعة
أجهزة محاكاة .وقد عرضت رشكة بوينج الطائرة
الوحيدة والجديدة كليا واملنتجة خصيصا ألداء
مهام التدريب لدى سالح الجو األمرييك .وقد
أثبت تصميم الطائرة خالل مرحلة التصنيع
واالختبارات الجوية أنه تصميم جديد مرن قادر
عىل تلبية كافة املتطلبات ومواكبة التقنيات
الحديثة ومتطلبات املهام والتدريب الجديدة.

وقد حصلت رشكة بوينج عىل املوافقة الالزمة
للبدء يف تقديم طلبات الرشاء إىل مورديها ومن
بينهم رشكة “ساب”.
الطائرة المروحية MH-139
تحل محل الطائرة UH-1N
”“Huey
كام أعلنت رشكة بوينج أيضا أنها ستزود سالح
الجو األمرييك بطائرتها املروحية MH-139
وخدمات الدعم الخاصة بها يك تحل محل
الطائرة املروحية  ”UH-1N “Hueyالتي جرى
استخدامحها لحامية قواعد الصواريخ الباليستية
األمريكية العابرة للقارات .وتصل قيمة املرشوع
الذي متت ترسيته إىل  2,4مليار دوالرلتسليم 84
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طائرة وتأمني وسائل التدريب وأجهزة الدعم
واملساندة ذات العالقة.
وقال ديفيد طوبر سميث ،نايئ رئيس مجلس
اإلدارة واملدير العام لدى رشكة بوينج فريتيكال
ليفت ،إن “مسؤويل الرشكة يودون أن يعربوا
عن خالص امتنانهم للثقة الني منحها سالح الجو
لفريقنا املتخصص يف إنتاج الطائرة ام H-139
التي نفخر بأن نؤكد أنها تفوق متطلبات املهام،
كام أنها تعترب طائرة مثالية لنقل كبار الشخصيات،
فضال عن أنها توفر لسالح الجو حوايل مليار دوالر
نتيجة االستحواذ وتوفري التكاليف املتعلقة بالعمر
االفرتايض للطائرة”.
كام ينص العقد أيضا عىل تأمني العمليات
والصيانة وأنظمة التدريب وأجهزة الدعم
واملساندة الالزمة للطائرة ام .H-139
ورصح إد دوالنسيك ،رئيس مجلس إدارة
الخدمات الحكومية األمريكية لدى رشكة “بوينج
جلوبال سريفيسيز” ،بأن “الرشكة تفخر بتزويد
سالح الجو األمرييك باألنظمة الالزمة للنظام
البيئي للخدمات كله .وتتمتع الطائرة AW139

تقارير

بسجل حافل يزيد عىل مليوين ساعة طريان
ووجود سلسلة إمداد ومتوين قوية ،ما يجعلنا
نتطلع إىل استغالل خرباتنا يف خفض التكاليف
ودعم درجة االستعداد للمهام”.
وتستمد الطائرة  MH-139تصميمها من الطائرة
ليناردو  AW139التي تستخدمها أكرث من
 270جهة حكومية وعسكرية ورشكة يف جميع
أنحاء العامل .ومن املقرر أن تتوىل رشكة ليناردو
مسؤولية تجميع الطائرات املروحية يف مصنعها
يف املنطقة الجنوبية الرشقية لوالية فيالدلفيا ،عىل
أن تتوىل رشكة بوينج مسؤولية دمج املكونات
العسكرية يف مصنعها يف “ريديل تاونشب” بوالية
بنسلفانيا .ويوجد أكرث من  900طائرة من طراز
 AW139يف صفوف الخدمة يف الوقت الحايل
جرى تجميع وتسليم  260طائرة منها من مصنع
الرشكة يف فيالدلفيا.
وذكر أليساندرو بروفميومو ،رئيس املديرين
التنفيذيني برشكة ليناردو ،أن “الرشكة تفخر
بتحقيق هذا اإلنجاز ،وأن العمالء الكبار
حريصون عىل مواصلة االعتامد عىل الرشكة يف

تلبية احتياجانهم امللحة مثل حامية القواعد
العسكرية ونقل املسؤولني الحكوميني وأفراد
القوات الخاصة .كام يجسد هذا االختيار االتراف
برشكة ليناردو كرشيك قوي ميكن االعتامد عليه
وكمساهم له وزنه يف تنمية الصناعة األمريكية”.
وقال جيان بيري كتيليو ،املسؤول برشكة MD
 ،Leonardo Helicoptersإن “هذا اإلعالن ميثل
اعرتافا قويا بجودة منتجاتنا وقدرتها عىل املنافسة
العاملية من أجل الوفاء مبتطلبات عمالئها الكبار”.
وت ُعد الطائرة ليناردو  AW139الطائرة املناسبة
من حيث الحجم بالنسبة للمهام ،كام أن تتفوق
عىل متطلبات سالح الجو من حيث الرسعة
والحمولة واملدى والتسليح والقدرة عىل الطريان
املتواصل لساعات طويلة من أجل حامية قواعد
الصواريخ النووية الباليستية العابرة للقارات،
كام أنها تعترب الخيار األمثل لتحركات كبار
الشخصيات .وتتمتع الطائرة بتصميم حديث
وقلة تكاليفها التي توفر للسالح مليار دوالر
نتيجة االستحواذ وتوفري التكاليف املتعلقة بالعمر
االفرتايض للطائرة.
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مبادرات وطنية مبتكرة لتعزيز دور الشباب في مرحلة التمكين

تمكين الشباب في دولة االمارات
واالستثمار في المستقبل
يمثل الشباب في دولة االمارات جوهر التخطيط االستراتيجي ومحور رؤية القيادة الرشيدة في مرحلة التمكين،
حيث يالحظ أن مختلف استراتيجيات التنمية المستدامة تقوم على الشباب وتسند إليهم أدوار حيوية تهيأهم
لقيادة المستقبل بالشكل الذي يضمن استمرار مسيرة التنافسية اإلماراتية ،السيما ان االمارات التي تمتلك رؤية
استراتيجية واعية لمئويتها في عام  ،2071تحتاج إلى جهود وطاقات أبنائها الشباب في بناء المستقبل ،وفي
هذا العدد تسلط “درع الوطن” الضوء على خطط ورؤية تمكين الشباب في الدولة.

تنظر القيادة الرشيدة وعىل رأسها صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
القائد األعىل للقوات املسلحة ـ حفظه الله ـ إىل

الشباب ،باعتبارهم القاطرة التي تقود حركة
التنمية وتتوىل مسئولية القيادة يف املستقبل،
ولهذا ال تالو جهدا ً يف توفري أوجه الدعم الالزمة

لتأهيلهم ،وتسليحهم بالعلم واملعرفة واملهارات
التي متكّنهم من مواجهة مختلف التحديات وبناء
مستقبل مرشق ،ألن الشباب مثلام هم عامد الحارض
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فإنهم صناع املستقبل ،ولذلك فإن متكينهم وتهيئة
الظروف التي تتيح لهم املشاركة بفعالية يف املسرية
تمكين الشباب  ..نهج إماراتي
التنموية،خاصة إذا ما تم األخذ يف االعتبار حقيقة أن
ثابت
نسبة الشباب تفوق نصف تعداد السكان ،ولذلك
قامت سياسة دولة اإلمارات عىل تقديم كل ما من يعترب االستثامر يف متكني الشباب والعمل عىل
شأنه النهوض بهم ،ومتكينهم من البناء والعطاء ،تأهيلهم للمشاركة يف مختلف مواقع العمل الوطني
وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم ،لريتقوا بأنفسهم ،نهج إمارايت ثابث منذ نشأة الدولة يف سبعينيات
ويرسموا النجاح ،ويصنعوا حارضا مرشقاَ ومستقبالً القرن املايض ،وحتى وقتنا الراهن ،فقد أدرك املغفور
أفضل ألنفسهم ووطنهم.
له بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب
ان االستثامر يف بناء الشباب املؤهل الذي ميتلك الله ثراه ،مبكرا ً أن الحفاظ عىل املكتسبات التي
مهارات اإلبداع واالبتكار ميثل أولوية رئيسية حققتها دولة اإلمارات منذ قيام االتحاد ،وتحقيق
يف رؤية اإلمارات التنموية ،التي تنطلق من أن املزيد من اإلنجازات هام مسؤولية الشباب من أبناء
الشباب هم الرثوة الدامئة التي ينبغي العمل عىل الوطن وبناته الذين ولدوا وترعرعوا يف ظل االتحاد،
تنميتها وتعظيم االستفادة منها ،وهذا يتجسد وعايشوا مسرية نجاحه وتطوره ،لذلك أوىل اهتامماً
عىل أرض الواقع يف اسرتاتيجيات وسياسات عديدة كبريا ً لهذه الفئة وعمل عىل إعدادهم منذ الطفولة،
لتمكني الشباب ،واالرتقاء بقدراتهم ومهاراتهم وتسليحهم بقيم الوطنية واالنتامء للوطن ،وربطهم
بشكل متواصل.

بعادات وتقاليد املجتمع ،حيث دعا ،طيب الله ثراه،
املؤسسات الحكومية والخاصة إىل أن تضع الشباب
عىل قامئة أولوياتها.
وحرص القائد املؤسس املغفور له بإذن الله تعاىل
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه،
عىل دعوة الشباب باستمرار إىل التسلح بالعلم
واألخالق ،حتى يسهموا بدورهم يف خدمة الوطن،
وأن يلموا باملايض وظروفه الصعبة واملشاقّ التي
عاشها آباؤهم وأجدادهم ،ليلموا بحارضهم،
ويسترشفوا آفاق مستقبلهم ،وكان طيب الله ثراه
يردد دوماً« ،إن اآلباء هم الرعيل األول الذين لوال
جلدهم عىل خطوب الزمان وقساوة العيش ملا كتب
لجيلنا الوجود عىل هذه األرض ،التي ننعم اليوم
بخرياتها» .وذلك يف إشارة واضحة إىل جيل الشباب
يك يعرف كم قاىس الجيل الذي سبقه؛ ألن ذلك
يزيده صالبة وصربا ً وجهادا ً ملواصلة املسرية التي
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مقبوالً يف جيل الخمسينات مثالً أصبح مرفوضاً يف
جيل الثامنينات ،وما كان مقبوالً يف جيل ما قبل
البرتول ال يصلح مائة يف املائة للجيل الحارض ،والبد
أن نعرتف بأن هناك أفكارا ً متصارعة يف أعامقهم،
وواجبنا أن نفتح عيونهم عىل الخطأ والصواب ،وأن
تتسع صدورنا آلمال الشباب وطموحاتهم”.
وكان الشيخ زايد ،طيب الله ثراه ،حريصاً عىل
إكساب الشباب مهارات التعامل مع التقنيات
الحديثة ،وعىل زرع األصالة يف نفوسهم ،وتكريس
قيم االنتامء والتمسك بالهوية الوطنية مبختلف
مفرداتها لديهم ،فأوىص بتأسيس نوادي الرتاث
لتعمل عىل جذب النشء والشباب وتعريفهم
بحياة اآلباء واألجداد ،وإتاحة الفرصة أمامهم
ملامرسة الرياضات واألنشطة الرتاثية.

بدأها اآلباء املؤسسني.
املؤسس،
القائد
فإن
الشباب،
أما عن مسئولية بناء
تمكين الشباب
طيب الله ثراه ،كان يؤمن بأنها عملية تكاملية
هو أساس كل
تشارك فيها مختلف األطراف املعنية ،وكان يقول
يف هذا”:ندعو جميع املؤسسات الحكومية والخاصة
المبادرات التي
واألهلية إىل أن تويل أهمية أكرب إلعداد وتطبيق
تطلقها وتنتهجها
برامج متعددة ومتطورة للعناية بالشباب وتأهيلهم
اإلمارات في رحلتها
بصورة أفضل للمستقبل وعىل مختلف املستويات،
مستفيدين يف ذلك من مختلف التجارب اإلنسانية
للعبور إلى المستقبل
الناجحة ،ومهتدين مبا حققناه من إنجازات ،ورسخنا
من مفاهيم ،وما ورثناه من قيم ومبادئ ،وعىل
الرغم من أننا قطعنا شوطاً يعتد به يف تدريب خصوصاً تلك القطاعات املرتبطة بالعلوم الحديثة
وتأهيل شبابنا وفتياتنا ،فامزالت الحاجة كبرية إىل واالبتكار والتقنيات املتقدمة ،حتى يخرج الجيل
مواصلة هذا التدريب والتأهيل وتكثيفه ،ألننا نرى الجديد قادرا ً عىل التعامل مع عرصه وتطوره
أن إدخال شبابنا وفتياتنا إىل ميدان العمل املثمر الرسيع ،وأن يتخاطب مع العامل بلغته ،باإلضافة
الشباب محور مرحلة التمكين
هو الهدف الذي يجب أن نوليه كل طاقاتنا ،وعلينا إىل توفري ظروف التنشئة السليمة جسدياً عرب
في ظل قيادة خليفة
أن نهيئ له من األسباب مبا يكفل تحقيقه عىل توعية األرسة باألغذية الصحية ،وإقامة منشآت
الوجه األكمل ،وهذا يستدعي منا امل ُيض يف تحديث رياضية مجهزة بأحدث الوسائل الستيعاب طاقات وعىل نهج املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد،
مناهجنا التعليمية ،ومتابعة أحدث مستجدات الشباب وتوجيهها نحو مامرسة رياضات مختلفة .طيب الله ثراه ،يؤمن صاحب السمو الشيخ خليفة
العلوم والتقنية وتطبيقاتها ،عىل أن يكون التدريب وقال رحمه الله“ :حينام نتكلم عن الشباب ،ومع بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  ،حفظه الله ،بأن
املتخصص مواكباً لهذه املناهج ورديفاً لها”.
الشباب ،فيجب أن نتكلم باللغة التي يفهمونها ،الشباب عامد التنمية والتقدم يف أي مجتمع
وكان املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد حتى تصل املعاين إىل عقولهم ووجدانهم ،ويجب وأن نهضة األمم يف االستثامر واالرتقاء بقدراتهم
حريصاً عىل متابعة ما يتم تقدميه إىل الشباب أن نتحاور معهم بروح العرص ،وال نفرض عليهم وتوظيفها بشكل فاعل يف تقدمها ونهضتها .ولهذا
من برامج إعداد وتدريب ،إىل جانب املناهج رأياً أو موقفاً بغري اقتناع منهم ،وال نتصور أن ميثل الشباب جوهر مرحلة التمكني التي أطلقها
الدراسية ،والتأكيد عىل أن تهدف هذه الربامج هذا الجيل نسخة طبق األصل من أجيال سابقة ،سموه عام  2005والتي تعترب األساس يف منطلقات
إىل خلق جيل من القيادات الشابة يف كل قطاع ،فكل جيل له سامته وطبيعته وتفكريه ،وما كان دولة اإلمارات نحو متكني الشباب من عنارص القوة
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الالزمة ليصبحوا أكرث إسهاماً ومشاركة يف مختلف
مجريات الحياة االجتامعية والسياسية واإلنتاجية
الحكومات ال
واملعرفية .ومن هنا انطلقت املبادرات الحكومية
تستطيع بناء تنمية
التي تعكس حرص القيادة الرشيدة عىل تنشئة جيل
مشبع بالقيم الوطنية والفضيلة وتحمل املسؤولية
راسخة لشعوبها
ومبادئ التسامح واإليثار واالحرتام وتأهيلهم
من دون شراكة
من املشاركة يف اتخاذ القرارات ،وأن تتبوأ املراكز
حقيقية مع
القيادية يف الدولة .كام انطلقت املبادرات التي
تخول الشباب اإلمارايت الدخول يف معرتك العمل
شبابها
السيايس واملشاركة الفاعلة يف العملية االنتخابية
والعمل عىل اختيار من ميثلهم تحت قبة املجلس
الوطني االتحادي وتحمل مسؤولياتهم يف مناقشة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مجموعة من
القوانني التي تدعم طموحاتهم نحو املستقب املبادرات والربامج التي تتضمن إنشاء مجالس
شبابية عىل مستوى الدولة بالتنسيق مع
وتلبية احتياجات الوطن واملواطن وبناء الدولة.
لقد عرب صاحب السم ّو الشيخ محمد بن راشد آل الحكومات املحلية وإطالق دليل متكامل لقيم
مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشباب اإلمارايت ،ليكون مرجعاً رئيساً يف املواد
حاكم ديب ،رعاه الله ،يف العديد من املناسبات عن الرتبوية واإلعالمية الخاصة بتشكيل وعي الشباب
إميان الدولة بالشباب واالعتزاز بقدراتهم ،حيث قال اإلمارايت .ويف هذا الصدد قال سموه «إننا نطمح
يف هذا السياق »:ثروتنا الوطنية األغىل بشبابنا ،التي من خالل جميع الربامج والسياسات والخدمات
ال تنضب مادامت هناك قلوب أمهات إماراتيات التي نقدمها إللهام وإسعاد وبناء فرص حقيقية
تنبض» .ويضيف يف مناسبة أخرى»:إن دولتنا قامت للشباب كافة يف دولة اإلمارات».
عىل سواعد الشباب وستستمر يف بناء مستقبلها متكني الشباب هو أساس كل املبادرات التي تطلقها
اعتامدا ً عىل مهاراتهم وقدراتهم وإن االهتامم وتنتهجها اإلمارات يف رحلتها للعبور إىل املستقبل
بالشباب هو اهتامم مبستقبل هذه البالد وتوفري والتي توجت بتسمية وزيرة دولة لشؤون الشباب
يف حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
فرص لهم هو توفري فرص منو كبرية لدولتنا».
وترجمة لهذه القناعة ،اعتمد صاحب السم ّو آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

حاكم ديب ،الذي أكد أن الحكومات ال تستطيع بناء
تنمية راسخة لشعوبها من دون رشاكة حقيقية مع
شبابها .ومل يكن االهتامم بالشباب حربا ً عىل ورق بل
قامت دولة اإلمارات بعدة خطوات لضامن املشاركة
الفاعلة للشباب واالستامع إىل آرائهم ،وتعزيز روح
القيادة لديهم ،كان منها تعيني معايل شام املزروعي
وزير دولة للشباب وهي يف عمر  22لتصبح أصغر
وزيرة يف العامل والتي كانت ضمن حكومة املستقبل
التي تم تشكيلها يف فرباير .2016
المبادرة العالمية لشباب
اإلمارات  .نقلة نوعية لتفعيل
دور الشباب في خدمة الوطن
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة ،يف شهر أغسطس “ 2018املبادرة العاملية
لشباب اإلمارات” التي ترشف عىل تنفيذها
“املؤسسة االتحادية للشباب” بهدف تعزيز دور
الشباب عاملياً يف التعريف بقيم دولة اإلمارات
األصيلة وثقافتها وتجربتها الحضارية يف التسامح
والتعايش وبناء اإلنسان ومتكني الشباب ،إضافة إىل
مد جسور التواصل اإلنساين واملعريف والعلمي بني
شباب اإلمارات والعامل.
وتتضمن برامج املبادرة ،تدريب شباب اإلمارات
يف كربى الرشكات العاملية الكتساب الخربة وإعداد
جيل مطلع عىل أهم القطاعات عاملياً بجانب عقد
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ملتقيات لشباب اإلمارات حول العامل لالطالع عىل
التوجهات العاملية وأفضل املامرسات ودور الشباب
يف مجال تنافسية دولة اإلمارات عاملياً ،إضافة إىل
تنظيم برامج وفعاليات مشرتكة مع شباب العامل
للتبادل الثقايف والعلمي والتعريف بالقيم والثقافة
اإلماراتية .كام تشمل املبادرة استضافة الوفود
الشبابية من أنحاء العامل لعرض تجربة دولة اإلمارات
التنموية الشاملة ومتكني الشباب ،إضافة إىل احتفاء
شباب اإلمارات باملناسبات العاملية ومشاركة
نظرائهم يف احتفاالتهم وإنجازاتهم الوطنية ،بجانب
املشاركة يف املحافل العاملية واملهامت الرسمية
لتسليط الضوء عىل إنجازاتهم وهويتهم وإمكاناتهم
بشأن مختلف املواضيع ،إضافة إىل استعراض تجربة
دولة اإلمارات العربية املتحدة يف بناء اإلنسان.
هذه املبادرة ،كام يرى صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ،تعكس االهتامم الذي توليه
قيادة الدولة الحكيمة وعىل رأسها صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
حفظه الله ،مبسرية الشباب نحو مستويات أعىل
من التميز والتحصيل العلمي واملعريف والتكنولوجي
واإلبداع للوصول بدولتنا إىل مراتب الدول املتقدمة
يف شتى امليادين ووضعها عىل خريطة التنافسية
العاملية ،وذلك بهمة شبابها من الجنسني وعزميتهم
وجهودهم الفاعلة املثمرة .ويقول سموه «إن
ذلك تجسد عىل أرض الواقع من خالل املبادرات
واالسرتاتيجيات الوطنية العديدة التي تنفذها
الدولة لتمكني شبابها واالرتقاء بقدراتهم وأدواتهم
ومهاراتهم بشكل متواصل ،إننا يف سباق مع العامل
ال يتوقف لكننا نستطيع تحقيق التقدم من خالل
استثامرنا يف ركيزتني أساسيتني هام العلم والكوادر
الوطنية النوعية املتميزة التي ستقود البالد خالل
املراحل املقبلة وهام خيار الدولة االسرتاتيجي
ورهانها لتحقيق ما تصبو إليه من مستويات عاملية،
مستعينني بالله تعاىل أوالً ثم مبا يتسلحون به من
معرفة وعلوم مع توظيف معطيات العرص من ذكاء
اصطناعي وأحدث التكنولوجيا».
وتهدف “املبادرة العاملية لشباب اإلمارات” إىل
تحقيق عدة أهداف ،أهمها:
* تفعيل دور الشباب عاملياً يف تحقيق الريادة وتعزيز
سمعة ومكانة دولة اإلمارات من خالل شبابها
وتعزيز الروابط بينهم وبني نظرائهم شباب العامل.
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* دعم مشاركة شباب اإلمارات يف مختلف الفعاليات
الدولية واملهام والبعثات الرسمية يف الخارج
*التعريف بتجربة اإلمارات واسرتاتيجيتها يف متكني
شبابها وذلك من خالل إطالق رسائل إيجابية حول
ريادتهم وقيمهم ومكارم أخالقهم وإنجازاتهم.
*متكني شباب اإلمارات لإلسهام يف تحقيق التنمية
و«رؤية اإلمارات» يف أن تكون أفضل وطن يف
العامل إضافة إىل عرض تجربة دولة اإلمارات يف بناء
الشباب باعتبارهم أقوى وأغىل مورد وجعلهم خري
سفراء لوطنهم.
* تسليح شباب اإلمارات باملهارات واإلمكانات
وغرس أسمى القيم فيهم لتمثيل الدولة عاملياً
والتعريف بالهوية اإلماراتية وقيمها وثقافتها ،إضافة
إىل بناء جيل من الشباب مطلع عىل التوجهات
العاملية ومتسلح بالعلم واملعرفة واملهارات التي
تؤهله للمنافسات العاملية.
تمكين الشباب في العمل
السياسي والحكومي
حرصت القيادة الرشيدة يف اإلمارات عىل توفري
الفرص لتمكني الشباب يف مختلف املستويات
واملراحل ،سواء عىل الصعيد الترشيعي أو التنفيذي
يف إطار تعزيز روح القيادة لديهم ،وبالفعل فقد
ضمت حكومة املستقبل التي تم تشكيلها يف فرباير
 2016مثانية وزراء جدد ،خمسة منهم من النساء.
وبلغ متوسط العمر للوزراء الجدد  38عاماً ،من
بينهم معايل شام بنت سهيل بن فارس املزروعي
وزيرة دولة لشؤون الشباب والتي تولت املنصب
وهي يف عمر  22لتصبح أصغر وزير يف العامل.
كام ضم التعديل الوزاري الجديد للحكومة يف أكتوبر
 2017مجموعة من القيادات الشابة متاشياً مع رؤية
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد “الحكومة
الجديدة هي حكومة عبور للمئوية اإلماراتية
الجديدة  ..هدفها تطوير املعرفة  ..ودعم العلوم
واألبحاث  ..وإرشاك الشباب يف قيادة املسرية”.
والالفت يف هذه الوزارة أنه تم استحداث وزارات
غري مسبوقة عىل مستوى العامل ،مثل وزارة الذكاء
االصطناعي ،وبكم من الوزراء الشباب مل تشهده من
قبل أية حكومة يف العامل ،وبنسبة مشاركة من املرأة
بلغت .% 28
يف الوقت ذاته ،فإن الشباب ميارس دورا ً فاعالً يف
العديد من املؤسسات الوطنية ،مثل املجلس الوطني

االتحادي ،حيث انضم سعيد صالح الرميثي إىل
عضوية املجلس ليكون أصغر األعضاء سناً بعمر 31
عاما الذين وصلوا للمجلس منذ تأسيسه ،هذا فضالً
عن تواجد الشباب يف العديد من املجالس املحلية.
وال شك أن االستعانة بهذا الكم من الشباب يف

الحكومة الجديدة واملجلس الوطني االتحادي،
إمنا يجسد القيادة الرشيدة بدورهم الفاعل يف
بناء وتنمية الوطن وثقة بقدراتهم عىل التحدي
والتميز والنجاح ،وتشجيعا لهم عىل اإلبداع
واالبتكار لينطلقوا بقوة إىل آفاق املستقبل ويتحملوا
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مسؤوليتهم كاملة نحو وطنهم .وتلبي هذه الحكومة
بتميزها متطلبات مرحلة جديدة من مراحل البناء
والتنمية املستدامة عنوانها مهارات املستقبل ،وعلوم
املستقبل ،وتكنولوجيا املستقبل ،وتعبرّ عن رؤى
وفكر القيادة الرشيدة التي تسترشف املستقبل بكل
تفاصيله ومالمحه ،وتحدد متطلباته وتحدياته.
مجلس محمد بن زايد ألجيال
المستقبل ..دور محوري في
تمكين الشباب
تويل دولة اإلمارات ضمن رؤيتها التنموية
املستقبلية ،اهتامما استثنائيا بإعداد القيادات
الشابة يف مختلف مواقع العمل الوطني ،وتحرص
عىل توفري الربامج التي تسهم يف االرتقاء بقدراتهم،
حتى يكونوا قادرين عىل املشاركة بفاعلية يف
مسرية التنمية والتطور ،وتحمل مسؤولية القيادة
يف املستقبل .وهذا ما عرب عنه بوضوح صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة خالل
حضوره جانبا من فعاليات الدورة الثانية لـ»مجلس
محمد بن زايد ألجيال املستقبل» التي عقدت يف
مركز أبوظبي الوطني للمعارض ،يف شهر أكتوبر
 2018حيث قال سموه « نثق بدور شباب اإلمارات
الطموح ونؤمن بقدراتهم وإمكاناتهم يف صناعة
حارض ومستقبل البالد ،ونسعى دامئا إىل تأهيلهم
وتحفيزهم ومتكينهم الستالم راية الوطن وامليض بها
إىل فضاء املجد ترفرف يف مختلف امليادين».

ملف العدد

«مجلس محمد بن زايد ألجيال املستقبل»
مبادرة نوعية ملهمة تتجاوز كونها منصة للتفاعل
بني الطالب ورواد العلوم واملعارف العرصية
والتكنولوجية الحديثة من دول العامل املختلفة،
إىل ملتقى إلثراء األفكار وطرح املبادرات الخالقة
يف املجاالت التي تنمي معارف الشباب وتسهم
يف متكينهم من مهارات القرن الحادي والعرشين،
حيث يهدف هذا املجلس إىل تحقيق مجموعة من
األهداف  ،لعل أهمها:
*اكتساب مهارات القرن الحادي والعرشين :إذا
كانت مهارات القرن الحادي والعرشين تشري إىل
التحول يف اسرتاتيجيات التعليم واملناهج الدراسية
واالبتكار إلعداد طالب قادرين عىل مواكبة العامل
املتطور ،واالنفتاح عىل الثقافات املختلفة ،والتفكري
النقدي الخالق ،واستيعاب العلوم العرصية
الحديثة ،وامتالك أدوات التكنولوجيا املتقدمة ،فإن
املجاالت الخمسة التي ركزت الدورة الثانية من
«مجلس محمد بن زايد ألجيال املستقبل» تقدم
فرصة للطالب املشاركني المتالك هذه املهارات،
ومتكنيهم منها .هذه املجاالت الخمسة ،واملتمثلة
يف العلوم والتكنولوجيا والثقافة واإلعالم والفنون
وريادة األعامل والقيادة والتنمية إضافة إىل الرياضة
واللياقة البدنية ،والتي سيتحدث حولها نخبة من
الخرباء واملتخصصني من داخل الدولة وخارجها،
ستنمي مهارات اإلبداع واالبتكار والتفكري التحلييل
الخالق والناقد وتعزيز قدرة الخريجني عىل املنافسة
يف سوق العمل يف القطاعني العام والخاص ،ومواكبة

تغريات سوق العمل العاملي.
فلم يعد هناك شك يف عاملنا املعارص أن املهارات
املتقدمة والرثوة البرشية املؤهلة باتت أهم مصادر
الرثوة الدامئة للدول واملجتمعات ،ولهذا فإن
«مجلس محمد بن زايد ألجيال املستقبل» يستثمر
يف أجيال املستقبل ،التي متتلك مهارات القرن الحادي
والعرشين ،والعمل عىل تأهيلهم من اآلن ليشاركوا
بفاعلية يف تحقيق رؤى اإلمارات التنموية املستقبلية،
وتعزيز تنافسيتها عىل الصعيد العاملي ،وذلك ترجمة
ملقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان« ،إن اإلمارات تضع ثقتها وكل إمكاناتها لدعم
جيل املهمة الذي سيقود جهود تحقيق طموحاتنا
نحو مئوية  2071بروح الفريق الواحد».
* بناء أجيال املستقبل :من املقوالت املأثورة
لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة،
تلك التي تضمنتها كلمته الرئيسية يف ختام فعاليات
«مجلس محمد بن زايد ألجيال املستقبل» ،يف دورتها
األوىل يف شهر مارس من العام املايض  ،2017والتي
خاطب فيها أبناؤه الطالب ،قائالً »:رحلتكم رحلة
جيل من أجل وطن ،عليه أن يجاهد ويتسلح بالعلم
ثم يعود ليتسلم الراية ،أنتم جيل مهم» .وهذه
الكلامت العميقة يف جوهرها والدقيقة يف معانيها
تؤكد بوضوح أن صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ينظر إىل أجيال املستقبل باعتبارهم
ثروة الوطن الحقيقية التي ينبغي االستثامر فيها
جيدا ً من اآلن ،والعمل عىل تأهيلهم يك يكونوا قادة
الغد الذين يتحملون املسئولية يف كل مواقع العمل
الوطني ،والذين ميكن الرهان عليهم يف خوض
غامر سباق التقدم  ،وتعزيز تنافسية اإلمارات
عىل الصعيد العاملي .يؤمن صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،بأن أي أمة تريد أن
تحجز لنفسها مكانة مرموقة وموقعاً متميزا ً فإن
عليها أن تضع التعليم يف مقدمة أولوياتها ،ألنه هو
االستثامر الحقيقي الذي ميكن من خالله بناء أجيال
املستقبل ،التي متتلك الطموح والقدرة عىل تحمل
أعباء القيادة ويف الوقت ذاته تعتز بهويتها الوطنية.
إنها رؤية قائد ملهم يدرك جيدا ً بأن قوة الدول
واملجتمعات تكمن يف إرادة أبنائها وما ميتلكونه
من مهارات ومعارف وعلوم وليس بحجم سكانها
أو مساحتها الجغرافية ،ولهذا استطاعت اإلمارات
أن تقدم منوذجاً ملهامً يف بناء أجيال املستقبل
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الذين ميكن الرهان عليهم يف االنتقال إىل مرحلة ما
بعد النفط ،مرحلة عنوانها «اإلمارات قادرة بأجيال
املستقبل عىل صنع املستحيل وخوض رحلة التقدم
اإلنساين والحضاري».
*تأهيل الشباب ملواكبة طموحات اإلمارات
املستقبلية :مجلس محمد بن زايد ألجيال
املستقبل ،ومن خالل تركيزه عىل تعلم طالب
وشباب اإلمارات مهارات القرن الحادي والعرشين
يعترب القاطرة التي تقود نحو تنفيذ أهداف
مئوية  ،2071والتي تتطلع فيها دولة اإلمارات إىل
منافسة دول العامل املتقدمة من خالل االستثامر
ثراه» ،الذي كان يويل اهتامما كبريا بالشباب،
يف أجيال املستقبل التي تسعى إىل امتالك املعرفة والتميز والريادة يف املرحلة القادمة» .
والعلوم العرصية املتقدمة ،وتسعى إىل التخصص
ويقدم لهم كل أوجه الدعم والرعاية الكاملة ،ألنه
توجه اإلمارات االستراتيجي
يف املجاالت النوعية الدقيقة التي تواكب توجه
كان يؤمن بدورهم يف بناء املجتمع ،واملساهمة
لالستثمار في بناء القيادات الشابة
اإلمارات لالنتقال إىل مرحلة ما بعد عرص النفط.
يف تحقيق نهضته الشاملة ،وهو النهج الذي تسري
ولعل حرص الشباب عىل املشاركة بفاعلية يف تحرص دولة اإلمارات عىل تأهيل الشباب عليه القيادة الرشيدة ،برئاسة صاحب السمو الشيخ
فعاليات الدورة الثانية لـ«مجلس محمد بن زايد وإعدادهم ليكونوا قادة املستقبل ،ولهذا تضعهم يف خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله،
ألجيال املستقبل» وإظهار إبداعاتهم ومهاراتهم ،مقدمة أولوياتها وتعمل عىل توفري البيئة املناسبة ويف ظل مرحلة التمكني ،انطالقا من قناعتها بأن
أمر يدعو إىل الثقة والتفاؤل يف أجيال املستقبل ،التي تحفزهم عىل اإلبداع واالبتكار والتميز ،وتعمل هذا هو أفضل استثامر للمستقبل ،ألن القيادات
وخاصة أن الشباب كانوا حريصني عىل االستفادة عىل إطالق طاقاتهم واستثامر إمكاناتهم وقدراتهم الشابة ال تشكل فحسب ،القاطرة التي تقود مسرية
من الخرباء واملبدعني الذين شاركوا يف هذه يف تعزيز مسرية النهضة الشاملة ،يك تستعني بهم يف التنمية والتطور ،وإمنا أيضا تقوم بدور جوهري يف
الفعاليات ،والتعرف عن قرب إىل آخر التطورات املناصب القيادية يف مختلف مواقع العمل الوطني ،ترجمة طموحات الدولة يف االنتقال إىل ما بعد عرص
التي تشهدها مسرية العلوم والتكنولوجيا يف العامل ألنها تؤمن بأنهم قادرون عىل تحمل املسؤولية بكل النفط ،واملساهمة بفاعلية يف تعزيز مكانة الدولة
من حولنا ،فهذه النوعية من الشباب ،كام يقول كفاءة واقتدار.
عىل خريطة الدول املتقدمة ،وخاصة يف ظل هذه
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،إن االستثامر يف قدرات الشباب ،وتأهيلهم ليكونوا املرحلة التي تنشد فيها التفوق والريادة ،وتحتاج
هم «أساس املجتمعات الناجحة التي يكرث فيها قادة املستقبل ،يعترب واحدا من أهم التوجهات إىل القيادات الشابة التي متتلك القدرة عىل املبادرة
املبادرون واملبدعون وامللهمون ..واإلمارات بفضل االسرتاتيجية التي تتبناها اإلمارات منذ عهد املغفور واإلبداع يف مختلف مواقع العمل الوطني.
الله زاخرة بهذه النامذج التي ستقود مسرية الخري له ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله لقد أدركت اإلمارات مبكرا ً أهمية تأهيل القيادات،

80

العدد  562نوفمبر 2018

عىل مستوى الدرجات العليا وتلك الشابة ،ملا لها
من دور رئييس يف وضع األفكار والخطط ،والقدرة
عىل التفاعل مع توجهات الدولة ،وتعزيز قدرات
كل فريق يعمل مع هذه القيادات للعمل بروح
مو ّحدة ،وبفاعلية وحرفية من أجل تحقيق األهداف
املطلوبة ،املتمثلة يف تعزيز الرفاه واألمن واالستقرار،
وتعظيم مكاسب الشعب من موارده ،وتأدية كل
إنسان دوره مبا يؤدي إىل استمرار اإلمارات يف
الصدارة .وألجل تحقيق هذا الهدف متت صياغة
مجموعة من الربامج التي تستهدف متكني الشباب
من املهارات القيادية ،كان آخرها يف شهر أكتوبر
 ،2018حيث اعتمد مجلس الوزراء منوذج اإلمارات
للقيادة الحكومية بتخريج أكرث من  1000قيادي
شاركوا يف وضع بصمة متميزة يف مسرية العمل
الحكومي لتعزيز جهودها يك تواكب التوجهات
العاملية يف العمل واستباق املتغريات املستقبلية نحو
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تحقيق أهداف «مئوية اإلمارات .2071
أما األركان األساسية التي يقوم عليها منوذج اإلمارات
للقيادة الحكومية فتتمثل يف تعزيز الروح القيادية،
والرفع من األداء االسترشايف للمستقبل وتحفيز عملية
اإلنجاز والتأثري ،وذلك من خالل إعداد القيادات
والكوادر املؤهلة لالنتقال بالعمل الحكومي إىل آفاق
جديدة .أما الصفات الرئيسية التي يجب توافرها
يف القائد النموذجي فهي أن يكون إمارايت الجوهر،
عاملي الطموح ويتحىل بروح املسؤولية واإليجابية
والتسامح وسعة الخيال ،مطلعاً عىل تكنولوجيا
املستقبل ،سفريا ً عاملياً للدولة ،يركز عىل قيادة التغري
الجذري ،دائم التعلم ،رسيع اإلنجاز ،وأن يكون قادرا ً
عىل تشكيل إضافة نوعية يف عمله .وهي مميزات
ال شك يف أن توافرها يف القائد كفيل بضامن نتائج
إيجابية عىل الصعد كافة يف املستقبل.
ويشكل منوذج اإلمارات للقيادة الحكومية الجيل

الثاين لنموذج قائد القرن الواحد والعرشين الذي
أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم عام  ،2015ليعزز جهود الحكومة االتحادية
ملواكبة التوجهات العاملية ،يف العمل الحكومي
واستباق املتغريات املستقبلية نحو تحقيق
مستهدفات «مئوية اإلمارات  .»2071وميثل هذا
النموذج نقلة نوعية يف مجال بناء القدرات وإعداد
الكفاءات والقيادات يف الحكومة االتحادية والذي
يتميز بالرتكيز عىل املستوى الوطني وبناء شبكة
عالقات فعالة بني القيادات الحكومية وتعزيز
العالقة مع القطاع الخاص.
ويهدف منوذج قائد القرن الـ  21إىل نقل مسرية بناء
القدرات وتأهيل القيادات يف الحكومة االتحادية
إىل مرحلة متقدمة من خالل اختيار نخبة من خرية
القادة الشباب املتميزين ،الذين سيتم صقل خرباتهم
وتدريبهم عىل أحدث أساليب القيادة يف سبيل
إعداد القيادات األكرث متيزا ً عىل املستويات الوطنية
واإلقليمية والعاملية .ويتميز منوذج قائد القرن الواحد
والعرشين بالرتكيز عىل املستوى الوطني ،وبناء شبكة
عالقات فعالة بني القيادات الحكومية ،وتعزيز
العالقة مع القطاع الخاص ،ذلك أن القيادة الحقيقة
هي التي لديها القدرة عىل إرشاك كل األفراد يف كل
األشياء ،يف الوقت الذي تعتمد فيه عىل قدر من
التفويض والحركة الذاتية عرب مجموعات من العمل،
لديها القدرة عىل اإلدارة الذاتية.
ويهدف برنامج قيادات حكومة اإلمارات من وراء
تطبيق منوذج قائد القرن  21عىل جميع فئاته
إىل جذب أبرز املواهب واملهارات اإلماراتية من
القطاعني الحكومي والخاص وتقديم أفضل فرص
التدريب من أجل تنمية وتطوير املهارات القيادية
باملوازنة بني القطاعني الحكومي والخاص عىل
املستويني الوطني والعاملي وبناء شبكة تواصل بني
الربنامج وخريجيه .وتسعى الحكومة من خالل
إطالق منوذج قائد القرن الـ  21إىل تعزيز مكانة
دولة اإلمارات العاملية عىل مستوى إعداد وتأهيل
القيادات الحكومية عن طريق تطوير أفضل برنامج
للقيادات الوطنية عىل مستوى العامل لتحقيق رؤية
اإلمارات .2021
وإضافة إىل ما سبق ،فإن هناك العديد من الربامج
واملبادرات التي تستهدف االرتقاء بالقدرات
القيادية للشباب ،وتأهيلهم لتسلم املسئولية
يف مختلف مواقع العمل الوطني ،لعل أبرزها:
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برنامج قيادات حكومة اإلمارات تأسس عام
 ،2008ويشمل  4فئات هي القيادات االسرتاتيجية
والتنفيذية وقيادات املستقبل والقيادات املبدعة
ويهدف إىل متكني الجهات الحكومية االتحادية من
تحقيق األهداف االسرتاتيجية للحكومة وضامن
تعزيز ودعم قدرات الكوادر الوطنية من خالل
التعاون مع أفضل املؤسسات التعليمية العاملية
والجامعات واملراكز العلمية املتخصصة وينظم
الزيارات امليدانية العاملية لالطالع عىل تجارب
الدول الرائدة .ثم أضيفت إليها فئة القيادات
االسرتاتيجية عام  2009وبرنامج خبري األداء
املؤسيس عام  2010واملنتديات الوزارية الهادفة إىل
تأهيل القيادات وبناء القدرات عام  2012ويف نقلة
نوعية عام  2014استحدث برنامج قيادات حكومة
اإلمارات فئة القيادات املبدعة التي هدفت للرتكيز
عىل الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلها لقيادة
حكومة املستقبل.
استراتيجيات تمكين الشباب في
المجاالت المختلفة
تبذل حكومة اإلمارات عىل املستويني االتحادي
واملحيل جهودا ً حثيثة لتمكني الشباب اإلمارايت من
مختلف الجوانب ،وهذه املساعي ليست بجديدة
وإمنا تسري يف نسق متواصل يقوم عىل توفري الفرص
التعليمية للشباب ،وتوفري الدعم يف ريادة األعامل
وتوفري الوظائف ،وهناك العديد من املبادرات
والربامج التي تستهدف االرتقاء بقدرات الشباب
ومتكينهم يف املجاالت املختلفة ،لعل أبرزها:
 -1األجندة الوطن َّية للشباب :أطلقها صاحب السمو

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم ديب ،رعاه الله،
يف أكتوبر  ،2016وهي تعكس االهتامم االستثنا َّيئ
الذي توليه دولة اإلمارات العربية املتحدة لفئة
الشباب ،وحرصها عىل االستثامر فيهم ،بصفتهم
الحقيقي نحو االنطالق إىل املستقبل ،خاصة
الرهان
َّ
أن هذه األجندة ال تهدف فقط إىل تهيئة البيئة
املناسبة أمام الشباب يك يشاركوا بفاعليَّة يف تشكيل
األجندتني املحلية والعاملية ،واملساهمة الجادَّة يف
مسرية التنمية الشاملة واملستدامة فقط ،وإمنا تعمل
أيضاً عىل تعزيز روح االنتامء والوالء للدولة ،وإيجاد
شباب يعت ُّز بقيمه وثقافته وهويته من خالل وضع
برامج تساهم يف إيجاد شباب وطني متمسك
ويجسد الهوية والثقافة اإلماراتية.
بالقيمِّ ،
وأهم ما مي ِّيز “األجندة الوطنية للشباب” أنها متت
صياغتها بنا ًء عىل مقرتحات تقدم بها شباب ميثلون
مختلف فئات املجتمع وقطاعات الدولة املختلفة،
خالل الخلوة الشبابيَّة التي أقيمت مؤخرا ً ،برئاسة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
ومشاركة الكثري من الوزراء والقيادات الشابة يف
الدولة؛ ما يجسد بوضوح مطالب الشباب ،ويعرب
عن رؤيتهم لكيفيَّة تفعيل دورهم يف مامرسة العمل
الوطني يف املجاالت كافة ،وهذا يعني أن شبابنا بات
يشارك يف صنع السياسات التي ترسم مستقبله.
ولقد عبرَّ ت ترصيحات صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم لدى إطالق هذه األجندة عن
تقدير الدولة للشباب ،وإميانها بدورهم يف نهضة
الوطن وتطوره ،حيث أشار سموه إىل عدد من
األمور امله َّمة ،أولها “ :أن الشباب هم قوة األوطان

وأملها يف بناء غد أفضل ،حيث ترقى برق ِّيهم األمم،
ويُب َنى املستقبل بطاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم،
وبسواعدهم يُن َجز التقدم بثبات نحو ٍ
غد مزدهر
ألجيالنا الحالية والقادمة” ،وهذا إمنا يعبرِّ عن رؤية
تنموية تنظر إىل الشباب بصفتهم القاطرة نحو
املستقبل ،والركيزة نحو تحقيق الخطط التنموية
الطموحة للدولة عىل املستويات كافة.
ثانيها :أن “دولة اإلمارات سبَّاقة دوماً إىل توفري
الرعاية لشبابها؛ فهي ال تدَّخر جهدا ً يف توفري
الدعم الالزم لهم إلطالق طاقاتهم ومتكينهم من
استكشاف فرص جديدة ،وإعداد أجيال جديدة
مؤ َّهلة لديها القدرة عىل االبتكار واإلبداع والريادة
لتحقيق طموحاتنا مبزيد من الرقي والتقدُّم”؛
وهذا إمنا يعكس االهتامم االستثنايئ الذي توليه
الدولة والقيادة الرشيدة للعمل عىل متكني الشباب،
واالرتقاء بقدراتهم بشكل مستمر ،وتوفري البيئة
املناسبة التي تتيح لهم إطالق طاقاتهم اإلبداعية.
ثالثها :أن “شباب اإلمارات هم حارض دولتنا
ومستقبلها املزدهر ،ومخزون طاقتها ،ومصدر
ثروتها ،وقلبها النابض بالحيوية نحو مزيد من
التقدُّم والرخاء ملجتمعاتنا ،وبهمتهم نصنع مستقبالً
مرشقاً ،ونحقق أعىل املراتب واملراكز عىل مستوى
العامل”؛ وهذا يعكس إميان الدولة بدور الشباب يف
بناء الحارض وصنع املستقبل ،واالنتقال باإلمارات إىل
مرحلة ما بعد النفط ،مرحلة اقتصاد املعرفة القائم
عىل االبتكار واإلبداع.
إن الشباب هم ثروة اإلمارات الحقيق َّية ،وكلام كانوا
مؤهلني علمياً كانوا أكرث قدر ًة عىل املشاركة بفاعلية
يف بناء الوطن ونهضته يف مختلف املجاالت ،وهذا
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هو جوهر “األجندة الوطنية للشباب” ،التي تتض َّمن
الكثري من املبادرات واآلليات التي تعنى بتأهيل
الشباب ومتكينهم ،وتنمية مهاراتهم وقدراتهم يف
مختلف املجاالت ،من خالل العمل عىل إطالق
الكثري من املراكز
التخصصية املعنية بالشباب
ُّ
يف مختلف إمارات الدولة؛ بهدف تعزيز تبادل
الخربات ،وتفعيل األنشطة الشبابية يف القطاعات
االسرتاتيجية ذات الصلة مبستقبل اإلمارات ،مبا
فيها مركز الشباب لإلبداع ،ومركز الشباب لإلعالم،
تصب يف
ومركز الشباب للثقافة ،وهي مبادرات ُّ
مصلحة متكني الشباب ،وتفعيل دورهم يف الحارض
واملستقبل.
 -2االسرتاتيجية الوطنية لتمكني الشباب ،التي
أعدتها كل من وزارة الثقافة وتنمية املعرفة
بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة من أجل تحقيق
رؤية اإلمارات  2021التي تقول»:يف ظل اتحاد قوي
وآمن ،يخطو اإلماراتيون بثقة وطموح ،متسلحني
باملعرفة واإلبداع لبناء اقتصاد تنافيس منيع يف
مجتمع متالحم متمسك بهويته ،ينعم بأفضل
مستويات العيش يف بيئة معطاءة مستدامة» .وتنص
االسرتاتيجية عىل التزام الدولة التام برعاية الشباب،
وتحديد األولويات واالتجاهات ،ومجاالت العمل
التي تجسد هذا االلتزام .وتكمن أهمية االسرتاتيجية
يف تحقيق دورها الرئييس وهو(:تجسري الفجوة
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تمثل االستراتيجية
استجابة عملية
لشباب الوطن
وتحديداً الفئـة
العمـريــة بين
 34-15عاماً
بني واقع الشباب ومتطلبات تحقيق أو تنفيذ
اسرتاتيجية الدولة يف مختلف املجاالت ،املواءمة بني
مبادرات الشباب ورؤية اإلمارات  ،2021وتعزيز
التعاون والتواصل مع الجهات املعنية بتمكني
الشباب»الحكومة االتحادية ،واملحلية ،والقطاع
الخاص ،ومؤسسات املجتمع املدين» ،وتجسيد
اهتامم الحكومة بالشباب ،وتعزيز مساهامتهم يف
مسرية التنمية التي تشهدها الدولة ،ورصد التقدم
يف عملية متكني الشباب باستخدام مؤرشات األداء
واإلحصاء).
ومتثل االسرتاتيجية استجابة عملية لشباب الوطن،
وتحديدا ً الفئة العمرية بني  34-15عاماً ،إذ متثل

 %45من مواطني الدولة ،أي حوايل 400,000
شخصاً ،وتعكس االسرتاتيجية قدرة اآلالف من
أبناء وبنات الوطن ،وكفاءتهم يف العمل كفريق،
واالندماج جنباً إىل جنب ،مع أقرانهم ،وقادتهم،
وصانعي القرار ،لتحقيق رؤية الدولة.
 -3مجلس اإلمارات للشباب :اعتمد مجلس الوزراء
يف عام  2016إنشاء مجلس اإلمارات للشباب والذي
ميثل تطلعات وقضايا الشباب لدى الحكومة برئاسة
معايل شام املزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب
ويضم نخبة من الشباب والشابات والبالغ عددهم
 13ليكونوا مستشارين للحكومة يف قضايا الشباب.
ويختص املجلس بوضع اسرتاتيجية للشباب مبا يتوافق
مع التوجهات املستقبلية للدولة من خالل خطة املئة
يوم .كام وسيعد املجلس دراسات لدور الشباب يف
تنمية املجتمع من خالل فتح كافة القنوات لالستامع
إىل آراء الشباب والتحديات التي يواجهونها من أجل
تقديم الحلول الالزمة لتفعيل املشاركة اإليجابية لهم
يف مختلف القطاعات يف الدولة ،والتعرف إىل آرائهم
يف أهم القضايا التي تهمهم ،واإلسهام يف تعزيز
الهوية الوطنية واملواطنة الصالحة لديهم ،ومتثيلهم
يف املحافل الدولية .وبعد إعالن تشكيل مجلس
اإلمارات للشباب ،تم إعالن تشكيل سبع مجالس
محلية للشباب عىل مستوى اإلمارات السبع لتكون
صوتاً للشباب عىل مستوى اإلمارات.
 -4املجالس الوزارية للشباب :حيث يتم اختيار
أعضاء املجالس الوزارية للشباب من املوظفني
الشباب يف وزارة معينة ،بهدف تقديم الدعم
للقيادة العليا يف الوزارة من خالل مناقشة التحديات
التي تواجه العمل ،والخروج بأفضل التوصيات.
 -5املجالس املؤسسية  :تعمل املجالس املؤسسية
كأذرع متثيلية للشباب يف كافة مؤسسات القطاع
الخاص والعام يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
 -6املجالس العاملية للشباب :وتهدف إىل تعزيز
مشاركة املبتعثني اإلماراتيني من خالل إنشاء
منصة متثيلية لهم تحت إرشاف وإدارة سفارات
اإلمارات ومجلس اإلمارات للشباب .وستمنح هذه
املجالس شباب اإلمارات املبتعثني فرصة لنقل أفضل
املامرسات يف كافة املجاالت املوجودة يف الخارج
إىل داخل الدولة ،ليتم تطبيقها تحت رعاية مجلس
اإلمارات للشباب والجهات املعنية.
 -7املؤسسة االتحادية للشباب :تم اعتامدها يف
عام  2018من جانب الحكومة ،وتقوم بالتنسيق
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مع مجالس الشباب املحلية يف وضع أجندة سنوية
لألنشطة والفعاليات الشبابية يف الدولة ،وضامن
توافق أهداف وخطط واسرتاتيجيات وأنشطة تلك
املجالس مع الخطط العامة للدولة يف مجال الشباب.
كام ستتوىل املؤسسة إنشاء املراكز واألندية الشبابية
يف الدولة وإدارتها ،وتنظيم الفعاليات وورش العمل
واألنشطة فيها ،وإنشاء قاعدة بيانات للمجالس
الشبابية ،وتوثيق بياناتها وأنشطتها وفعالياتها
بالتنسيق مع تلك املجالس ،واقرتاح برامج العمل.
 -8جهود مبتكرة لتمكني شباب الدولة :إضافة إىل
األطر املؤسسية السابقة التي تستهدف تفعيل دور
الشباب يف مختلف مواقع العمل الوطني ،تبذل
حكومة اإلمارات عىل املستويني االتحادي واملحيل
جهودا ً حثيثة لتمكني الشباب اإلمارايت من مختلف
الجوانب ،وهذه املساعي ليست بجديدة وإمنا تسري
يف نسق متواصل ،ومن أبرزها:
*توفري الفرص التعليمية للشباب :توفر دولة اإلمارات
فرضاً تعليمية متميزة للشباب اإلمارايت ،باإلضافة إىل
املنح الدراسية التي تتيح االلتحاق بإحدى الكليات
أو الجامعات الخاصة حسبام تحدده وزارة التعليم،
سواء داخل دولة اإلمارات أو يف الخارج .وتقوم
وزارة الرتبية والتعليم ووزارة شوؤن التعليم العايل
بتوفري املنح الدراسية الستكامل التعليم الجامعي
يف دولة اإلمارات يف إحدى املجاالت التالية(:الطب

إن الشباب هم
الحقيقية،
ثروة اإلمارات
َّ
وكلما كانوا مؤهلين
قدرة
علمياً كانوا أكثر
ً
على المشاركة بفاعلية
في بناء الوطن
والعلوم الصحية ،والعلوم الهندسية ،والعلوم البيئية،
وعلوم الطاقة) .كام توفر وزارة الرتبية والتعليم
املنح الدراسية للتعليم العايل خارج دولة اإلمارات
وذلك يف املجاالت التالية( :االبتكار واسترشاف
املستقبل ،وعلوم الفضاء ،الطب والعلوم الصحية،
مصادر املياه (التحلية) ،والطاقة املتجددة والبديلة،
الزراعة واألنظمة الغذائية ،وسائل املواصالت والبنية
التحتية ،وعلم املحيطات).
كام يقوم مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة
شؤون الرئاسة باختيار نخبة من الطلبة اإلماراتيني
املتميزين علمياً وإيفادهم للدراسة يف الجامعات
العاملية املرموقة خارج الدولة ،وتقديم اإلرشاد

األكادميي واإلداري أثناء الدراسة الجامعية ،باإلضافة
إىل التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية يف
الدولة لتأمني فرص عمل متميزة للطلبة الخريجني
لضامن حسن االستفادة من التأهيل العلمي
املرموق الذي حصلوا عليه من مكتب البعثات
الدراسية .وتوفر البعثة عدد من املزايا لطالبها
كتغطية كافة الرسوم الدراسية ،ورواتب شهرية،
وتذاكر سفر سنوية ،وتأمني صحي ،ومخصصات
الكتب الدراسية ،ومكافآت للطلبة املتميزين .كام
تتيح البعثة للطلبة فرص الدراسة يف الجامعات
العاملية املرموقة كجامعة “هارفرد” و“ستانفورد”
و“كاليفورنيا بريكيل” و“دووك” و“كورنيل”
و“بنسلفانيا” و“كارنيجي ميلون” و“ميتشيجان آن
آربر” ومعهد “ماساشوستس” للتكنولوجيا ،وغريها
من الجامعات ذات السمعة األكادميية الرفيعة.
*توفري الدعم يف ريادة األعامل :توفر دولة اإلمارات
الدعم للشباب اإلمارايت يف مجال ريادة األعامل
واملشاريع التجارية وذلك من خالل تخصيص عدد
من الصناديق املالية والجوائز التي توفر الدعم
واملساندة لرواد األعامل من الشباب يف كافة
املراحل عرب كافة قطاعات تنمية املشاريع الصغرية
واملتوسطة ،ويشمل هذا(:صندوق خليفة ،جائزة
محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ،مؤسسة
محمد بن راشد لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة،
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مسابقة التاجر الصغري ،توفري الوظائف).
*توفري الفرص الوظيفية :أطلقت حكومة دولة
اإلمارات العديد من الربامج لتوفري فرص وظيفية
وتأهيل مهني للكوادر اإلماراتية الشابة ،ومن ضمن
هذه الربامج :برنامج مساعد املعلم (كياين) ،املخترب
اإلبداعي ،برنامج كفاءات مشاريع التطوير الوظيفي،
برنامـج إرشــاد الشـباب ،برنامج بالعلوم نفكر.
* دعم الشباب لبناء أرس مستقرة :تقدم وزارة
تنمية املجتمع منحة الزواج كدعم مادي للمقبلني
عىل الزواج من أجل املساهمة يف تكوين أرسة
إماراتية متامسكة ومستقرة ،ضمن رشوط وضوابط
املنحة التي تسهم يف تشجيع الزواج من املواطنات.
اإلمارات النموذج المفضل
للشباب العربي
تظل دولة اإلمارات العربية املتحدة النموذج امللهم
للشباب العريب ،مبا متثله من تجربة تنموية ناجحة األوىل بالنسبة إىل الشباب العريب كأفضل بلد
تستهدف تحقيق السعادة والرضا العام لكل من للعيش ،تلتها الواليات املتحدة وكندا ،وذلك للعديد
يعيش عىل أراضيها ،ومبا توفره من مظلة لتعايش من االعتبارات ،فهي بلد األمن واألمان واألكرث توفريا ً
ما يزيد عىل  200جنسية فيها ،بغض النظر عن لفرص العمل ،كام تتمتع بنظام تعليمي متطور عايل
االختالفات فيام بينها فيام يتعلق بالثقافة والدين الجودة ،ومتثل بيئة مثالية لألعامل ،ومتتلك اقتصادا ً
والعرق ،وهذا ما يجعل منها املكان املفضل للعيش متنامياً ،وتحتضن األجانب بكل رحابة صدر ،ومتتلك
واإلقامة لدى الشباب من الدول العربية ومختلف إرثاً ثقافياً فريدا ً.
دول العامل .وهذا ما أكدته بوضوح نتائج «استطالع إن حصول اإلمارات عىل املركز األول ،كبلد مفضل
أصداء بريسون -مارستيلر لرأي الشباب العريب» لإلقامة لدى الشباب العريب ،للمرة السابعة عىل
العارش ،الذي جاء تحت عنوان «عقد من اآلمال التوايل يؤكد بوضوح أن اإلمارات متثل مصدر األمل
واملخاوف» ،وتم إعالنه ،يف شهر مايو  ،2018حيث والتفاؤل لدى الشباب العريب يف وقت تنترش فيه
حلت اإلمارات للسنة السابعة عىل التوايل يف املرتبة نزعات التعصب والتطرف وتتفاقم فيه املشكالت

االقتصادية لدى العديد من دول املنطقة ،لهذا فإن
اإلمارات ،وكام قال صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،يف تعليقه عىل نتائج
هذا االستطالع“ ،كانت وستبقى بلد الجميع”،
ليبعث بذلك رسالة أمل وثقة وتفاؤل إىل الشباب
العريب ،مفادها أن اإلمارات ستواصل احتضانهم
وتشجيعهم عىل االبتكار واإلبداع ،ألنها تؤمن أن
الشباب هم القادرون عىل تغيري املجتمعات العربية
نحو األفضل يف املجاالت كافة.
خاتمة
تجاوزت اإلمارات مرحلة متكني الشباب ودعمهم،
إىل مرحلة تعزيز الروح القيادية ،يف كل شاب وشابة،
وهي روح تعزز يف كل شباب اإلمارات اإلرصار بأن
تبقى اإلمارات األوىل يف كل املجاالت ،ولهذا فإن
متكني جيل الشباب وبناء الطاقات البرشية الوطنية
سيكون عامد تحقيق مئوية اإلمارات  .2071وال شك
يف أن ما قدمته دولة اإلمارات العربية املتحدة من
رعاية واهتامم ومتكني للشباب ميثل منوذجاً يحتذى
به إقليمياً ودولياً ،ألنها ال تعمل عىل تنمية مهارات
الشباب بغية إعداد كوادر وطنية مؤهلة فقط،
بل ترشكهم يف القيادة من أجل إحداث التغيري
اإليجايب وتحقيق التنمية املستدامة أيضاً .وقد أثبت
شباب اإلمارات أنهم بالفعل عند حسن الظن بهم،
وميتلكون القدرة عىل تحمل املسؤولية واملساهمة
يف بناء الوطن ،كام ميتلكون إرادة التفوق والتميز
حتى يف املجاالت النوعية الدقيقة.
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الحوكمة األمنية وحقوق اإلنسان

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

احتفى العالم قبل بضعة أسابيع
باليوم العالمي للسالم ،الذي أقرته
الجمعية العامة لألمم المتحدة،
والذي يتزامن مع الواحد والعشرين
لشهر سبتمبر من كل عام .وهي
مناسبة لتقييم الجهود اإلقليمية
والدولية على مستوى إقرار األمن
والسالم ،ومواكبة التحديات العالمية
الكبرى التي فرضت توسيع مفهوم
هذا األمن لينفتح على مجموعة
من العناصر الجديدة في أبعادها
االقتصادية واالجتماعية والبيئية
والرقمية..

تتّسم األزمات الداخلية كام الدولية يف عامل اليوم
بالتعقيد والتشابك ،ما يفرض استحضار الكفاءة
والعلمية والبعد اإلنساين يف التعاطي معها ،وقد
أسهم صدور تقرير التنمية البرشية لعام  1994يف
تجاوز املفهوم التقليدي لألمن الذي أضحى متعدّد
األبعاد (اقتصادي ،وسيايس ،واجتامعي ،وبيئي،
وغذايئ ،وص ّحي ،)..وترسيخ مفهوم األمن اإلنساين
الشامل ،الذي يضع الفرد يف عمق املعادلة األمنية..
كام أن أهداف التنمية املستدامة التي وضعتها األمم
املتحدة ،تتمحور حول  17هدفا يف إطار خطة التنمية
املستدامة حتى عام  ،2030وهي كلها أهداف تقارب
األمن يف بعده الشامل..
يقتيض التعاطي السليم مع أزمات اليوم ،إعامل سبل
علمية واسرتاتيجية تسمح مبنع تطورها (األزمات)،
واحتوائها بأقل كلفة ،كام يتطلب األمر استحضار
متطلبات الحكامة األمنية التي تقتيض املوازنة بني
تحقيق األمن بكل عنارصه وأبعاده ،وضامن استقرار
الدولة من جهة ،وخدمة املواطن وحاميته وحفظ
ممتلكاته واحرتام حقوقه من جهة أخرى..
إن الحوكمة األمنية هي أسلوب حديث ومتطور
لدعم التنمية وتحقيق السالم املنشود ،عرب اعتامد
سبل التواصل والدبلوماسية واملرونة والنجاعة
والوقائية يف تدبري املخاطر واألزمات ،وهي آلية تع ّزز
الحوكمة يف أبعادها ومكوناتها الشمولية..
يع ّد الحق يف األمن من ضمن الحقوق األساسية
املكفولة لإلنسان ،وهو يحيل إىل الشعور بالطأمنينة
واألمان داخل املجتمع ،وإىل الحق يف الحياة وحامية
الشخص واألموال واملمتلكات ..والشعور باألمن هو
رشط أسايس ورضوري للتمتع مبختلف الحريات
والحقوق األخرى يف أبعادها االجتامعية واالقتصادية
السياسية ..فيام تؤدّي األوضاع األمنية
والثقافية و ّ
املرتدّية عادة إىل انتهاك وخرق عدد من الحقوق
األخرى ،بل وتخلّف أجواء من عدم الثقة داخل
املجتمع..
اقرتن التح ّول الدميقراطي وتعزيز مسار حقوق
اإلنسان يف عدد من البلدان يف أمريكا الالتينية
وإفريقيا وأروبا الرشقية ..بإصالح منظومة األمن،
ولذلك يعترب هذا اإلصالح مقدمة وأرضية خصبة لكل

املبادرات الب ّناءة يف شتى املجاالت ،كام أن تحقيق
التنمية اإلنسانية املستدامة وتشجيع االستثامر ال
يتحققان إال داخل بيئة آمنة ومستقرة ،ويف مجتمع
يدعم التمتع بالحقوق والحريات ..ذلك أن مهام األمن
تقرتن بحامية املواطن ،ودعم احرتام مبدأ سيادة
القانون..
إن كسب رهانات الحوكمة األمنية ومتطلباتها،
وترسيخ احرتام حقوق اإلنسان يف بعديها األفقي
والعمودي ،هو أمر ال يعني الدولة مبفردها ،بل هي
مهمة جامعية تسائل مختلف املؤسسات يف القطاعني
العام والخاص ،كام يتطلب األمر بناء الثقة بني املجتمع
وفعاليات املجتمع املدين والهيئات الحقوقية من جهة
واألجهزة األمنية من جهة أخرى ..عىل طريق تجاوز
النظرة التي ترى بتناقض األمن مع حقوق اإلنسان أو
بتعارض مبدأي الحرية وضبط النظام العام..
حقيقة أن املوازنة بني حفظ النظام العام من جهة
وحامية وضامن الحقوق والحريات من جهة ثانية..
ال تخلو من صعوبات ومشاكل حتى يف الدول
تجسده بعض االنحرافات والخروقات
املتقدمة ،وهو ّ
التي تواكب تعاطي هذه الدول مع قضايا الهجرة
السرّ ية مثال ،بسبب تغليب الهاجس األمني عىل البعد
اإلنساين للظاهرة..
إن ربح هذا التوازن عىل طريق بناء سالم مستدام؛
هو أمر مطلوب وطنيا ودوليا ،تفرضه املكتسبات التي
حققتها البرشية عىل مستوى تعزيز حقوق اإلنسان يف
بعدها الشامل من جهة ،وتنامي املخاطر والتهديدات
العابرة للحدود التي باتت تهدد اإلنسانية قاطبة.
مث ّة العديد من املقومات التي ميكن أن تسهم يف
تضييق الفجوة بني إرساء األمن وحامية حقوق
اإلنسان ،وهي تتلخص يف تعزيز هذا األمن مبا ال
يتناقض ومبادئ حقوق اإلنسان ،مع االقتناع بأن
مس بالحقوق والحريات أيضا ،عالوة
تهديد األمن هو ّ
عىل ترسيخ الرتبية عىل األمن وحقوق االنسان ضمن
الربامج التعليمية ،وتطوير القدرات بالنسبة لألجهزة
األمنية ،وإرساء اسرتاتيجية متكاملة وتشاركية يف هذا
الصدد..
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«اإلعالم الوطني .....رسالة ومنهجية»
شهدت صناعة اإلعالم في اآلونة األخيرة تطورات غير مسبوقة ،أفرزت تحديات ضخمة لإلعالم
الوطني ليس على صعيد مواكبة التطور التقني والتكنولوجي الحاصل في هذا القطاع الحيوي،
ولكن على صعيد رسالة اإلعالم ومنهجه في التعامل مع هذه التطورات ،ومدى قدرته على
االستمرار في القيام بدوره الذي يحافظ على الهوية الوطنية ،وصونها من التأثيرات الثقافية
والحمالت اإلعالمية المغرضة التي تستهدفها على مدار الساعة.
بقلم :يوسف جمعه الحداد

لقد أثبت إعالمنا كفاءة كبرية يف التعامل مع
هذه التطورات املختلفة بكل موضوعية ،وأسس
مدرسة إعالمية تتسم باملهنية واالحرتافية وتعتمد
عىل الشفافية واملصداقية واملوضوعية والرصاحة
يف التعبري عن قضايا املجتمع ،وتسليط الضوء عىل
أوجه القصور تجاه القضايا املختلفة ،حتى ميكن
التعامل معها بكل موضوعية من قبل صانعي
القرار واملؤسسات املعنية ،يف الوقت ذاته واصل
اإلعالم الوطني دوره األصيل يف إبراز اإلنجازات
الحضارية والتنموية التي تشهدها اإلمارات،

وتوضيح موقفها تجاه القضايا الخارجية ،والحفاظ
عىل مصالحها العليا واالسرتاتيجية.
أنها مل تعد تقترص فقط عىل إيصال الحقيقية
إىل املتلقني أول بأول أو إبراز الوجه الحضاري
لإلمارات إىل العامل الخارجي  ،وإمنا أيضاً العمل
عىل تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الوالء
واالنتامء يف نفوس أبنائنا من الجيل الجديد
والشباب ،وخاصة يف هذه املرحلة الدقيقة
من تاريخ املنطقة التي تتعاظم فيها املخاطر
والتحديات ،سواء كانت سياسية أو أمنية أو

ثقافية أو مجتمعية.
إعالمنا الوطني يقدم منوذجاً لإلعالم املسئول
الذي يقوم بدور فاعل يف تحصني املجتمع وتعزيز
التامسك والتالحم بني أفراده ،وذلك من خالل
التصدي املبكر ألية شائعات تستهدف إثارة
البلبلة ونرش الذعر يف املجتمع ،ومن خالل رسائل
الطأمنة والثقة التي يبعث بها إىل الجمهور،
والتصدي يف الوقت ذاته للحمالت اإلعالمية
املغرضة التي تستهدف أمن الوطن وسالمته،
والتقليل من إنجازاته ،والنيل من رموزه وقياداته.
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االعالم تحديات وطنية
إن دولة اإلمارات تتعرض لحملة من االستهداف
من جانب بعض املنصات واملواقع اإلعالمية التابعة
ألطراف خارجية التي تحاول تشويه صورة اإلمارات
ومواقفها ،من خالل ما ميكن أن نطلق عليه “صناعة
األخبار الوهمية” ،التي تقوم عىل قيام هذه املواقع
واملنصات ،بنرش خرب سلبي وغري حقيقي عن
اإلمارات ،ثم تقوم مواقع ومنصات إعالمية
أخرى بإعادة نرشه ،بحيث يبدو يف
نهاية املطاف أمام املتلقي باعتباره خربا ً
صحيحاً ،ويحظى باملصداقية ،وهو يف
حقيقة األمر ال يوجد له أي أساس يف
الواقع ،كتلك األخبار التي تتحدث عن
موقف اإلمارات من األوضاع يف اليمن،
واألخرى التي تزعم استهداف مطارات
الدولة من جانب ميليشيا الحويث اإلجرامية،
وغريها من األخبار املفربكة التي تستهدف إثارة
البلبلة والتحريض يف الداخل.

هذه الحملة اإلعالمية املغرضة التي تستهدف
اإلمارات هي نتاج حقد دفني عليها ملا حققته من
إنجازات يف مختلف املجاالت ،وألن منوذجها التنموي
والسيايس بات مصدرا ً لإللهام لآلخرين وقصة نجاح
للعا مل
تر و ى

أجمع ،لهذا كلام حققت اإلمارات نجاحات يف ظل
هذه البيئة اإلقليمية تعرضت لحمالت تشكيك تنال
من صورتها ومصداقيتها ،وهذا أول ما ينبغي أن
يدركه إعالمنا الوطني يف هذه املرحلة الدقيقة من
تاريخ املنطقة ،وأن يتصدى بحسم لهذه النوعية
من الحمالت ،ويكشف القامئني عليها والجهات التي
تقف ورائها.
ولنتفق أيضاً عىل حقيقة مهمة ،وهي أن
إدراك اإلعالم الوطني لطبيعة التحديات
التي تشهدها املنطقة ،ولحقيقة هذه
الحمالت املغرضة التي تستهدف اإلمارات
ورموزها وقيادتها متثل األساس يف صياغة
رسالة إعالمية تعرب عن مواقف اإلمارات
وثوابتها ،وتتصدى بحسم ألية حمالت
مغرضة تستهدف النيل منها أو التشكيك
يف إنجازاتها.
الواقع يشري إىل أن إعالمنا الوطني كان ،وما
يزال ،عند حسن الظن به ،سواء يف مواكبة التطورات
املختلفة أو يف تسليط الضوء عليها ،وأستطيع أن
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أؤكد هنا أنه قام بدور فاعل سواء فيام يتعلق
بتعزيز الهوية الوطنية والقيم اإلماراتية األصيلة،
وترسيخ أركان «البيت املتوحد» ،أو لجهة تحصني
الشباب يف مواجهة األفكار املتطرفة والهدامة من
خالل التمسك بالقيم والتقاليد الراسخة التي تعزز
الوالء واالنتامء لوطننا الغايل ،أو لجهة إبراز النموذج
اإلمارايت عىل الساحتني اإلقليمية والعاملية ،وما ميثله
من قيم كالتسامح والتعايش والوسطية واالعتدال
والتضامن اإلنساين عىل الصعيد العاملي.
التحديات التي تواجه اإلعالم
الوطني
اإلعالم الوطني يواجه يف اآلونة األخرية جملة من
التحديات ،أولها يتعلق مبدى قدرته عىل التمسك
مبنهجه القائم عىل املوضوعية واملصداقية ،وخاصة
يف ظل البيئة اإلعالمية الراهنة يف بعض الدول من
حولنا ،والتي مل تعد تلتزم بهذا األمر ،حيث ارتأت
بعض املؤسسات اإلعالمية أن تغض الطرف عن أقل
أبجديات العمل اإلعالين ،أال وهي تدقيق املصادر
وتحري املعلومة وتأمني مصادر محايدة مستقلة
وموثوقة .وهي تسارع يف نرش املعلومات قبل
التحقق منها وذلك سعياً وراء «السبق» اإلعالمي،
حتى أصبح السباق يدور حول من يأيت بالخرب أوالً
بغض النظر عن صحته ومصداقيته ،ولهذا فإن
عىل إعالمنا الوطني أن يواصل السري عىل منهجه
يف االلتزام باملوضوعية واملصداقية ،وأال ينجر إىل
«كذبة السبق « اإلعالمي أو الصحفي.
التحدي اآلخر الذي يواجه إعالمنا الوطني
يتعلق برتاجع دور اإلعالم التقليدي
لصالح االعالم االجتامعي الذي
يعتمد بدرجة كبرية عىل
«الديجتال» ،وما يرتبط
به من انتقال الق ّراء
إىل املحتوى
ا ملجا ين

األكرث رسعة وتطورا عىل شبكة االنرتنت ،بغض
النظر عن املحتوى واملضمون املقدم ،وأتصور أن
إعالمنا الوطني نجح إىل حد كبري يف مواكبة ثورة
الديجيتال ،وفرض نفسه عىل الساحة اإلعالمية
العربية واإلقليمية.
التحدي الثالث يتمثل يف مدى قدرة إعالمنا الوطني
من نقل رسالته إىل آفاق أوسع ،بحيث ال تقترص
فقط عىل النطاق املحيل أو العريب أو اإلقليمي
وإمنا أيضاً الدويل ،وأتصور أن ذلك بات رضورة
يف هذه املرحلة ليس فقط من أجل إسامع
صوت اإلمارات وترسيخ حضورها يف
الرأي العام الدويل ،وإمنا أيضاً
للحفاظ عىل مصالح اإلمارات
ومواكبة
الخارجية،
األهداف الطموحة
للد بلو ما سية
اإلماراتية

النشطة التي تسعى إىل تعزيز مكانة اإلمارات
وإبراز جهودها يف حفظ األمن والسلم الدوليني.
الرسالة اإلعالمية الوطنية
يقوم إعالمنا الوطني بدوره بشكل إيجايب ورصني،
وليك يواصل هذا الدور ،ويواكب التطورات املختلفة
التي تحدث يف املنطقة ،وما تفرزه من تحديات ،فإن
عليه أن يعمل بشكل متواصل أن يهتم باملحتوى
واملضمون ،يك تصل رسالته إىل املتلقني يف الداخل
والخارج عىل حد سواء ،وهذا لن يأيت إال من خالل
أوالً العمل عىل ربط النشء والشباب مباضيهم
األصيل وحارضهم الذي يعتزون به ويقودهم يف
الوقت نفسه إىل استرشاف املستقبل ،وثانياً تشجيع
الجهود الرامية إىل إعداد كوادر إعالمية مواطنة تعرب
عن أولويات املجتمع وقضاياه الرئيسية ،حتى يقوم
اإلعالم بدوره الحيوي يف خدمة وتنمية املجتمع
وتعزيز املصالح الوطنية يف الداخل والخارج.
وثالثاً العمل عىل تهيئة البيئة التي تضمن إلعالمنا
الوطني التطور املتواصل ،ومتنحه القدرة عىل
مواكبة التطورات املتسارعة ،عرب االستفادة من
جميع القنوات واألدوات اإلعالمية ،مبا فيها اإلعالم
االجتامعي الجديد .ورابعها أن يضع يف مقدمة
أولوياته الحفاظ عىل الهوية الوطنية ،وتعزيز
التامسك واللحمة الوطنية ،باعتبارها من املرتكزات
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يف توفري بيئة حاضنة ألفكارهم ومحفزة لطاقاتهم
االبداعية يف خدمة مسرية التنمية يف مجتمعاتهم.
ولعل من القضايا التي تؤرش عىل التكامل بني
مؤسسات اإلعالم الوطني  ،تلك املتعلقة بجهود
مكافحة التطرف واإلرهاب ،فهناك خطاب إعالمي
موحد تتبناه املؤسسات اإلعالمية ،املرأية واملقروءة
واملسموعة ،تعرب من خالله عن رؤية اإلمارات
ملكافحة هذه الظاهرة يف أبعادها املختلفة.
موق����ع اإلع��ل�ام العس����كري من
اإلعالم الوطني؟

التي تعزز من األمن الوطني الشامل.
االعالم منظومة متكاملة
هناك شبه إجامع بني املؤسسات اإلعالمية الوطنية،
سواء كانت مرأية أو مقروءة أو مسموعة ،عىل
هذا الهدف االسرتاتيجي ،ألنني كام سبق أن أرشت
فإن إعالمنا الوطني يتبنى أجندة الوطن واملواطن،
وينحاز يف تغطيته للقضايا التي تهم املواطنني يف
الداخل ،وتربز مصالح اإلمارات ووجهها الحضاري
يف الخارج.
إن املتابع إلعالمنا الوطني يدرك بوضوح أنه رسالته
تتضمن منظومة من القيم املشرتكة ،لعل أهمها
االنفتاح وقبول اآلخر ،والعمل الب ّناء واسترشاف
املستقبل واملساهمة يف تعزيز مسرية النهضة من
خالل التعريف بالوطن وإنجازاته ،والتصدي لكل ما
من شأنه أن ينال من سمعته ومكانته ،وهذا ليس
فقط دليالً عىل التكامل والتناغم بني مؤسسات
اإلعالم الوطني ،وإمنا أيضاً يعترب مؤرشا ً عىل قوة
إعالمنا الوطني الذي ينطلق يف أداء رسالته اإلعالمية
من مبادئ ثابتة.
ولعل ما يعزز ثقتنا يف إعالمنا الوطني ،وقدرته عىل
التعامل مع قضايا الوطن يف الداخل والخارج من
منظور واحد متكامل أنه استطاع :
 -1أن يدمج اإلعالم الجديد مع اإلعالم التقليدي،

وبات أكرث فاعلية.
 -2أن يجعل من تطوير املحتوى والرسالة وااللتزام
باملنهج القائم عىل(املوضوعية -املصداقية) سمة
مشرتكة لكل املؤسسات اإلعالمية العاملة يف الدولة.
 -3أن يهتم بتمكني الشباب اإلعالميني ،وبناء قاعدة
من الكوادر اإلعالمية املواطنة التي لديها القدرة عىل
مواكبة التطور التكنولوجي وتوظيفها للمساهمة

ليس هناك أدىن شك يف أن اإلعالم العسكري واألمني
يتكامل يف أهدافه ومضمونه مع اإلعالم الوطني،
ولكنه يركز عىل القضايا التي ترتبط بأمن الوطن
واستقراره من منظور شامل ،فإذا كان اإلعالم بوجه
عام بات أحد أدوات حامية األمن الوطني الشامل
للدول واملجتمعات ،وكذلك أحد أدوات تنفيذ
السياسة الخارجية للدول ،فإن اإلعالم العسكري
واألمني تقع عليه مسئولية كبرية يف هذا السياق،
وخاصة يف هذه املرحلة التي تشارك فيها قواتنا
املسلحة يف عملية «عاصفة الحزم» يف اليمن ،لدعم
الرشعية ومساعدة الشعب اليمني الشقيق يف
مواجهة ميليشيا الحويث اإلجرامية.
إن الدور الذي يلعبه اإلعالم العسكري واألمني
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أوقات الحروب واألزمات هو دور رئييس وحاسم،
ألنه مهام كانت قوة الجيوش ومستوى تسليحها،
فإن اإلعالم يظل داعامً لها ومساندا ً ألهدافها،
فاإلعالم العسكري يلعب دورا ً أساسياً يف مراحل
املواجهات العسكرية املختلفة ،لحامية الجبهة
الداخلية من محاوالت االخرتاق املعادية ،سواء
عن طريق الشائعات أو التأثريات السلبية يف الروح
املعنوية لدى أفراد القوات املسلحة والشعب،
واستثامر نتائج الحرب مبا يحقق أهداف الدولة.
وإذا ما حللنا الدور الذي لعبه اإلعالم العسكري
واألمني يف األزمة اليمنية منذ بدايتها وحتى وقتنا
الراهن ،نخلص إىل أنه لعب دورا ً فاعالً ومكمالً
ومعززا ً لرسالة اإلعالم الوطني ،وميكن اإلشارة هنا
إىل بعض األمور:
 -1حينام أعلنت اإلمارات مشاركتها يف التحالف
العريب الذي تقوده اململكة العربية السعودية
لدعم الرشعية يف اليمن يف مارس من العام ،2015
نشط اإلعالم العسكري واألمني يف توضيح منطلقات
وأهداف مشاركة اإلمارات ،وكذلك يف توعية أفراد
املجتمع بأن هذه املشاركة تندرج ضمن الحفاظ
عىل األمن الوطني للدولة يف مواجهة مرشوع
الحويث -اإليراين ،الذي كان يستهدف تحويل اليمن
إىل منصة لتهديد دول الجوار الخليجي والعريب.
 -2حينام استشهد عدد من أبطال قواتنا املسلحة
عىل أرض اليمن الشقيق ،حرص اإلعالم العسكري
عىل إبراز بطوالتهم وكيف أنهم ميثلون القدوة
والنموذج يف التضحية من أجل الوطن بكل غال
ونفيس .بل أننا يف مجلة درع الوطن ،نخصص ملفاً
شهرياً ألبطال قواتنا املسلحة يف اليمن يف هذا الشأن.
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 -3حينام دخلت العمليات العسكرية يف اليمن
األيام املاضية منعطفاً حاسامً ،وتحديدا ً منذ انطالق
عمليات تحرير الحديدة ومينائها االسرتاتيجي،
كان اإلعالم العسكري مواكباً وناشطاً يف رفع الروح
املعنوية ألبطال قواتنا املسلحة من ناحية ،وإبراز
كفاءتهم القتالية يف ميادين املواجهة ،والتضحيات
التي يقدمونها من ناحية ثانية ،والتصدي للشائعات
التي تحاول إثارة القلق والبلبلة يف الداخل من
ناحية ثالثة.
بل إنني سبق أن دعوت يف العديد من املناسبات
إىل رضورة تطوير الخطاب اإلعالمي لدول التحالف
العريب يف اليمن ،يك يكون أكرث تأثريا ً وفاعلية يف
مواكبة تطورات األوضاع يف اليمن وتعريف الرأي
العام الدويل بها ،والتصدي كذلك للحملة اإلعالمية
املغرضة التي تشنها ميليشيا الحويث اإلرهابية،
وحلفائها يف الخارج ،بهدف تشويه صورة التحالف
العريب والتشكيك يف اإلنجازات العسكرية التي يتم
تحقيقها عىل األرض ،بحيث تكون محتوى ومضمون
الرسالة اإلعالمية لدول التحالف واضحة يف أهدافها
وقادرة عىل التأثري يف الرأي العام الدويل ،وتشكيل
توجهاته فيام يتعلق باألزمة اليمنية.
إعالم األزمات مواكبة
المستقبل
إن عملية إدارة األزمات إعالمياً أصبحت
تخصصا
ً
علميًا له قواعده ونظرياته وأسسه وآلياته
واسرتاتيجيته ،تهتم به املؤسسات اإلعالمية
والسياسية والدبلوماسية ،كام أصبح إعالم األزمات
يحظى باهتامم القيادة العليا ىف أغلب دول العامل،

ألنه تقع عليه مهمة التصدي الحاسم للشائعات
التي تنترش وتشهد رواجاً إبان األزمات.
ولهذا ينبغي أن يويل القامئون عىل اإلعالم الوطني
اهتامماً كبريا ً خالل املرحلة املقبلة بـ»إعالم
األزمات» ،من أجل بناء خطط إعالمية مستقبلية
للتعامل االستباقي يف مواجهة األزمات والطوارئ،
وذلك من خالل التحرك عىل عدة محاور:
 -1استحداث فرع جديد خاص بـ»إعالم األزمات»
يف كليات اإلعالم واالتصال الجامهريي ،من أجل بناء
إعالميني متخصصني يف هذا املجال الحيوي.
 -2تعيني»متحدث إعالمي» يف املؤسسات الوطنية
واالتحادية يف أوقات األزمات والطوارئ ،يكون
مسئوالً عن املعلومات التي تنرشها املؤسسات
اإلعالمية املختلفة ،ألن أحد اإلشكاليات التي تثار
يف أوقات األزمات والطوارئ هي مصدر املعلومات،
والتي تكون يف الغالب وسائل التواصل االجتامعي،
والتي تنقل عنها ولألسف املؤسسات اإلعالمية،
سواء صحف ومحالت .ولعيل أتذكر هنا أنه يف
الحريق الذي شب يف فندق العنوان بديب قبل
عامني ،كان املصدر األول لهذه الحادثة هو وسائل
التواصل االجتامعي ،ثم نقلت عنها بعض القنوات
التليفزيونية ،الخطورة هنا تكمن ليس فقط يف عدم
دقة املعلومات ،بل املبالغة أحياناً يف حجم الحادثة
وخسائرها البرشية واملادية ،والتي ميكن أن تثري
الذعر بني أفراد املجتمع.
 -3التعامل بحذر مع األخبار واملعلومات التي تبثها
مواقع التواصل االجتامعي إبان األزمات ،وعدم
نرشها إال بعد التأكد من مدى مصداقيتها من
الجهات املعنية ،أو من املتحدث اإلعالمي املعني.
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أن ظهور املسئول أو املتحدث اإلعالمي يف بداية أية
أزمة ميثل العامل الرئييس يف نجاح إدارتها إعالمياً،
استحداث فرع
فحينام يكون املسئول عىل صلة مبارشة
بوسائل جديد خاص بـ»إعالم
اإلعالم وحينام يكون هو مصدر املعلومات  ،فإنه
يقطع الطريق عىل وسائل التواصل االجتامعي أو األزمات» في كليات
وسائل اإلعالم التي تسعى إىل الشهرة من باب ما اإلعالم واالتصال
يسمى بـ»السبق اإلعالمي».
وهناك العديد من األمثلة التي تربز نجاح اإلعالم الجماهيري ،من
اإلمارايت يف إدارة األزمات  ،األوىل حادثة «الريم» أجل بناء إعالميين
الشهرية ،حيث كان الفريق سمو الشيخ سيف
بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،متخصصين في هذا
وزير الداخلية ،حارضاً يف املؤمتر الصحفي الخاص المجال الحيوي
بالحادث أمام وسائل اإلعالم ،ليكشف عن أبعاد
هذه الجرمية مبالبساتها كاملة  .والثانية أزمة التقليدية لصنع السياسة الدولية أوقات األزمات
العاصفة الجوية التي تعرضت لها اإلمارات يف عام قد تم تجاوزها بفعل تأثري اإلعالم الجديد والبث
 ،2016والتي أدت إىل إصدار قرار يف وقت متأخر الفضايئ وأدوات أخرى عالية التقنية .وحينام ُسئل
من الليل بإرحاء الدراسة ملدة يومني ،حيث تواصل الفيلسوف األمرييك «جوزيف ناي» ،الذي يعترب
مجلس أبوظبي للتعليم وقتها مع وسائل اإلعالم منظر»القوة الناعمة» يف العرص الحديث من بات
من صحافة وتلفزيون ووسائل التواصل االجتامعي ،أكرث قدرة عىل كسب املعارك؟ فأجاب« :من تربح
قصته يف اإلعالم».
إليصال هذا القرار إىل أولياء األمور.
ومن هنا ،فإن اإلعالم الوطني ال ميكن أن يتجاهل
الدبلوماسية من خالل تويتر
الثورة اإلعالمية الجديدة التي أحدثتها وسائل
ال أحد يستطيع أن يتجاهل الثورة اإلعالمية التي التواصل االجتامعي أو ما يسمى باإلعالم االجتامعي
أحدثتها وسائل التواصل االجتامعي يف تغيري طبيعة الجديد بوجه عام ،صحيح أنه استطاع أن يواكب
العمل اإلعالمي ،سواء يف تغيري شكله أو محتواه ،هذه الثورة وأن يدخل وسائل التواصل االجتامعي
فعيل سبيل املثال ميكن ملسئول أو كاتب أو حتى ضمن أدواته يف التواصل مع الجامهري ،حيث
إرهايب مخاطبة ماليني األشخاص بالصوت والصورة أصبحت معظم الصحف والقنوات واإلذاعات لها
عرب «تويرت» ،دون الحاجة إىل اإلعالم التقليدي أو حسابات عىل موقع التواصل االجتامعي ،تنرش
اللجوء إىل القنوات التليفزيونية ،بل أن العديد من األخبار واألنشطة الخاصة بها.
وسائل اإلعالم أصبحت تنقل عن وسائل التواصل إال أن املشكلة تظل دوماً يف كيفية االعتامد عىل
األخبار واملعلومات التي تصنعها وسائل التواصل
االجتامعي كام سبق اإلشارة.
الحقيقة التي ال ميكننا أن نتجاهلها أن اإلعالم  ،االجتامعي ،وهي يف أغلبها تفتقر إىل الدقة ،ورمبا
كغريه من املجاالت ،أصبح يشهد تطورا متسارعاً ،تكون موجهة لزعزعة االستقرار الداخيل ،هذا
وهذا أمر طبيعي ألنه يواكب يف ذلك رضورة هو التحدي الحقيقي أمام اإلعالم الوطني يف
التقدم التكنولوجي والعلمي والتقني عىل الصعيد املستقبل ،فكيف يوائم بني االلتزام بأداء رسالته
العاملي .ودعني هنا أعود بالذاكرة إىل ما قاله اإلعالمية وتحقيق أهدافها يف مواكبة إنجازات
الكاتب األمرييك فيليب سيب ،حينام كان يعلق الدولة والحفاظ عىل هويتها الوطنية ،وتعزيز أمنها
عىل أحداث الغزو األمرييك للعراق يف العام الشامل ،وبني االنخراط يف الثورة اإلعالمية التي
 ،2003قال وقتها»:إننا ال نخوض معركة كسب تقودها وسائل التواصل االجتامعي ،والتي تحولت
العقول والقلوب يف منطقة الرشق األوسط يف إىل أداة يف الرصاعات بني الدول يف السنوات القليلة
شوارع بغداد فقط ،بل يف نرشات األخبار وبرامج املاضية ،خاصة أن وسائل التواصل االجتامعي ال
الفضائيات الحوارية» ،فقد كان يرى أن األساليب تخضع لقيود محددة فيام يتم بثه من خاللها من

مواد وأفكار خاصة بالنسبة للحسابات املجهولة ،أو
التي تستخدم أسامء وهمية من الصعب اكتشافها،
كام ال تخضع لقواعد أو آليات ضبط ومتابعة
محكمة ،فضالً عن أنها أداة منخفضة التكلفة ،وال
تحمل الدول أو التنظيامت التي تعتمد عليها سوى
مبالغ زهيدة جدا ً باملقارنة باألدوات األخرى ،فضالً
عن صعوبة الرقابة عىل وسائل التواصل االجتامعي
أو السيطرة عليها عرب األجهزة األمنية ،ألنه يف
أحيان كثرية يتم إدارة الحسابات املسيئة لدولة ما
أو التي تحرض عليها من الخارج.
وال يخفى عىل أحد أن الحملة التي تتعرض لها
اإلمارات والسعودية من جانب قطر وإيران
تعتمد عىل وسائل التواصل االجتامعي ،وخاصة
«تويرت» ،إذ أن كثريا ً من الحسابات الوهمية تديرها
املخابرات واألجهزة األمنية يف الدولتني ،وحينام تم
اكتشاف ذلك قامت رشكة»تويرت» بحذف هذه
الحسابات املسيئة.
وأخريا ً ،فإنني عىل ثقة بأن إعالمنا قادر عىل
تجاوز هذا التحدي واالنطالق إىل مواكبة األهداف
والتوجهات املستقبلية التي تسعى إىل تحقيقها
اإلمارات ،ألنه إعالم يتحىل باملسئولية ،ويلتزم
باملوضوعية واملصداقية ،وينطلق يف رسالته
اإلعالمية من خدمة األهداف واملصالح الوطنية يف
الداخل والخارج.
إذا أراد اإلعالم الوطني أن يواكب هذه الثورة
اإلعالمية ،وأن يعزز من دوره يف املستقبل ،فإن عليه
أن يتحرك عىل مسارات متوازنة ،أولها االهتامم
بـ»إعالم األزمات» ،من أجل بناء خطط إعالمية
مستقبلية للتعامل االستباقي يف مواجهة أية أزمات
أو طوارئ قد تحدث يف املستقبل .وثانيها االنتقال
من إطار املحلية واإلقليمية إىل العاملية ،مبعنى أن
تصل رسالة اإلعالم الوطني إىل الرأي العام العاملي،
من أجل ضامن وصول الصوت اإلمارايت إىل العامل
أجمع ،خاصة يف ظل استمرار الحملة اإلعالمية
املغرضة التي تستهدف اإلمارات وتشكك من
مواقفها وتنال من رموزها .ثالثها االستثامر يف متكني
جيل جديد من اإلعالميني الوطنيني ،لديهم القدرة
عىل قيادة العمل اإلعالمي يف مختلف املؤسسات
اإلعالمية ،املرأية واملسموعة واملقروءة ،ووضع
االسرتاتيجيات اإلعالمية التي تواكب طموحات
اإلمارات املستقبلية ،وتعزيز مكانتها العاملية.
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التغيير  ..االستجابة أو الفناء

التغيير وجوانب التأثير االجتماعي
من أهم جوانب تأثير التغيير المتسارع وغير المسبوق في العالم،
عرف
وخاصة على المستوى التكنولوجي والعلمي في إطار ما تُ َ
بالثورة الصناعية الرابعة ،وفي القلب منها الذكاء االصطناعي،
هو الجانب االجتماعي الذي يتعلق بواقع المجتمع في الدول
المختلفة ،من حيث التأثير على الهوية والقيم ،ونمط العالقات،
ومصادر االستقرار والتوتر ،وطبيعة العالقة مع المجتمعات
األخرى ،وغيرها من الجوانب.

ماسة إىل اهتامم
ويف هذا السياق؛ فإن هناك حاجة َّ
أكرب من قبل املتخصصني ،وخاصة علامء االجتامع
واالقتصاد وغريهم ،بدراسة اآلثار االجتامعية
للتغيري؛ ألن األمر يتعلق باألمن االجتامعي الذي
يقع يف صميم األمن الوطني ألي دولة ،بل إنه يتصل
بالوجود اإلنساين نفسه يف ظل اخرتاعات تكنولوجية
تغري كل يشء عىل سطح األرض ،ويف املقدمة موقع
اإلنسان نفسه يف هذا الكون ،حتى إن عامل الفيزياء
الربيطاين الشهري الراحل ستيفن هوكينج ،حذَّر
من أن الذكاء االصطناعي قد ميهد لنهاية الجنس

البرشي ،وهو تحذير ال ينطوي عىل أي مبالغة إذا ما
عرفنا أن مث َّة بحوثاً حول صناعة روبوتات ميكنها أن
تشعر وتحب وتكره وتتجاوب مع املثريات ،ولديها
قدرة عىل تطوير ذاتها.
وبشكل عا ٍّم ال ميكن الحديث عن جانب واحد ألي
تغيري مهام كان حجمه أو طبيعته أو مجاله ،وإمنا
هناك دامئاً جانبان ،أو حتى جوانب عدة .فال شك يف
أن للتغيري آثاره االجتامعية اإليجابية الكثرية ،أولها
أن التطور التكنولوجي الكبري ،وخاصة يف مجال
االتصاالت ووسائل التواصل االجتامعي ،قد ع َّمق

أ.د.جامل سند السويدي
من التواصل والتعارف بني املجتمعات التي تختلف
من حيث الدين واللغة والعادات والتقاليد وغريها،
وهذا يعزز من قيم االنفتاح وقبول اآلخر يف هذه
املجتمعات ،ويواجه اآلثار السلبية للصور النمطية
املش َّوهة أو غري الحقيقية التي تحتفظ بها بعض
املجتمعات أو الشعوب عن غريها من املجتمعات
والشعوب األخرى ،ما قد يصب يف تقوية أركان السالم
االجتامعي من ناحية ،وخدمة السالم يف العامل من
ناحية أخرى .ثانيها أن التكنولوجيا الحديثة تسهم
يف خلق آليات فاعلة ورسيعة وغري تقليدية للكشف
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عن مواطن الخلل يف املجتمعات بدالً من اآلليات
التقليدية البطيئة واملعقدة وقليلة الفاعلية ،وأدوات
أكرث كفاءة ورسعة واحرتافية لتقديم الخدمات ،وهذا
من شأنه أن يسبب الرضا داخل املجتمع ،ويقلل
أسباب التوتر واالحتقان .ثالثها أن التكنولوجيا،
وخاصة تقنيات الذكاء االصطناعي ،تسهم بشكل
كبري يف التعرف إىل التفاعالت واألفكار والتوجهات
داخل املجتمع ،وتحليلها ،ومن ث َّم القدرة عىل التنبؤ
مبسارات االستقرار وعدم االستقرار فيه ،واكتشاف
مصادر الخطر والتهديد والتعامل االستباقي معها.
آثار اجتماعية سلبية
لكن عىل الجانب اآلخر؛ فإن للتغيري الكثري من
اآلثار االجتامعية السلبية التي من املهم االنتباه
والتحسب لها ،أولها أن القدرة عىل اخرتاق
إليها،
ُّ
املجتمعات والتأثري يف أفكارها وتوجهاتها أصبحت
أكرب وأكرث خطورة ،حيث تتيح تكنولوجيا الذكاء
االصطناعي للدول التي متلكها قدرة خارقة عىل
التأثري يف مجتمعات الدول األخرى ،خاصة التي ال
متلك مثل هذه التكنولوجيا ،وليست لديها آليات
الدفاع يف مواجهتها .ثانيها التأثري السلبي يف القيم
التي ضمنت ،عىل مدى سنوات طويلة ،متاسك
املجتمعات وقوتها واستقرارها؛ ألن سطوة اآللة،
وسيطرتها عىل كل مناحي الحياة ،ومنافستها
لإلنسان يف املجاالت كافة ،سوف تؤدي إىل الرتاجع
التدريجي للقيم اإلنسانية مثل التعاون والتعاطف
والتكاتف وغريها من القيم االجتامعية واإلنسانية؛
حيث سيفرض منطق اآللة نفسه عىل املجتمع،
ومن ثم سترتاجع االعتبارات اإلنسانية؛ ما ميكن أن
يؤدي إىل زيادة النزعة إىل الرصاع والعنف .ثالثها أن
انتشار ثقافات خارجية يف بعض املجتمعات؛ بفضل
تكنولوجيا االتصال وما أدت إليه من سهولة انتقال
األفكار والتوجهات والثقافات؛ قد أدى إىل بروز
النزعات الثقافية العنرصية واالنغالقية والقومية
يف بعض املجتمعات كر ِّد فعل عىل «غزو» حقيقي
أو متو َّهم لثقافات أجنبية لها ،ويف محاولة للدفاع
عن هويتها وخصوصياتها؛ ألن كثريا ً من املجتمعات
غدت تفقد هويتها تدريجياً ،بوعي أو من دون
وعي؛ بسبب هيمنة الثقافات الوافدة ،وليست
لديها القدرة عىل إيقاف هذا الخطر؛ ما يخلق لديها
نزعات متطرفة للتصدي لهذه الثقافات الوافدة ،أو
عىل األقل إبقاء الثقافات املحلية إىل جانبها ،وعدم

االصطناعي ،تخلق الكثري من املشكالت املعقدة يف
تكنولوجيا الذكاء
املجتمعات التي ميكن أن تعصف باستقرارها ألكرث
من سبب ،أهمها ما ميكن أن تؤدي إليه «أمتتة»
االصطناعي تتيح للدول
الوظائف من زيادة معدالت البطالة ،كام أن مفاهيم
التي تملكها قدرة
مثل الحرية وحقوق اإلنسان والدميقراطية وغريها
تساعد التكنولوجيا عىل انتشارها يف املجتمعات
خارقة على التأثير في
املختلفة ،وينتج عن ذلك مظاهر توتر واحتجاجات
مجتمعات الدول األخرى
يف بعض املجتمعات ،بل إن التكنولوجيا توفر قنوات
ال ميكن التحكم فيها لخدمة هذه االحتجاجات،
خاصة التي ال تملك
كام حدث يف مرص عىل سبيل املثال إبان ما يعرف
مثل هذه التكنولوجيا
بـ»الربيع العريب» ،حيث مكَّنت التكنولوجيا من
وليست لديها آليات
إيجاد بدائل للتغلب عىل قطع الحكومة لخدمة
اإلنرتنت .ويؤدي انفتاح املجتمعات عىل بعضها
الدفاع في مواجهتها
بعضاً ،بفعل ثورة االتصاالت؛ إىل زيادة معدالت
اندثارها أو اختفائها .رابعها أن التكنولوجيا الحديثة ،الغضب والتذمر وعدم الرضا يف املجتمعات الفقرية
ويف مقدمتها ثورة االتصاالت ومنتجات الذكاء واملتخلِّفة عندما تقارن نفسها باملجتمعات الغنية
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استراتيجيات
من مشكالت هيكلية أو بنيوية متنعها من االستفادة
من التغيري يف العامل ،أو التجاوب معه بالشكل
املطلوب ،أهمها انتشار األمية مبعناها التقليدي؛
حيث يتحدث العامل عن أمية الكمبيوتر واإلنرتنت،
بينام العامل العريب ال يزال يعاين من أمية القراءة
والكتابة يف القرن الحادي والعرشين.
االستغراق في «الماضوية»

واملتقدمة ،واملجتمعات التي تفتقر إىل الدميقراطية
عندما تقارن نفسها باملجتمعات الدميقراطية،
وهكذا ،بل إن هناك تقارير ودراسات تتحدث عن
أن تكنولوجيا الذكاء االصطناعي ميكن أن تزيد من
معدالت «العنوسة» داخل بعض املجتمعات بسبب
التطور الكبري يف مجال إنتاج «الروبوتات الجنسية»،
والعمل عىل منحها جوانب عاطفية.
آثار متفاوتة
وهذه اآلثار السلبية واإليجابية للتغيري ،أو بعضها،
ليست واحدة يف كل املجتمعات ،كام أنها ليست
قدرا ً محتوماً ال فكاك منه ،وإمنا تتفاوت طبيعتها
وحجمها من مجتمع إىل آخر تبعاً لطبيعة املجتمع
نفسه ،ومدى قدرته عىل التعامل الرشيد مع

هذا التغيري ،واستعداده له؛ فال شك يف أن الدول
املتقدمة ،التي متلك التكنولوجيا الحديثة ،ويف
مقدمتها تكنولوجيا الذكاء االصطناعي ،وتنخرط
بقوة يف مستجداتها ،ولديها مجتمعات متقدمة
ومتطورة وشعوب واعية ومتعلمة ،سوف تتسع
فيها مساحة اآلثار االجتامعية اإليجابية للتغيري،
وتتقلص مساحة اآلثار السلبية ،والعكس صحيح
يف املجتمعات التقليدية البعيدة عن امتالك ناصية
التكنولوجيا والعلوم الحديثة ،والتي لديها شعوب
ال متلك مقومات التعامل مع هذه التكنولوجيا،
من حيث التعليم واملهارات والثقافة وغريها ،ومن
هذه املجتمعات الكثري من املجتمعات العربية التي
تواجه مشكلة مركَّبة يف التعامل مع التغيري وآثاره
االجتامعية؛ حيث تعاين بعض املجتمعات العربية

وإضافة إىل ذلك؛ فإن هناك مشكلة االستغراق
يف املايض يف بعض املجتمعات العربية ،ففي
الوقت الذي يتجه فيه العامل إىل األمام؛ فإن هذه
املجتمعات ال تزال منجذبة نحو املايض؛ رمبا ألنها
ليس لديها إنجاز يف الحارض تفتخر به ،أو ألن
هناك تيارات «ماضوية» ترى أن وصفة التقدم
تأيت من املايض وليس املستقبل ،وتعتقد أن ما
ساد من خالله العرب واملسلمون العامل يف املايض
ال يزال صالحاً للنهضة يف الحارض واملستقبل ،ومن
ثم ال تهتم بالعلم أو التكنولوجيا .وفضالً عن ذلك؛
فإن الكثري من املجتمعات العربية أخذت بقشور
التغيري بدالً من أن تنخرط يف إنتاجه ،ومن ثم
استغرقت يف استهالك منتجات التغيري ،وسيطرت
عليها قيم االستهالك غري الرشيد ،من دون أن تعي
القيم واملعاين واملبادئ التي تقف وراء هذا التغيري
واخرتاعاته من اجتهاد وجهد ونظام واحرتام للعمل
والعلم والعقل والقانون والبحث العلمي وغريها.
ومن ثم نظل يف الكثري من بالدنا العربية مستهلكني
للتغيري وغري مساهمني يف إنتاجه .ولعل ما يزيد
من املعضلة التي تواجهها املجتمعات العربية يف
التعامل مع التغيري وآثاره فيها أن مث َّة نظرة تو ُّجس
تعاين منها بعض هذه املجتمعات تجاه التغيري ،أي
تغيري ،بحجة أنه يستهدف هويتنا وأصالتنا وقيمنا،
بل إن هناك من يذهب إىل جعل رفض التغيري هو
املوقف املبديئ األول الذي يتم اتخاذه تجاهه.
ويف ضوء ما سبق ميكنني القول ،إن تطورات الثورة
الصناعية الرابعة سوف تغري املجتمعات يف العامل
بشكل جذري ،ولن تجدي أي مقاومة لهذا التغيري؛
ألنه حادث ال محالة ،ومن ثم فإن املجتمعات
الواعية هي التي تستعد له وتهيئ أفرادها للتعامل
معه من اليوم وليس الغد ،لكن املجتمعات التي ال
متلك املبادرة عليها أن تنتظر مصريها الذي سوف
يتحدد بعيدا ً عنها ،والكثري من هذه املجتمعات،
لألسف ،مجتمعات عربية.
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اخلع قناعك
ال شك صادفك يف مشوارك مع البرش أصناف
شتى ،فيهم من ترك بصمة مؤثرة ،كانت مبثابة
منعطف جديد ،غري مسار حياتك ،وصنف آخر
وجوده يف حياتك كان مصدر شقاء ،وإزعاج،
ورسق منك عمرا ً من املعناة ،فام هو دورك يف
عالقاتك؟ هل باإلمكان وضع كامل اللوم عىل سوء
اختيارك ،أو اللوم عىل األقنعة التي تتأخر قبل
أن تكشف عن الوجه اآلخر من الطباع الغريبة،
واملزعجة!

بقلم  :أمل بنت فهد
كاتبة سعودية

بين االنطواء ،وتجنب اآلخرين
بالتوحد مع الذات ،وبين االنخراط
في العالقات حد التالش وذوبان
الكيان ،مساحة حساسة جداً ،
وبالكاد يمكن مالحظتها ،إنها
منطقة العالقة الصحية ،العالقة
التي يكون مردودها على اإلنسان
مثمر ،ومنتج ،ومترع بالمساندة،
والسعادة االجتماعية.

باعتقادي أنه ال يشء مام ذكر أعاله هو السبب،
بل السبب يكمن يف االستعجال بفتح الحدود،
وتبادل املصالح ،قبل اكتشاف اآلخر ،حني تكون
العاطفة واالفتتان سادة املوقف ،ينىس اإلنسان
حقيقة جوهرية يف البرش ،أن البدايات ال ترشح
شيئاً البتة ،بل هي مزدحمة باملجامالت ،وإخفاء
العيوب ،وتفادي االصطدام.
البداية يف العالقة ،أياً كانت ،سواء يف العمل،
أو بني األقران ،أو مع الجنس اآلخر ،عاطفية أم
مهنية ،تشرتك يف إخفاء العيوب ،وإظهار املزايا،
لذا هي خادعة بنية طيبة ،ألن األطراف تكون
عازمة عىل دخول العالقة مع نية التغيري ،لذا
ترتبك ،وتهتز مع أول احتكاك حقيقي ،ألنها تجنح
إلخفاء االختالف بينها ،وتحاول أن متارس التشابه،
إنها تزيف نفسها يف سبيل انجاح العالقة ،ذلك
أول نذير بالفشل.
ألن الطباع مثل الحقيقة ،تكشف عن نفسها وإن
تأخرت ،إنها غالف يذوب مع الوقت ويظهر ما
تحته ،بشعاً كان أو غاية يف الجامل.

لذا عىل اإلنسان أن ينضج يف عالقاته ،عليه أن
يخلع قناعه الجميل ،ويطلب من اآلخر كذلك أن
يخلع القناع ،لينظر كل واحد إىل الحقيقة ،فإن
قبلها وتقبلها ،فإن العالقة يصعب أن تضعف
يوماً ما ،وأقصد بالقناع أن تكون واضحاً فيام
تريده من الطرف اآلخر ،وكذلك الطرف الثاين
البد أن يعرف ماذا تريد ومنه ،وبالتايل يعرف
ماذا يريد منك.
إنها معادلة بسيطة تحمي العالقات ،وتذيب
املسافات ،يرتأسها الصدق والوضوح ،دون خشية
الرفض ،والذي يعترب من أقىس مخاوف اإلنسان
التي تحد من قوته وقدراتها يف التعامل مع اآلخر،
دعه يرفضك اآلن ،قبل أن يرفضك بعد أن ترتاكم
مشاعر ستدفنك تحتها وتنهيك ،قبل أن يعتقلك
االعتياد ،ويدمر شهيتك يف حال غيابه.
جرب املواجهة دون أقنعة ،جرب العفوية ،جرب
التلقائية ،ستعرف حينها سحر العالقات وجاملها.
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دراسات وبحوث

إعادة ترتيب التهديدات والتصدي لإلرهاب اإليراني

االستراتيجية األمريكية الجديدة لمكافحة اإلرهاب

االستراتيجية األمريكية الجديدة لمكافحة اإلرهاب ،التي أعلنت عنها إدارة الرئيس
دونالد ترامب في شهر أكتوبر  ،2018تشير بوضوح إلى أن الواليات المتحدة تضع
مكافحة اإلرهاب والتنظيمات المتطرفة في مقدمة أولوياتها ،حيث تتبنى هذه
االستراتيجية منظور أكثر شمولية في التعاطى مع خطر اإلرهاب ،ال تقتصر فقط على
المواجهة األمنية والعسكرية ،وإنما تعمل أيضاً على مواجهة األيديلوجيات المتطرفة،
وتعزيز الشراكات مع دول العالم في مواجهة هذه الظاهرة ،باعتبار أنها تمثل تهديداً
لألمن والسلم الدوليين.
بقلم :داليا السيد أحمد

وتأيت هذه االسرتاتيجية بعد أن فشلت االسرتاتيجية
السابقة التي وضعت يف عهد الرئيس السابق باراك
أوباما عام  ،2011والتي تجاهلت الدور الذي تلعبه
بعض الدول يف تنامي خطر اإلرهاب ،وعىل رأسها
إيران ،ولهذا تصف االسرتاتيجية الجديدة إيران بأنها

«املصدر األسايس لتمويل اإلرهاب» حول العامل ،يف
حني أن االسرتاتيجية السابقة كانت تتمحور حول
خريطة التهديدات اإلرهابية في
«تنظيم القاعدة» كممثل لإلرهاب العاملي ،أي أن
االستراتيجية األمريكية الجديدة
هذه االسرتاتيجية تعيد ترتيب التهديدات اإلرهابية،
لتأخذ يف االعتبار الدعم الذي تقدمه الدول يف دعم يف الخامس من أكتوبر  2018صادق الرئيس
أو متويل أو التحريض عىل اإلرهاب.
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األمرييك دونالد ترامب عىل االسرتاتيجية األمريكية
الجديدة ملحاربة اإلرهاب ،ال سيام يف الرشق
األوسط ،وعىل وجه الخصوص يف سوريا والعراق.
وقال ترامب يف بيان وجهه إىل الشعب األمرييك،
والذي نرشه السكرتري الصحفي للرئيس األمرييك
يف البيت األبيض« :أنا ملتزم بصفتي رئيسكم
بحامية الواليات املتحدة ومصالحها يف الخارج
من خطر اإلرهاب» مشريا ً إىل أن «االسرتاتيجية
الوطنية ملكافحة اإلرهاب ستساعد يف حامية أمتنا
العظيمة وتعزيز أمننا القومي وتوجيه جهودنا
املتواصلة لهزمية اإلرهابيني واملنظامت اإلرهابية
التي تهدد الواليات املتحدة» .وأضاف ترامب
يف بيانه»:رسعت الواليات املتحدة تحت قياديت عام  ،1979كام أن األزرع وامليليشيات التابعة لها التهديدات اإلرهابية الرئيسىة ،فاألول يظل الجامعة
جهودها الرامية إىل هزمية اإلرهابيني ،لقد سحقنا مثل( حزب الله وحركة حامس وحركة الجهاد) هي اإلرهابية الرئيسية والتهديد اإلرهاىب الرئيىس عرب
تنظيم داعش يف سوريا والعراق بالعمل مع رشكاء جامعات إرهابية تشكل خطرا بليغًا عىل الواليات األطلنطى عىل أمن الواليات املتحدة ،وذلك بالرغم
التحالف الدويل لهزمية داعش ،كام وضعت حدا املتحدة ومصالحها يف الخارج  ،كام تقوم قوات من استمرار الجهود العسكرية واملدنية للواليات
ملشاركة الواليات املتحدة يف االتفاق اإليراين املريع الحرس الثوري وجناحها الخارجي« ،فيلق القدس» املتحدة والتحالف الدوىل الذى تقوده واشنطن،
الذي وفر مكسبا للحرس الثوري ووكالئه ومول بزعزعة االستقرار يف املنطقة ويف العامل ،خاصة يف والذى قلل من وجود هذه الجامعة وعنارصها ىف
أنشطة إيران الخبيثة يف مختلف أنحاء العامل .العراق ولبنان واألرايض الفلسطينية وسوريا واليمن .العراق وسوريا ،حيث تم تدمري اآلالف من أعضائها
واألهم من ذلك أنني حققت زيادات تاريخية يف وقد وصف مستشار األمن القومي األمرييك «جون  ،األمر الذي حال دون توسعها العاملي .لكن مع
بولتون» إيران ،يف املؤمتر الصحفي بالبيت األبيض ،ذلك تقر االسرتاتيجية بأن «داعش» ما يزال يحتفظ
التمويل الدفاعي إلعادة بناء جيش أمتنا».
الخاص بعرض االسرتاتيجية ،بأنها «املرصف املركزي باملوارد املالية والعسكرية والخربات للهجوم عىل
االستراتيجية األمريكية الجديدة
العاملي لإلرهاب الدويل منذ عام  »1979من خالل الواليات املتحدة وعىل املصالح األمريكية ىف العامل،
تتضمن خريطة واضحة لإلرهاب في
دعمها للجامعات املسلحة واإلرهابية يف جميع السيام أن هذا التنظيم التكفريى لديه  8فروع
المنطقة والعالم ،أهم معالمها:
إقليمية وأكرث من  20شبكة إرهابية مستقلة ىف
أنحاء منطقة الرشق األوسط.
* إيران تعترب «أكرب ممول لإلرهاب الدويل» منذ * يأيت تنظيمي»داعش» و»القاعدة» يف مقدمة إفريقيا وآسيا وأوروبا والرشق األوسط .ولهذا فإن
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الواليات املتحدة ،كام تشري االسرتاتيجية ،ستواصل
محاربة التنظيم ،وستعمل عىل انتشار القوات
تصف االستراتيجية
األمريكية يف املناطق التي يتواجد فيها حالياً،
وخاصة يف العراق وسوريا وأفغانستان وغرب الجديدة إيران بأنها
إفريقيا.
المصدر األساسي
وفيام يتعلق بتنظيم القاعدة ،أشارت االسرتاتيجية
األمريكية الجديدة ،إىل أن شبكة القاعدة العاملية لتمويل اإلرهاب حول
ال تزال مستقرة ومتثل تهديدا طويل األمد ضد العالم ،في حين أن
الواليات املتحدة ومصالحها ىف جميع أنحاء العامل،
ولفتت االنتباه إىل أن «زعامء القاعدة» القدماء االستراتيجية السابقة
يعملون عىل تعزيز وتوسيع حضور الجامعة ىف عدة
مناطق ،مبا ىف ذلك سوريا ،حيث يأملون ىف شن كانت تتمحور حول
هجامت جديدة عىل الواليات املتحدة وحلفائها.
تنظيم القاعدة
* تنوع مخاطر التهديدات اإلرهابية :تشري
االسرتاتيجية األمريكية الجديدة إىل أن الواليات
املتحدة مل تقض نهائيًّا عىل التهديدات اإلرهابية ،حذرت االسرتاتيجية من أن تلك األشكال من
مع أنها نجحت يف منع تعرضها لهجوم إرهايب عىل التطرف داخل الواليات املتحدة يف ارتفاع .ولهذا،
غرار ما حدث يف سبتمرب  ،2001حيث ال تزال دعت إىل إجراء تحقيقات ودمج للمعلومات حول
التنظيامت اإلرهابية ،تشكل التهديد الرئييس العابر اإلرهابني املحليني الذي ال تحركهم األيديولوجيات
للحدود للواليات املتحدة ،رغم جهودها املدنية املتطرفة ونظرائهم يف الخارج.
والعسكرية املستمرة التي تبذلها يف هذا املجال.
االستراتيجية األمريكية
وتلفت االسرتاتيجية االنتباه إىل أنه ما تزال هناك
الجديدة  ..إعادة ترتيب
بيئة حاضنة للتطرف واإلرهاب ،حددتها يف :التطرف
المخاطر اإلرهابية
العنرصي ،والتطرف البيئي ،وتطرف املواطنني يف
الدفاع عن حقوقهم ،وتطرف امليلشيات .وقد االسرتاتيجية األمريكية الجديدة تختلف عن

االسرتاتيجيات السابقة إبان إداريت الرئيسني
باراك أوباما وجورج بوش اإلبن ،يف كونها تتبنى
منظور شامل سواء يف تحديد خريطة التهديدات
اإلرهابية أو يف كيفية التعامل معها ،حيث
تتضمن مقاربات اليديولوجية اإلرهاب ،وتضم
توجيهات للتعامل مع التهديدات وتوقعها ،كام
ال تركز هذه االسرتاتيجية عىل مواجهة تنظيم
واحد بل عىل كل شبكات اإلرهاب ،كام تأخذ
يف االعتبار الدور الذي تقوم به بعض الدول يف
دعم ومتويل اإلرهاب يف العامل وعىل رأسها إيران.
وتعيد هذه االسرتاتيجية ترتيب التهديدات
اإلرهابية ،فإذا كانت الواليات املتحدة بعد
أحداث الحادي عرش من سبتمرب  2001تركز
عىل تنظيم القاعدة باعتبارها أكرب التهديدات
اإلرهابية يف جميع أنحاء العامل .وكان التفكري
السائد آنذاك مييل اىل أن اي هجوم ارهايب
ينسب اىل القاعدة ،لكن االسرتاتيجية الجديدة
ملكافحة االرهاب تركز عىل إيران ،باعتبارها راعي
اإلرهاب العاملي ،حيث كان الفتاً أن االسرتاتيجية
الجديدة أشارت إىل إيران عرشة مرات.
وترتجم االسرتاتيجية األمريكية الجديدة ما جاء
يف تقرير وزارة الخارجية األمريكية السنوي حول
اإلرهاب والذي صدر يف سبتمرب املايض ،والذي
كشف عن حجم نفقات إيران لدعم اإلرهاب
يف كال من العراق وسوريا واليمن ،منذ عام
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 ،2012والتي بلغت أكرث من  16مليار دوالر.
ومن خالل حزب الله اإلرهايب ،تدعم إيران
العديد من الجامعات اإلرهابية ،كـ(رسايا األشرت
يف البحرين ،والجامعات املسلحة الشيعية يف
العراق والحوثيني يف اليمن ،وحركة طالبان يف
أفغانستان) .كام وثق تقرير الخارجية األمريكية
تسهيل سفر كبار القادة لبعض هذه الجامعات
إىل إيران ،والتي كانت تتم يف كثري من األحيان
تحت ستار ديني.
االستراتيجية األمريكية
الجديدة  ..منظور شامل في
مواجهة التهديدات اإلرهابية
تتبنى االسرتاتيجية األمريكية الجديدة منظور
شامل يف مواجهة التهديدات اإلرهابية ،ال يقترص
فقط عىل الجوانب األمنية والعسكرية ،وإمنا
تتضمن الجوانب الثقافية واأليديلوجية  ،فضالً
عن التعاون مع دول العامل وإقامة رشاكات
ناجحة يف التصدي لهذه الظاهرة ،حيث تتضمن
هذه االسرتاتيجية مجموعة من اإلجراءات،
تتمثل يف:
 -1تعزيز إجراءات األمن الداخيل ملواجهة أية
عمليات إرهابية محتملة من خالل خطوات
تتضمن أمن الحدود بشكل قوي ،وحامية البنية
التحية األمريكية الحساسة ،والرتويج لثقافة
االستعداد ملواجهة التهديدات والتحديات
الطارئة .وكان الفتاً تأكيد االسرتاتيجية الجديدة
عىل أن كافة الوكاالت األمريكية لها أدوار مهمة
يف مكافحة اإلرهاب ،ومن بينهم ضباط إنفاذ والبيانات املالية لإلرهابيني ،وتفكيك شبكات
القانون ،والدبلوماسيون ،ومسئولو وزارة الخزانة متويلهم ،وتنفيذ التدابري الدولية ملكافحة متويل
األمريكية.
اإلرهاب يف كافة أنحاء العامل بفاعلية .
 -2مواجهة الدول التي تقدم دعماً مال ًيا رسيًا  -4مكافحة التطرف اإلرهايب وتجنيد
للتنظيامت اإلرهابية من خالل العمل مع اإلرهابيني ،من خالل اتخاذ إجراءات للحد من
الحلفاء والرشكاء لتحديدهم ومعاقبتهم ،قدرة التنظيامت اإلرهابية عىل التجنيد عرب
والرتكيز بشكل رئييس عىل مواجهة اإلرهاب اإلنرتنت ،ونرش أفكارها املتطرفة ،والتواصل
اإليراين ،من خالل تضييق الخناق عىل طهران ،مع أتباعهم .وكذلك مواجهة األيديولوجيات
بتشديد العقوبات عليها من ناحية ،وتقليم املتطرفة والعنيفة التي تهدف إىل تربير قتل
أظافرها(امليليشات املسلحة) من ناحية ثانية ،األبرياء ،وتؤكد االسرتاتيجية عىل أهمية حرمان
وتقويض تطوير برنامجها الصاروخى الباليستى املتشددين من املالذات املادية وغريها من املنابر
الذى يهدد حلفاءها من ناحية ثالثة.
اإللكرتونية التي أصبحت وسيلة للتجنيد ونرش
 -3تجفيف منابع اإلرهاب املالية ،وتعزيز األفكار املتطرفة يف العامل.
التعاون الدويل فيام يتعلق بتبادل املعلومات  -5الحيلولة دون وصول اإلرهابيني إىل األسلحة

الكيميائية أو البيولوجية أو النووية املشعة،
ومالحقة اإلرهابيني بدولهم األصلية ،من خالل
استخدام القدرات العسكرية وغري العسكرية
األمريكية ضد التنظيامت اإلرهابية التي تشكل
تهديدًا ملواطني الواليات املتحدة ،واإلرهابيني،
ومخططي العمليات اإلرهابية ،واألفراد الذين
يقومون بنرش خرباتهم يف مجاالت مثل أسلحة
الدمار الشامل ،واملتفجرات ،والعلميات
السيربانية ،والدعاية.
 -6تعزيز الرشاكات مع الحلفاء للقضاء عىل
قادة اإلرهابيني ومنظريهم وخربائهم الفنيني
ومموليهم ومشغليهم الخارجيني وقادتهم
امليدانيني ،والعمل عىل تطوير إجراءات أمن
السفر والحدود ملنع اإلرهابيني من الفرار من

100

العدد  562نوفمبر 2018

مناطق الرصاع ،ومتكني تنفيذ اإلجراءات القانونية
ضدهم يف دولهم األصلية .وتؤكد االسرتاتيجية
عىل أهمية دور الرشاكات الدولية يف مواجهة
التهديدات اإلرهابية ،وأخذها زمام املبادرة
متي كان ذلك ممك ًنا ،وتشدد عىل رضورة
تقاسم الحلفاء والرشكاء عبء مواجهة اإلرهاب،
وتعزيز قدراتهم عىل مكافحة اإلرهاب ،والعمل
بشكل تعاوين معهم إللحاق الهزمية بالتنظيامت
اإلرهابية الحالية واملستقبلية.
االستراتيجية األمريكية
الجديدة  ..هل تعزز التعاون
اإلقليمي والدولي في
مواجهة اإلرهاب؟
االسرتاتيجية األمريكية الجديدة ملكافحة
اإلرهاب ،ومبا تتضمنه من خريطة شاملة
للتهديات اإلرهابية ،ورؤية متكاملة للتعامل
معها ،قد تسهم يف تعزيز الجهود اإلقليمية
والدولية ملواجهة خطر التطرف واإلرهاب،
خاصة أنها تتفق مع التقييم األووريب فيام يتعلق
باستمرار خطر اإلرهاب ،ورضورة تنسيق الجهود
للتصدي له ،فقد حذر أحدث تقرير صدر عن
الرشطة األوروبية «يوروبول» ،يف يونيو 2018
 ،من احتاملية كبرية لوقوع هجامت إرهابية
عىل يد «ذئاب منفردة» ،تؤمن بفكر تنظيم
«داعش» اإلرهايب .والالفت يف تقرير الرشطة
األوروبية أنه حذر كذلك من توظيف تنظيم
«داعش» للدعاية عرب اإلنرتنت ووسائل التواصل
االجتامعى يف متويل وتجنيد إرهابيني جدد.
يف الوقت ذاته فإن االسرتاتيجية األمريكية
الجديدة ملكافحة اإلرهاب ،تتوافق مع مخرجات
القمة اإلسالمية – األمريكية التي انعقدت يف
الرياض يف شهر مايو  2017وقدمت تشخيصاً
دقيقاً لخارطة التحديات ومصادر التهديد التي
تقف وراء حالة الفوىض وعدم االستقرار يف
املنطقة ،فقد وضعت خطر التطرف واالرهاب
والتحدي االيراين يف خندق واحد  ،وهذا ما أشار
إليه بوضوح الرئيس األمرييك دونالد ترامب يف
كلمته التاريخية أمام هذه القمة  ،التي شارك
فيها قادة وممثلني عن  55دولة ،حينام دعا
بشكل رصيح إىل العمل بشكل مشرتك عىل عزل
إيران ووضع «حزب الله» يف قامئة اإلرهاب،
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أي استراتيجية
أمريكية لمواجهة
اإلرهاب لن تحقق
أهدافها ما لم
تعمل على استئصال
الظاهرة من جذورها
والقضاء على اسبابها
وعواملها التي تساعد
اإلرهابيين على
ممارسة أعمالهم
وحمل ترامب السلطات اإليرانية املسؤولية عن
عدم االستقرار يف منطقة الرشق األوسط برمتها،
قائال« :إن إيران تدرب وتسلح امليليشيات يف
املنطقة وكانت لعقود ترفع شعارات املوت
للواليات املتحدة وإرسائيل وتتدخل يف سوريا».
واعترب ترامب أن «النظام اإليراين هو املمول
األسايس لإلرهاب الدويل ،ويغذي الكراهية يف
منطقة الرشق األوسط كلها ،وال سيام يف سوريا».
وشدد عىل أن «جميع الدول والشعوب يجب
عليها أن تبذل جهودا مشرتكة من أجل عزل
إيران حتى تغري سلوكها وتصبح رشيكا يف إحالل
السالم باملنطقة».
يف الوقت ذاته فإن اسرتاتيجية ترامب الشاملة
ملحاربة اإلرهاب تتوافق يف كثري من جوانبها مع
اسرتاتيجية اإلمارات ملكافحة التطرف واإلرهاب،
حيث تعترب اإلمارات من أوائل دول العامل التي
متتلك اسرتاتيجية متعددة األبعاد والجوانب،
سياسياً واقتصادياً وأمنياً وإعالمياً وثقافياً
واجتامعياً ،ملواجهة لهذه الظاهرة البغيضة عىل
املستوى املحيل واإلقليمي والدويل ،وتتعاون يف
ذلك مع الدول والقوى واملنظامت التي تسعى
إىل تكريس األمن والسلم واالستقرار العاملي
الذي يواجه تهديدا ً متنامياً من التنظيامت
اإلرهابية والجامعات املتطرفة.
وهناك تعاون ورشاكة بني اإلمارات والواليات
املتحدة يف مواجهة التطرف واإلرهاب ،وهذا

ما يجسده مركز»صواب» ،الذي يعترب مبادرة
مشرتكة بني الدولتني تعمل عىل مكافحة
اإليديولوجيات املتطرفة العنيفة عرب شبكة
اإلنرتنت ،وتفنيد االدعاءات الكاذبة والتفسريات
الدينية الخاطئة التي ينرشها أفراد تنظيم
داعش ،كام يعمل هذا املركز عىل تسخري وسائل
االتصال واإلعالم االجتامعي عىل شبكة اإلنرتنت
من أجل تصويب األفكار الخاطئة ووضعها يف
منظورها الصحيح وإتاحة مجال أوسع إلسامع
األصوات املعتدلة التي غالباً ما تضيع وسط
ضجيج األفكار املغلوطة التي يروجها أصحاب
الفكر املتطرف.
خاتمة
يف الوقت الذي تتبى فيه االسرتاتيجية األمريكية
الجديدة رؤية شاملة ومتكاملة لطبيعة
التهديدات اإلرهابية ،وكيفية التعامل معها ،إال
أنها تتجاهل يف الوقت ذاته الجذور أو املسببات
الحقيقية النتشار التطرف واإلرهاب يف املنطقة،
وأحد هذه األسباب يرتبط بتجاهل النزاعات
واألزمات املتفاعلة التي تشهدها العديد من
دول املنطقة دون املبادرة إىل حلها والعمل عىل
احتواء التداعيات التي قد ترتتب عليها ،حتى ال
يتم استغاللها بشكل سلبي من جانب التنظيامت
املتطرفة ،كام أن حالة الجمود التي تشهدها
عملية السالم  ،واالنحياز الكامل إلرسائيل عىل
حساب حقوق الشعب الفلسطيني ،خاصة بعد
قرار الرئيس ترامب نقل السفارة األمريكية إىل
القدس ،يجعل بعض الشباب عرضة لالستغالل
من قبل الجامعات اإلرهابية التي تدعي بأنها
الخيار األمثل لتحقيق تطلعاتهم.
إن أي اسرتاتيجية أمريكية أو إقليمية أو دولية
ملواجهة اإلرهاب لن تحقق أهدافها ما مل تعمل
عىل استئصال الظاهرة من جذورها والقضاء
عىل األسباب والعوامل السياسية واالقتصادية
واالجتامعية التي تساعد اإلرهابيني عىل مامرسة
أعاملهم ،وأال تربط بني اإلرهاب بدين محدد أو
ثقافة بعينها ،ألن اإلرهاب خطر عاملي يستهدف
الجميع دون استثناء.
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«اإلمارات بين الثوابت والمتغيرات»
وقد يتطلب إرصار اآلخر ومتادييه يف غيّة إىل
تغيري التكتيكات التقليدية يف محاربته ،فاملقاطعة
قد تفيد يف املرحلة األوىل ،ولكن ما أن يستوعبها
اآلخر حتى تفقد تأثريها ،فقطر دولة مستوردة
يف املقام األول ،واملقاطعة لن تجدي معها ألنها
ستبحث عن أسواق بديلة تستورد منها ،فالخارس
األكرب ورمبا الوحيد هم تجار الخليج ألنهم هم
املصدرين ،وكذلك التحالفات الدولية ال تنبني
عىل العالقات الشخصية ،وإمنا عىل املصالح ،وال
نعرف تحالف إستمر إىل األبد ،فاملال سيد كل
ىشء ،وبه يتفكك التحالف من التضامن إىل الضد،
مصداقاً ملقولة أن يف السياسة ال توجد صداقة
دامئة ولكن مصالح دامئة ،ثم أن القطريني كذلك
ُجل سكانها من األجانب ،فأي رضر هو واقع يف
الحقيقة عىل هؤالء ،وليس عىل القطريني ،وهذا
من أسباب عدم إكرتاثهم باملقاطعة ،لذا فالعقاب فأي حاجة لإلمارات يف اليمن يستحق أن تضحي
األمثل هو العقاب باملثل ،فإن كان الخطر بفلذات أكبادها وأموالها وتحمل ظلم اآلخرين،
القطري يكمن يف التحريض عىل زعزعة أمن غري تلبية نداء العزة والكرامة والدين واألخوة
وأستقرار دول الجوار وغريها ،إذن فالحل هي والعروبة والجوار .
إتباع السياسة نفسها التي تتبعها ،أي التحريض
عىل زعزعة إستقرارها وأمنها ،هذا هو الذي يأثر ال ينبغي حمل متجيدنا لإلمارت وحكامها عىل أنه
عليهم حقيقة ،وليس وقف تصدير اللنب والتونة ،متجيد للباطل أو تصفيق لهم ،فنحن مل ندعي لها
العصمة وهم أيضا ال يرون أنفسهم كذلك ،ولكل
إو إغالق مسار جوي له ألف بديل.
حصان كبوة وللسياسة هفوة ،ولكن سيئاتهم
إن املوقف القطري يوم بعد يوم أصبح يعمق مغمورة يف بحور حسناتهم ،ووحدهم الذين
األزمة ،كنا نتمنى أن تعود إىل رشدها ،بدل ال يخطئون هو أولئك الذين ال يفعلون شيئا،
التعنت واملكابرة ،وتخرج مببادرات تصالحية دون وجاحد ذلك الذي ينكر عرشات الحسنات مقابل
خسائر يدفع مثنها شعبها ،بدل التمسك بسياستها شبهة سيئة رمبا نشأت يف ذهنه لقصور يف الفهم
املنبوذة ،ومصالحها البعيدة عن مصلحة أشقائها! وعليها صاغ قناعاته بعيدة عن حقائق األمور
لن نسمح ال لقطر وال لغريها ممن يدعمون
اإلرهاب وجامعات التأزيم يف املنطقة أن يرسحوا
وميرحوا محرضني ومقسمني شعوبنا ،وسنكون
بإذن الله واقفني لهم دامئا باملرصاد.
أما بالنسبة للجبهة األخرى فهي اليمن ،فلله در
اإلمارات وحكامها ،يضحون بالغايل والنفيس من
دماء أبنائهم الطاهرة وإقتصادهم ،تلبية لنداء
الواجب ،دفاعاً عن قطعة من أرض املسلمني مهام
بعدت الشقة بينهام ،فأرض اليمن هي قطعة من
أرض اإلمارات كام أن أرض اإلمارات هي قطعة
من أرض الجزائر وتونس ومرص وسائر بالد العرب
واملسلمني ،قيم ال تعرف الحدود املصطنعة ،وال
تؤمن بحواجز وهمية صنعتها إتفاقيات سايكس
بيكو ،ورغم كل تلك اآلالم التي تكابدها من
التضحية بأبناءها من أجل إسعاد اآلخرين ،ها
هي تتحمل تشهري األعداء بها والطعن يف ثوابتها
ومبادئها ،ولكن غايات اإلمارات أكرب من أن
توقفها نباح كالب ضالة تقتاد عىل موائد الغري.

بقلم  :فاتن حمزة

كاتبة بحرينية

كثيرة هي الجبهات التي تحارب
فيها اإلمارات ،مع شقيقاتها ضد
التدخالت الخارجية ،ولعل أكثرها
إيالما هي جبهة ظلم ذوي
القربي ،وأعني بها أهلنا في قطر.

آخر السطر
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المركبة “ ”Warriorالتابعة للجيش البريطاني تصبح
أكثر فتكا وتدميرا

تعتبر عائلة المركبات “ ”Warriorاألكثر انتشارا داخل صفوف الجيش البريطاني ،وتشمل هذه العائلة مركبات
المشاة القتالية ومركبات اإلصالح واالنتشال ومراكز القيادة والمراقبة .وتحظى المركبة القتالية المدرعة “وارير”
بنجاح كبير بفضل تحديث دروعها القوية بصورة مستمرة بعد أن تم تجهيزها بإمكانية التصوير الحراري في
الميدان من أجل زيادة قدرتها على القتال ليال وتزويدها بمدفع  CTAS 40لتأمين التفوق النيراني.

وقد خضعت املركبة القتالية “ ”Warriorألكرث
من  80تعديال من التعديالت العملياتية امللحة
)Urgent Operational Requirement (UOR
خالل العمليات العسكرية األخرية ،األمر الذي
منحها القدرة عىل التعامل مع ظروف التشغيل
والتهديدات املتغرية ،وأصبحت الرسعة واألداء الراقي
سمتني أساسيتني من سامت دبابات القتال الرئييس
“تشالينجر  ”2أثناء تشغيلها فوق أشد األرايض
وعورة ،وأصبحت تتمتع بقوة نريانية كبرية وبدروع
قوية مبا يكفي لحامية ودعم قوات املشاة أثناء
عمليات االقتحام.
ومن الجدير بالذكر أن عائلة املركبة “”Warrior
دخلت صفوف الخدمة يف عام  1988بعد أن حققت
سبع فئات من هذه املركبات املدرعة نجاحا كبريا
يف إثبات نفسها داخل املجموعات القتالية للمشاة
املدرعة أثناء حرب الخليج وخالل الحرب يف البوسنة
وكوسوفا والعراق .وقد أثبتت املركبة “”Warrior

قدراتها الفائقة من حيث خفة الحركة والقدرة
التدمريية والقدرة عىل البقاء والصمود طويال يف
ساحة العمليات ،وساعدت عنارص أساسية من سالح
املدفعية امللكية وسالح مهنديس الكهرباء وامليكانيكا
املليك عىل العمل بصورة فعالة داخل منظومة العمل
القتالية.
برنامج دعم المركبة “وارير”
وقد جرى تجهيز مركبات القيادة ومركبات القطاعات
املختلفة من نوع “ ”Warriorالعاملة داخل يف شهر أكتوبر عام  2011أرست وزارة الدفاع
صفوف الجيش الربيطانية حاليا مبدفع  Rardenمن الربيطانية عقد تطوير املركبة “ ”Warriorعىل
عيار  30ملليمرتا مثبت فوق برج قادر عىل التعامل فرع رشكة لوكهيد مارتن يف بريطانيا ،وتضمن العقد
مع املركبات املدرعة الخفيفة من عىل بُعد  1400بندا اختياريا إلنتاج املركبة .وتقود رشكة لوكهيد فريقا
مرتا ،باإلضافة إىل نظارة لتكبري الصورة مثاين مرات ميثل عدة رشكات عاملية مثل «ألرتا إلكرتونيكس»
بهدف تعظيم الرؤية الليلية ،ومثانية صواريخ  HEATو «مجموعة الدعم العسكري» ورشكة SCISYS
الخفيفة من عيار  94ملليمرتا املضادة للمدرعات.
(للتصميامت اإللكرتونية) ورشكة “راينميتال ديفنس”
وتشمل فئات املركبة القتالية “وارير” مركبة مركز ورشكة “كريتس رايت” (املسؤولة عن تأمني نظام
مراقبة املدفعية “ observation post vehicleسريفو” الخاص باملركبة) وفرع رشكة “تاليس” يف
 )(OPVومركبة مركز القيادة  command postبريطانيا (لتأمني األجهزة البرصية ونظام التصوير
 )vehicle (CPVومركبة سالح مهنديس الكهرباء
وامليكانيكا املليك  REMEلعمليات االنتشال
واإلصالح ،وجرى تزويد الفئات الثالث مبدفع رشاش
من عيار  7,62ملليمرتا ومدفع من طراز Rarden
املعروفني بقدرتهام عىل التصدي للطائرات املروحية.
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الحراري) ،ورشكة  Moogورشكة  Meggittورشكة
( CTA Internationalاملسؤولة عن توريد مدفع
 CTAعيار  40ملليمرتا) ورشكات  Westwireو
 TKEو  MTLو ( Caterpillar UKاملسؤولة عن
دعم مصادر الطاقة).
ويرى خرباء أن برنامج دعم املركبة “وارير”
Capability Sustainment Programme
 )(WCSPالتابع للجيش الربيطاين يشمل إجراء
تحديثات جوهرية كربى عىل مركبات القتال املدرعة
 )armoured fighting vehicle (AFVمثل الربج
الذي طوره فرع رشكة لوكهيد مارتن يف بريطانيا
يف  Ampthillباإلضافة إىل التحسينات التي جرت
عىل املركبة املتعددة املنصات cross-platform
 improvementsويتميز املدفع  CT40عيار 40
ملليمرتا بثباته التام وقدرته عىل تأمني قدر أكرب من
القوة النريانية والقدرة عىل إطالق النريان أثناء تحرك
املركبة ،عالوة عىل نظام رؤية متطور لزيادة الوعي
امليداين.
ويضم الربج الجديد نظام حامية معياريا يتيح قدرا
أكرب من الحامية ضد التهديدات املختلفة والرسعة
عند تغيري الدروع .ويأيت النظام املتطور للتحكم
البيئي وزيادة املساحة املخصصة لطاقم املركبة
(وهي املساحة التي أعيد تنظيمها وترتيبها) ليضيفا
قدرا كبريا من اإلحساس بالراحة بالنسبة إىل 380
مركبة من طراز “وارير” (التي تضم خمس فئات
ضمن برنامج دعم املركبة( ،)WCSPاألمر الذي
يساهم يف إطالة العمر االفرتايض للمركبة مبعدل
حقبتني زمنيتني كاملتني.
قوة نيرانية فائقة للمدفع CT40
عيار  40ملليمترا

استخدام عدد ال يُحىص من الذخرية الخاصة باملدافع
من نفس الفئة ،األمر الذي مينح املستخدم النهايئ
القدرة عىل االشتباك مع األهداف املعادية برسعة
داخل ساحة عمليات الحرب الحديثة مثل ساحات
القتال داخل زمام املدن عن طريق اختيار أنسب
أنواع الذخرية.
وقد أكد مسؤولون تابعون لرشكة لوكهيد مارتن
أن املركبة القتالية “ ”Warriorاملتطورة ستخضع
لسلسلة من االختبارات حالل العام املقبل.

ميثل املدفع  CT40عيار  40ملليمرتا أحدث جيل
من األسلحة ذات األعرية املتوسطة داخل صفوف
املركبات القتالية املدرعة ( )AFVومركبات املشاة
عمليات التطوير البريطانية
القتالية ،ويتميز بقدرته عىل تأمني قوة نريانية أكرب
من تلك التي يوفرها أي سالح مشابه من األسلحة تُعد املركبة “ Warrior” MCV-80مركبة مشاة
األخرى ذات األعرية املتوسطة .وقد جرى تصميم قتالية مدرعة Armoured Infantry Fighting
مجموعة الذخرية بحيث تكون أكرث قوة وتأثريا  )Vehicle (AIFVجرى تصميمها أساسا يف عام
عىل املركبات املدرعة مثل دبابات القتال الرئييس 1977 ،عىل يد الرشكة الربيطانية  GKN Sankeyيك
مع إمكانية التعامل مع الخرسانات املسلحة واملباين تحل محل حاملة األفراد املدرعة املجنزرة FV432
يف صفوف الخدمة لدى الجيش الربيطاين حالل
واألهداف السهلة األخرى.
ويتميز املدفع  CT40عيار  40ملليمرتا بقدرته عىل ستينيات القرن املايض .ومع حلول عام  1980تم

االنتهاء من بناء ثالثة مناذج تجريبية للمركبة MCV-
 80ويف عام  1984أعلنت وزارة الدفاع الربيطانية عن
بناء  10مناذج تجريبية.
وأسفرت البيانات العملية الناجحة للغاية يف منطقة
الرشق األوسط يف  1983-1984عن تطوير منوذج
ملركبة القتال الصحراوي “ ”Warriorاملجهزة
مبدفع عيار  25ملليمرتا أو عيار  30ملليمرتا أو عيار
 90ملليمرتا واملزودة بطاقم مكون من  10أفراد.
وتم االنتهاء من إنتاج أول  290مركبة يف عام 1986
منها  170مركبة متعددة املنصات مزودة مبدفع
 RARDENعيار  30ملليمرتا داخل برج مخصص
لفردين ،فيام تم تخصيص ال  120مركبة األخرى
للفئات املتخصصة األخرى .وجرى تسليم أول إنتاج
للمركبة “ ”Warriorللجيش الربيطاين رسميا يف
شهر مايو عام .1978
وقد دخلت أو كتيبة من املركبات “”Warrior
صفوف الخدمة التشغيلية الكاملة لدى الجيش
الربيطاين يف منتصف عام  ،1988فيام وصل العدد
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المواصفات الفنية:
أفراد الطاقم7 + 3 :
الطول 6,34 :أمتار
العرض 3,0 :أمتار
االرتفاع 2,7 :أمتار
 suspensionعىل ستة دواليب مصنوعة من األملنيوم
واملغلفة باملطاط عىل كال الجانبني مع وجود عجلة
القيادة املسننة  drive sprocketىف املقدمة ووجود
الرتس الوسيط  idlerيف املؤخرة وثالث بكرات إلعادة
الجنزير track-return rollers
ويصل الحد األقىص لرسعة املركبة “”Warrior
إىل  75كيلومرتا يف الساعة ويصل أقىص مدى لها إىل
 660كيلومرتا ،وميكنها التعامل مع الطرق املنزلقة
بنسبة  %60ومع املنحدرات الجانبية بنسبة %40
ومع الخنادق الطبيعية أو االصطناعية حتى عمق
 2,500ملليمرتا وتسلق املوانع الرأسية بارتفاع 0.75
مرتا وخوض املوانع املائية حتى عمق  1,3أمتاردون
الحاجة إىل إجراء أي نوع من االستعدادات الخاصة.

اإلجاميل للدفعتني الثانية والثالثة إىل  763مركبة،
ليصل العدد اإلجاميل ألمر رشاء الجيش الربيطاين إىل
 1,053مركبة ،وهو ما يكفي لتجهيز  13كتيبة مشاة يؤمن هيكل املركبة  Warrior MCV-80املصنوع
مدرعة .وجرى تحديث املركبة “ ”Warriorعن من األملنيوم وامللحوم بالكامل الحامية الالزمة ضد
طريق عدد كبري من التحسينات مثل نظام االتصاالت األسلحة الصغرية والشظايا املتطايرة من القذائف
 Bowmanونظارات الرؤية الليلية للتصوير الحراري والقنابل ،حيث يجلس السائق يف األمام وحيث يوجد
للمجموعات القتالية  Battle Group Thermalالربج املصنوع من الفوالذ  -والذي يتسع لفردين – يف
 Imaging (BGTI) night sightsمن إنتاج رشكة املنتصف وحيث توجد املقصورة املخصصة للركاب
“تاليس أوبرتونيكس” ،مع إمكانية إدخال املزيد من يف املؤخرة ،ويدخل األفراد إىل املركبة عن طريق باب
الملحقات المتطورة للمركبة
التحسينات اإلضافية مستقبال مثل النظام الرقمي كهربايئ وحيد يف الجزء الخلفي من الهيكل واملزود
Warrior MCV-80
للتحكم يف النريان وإضافة مصدر جديد للطاقة أكرث مبجموعة الرؤية vision block
تطورا.
وتحمل املركبة “ ”Warriorمثانية أفراد باإلضافة تضم أجهزة املركبة القتالية “وارير” مجموعة كبرية
ومن املقرر أن يشمل برنامج دعم املركبة إىل القائد املسؤول عن املركبة والذي يرتجل مع بقية من أجهزة الرؤية الليلية السلبية باإلضافة إىل
“ )Warrior” (WCSPالتابع للجيش الربيطاين أفراد املشاة ،بينام يظل السبعة الباقون اآلخرون صندوق تخزين يضم نظاما مضادا للحرب النووية
تحديث  643مركبة من بني مركباته املزودة ب “نظام جالسني يف مقاعد منفصلة بعد ربط األحزمة .وتضم والبيولوجية والكياموية عىل كال جانبي البابني
 Warriorاملعياري للحامية” ( )WMPSو “نظام فتحتا السقف أعىل مقصورة الركاب منظارين الخلفيني املثبتني عىل الهيكل الجانبي من الجزء
 Warriorاإللكرتوين املتطور” ( )WEEAبهدف (بريسكوبني) دوارين الستخدام أفراد املشاة.
الخلفي املوجود عىل يسار السائق.
إطالة العمر االفرتايض للمركبة حتى عام .2025
بالنسبة إىل مركبة املشاة القتالية املتقدمة AIFV
المركبة « – »Warriorخفة حركة فائقة
وضمن هذه املجموعة سيتم أيضا تجهيز  49مركبة
أصبحت أجهزة الالسليك “بومان” تحل محل
بربج جديد يف إطار “برنامج تعزيز القدرة القتالية تستمد املركبة  Warrior MCV-80مصدر طاقتها “كالنسامن” بالنسبة إىل االتصاالت املعززة والقيادة
والتدمريية للمركبة”  Warrior Fightabilityمن محرك من طراز “بريكنز” بثامنية صاممات يعمل والتحكم ،بينام حلت أجهزة الرؤية للتصوير الحراري
 )Lethality Improvement Program (WFLIPبالديزل من إنتاج رشكة  TCAبقوة  550حصانا للمجموعات القتالية ( )BGTIمن إنتاج رشكة
بينام سيتم تخصيص بقية املركبات ك “مركبات دعم مبعدل  2,300لفة يف الدقيقة ،باإلضافة إىل صندوق “تاليس أوبرتونيكس” محل نظارات الرؤية الليلية
مدرعة مليدان القتال”  Armoured Battlefieldتروس أتوماتييك من نوع  X-300-4Bمن إنتاج العاملة باألشعة تحت الحمراء من أجل تحديث
 )Support Vehicles (ABSVبدون أبراج ولكنها رشكة “بريكنز” لصناعة املحركات مزود بجهاز تحويل القدرات القتالية الليلية بعدسات تكبري لألشياء
ستؤدي دور املركبات املخصصة لإلصالح واالنتشال العزم وقابض الحبس باإلضافة إىل أربعة تروس مبعدل مثاين مرات.
امليدانيني عن طريق االعتامد عىل الرافعات واألوناش للحركة األمامية واثنني للحركة الخلفية .ويستقر
كملحقات.
التعليق النابيض بالقضبان االلتوائية torsion bar
«وارير»  --مركبة مخصصة لتأمين الحماية
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استراحة العدد

إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

العطف على األبناء
لقد كان النبي َص َّلى هللاُ َعلَ ْي ِه
َو َس َّل َم عطوفاً على األبناء رحوماً
بهم مراعياً لحاجاتهم وشؤونهم،
وكان يوصي بذلك أصحابه رضي هللا
عنهم.
ش َة َر ِضي َّ
َع ْن َع ِ
الَ
َ
اء
ج
ت
ق
ا
ه
ن
ع
ه
الل
ائ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
لَ
ي َص َّلى هللاُ َعلَ ْي ِه
ب
الن
ى
إ
ي
ِ
ِ
َأ ْع َر ِاب ٌّ
ِّ
َ
لُ
ون ِصبيانَ كم؟ َف َما
ب
ق
أ
:
ال
ق
ف
َو َس َّل َم
َ
َ
َ
تُ
ِّ َ
َ
َّ
ي َص َّلى هللاُ َعلَ ْيهِ
نُ َق ِّبلُ ُ
ال الن ِب ُّ
ه ْم َف َق َ
َ
أم ِل ُك لَ َك أن نَ زَ َع هللا من
و
(أ
:
م
َ
َو َس َّل َ
ْ
قلب َك الرَّ حمة) رواه البخاري ومسلم
ِ

مع انتشار اإلسالم رشقاً وغرباً وسطوع شمسه عىل
شتى األمم ،فقد بلغ اإلسالم بالد كوريا الجنوبية،
ووصلتها تعاليم الدين الحنيف ،ومع وجود الجالية
اإلسالمية يف العاصمة سول ،فقد تم بناء مسجد فيها
إلقامة الصلوات الخمس وصالة الجمعة ،وقد بُني
هذا املسجد يف عام 1976م يف حي ايتوان يف مدينة
سول الكورية ،وتعقد فيه محارضات بعدة لغات منها
العربية والكورية واإلنكليزية ،ويجتمع فيه املصلون
ألداء الصلوات الخمس وصالة الجمعة ،وقد أصبح
هذا املعلم اإلسالمي موضع تالقح حضاري وجذب
للمواطنني الكوريني للتعرف عىل اإلسالم واملسلمني،
ال سيام مع وجود الصالت التجارية والعلمية مع شتى
بلدان العامل العريب واإلسالمي.
وقد بني هذا املسجـــد مببادرة مشرتكـــة بني عدد
من الدول العربيـــة واإلسالميــة بعد سمــاح الدولة
الكورية بذلك ،وتخصيص أرض لبناء املسجد .وقد

عن أيب هريرة  -ريض الله عنه  -قَالَ  :قَبَّل َر ُسولُ اللَّ ِه
َصلىَّ الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َح َس َن بْ َن َعليِ ٍّ َو ِع ْن َد ُه الأْ َقْ َر ُع بْ ُن
ش ًة ِم َن
َحاب ٍِس التَّ ِمي ِم ُّي َجالِ ٌس فَقَالَ الأْ َقْ َر ُع إِ َّن ليِ َع رَ َ
الْ َولَ ِد َما قَ َّبل ُْت ِم ْن ُه ْم أَ َحدًا فَ َنظَ َر إِلَ ْي ِه َر ُسولُ اللَّ ِه َصلىَّ الل ُه
َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ث ُ َّم قَالَ َ ( :م ْن لاَ يَر َحم لاَ يُر َحم) متفق عليه.
وكان النبي َصلىَّ الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم يقبل الحسن والحسني
ريض الله عنهام وكان يقول َصلىَّ الل ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َمُ « :ه اَم
َريْ َحانَتَا َي ِم َن ال ُّدنْ َيا» رواه البخاري .وأمر باإلحسان إىل
األبناء وحسن رعايتهم فقال َر ُسولُ الل ِه َصلىَّ اللَّ ُه َعلَيْ ِه
َو َسلَّ َم :خ رْ َُيكُ ْم خ رْ َُيكُ ْم ألَ ْهلِ ِه َوأَنَا خ رْ َُيكُ ْم ألَ ْهليِ ) رواه
الرتمذي بسن ٍد صحيح.
واألهل يدخل فيهم األبناء ،فيجب حسن التعامل معهم.
وبينّ النبي َصلىَّ الل ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم مسؤولية الرجل يف أهله
وعياله فقال َصلىَّ الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم يَقُولُ « :كُلُّ ُك ْم َراعٍ،
َوكُلُّ ُك ْم َم ْسئُولٌ َع ْن َر ِعيَّ ِت ِه ،ا ِإل َما ُم َرا ٍع َو َم ْسئُولٌ َع ْن َر ِعيَّ ِت ِه،

َوال َّر ُج ُل َرا ٍع فيِ أَ ْهلِ ِه َو ُه َو َم ْسئُولٌ َع ْن َر ِعيَّ ِت ِهَ ،وامل َ ْرأَ ُة
َرا ِع َي ٌة فيِ بَ ْي ِت َز ْو ِج َها َو َم ْسئُولَ ٌة َع ْن َر ِع َّي ِت َهاَ ،والخَا ِد ُم َرا ٍع
فيِ َما ِل َسيِّ ِد ِه َو َم ْسئُولٌ َع ْن َر ِعيَّ ِت ِه» رواه البخاري.
وهذه املسؤولية توجب عىل األب واألم حسن الرعاية
لألبناء وتهذيب أخالقهم وحسن تربيتهم.
وقال َر ُسولُ الل ِه َصلىَّ الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ “ :ما نَ َح َل َوالِ ٌد
َولَدًا أَفْضَ َل ِم ْن أَدَبٍ َح َسنٍ “ رواه أحمد والرتمذي بسن ٍد
صحيح.
ونحل تعني  :أعطى أو وهب ،فعىل األب أن يغرس
محاسن األخالق وكرائم اآلداب يف نفوس أبنائه.
ومن ذلك مالعبة األبناء والرفق بهم َع ْن أَن َِس بْنِ َمالِ ٍك
قَالَ كَا َن ال َّنب ُِّي َصلىَّ الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم يُال ِع ُب َزيْ َن َب ِب ْن َت
أُ ِّم َسلَ َم َة َو ُه َو يَقُولُ يَا ُز َويْ ِن ُب يَا ُز َويْ ِن ُب ِم َرا ًرا.
رواه الضياء يف األحاديث املختارة بسن ٍد صحيح.
عن أَن ََس بْ َن َمالِ ٍك َرضيِ َ اللَّ ُه َع ْنهُ ،يَقُولُ  :إِ ْن كَا َن ال َّنب ُِّي
َصلىَّ الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم لَ ُيخَالِطُ َناَ ،حتَّى يَقُولَ لأِ َ ٍخ ليِ َص ِغريٍ:
«يَا أَبَا ُع َم رْيٍَ ،ما فَ َع َل ال ُّنغ رْ َُي» رواه البخاري ومسلم .
والنغري طري صغري ،يلعب به األطفال.
ومن العطف عىل األبناء حسن التعليم وحسن التأديب
وحسن الخطاب ،والتوسعة عليهم يف املأكل وامللبس
واملسكن.

مسجد سول المركزي في كوريا
الجنوبية

ابتدأ بنــاء املسجد عام 1974م ثم اكتمل بعد عامني
يف سنة 1976م .
ساهم هذا املسجد يف انتشار اإلسالم بني الكوريني
حيث يقدر عدد املسلمني مبئات اآلالف من الجاليات
العربية واإلسالمية إضافة للمسلمني من الشعب
الكوري ،يتميز املسجد بجامل بنائه ورونقه املعامري
املتميز ،فاستعملت األقواس والزخارف البديعة يف بناء

املسجد .وترتفع منارتان بديعتان يف مقدم املسجد،
وتتوسط بناء املسجد قبة واسعة بهية ،ويضاف لذلك
منائر صغري عىل جوانب البنيان الشامخ.
ويبقى هذا املسجد شاهدا ً حضارياً عىل التواصل
الحضاري بني اإلسالم وسائر شعوب األرض ودولها،
فساهمت العامرة يف إظهار جامل حضارة اإلسالم
وروعة أخالق املسلمني وعاداتهم.
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زايد يعود ألرض الوطن
عاد إلى أرض الوطن بحفظ هللا
ورعايته صاحب السمو الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان رئيس الدولة بعد
أن أمضى إجازة خاصة في كل من
سويسرا وفرنسا وأسبانيا.
وكان في مقدمة مستقبلي
سموه ،سمو الشيخ راشد بن سعيد
المكتوم نائب الدولة حاكم دبي،
وأصحاب السمو أعضاء المجلس
األعلى لإلتحاد ،وسمو الشيخ الفريق

خليفة بن زايد آل نهيان ولي العهد
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،
وسمو الشيخ حمدان بن محمد نائب
رئيس الوزراء ،وسمو العميد الشيخ
سلطان بن زايد القائد العام للقوات
المسلحة ،وأصحاب المعالي الوزراء
ووجهاء البلد وأعيانها ،وكبار ضباط
القوات المسلحة والداخلية.
رافقت سمو رئيسنا المفدى السالمة
في حله وترحاله.

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

احتفل مركز تدريب الخدمات الطبية بتخريج
دورة جديدة في الوقاية الصحية ،القى
المقدم الدكتور حسين علي مدير الخدمات
الطبية بالوكالة كلمة في أفراد الدورة
شكرهم فيها على الجهود المبذولة
خالل الدورة وهنأهم بالنجاح الذي حققوه
وطالبهم بترجمة ما تعلموه خالل الدورة
إلى عمل ملموس يهدف رفع المستوى
العلمي والمحافظة على الصحة العامة
في الوحدات العسكرية.

ارتبط اسم صناعة األسلحة الفرنسية بطائرات
الميراج الحربية منذ أن أصدرت أول طائرة
من هذا النوع هي الميراج -أي السراب-
رقم  3المعترضة المقاتلة ثم الميراج رقم
 5المساندة وقد نالت شهرة عالمية جعلت
انتاجها يرتفع إلى  1350طائرة تمتلكها حالياً
 21دولة بينها عدد من الدول العربية.

من ذاكرة عدسة
درع الوطن

من حين ألخر تشهد شواطئنا وصول
بواخر أجنبية ينحصر هدفها في المقام
األول على تعزيز أواصر الصداقة وربط
عرى المحبة بين بلدها ودولة اإلمارات
العربية المتحدة .وأخيرا في زيارة ودية
استغرقت  4أيام وصلت لميناء زايد
المدمرة الفرنسية الضخمة وهي تعد
من أكبر المدمرات في العالم ..ولقد أعد
سالح البحرية برنامجاً يشمل زيارة معالم
كل الدولة حتى يكتمل هدف الزيارة.

