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بطلب من الحكومة الشرعية
في اليمن وبدعم عربي ودولي
وأممي قوي ،بدأت في السادس
والعشرين من مارس  2015عملية
“عاصفة الحزم” بقيادة المملكة
العربية السعودية وبمشاركة قوية
من دولة اإلمارات العربية المتحدة،
واآلن وبعد مضي عامين بأكملهما
على هذه العملية التي تحققت
أهدافها واستكملت بعملية “إعادة
األمل” في الحادي والعشرين
من إبريل  ،2016مقاصدها ،اآلن،
ربما يكون من األجدى واألجدر،
استراتيجيا ،التأكيد على أهم
الثوابت التي لم ،ولن ،تتنازل عنها
قوات التحالف العربي من أجل
نصرة الشعب اليمني الشقيق
وضمان أمنه واستقراره.

بداية ينبغي علينا جميعاً أن نتذكر أن عملية “عاصفة الحزم” مل تكن سوى استجابة لنداء الشعب
والحكومة الرشعية يف اليمن الشقيق ،بعد توغل جامعة الحويث وميليشيات املخلوع صالح ،وقفزهام عىل
الرشعية الدستورية ،ومحاولتهام االستيالء بالقوة عىل السلطة ،فالبادئ باالعتداء والبغي هو الطرف الذي
ظل طيلة عامني كاملني عىل تعنته ورغبة الحثيثة يف كرس إرادة األمة اليمنية بأكملها.
لكن االنتصارات العسكرية الكبرية التي حققها قوات التحالف العريب ،تنطوي عىل العديد من الرسائل،
أولها منع السيطرة اإليرانية عىل األرايض اليمنية ،فقد بددت عمليتي “عاصفة الحزم وإعادة األمل”
األحالم اإليرانيةالتوسعية يف اليمن الشقيق ،رغم سعيها الدؤوب لتقديم كافة أشكال الدعم لجامعة الحويث
بدءا ً من إرسال املستشارين العسكريني ،مرورا ً بتقديم األسلحة واملعدات العسكرية وإرسال املقاتلني،
وانتها ًء بتقديم كافة أوجه الدعم املايل والسيايس واإلعالمي السخي والالمحدود لهذه الجامعة اإلرهابية،
إال أن قوات التحالف العريب والجيش الوطني اليمني كانوا لها باملرصاد حيث منيت هذه الجامعة ومن
عاونهم بهزائم فادحة ومتتالية ،حتى باتت قوات التحالف عىل أبواب صنعاء ،كام قضت “عاصفة الحزم”
عىل خطط إيران الهادفة إىل إيجاد موضع قدم لها يف اليمن لتهديد أمن واستقرار دول مجلس التعاون
الخليجي ،وابتزاز املجتمع الدويل بتهديد سالمة املالحة الدولية يف مضيق باب املندب.
أما الرسالة الثانية فتتعلق بتجنب وقوع اليمن بني براثن اإلرهاب ،فقد بذلت قوات التحالف العريب كل ما
متلك من أجل حامية اليمن من تنظيامت اإلرهاب ،ويف مقدمتها جامعة الحويث التي كانت تسعى لفرض
املرشوع الطائفي يف اليمن ،إىل أن “عاصفة الحزم” استطاعت أن تدفن هذا املرشوع قبل مولده.
الرسالة الثالثة ،تتمثل يف تفادي اليمن النزاعات األهلية ،التي كان من شأنها إغراق هذا البلد العريب
الشقيق واملنطقة العربية يف دوامة ال نهاية لها من الحرب والعنف ،فقد بذلت دول التحالف العريب ،وال
تزال ،كل الجهود لحامية الدولة والحفاظ عىل وحدة وسالمة اليمن.
الرسالة الرابعة ،بسط الطريق أمام الحل السيايس ،فقد كانت قوات التحالف منذ بداية عملية “عاصفة
الحزم” ،وال تزال ،تستهدف الوصول إىل الحلول السياسية كخيار أول ورئييس لتحقيق االستقرار يف اليمن،
إدراكاً من دول التحالف العريب لرضورة استعادة األمن واالستقرار يف اليمن.
الرسالة الخامسة والسادسة ،فتتمثل يف إعادة إعامر البالد ،وتقديم املساعدات اإلنسانية للمترضيني يف
مختلف املناطق واملدن اليمنية ،فقد عملت وال تزال قوات التحالف العريب عىل املساهمة وبقوة يف إعادة
إعامر مختلف املدن اليمنية املحررة.
بعد عامني من بدأ العملية العسكرية يف اليمن ،استطاعت دول التحالف العريب تحقيق سلسلة من
األهداف التي حددتها منذ بداية العمليات العسكرية كحامية الرشعية يف اليمن ،وردع تهديدات مليشيات
الحويث ضد املواطنني اليمنيني ،ومنع املليشيات الحوثية من تهديد دول الجوار ،وتحقيق السيطرة عىل
املجال الجوي يف اليمن ،والحد من خطر الصواريخ البالستية ،والحد من االمداد والتموين والتحركات
لجامعة الحويث ،وحامية مدينة عدن من دخول املليشيات الحوثية لها واالستيالء عليها.
كام استطاع التحالف العريب تحقيق سلسلة من املكاسب عىل األرض ،حيث تم تأسيس وتدريب جيش
وطني ميني ،كام انتظم عمل الحكومة من العاصمة املؤقتة ،وخضع االنقالبيني إىل الحلول السياسية ،وتم
تحرير أهم املدن اليمنية ،واستعادة ميناء املخا عىل البحر األحمر ،واستعادة حقول النفط والغاز يف مأرب
وشبوة ،وعرقلة محاوالت إيران إعادة متوين الحوثيني.
وبعد عامني من تدخل التحالف العريب انتصارا ً للرشعية الدستورية وتنفيذا ً للقرارات الدولية ذات الصلة،
فإن األوضاع االنسانية والجهود اإلغاثية تحتل صدارة اهتامم دول التحالف العريب ،والسيام دولة االمارات
العربية املتحدة ،التي قدمت لليمن الشقيق خالل الفرتة من أبريل  2015حتى مارس  2017مساعدات
تقدر بنحو  7.3مليار درهم ،يف إطار دورها االنساين واإلغايث والتنموي الفاعل من أجل نرصة أبناء الشعب
اليمني الشقيق ،والتزاماً “بفزعة األخوة” التي دفعتنا منذ البداية لتلبية نداء األشقاء.
لقد دفعت دول التحالف العريب ،والسيام دولة االمارات ،أغىل مامتتلك من دماء أبنائها وأرواحها طيلة
العامني املاضيني ،وستظل هذه التضحيات خري شاهد عىل وفاء اإلمارات لعروبتها ومبادئها وقيمها
األخالقية واالنسانية.

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

بتوجيهات رئيس الدولة ..تكريس«عام الخير» لشهداء اإلمارات

خليفة :الشهداء الشهداء األبرار
هم أغلى ما قدم هذا الوطن

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه هللا ،تم اإلعالن
عن تكريس عام الخير بكافة مبادراته ومشاريعه وبرامجه لشهداء اإلمارات وأرواحهم الطاهرة ،تخليداً
لذكراهم ،وتقديراً لتضحياتهم ،وترسيخاً لقيم البذل والعطاء ،التي ضربوا فيها أروع األمثلة.

حيث تم اإلعالن عن ذلك خالل جلسة استثنائية
ملجلس الوزراء ُعقدت يف «واحة الكرامة» أمام
نصب الشهيد بأبوظبي ،حرضها صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة ،رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زيد آل نهيان،
ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة
وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان بهذه املناسبة« :نقدم أجمل وأنبل ما يف
وطننا من خري ملن قدم روحه ودمه من أجل هذا
الوطن» ،الفتاً إىل أن «خري اإلمارات وخري شعبها
لشهدائنا وألرواحهم الطاهرة».
وأكد سموه« :مع استدامة منظومة الخري التي
نسعى إليها يف بلدنا ،نريد استدامة لذكرى شهدائنا

وأبطالنا وتخليدا ً لتضحياتهم».
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة« :الوطن غا ٍل
والشهداء األبرار هم أغىل ما قدم هذا الوطن،
وستبقى تضحياتهم يف ذاكرة شعب اإلمارات
لألبد».
من جانبه أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم أن «تكريس عام الخري لشهداء
اإلمارات هو أكرب دافع ملضاعفة العمل يف هذا
العام ضمن مشاريع ومبادرات الخري» ،مبيناً أن
«اإلمارات تأسست عىل الخري ،وقدمت شهداء
للخري ،ويقودها رجال يحبون الخري».
وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد خالل
جلسة مجلس الوزراء التي حرضها الفريق سمو
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس
الوزراء ،وزير الداخلية ،و سمو الشيخ منصور بن

زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير
شؤون الرئاسة ،أن «اسرتاتيجية الخري هي خطة
نبيلة هدفها ترسيخ واستدامة الخري يف اإلمارات ويف
أبناء اإلمارات ،والجميع رشيك يف هذه املسؤولية»،
مؤكدا ً عىل أهمية هذه االسرتاتيجية بالقول« :لدينا
تاريخ من الخري يف دولة اإلمارات ،واليوم عرب هذه
االسرتاتيجية نحاول أن نبني مستقبالً مستداماً
وراسخاً للخري يف األجيال الجديدة».
وقال سموه« :بدأنا عام الخري بشهداء لإلنسانية،
ليثبت شعب اإلمارات للجميع استعداده للتضحية
بالغايل والنفيس من أجل عمل الخري» ،مضيفاً:
«شهداؤنا هم فخرنا وع ّزنا ،ودافعنا ملزيد من
العطاء ،وندعو جميع الجهات لالحتفاء بشهداء
اإلمارات يف جميع مبادراتهم».
وحول اختيار مكان اإلعالن عن االسرتاتيجية
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محمد بن راشد :تكريس عام الخير لشهداء
اإلمارات أكبر دافع لمضاعفة العمل

محمد بن زايد :استراتيجية عام الخير اتخذت
من عطاء شهدائنا منطلقاً راسخاً

الوطنية لعام الخري ،قال صاحب السمو:
«اجتامع مجلس الوزراء عند نصب الشهيد
يف واحة الكرامة هو يوم مهم يف تاريخ بالدنا،
ورسالة أساسية لألجيال حول قدسية شهداء
اإلمارات».
ومث َّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة ،حرص صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه
الله ،عىل تكريس االسرتاتيجية الوطنية لعام
الخري مببادراتها وبرامجها كافة لشهداء اإلمارات
الربرة ،وهو ما يعكس مقدار ما تحمله القيادة
الحكيمة من وفاء وعرفان لتخليد تضحيات
شهداء الوطن.
وأضاف سموه ،إن عقد اجتامع مجلس الوزراء
يف واحة الكرامة هو رسالة رمزية تعرب عن اعتزاز
وفخر الوطن حكومة وشعباً بشهدائه األبرار
والوقوف إىل جانب ذوي وأرس الشهداء بروح
وطنية واحدة.
وأضاف سموه« ،ونحن نستحرض قيم الخري يف
أجمل صوره يتبادر إىل أذهاننا تلك امللحمة
البطولية ،التي سطرها شهداء الوطن الربرة وهم
يؤدون واجبهم الوطني واإلنساين».

محمد بن زايد يستقبل أعضاء اللجنة العليا لـ «آيديكس »2017

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة يف مجلس سموه بقرص البحر
الشهر املايض ،رئيس وأعضاء اللجنة العليا
املنظمة ملعرض ومؤمتر الدفاع الدويل «آيدكس
 ،»2017بحضور صاحب السمو الشيخ سعود
بن راشد املعال ،عضو املجلس األعىل حاكم أم
القيوين وصاحب السمو املليك األمري سلامن بن
حمد آل خليفة ويل العهد نائب القائد األعىل
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء يف مملكة

البحرين الشقيقة الذي يزور البالد.
ورحب سموه بوفد اللجنة العليا املنظمة
لـ«آيدكس  ،»2017مشيدا ً سموه بتضافر جهود
فرق العمل وتسخري طاقاتهم إلبراز هذا الحدث
الدويل املهم عىل أفضل صورة من التميز وحسن
التنظيم ..ليواصل نجاحاته ويحافظ عىل مكانته
املتميزة عىل خريطة تنظيم املعارض الدفاعية
والعسكرية العاملية .وأكد سموه ،أن تنظي َم
معرض ومؤمتر الدفاع الدويل «آيدكس» وتاريخه
الحافل بالتطور والنجاح منذ انطالق دورته األوىل

يف أبوظبي عام  1993يؤكِّد القدرات الرفيعة التي
تتمتع بها كوادرنا الوطنية ،وما متتلكه من خربات
تنظيمية وفنية وإدارية متميزة ،ما أكسبها ثقة
العامل بقدرة الدولة عىل استضافة كربى الف َّعاليات
واألنشطة الدولية وأضخمها يف املجاالت كافة.
وطالب سموه أعضاء اللجنة والقامئني عىل
التنظيم ببذل املزيد من الجهود وطرح األفكار
املبتكرة يف تنظيم واستقطاب الرشكات العاملية،
ومواصلة العمل عىل تعزيز تنافسية دولة
اإلمارات كوجهة مفضلة لكربى الرشكات الدولية.
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شهد العرض العسكري الحي «حصن االتحاد»

محمد بن زايد :قواتنا المسلحة الحصن المنيع
للوطن وحامي لمكتسباته ومنجزاته

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة في  2مارس الماضي العرض العسكري الحي "حصن االتحاد" والذي جرى وسط البحر قبالة
شاطئ كورنيش أبوظبي أمام جمهور واسع من المواطنين والمقيمين وجسد القدرات االحترافية لقواتنا
الباسلة وهي تقوم بتحرير رهائن من على متن سفينة مختطفة في عرض البحر وتتعامل مع تهديدات
في المناطق المبنية وتخلله مناورات للطائرات المروحية ،والمقاتالت النفاثة والغواصات البحرية.

وشهد العرض الذي نفذته القوات املسلحة عدد
من سمو الشيوخ ومعايل محمد بن أحمد البواردي
وزير دولة لشؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن
حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات
املسلحة وعدد من قيادات ورؤساء هيئات وكبار
ضباط تشكيالت القوات املسلحة ووزارة الداخلية
وكبار املسئولني وجمع من املدعوين.
وشاهد الحضور من خالل عرض «حصن االتحاد»
عمليات مشرتكة شملت عددا من افرع قواتنا

املسلحة ،مع الرتكيز عىل قوة الرد الرسيع املدربة
تدريباً عالياً من أفراد حرس الرئاسة التي مثلت
القوات الربية ،بدعم من قيادة الطريان املشرتك
والقوات الربية والبحرية والقوات الجوية والدفاع
الجوي.
الحصن املنيع
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة أن القوات املسلحة اإلماراتية

متثل الحصن املنيع للوطن والحامي ملكتسباته
ومنجزاته الحضارية يف ظل بيئة إقليمية ودولية
تتسع فيها مصادر اإلضطراب والخطر.
و قال سموه :إن قواتنا املسلحة الباسلة متتلك
الجاهزية الكاملة واإلرادة الصلبة للدفاع عن
تراب الوطن وصون أمنه ومصالحه العليا يف أي
وقت ويف أي مكان واملشاركة القوية يف تدعيم
منظومة األمن العريب ودعم األشقاء من منطلق
االلتزامات واملسؤوليات العربية التي تؤمن بها
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إن ما وصلت إليه قواتنا المسلحة من تطور هو نتاج جهد كبير بذل
على مدى سنوات طويلة ورؤية عميقة وبعيدة النظر

دولة اإلمارات العربية املتحدة تحت قيادة
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة «حفظه الله»  ..مشريا سموه إىل
أن القوات املسلحة اإلماراتية أثبتت عىل الدوام
قدرتها الفائقة عىل تنفيذ املهام املنوطة بها سواء
يف رد العدوان والوقوف إىل جانب الحق والعدل
والرشعية أو مواجهة قوى التطرف واإلرهاب
أو صون السالم واالستقرار يف مناطق مختلفة
من العامل واكتسبت يف كل املواقع التي عملت
وتعمل بها تقدير العامل كله واحرتامه الحرتافيتها
العالية وكفاءتها ومنظومة األخالق والقيم
الرفيعة التي تحكم عملها.
وأضاف سموه إن ما وصلت إليه قواتنا املسلحة
من تطور هو نتاج جهد كبري بذل عىل مدى
سنوات طويلة ورؤية عميقة وبعيدة النظر
بدأها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان  -طيب الله ثراه  -وسار عليها وعززها

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتقوم عىل
االهتامم بالعنرص البرشي املقاتل بحيث ميتلك
كل املقومات التي تساعده عىل القيام بدوره
يف أداء واجبه املقدس يف الدفاع عن الوطن
وامتالك أحدث منظومات األسلحة و التكنولوجيا
الدفاعية املتقدمة يف العامل الجوية والربية
والبحرية وتوفري أرقى برامج التدريب واملناورات

املشرتكة من خالل االحتكاك مع مدارس عسكرية
مختلفة من املنطقة وخارجها.
وأكد سموه أن رسالة دولة اإلمارات العربية
املتحدة للعامل كله هي رسالة سالم وتؤمن دامئا
بأن امتالك القوة هو أكرب ضامنة للحفاظ عىل
هذا السالم ألن الضعف يغري بالعدوان ولهذا
فإنها تنظر إىل تطوير وتحديث وتقوية قواتها
املسلحة باعتبارها أولوية أساسية وسوف متيض
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يف هذا الطريق ألن التحديات واملخاطر التي
تحيط باملنطقة تحتاج إىل أعىل مستويات اليقظة
واالستعداد ..وقال  « :نحن نثق ثقة مطلقة
بأن قواتنا املسلحة متتلك االستعداد الكامل
والجاهزية القصوى لرتدع كل من تسول له نفسه
النيل من أمن الوطن أو املساس مبكتسباته» .
و شدد سموه عىل أن التفاف الشعب اإلمارايت
حول قواته املسلحة ودعمه املطلق لها وفخره
بها وببطوالتها وتضحياتها وتسابق الشباب نحو
االنخراط يف أداء الخدمة الوطنية كلها عوامل
تؤكد أن دولة اإلمارات العربية املتحدة بخري
وستظل بخري  -بإذن الله تعاىل -وأنها تسري يف
الطريق الصحيح واآلمن لبلوغ أهدافها يف ظل
قوات مسلحة ضاربة وشعب واع يلتف حول
قيادته ومنظومة عمل وطني متناغمة تقود كلها
إىل الريادة ومراكز الصدارة يف املجاالت كافة.

األخبار

اإلمارات العربية املتحدة عزيزة أبية» .

اإلمارات بقيادة
خليفة تزداد قوة
ويزداد حصنها
شموخاً
و قال سموه « :يف هذه املناسبة أحيي كل فرد
من حامة الوطن وأشد عىل يديه وأؤكد أن
الدولة ستوفر دامئا الدعم املطلق لجيشها البطل
وأترحم عىل أرواح شهدائنا األبرار الذين ضحوا
بأنفسهم يف ميادين العز والرشف ليك تبقى دولة

عمليات نوعية متطورة

كان الحدث قد استعرض سيناريو اختطاف
متحورت حيثياته حول تلقي حكومة دولة
االمارات طلب مساعدة إلنقاذ رهائن مهمني
اختطفوا يف عرض البحر وتوجه الخاطفون
بالسفينة إىل جهة غري معلومة حيث صدرت
األوامر بتقديم املساعدة وتخليص الرهائن
وأسند تنفيذ العملية إىل قوات مختارة لدى
قواتنا املسلحة متتلك عنارص مدربة تدريبا عايل
املستوى ومتتلك القدرة عىل االستجابة الرسيعة
ليكونوا مبثابة القوة األساسية لهذه املهمة.
واشرتكت يف عملية االستطالع وجمع املعلومات
الطائرات بدون طيار والتي متتلك قواتنا
املسلحة أنواعا حديثة منها مزودة بأحدث
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قواتنا الباسلة
تمتلك الجاهزية
الكاملة واإلرادة
الصلبة للدفاع عن
تراب الوطن وصون
أمنه ومصالحه
العليا

التقنيات وقامت مبهمة تتبع ومالحقة الخاطفني
واإلرهابيني.
بعدها نفذت قواتنا املسلحة عملية نوعية
ومتطورة إلنقاذ الرهائن يف عرض البحر مبساهمة
جميع الوحدات القتالية ومكافحة اإلرهاب
والتدخل الرسيع الربي والبحري .
وشملت العمليات القفز الحر من ارتفاعات
عالية وعمليات انزال وابرار للقوات الخاصة
اإلماراتية من األرض والبحر والجو وهجوما بحريا
باستخدام القوارب الرسيعة ومركبات الغوص
التكتيكية ..إضافة إىل عمليات رصد من الطائرات
بدون طيار ومداهمة للسفينة املختطفة بدعم
من طائرات البيل املروحية تساندها يف عمليات
املواجهة طائرات البالك هوك التي حملت
القناصني وجنود املهام الخاصة فيام حلقت
الطائرات القتالية  F16واملرياج لتقديم الدعم

الجوي للوحدات الربية كام أجرت املركبات
واآلليات امليكانيكة واملدرعة هجامت يف املناطق
املبنية.
وتابع الحضور مشاهد حية ومبارشة ملا يؤديه
جنودنا البواسل وهم يقومون مبهامهم وواجباتهم
يف تخليص الرهائن وتحريرهم من املختطفني بدءا
من االنزال الجوي للقوات الخاصة وصوال اىل
االقرتاب من السفينة عن طريق الغوص يف أعامق
البحر حتى الظهور املفاجئ عىل متنها وانتهاء
بالتعامل واالشتباك املبارش مع عنارص العدو
والقضاء عليهم وإنقاذ الرهائن واخالئهم جوا اىل
السفينة الحربية يف املنطقة اآلمنة ومواصلة القضاء
عىل جيوب الخاطفني والعنارص الداعمة لهم
واملتحصنني يف عدد من املباين وذلك عرب قوارب
اإلبرار والتدخل الرسيع واآلليات الربية املدرعة
حيث عرضت لقطات ومشاهد العرض عىل
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رؤية محمد بن زايد
تقوم على ترسيخ
عناصر القوة في
البر والبحر والجو
وفي القلوب
والعقول والسواعد

الشاشات الكبرية التي توزعت عىل مناطق متفرقة
عىل الكورنيش مام شكل فرصة فريدة للجمهور
ملشاهدة جاهزية قواتنا املسلحة وقدراتها القتالية
الرفيعة يف مكافحة اإلرهاب والتصدي لشتى
املخاطر والتهديدات وما يتحلون به من كفاءة
واقتدار يف تنفيذ جميع املهام املنوطة بهم بكل
شجاعة وتفان وخربات ميدانية مع تنسيق عال
وتعاون وثيق بني الوحدات املشرتكة والقوات
الجوية والبحرية والربية.
وأختتم العرض بتقديم فريق فرسان اإلمارات
استعراضات جوية يف سامء الحدث محلقني
بكل تناغم وانسجام عاكسني املهارات الرفيعة
يف قيادة الطائرات راسمني لوحات وطنية بألوان
علم االمارات والتي نالت اعجاب وتفاعل
الحارضين.
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احترافية القوات
المسلحة
وجهوزيتها العالية
فخر لنا وبهمة أبناء
اإلمارات ..الدولة
ماضية نحو مزيد
من اإلنجازات
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محمد بن زايد يزور معهد حرس الرئاسة ويؤكد :

التدريب والتأهيل ركيزة أساسية في جاهزية
قواتنا الباسلة لمواجهة التحديات
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة إن منظومة التدريب والتأهيل يف القوات
املسلحة هي ركيزة أساسية يف جاهزية قواتنا
الباسلة ملواجهة كافة التحديات املحتملة .جاء ذلك
خالل الزيارة التي قام بها سموه ملعهد تدريب
حرس الرئاسة يف معسكر محوي حيث افتتح سموه
جناح النريان املشرتكة يف مدرسة التدريب املتقدم.
وقال سموه ان دولة اإلمارات العربية املتحدة
بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة حفظه الله ماضية يف تطوير

قدراتها العسكرية والدفاعية مبا ميكن قواتنا
املسلحة من ان تكون يف اعىل مستويات الجاهزية
والكفاءة للتصدي لكافة التهديدات واملخاطر
والقيام بواجباتها الوطنية عىل أكمل وجه.
واكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ان تطوير مهارات منتسبي قواتنا املسلحة
وتدريبهم عىل أحدث التقنيات العسكرية
والعملياتية وإكسابهم الخربة واملامرسة الالزمة
مسألة تحظى بأولوية متقدمة لدى قيادتنا
الحكيمة التي تحرص عىل رفع كفاءة مواردها
البرشية وتأهيلها بالشكل األمثل.

واطلع سموه خالل زيارته جناح النريان املشرتكة
عىل أقسام التدريب التي ضمت أحدث أجهزة
املشبهات لتأهيل املتدربني عىل مهارات مسيطري
الهجوم النهايئ بواسطة أحدث األنظمة املتبعة يف
إسناد القوات والتشكيالت العسكرية املختلفة،
حيث تحايك املشبهات ظروف واقعية ومشابهة
ملواقف عملياتية يف ميدان القتال تتطلب رسعة
االستجابة وكفاءة الرد.
كام شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان يف أقسام التدريب سيناريوهات حية
يطبق فيها املتدربون ما تلقوه من مهارات وخربات
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االمارات بقيادة خليفه ماضية في تطوير
قدراتها العسكرية والدفاعية

لتأدية مهام مشرتكة يف مرسح العمليات وصوال
لتحديد األهداف بدقة والتصدي لها والقضاء
عليها باستخدام النريان واألسلحة املناسبة ..وشاهد
سموه بيانا عمليا أداه املتدربون لرماية الهاون
عىل األهداف .وحرص سموه يف ختام زيارته عىل
التحدث مع أبنائه املتدربني وطالبهم ببذل املزيد
من الجهود واملواصلة يف تطوير مهاراتهم مبا يرفع
من كفاءتهم وأدائهم العسكري ..معربا سموه عن
ارتياحه وسعادته برؤية أبنائه وهم يؤدون واجبهم
الوطني بكل جدارة واقتدار ..بعدها تم التقاط
الصور التذكارية معهم والتي جمعت سموه
والحضور وقيادة حرس الرئاسة.
رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان خالل الجولة معايل محمد بن أحمد البواردي
وزير دولة لشؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن
حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات
املسلحة وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد
البواردي الفاليس مستشار صاحب السمو نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة وعدد من قيادات
حرس الرئاسة.
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شهد تخريج الدفعة  17في كلية راشد بن سعيد البحرية

حمدان بن محمد  :شباب اإلمارات أهل
للمسـؤولية وتحمل األمانة الوطنية
تصوير :سالم العامري  -عبدالرحمن بن عباد

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل
مكتوم ،ويل عهد ديب 28 ،مارس املايض ،تخريج
الدفعة السابعة عرشة يف كلية راشد بن سعيد آل
مكتوم البحرية بأبوظبي.
وبدأ الحفل ،الذي حرضه الشيخ الدكتور سعيد
بن محمد آل نهيان ،وسعادة الفريق الركن حمد
محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة،
وسعادة مطر سامل عيل الظاهري وكيل وزارة الدفاع،
وسعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل محمد
املرشخ قائد القوات البحرية ،بالسالم الوطني ثم
آيات عطرة من الذكر الحكيم.
وتفقد سمو ويل عهد ديب بعد ذلك طابور
الخريجني ،ثم مر الطابور أمام املنصة الرئيسية عىل
هيئة استعراض عكس مهارة الخريجني وانضباطهم
العسكري ،ثم أدى الخريجون قسم الوالء للدولة
ورئيسها.

وألقى العميد ركن بحري طارق خلفان الزعايب ،قائد
كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية ،كلمة خالل
الحفل قال فيها« :إن كلية راشد بن سعيد آل مكتوم
تواصل مسريتها مرسخة مكانتها يف منظومة التعليم
العسكري لقواتنا املسلحة ،وإنه ملن دواعي اعتزازنا
أن يقف بينهم إخوة لهم من مملكة البحرين
الشقيقة مباركني لهم نجاحهم ومتمنني لهم التوفيق
يف خدمة بلدهم».
وأكد قائد الكلية أن النظرة الثاقبة والنهج الحكيم
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة «حفظه
الله» ،ورؤيته الوطنية السديدة والتي تؤكد أن
الجيوش الحديثة تقاس قدراتها مبدى امتالكها
للطاقات البرشية القادرة عىل إدارة العمليات بكل
كفاءة واحرتاف ،كانت الدافع الرئيس إلنشاء كلية
راشد البحرية ،وإعطائها كل الدعم والرعاية حتى

أصبحت رصحاً علمياً متميزا ً ،تتمسك بالثوابت
العسكرية األصيلة وتواكب العرص وتطوره،
متامشية مع التقدم التقني واملناهج العلمية
البحرية والعسكرية.
كام أشاد قائد الكلية برعاية صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» ،وبالدعم
املتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة لكلية راشد البحرية حتى غدت
اليوم رصحاً عسكرياً شامخاً ،ومنارة للعلم واملعرفة
تزدان بها منظومة التعليم يف قواتنا املسلحة.
ولفت إىل أن الكلية يأيت عىل رأس أولوياتها دعم
العنرص البرشي العسكري ،من حيث الصفات
الشخصية والقدرات واملهارات القيادية وامليدانية،
من خالل منهج عمل شامل يتم الرتكيز فيه عىل
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قائد الكلية:
قدرات الجيوش
الحديثة تقاس
بامتالكها للطاقات
البشرية المؤهلة بكل
كفاءة
صقل املهارات العلمية والعملية ،عرب كافة صنوف
العلوم واملعرفة النظرية منها والتطبيقية ،ليكونوا
أمناء عىل حامية الوطن ومخلصني لرتابه.
وقدم الزعايب يف ختام كلمته أمام الحفل ،الشكر
لقيادتنا الرشيدة والقيادة العامة للقوات املسلحة
عىل الدعم الال محدود يف سبيل النهوض بالكلية
البحرية إىل أرفع املستويات ،ويف شتى املجاالت
سائالً املوىل عز وجل أن يرحم شهداءنا األبرار ،وأن
يحفظ دولة اإلمارات وأن يديم عليها نعمة األمن
واألمان.
وبعد ذلك وزع سمو ويل عهد ديب الجوائز عىل
الطلبة املتفوقني ،وأدى الخريجون قسم العلم ثم
تم تسليم العلم من الدفعة السابعة عرشة إىل
الدفعة الثامنة عرشة مصحوباً بالقسم عىل أن
يحافظوا عىل علم الدولة عالياً خفاقاً بني األمم.
واستأذن قائد الطابور سمو راعي الحفل لالنرصاف

وغادر الخريجون أرض االحتفال وسط تصفيق
وحامس جمهور الحارضين ،من كبار ضباط القوات
املسلحة وأعضاء السلك الدبلومايس لدى الدولة
وأقارب الخريجني .ورفع سمو الشيخ حمدان بن
محمد بن راشد آل مكتوم أسمى آيات الوالء
والتقدير إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان ،رئيس الدولة القائد األعىل للقوات
املسلحة «حفظه الله» ،عىل دعمه الال محدود
لقواتنا املسلحة الباسلة التي أصبح تضاهي أعرق
الجيوش تسليحاً وكفاءة وإخالصاً.
وهنأ سموه الخريجني وأشاد بكفاءتهم وإملامهم
بالعلوم العسكرية كافة التي تلقوها خالل تدريبهم
يف الدورة ،مؤكدا ً سموه أن شباب اإلمارات يثبتون

يوماً بعد يوم أنهم أهل للمسؤولية وتحمـــل
األمانة الوطنية بكل كفاءة واقتدار ووالء للوطن
وقيادته الرشيدة.
عقب الحفل ،استقبل سمو الشيخ حمدان
بن محمد بن راشد آل مكتوم رؤساء البعثات
الدبلوماسية وامللحقية العسكرية العرب واألجانب
املعتمدين لدى الدولة ،وكبار قادة وضباط قواتنا
املسلحة ،حيث تبادل سموه والحضور الحديث
حول عدد من الشؤون التنظيمية ،واالحتفال الذي
جرى أمس بتخريج هذه الكوكبة الجديدة من كلية
راشد بن سعيد البحرية ،ثم التقطت لسموه الصور
التذكارية مع الخريجني.
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أشاد باألداء العالي للتشكيالت العسكرية اإلماراتية المصرية

حامد بن زايد يشهد ختام التمرين
العسكري المشترك «زايد »2
آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد ابوظبي  29مارس ختام التمرين
شهد سمو الشيخ حامد بن زايد ِ
العسكري المشترك « زايد  « 2الذي أقيم على أرض الدولة بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة
لجمهورية مصر العربية الشقيقة .
تصوير :سالم العامري  -محمود الشرفا
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كام حرض حفل ختام التمرين سعادة الفريق
الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان
القوات املسلحة إىل جانب عدد من كبار ضباط
القوات املسلحة من الجانبني.
ويهدف التمرين إىل التأكيد عىل العالقات
التاريخية واالسرتاتيجية بني البلدين وتعزيز
الروابط العسكرية الثنائية ورفع جاهزية الجيشني
وتطوير القدرات وإث��راء الخربات العسكرية
لتحقيق التكامل املنشود ملختلف القوات املشاركة
يف التمرين والعمل عىل تطبيق كافة اإلجراءات
وتنفيذ الواجبات املطلوبة مبهارة عالية عىل أعامل
الدفاع والهجوم عىل النقاط واألهداف الحيوية
مبا ينعكس عىل حسن األداء وتحقيق التفاهم
واالنسجام يف تنفيذ العمليات العسكرية املشرتكة.
واستمع  سمو الشيخ حامد بن زايد آ ِل نهيان
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والحضور إىل إيجاز عن مراحل الثالث لتنفيذ التمرين حيث تضمنت
املرحلة األوىل وصول القوات املرصية إىل أرض الدولة تلتها مرحلة
التدريب التخصيص للقوات املشاركة واملرحلة األخرية مرحلة تنفيذ
بيان عميل.
البيان العميل
وشاهد الحضور البيان العميل النهايئ الذي نفذ بالذخرية الحية
مبشاركة عدد من الطائرات املقاتلة ووحدات املدفعية والطريان
املشرتك وطائرات النقل العمودية والطائرات العمودية الهجومية
ووحدات من املشاة البحرية واملشاة االلية وقوات العمليات الخاصة
واملظليني.
كام عكس التمرين مستوى رفيعا للتنسيق والتكامل يف األداء واألدوار
املختلفة للتشكيالت العسكرية املشاركة فيه التي أظهرت مهارة عالية
املستوى للقوات املنفذة للتمرين يف مختلف الوحدات العسكرية
الربية والبحرية والجوية والعمليات الخاصة وفرق املظالت.
وعزز التمرين الجاهزية العسكرية والقدرات املتطورة يف تنفيذ املهام
العسكرية املتعددة عىل مختلف أصناف األسلحة الحديثة والتكتيكات
والخطط العسكرية التي تدار بأحدث أنظمة التكنولوجيا املتطورة مام
يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدفاعي املشرتك ويساهم بتعزيز الروابط
العسكرية ورفع جاهزية الجيشني ملواجهة
مختلف التحديات واملخاطر التي
مت��ر باملنطقة لحفظ أمنها
ومنجزاتها وسالمة أراضيها.
ج��اه��زي��ة وق����درات
متطورة

21

وكان التمرين الذي اشتمل عىل أحدث نظم التدريب العسكري املتقدم والنظريات
القتالية قد تضمن يف مراحله املختلفة مشاركة مختلف الوحدات العسكرية من
البلدين عىل تدريبات متنوعة وتنفيذ مناورات تكتيكية بحرية وجوية إلدارة أعامل
قتال مشرتك وعدد من املناورات والعمليات املشرتكة كالطلعات الجوية عالية املستوى
والدقة ألنواع مختلفة من الطائرات العسكرية .واشتملت التامرين البحرية عىل
مشاركة عدد من الفرقاطات التابعة للقوات البحرية املرصية والقطع البحرية
لقواتنا املسلحة وسفن اإلنزال وكذلك العمليات الخاصة والطريان املشرتك
للبلدين.
ويف نهاية التمرين قام سمو الشيخ حامد بن زايد آ ِل نهيان مبصافحة عدد
من الضباط وضباط صف واألفراد املشاركني يف التمرين من قواتنا املسلحة
والقوات املسلحة لجمهورية مرص العربية حيث وجه لهم التحية عىل مستوى
األداء العايل الذي ظهر به ختام التمرين مبشاركة مختلف التشكيالت العسكرية
يف البلدين.
يذكر أن مترين « زايد  « 2يأيت ضمن الخطط التدريبية للقوات املسلحة والتي يتم
تنفيذها بشكل مستمر لضامن الجاهزية القتالية وامتدادا لتمرين « زايد  « 1الذي
جرى بني البلدين يف  2014عىل ارض الدولة.
وتؤمن دولة اإلمارات بأهمية بناء التحالفات الجديدة التي تخدم مصالحها االسرتاتيجية
العليا وتضمن أمن واستقرار املنطقة نظرا ملا متتلكه من مقومات وإمكانيات مكنها
من احتضان وتأسيس تحالفات عسكرية واقتصادية وسياسية مؤثرة عىل
الصعيدين االقليمي والدويل.
وال شك أن هذه التامرين املشرتكة تجعل من القوة العسكرية
اإلماراتية قوة قادرة عىل التصدي لكل من تسول له نفسه العبث
بأمنها ويشكل الثقل البرشي العسكري الكبري مخزونا اسرتاتيجيا مهام
يف أي قوة عسكرية .
كام تأيت التامرين املشرتكة بني الدول التي ترتبط بعالقات متميزة
جزء أسايس من برامج التدريب املستمر للقوات املسلحة لهذه الدول
والعالقات اإلماراتية املرصية تؤكد عىل أن البلدين لديهام القدرة عىل
الوقوف يف وجه أي عدوان عىل املنطقة مهام كان نوعه وحجمه.
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البواردي ووزير الدفاع النيوزيلندي يبحثان تعزيز التعاون
التقى معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة
لشؤون الدفاع  ،معايل جريي براونيل وزير الدفاع
النيوزيلندي والوفد املرافق له.
وتم خالل اللقاء بحث سبل تعزيز العالقات
الثنائية املشرتكة بني اإلمارات ونيوزيلندا يف
املجاالت الدفاعية والعسكرية ،باإلضافة إىل تبادل
وجهات النظر حول آخر املستجدات والتطورات
الراهنة عىل املستويني اإلقليمي والدويل وبحث
عدد من القضايا ذات االهتامم املشرتك.

االمارات تشارك في
اجتماع رؤساء األركان
ووكالء وزارات الداخلية
والخارجية بدول التعاون
في الرياض

شارك سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين
الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة وسعادة
الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة
الداخلية وسعادة فارس محمد املزروعي مساعد
وزير الخارجية والتعاون الدويل للشؤون األمنية
والعسكرية يف االجتامع املشرتك ألصحاب املعايل
وكالء وزارات الخارجية والداخلية ورؤساء األركان
العامة يف دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية يف إطار تنفيذ قرارات املجلس األعىل
ملجلس التعاون الذي عقد يف العاصمة السعودية
الرياض .

يهدف االجتامع إىل تعزيز التعاون والتنسيق
املشرتك وتعميق التكامل بني دول املجلس يف
املجاالت السياسية واألمنية والدفاعية.
وقال معايل األمني العام ملجلس التعاون لدول
الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد
الزياين إن الوكالء ورؤساء األركان بحثوا خالل
اجتامعهم املشرتك تطورات األوضاع السياسية
واألمنية والعسكرية يف املنطقة يف ظل ما تشهده
من رصاعات وأزمات واستعرضوا مجاالت التعاون
املشرتك وسبل تطويرها مبا يعزز مسرية العمل
الخليجي املشرتك .
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رئيس أركان القوات المسلحة يبحث التعاون
العسكري مع قائد قوات الدفاع النيوزيلندي
استقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين
الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة مبكتبه
بالقيادة العامة للقوات املسلحة الفريق تيمويث
كيتينغ قائد قوات الدفاع النيوزيلندي والوفد
املرافق.
واستعرض الجانبان خالل اللقاء ..عالقات التعاون
بني دولة اإلمارات العربية املتحدة ونيوزلندا
واملتعلقة بالشؤون العسكرية والدفاعية وتبادل
الخربات والزيارات والتنسيق املشرتك وجوانب
تفعيلها وتطويرها مبا يخدم املصالح املشرتكة
للبلدين الصديقني ،بجانب بحث عدد من
املوضوعات ذات االهتامم املشرتك.

وكيل «الدفاع» ورئيس األركان
الفرنسي يبحثان التعاون االستراتيجي

التقى مطر سامل عيل الظاهري ،وكيل وزارة الدفاع يف مكتبه مبقر الوزارة ،الفريق أول ركن
بحري برنارد روجيل رئيس األركان الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية والوفد املرافق.
بحث الجانبان خالل اللقاء ،التنسيق والتعاون االسرتاتيجي يف عدد من املجاالت العسكرية
والدفاعية ،إضافة إىل عدد من املواضيع ذات االهتامم املشرتك وأفضل السبل لدعمها
وتطويرها .حرض اللقاء ،عدد من كبار ضباط ومسؤويل وزارة الدفاع.

القوات المسلحة تعقد الدورة
الصيفية الثانية لطالب المدارس
أعلنت القيادة العامة للقوات املسلحة عن إنعقاد
الدورة الصيفية التطوعية الثانية لطلبة املدارس وذلك
بعد نجاح ال��دورة األوىل التي خصصت ملجموعة
من طالبات مدارس اإلمارات الاليت رغنب يف خوض
التجربة العسكرية بكل فخر واعتزاز ،ملا فيها من
أهداف سامية ستعود بالنفع عليهن وستساهم يف
بناء الشخصية القوية الفعالة لبنات اإلمارات.
وسيتم إعداد برنامج خاص للدورة الصيفية مدته 4
أسابيع فقط ،حيث ستنطلق الدورة يف شهر يوليو
القادم ،وذلك إستجابة لرغبة أولياء األمور وأبنائهم
الذين أب��دوا إنتامءهم ووالءه��م للوطن وقيادته
الحكيمة من خالل جوانب وأنشطة مختلفة ،حيث
ستهدف هذه الدورة إىل تعميق الوعي وتنمية الوالء
وتعزيز روح اإلنتامء لدى املتدربني وصقل قدراتهم
عىل تحمل املسؤولية واالعتامد عىل النفس وتنمية
املهارات القيادية لديهم.
وأكدت هيئة الخدمة الوطنية واإلحتياطية ان الدورة
الثانية لن تقترص عىل مشاركة الطالبات فقط بل
ستشمل الطالب كذلك بعد أن قامت الهيئة بالتنسيق
مع وزارة الرتبية والتعليم لتحديد املشاركني من
الطالب والطالبات اللذين يرغبون يف املشاركة بالدورة
الصيفية الثانية.
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القوات الجوية والدفاع الجوي تحتفل بتخريج
دورة تخصصية لمجندات الخدمة الوطنية

قائد القوات البحرية
يشهد تخريج دورة
تخصصية للضباط في
معهد القوات البحرية

أقامت قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي
إحتفاال مبناسبة تخريج دورة تخصصية ملجندات
الخدمة الوطنية بحضور سعادة اللواء الركن طيار
إبراهيم نارص محمد العلوي قائد القوات الجوية
والدفاع الجوي واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن
طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة
الوطنية واالحتياطية.

والقى مرشف الدورة كلمة رحب فيها براعي
الحفل والحضور وهنأ الخريجات عىل إجتيازهن
الدورة وأثنى عىل جهودهن وإنضباطهن وأوصاهن
ببذل املزيد من الجهد ودعاهن إىل التسلح باإلميان
وطلب العلم واإلخالص يف العمل.
ويف ختام الحفل وزع قائد القوات الجوية والدفاع
الجوي الجوائز والشهادات عىل الخريجات.

قائد سالح اإلشارة يشهد تخريج عدد من الدورات
التخصصية لمجندي الخدمة الوطنية

شهد اللواء الركن محمد سلطان املسايبه قائد سالح
اإلشارة تخريج عدد من الدورات التخصصية ملجندي
الخدمة الوطنية يف "معهد سالح اإلشارة" وذلك
بحضور عدد من ضباط القوات املسلحة بدأ االحتفال
بوصول راعي الحفل بعدها تالوة آيات عطرة من
الذكر الحكيم ألقى بعدها قائد املعهد كلمة بهذه
املناسبة رحب فيها براعي الحفل والحضور.

وقال قائد املعهد “ قام املعهد بتأهيل وتدريب
مجندي الخدمة الوطنية حسب املنهاج الذي أعد
وخطط له بعناية وتم تنفيذ أسلوب التدرج يف
التدريب للمواضيع وما يلزمها من متارين عملية
مع املحافظة تدريب اللياقة البدنية والضبط والربط
العسكري وقوة التحمل التي تعترب أساس الحياة
العسكرية “.

شهد سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم
سامل محمد املرشخ قائد القوات البحرية
تخريج دورة تخصصية للضباط مبعهد
القوات البحرية بحضور عدد من ضباط
القوات املسلحة .بدأت فعاليات االحتفال
بتالوة عطرة من آيات الذكر الحكيم
ألقى بعدها قائد معهد القوات البحرية
كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور.
وأكد إن الدورات التي تعقد يف معهد
القوات البحرية وان تفاوتت يف أشكالها
ومضامينها وفرتات انعقادها إال أن هناك
عامال مشرتكا فيام بينها وهو الهدف الذي
من اجله تعقد مثل هذه الدورات لرفع
كفاءة القوات البحرية وبالتايل القوات
املسلحة من خالل رفع مستوى التحصيل
العلمي لدى املتدربني متمنني ان ينعكس
ذلك عىل أدائهم بشكل ايجايب يف
وحداتهم وأماكن عملهم.
وهنأ الخريجني بإجتياز الدورة بنجاح
مؤكدا أن بناء قوات قادرة عىل أداء
دورها مل يعد يتوقف عىل التسليح
املتطور والتدريب املتقدم فقط بل إن
االنضباط العسكري والتقيد بالنظم
واللوائح املعمول بها يف القوات املسلحة
البد أن يكون هو الشعار املالزم والدائم
لكم.
ويف ختام االحتفال وزع قائد القوات
البحرية الجوائز والشهادات عىل
املتفوقني والخريجني.
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اللجنة التنظيمية الرياضة العسكرية الخليجية تختتم
إجتماعها األول في ابوظبي
أوىص املشاركون يف االجتامع االول للجنة التنظيمية
للرياضة العسكرية بدول مجلس التعاون الخليجي
للعام الحايل بإعتامد الربنامج الزمني للبطوالت
والفعاليات والنشاطات الرياضية والربنامج الزمني
لنشاطات اللجنة التنظيمية للرياضة العسكرية
خالل األعوام . 2020 – 2018
جاء ذلك يف ختام أعامل إجتامعات اللجنة الذي
عقد بنادي ضباط القوات املسلحة بابوظبي عىل
مدى يومني مبشاركة ممثلني من دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.

وكانت أعامل اللجنة بدأت بكلمة القيادة العامة
للقوات املسلحة القاها العميد الركن عيىس املهريي
قائد مركز الرتبية الرياضية العسكري بالقوات
املسلحة رحب فيها باملشاركني  ..وقال “ حرصت
قيادتنا الحكيمة عىل استضافة هذا االجتامع تحت
مظلة اللجنة التنظيمية للرياضة العسكرية اميانا
منها بوحدة الهدف بني دول املجلس ولتوطيد
العالقات فيام بينها يف املجال الريايض العسكري”.
وأضاف ان دولة االمارات العربية املتحدة يف ظل
القيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد االعىل
للقوات املسلحة حفظه الله حرصت عىل الدعوة
للتضامن والتآزر بني دول املجلس  ..وان هذه
االجتامعات من شأنها تعزيز روح االخاء والوئام
والتفاهم وتقوي اوارص التعاون والتالحم بني ابناء
مجلس التعاون.
ونقل املهريي يف ختام كلمته تحيات سعادة الفريق
الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات
املسلحة للمشاركني متمنيا لهم التوفيق والنجاح يف
تحقيق االهداف املرجوة من االجتامع.

وزارة الدفاع تحتفل بـيوم األم بعدد من المبادرات
نظمت وزارة الدفاع عددا من املبادرات التي ترتجم
اهتامم القيادة الرشيدة بدور املرأة وأهميته يف املجتمع
وذلك يف إطار االحتفال بـ « يوم األم « .
فقد كرم سعادة اللواء الركن طيار عبدالله السيد الهاشمي
الوكيل املساعد للخدمات املساندة بهذه املناسبة
موظفات وزارة الدفاع وقدم لهن الهدايا التذكارية احتفاء
وتقديرا لعطائهن يف تربية أجيال الوطن.
من جانب آخر قام وفد نسايئ من وزارة الدفاع بزيارة
مجموعة من األمهات اللوايت يتلقني العالج يف مستشفى
زايد العسكري وذلك تزامنا مع االحتفال بـ « يوم األم « .
وقدم الوفد خالل الزيارة التهاين والهدايا والورود
للمريضات بهذه املناسبة  ..متمنني لهن الشفاء العاجل
وأن مين الله عليهن بثوب الصحة والعافية .
وتأيت هذه الزيارة يف إطار مبادرة قامت بها وزارة الدفاع
لتقديم الشكر والثناء والتقدير والعرفان لهن ملا قدمن
من تضحية ووفاء يف تربية األبناء .

وقد رحبت إدارة املستشفى بالزيارة التي أدخلت الفرحة
عىل قلوب األمهات املريضات حيث قام الوفد بزيارة
عدة أقسام يف املستشفى كام تم تقديم الهدايا لعدد من
املمرضات واملوظفات يف املستشفى.
كام عربت املريضات عن سعادتهن بهذه اللفتة التي

قامت بها وزارة الدفاع وأعربن عن خالص شكرهن
وعظيم تقديرهن لهذه املبادرة الطيبة داعني الله العيل
القدير أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره يف ظل
القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» .
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األخبار

بتنظيم من القيادة العامة للقوات المسلحة:

أحمد بن طحنون يفتتح الدورة الثانية من
معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية

افتتح اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس
هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية فعاليات معرض توظيف مجندي
الخدمة الوطنية الثاني الذي نظمته القيادة العامة للقوات المسلحة
ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية مارس الماضي.

شارك يف املعرض نخبة من املؤسسات الحكومية
والخاصة مببادرة من هيئة الخدمة الوطنية
واالحتياطية لتأمني مستقبل املجندين املهني
والتعليمي بعد إمتامهم متطلبات برنامج الخدمة
الوطنية.
وقام رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية بجولة
يف أرجاء املعرض وتفقد أجنحته املختلفة حيث اطلع
عىل الفرص الوظيفية املتاحة لدى املشاركني ،واستمع
إىل رشح مفصل عن نشاطات وأعامل الجهات
املشاركة وسعيها يف تسهيل إجراءات التوظيف
ملجندي الخدمة الوطنية.
حرض افتتاح املعرض عدد من كبار ضباط القيادة
العامة للقوات املسلحة وكبار مسؤويل الجهات
املشاركة.
وأعرب اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون
بن محمد آل نهيان ،عن تقديره وإعجابه ملا شاهده

واستمع إليه من القامئني عىل هذه األجنحة من توفري
فرص العمل للشباب لخدمة وطنهم ،مشيدا ً مبا توليه
القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ،وصاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة
وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل
لالتحاد حكام اإلمارات لتوفري فرص العمل للمواطنني.
وأكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية عىل
أن تنظيم هذا املعرض يأيت إنطالقا من إميان القيادة
العامة للقوات املسلحة العميق بدورها ومسؤولياتها
الوطنية تجاه أبناء الوطن من مجندي الخدمة
الوطنية باعتبارهم الركيزة األساسية لعملية البناء
والتقدم لدولة اإلمارات  ،داعياً الجهات املشاركة،

الحكومية منها والخاصة اىل رضورة املساهمة الفعالة
يف توفري الوظيفة املالمئة لكل مواطن ومتكينه من
اإلسهام يف خدمة مجتمعه وتأدية دوره عىل أكمل
وجه ،كونه الرثوة الحقيقية للوطن وأفضل استثامر
يكون يف اإلنسان.
وميكن معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية
الثاين املقام عىل مساحة  8000مرت مربع يف مركز
أبوظبي الوطني للمعارض كافة املجندين الحاليني
من لقاء الجهات الراغبة يف استقطاب مجندي
الخدمة الوطنية بعد انتهائهم من الربنامج التدريبي
حيث ستقوم هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية
بتقديم كل الدعم الالزم لهم والذي يخترص الكثري
من املسافات عىل الطرفني ويؤدي إىل نتائج رسيعة.
وأعربت الجهات الحكومية والخاصة عن إستعدادها
لتوفري فرص عمل ومنح دراسية ملجندي الخدمة
الوطنية رغبة منهم يف استقطاب خريجي الخدمة
الوطنية الذين يتمتعون بروح عالية من املسؤولية
واالنضباط ومهارات وقيم عديدة غرست يف نفوسهم
أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية.
جدير بالذكر أن القطاع املرصيف يف عموم دولة
اإلمارات قد أظهر حامساَ منقطع النظري يف توفري
فرص عمل ملجندي الخدمة الوطنية ،من الشباب
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والفتيات ،يف مختلف اإلدارات واألقسام  ..فقد شارك
من هذا القطاع كل من بنك أبوظبي التجاري ،والبنك
التجاري الدويل ،ومرصف الشارقة االسالمي ،وبنك
االمارات ديب الوطني.
كبار القادة واملسؤولني يزورون املعرض
شهد معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية ،زيارة
عدد من كبار ضباط القوات املسلحة واملسؤولني
بالدولة لإلطالع عىل التسهيالت املقدمة ألبناء الدولة
بهدف مساعدتهم عىل إيجاد الوظائف التي تتناسب
وتتوافق مع طموحاتهم وتطلعاتهم.
فقد قام سعادة اللواء الركن سامل بن غافان الجابري
رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية بالقوات املسلحة
بزيارة املعرض اطلع خاللها عىل أهم ما تقدمه
الجهات املشاركة من فرص العمل املطروحة من
قبلها ملجندي الخدمة الوطنية ..وأثنى عىل املشاركات
املقدمة يف دورة املعرض هذا العام والتطور الذي
شهدته.
وأبدى إعجابه باملعرض من حيث التنظيم وعدد
الرشكات املشاركة والتجاوب من قبل املجندين وقال :
“ هدفنا األسايس والرئيس من الخدمة الوطنية يكمن
يف بناء وإعداد فئة من الشباب املواطن املسلح بالعلم
واملعرفة  ..ونتمنى أن نحظى من خالل مشاركتنا يف
هذا املعرض باستقطاب نخبة من الشباب الراغبني
باالنضامم اىل القوات املسلحة ومشاركة زمالئهم يف
رشف الدفاع عن الوطن واملساهمة يف بنائه “.
وأضاف رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية “إن
فرص العمل املتاحة للمجندين لدينا تشمل جميع
التخصصات العسكرية يف أفرع القوات املسلحة
و نطمح من خالل هذا املعرض اىل استقطاب أبرز

وأمهر الكفاءات من الشباب املواطن املتسلح بالعلم
واملعرفة ونسعى اىل توفري مستقبل مرشق لهم
ولعائالتهم ونعمل معهم يدا بيد لبناء مستقبلهم
ومستقبل وطننا الحبيــــب دولة اإلمارات“.
ومثن دور الرشكات واملؤسسات الراعية واملشاركة
واهتاممهم بطرح الفرص الوظيفية للطالب والطالبات
يف املعرض  ..مشريا اىل أن األمر الذي يثلج الصدر
النضج واإلدراك الذي نلتمسه من أبنائنا وبناتنا الذين
أصبح لديهم الوعي املطلوب بشأن التخصصات التي
تحتاجها دولة اإلمارات العربية املتحدة يف املستقبل.
رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية يكرم الجهات
املشاركة
كرم سعادة اللواء الركن سامل بن غافان الجابري رئيس

هيئة اإلدارة والقوى البرشية بالقيادة العامة للقوات
املسلحة يف ختام معرض التوظيف املشاركني يف
معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية الثاين.
وأشاد سعادته بدور الجهات املشاركة يف إنجاح
املعرض ودعمها لهذا الحدث وتقديم الوظائف
للمجندين وخريجي الخدمة الوطنية الذين يؤدون
واجبهم يف تلبية نداء الوطن مثمنا دور تلك الجهات
واهتاممها يف طرح الفرص الدراسية والوظيفية
للطالب والطالبات يف املعرض.
من جانبهم أعرب ممثلو الجهات املشاركة عن خالص
شكرهم وامتنانهم بهذا التكريم الذي كان له بالغ
األثر يف نفوسهم متعهدين ببذل املزيد لرفعة وخدمة
وطننا الغايل تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

القوات المسلحة تنظم يوما مفتوحا ألولياء أمور مجندي الخدمة الوطنية
نظمت القيادة العامة للقوات املسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية
واإلحتياطية مبادرة «اليوم املفتوح ألولياء أمور مجندي الخدمة الوطنية» الذي
يتيح الفرصة لهم بزيارة معسكرات التدريب واإلطالع عىل يوميات املجندين
ومجريات التدريب الذي يخضع له املجندون يف فرتة التدريب التخصيص.
وتهدف املبادرة إىل إطالع أولياء أمور وأقارب مجندي الخدمة الوطنية
املتميزين عىل يوميات املجندين داخل املعسكر بأنفسهم وزيارتهم لكافة
مرافقه األمر الذي يعزز تواصل هيئة الخدمة الوطنية واإلحتياطية مع األهل
ولينقلوا مشاهدتهم إىل اآلخرين ملا يتوفر ألبنائهم من نظام دقيق منضبط
يشمل املسكن ومكان التدريب وأداء الفروض الدينية وتلقي املحارضات
والربامج الغذائية الصحية ومامرسة الرياضة بالشكل السليم.
وأكدت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية أن اليوم املفتوح ألولياء
أمور مجندي الدفعة السابعة للخدمة الوطنية الذي أقيم يف اربعة
مراكز لتدريب املستجدين عىل مستوى القوات املسلحة هو مبادرة

تبنتها الهيئة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة الرامية
إىل تعزيز التواصل بني الهيئة واملجتمع املدين خصوصا أولياء أمور
املجندين إلتاحة الفرصة لهم للتعرف عن كثب عىل الحياة العسكرية
واملعسكرات التدريبية التي يقيض فيها أبناؤهم فرتة التدريب
األسايس وملدة  4شهور حيث اطلع أولياء األمور عىل املرافق الرئيسية
للمعسكرات التدريبية كامليادين وصاالت الرياضة والثكنات العسكرية
وأماكن تناول الوجبات الغذائية.
وتم تسليط الضوء عىل الحياة العسكرية التي يعيشها األبناء يف هذه
املعسكرات والتي تعترب مبثابة الفرتة االنتقالية من الحياة املدنية إىل الحياة
العسكرية التي تتسم باالنضباط وااللتزام والجدية واالعتامد عىل النفس
وتحمل املسؤولية وستستمرهذه املبادرة خالل الدفعات الالحقة لضامن إدامة
وتعزيز التواصل بني الهيئة واملجتمع املدين.
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مهرجان الوحدات المساندة الخامس للرماية يختتم فعالياته
اختتمت بميدان سبخة الحفار في أبوظبي فعاليات مهرجان الوحدات المساندة الخامس للرماية
الذي عقد تحت شعار " عام الخير "برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة. ،

وأشار معايل اللواء الركن عبدالله مهري عبدالله الكتبي
قائد الوحدات املساندة إىل أن قيادة الوحدات
املساندة تسعى من خالل هذا الفعاليات إىل خدمة
املواطن واملقيم عىل أرض الدولة وتأصيل روح الوطنية
وحب العمل التطوعي بني رشائح املجتمع خاصة وأن
عام الخري هو شعار املهرجان.
وقال “ :إننا نحتفل مبهرجان الوحدات املساندة تحت
شعار عام الخري لنجسد من خالله املحاور الثالثة
الرئيسية لعام الخري وهي ترسيخ املسؤولية املجتمعية
يف مؤسسات القطاع الخاص لتؤدي دورها يف خدمة
الوطن واملساهمة يف مسريته التنموية وترسيخ روح
التطوع وبرامج التطوع التخصصية يف كافة فئات
املجتمع لتمكينها من تقديم خدمات حقيقية ملجتمع
اإلمارات واالستفادة من كفاءاتها يف املجاالت كافة
وترسيخ خدمة الوطن يف األجيال الجديدة كأحد أهم
سامت الشخصية اإلماراتية لتكون خدمة الوطن رديفا
دامئا لحب الوطن الذي ترسخ عرب عقود يف قلوب أبناء
اإلمارات واملقيمني عىل أرضها “.

وأشاد معاليه برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة ملهرجان الوحدات املساندة للرماية
وبتوجيهات سموه السديدة وعطائه الالمحدود يف
تسخري جميع اإلمكانات إلنجاحه وبأن يكون عام الخري
هو إحدى الركائز األساسية التي ينطلق منها.
وقال “ إننا من خالل مهرجان الوحدات املساندة نرمي
إىل تحفيز أبناء الوطن ملامرسة الرماية بنوعيها الفردي
والجامعي للرجال والنساء بهدف خلق حب املنافسة
وصقل مهاراتهم واملحافظة عىل املستوى الراقي لديهم
وتأصيل مهارة األجداد يف الرماية وغرس القيم النبيلة
إلعداد جيل متميز قادر عىل حمل السالح واستخدامه
بالصورة املثىل “.
من جانبه أكد سعادة اللواء الركن سامل عيل الغفيل
نائب رئيس اللجنة املنظمة للمهرجان أن الدورة
الخامسة جاءت بحلة جديدة مغايرة عن الدورات يف
السنوات املاضية  ..وقال “ حرصنا خالل الدورة الحالية
عىل اضفاء الجديد ليكون مختلفا يف بعض نواحيه عن

املهرجانات السابقة ومن خالل توجيهات رئيس اللجنة
املنظمة فان املهرجان الحايل جاء مقرتنا بـ”عام الخري”
تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة .

تفاعل وتواصل

وجاءت الدورة الخامسة من مهرجان الرماية لتعكس
قدرة املرأة اإلماراتية عىل املشاركة وتنفيذ كافة املهام
املسندة إليها حيث برز الدور النسايئ بشكل الفت يف
التنظيم والرتويج للمهرجان .
كام حرصت إدارة املهرجان عىل زيادة التفاعل
والتواصل االجتامعي بني املؤسسات العسكرية
ومؤسسات املجتمع بشكل عام واألرسة بشكل خاص
حيث تم تخصيص برنامج مختلف للعائلة من الشباب
واألطفال وأولياء األمور ليصبح املهرجان ملتقى
األرسة اإلماراتية بحياتها املدنية متامزجة مع بعض
مالمح الحياة والروح العسكرية املتمثلة يف العروض
والفعاليات املختلفة.
ومثل املعرض املصاحب للمهرجان فرصة سانحة
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وكبرية ملشاركة عدد من الرشكات واملؤسسات ذات
التخصصات املختلفة لتقدم منتجات وخدمات ذات
صلة باالهتامم الجامهريي.
وتنوعت هذه املشاركة ما بني املؤسسات الحكومية
والخاصة والتي أتاحت فرصة إبراز عروض مختلفة
محاطة بإطار احرتايف وتضمن املعرض متثيال محدودا
لوحدات القوات املسلحة من خالل عروض تعريفية
لنامذج الطائرات والدبابات واملدافع واالليات واالسلحة
الخفيفة مام أضفى عىل املعرض تنوعا فريدا وجذابا
خاصا لفئة الشباب .
وتخلل املهرجان عروض من الرتاث اإلمارايت وفرق
العيالة والسوق الشعبية التي شهدت إقبال كبري من
الزوار.
وأكد عدد من مسؤويل األجنحة املشاركة يف املعرض
أن املهرجان شهد تطورا ومتيزا منذ انطالقته كام حرص
عىل استحداث أنشطة وفعاليات جديدة كل عام
تضفى أجواء من البهجة والرسور عىل قلوب الزوار ..
مشيدين بالتنظيم الذي انعكس عىل مستوى االقبال
الكبري من أفراد الجمهور.
وأشاد زوار املهرجان بحسن التنظيم والتسهيالت
املقدمة من اللجنة املنظمة وما تضمنه هذا الحدث
الرائد من فعاليات متنوعة.

النتائج

وأعلنت اللجنة املنظمة املهرجان يف الختام عن
الفائزين يف مسابقات الرماية بفئاتها املختلفة حيث
فاز باملركز األول يف رماية البندقية الفردية عبدالعزيز
أحمد عبدالله املحرم واملركز الثاين راشد محمد راشد
الحفيتي واملركز الثالث عيل عباس مراد البلويش ويف
رماية البندقية الرتاثية فاز باملركز األول محمد عوض
سامل الكتبي واملركز الثاين حمد حمدان السويد البلويش
واملركز الثالث محمد سعيد أحمد محمد الحفيتي.
ويف مسدس الذكور فاز باملركز األول ربيع نارص

أننا نعمل جاهدين على ترسيخ هذه المبادئ من خالل
هذا المهرجان لنقدمها في صورتها المثلى
الشاميس واملركز الثاين عبدالله خميس حسن سيف
الكندي واملركز الثالث عثمـــان عيل عبدالله نارص
بلويش .
ويف مسدس إناث فازت باملركز األول خديجة عباس
احمد الطنيجي واملركز الثاين عائشة عبيد عيل الكعبي
واملركز الثالث شيامء محمد يوسف الكعبي.
ويف مسابقة رماية السكتون أوالد فاز باملركز األول
محمد عبدالله محمد مبارك واملركز الثاين عبدالله
نارص راشد الظاهري واملركز الثالث نارص عيل احمد
املصعبي .
ويف مسابقة رماية السكتون بنات فازت باملركز األول
مريم عمر بدر صالح الكثريي واملركز الثاين الجوهرة
فهد حسني األحبايب واملركز الثالث اريام مبارك سعيد
مرزوق املنهايل.
ويف مسابقة رماية الصحون فرق حل فريق مزيرع يف
املركز األول والعاصفة يف املركز الثاين والتعاون يف املركز
الثالث.
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القوات المسلحة تعلن استشهاد زكريا الزعابي

أحد البواسل المشاركين في عملية " إعادة األمل" في اليمن
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد العريف أول زكريا سليمان عبيد الزعابي أحد جنودها البواسل
المشاركين ضمن عملية « إعادة األمل « مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للوقوف مع
الشرعية في اليمن ،و تقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد
البطل ،سائلة هللا عز وجل أن يسكنه فسيح جناته و يتغمده بواسع رحمته.

محمد بن زايد يقدم واجب العزاء
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة
واجب العزاء يف الشهيد زكريا الزعايب ،وعرب صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  -خالل زيارته
ملجلس العزاء يف منطقة كلباء يف إمارة الشارقة  -عن
خالص تعازيه وصادق مواساته ألرسة وذوي الشهيد،
سائال الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن
ينزله منازل الصديقني والشهداء واألبرار وأن يسكنه
فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصرب والسلوان.
والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
أرسة الشهيد وذويه وتبادل األحاديث معهم ،معربا
سموه عن فخره واعتزازه بأبطال اإلمارات ومواقفهم
وبطوالتهم وشجاعتهم مقدمني بذلك أروع األمثلة
وأعالها يف حب الوطن واإلخالص إليه ،ومثن سموه
وقفة أرس الشهداء التي علت فوق األحزان فخرا وعزا

بتصميمهم وعزميتهم وصربهم واعتزازهم بأبنائهم
وتالحم املجتمع بأكمله معهم ،مشريا سموه إىل أن
هذه الوقفة رسخت وعززت القيم النبيلة والعظيمة يف
نفوسنا جميعا يف التالحم والتآزر والوقوف صفا واحدا
خدمة لوطننا الغايل.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن
شهداءنا األبرار الذين سطروا صفحات ملهمة يف تاريخ
وطننا وتاريخ املنطقة سيبقون منارة تيضء طريق أجيال
املستقبل يستمدون منهم القوة والعزمية ويرسخون يف
نفوسهم قيم التضحية والفداء واإلخالص واإليثار.
حكام اإلمارات يعزون أرسة الشهيد
قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة ،واجب
العزاء يف شهيد الوطن زكريا سليامن الزعايب.
وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة ،خالل زيارته،
مجلس العزاء يف مدينة كلباء ،عن صادق مواساته

وتعازيه ألرسة الشهيد ،داعياً املوىل عز وجل أن يتغمده
بواسع رحمته ،وأن ينزله منازل الشهداء ويسكنه فسيح
جناته ،ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
كام قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي
عضو املجلس األعىل حاكم الفجرية ،يرافقه سمو الشيخ
محمد بن حمد بن محمد الرشقي ويل عهد الفجرية،
واجب العزاء ألرسة شهيد الوطن ،وأعرب سموه ،خالل
زيارته ،مجلس العزاء ،عن خالص تعازيه وصادق
مواساته ألرسة الشهيد البطل ،داعياً الله العيل القدير
أن يتغمده بواسع رحمته ،وأن ينزله منازل الصديقني
والشهداء واألبرار ،وأن يسكنه فسيح جناته ،وأن يلهم
ذويه الصرب والسلوان.
وقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة ،واجب العزاء
ألرسة الشهيد ،وأعرب صاحب السمو حاكم رأس
الخيمة ،خالل زيارته مجلس عزاء الشهيد البطل عن
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صادق عزائه ومواساته إىل أرسة وذوي الشهيد ،سائالً
الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته ،وأن ينزله
منازل الشهداء ،ويسكنه فسيح جناته ،ويلهم أهله
وذويه الصرب والسلوان.
حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء يف شهيد الوطن
قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل
مكتوم ويل عهد ديب واجب العزاء يف فقيد الوطن ،وقد
أعرب سموه خالل زيارته مجلس العزاء عن صادق
عزائه ومواساته ألرسة وذوي الشهيد راجيا الخالق
تبارك وتعاىل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته
ويسكنه جنات النعيم وأن يلهم أهله وذويه جميل
الصرب وحسن العزاء .
وأكد سموه أثناء مواساته والد وأشقاء الشهيد أن
الشهادة رشف عظيم ملن ينالها وعز أميا عز ألهله
ومحبيه وللوطن خاصة إذا كان يدافع عن الحق
ورفع الظلم عن إخوانه املظلومني ويضحي من أجل
أن يبقى الوطن عزيزا منيعا مسيجا باألمن واإلستقرار
والسيادة وبناء املستقبل ألجياله.
السفري اليمني يعزي ارسة الشهيد
قام سعادة فهد سعيد املنهايل سفري الجمهورية اليمنية
لدى الدولة يرافقه سلطان الباكري نائب السفري
بتقديم العزاء واملواساة اىل أرسة الشهيد البطل زكريا
الزعايب.
ونقل السفري ونائبه تعازي فخامة الرئيس عبدربه
منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنيه ألرسة الشهيد
مشيدين مبواقف دولة االمارات األخوية واالنسانيه
تجاة اليمن.
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منتخبنا العسكري للجوجيتسو يحرز المركز األول
في بطولة العالم في بلغاريا

حقق منتخب اإلمارات العسكري للجوجيتسو املركز
األول يف «بطولة العامل العسكرية التخصصية» يف
فئة «ين وازا» مبجموع  13ميدالية ملونة منها ست
ذهبيات وثالث فضيات وأربع برونزيات .شارك يف
البطولة التي أقيمت يف العاصمة البلغارية صوفا
يف الفرتة من  25إىل 28فرباير املايض 12دولة هي
اإلمارات وبلغاريا وتونس وروسيا وكازاخستان
وفرنسا وأملانيا ومونتينيجرو وأذربيجان وإيطاليا
والبوسنة والهرسك .
وعادت بعثة املنتخب بعد منافسات قوية خاضها
العبو املنتخب و كان يف استقبالهم عدد من
املسؤولني.
وكانت نتائج املنتخب كالتايل:
يف وزن  69كيلو/جرام أحرز ضاحي خلفان امليدالية
الذهبية وزميله عيل إبراهيم الربونزية ويف وزن 77
كيلو/جرام حقق محمد نارص الذهبية فيام حقق
زميله سعيد الشاميس الربونزية.
أما ذهبية وزن  88كيلو/جرام كانت من نصيب
نجم منتخبنا العسكري  جاسم عيل ويف وزن
 94كيلو/جرام أحرز فيصل الكتبي الذهبية فيام
ذهبت الفضية لزميله زايد الكعبي.
وأحرز العبو منتخبنا العسكري يف وزن فوق 94

كيلو/جرام امليداليات الثالث لهذا الوزن فقد
ذهبت الذهبية لعبدالله القايني والفضية لخالد
الكعبي والربونزية لعيل الدرعي و جميع تلك
األوزان كانت للفئة العمرية دون  35سنة.
كام أحرز املنتخب ثالث ميداليات يف الفئة العمرية
دون 45سنة حيث أحرز الالعب حميد البلويش

ذهبية وزن  69كيلو/جرام فيام أحرز إبراهيم
الحمزي امليدالية الربونزية ويف وزن دون  77كيلو/
جرام حقق الالعب جاسم سعيد الفضية.
وأهدى العبو منتخبنا العسكري هذا اإلنجاز إىل
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة .
وقالوا إنهم واجهوا منافسة قوية لكنهم نجحوا
بإرصارهم وعزميتهم وأدائهم القوي يف رفع اسم
دولة اإلمارات عاليا عىل منصات التتويج يف هذه
البطولة العاملية املهمة .
وأكدوا استمرارهم يف مساعيهم الستكامل البناء
عىل تلك النتائج املحفزة إلنتاج أبطال عامليني
للجوجيتسو واالرتقاء بهذه الرياضة املهمة.
من جهته عرب ضاحي خلفان  -الفائز بذهبية
وزن  69كيلو/جرام  -عن سعادته بإحراز امليدالية
الذهبية متمنيا أن تكون بداية لنتائج مميزة ..
مؤكدا أن طموحاته بال حدود ويأمل أن يحافظ
عىل صدارته وأن يحقق املزيد من اإلنجازات
لإلمارات يف لعبة الحوجيتسو.
يذكر أن بطولة العامل العسكرية تعد من أهم
البطوالت العاملية للجوجيتسو وملنتخبنا العسكري
سجل حافل باإلنجازات عىل هذه املنصة العاملية.
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تساؤالت محمد بن زايد!!..

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

في حوار له من العدد األخير بمجلة
"درع الوطن" ،قدم المدير التنفيذي
لشركة "توازن" ،سيف الهاجري،
شهادة مثيرة للفخر واإلعجاب حول
الصناعة العسكرية في العالم.
هذه الشهادة ،تؤكد المكانة التي
وصلتها دولة اإلمارات في مجال
االبداع الحقيقي على المستوى
العالمي ،وترسخ مقولة باتت تتردد
في العديد من مراكز صناعة القرار
في العالم وهي وجود رؤية لدى
القيادة السياسية في اإلمارات
فيما تريده لدولتها وللعالم ،وهي
رؤية تمثل اآلن قيمة مضافة إلى
أفكار اآلخرين.

ومتثلت تلك الشهادة عندما قال الهاجري يف الحوار
املنشور يف العدد السابق من هذه املجلة :إن بعض
تساؤالت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة ،واقرتاحاته التي كان يطرحها
خالل جوالته االعتيادية ألجنحة الرشكات األجنبية
يف معرض “أيدكس” كنا نتفاجأ أنها قد تم ترجمتها
وتطبيقها يف املعرض الجديد ،ما يعني أن تساؤالت
سموه القت قبوالً من العارضني  .
الحوار الذي أثار فيه املدير التنفيذي لرشكة
“توازن” ،برصاحة ،قضايا وطنية غاية يف األهمية يف
مجال االستثامر ،االقتصادي والبرشي ،ويف املجال
العسكري ،يكتسب تلك األهمية ،ليس فقط من
حيث كون الهاجري شخصية قريبة من دوائر
الصنع القرار يف مجال الصناعة العسكرية يف الدولة
التي القت انبهارا ً عاملياً ،ولكن أيضاً ،وهنا مربط
الفرس ،ألن صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد بات طرفاً موثوقاً به يف رؤيته العسكرية ويف
استقرار املنطقة ،ليس يف الساحة العربية فحسب،
ولكن العاملية أيضاً؛ وألن أفكاره أصبحت “ملهمة”
لصناع األسلحة يف العامل ،ورمبا متنى أصحاب بعض
تلك الرشكات مرور سموه إىل جناحهم ألن كالم
سموه يف هذا املجال ميكن تسميته “بوصلة” أو
“خارطة طريق” نحو الحاجة الحقيقية للدول يف
مجال الدفاع عن نفسها؛ ألن سموه وبفضل اطالعه
الواسع عىل حاجات الدول من خالل االحتكاك
االسرتاتيجي ونتيجة لعالقاته الواسعة مع صناع
ومتخذي القرار يف دول املنطقة لديه القدرة عىل
تشخيص الحاجات الحقيقية الستقرار املنطقة.
ومبا أن الحوار كان يدور حول تقييم معريض
آيدكس ونافدكس اللذين اعتربت دورتهام الحالية
األنجح من بني الدورات السابقة التي بدأت يف
عام  ،1993فإنه من املنطقي ذكر أنه يف وقت من
األوقات كان املعرض عبارة عن نافذة أو منصة
عرض الرشكات ألسلحتها ،أو هكذا كان يعتقد
أغلبنا ،ولكن دولة اإلمارات غدت اآلن مكاناً
لجذب تلك الرشكات ،وهو ما يجعلنا أن نقول بأننا
امتلكنا العديد من عنارص التحفيز ،حيث أصبحت
اإلمارات توجه الصناعات العسكرية وفق رؤية
أهل منطقة الرشق األوسط ،املكان األكرث استخداماً
للسالح يف العامل ،حيث أغلب األزمات والرصاعات
تدور يف هذه املنطقة ،وأكرث صناع السالح يرغبون
يف بيعه لهذه املنطقة ،بل إن اإلمارات بالنسبة ملا
هو مطروح يف هذا الحوار ميكنها أن تكون لها

“وجهة نظر” يف صناعة السالح أو إعادة تصنيعه
من خالل رؤيتها التي أكدتها يف كسب ثقة الصناع
التقليديني أو من خالل دخول هذا املجال الذي
حققت فيه أكرب موقع للصفقات يف املعرض األخري.
قيمة الدول تقاس مبعيار تأثري قادتها يف العامل،
ومخطئ من يعتقد أن حجم الدول ومساحتها
يعطيان وزناً لها ،وهذه الفكرة ،لألسف ،هي التي
ترسخت لدى أغلب املراقبني يف العامل ،والتي بدت
لكل من يحاول أن يقول عكس ذلك كأنه “يسبح
عكس التيار” ويتعارض مع الحقائق السياسية،
إال أن بديهيات الواقع اإلمارايت والتي تنطلق من
فكرة قيام معرض أيديكس تقول إن مدى تأثريك
يف الحضارات اإلنسانية هو الذي يعطيك الحجم
الحقيقي ،فأيدكس كام غريه من املشاريع الناجحة
يف اإلمارات ،كان “فكرة” وتحول إىل واقع نعيشه
ومنوذج حقيقي لإلرادة.
ما كتبته ،يشء هاميش يف مجمل األفكار التي
سمعتها أو قرأتها ،من رئيس تحرير املجلة عن
أفكار وطموحات صاحب فكرة معرض آيدكس،
سمعها أثناء إجراءه الحوار ،وما أرجو أن أكون قد
فعلته أين ألقيت الضوء عىل فكر شخص يتحرك
بحجم فريق كبري من الناس ،وهو صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
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إعداد:
الرائد /جميل خميس السعدي

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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«عاصفـة الحـــزم»
تدشن عامها الثالث..

..و«يمن جديد» يلوح في األفق
تدخل «عاصفـــة الحـــزم» عامها الثالث ،إلكمال مسيرة التصدي للمشروع اإليراني التوسعي التدميري ،المتستر
بمليشيات طائفية تدعي انتمائها لليمن وتسير في فلك الولي الفقيه والماللي ..عاصفة انطلقت إلعادة
الهوية واالنتماء والوحدة العربية الراسخة وعودة التماسك ضد المشروع الفارسي االستعماري الذي ُسحق
على أبواب اليمن ،وأثبتت وحدة الهدف والمصير العربي ..عام ثالث والعاصفة لن تنتهي إال بالنصر الذي بدأت
تهل بشائره عند حدود صنعاء لسحق وإفساد خطط إيران وأدواتها المتمثلة في مليشيات الحوثي وصالح.
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تدخل التحالف
في اليمن جاء
ً
معززا بقرارات
أممية ومواثيق
ومعاهدات

جاء تدخل قوات التحالف لدعم الرشعية يف اليمن
معززًا بقرارات أممية ومواثيق عربية ومعاهدات
دفاعية مشرتكة ،إضافة إىل الطلب الرسمي من
الرئيس اليمني الرئيس عبد ربه منصور هادي،
لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وذلك لرد العدوان وإنقاذ الشعب اليمني.
وأسهمت استجابة التحالف يف ردع األطامع األجنبية
املتمثلة يف التدخل اإليراين السافر يف الشأن اليمني،
ومساعدتها االنقالبني يف السيطرة عىل مقدرات
الدولة اليمنية ،وتهديد املحيط اإلقليمي ،واملصالح
الدولية يف بحر العرب.
ويعد السادس والعرشون من مارس ،2015
تحولاً اسرتاتيج ًيا يف موازين القوى ،وذلك عندما
استجابت السعودية لطلب الرئيس اليمني ،بعد
أن تقدم بطلب لدول مجلس التعاون الخليجي
للتدخل عرب رسالة لقادة دول املجلس ،تطرق فيها
إىل التدهور الشديد ،والخطورة البالغة لألوضاع
األمنية يف اليمن جراء األعامل العدوانية ملليشيات
الحويث وصالح االنقالبية ،واملدعومة أيضا من قوى
إقليمية هدفها بسط هيمنتها عىل اليمن وجعلها
قاعدة لنفوذها يف املنطقة.
ويف تلك الرسالة ناشد الرئيس عبدربه منصور
هادي ،الدول الخليجية الوقوف إىل جانب الشعب
اليمني لحاميته ،حيث جاء الطلب استنادا ً إىل مبدأ
الدفاع عن النفس املنصوص عليه يف املادة  51من
ميثاق األمم املتحدة وميثاق جامعة الدول العربية
ومعاهدة الدفاع العريب املشرتك ،وذلك لتقديم
املساندة الفورية بجميع الوسائل والتدابري الالزمة
مبا يف ذلك التدخل العسكري لحامية اليمن وشعبه
من العدوان الحويث املستمر.
ودعمت كل هذه األسانيد القانونية والرشعية،

بقرار من مجلس األمن رقم  ،2216يف منتصف
أبريل  ،2015الذي طالب الحوثيني بالتنفيذ الكامل
للقرارين رقم  2201و  2204واالمتناع عن اتخاذ
املزيد من اإلجراءات األحادية التي ميكن أن
تقوض عملية االنتقال السيايس يف اليمن .وطالب
القرار الذي جاء بتأييد  14عض ًوا يف مجلس األمن،
املليشيات االنقالبية بالكف فو ًرا دون قيد أو رشط
عن استخدام العنف ،وسحب قواتهم من جميع
املناطق مبا يف ذلك العاصمة صنعاء ،والتخيل عن
جميع األسلحة التي استولوا عليها من املؤسسات
العسكرية واألمنية مبا يف ذلك منظومات القذائف،
والتوقف عن جميع األعامل التي تندرج ضمن
نطاق سلطة الحكومة الرشعية ،واالمتناع عن أي
استفزازات أو تهديدات للدول املجاورة ،واإلفراج
عن وزير الدفاع محمود الصبيحي ،وعن جميع
السجناء السياسيني وجميع األشخاص رهن اإلقامة
الجربية ،وإنهاء تجنيد األطفال وترسيح جميع
األطفال املجندين يف صفوفهم.
وطالب القرار الحوثيني بااللتزام مببادرة مجلس
التعاون الخليجي ،ونتائج مؤمتر الحوار الوطني
الشامل ،وقرارات مجلس األمن ،وترسيع املفاوضات
للتوصل إىل حل توافقي والتنفيذ الكامل لالتفاقات
املربمة وااللتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ
هذا الهدف ،والتعجيل بوقف العنف .ودعا
جميع الدول إىل اتخاذ تدابري ملنع القيام بشكل
مبارش أو غري مبارش بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة
للمخلوع صالح ،وعبد الله يحيى الحاكم وعبد
الخالق الحويث ،والكيانات واألفراد الواقعني تحت
العقوبات انطالقا من أراضيها أو بوساطة مواطنيها
أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها،
وتشمل حظر السالح الذخائر واملركبات واملعدات

العسكرية ،واملعدات شبه العسكرية ،وقطع الغيار
واملساعدات التقنية والتدريب ،واملساعدات
املالية ،وكل ما يتصل باألنشطة العسكرية ،أو توفري
أي أسلحة ،أو توفري أفراد مرتزقة مسلحني سواء
كان مصدرهم أراضيها أم ال.
وع ّد القرار داعام لحق الشعب اليمني ببناء
مستقبله بالحوار بعيدًا عن تهديدات القوة التي
اعتقدت مليشيات الحويث وصالح أن يف إمكانها أن
تفرض خياراتها العبثية عىل الشعب اليمني.
وجاء القرار ليؤكد وقوف اإلرادة األممية إىل
جانب إرادة الشعب اليمني ،الذي عملت كل قواه
الوطنية مبختلف انتامءاتها السياسية ومشاربها
الفكرية إلنجاح الحوار الوطني ،وجاءت املليشيات
املسلحة لتنقلب عىل مخرجات هذا اإلجامع
الوطني.
وعدّت الرئاسة اليمنية قرار مجلس األمن رسالة
واضحة بأنه لن يتهاون مع الذين عملوا عىل
عرقلة التطبيق العميل ملخرجات مؤمتر الحوار
الوطني ،كام أن القرار يؤكد عزم املجتمع الدويل
دعم التقدم يف اليمن نحو مستقبل أفضل ،وأن أي
محاولة للوقوف ضد رغبة وطموح الشعب اليمني
ستؤدي إىل اتخاذ إجراءات رسيعة وحازمة من
املجتمع الدويل.
وطالبت جامعة الدول العربية املليشيات االنقالبية
بالتنفيذ الكامل لبنود القرار  ،2216والقرارات ذات
الصلة ،ودعم الرشعية الدستورية التي توافق عليها
اليمنيون ،وأكدت تأييد الدول العربية للجهود
كافة التي يبذلها الرئيس عبد ربه منصور هادي،
من أجل الحفاظ عىل وحدة اليمن وسيادته وأمنه
واستقراره ،ومناشدة القوى الوطنية اليمنية مؤازرة
جهود الرئيس الستكامل عملية االنتقال السيايس،
استنادا إىل مخرجات مؤمتر الحوار الوطني الشامل.
واكتسبت القرارات بعدا إسالمياً من خالل موقف
منظمة التعاون اإلسالمي التي رحبت بقرار مجلس
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األمن الدويل  ،2216مؤكدة أن القرار يضغط باتجاه
وقف أعامل العنف التي تقرتفها مليشيات الحويث،
واستخدامها القوة لالستيالء عىل مؤسسات الدولة
ومقدراتها ،وتقويض السلطة الرشعية يف اليمن.
وأكّد األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي يف حينه،
رضورة التزام األطراف اليمنية باستئناف العملية
السياسية يف إطار املبادرة الخليجية ،ومخرجات
الحوار الوطني ،وقرارات مجلس األمن ،بغية إيجاد
حل سلمي وتوافقي ينهي األزمة اليمنية.
وكانت املواقف العاملية املختلفة ،سندا ً للقرار
األممي  ،2216إذ عربت عدد من الدول عن دعمها
لقوات التحالف.
وأشار سفري بريطانيا لدى األمم املتحدة مارك
غرانت ،إىل أن مجلس األمن اعتمد عدة قرارات
لحل األزمة اليمنية ،بيد أن الحوثيني تجاهلوا
اإلنذارات واستمروا يف تفكيك اليمن ،ومل يلتزموا
قرارات مجلس األمن ،مشددا عىل أن حل أزمة
اليمن يجب أن يكون حالً سياسياً سلمياً تقوده
الحكومة الرشعية .
وجاء املوقف األمرييك متسقاً ،حيث شددت سامانثا
باور مندوبة الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة،
عىل القرارات العديدة التي أدانت ترصفات
الحوثيني وقيامهم بتقويض وحدة واستقرار اليمن،
مطالبة الحوثيني باالنسحاب من املؤسسات
الحكومية.
كام أيد املوقف الصيني التدخل ،حيث أكد مندوب
الصني رضورة تطبيق القرار لتحقيق وقف إلطالق
النار وتطبيق املبادرة الخليجية ومخرجات الحوار

األخبارواألمل
الحزم

الوطني مبا يحقق االنتقال السيايس يف اليمن ،وقال
«تأمل الصني أن تلتزم كل األطراف بالقرار ،وأن يتم
التوصل لحل سيايس لتخفيف التوترات يف املنطقة».
أوروبياً ،كان املوقف الفرنيس واضحا ،حيث حذر
مندوب فرنسا من استغالل التنظيامت اإلرهابية
لألوضاع املتدهورة يف اليمن ،مشريا إىل أن
العقوبات التي فرضها القرار عىل الحويث وصالح
ليست غاية يف حد ذاتها ،وإمنا أداة لتحقيق الحل
السيايس والتفاوض وإطالق العملية االنتقالية،
وشدد املندوب الفرنيس عىل دعم بالده لليمن
ورشعية الرئيس هادي.

إعادة األمل
ويف  21أبريل  ،2015أعلنت قوات التحالف لدعم
الرشعية يف اليمن بدء عملية إعادة األمل ،وجاء
ذلك بعد االستجابة لطلب الرئيس اليمني ،وحامية
الرشعية يف اليمن وردع الهجوم عىل بقية املناطق
اليمنية وإزالة التهديدات املوجهة إىل السعودية
والدول املجاورة ،حيث متكنت من تدمري نسبة
كبرية من األسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية.
وعربت العديد من الدول العربية واإلسالمية عن
وقوفها مع حق السعودية يف الدفاع عن نفسها أمام
الهجامت الصاروخية واملقذوفات الحوثية ،معتربة
استهداف املدن واملدنيني بشكل مبارش ،يعطيها
الحق يف التصدي ألي تهديد بكل الطرق املمكنة.
واستهدف الحوثيون يف أواخر أكتوبر  2016منطقة
مكة املكرمة بصاروخ باليستي ،تم اعرتاضه وتدمريه

َّ
شكلت عملية
«عاصفـــة الحـــزم»
نموذجا للتحالفات
ً
الخليجية اإلقليمية
الناجحة في
مواجهة المخاطر
والتهديدات األمنية
من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي عىل بعد
 65كيلو مرتا من مكة املكرمة دون أي أرضار .ووفقا
ملصادر فقد استشهد وأصيب نحو  700مدين من
السعوديني واملقيمني بينهم  80شهيدا يف املدن
جنوب اململكة ،منهم  20طفال و 9نساء ،خاصة
يف منطقتي نجران وجازان بسبب املقذوفات التي
تستهدف املساكن واملدارس واألماكن العامة ،حيث
أطلقت املليشيات االنقالبية أكرث من  40ألف
مقذوف عرب الحدود منذ بداية الحرب.
وعربت الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة،
عن دعمها حق اململكة يف الدفاع عن نفسها
وأراضيها ،أمام الهجامت الصاروخية الحوثية ،بكل
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الطرق املتاحة ،وقالت الخارجية األمريكية «إن
األسلحة اإليرانية يف اليمن ال متثل تهديدا للمملكة
العربية السعودية فحسب ،بل للمنطقة بأكملها»،
مؤكدة حرص واشنطن عىل أمن اململكة.
ويف أكرث من مناسبة أكدت واشنطن أن تهريب
األسلحة إىل اليمن من قبل إيران ،ميتد ألبعد من
اليمن بكثري وهو ليس تهديدا للمملكة واملنطقة
فحسب بل تهديد للواليات املتحدة وال ميكن أن
يستمر.
من جانبها ،عدت بريطانيا أن من حق السعودية
الدفاع عن نفسها ضد هجامت املليشيات الحوثية،
واستهداف املدنيني عىل أراضيها ،وقال وزير الدفاع
الربيطاين يف ترصيحات صحفية سابقة «إن موقف
اململكة املتحدة واضح من أن اململكة العربية
السعودية لها الحق يف الدفاع عن نفسها ضد
الهجامت» ،مشددا ً عىل أن من حق اململكة بحث
تسوية تعيد الرشعية للحكومة املعرتف بها يف
اليمن .وكانت رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي
قد قالت «إن الحرب التي تقودها اململكة رشعية
نظرا لدعم األمم املتحدة لهذا التدخل العسكري
املطلوب ،إلعادة الحكومة اليمنية الرشعية لحكم
البالد عقب انقالب املتمردين الحوثيني عليها»،
وحرصت ماي خالل ردها عىل نائب بريطاين ،عىل
تذكري أعضاء الربملان أن أمن دول منطقة الخليج
يشكل أهمية خاصة للمملكة املتحدة ،نظرا ألن
تعاون بريطانيا مع دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية عموما ،واململكة العربية السعودية
خصوصا ،أسهم يف إحباط عدد من املخططات
اإلرهابية التي كانت تهدف إىل زعزعة أمن
بريطانيا وأسهمت كذلك يف إنقاذ أرواح املئات من
الربيطانيني الذين كانوا عىل وشك السقوط ضحايا
هذه املخططات اإلرهابية.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبري ،قد
أكد أن اململكة تحتفظ بحقها يف الدفاع عن نفسها
ضد أي اعتداءات ،يف إشارة إىل قصف الحدود
السعودية من قبل مليشيا الحويث وصالح .وجدد
الجبري التأكيد أن اململكة تدعم التوصل إىل اتفاق
سالم يف اليمن ،رشيطة أن يلتزم الحوثيون تنفيذ
وقف األعامل العدائية الخارجة عن القوانني
الدولية ،وذلك وفقا لقرار األمم املتحدة .2216
وأجرت املليشيا الحوثية قبل انطالق «عاصفة
الحزم» ،مناورات عسكرية يف منطقة البقع يف
محافظة صعدة عىل الحدود السعودية ،استخدمت
فيها مختلف أنواع األسلحة املتوسطة والثقيلة،
وهو ما اعترب تهديدا رصيحا للمملكة ،فضال عن
التهديد الذي ميثله ذلك لألمن اإلقليمي واملالحة
الدولية يف بحر العرب ومضيق باب املندب.
تعليامت صارمة لـ «التحالف» بحامية املدنيني
«ألغيت املهمة بعد رصد مدنيني بالقرب من
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العدد  543أبريل
إبريل

2017

األخبارواألمل
الحزم

يحظى الدور
اإلماراتي بتقدير
واسع من جانب
الحكومة والشعب
اليمني الشقيق
لما قامت وتقوم
به من أدوار انسانية
وإنمائية
الهدف» ،بهذه العبارة كشف طيار سعودي عن
سبب عودته بطائرته املقاتلة املحملة بالذخرية دون
إطالقها ،يف صورة تربز مدى التزامه األخالقي ورفعة
إحساسه اإلنساين اللذين يتعامل بهام الجندي يف
مختلف الظروف .وعىل الرغم من أن املليشيات
الحوثية وقوات املخلوع تتخذ من املدنيني دروعاً
برشية ،إال أن تعليامت تحالف دعم الرشعية يف
اليمن صارمة بأهمية التأكد من عدم وجود أي
مدنيني مهام كانت الظروف.
وقال الطيار السعودي يف ترصيحات سابقة «ألغيت
املهمة بتعليامت من التحالف بعد مالحظة مدنيني
وقت االستهداف».

دعم إماراتي شامل
لليمن
مع مرور عامني عىل انطالق عملية عاصفة الحزم
يف اليمن يحظى الدور اإلمارايت بتقدير واسع من
جانب الحكومة والشعب اليمني الشقيق ليس
ملشاركة اإلمارات الفاعلة ضمن قوات التحالف
العريب بقيادة اململكة العربية السعودية
لدعم الرشعية وعودة األمن واالستقرار لليمن
والحفاظ عىل سيادته ووحدته وعروبته والتصدي
للتدخالت الخارجية فيه فقط ..وإمنا ملا قامت
وتقوم به من أدوار إنسانية وإمنائية تستهدف
مساعدة الشعب اليمني عىل تجاوز األوضاع
الصعبة التي تواجهه أيضا.
قدمت دولة اإلمارات العربية املتحدة قدمت خالل
الفرتة من إبريل  2015إىل مارس  2017مساعدات
خارجية لليمن بلغت يف مجملها نحو  7.3مليار
درهم “  2مليار دوالر أمرييك “توزعت بني
مساعدات إنسانية وخريية وإمنائية ،وذلك ضمن

رؤية شاملة تستهدف إرساء أسس ودعائم التنمية
واألمن واالستقرار والسالم يف اليمن.
وتتعدد املبادرات اإلماراتية التي تستهدف إعادة
تأهيل وبناء ما خربه املتمردون الحوثيون يف عدن
واملدن التي تم تحريرها ضمن قوات التحالف
العريب ..حيث أسهمت اإلمارات يف توفري الخدمات
األساسية للمدن املترضرة بهدف عودة النازحني
إىل ديارهم وحصولهم عىل الخدمات األساسية من
كهرباء وماء وصحة وتعليم ..كام قامت بالدور
الرئييس يف إعادة تأهيل مطار عدن الدويل ليعود
إىل استقبال طائرات اإلغاثة والطائرات املدنية..
كام تشارك حاليا يف بناء وإعادة اإلعامر للبنية
التحتية للمنشآت الصحية والخدمية يف العديد من
املناطق ..فضال عن جهودها اإلنسانية لتخفيف
معاناة الشعب اليمني يف املناطق املترضرة.
ال يخفى عىل أحد يف هذا السياق أيضا طبيعة الدور
املتميز الذي قامت به القوات اإلماراتية باملشاركة
مع قوات التحالف العريب يف االنتصارات األخرية
التي حققتها القوات الحكومية املؤيدة للرشعية،
وخاصة تحرير مدينة وميناء املخا وعملية تحرير
وتأمني السواحل اليمنية عىل البحر األحمر..
دور بارز للقوات املسلحة اإلماراتية
كان للقوات املسلحة اإلماراتية دور بارز يف التصدي
لتنظيم القاعدة اإلرهايب ،وخاصة يف عملية تحرير
مدينة املكال عاصمة محافظة حرضموت يف عام
 2016من هذا التنظيم املتطرف ،والتي شكلت
هزمية كبرية للتنظيم ،وأفقدته الكثري من قدراته
البرشية واملادية ،وأعطت دفعة ملحارصته يف باقي
املدن الجنوبية ،كام شاركت اإلمارات يف دعم جهود
ترتيب وإعادة بناء الجيش وقوات األمن اليمنية
لتامرس مهامها يف حامية أمن املناطق املحررة.
ويف الوقت الذي تقدم فيه القوات املسلحة
اإلماراتية املشاركة ضمن التحالف العريب يف

اليمن أروع األمثلة يف التضحية والفداء ،وتؤدي
مهام بطولية مرشفة يف عملية إعادة األمل يف
اليمن ،فإن دولة اإلمارات العربية املتحدة تواصل
تقديم دعمها الشامل لليمن عىل املستويات
املختلفة ،اقتصاديا وإنسانيا ولوجستيا ،من أجل
وضعه عىل طريق البناء والتنمية ،ألنها تدرك
أن تعزيز أسس األمن واالستقرار ينبغي أن تسري
بالتوازن مع عمليات البناء وإعادة اإلعامر وبث
األمل لدى الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل،
ينعم فيه الجميع باألمن واالستقرار واالزدهار.
كام تؤكد اإلمارات يف الوقت ذاته دعمها الكامل
للجهود السياسية التي يقوم بها املبعوث الخاص
لألمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن إسامعيل ولد
الشيخ أحمد للوصول إىل حل سيايس يف اليمن،
استنادا إىل املرجعيات الخليجية والدولية ،ويف
مقدمتها املبادرة الخليجية ،ومخرجات الحوار
الوطني الشامل ،وقرار مجلس األمن رقم (،)2216
من أجل التوصل إىل تسوية سياسية تنهي األزمة
اليمنية ،وتنهي معاناة الشعب اليمني.
إن الدعم الشامل الذي تقدمه اإلمارات لليمن يعرب
عن مبدأ ثابت تتبناه الدولة منذ عهد املغفور له،
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه،
وهو العمل عىل تعزيز السالم واالستقرار واألمن
عىل الساحتني اإلقليمية والدولية ،واملشاركة يف أي
جهد يعزز األمن القومي العريب ،ويحفظ للدول
العربية وحدتها وسيادتها واستقرارها يف مواجهة
أي تحديات أو مخاطر مهام كان مصدرها.

تضحيات تدون بأحرف من
ذهب
ستظل تضحيات جنود اإلمارات خالدة يف التاريخ
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وستدون بأحرف من ذهب ,وستبقى الدماء
االماراتية الزكية التي أريقت عىل تراب اليمن
الشقيق آثارا ملجد لن يطمس وتأريخ لن ينىس.
قدم أبطال اإلمارات وال زالوا يقدمون أدوارا يف
ميادين الرشف والبطولة ،ليجسدوا اللحمة العربية
يف تلبية نداء الواجب الوطني واإلنساين تجاه
شعب اليمن.
مواقف وتضحيات كثرية سطرها جنود االمارات
منذ انطالق عاصفة الحزم يف اليمن وحتى اللحظة،
ورسمت قوافل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم
من أجل تحرير اليمن ودحر املرشوع الطائفي
ومشاريع االرهاب وتفريخاته.
ملحمة بطولية وفدائية رائعة قدمها فرسان
االمارات ستحفر يف ذاكرة كل اليمنيني وستبقى
عىل مر العصور حارضة يف الذاكرة الشعبية وعىل
سجالت التاريخ.

أهم المكتسبات التي
حققتها عاصفة الحزم
اآلن ..وبعد مرور عامني عىل انطالقة عاصفة
الحزم ورغم إدراكنا أن توثيق الدروس املستفادة
من «عاصفـــة الحـــزم» يحتاج لوقت طويل
لتمحيصها قبل تسجيلها ،إال أن باإلمكان القول إن
من ابرز املكاسب التي حققتها ما ييل :
 -1شكَّلت عملية «عاصفـــة الحـــزم» بقيادة
اململكة العربية السعودية منوذ ًجا للتحالفات
الخليجية اإلقليمية الناجحة يف مواجهة املخاطر
والتهديدات األمنية.
 -2عملية «عاصفـــة الحـــزم» تُع ُّد مثالاً يُحتذى
به للتحالفات العسكرية التي مبقدور دول مجلس
التعاون اتخاذ زمام املبادرة بتشكيلها وباالنضامم
إليها؛ بل وبقيادتها وقد مثَّل هذا التحالف الجديد
منعطفًا تاريخ ًّيا يف مجال التحالفات اإلقليمية
والدولية املعارصة يف العامل العريب برمته؛ فهو
تحالف عريب-إسالمي موسع بدعمٍ دويل؛ حيث
اقترص الدعم الدويل كام أُعلن عىل اإلسناد
االستخبارايت واللوجستي من ِق َبل الواليات املتحدة
األمريكية ،إضافة إىل قرار مجلس األمن الدويل
رقم ()2216؛ الذي اتخذته املنظمة الدولية تحت
الفصل السابع من ميثاقها؛ الذي منح التحالف
غطا ًء دول ًّيا إضاف ًّيا؛ من هنا ميكن النظر إىل تحالف
«عاصفـــة الحـــزم» باعتباره مدخلاً مناس ًبا ومثال ًّيا
لبناء نظام إقليمي أكرث مراعاة للمصالح العربية
والخليجية يف املقام األول.
 -3أرست «عاصفـــة الحـــزم» مرتكزات حيوية
لنموذج تحالف عريب-إسالمي بغطاء دويل،
رشا عمل ًّيا قويًّا عىل القوة الذاتية
وأطلقت مؤ ً

الكامنة لدى الدول العربية ،ويف القلب منها دول
الخليج ،مبا يقتيض طرح رؤى اسرتاتيجية وفكرية
لجهة إعادة اكتشاف الذات العربية ،ومكامن القوة
فيها ،والعمل عىل تفعيلها من جديد.
 -4عززت «عاصفـــة الحـــزم» لدينا جمي ًعا
أهمية تكريس الوحدة الوطنية ،وبناء وتعزيز
الجبهة الداخلية ،فالفرتة املاضية كانت اختبا ًرا
وتحديًا حقيق ًّيا لنا جمي ًعا ،وبكل اقتدار تجاوزنا
هذا التحدي الوطني ،بل شهدنا والدة العديد من
الفرص اإليجابية ملستقبلنا ووحدتنا.
 -5نجحت «عاصفـــة الحـــزم» يف ارتفاع كفاءة
التنسيق والتعاون بني قواتنا املسلحة وقطاعاتنا
األمنية ،فالدخول يف حرب حقيقية دفع بهذه
الروح الوطنية إىل آفاق جديدة للتعاون يف التصنيع
العسكري ،ويف إدارة املخزون واإلمداد وتوحيد
املشرتيات ،ويف إدارة املوارد البرشية ،وكل القيادات
يف املؤسسات العسكرية واألمنية يتحدثون بإعجاب
وثناء عىل الروح الوطنية العالية للتعاون والتضحية
التي أطلقتها عاصفة الحزم داخل منظومة األمن
والدفاع ،وهذا كان مطمئ ًنا ملن كان متشككًا أو
متخ ِّوفًا من عدم جاهزية قواتنا املسلحة.
 -6أبـــرزت «عاصفـــة الحـــزم» أن املفـــاجــأة
يستطيـــع تحقيقها من يستطيع دمج تكتيكاته
بالتكنــولــوجيــا الحديثة ،لــــذا يتوجب تطوير
تسلحنا بناء عىل دروس قصف الحوثيني ،ومعرفة
أهمية األسلحة ذات املدى البعيد ،واألسلحة ذات
القدرة التدمريية العالية ،فإعادة إمداد مخازن
السالح الخليجية جراء ما خرج منها فرصة ذهبية
لذلك كانت مهامت صيد الصواريخ البالستية
الحوثية موفقة ،ويجب أن توضع ضمن أسبقية
أعامل القتال املستقبلية ،ويجب اإلملام بالتكتيكات
التفصيلية ،لوحدات الصواريخ املعادية الصطياد
قواذفها املتحركة عرب معرفة زمن إخالء القاذف

ملوقعه بعد اإلطالق.
 -7غريت «عاصفـــة الحـــزم» الصورة املأخوذة
عن ابناء الجزيرة العربية حيث إن الصورة انقلبت
عىل الذين زعموا أن أبناء الجزيرة العربية لحاميتها
ليسوا معتادين عىل الحرب ،فأصبحت قوات
التحالف أمل األمة العربية من التقسيم والتدخل
اإليراين يف الشأن العريب ،فاألمل سينبعث من هذه
األرض عىل يد هؤالء الذين يقودون معركة التحدي
واألمل ،وال هدف لهم سوى النرص.
« -8عاصفـــة الحـــزم» تعد نقطة تحول يف تاريخ
الجزيرة العربية ،فالعزم الذي أجمع عليه القادة
العرب يف بداية عاصفة الحزم كان بالفعل عامالً
أذهل الخصوم واألصدقاء .فالخصوم ذهلوا ألنهم
مل يتوقعوا أن تكون ردة فعل دول مجلس التعاون
بهذه القوه ،واألصدقاء كانوا مرتددين حتى رأوا
الحزم الذي أذهل العامل ،ثم جاء قرار األمم املتحدة
رقم  2216تأييدا ً ودعامً لعاصفة الحزم ،وكان يجب
عىل العامل أن يعي أن عاصفة الحزم جاءت وقوفاً
بجانب الشعب اليمني الشقيق وليس دفاعاً عن
أمن اليمن فحسب ولكن عن أمن املنطقة العربية
كلها ،فرشفاء العرب الذين يؤمنون بحق العرب
يف الدفاع عن أراضيهم وأمنهم القومي يعلمون
جيدا ً مدى التضحيات التي قامت بها اإلمارات
والسعودية إلنقاذ اليمن
 -9اكدت «عاصفـــة الحـــزم» أن خطوة الوحدة
الخليجية وااللتفاف حول هدف واحد ،سيكون
لهام تأثريهام املستقبيل ،وسيكون املستقبل
مزدهرا ً بفضل ما أثبتته دول التعاون من قدرتها
عىل ردع األخطار عن أراضيها .وما لديها من
سيادة لحامية أمنها ،وما حققته من إنجازات
بفضل أبنائها وجنودها البواسل ،وبعد عاصفة
الحزم بدأت عملية إعادة اإلعامر ،فمستقبل اليمن
اآلن بأيدي أبنائه،
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وزير الداخلية اليمني:
دور رائد لإلمارات في
تعزيز األمن واالستقرار
في ربوع الجمهورية

الحزم واألمل

الهالل األحمر اإلماراتي يدشن
البئر السادس بحقل زمن
المائي بالمكال اليمنية

اليمنية.
أشاد معايل اللواء الركن حسني محمد عرب
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني
بالجهود الرائدة التي تقوم بها دولة اإلمارات
بتوجيهات من القيادة الرشيدة لدعم الرشعية
يف اليمن وعودة األمن واالستقرار إىل ربوع البالد
وتحقيق االستقرار والرخاء للشعب اليمني.
وأكد عرب أن دولة االمارات العربية املتحدة
تؤدي دورا ب��ارزا عىل صعيد إع��ادة تأهيل
املرافق األمنية يف اليمن ودع��م كوادرها
ورفدها باألجهزة واملعدات الالزمة للعمل.
ولفت معايل وزي��ر الداخلية اليمني إىل
أن اإلم���ارات قدمت دع�ما كبريا لعدن يف
مرحلة ما بعد تحريرها من االنقالبيني
شمل مختلف األجهزة األمنية التابعة لها
مبا فيها تأهيل العديد من مراكز الرشطة
للقيام بواجبها يف حفظ األمن واالستقرار .
و أك��د أن ال��دع��م الشامل ال��ذي تقدمه
اإلمارات لليمن يعرب عن مبدأ ثابت تتبناه
ال��دول��ة وه��و العمل ع�لى تعزيز السالم
واالستقرار واألمن عىل الساحتني اإلقليمية
والدولية واملشاركة يف أي جهد يعزز األمن
القومي العريب ويحفظ للدول العربية
وحدتها وسيادتها واستقرارها يف مواجهة
أي تحديات أو مخاطر مهام كان مصدرها.
و أعرب يف ختام ترصيحه عن شكره للتحالف
العريب لدعم الرشعية يف اليمن بقيادة اململكة
العربية السعودية عىل الدعم الذي يقدمه
والي��زال لدحر االنقالبيني ودع��م الرشعية
وع��ودة األم��ن واألم��ان إىل مختلف ربوع
الجمهورية اليمنية

دشنت هيئة الهالل األحمر اإلم��ارايت عملية
التشغيل يف البرئ السادس بحقل زمن يف منطقة
فوة غرب املكال اليمنية وذلك يف إطار اهتامم
دولة اإلمارات مبشاريع البنية التحتية بحرضموت
للتخفيف من معاناة املواطنني اليمنيني فيها.
وأكد عبدالله املسافري رئيس فريق الهالل
األحمر اإلمارايت بحرضموت أن تنفيذ املرشوع
يأيت يف إطار اهتامم دولة اإلم��ارات العربية
املتحدة مبشاريع البنية التحتية بحرضموت
وتخفيف معاناة املواطنني من شح املياه وتقديم
أفضل الخدمات لهم.
وأوض���ح امل��س��اف��ري يف ترصيح ل��ه أن هذا
املرشوع سيعزز ويرفع من الكميات املنتجة
م��ن حقل آب��ار منطقة زم��ن ال��ذي سيوفر
كميات إضافية لسكان غرب املكال عام هو
عليه حاليا يف حقل آب��ار فلك وال��ذي مولته
هيئة الهالل األحمر اإلمارايت يف السابق بتوقيع
اتفاقية حفر وتشغيل  5آبار ارتاوازية جديدة.
من جانبه أشاد املهندس خالد بامعروف نائب
املدير العام للمؤسسة املحلية للمياه والرصف

الصحي باملكال بتعاون هيئة الهالل األحمر
اإلمارايت ومتويلها حفر وتشغيل  6آبار ارتوازية
جديدة يف حقل فلك وزمن املايئ رشق وغرب
املكال لتحسني منظومة املياه يف املنطقة..
معربا عن شكره وتقديره لدولة اإلم��ارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ح��ك��وم��ة وش��ع��ب��ا عىل
اه��ت�مام��ه��م ب��دع��م امل��ش��اري��ع الخدمية
وم��ش��اري��ع البنية التحتية ب��ح�ضرم��وت.
وأش��ار إىل أن نوعية املياه يف البرئ الذي تم
تدشني الضخ فيه نوعية عذبة ونقية وتم
إجراء الفحوصات عليها يف املختربات والتأكد
من مالمئتها صحيا وبيئيا للمواطن اليمني.
كانت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت قد شغلت 5
آبار ارتوازية جديدة للمياه يف حقل فلك رشق
مدينة املكال واستكملت كافة األعامل املدنية
وربطتها باملضخات إىل جانب تشغيل برئ حقل
زمن املايئ غرب املكال يف إطار جهودها املتواصلة
والحثيثة لتوفري املياة النقية للمواطنني وضمن
حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تدعمها
يف ساحل حرضموت.
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 39ألف حالة انتهاك لحقوق
االنسان ارتكبتها مليشيا الحوثي
وصالح االنقالبية العام الماضي

«تحالف حقوق اإلنسان»:

«الحوثيون» يدفعون
أطفال اليمن إلى
جبهات القتال

بلغ عدد انتهاكات حقوق االنسان املوثقة
التي ارتكبتها ميليشيات الحويث وصالح
االنقالبية العام املايض بحق أبناء الشعب
اليمني  39ألف حالة توزعت عىل كل أنواع
الحقوق التي تكفلها املعاهدات واملواثيق
الدولية كافة.وأوضح التحالف اليمني لرصد
انتهاكات حقوق االنسان يف بيان أصدره بعد
وقفة احتجاجية يف جنيف اليوم تضامنا مع
ضحايا انتهاكات ميليشيات الحويث وصالح
االنقالبية أن االنتهاكات التي يتعرض لها
الشعب اليمني يندى لها جبني االنسانية
وعىل وجه الخصوص ما تسببت به األلغام
التي زرعتها امليليشيات االنقالبية يف املزارع
والطرق العامة واملناطق املأهولة بالسكان يف
املدن والقرى وتفخيخ املنشآت العامة ودور
العبادة .وامتدت مامرساتها الهمجية إىل حد
إخفاء معارضيها قرسيا وهذه جرائم حرب.
و أوضح أنه سقط نتيجة استخدام األلغام
املضادة لألفراد واملضادة للدروع خالل
عامني من االنقالب والبالغة ما يزيد عىل

 250ألف لغم  615 ..شخصا بينهم 101
طفل يف املحافظات الرشقية والجنوبية
ومحافظات الوسط  ..ومل يقترص التلغيم عىل
الرب بل امتد اىل البحر وأرزاق الصيادين.
و لفت البيان إىل أن امليليشيات االنقالبية
املدعومة ايرانيا أفرغت جام سخطها
وعنفها عىل اليمنيني وزجت بكل معارضيها
من النشطاء والصحفيني والسياسيني يف
السجون واألقبية الرسية  ..وبلغ عدد
حاالت اإلخفاء القرسي  /210/حاالت
إىل جانب خمسة آالف و  92معتقال.
و طالب البيان املجتمع الدويل واملنظامت
الدولية املعنية بتعزيز وحامية حقوق االنسان
وعىل رأسها مجلس حقوق االنسان التابع لألمم
املتحدة بتحمل مسؤوليتها القانونية واألخالقية
تجاه الشعب اليمني ودعا إىل إحالة مرتكبي
وداعمي تلك االنتهاكات للمحاكامت العادلة
وفقا للقانون الدويل لحقوق االنسان والقانون
الدويل اإلنساين باعتبارها جرائم ال تسقط
بالتقادم.

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات
حقوق اإلنسان عن حجم الجرائم التي
متارسها ميليشيا الحويث فيام يتعلق بتجنيد
األطفال اليمنيني مستغلة عوزهم .كام
كشف عن تهديد امليليشا الحوثية لعائالت
مينية وإجبارها عىل إرسال أطفالها للقتال
يف صفوفها  ..مشريا إىل مامرسة الحوثيني
عمليات خداع عرب استخدامها شعارات
دينية تستغل من خاللها صغر أعامر
هؤالء األطفال للدفع بهم إىل الخطوط
األمامية للقتال والتضحية بطفولتهم
ومن ثم قتل مستقبلهم ومستقبل البالد.
كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات
حقوق اإلنسان عن حجم الجرائم التي
متارسها ميليشيا الحويث فيام يتعلق بتجنيد
األطفال اليمنيني مستغلة عوزهم .كام
كشف عن تهديد امليليشا الحوثية لعائالت
مينية وإجبارها عىل إرسال أطفالها للقتال
يف صفوفها  ..مشريا إىل مامرسة الحوثيني
عمليات خداع عرب استخدامها شعارات
دينية تستغل من خاللها صغر أعامر
هؤالء األطفال للدفع بهم إىل الخطوط
األمامية للقتال والتضحية بطفولتهم
ومن ثم قتل مستقبلهم ومستقبل البالد.
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الحزم واألمل

مساعدات إنسانية عاجلة ألهالي
الريدة وقصيعر بحضرموت

وزعت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت مساعدات إنسانية
عاجلة ألهايل مديرية الريدة وقصيعر مبحافظة
حرضموت اليمنية  .تأيت هذه املساعدات يف إطار
الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة اإلمارات العربية
املتحدة للتخفيف من حدة األوضاع اإلنسانية التي
تعصف بسكان هذه املناطق بسبب الحرب التي سببها
االنقالبيون من مليشيا الحويث واملخلوع.
وقال مرشف مشاريع هيئة الهالل األحمر اإلمارايت
بحرضموت إن عملية توزيع السالل الغذائية عىل أهايل
مديرية الريدة وقصيعر جاءت انطالقا من الحرص الذي
توليه دولة اإلمارات قيادة وحكومة و شعبا إلخوانهم
وأشقائهم يف محافظة حرضموت لتمكينهم من التغلب
عىل األزمة التي عصفت بالبالد .وأشار إىل أن هذه
املساعدات  -التي ستخفف من معاناة األهايل يف هذه
املناطق  -سبقتها مساعدات مامثلة خالل الفرتات
املاضية استفاد منها قطاع واسع من األرس الفقرية
واملحتاجة  ..مؤكدا أن دولة اإلمارات ممثلة بقيادتها
الرشيدة تحرص كل الحرص عىل مد يد العون واملساعدة
للشعب اليمني الشقيق يف مختلف املجاالت .بدوره
مثن رياض بن طالب سكرتري محافظ حرضموت لشؤون
اإلغاثة واإلعامر جهود دولة اإلمارات العربية املتحدة
والهالل األحمر اإلمارايت يف تسيري القوافل اإلنسانية
اإلغاثية للمناطق املحتاجة  ..الفتا إىل أن هذه الجهود
الجبارة التي تقوم بها الهيئة ستظل محفورة يف قلوب
أبناء تلك املناطق.

«الهالل األحمر» تؤهل مستشفى األمراض
النفسية والعصبية في عدن
تبنت هيئة الهالل األحمر اإلماراتية مرشوعاً متكامالً لتأهيل
مستشفى األمراض النفسية والعصبية يف مدينة عدن ،جنوب
اليمن ،ضمن الجهود اإلنسانية املقدمة إلنعاش قطاع الصحة
وتحسني الخدمات املقدمة للمرىض .وأكد وكيل محافظة عدن
عبدالرحمن شيخ أن «الهالل األحمر» تكفل بإعادة تأهيل
املستشفى بشكل متكامل ورفده باألدوية واملتطلبات الخاصة
باملرىض ،وكذلك ترميم الحديقة العامة يف ساحته وتوفري طاقة
شمسية تكفي لتشغيل املستشفى وإنارته .وأشاد بالجهود
الخرية واإلنسانية التي تبذلها اإلمارات عرب «الهالل األحمر»
من أجل تطبيع األوضاع وتعزيز القطاعات الخدمية من أجل
النهوض .وأشار إىل أن القطاع الصحي حظي باهتامم كبري
من خالل تأهيل املستشفيات واملراكز الصحية يف مختلف
مديريات ورفدها باإلمكانات الطبية الالزمة لالرتقاء مبستوى
الخدمات املقدمة للمرىض ضمن خطة تنموية إلنعاش هذا
القطاع الحيوي.
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باسناد طيران التحالف..
الجيش اليمني يسيطر
على آخر معاقل
الميليشيا في « نهم »

سيطر الجيش اليمني واملقاومة ــ باسناد
طريان التحالف العريب لدعم الرشعية ــ عىل
منطقة الضبوعة آخر معاقل اإلنقالبيني يف
نهم تجاه مديرية أرحب يف محافظة صنعاء.
وذكرت وكالة األنباء اليمنية “سبـأ» أن
سيطرة الجيش عىل الضبوعة جاءت
بعد هجومني مزدوجني نفذه اللواء/
 141مبساندة اللواء  310فجر اليوم
بغطاء جوي من طريان التحالف العريب.
وقال مصدر عسكري إنه بعد السيطرة
عىل الضبوعة يف نهم ــ رشق صنعاء ــ
تنتقل املواجهات إىل منطقة سشىل يف
مديرية أرحب قرب مطار صنعاء الدويل.
وأكد أن الجيش متكن من أرس أعداد كبرية
من ميليشيا الحويث وصالح االنقالبية خالل
الهجومني فيام فر آخرون باتجاه أرحب.

بدعم إماراتي  ..قوات الدعم
واإلسناد في عدن تحتفل بتخرج
الكتيبة األولى
احتفلت قوات الدعم واإلسناد يف عدن بتخريج “ الكتيبة األوىل املحرتفة “ بدعم وارشاف من
القوات املسلحة اإلماراتية.
وقال نائب وزير الدفاع اليمني اللواء صالح عيل حسن يف االحتفال الذي حرضه قادة عسكريون
من قوات التحالف العريب ..إن هذه الكوكبة من قوات الحزام األمني تلقت تدريبات احرتافية
عىل يد خرباء من السودان وضباط القوات املسلحة اليمنية بفضل الدعم السخي الذي قدمته
دولة اإلمارات وقواتها املسلحة لهذه القوات الوطنية.
و عرب عن شكره وتقديره لدول التحالف العريب ويف مقدمتها دولة االمارات العربية املتحدة
عىل الدعم السخي الذي قدمته القوات املسلحة اإلماراتية لتأهيل تلك القوات .
و أشاد نائب وزير الدفاع اليمني بالخريجني وباملهارات التي اكتسبوها  ..وقال  “ :صحيح إننا
نعيش يف مرحلة حرب جراء العدوان الذي شنه الحوثيون وقوات املخلوع صالح عىل بالدنا
لكن لدينا القدرة عىل بناء وحدات عسكرية وطنية تدين بالوالء لله ثم لرتاب هذا الوطن”.
كان الحفل قد بدأ بأداء الخريجني للقسم العسكري ثم استعرضوا أنواع الفنون القتالية التي
تلقوها.

46

العدد  543أبريل

2017

الحزم واألمل

ألغام ميليشيا الحوثي
تقتل وتصيب  1539مدنيا
بينهم نساء وأطفال

دعا التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق االنسان المجتمع
الدولي الى ادانة وتجريم عملية زرع االلغام الي تقوم بها مليشيا
الحوثي وصالح االنقالبية والضغط عليها لوقف عملية زراعة
االلغام ومساعدة الحكومة اليمنية الشرعية في تبني مشروع
متكامل لمواجهة خطر االلغام.

وأوضح التحالف ان ضحايا األلغام التي زرعتها مليشيا
ال��ح��ويث وص��ال��ح االنقالبية يف مختلف املحافظات
بلغت نحو  1539قتيال و جريحا بينهم نساء واطفال
خالل الفرتة من يناير  2015وحتى ديسمرب 2016م.
واوضح التحالف ان من بني الضحايا  615قتيال و  924جريحا
بينهم نساء واطفال ومدنيون وفرق نزع األلغام ..مشريا
اىل ان  527منهم اصيبوا بعاهات دامئة خالل ذات الفرتة.
وقال التحالف يف تقريره املقدم عىل هامش الدورة الــ 34
ملجلس حقوق االنسان يف جنيف حول(ضحايا األلغام يف
اليمن) بحضور رئيس املنظمة الثقافية االفريقية الدولية
لحقوق االنسان ديانكو “ان امليليشيا االنقالبية فجرت
 556منشأه طبية وتعليمية ومنازل مدنيني ومقرات عمل
ومقرات خاصة ومحالت تجارية ومركبات وغريها ..الفتاً
اىل ان األلغام التي تم نزعها بلغت نحو  39634لغام بينها
 26755لغام مضادا لألفراد و  12879مضادا للدروع».
واكد ان عمليات زراعة األلغام التزال نشطة وبشكل كبري
ورمبا اكرث من السابق وتتسبب بسقوط ضحايا بني الحني
واالخر بفعل االلغام وحصدت ارواح ابرياء بينهم نساء
واطفال كام انها لتازال ترتبص باخرين».
ولفت التقرير اىل انه يف العام  2011عمدت قوات الحرس
الجمهوري اىل زراعة االلغام يف محيط معسكراتها يف نهم
وارحب وبني جرموز حيث زرعت الغاما مضادة لألفراد
وسقط عىل اثرها ضحايا من املدنيني بينهم نساء واطفال .
و يف العام  2011وعقب اقتحام مليشيا الحويث االنقالبية
ملديرية كرش يف محافظة حجة قامت امليليشيا بزراعة
االلغام يف مناطق كرش وعاهم واسفرت عن سقوط 36
قتيال مدنيا بينهم  4اطفال واصيب  45بينهم  6اطفال
و 3نساء.
واشار التحالف اىل االلغام التي زرعتها املليشيا خالل العام
 2015وحتى ديسمرب 2016يف محافظات عدن ولحج وتعز
وشبوة ومأرب والضالع والبيضاء والجوف وحجة (حرض
وميدي).
فقد تسببت األلغام التي زرعتها امليليشيا مبحافظة عدن
يف مقتل  164شخصا و  68يف لحج و  17يف الضالع و
 24شخصا يف ابني و 8يف شبوة و  132يف مأرب و 39
يف البيضاء و  157يف تعز واالالف من الجرحى وترضر
امل��ئ��ات م��ن امل��ن��ازل واملنشأت الحكومية والخاصة
وامل���دارس واملستشفيات ودور العبادات وامل���زارع.
واكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق االنسان
يف تقريره ان انتهاكات مليشيا الحويث صالح االنقالبية
التزال مستمرة وارتفعت وترية انتهاكات القانون الدويل
االنساين وبلغت ذروتها يف  21سبتمرب  2014اثناء سيطرتها
عىل العاصمة صنعاء بقوة السالح” ..مشريا ً اىل ما اعلن
عنه زعيم امليليشيا الحوثية قرار التعبئة العامة الجتياح
املحافظات الجنوبية والرشقية وصوال اىل عدن وتعز
التي تعترب من اكرث املحافظات التي تعرضت لالنتهاكات
الفظيعة واملروعة وتسبب يف سقوط االالف من الضحايا
بني قتيل وجريح.
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طيران التحالف يستهدف مواقع
وتجمعات للمليشيا..والجيش
اليمني يتقدم في شبوة وصنعاء
سيطر الجيش اليمني والمقاومة الشعبية على عدة مواقع تتمركز فيها
ميليشيا الحوثي وصالح االنقالبية شمال وجنوب مديرية نهم في محافظة
صنعاء..إضافة إلى تقدمه إلى مشارف مديرية أرحب ــ الواقعة شمال غربي
نهم ــ وذلك خالل المعارك التي دارت الليلة الماضية في هذه الجبهة.

ونقلت وكالة األنباء اليمنية “ سبأ “ عن مصادر
عسكرية قولها  ”..إن الجيش الوطني تقدم ميدانيا
إىل مشارف أرحب ــ املطلة عىل مطار صنعاء
الدويل ــ وأصبحت قرية عزلة بني حكم التابعة
لها وعدد من الطرق الرابطة بني مديرية نهم و
بني حشيش تحت مرمى نريان الجيش اليمني.
وأوضحت املصادر أن هذا التقدم جاء تزامنا مع
غارات مكثفة استهدف خاللها طريان التحالف
مواقع وتجمعات متفرقة ملليشيات الحويث وصالح

ودمر عددا من العربات العسكرية التابعة لها.
وشن طريان التحالف غارتني عىل تجمعات
للميليشيا يف منطقتي “ مزارع الجر و مزرعة
الزنداين “ يف مديرية حريان يف محافظة
حجة أسفرتا عن مقتل عدد من عنارص
امليليشيا وتدمري آليات عسكرية تابعة لها.
كام سيطر الجيش اليمني واملقاومة اليوم عىل
موقعني تتمركز فيهام امليليشيا االنقالبية يف
مديرية عسيالن يف محافظة شبوة.

قوات التحالف البحرية
تعترض  3زوارق تابعة
للمليشيات الحوثية
قبالة ميناء ميدي
أعلنت قيادة تحالف دعم الرشعية
يف اليمن أن قوات التحالف البحرية
اعرتضت أمس ثالثة زوراق تابعة
للمليشيات الحوثية قبالة ميناء ميدي
كانت تحاول تنفيذ هجوم ضد سفن
التحالف التي كانت تنفذ مهامها اليومية.
وذكرت وكالة االنباء السعودية نقال عن
بيان للتحالف اليوم انه تم تدمري إحدى
الزوارق وإيقاف آخر والقبض عىل من فيه،
بينام متكن ثالث من الفرار فيام يجري حال ًيا
التحقيق مع من تم القبض عليهم ومتابعة
البحث عىل الزورق الثالث.

بإسناد طيران التحالف..الجيش اليمني يتقدم في
نهم وصعدة ويصد هجوم الميليشيا في الجوف
سيطر الجيش اليمني بإسناد طريان التحالف
العريب لدعم الرشعية ــ عىل “ تبتي الحمراء و
القانصني “ يف جبهة امليمنة أكرث املواقع وعورة
يف مديرية نهم إحدى مديريات محافظة صنعاء.
ونقلت وكالة األنباء اليمنية “ سبأ “ عن مصدر
عسكري قوله “ إن التقدم جاء بإسناد من طريان
التحالف العريب الذي شن سلسلة غارات جوية
عىل مواقع وتعزيزات ميليشيا الحويث وصالح
االنقالبية وكبدها خسائر فادحة يف األرواح والعتاد
 ..مشريا إىل أن تبتي الحمراء و القانصني يعدان
من أكرث املواقع وعورة يف نهم وتراهن امليليشيا
االنقالبية عليهام يف إعاقة تقدم قوات الجيش.
وحقق الجيش يف محافظة صعدة اليوم انتصارات
جديدة يف جبهة مديرية البقع حيث سيطر
عىل مواقع تتمركز فيها امليليشيا االنقالبية..
فيام تجاوز سلسلة جبال العليب االسرتاتيجية

وسيطر عىل منطقة عقبة املليل وموقع تبة عمود وأحبط الجيش واملقاومة يف محافظة الجوف
السعراء بشكل كامل بعد معارك سقط خاللها هجوما شنته امليليشيا االنقالبية يف مديرية خب
العرشات من عنارص امليليشيا بني قتيل وجريح .والشعف.
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"إيرباص هليكوبترز"
توقع اتفاقا مع
 Ruo’er Groupالصينية

ذكرت املصادر أن مجموعة Ruo’er General
Aviation Development Group (Ruo’er
 ،)Groupالتي تعترب احد أكرب الرشكات العاملة
يف مجال الطريان وتقديم الخدمات املتكاملة
لدعم الطائرات واملطارات يف الصني ،وقعت
خطاب نوايا مع رشكة «إيرباص هليكوبرتز»
لرشاء  12طائرة من طراز  H125مع طلب رشاء
مؤكد ألربع طائرات ،وذلك عىل هامش معرض
الطائرات املروحية  Heli-Expoالذي عقد
مؤخرا.
وسيرشف عىل تشغيل طائرات  H125رشكة
«سنو إيجل» للطريان يف «السا» Lhasa Snow
Eagle General Aviation Corporation
التي أصبحت تحمل اسم «سنو إيجل للطريان»
( ،)Snow Eagle GACوهي عبارة عن مرشوع
مشرتك ل  Ruo’er Groupيف «السا» .وستقوم
الرشكة بتوريد هذه الطائرات املروحية لتقديم
الخدمات الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة اإلنسانية
وخدمات السياحة الجوية وتنظيم الدورات
التدريبية للحصول عىل رخصة طيار يف التبت.
ويف عام  2005نجحت الطائرة AS350 B3
(النسخة السابقة للطائرة  )H125يف تحطيم
الرقم القيايس العاملي للتحليق عىل أعىل ارتفاع
وتنفيذ عمليتي اإلقالع والهبوط عىل قمة
«إيفرست» عىل ارتفاع  8,850مرتا (29,035
قدما) ،وهو اللقب الذي ما زالت تحتفظ به
الطائرة إىل اآلن.

أخبار الشركات

شركات "تاليس" و "إس إي إس" و "هيوز
نتوورك سيستمز" توقع اتفاقيات شراكة
إلنتاج الجيل الثالث من أنظمة التوصيل
أعلنت رشكات «تاليس» و «إس إي إس» و «هيوز نتوورك سيستمز» عن توقيع سلسلة من
االتفاقيات االسرتاتيجية لتعزيز عملية إنتاج شبكة  ،FlytLIVETMوهي عبارة عن أنظمة
توصيل للتواصل أثناء الطريان من إنتاج رشكة «تاليس» ،وهي األنظمة التي تتيح توصيال جويا
أفضل يف أمريكا الشاملية والجنوبية .ومبوجب تلك االتفاقيات ،ستتوىل رشكة «إس إي إس»
مسؤولية تعزيز طاقة القمرين الصناعيني  EchoStar XVIIو  EchoStar XIXاللذين أنتجتهام
رشكة «هيوز» ،وذلك بهدف شبكتها  AMC-15و  AMC-16التي متنح شبكة FlytLIVETM
شبكة التغطية اإلضافية الوحيدة يف أمريكا الشاملية.
ومن الجدير بالذكر أن نظام  FlytLIVETMالذي أنتجته رشكة «تاليس» يؤمن حال متواصال
متقدما للتواصل أثناء الطريان ،ومتيز بأدائه الفائق وقدراته اإلضافية ،األمر الذي مينح الركاب
القدرة عىل الدخول عىل شبكة اإلنرتنت ،مبا يعني ذلك القدرة عىل استخدام خدمات اإلنرتنت يف
مجال الفيديو واأللعاب ووسائل التواصل االجتامعي والقنوات التليفزيونية الحية ،ما مينح الركاب
تجربة جديدة مفيدة أثناء السفر بالطائرة .عالوة عىل ذلك ،ستمكن هذه الخدمة الجديدة
رشكات الطريان من تحميل املواد واملعبومات التشغيلية ،عالوة عىل تقديم القنوات التليفزيونية
الحية ألساطيلها من الطائرات ذات الطرازات املختلفة عن طريق طرح أنظمة متكاملة وتقديم
خدمات الشبكات.
وكانت رشكتا «تايز» و «إس إي إس» قد أعلنتا يف عام  2016عن اتفاق لرشاء وتسويق نظام SES-
 17وتعزيز قدرات قمري «إس إي إس» الصناعيني  AMC-15و  AMC-16الحاليني الستقبال
النظام  FlytLIVEومن الجدير بالذكر أن هذه املجموعة االتفاقيات الجديدة بني رشكات «إس
إي إس» و «تاليس» و «هيوز» ستزود رشكة «تاليس» مبجال أوسع لقدرات األقامر الصناعية
 HTS Ka-bandعالوة عىل أحدث املنصات الجوية وأكرث تطورا املتاحة يف األسواق حاليا .ويرى
خرباء أن دمج القمرين الصناعيني  EchoStar XVII and XIX Ka-band satellitesالذين
أنتجتهام رشكة «هيوز» مع شبكتي  AMC-15 and AMC-16 networkاللتني أنتجتهام رشكة
«إس إي إس» سيؤدي إىل زيادة قدرات وإمكانيات القمرين الصناعيني ،عالوة عىل تعزيز التغطية
فوق منطقة أمريكا الشاملية.
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اليمن والدور األممي

بقلم  :د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك
ورئيس قسم العلوم السياسية -
جامعة اإلمارات
binhuwaidin@hotmail.com
يعيش اليمن ومنذ فترة طويلة من
الزمن حالة من عدم االستقرار الناتجة
عن ظروف المجتمع اليمني الداخلي
والتدخالت الخارجية الساعية الستثمار
ضعف اليمن لتحقيق أجنداتها في
المنطقة .فاليمن لم يكن واحة أمن
وأمان ،وال نقطة تقدم وازدهار ،بل
كان دائماً مصدر إلثارة القالقل للدول
المجاورة له .لذلك جاء التدخل الخليجي
لقناعته بأن اليمن ال يمكن أن ُيترك
لحالة االحتقان الداخلي ،وال لحالة
االستغالل الخارجي .توجس دول الخليج
العربي من الحالة التي وصل إليها
لدول تدرك
مشروع
توجس
اليمن هو
ٍ
ٌ
ٌ
حجم المعاناة والضرر الذي سيلحق
بها في حال استمرار الوضع اليمني
في التردي من سيئ إلى أسوأ .ولكن
السؤال هو أين الدور األممي من كل
ما يحدث في اليمن؟

اإلرضار بتهديد اليمن ال ميثل خطرا ً عىل دول
الخليج العريب وحسب بل أيضاً سيؤدي إىل أخطار
جسيمة باألمن واالستقرار الدوليني .فمن يسيطر
عىل اليمن سيكون مبقدوره التحكم يف املالحة
الدولية لحركة التجارة املتجه عرب باب املندب،
وبالتايل التأثري عىل االقتصاد العاملي .كام أن نجاح
أطراف إرهابية وأخرى داعمة للعمل اإلرهايب يف
السيطرة عىل اليمن أو أجزاء من اليمن سيكون
له بالغ األثر عىل تهديد األمن واالستقرار الدوليني.
فالقاعدة وداعش هي جامعات إرهابية تتعدى
أنشطتها حدود الدول وال تعرف نطاق جغرايف
معني لعملياتها اإلرهابية ،لذلك فإن نجاحها يف
خلق مالذ آمن لها يف اليمن سيكون نقطة تأثري
قوية عىل أمن واستقرار العامل بأرسه ،السيام وأن
مثل تلك الجامعات استطاعت أن ترض بأمن
واستقرار العديد من الدول مبا فيها دول أوروبية
وكذلك أمريكية عرب أنشطتها يف اليمن .باإلضافة
إىل أن سيطرة دول داعمة لإلرهاب عىل اليمن
أو أجزاء منه سيلقي بضالله عىل حالة األمن
واالستقرار يف العديد من دول العامل التي تستهدفها
تلك الدول مبشاريعها الهدامة .فإيران ترهب العامل
بأنشطتها العدوانية ،وبنواياها لزعزعة التوازن يف
ميزان القوة لصالحها ،وبتهديداتها املتكررة بزعزعة
املالحة يف مياه الخليج العريب وعرب مضيق هرمز.
فام الذي ستفعله إيران إذا ما متكنت من احكام
سيطرتها عىل اليمن؟ بالطبع سرتتفع قدراتها
التهديدية ،ويكون لديها قدرة ال متامثلة كبرية
تستطيع أن تحقق أجندتها العدوانية يف منطقة
الرشق األوسط عىل أقل تقدير .فأين الدور األممي
إذا من كل ما يحدث يف اليمن؟ أليس األمن
واالستقرار العامليني هام أهم مرتكز قامت عليه
األمم املتحدة لتحقيقه؟ فأين هي مام يحدث يف
اليمن؟
لألسف الدور األممي يف الحالة اليمنية دور
ضعيف للغاية .هناك قرارات أممية صدرت من
األمم املتحدة حول اليمن ،إال أنها ظلت حبيسة
الورق ومل تخرج إىل النطاق الفعيل من خالل إيجاد
إليه أممية لفرض تطبيق القوانني الدولية بشكل
حازم .األمم املتحدة تنظر وتشاهد ما يحدث يف
اليمن ،وكل ما تفعله هو الكالم والشجب والتنديد
وليس هناك من تحرك آخر ميكن ان يعيد األمل
لليمن سوى التحرك الخليجي الذي نجح نجاحاً
كبريا ً ومبجهوداته الذاتية يف خلق حالة إيجابية يف
الجزء الجنويب من اليمن .ولكن عىل األمم املتحدة

أن تدرك بأن دول الخليج العريب قامت بواجبها
الذي البد أن يُعزز بواجب آخر تقوم به األمم
املتحدة أيضاً .لذلك نعتقد بأنه قد حان األوان
لدول الخليج العريب أن ترمي الكرة يف ملعب
األمم املتحدة ،وتطلب من املجتمع الدويل تحمل
مسئولياته تجاه اليمن ،أو عىل أقل تقدير تجاه
املناطق املحررة يف الجزء الجنويب من اليمن ،بأي
طريقة ما يشاء املجتمع الدويل العمل من خاللها
هناك .فيمكن مثالً أن يتم إنشاء قوات خاصة
لحفظ السالم يف جنوب اليمن تتوىل مسئولية
مساعدة الحكومة اليمنية عىل تحقيق األمن يف
اليمن .أليست اليمن دولة عضو يف األمم املتحدة،
وأمنها واستقرارها مهم للمجتمع الدويل كونه
يؤثر عىل األمن واالستقرار الدوليني؟ من الطبيعي
نعم ،لذلك عىل املجتمع الدويل أخذ زمام املبادرة
فالعب يف اليمن أكرب من أن
وتحمل مسئولياته.
ْ
تتحمله دولة أو دولتني ،وإمنا بحاجة إىل منظومة
عمل متكاملة من املجتمع الدويل ليتمكن اليمن
ولو جزء منه تجاوز عدوانية الجامعات اإلرهابية
والدول الداعمة له.
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شركة "لينكاد" البريطانية تؤمن
البطاريات الالزمة لتشغيل محدد
الهدف العامل بالليزر  Type 163من
إنتاج شركة "ليوناردو"
وقعت رشكة «لينكاد» ،وهي إحدى الرشكات الربيطانية الرائدة يف مجال تصميم وتصنيع البطاريات
واملولدات الكهربائية وأنظمة إدارة الطاقة حسب الطلب ،وقع اتفاقية توريد مع رشكة Leonardo
 MWلتوريد البطاريات ومحوالت الطاقة ومحوالت املرشحات (الفالتر) الخاصة مبحدد الهدف
العامل بالليزر Type 163
ومن الجدير بالذكر أن الليزر املحمول  Type 163املصمم لتحديد الهدف باستخدام أشعة الليزر
لدى األسلحة شبه الفاعلة املوجهة بالليزر ميكن املراقبني Joint Terminal Attack Controllers
 )(JTACsمن إدارة الدعم الجوي االلتحامي بالنسبة للقوات الربية أثناء العمليات القتالية .وقد
ثبت أن أجهزة تحديد الهدف العاملة بالليزر ثقيلة وضخمة للغاية ،وهو ما مينع املراقبني من
إرشاكها يف العمليات عىل الخطوط األمامية ،األمر الذي يفرس حرص رشكة «ليوناردو» عىل تطوير
محدد الهدف  Type 163استنادا إىل خربتها الطويلة السابقة يف مجال األسلحة العسكرية العاملة
بالليزر.
وقد أدى الطلب املتزايد عىل محدد الهدف  ،Type 163الذي استخدمته قوات العمليات الخاصة
األمريكية والسالح الجوي األمرييك والحرس الوطني الجوي األمرييك ،إىل توقيع االتفاقية الجديدة
املشار إليها مع رشكة «لينكاد» .أما بالنسبة إىل البطارية التي سيتم تأمينها فهي عبارة عن بطارية
قابلة للفصل يتم تركيبها عىل األجناب ،وهي بطارية قوية من نوع  3Ah Li-ionبقوة  18فولت،
ووزنها أقل من  400جراما ،وتعترب حال فعاال للمشاكل الصعبة املتعلقة بالوزن ،فضال عن سهولة
تركيبها وفصلها.
ويسمح محول الطاقة امللحق بالبطارية باستخدام محدد الهدف  Type 163لفرتات طويلة اعتامدا
عىل مصدر طاقة فولتية ذات تردد متغري مثل بطارية السيارة .كام يتميز محول الطاقة بالقدرة
عىل فلرتة الطاقة وإدارة األجهزة اإللكرتونية وتنظيمها للتأكد من تشغيل الليزر بطريقة سلسة
بدءا من طاقة  10فولت حتى تيار مبارش بقوة  32فولت ، .ويتم توصيل املحول بجهاز توصيل
دائرى عسكري  military round connectorكام يعمل محول الطاقة أيضا كوحدة إلعادة شحن
البطارية.

تقنية التنظيف
"كارشر" تشهد إقباال
كبيرا في مصر
شهدت رشكة «كاررش» ،إحدى الرشكات العاملية
الرائدة يف مجال أنظمة التنظيف التكنولوجية
املبتكرة ،إقباال شديدا عىل منتجاتها يف مرص.
وتعمل رشكة «كاررش» من خالل رشكة البسيوين
ورشكاه ،ورصدت «كاررش» إقباال واضحا عىل
عمليات التنظيف باستخدام اآللة يف سوق إدارة
املرافق واملباين يف مرص.
وقد علق السيد /جهاد البسيوين عىل هذا
املوضوع قائالً «من مطار القاهرة الدويل ملراكز
التسوق والسوبرماركت إىل املصانع وحتى املكاتب
وغريها من املباين يف مرص هناك تغري يف الطريقة
املتبعة إلدارة املرافق ،وذلك من خالل التقليل من
استخدام الطرق التقليدية واليدوية يف عمليات
التنظيف والزيادة يف استخدام آخر ما توصلت له
التكنولوجيا يف مجال حلول التنظيف ،باإلضافة إىل
ذلك فإن املستهلكون يقومون باختيار املنتجات
غري املرضة بالصحة والبيئة والتي تقلل من الوقت
والجهد وتقدم أفضل النتائج يف ذات الوقت.
ولتحقيق هذه املتطلبات جميعها فإن كاررش هي
االختيار األمثل».
ومن الجدير بالذكر أن املناخ االقتصادي يلعب دورا ً
هاماَ يف املجال ،حيث أن االزدياد يف الطلب عىل
منتجات كاررش يف مرص مرتبط بالنمو االقتصادي
الذي تشهده البالد نتيجة الزيادة يف اإلستثامرات
األجنبية والوضع اإلقتصادي بشكل عام ،باإلضافة
ملا تقوم به كاررش من جهود تعريفية وتسويقية
لرفع مستوى الوعي مبنتجاتها ،إىل جانب عملها
الذي يهدف إىل الوصول ألسواق وعمالء جدد.
وعىل سبيل املثال فإنه يتم استخدام ما مجموعه
 57وسيلة من أدوات كاررش من سبع مجموعات
مختلفة من إصداراتها يف مطار القاهرة الدويل مثل:
آليات املسح والتنشيف وآليات التكنيس وآليات
البخار ومنظفات الضغط املرتفع وغريها.
من ناحية أخرى ،قال السيد مازن أبو شقرة ،  مدير
قسم التصدير واملبيعات برشكة كاررش يف الرشق
األوسط ،إن «رشكة البسيوين هي الوكيل الحرصي
لكاررش منذ أكرث من  40عاماً ،حيث أن تعاوننا
إزاداد قوة خالل هذه السنوات وهو ما أنتج وعيا
منقطع النظري ملنتجاتنا يف السوق .كام أن الصفقة
املوقعة مع مطار القاهرة الدويل ساهمت بشكل
كبري بدفع اسم الرشكة ومنتجاتها يف مرص ،وهو ما
جعلنا نشعر بسعادة كبرية».
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شركة بوينج تختار
الطائرة MH-139
المصمم على غرار
الطائرة AW139
أعلنت رشكة «ليوناردو» ،من خالل تحالف بقيادة
رشكة بوينج ،مؤخرا عن عزمها التقدم بعرض
تنافيس إلنتاج طائرة لخدمة «برنامج استبدال
الطائرة  »UH-1N ‘Hueyلدى السالح الجوي
األمرييك .وتتوىل رشكة بوينج مسؤولية املقاول
الرئييس ،وتم كشف النقاب عن الطائرة MH-139
املصممة عىل غرار الطائرة  AW139عىل هامش
«ندوة الحرب الجوية» التي نظمتها رابطة السالح
الجوي يف أورالندو.
وتستمد الطائرة  MH-139تصميمها من الطائرة
 AW139األكرث مبيعا عىل مستوى العامل والتي سبق
إنتاجها يف والية فيالدلفيا .وتعترب الطائرة MH-139
طائرة حديثة متعددة املهام قليلة املخاطر وذات
أداء عال بحجم الطائرة املروحية لتلبية متطلبات
ال  84طائرة التي من املقرر أن تحل محل أسطول

السالح الجوي األمرييك املتقادم من طراز ‘’Huey
املخصص للمهام األمنية ومهام النقل الحساسة.
ويتوقع الخرباء أن توفر الطائرة  MH-139أكرث
من مليار دوالر نتيجة توفري التكاليف املتعلقة
باالستحواذ والدورة الحياتية للطائرة عىل مدار 30
عاما عند مقارنتها بشقيقتها املنافسة.
ورصح ماورو موريتي ،الرئيس التنفيذي ومدير
عام رشكة «ليوناردو» ،بقوله إن «التقنية الفائقة
واملتميزة والقدرات التشغيلية التي تتمتع بها
منتجاتنا ،مثل الطائرة  ،AW139متنحنا القدرة
مجددا عىل التنافس عىل الفرص الكبرية يف األسواق
العاملية مثل املنافسة عىل تحديث الجيش األمرييك.

وتتمتع الرشكة بحضور دائم وطويل داخل الواليات
املتحدة ،سواء عىل املستوى التجاري أو الصناعي،
وتتمتع بقاعدة قوية من الرشكات املحلية يف
مجاالت وقطاعات اإلنتاج املختلفة .وتتمتع
الطائرة  AW139بأفضل املواصفات الالزمة لتلبية
الطموحات املتزايدة لدى السالح الجوي املرييك
ودافعي الرضائب األمريكيني».
ومن املقرر أن تنافس رشكة بوينج عىل تأمني أكرث
من  84طائرة مروحية لتنفيذ املهام األمنية ومهام
النقل الحساسة ،ويعتقد الخرباء أنها ستشكل نقلة
نوعية سواء من حيث العدد أو األداء أو طبيعة
املهام التي يحتاجها السالح الجوي األمرييك.

شركة "إمبراير" تطلق الطائرة E195-E2

أطلقت رشكة “إمرباير” مؤخرا أكرب طائرة من
الجيل الثاين من عائلة الطائرات النفاثة E2-Jets
 ،وهي الطائرة  ،E195-E2ومن املنتظر أن تحلق
الطائرة يف رحلتها األوىل خالل األشهر القليلة
القادمة ،وأن تدخل صفوف الخدمة خالل النصف
األول من عام .2019
ويوجد لدى الطائرة  E195-E2ثالثة صفوف
إضافية من املقاعد عند مقارنتها بالجيل الحايل
من الطائرة  ،E195ومن املمكن تعديلها

لتستوعب  120مقعدا موزعة عىل الدرجتني
األوىل والسياحية ،أو  146مقعدا يف حالة الدرجة
السياحية بالكامل .كام تتمتع الطائرة أيضا بزيادة
كبرية تصل إىل  450ميال بحريا ،وهو املدى الذي
يسمح بالقيام برحالت يصل طولها إىل  2,450ميال
بحريا.
وعىل مستوى الجناحني نجد أن الطائرة تتمتع
بأعىل نسبة تعرض  aspect ratioبني الطائرات
النفاثة ذات املمر الواحد ،األمر الذي يؤدي

إىل رفع مستوى الكفاءة .وباإلضافة إىل مراعاة
قدر أكرب من التوازن يف املواصفات ،نجح رشكة
“إمرباير” يف تطبيق خربة طويلة متتد إىل أكرث من
 17مليون ساعة طريان عىل أسطول الرشكة من
طائرات  E-Jetالذي يضم أكرث من  1,300طائرة
اليوم حتى تتمكن من وضع التصميم املثايل
للطائرة  E2عىل سبيل املثال ،يجري تصميم
الطائرة باستخدام مزيج ذيك من املواد حتى
ميكن زيادة حمولة الطائرة  E195-E2من الركاب
بنسبة  10%أكرث من منافساتها املناظرة ،حتى
وإن احتفظت الطائرة بنفس الوزن.
ومن املنتظر أن تخصص رشكة “إمرباير”
طائرتني لتدشني الحملة الخاصة باملوافقة عىل
الطائرة  ،E195-E2وسيتم استخدام النموذج
األول من الطائرة إلجراء االختبارات الخاصة
باإليروديناميكية (الحركة االنسيابية) واألداء .أما
بالنسبة إىل النموذج الثاين ،الذي سيقوم برحلته
األوىل مع نهاية العام الجاري ،فسيتم استخدامه
يف التأكد من مهام الصيانة واألجزاء الداخلية.
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شركة « »AAEتقرر االستثمار
في مجال تصنيع الهياكل
المدرعة

أعلنت رشكة «أدفانسد آرمر انجينريينج» املقاول من الباطن املتخصصة يف
مجال الصلب املدرع ،أعلنت مؤخرا عن خطط لضخ استثامرات ضخمة يف
مجال تصنيع الهياكل املدرعة يف مصنعها بدولة اإلمارات .وتعود ملكية
وإدارة رشكة «أدفانسد آرمر انجينريينج» إىل بريطانيا ،وهي رشكة متخصصة
يف مجال تنفيذ عقود من الباطن لتجهيز الصلب وتقطيعه باستخدام أشعة
الليزر وثني (تكويع) ولحام األجزاء الصلبة الفارغة والباليستية الالزمة
لتصنيع املركبات املدرعة.
وقد شهدت رشكة «أدفانسد آرمر انجينريينج» منوا رسيعا منذ افتتاح فرعها
الجديد يف منطقة الرشق األوسط مع نهاية عام  .2015وبعد دخول عام
 2017حددت الرشكة خططها التنموية عن طريق ضخ استثامرات ضخمة
لدعم عمالئها املتخصصية يف إنتاج املركبات املدرعة عن طريق تقديم
خدمات صيانة متكاملة للهياكل املدرعة املصنعة.
ورصح سامين هريست ،مدير عام رشكة «أدفانسد آرمر انجينريينج» ،بقوله
«مل ميض سوى عامان فقط عىل إطالق الرشكة يف رحلتها الجديدة لتشغيل
فرعها الجديد ،وتخطط الرشكة للتعاون مع رشكات تصنيع املركبات املدرعة
بهدف تقديم الدعم الالزم لها عن طريق تأمني متطلباتها من األجزاء
الفوالذية املدرعة بهدف رفع مستوى التصاميم وتصنيع الهياكل الفوالذية
لهؤالء العمالء».
وأضاف هريست أن «أن حركة املبيعات يف األسواق املحلية يف منطقة
الرشق األوسط مل تشهد منوا كبريا يف عام  ،2016ولكن رشكة «أدفانسد
آرمر انجينريينج» مل تقف طويال عند هذا األمر ،السيام وهي تدرك أن
الزيادة املطردة يف عدد موظفيها وتركيزها الشديد عىل عمليات التصدير
سيساهام يف اإلقبال الشديد عىل سوق الرشكة يف مجال توريد الفوالذ املدرع
ومتطلبات العقود من الباطن».
ومن الجدير بالذكر أن رشكة «أدفانسد آرمر انجينريينج» قامت بالفعل
بضخ استثامرات ضخمة يف أول نظام لها للحام باستخدام اإلنسان اآليل
بهدف رفع مستوى جودة املنتج وتشطيبه ،عالوة عىل رفع مستويات
اإلنتاج لتقديم الدعم الالزم للمتطلبات املتزايد لعمالئها.

ترسية عقد الجيل الثالث
لإلمدادات اللوجستية لسالح
الجو األمريكي على "وكالة
اإلمدادات اللوجستية العسكرية"
وقع اختيار «وكالة اإلمدادات اللوجستية العسكرية» مؤخرا عىل رشكة لوكهيد مارتن
لتكون «البائع املسؤول عن دعم املنتج الصناعي» Industrial Product-Support
 )Vendor (IPVللجيل الثالث لإلمدادات اللوجستية لسالح الجو األمرييك .ومن
املقرر أن تواصل رشكة لوكهيد مارتن عملياتها الرامية إىل رسعة استعواض األجزاء
القابلة لالستهالك الالزمة ل «قواعد سالح الجو األمرييك لإلمدادات اللوجستية» U.S.
 )Air Force Air Logistics Complexes (ALCبقاعدة السالح الجوي يف «هيل»
بوالية «يوتا» ،وقاعدة السالح الجوي يف «تينكر» بوالية أوكالهوما ،وقاعدة السالح
الجوي يف «روبنز» بوالية جورجيا ،وذلك يف إطار عقد مدته خمس سنوات بقيمة
 750مليون دوالر.
ورصح سكوت مارتن ،مدير الربامج األقدم ل «البائع املسؤول عن دعم املنتج
الصناعي» للسالح الجوي األمرييك برشكة لوكهيد مارتن ،بأن «قدرتنا عىل استخدام
أحدث أساليب التكنولوجيا ساعدتنا يف سد الفراغ بنسبة  99,78%دون أي مشاكل
تُذكر عىل صعيد الجودة .ونظرا لكوننا رشكة متخصصة يف تصنيع عدد كبري من
املنصات التي يستخدمها السالح الجوي األمرييك فنحن نستطيع أن ندرك الدورة
الحياتية لنظام التسلح «من املهد إىل اللحد» ،بدءا من عمليات التصميم والتطوير
وانتهاء بعمليات اإلنتاج واالستدامة».
ومن الجدير بالذكر أن «رشكة جلوبال سابالي تشني سريفيسيز» التابعة لرشكة لوكهيد
مارتن ظلت «البائع املسؤول عن دعم املنتج الصناعي» لدى «وكالة اإلمدادات
اللوجستية العسكرية» والسالح الجوي األمرييك عىل مدار األحد عرش عاما املاضية،
حيث نجحت الرشكة يف زيادة معدالت توافر املواد وخفض التكاليف عن طريق
خفض املخزون واالعتامد عىل األمتتة بصورة أكرب .وتحرص رشكة لوكهيد مارتن عىل
استخدام أحدث أساليب التكنولوجيا ،األمر الذي ميكن الرشكة من إعداد تقارير الرصد
والتوقعات بدرجة عالية من الكفاءة واالعتامدية ،عالوة عىل حسن إدارة املخزون ،ما
يزيد فرص إتاحة قطع الغيار أمام العمالء.
وينص عقد «البائع املسؤول عن دعم املنتج الصناعي» لدى «وكالة اإلمدادات
اللوجستية العسكرية» والسالح الجوي األمرييك عىل أن تتوىل رشكة لوكهيد مارتن
مسؤولية إدارة سالسل اإلمداد من األلف إىل الياء ألكرث من  89,000قطعة غيار
فريدة ،وهو ما يلبي متطلبات ربع مليون مركبة تقريبا ،األمر الذي يجعل عقد «البائع
املسؤول عن دعم املنتج الصناعي» األضخم يف تاريخ وزارة الدفاع األمريكية.
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القمة العربية الثامنة والعشرون...التحديات واآلمال!

أ.د .عبدهللا خليفة الشايجي
أستاذ العلوم السياسية
جامعة الكويت
أستاذ زائر جامعة جورج واشنطن
الواليات المتحدة األمريكية

ألتقي العرب مجددا في قمة
عربية دورية أخرى وسط أزمات
وحروب وصراعات مشتعلة في
أكثر في ربوع العالم العربي.
وبرغم رفع التوقعات بمخرجات
القمة العربية الثامنة والعشرون
التي استضافها األردن في شرم
الشيخ نهاية شهر مارس الماضي
وسط اجواء التفاؤل بانجازات في
القمة العربية-التي تناولت العديد
من القضايا الساخنة والملفات
التي تفرض نفسها على النظام
العربي خالل األعوام الماضية-
وهو ما كان واضحا في فقرات
البيان الختامي للقمة العربية
األخيرة،الذي كرر الثوابت التي
تتناولها كل قمة عربية.

ناقش القادة العرب القضايا والتحديات امللحة التي
تفرض نفسها عىل النظام العريب منذ سنوات-وخاصة
األزمة النازفة للسنة السابعة عىل التوايل يف سوريا-
ودعوا لتكثيف العمل إليجاد حيل سلمي يُنهي
األزمة السورية .ودعت القمة العربية إىل دعم جهود
التحالف العريب لدعم الرشعية يف اليمن”.وذلك يف
املواجهة املحتدمة لعامني لعاصفة الحزم يف دعم
رشعية النظام والتصدي لالنقالبيني الحوثيني-واحتواء
ذراع إيران يف املنطقة.
ودعم القادة العرب حل سيايس يف ليبيا حسب
اتفاق الصخريات ودعوا لوحدة الرتاب الليبي-
ودعم مصالحة وطنية لتحقيق االستقرار هناك .كام
دعا القادة العرب إىل عمل مشرتك وبتعاون دويل
ملواجهة ظاهرة التطرف واإلرهاب،أحد أخطر ما
يواجهنا،والحاجة لتضافر الجهود ملواجهة اإلرهاب،
كام ذكر امللك سلامن .أما امللك عبد الله فقد أكد يف
كلمته االفتتاحية”أن اإلرهاب يهدد العرب واملسلمني
أكرث من غريهم”.أما أمري الكويت فقد أشار إىل أنه
رغم الجهود التي نبذلها يف مواجهة اإلرهاب إال أنه
يبقى ظاهرة تهدد أمننا وتقوض استقرارنا .وتتطلب
عمال مضاعفا ومشرتكا مع املجتمع الدويل ملواجهة
التنظيامت اإلرهابية وفكرها املنحرف،لنحفظ
للبرشية أمنها وللعامل استقرار”.
شهد النظام العريب خالل السنوات القليلة املاضية
ومنذ مطلع العرشية الثانية للقرن الحادي والعرشين.
وبالتحديد منذ اندالع موجات الربيع العريب وما
أعقبه من فوىض وحروب أهلية وبالوكالة وتقاطع
مشاريع وأجندات-وهو ما وصفه أمري دولة الكويت
الشيخ صباح األحمد الصباح”يف كلمته ب”وهم
الربيع العريب-الذي أطاح بأمن واستقرار اشقاء لنا
وعطّل األمن والتنمية يف عدة دول عربية”.وطالب
باستخالص ال ِعرب مام وصفه ب”الحقبة العربية
امل ُظلمة”.
وبرغم تعنت حكومة نتنياهو األكرث تطرفا يف تاريخ
الكيان اإلرسائييل والدعم غري املحدود ونهاية حقبة
إدانتها يف األمم املتحدة كام رصحت السفرية األمريكية
يف األمم املتحدة أمام لويب ايباك يف واشنطن،مبا يف
ذلك الرتاجع الكيل لفرص حل الدولتني -إال أن القادة
العرب يف القمة التي ُعقدت يف البحر األحمر عىل
بعد كمليمرتات قليلة من األرايض الفلسطينية
املحتلة-أكدوا عىل بقاء قضية فلسطني،القضية
املركزية للعرب-دون تغيري أو تعديل للمبادرة
العربية ،التي أُقرت يف القمة العربية عام  2002يف
بريوت-االنسحاب الكامل مقابل التطبيع الكامل.
وشكل املوقف من التدخالت اإليرانية يف الشؤون
العربية والتي تفاقمت وتوسعت وبشكل يهدد

األمن القومي العريب خالل السنوات املاضية محورا
مهام لكلامت القادة ويف البيان الختامي وإن كان
هناك تعميم وإسقاطات أكرث منه ذكر إيران باالسم.
فباستثناء أمري الكويت الذي طالب يف كلمته-
HYPERLINK “http://www.alarabiya.net/
tools/tags.html?tags=e632e92d-9403-43f3=9661-2cb5335e45a6&tagLabelإيران” \o
“#إيران” إيران باحرتام سيادة الدول وأسس حسن
الجوار .أما امللك سلامن فأكد يف كلمته أن”التدخالت
يف الشؤون الداخلية يف الشؤون العربية متثل انتهاكا
واضحا لقواعد القوانني الدويل وسيادة الدول”.أما
الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس فقد أكد يف
كلمته بأننا”لن نسمح ألي قوة كانت بالتدخل يف
شؤوننا،وإن كافة املحاوالت التي تسعى للهيمنة
املذهبية أو العقائدية أو فرض مناطق نفوذ داخل
الدول العربية ستُواجه مبوقف عريب موحد وصارم”.
واضح أن القادة العرب حرصوا عىل إنجاح القمة
العربية مبشاركة كبرية للقادة وصل إىل  15زعيم
عريب-ما يشكل حرصا واهتامما دعم حرص واضح
من األردن إلنجاح أعامل القمة .وواضح أنه تم
تجاوز الخالفات السياسية نحو التوافق العريب وذلك
لتوحيد املواقف والصف العريب ملواجهة التهديدات
والتحديات واملخاطر التي تهدد النظام العريب ودوله
وشعوبه .ولكن العربة بعد كل قمة هو يف تنفيذ
القرارات التي تم اعتامدها يف البيان الختامي يف
القمة العربية .وقد وصلت يف قمة البحر امليت 27
قرارا-
لكن األهم متى ميكن أن تتبلور املواقف العربية
والطموح العريب الذي يتحدث عن السلم والتعاون
وتوحيد وتضافر الجهود ملواجهة التهديدات
والتحديات ومنع وردع التدخالت الخارجية من
دول إقليمية ودولية مبرشوع رادع وليس مبطالبات
وامنيات.
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لوكهيد مارتن و "مبادلة" يشكالن فريقا مشتركا
لتصميم حمولة األنظمة الجوية اآللية

أطلقت الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا ،لوكهيد مارتن ،مؤخرا
دعوتها لمشاركة المتنافسين في مسابقتها في دولة اإلمارات لتصميم
حمولة األنظمة الجوية اآللية ،وهي المسابقة التي تمتد إلى عام.

انطلق هذا الربنامج بالتعاون مع رشكة مبادلة
لصناعة الطريان والخدمات الهندسية لدعوة
املتسابقني من كافة الجامعات اإلماراتية لطريان
املتواصل واملشاركة يف تصميم وتطوير ودمج
الحموالت التي سيتم وضعها عىل منت املركبة
الجوية اآللية “إنداجو” التي تتميز بقدرة عالية
عىل الطريان املتواصل مع وجود خيارات متاحة
للحمولة وبرمجيات متطورة للمراقبة األرضية.
وقد انطلق هذا الربنامج بالتعاون مع رشكة مبادلة
لصناعة الطريان والخدمات الهندسية لدعوة
املتسابقني من كافة الجامعات اإلماراتية لطريان
املتواصل واملشاركة يف تصميم وتطوير ودمج
الحموالت التي سيتم وضعها عىل منت املركبة
الجوية اآللية “إنداجو” التي تتميز بقدرة عالية
عىل الطريان املتواصل مع وجود خيارات متاحة
للحمولة وبرمجيات متطورة للمراقبة األرضية.
متاشياً مع األهداف االسرتاتيجية التي حددتها دولة
اإلمارات لتطوير املوارد البرشية  ،فإن املسابقة
املشار إليها تهدف إىل تشجيع الكوادر الوطنية
املتخصصة يف مجاالت العلوم والهندسة التكنولوجية
والرياضيات عىل املشاركة يف املسابقة وتشجيع
الشباب عىل املشاركة يف األنشطة والفعاليات
الرتفيهية التي تساهم يف تطوير أفكارهم ومهارات
حل املشاكل لديهم ،وهي املهارات الالزمة لنقلهم
من مرحلة الدراسة األكادميية النظرية إىل املامرسة
العملية.
ومن املقرر أن تقدم فرق الطالب من الجامعات

اإلماراتية أفكارها إلحدى اللجان الصناعية
املتخصصة ،واألفكار التي سيقع الالختيار عليها
سيسمح ألصحابها بدخول املسابقة .وسيقوم
املهندسون التابعون لرشكة لوكهيد مارتن بتوجيه
فرق الطالب خالل مرحلتي التصميم وتجهيز
منوذج املركبة  ،ومساعدة الطالب يف مرحلة تطبيق
األفكار الهندسية والتكنولوجية .ويف نهاية الربنامج
الذي يستغرق عاما كامال ستقوم فرق الطالب
باختبار ودمج حموالت منوذج املركبة يف بيان
عميل حي واالحتفاظ بحقوق امللكية الفكرية لهذه
الحموالت.
وقد أعلن روبرت إس .هوارد ،رئيس املديرين
التنفيذيني برشكة لوكهيد مارتن ،عن املسابقة ودعوة
املتسابقني للمشاركة فيها قائال “يرس رشكة لوكهيد
مارتن أن تتيح الفرصة أمام الشباب من مواطني
دولة اإلمارات لالستفادة من برامج العلوم والهندسة
التكنولوجية والرياضيات التي ميكن أن تساهم يف
تنمية مهاراتهم الالزمة لصناعة مستقبل مستدام”.
وأضاف هوارد أن “من الرضوري أن تعمل الرشكات
واملؤسسات الصناعية الرائدة عىل فتح الفرص
أمام األجيال الصاعدة ملعرفة األنظمة اآللية (غري
املأهولة) وتطوير مهاراتهم وملكاتهم وقدراتهم يف
هذا املجال التكنولوجي الحيوي .ونحن نؤمن إميانا
جازما بأن التدريب العميل الذي سيتلقونه خالل
تلك املسابقة سيساعدهم يف األخذ بقصب السبق
يف مجال االبتكار واالبداع والنمو املستدام يف دولة
اإلمارات خالل العقود القادمة” .ورصحت فاطمة

املزروعي ،مدير إدارة التعليم والتدريب لصناعة
الطريان والخدمات الهندسية ،بأن “عرصا جديدا
للتطور االقتصادي والتكنولوجي قد بدأ ،ومع
تطلع دول املنطقة إىل أفكار جديدة لدعم اقتصاد
ما بعد الحقبة الكربونية أصبح من الرضوري
تجهيز شبابنا بصورة أفضل للمشاركة واملساهمة
يف االقتصاد القائم عىل املعرفة وبرامج العلوم
والهندسة التكنولوجية والرياضيات الجديدة.
ونحن نفخر بالتعاون مع رشكة لوكهيد مارتن من
أجل متكني شباب اإلمارات بصورة أفضل من خالل
برنامج يستفز قدراتهم وملكاتهم ويحفزهم عىل
طرح أفكار خالقة ميكن أن متهد الطريق إلقامة غد
جديد أفضل” .وتعترب رشكة لوكهيد مارتن ،التي
تتخذ من مدينة بيثيسدا ،بوالية مريالند األمريكية
مقرا لها ،إحدى الرشكات العاملية الرائدة يف مجال
األمن وصناعة الطريان ،وتعمل بصورة خاصة
يف مجال البحوث وتصميم وتطوير وتصنيع
ودمج ودعم األنظمة التكنولوجية املتقدمة
واملنتجات والخدمات .وتعترب رشكة لوكهيد مارتن
أكرب رشكة للصناعات العسكرية يف العامل من حيث
الدخل ،حيث توظف حوايل  140000شخص.
وقامت الرشكة بتطوير أول طائرة تستخدم تقنية
التخفي من الرادار والتي دخلت الخدمة يف
سالح الجو األمرييك تحت اسم اف  117نايت
هوك .وكانت تصنع العديد من الطائرات املدنية
مثل لوكهيد إل -1011تراى ستار .
وتقوم الرشكة حاليا بتصنيع طائرة الجيل الخامس
األمريكية اف  22رابرت ،كام فازت بعقد تصنيع
مركبات الفضاء أورايون والتي من املتوقع أن
تخلف مكوك الفضاء بعد تقاعد أسطوله عام
.2010

56

العدد  543أبريل

2017

تقارير

شركة " أوشكوش ديفنس" تعرض مركبات ميدانية حديثة

عرضت شركة « أوشكوش ديفنس» ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وإحدى شركات «
أوشكوش كوربوريشن» ،مؤخرا مركبتها التكتيكية الخفيفة المشتركة المتكاملة  Jointخالل
«ندوة القوات األممية» التي نظمتها «رابطة الجيش األمريكي» شركة «أوشكوش ديفينس»
هي مزود رائد للمركبات التكتيكية المدولبة وخدمات دعم تشمل كامل دورة حياة المركبات.

وعىل مدى عقود ،تقوم «أوشكوش» بتزويد
القوات العسكرية واألمنية حول العامل من خالل
تقديم حافظة كاملة من املركبات العسكرية
الثقيلة واملتوسطة والخفيفة شديدة الحامية
لدعم مهامت عمالئنا .وإضافة إىل ذلك تقدم
«أوشكوش» تقنيات متطورة ومكونات مركبات
مثل أنظمة التعليق املستقلة «يت إيه يك،»-4
وحلول «ترياماكس» للمركبات األرضية بدون
سائق ،ونظام «كوماند زون» املدمج للتحكم
والتشخيص ،وحلول «بروبالس» لحلول طاقة
املركبات بالديزل والكهرباء وحلول الطاقة عىل
منت املركبة ،لنقدم لعمالئنا أحدث ما توصلت إليه
التقنية بينام يقومون بإنجاز مهامتهم .وتحظى كل
مركبة من مركبات «أوشكوش» بدعم من فريق
خرباء يف قطاع الدفاع وطيف كامل من خدمات
الدعم والتدريب لتحسني جاهزية وأداء األساطيل.
«أوشكوش ديفينس» املحدودة هي رشكة تابعة
لرشكة «أوشكوش كوربوريشن» (املدرجة يف
بورصة نيويورك تحت الرمز .)NYSE: OSK

ملحة عن «أوشكوش كوربوريشن»
«أوشكوش كوربوريشن» هي رشكة رائدة عاملياً
يف مجال تصميم وتصنيع وتسويق مجموعة كبرية
من معدات النقل املتخصصة ،واملركبات التجارية
ومركبات مكافحة الحرائق واإلسعاف ،فضالً عن
املركبات العسكرية وهياكل املركبات .تقوم رشكة
«أوشكوش» بتصنيع وتوزيع وصيانة املنتجات تحت
أسامء العالمات التالية« :أوشكوش» و«جي إل جي»
و«بريس» و«ماك نيلوس» و«جري-دان» و«فرونتالين»
و«كون-إي-كو» و«لندن» و«آي إم يت» .تحظى
منتجات «أوشكوش» بالتقدير حول العامل من قبل
قطاعات رشكات التأجري ورشكات صب اإلسمنت
وجمع القاممة وإدارات اإلطفاء والطوارئ وخدمات
البلدية واملطارات وقوات الدفاع التي تعطي أولوية
للجودة العالية واألداء املتفوق واملوثوقية القوية
والقيمة طويلة األمد.
فبعد سنوات طويلة من االختبارات املكثفة التي
أجرتها الحكومة األمريكية تم االعرتاف باملركبة
التكتيكية الخفيفة املشرتكة املتكاملة التي أنتجتها

رشكة « أوشكوش ديفنس» كأقوى مركبة تكتيكية
خفيفة تم بناؤها عىل اإلطالق ،حيث تتميز املركبة
بقدرتها الفائقة عىل تزويد القوات بالحمولة واألداء
والحامية التي تحتاجها يف ساحات القتال الحالية
واملستقبلية .وقد صمم الخرباء هذه املركبة وأعينهم
مسلطة عىل املستقبل ،واستفادت املركبة التكتيكية
الخفيفة املشرتكة املتكاملة من الدروس املستمدة
من الحروب السابقة من ناحية االستعداد ملواجهة
التهديدات الجديدة.
وقد تم تجهيز املركبة التكتيكية الخفيفة املشرتكة
املتكاملة مبحطة التسليح PROTECTOR LW
 30التي تعترب أحدث عضو ينضم لعائلة «محطات
التسلح عن بُعد» املعروفة باسم «كونجزبرج»
 ، Kongsberg Remote Weapon Stationوهي
محطة تسليح مشتقة من «محطة التسليح املشرتكة
إم  153العاملة عن بُعد» التي جرى تصميمها
خصيصا الستيعاب املدفع Orbital ATK M230LF
من عيار  30ملليمرتا الذي يعمل بالتيار املبارش.
وقد جاء هذا العرض ليثبت قدرة املركبة التكتيكية
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الخفيفة املشرتكة املتكاملة عىل دعم القدرات
التدمريية دون أن يأيت ذلك عىل حساب خفة الحركة
أو األداء أو الحامية.
الرتكيز عىل محطة التسليح «بروتكتور»
تعترب عائلة «بروتكتور» ملحطات التسلح عن بُعد
أنظمة مناسبة لتنفيذ أي مهمة ،برية كانت أو
بحرية ،عىل منصات متحركة أو ثابتة لتمكني عملية
التشغيل عن بُعد لألسلحة املختلفة التي ترتاوح بني
األسلحة ذات األعرية الصغرية واملدافع اآللية ذات
األعرية املتوسطة .وتتميز تلك األنظمة بتصميمها
الهنديس القيايس ،كام أن كل النسخ املختلفة لعائلة
«بروتكتور» تعتمد عىل نفس األساليب التكنولوجية
األساسية.
وتتيح تلك األنظمة للجنود إمكانية تنفيذ املهام
انطالقا من مواقع محمية عن طريق استخدام األجهزة
البرصية الدقيقة املثبتة stabilised precision optics
وأشعة الليزر ملراقبة ورصد األهداف واالشتباك معها
مبستويات عالية من الدقة وتقليل األرضار الثانوية.
ويعترب «خط الرؤية املنفصل» ‘Detached Line of
 ’Sightأبرز مهمة تؤديها وظيفة التسديد والرمي
لدى محطة التسليح «بروتكتور» ،حيث متكن هذه
امليزة الرامي من الرتكيز البرصي عىل الهدف بعيدا
عن أي حلول باليستية بأسلحة والذخرية املستخدمة.
ويعترب نظام التسليح «بروتكتور» نظاما قويا متكامال
اعتمد تصميمه عىل املاليني واملاليني من ساعات
الخربة التشغيلية يف ساحات القتال التي تعتمد عىل
التعاون الوثيق مع القوات الدفاعية يف جميع أنحاء
العامل .وقد دخل النظام مرحلة اإلنتاج الكيل عىل
نطاق واسع ،ويعترب نظاما مناسبا للعمليات الدولية.
ويأيت نظام التسليح «بروتكتور» املزود بأجهزة

توجيه غري فتاكة  non-lethal effectorsليسد
ثغرة حقيقية يف مهام حفظ السالم وتعزيز إجراءات
األمن والعمليات اإلنسانية ،باإلضافة إىل الحروب عري
املتكافئة التي يشهدها العامل اليوم.
ومتكن أنظمة التسليح تلك الجنود من تطبيق أهم
شعار يف الحروب الخاصة مبكافحة التمرد ،وهو
«حامية السكان املدنيني أوال» ،األمر الذي مينحهم
مرونة يف الخيارات من حيث سهولة القدرة عىل
التسديد طبقا لقواعد االشتباك والوضع امليداين عىل
األرض.
أنظمة التعليق املستقلة «تاك – »4
تتميز عائلة «تاك –  »4من إنتاج رشكة «أوشكوش
ديفنس» ألنظمة التعليق املستقلة بزيادة خفة حركة
املركبة وتقديم تجربة مريحة وتحقيق الرسعة فوق
الطرق الوعرة غري املمهدة ،عالوة عىل القدرة عىل
نقل الحموالت املختلفة وخفض التكاليف املتعلقة
بالعمر االفرتايض للمركبة .وقد جرى اختبار تلك
األنظمة التي أثبتت كفاءتها عند استخدامها مع
عدد كبري من املركبات الخفيفة واملتوسطة والثقيلة
واملركبات املضادة لأللغام والكامئن MRAP
 ، platformsاألمر الذي يؤمن أداءا غري مسبوق
بالنسبة لكافة املهام املختلفة .وقد جرى استخدام
عائلة «تاك –  »4من إنتاج رشكة «أوشكوش ديفنس»
ألنظمة التعليق املستقلة ألول مرة يف مهام «استبدال
املركبات التكتيكية املتوسطة» التابعة لسالح املارينز
(مشاة البحرية) األمرييك ،وهو ما وضع رشكة
«أوشكوش ديفنس» يف صدارة الرشكات العاملية يف
مجال خفة الحركة العسكرية عىل الطرق الوعرة غري
املمهدة ،كام جرى استخدام هذه التقنية يف أكرث من
 25,000مركبة تكتيكية مدولبة.
وكان الجيش األمرييك قد تقدم يف العام املايض بطلبية

لربنامج املركبات التكتيكية الخفيفة املشرتكة «جيه
إل يت يف» مبا يف ذلك  657مركبة ،و 29777أداة مثبتة
وخدمات الدعم ذات الصلة .وتقدر قيمة الطلبية،
التي ستخدم كل من قوات الجيش األمرييك ومشاة
البحرية ،بأكرث من  2433مليون دوالر .ويف هذا الصدد،
قال ويلسون آر .جونز ،الرئيس والرئيس التنفيذي
لرشكة «أوشكوش كوربوريشن»« :يساهم برنامج
’جيه إل يت يف‘ بتوفري املركبات التكتيكية الخفيفة
األكرث قدرة يف العامل لصالح جنودنا ومشاة البحرية.
وستكون ’جيه إل يت يف‘ املقدمة من ’أوشكوش‘ منص ًة
تعتمد عليها قواتنا تساهم باملحافظة عىل أمنها مبا
أنها ستنفذ عمليات عسكرية يف املستقبل خارج
حدود املعسكرات».
ويحتل برنامج املركبات التكتيكية الخفيفة املشرتكة
صدارة قامئة أولويات وزارة الدفاع ،إذ يسهم يف
ردم الهوة املوجودة يف القدرات الحساسة للجيش
األمرييك ومشاة البحرية عن طريق استبدال جزء
كبري من أسطول املركبات املدولبة متعددة املهام
ذات قدرة التنقل العالية «إتش إم إم دبليو يف»
القدمية مبركبات خفيفة محمية حديثة .وتوفر
هذه املركبات حامي ًة ال مثيل لها وتنقلية سهلة
عىل الطرق الوعرة ،فضالً عن قابلية النقل عن
طريق الجو والرب والبحر .هذا ويتضمن عقد إنتاج
املركبات التكتيكية الخفيفة املشرتكة املقدمة من
«أوشكوش» تقديم حوايل  17,000مركبة بشك ٍل
إجاميل ،فضالً عن املعدات والخدمات عىل مدى
مثاين سنوات مع تسليم أول دفعة مركبات يف أكتوبر
 .2016وسيتم تسليم املركبات والعربات املقطورة
وأدوات التثبيت الخاصة بهذا الطلب خالل الربع
األول من السنة املالية .2018
املركبات التكتيكية الخفيفة املشرتكة من «أوشكوش»
تؤمن املركبات التكتيكية الخفيفة املشرتكة «جيه
إل يت يف» املقدمة من «أوشكوش» أحدث تقنيات
السيارات ،ونظام «أوشكوش كور  »1080لحامية
الطاقم ،ونظام التعليق املستقل الذيك «أوشكوش
يت إيه يك 4 -آي» من أجل توفري أفضل دم ٍج بني
الحامية والتنقلية .وتتألف عائلة «جيه إل يت يف»
من طرازين ،طراز املقعدين ،وطراز األربعة مقاعد،
فضالً عن العربة املقطورة التابعة «جي إل يت يف-يت».
ويتم تزويد طراز املركبة ذات املقعدين مبنص ٍة واحدة
ملركبة أساسية ،وهي املركبة متعددة األغراض «جيه
إل يت يف-يو يت إل ،فيام يتم تزويد طراز املركبة ذات
األربعة مقاعد مبنصتني ملركبة أساسية ،وهام األغراض
العامة «جيه إل يت يف-جي يب» وناقل األسلحة القتالية
قريبة املدى «جيه إل يت يف-يس يس دبليو يس».
وتتميز املركبات التكتيكية الخفيفة املشرتكة من
«أوشكوش» بقابليتها للتعديل والتكيف مع املهام
املستقبلية والتهديدات غري املعروفة التي قد تطرأ
خالل العقود املقبلة.
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الطائرة بوينج « 737ماكس  »8تحصل على موافقة
إدارة الطيران الفيدرالي األمريكية
أعلنت رشكة بوينج األمريكية مؤخرا أن إدارة
الطريان الفيدرايل األمريكية منحت موافقتها عىل
استخدام الطائرة بوينج « 737ماكس  »8ألغراض
تجارية .وتعترب الرشكة حاليا يف املراحل النهائية
لالستعداد لتسليم الطائرة لعمالئها خالل الشهور
القليللة القادمة.
وللحصول عىل موافقة إدارة الطريان الفيدرايل
األمريكية تعهدت رشكة بوينج بتطبيق برنامج
اختباري شامل بدأ بالفعل منذ عام تقريبا ،وجرى
تطبيقه عىل أربع طائرات ،باإلضافة إىل االختبارات
األرضية واملختربية .وعقب عملية املوافقة منحت
إدارة الطريان الفيدرايل األمريكية رشكة بوينج
«شهادة معدلة» Amended Type Certificate
للطائرة بوينج « 727ماكس  »8التي تثبت استيفاء
تصميم الطائرة للوائح وقوانني الطريان املعمول بها،
وأن الطائرة مضمونة من حيث األمن والسالمة
وميكن االعتامد عليها.
ورصح كيث ليفركون ،نائب رئيس رشكة بوينج
ومديرها العام املسؤول عن برنامج الطائرة 737
«ماكس» وطائرات بوينج التجارية ،بأن «موافقة
إدارة الطريان الفيدرايل األمريكية تعترب شهادة
حقيقية عىل تفاين الرشكة والتزامها طوال عملية
تصنيع الطائرة املذكورة ،بدءا من عملية التصميم

وحتى اختبارات الطريان .ويتطلع فريق «رنتون»
لدى الرشكة إىل تحقيق أقىص درجات الكفاءة
واالعتامدية والتصميم لتلبية متطلبات عمالئها
الذي سيبدأون يف استالم الطائرة بوينج  737ماكس
خالل الشهور القليلة القادمة».
ومن الجدير بالذكر أن الطائرة بوينج « 727ماكس
 »8هي األوىل ضمن عائلة الطائرات التي سيتم
تطويرها ،وتتميز الطائرة بقدرتها عىل تلبية
متطلبات العمالء وحاجة السوق إىل الطائرات
ذات املمر الواحد .وتتميز الطائرة بقلة استهالكها
للوقود ،باإلضافة إىل قلة انبعاثاتها الكربونية بنسبة
 14%أقل من نظرياتها الحالية ذات املمر الواحد
األقل استهالكا للوقود.
وقد جرى تصميم عائلة الطائرة بوينج  727ماكس
بحيث تحقق األداء األمثل ،عالوة عىل املرونة
والكفاءة ،كام تتميز بانخفاض التكاليف مقابل كل
مقعد ،عالوة عىل مداها الطويل الذي يسمح بفتح
خطوط طريان جديدة يف عامل الطائرات ذات املمر
الواحد .ومن املقرر أن تسري الطائرة بوينج ماكس 7
األصغر حجام واألكرب من حيث السعة عىل خطى
الطائرة بوينح ماكس  8وماكس  9يف عام ،2019
فيام تتواصل الدراسات واملشاورات مع عمالء
الرشكة حول إمكانية التوسع يف إنتاج هذه العائلة.

ومن الجدير بالذكر أن الطائرة بوينج ماكس 8
تستخدم أحدث املحركات CFM International
 LEAP-1Bوأحدث التقنيات املستخدمة يف تصنيع
الجوانح ،عالوة عىل مظاهر التطوير األخرى التي
تساهم يف رفع مستوى الكفاءة واالعتامدية وراحة
الركاب يف عامل الطائرات ذات املمر الواحد .مثة
تقارير تؤكد أن هذه الطائرة هي األرسع مبيعا
يف تاريخ رشكة بوينج عىل اإلطالق ،حيث حصلت
الرشكة عىل أكرث من  3,699طلب رشاء من 83
عميل عىل مستوى العامل حتى اآلن.
بيانات أساسية عن الطائرة بوينج  737ماكس
تعترب الطائرة بوينج  737ماكس هي النسخة
الجديدة من عائلة البوينج  737التي قامت
رشكة بوينج بتطويرها ،النسخة الجديدة املتطورة
من عائلة بوينج  737الجيل الجديد ستكون الجيل
الرابع يف عائالت بوينج  ،737التغيري األسايس
يف املاكس هو اإلستعامل األوسع واألكرث كفاءة
ملحركات ليب -1يب  ،كام أن جسم الطائرة سيحصل
أيضا عىل بعض التعديالت ،ومن املقرر أن تطري
البوينج 7377ماكس ألول مرة يف عام ، 2017
وستكون قد مرت  50سنة بعد أول طريان للبوينج
 ، 737يف ديسمرب  20133تلقت رشكة بوينج 1700
طلبية لطائرة املاكس .
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صندوق الوطن..نماذج وطنية مشرفة،
وفي انتظار البقية!

بقلم  :سامي الريامي
كاتب وصحفي

االمارات زاخرة بنماذج وفية
ومخلصة من التجار ،ورجال المال
واالعمال ،الذين يتحلون بحس
المسؤولية الوطنية ،ويبذلون
جهوداً جبارة في سبيل تنمية
المجتمع ،ويقفون صفاً واحدا
لدعم جهود الدولة في
االهتمام باالنسان االماراتي
وتوفير كافة التسهيالت له
لحياة راقية مناسبة..

هذه النامذج الوفية بدت واضحة يف انشاء
صندوق الوطن ،الذي تك َّون مببادرة ذاتية من
مجموعة من رجال االعامل بهدف تقديم الدعم
لبناء الكفاءات الوطنية الشابة ،وإعداد وتأهيل
أبناء الوطن ملواجهة التحديات املستقبلية ،هذه
املبادرة خرجت منهم ،دون اي تدخل حكومي،
فقط هو شعور باملسؤولية الوطنية ،ورغبة
صادقة يف رد جزء بسيط من جميل هذا الوطن،
فأنشأوا الصندوق ،وساهموا بأموالهم فيه ،بل ان
بعضهم أوقف بناية تجارية لدعم هذا الصندوق،
ودعم اهدافه املرتكزة لصالح شباب االمارات..
هي بادرة طيبة ،ومبادرة مرشفة ،وهؤالء التجار
الذين أسسوا الصندوق يستحقون كل شكر
وتقدير واحرتام ،فالوطن يستحق منهم ومنا
الكثري ،وما قدمه لنا الميكن حرصه ،او قياسه،
ويكفي اننا جميعا نعيش تحت ظل هذا الوطن
يف امن وأمان واستقرار ،ال نشعر بخوف ،وال
يساورنا القلق ،بينام هناك رجال يسهرون الليل
ويبذلون الجهود ،ويضحون بأعامرهم وراحتهم،
داخل الدولة وخارجها ،دون ان نشعر بهم ،فقط
يك نعيش نحن وابناء االمارات يف خري وامن..
واستحرض سموه حديث املغفور له بإذن الله
تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب
الله ثراه ،عند لقائه رجال األعامل يف الدولة،
وحثه إياهم عىل تقديم العون ومساعدة فئات
املجتمع ومؤسساته.
كل مانتمناه اليوم أن تكون هذه مناذج وطنية
من رجال األعامل أسوة حسنة للبقية ،وان يحرك
تحركهم  مشاعر اآلخرين من التجار ورجال
االعامل للتربع لصندوق الوطن ،الذي ال يطلب
رقامً خيالياً أو كبريا ً ،بل يكفيه لو خصص كل
تاجر ولو  1%من عائد تجارته ،ليكون قدوة
أمام أبنائه وبقية أفراد املجتمع ،ويستطيع بذلك
ان يصنع فرقاً كبريا ً ،ويساهم يف تطوير شباب
وطنه ومتكينهم من خالل املشاريع املبتكرة التي
سيرشف عليها صندوق الوطن لدعم وتأهيل
الشباب..
عدد التجار الذين أنشأوا وساهموا يف صندوق
الوطن اىل اليوم ،قليل جدا ً ،اذا ما قورنوا
بالعدداالجاميل لتجار االمارات ،ما يجعلنا نتسائل

عن البقية ،اين هم؟ ملاذا ال نراهم وال نسمع
عنهم ،وال نرى أثرهم يف اي مبادرات وطنية او
مجتمعية ،ملاذا يرصون عىل األخذ ويتجاهلون
العطاء ،مع انهم جميعاً يعلمون انه لوال هذا
الوطن وقادته ورموزه ملا أصبحوا يوماً تجارا ً ،وملا
دخلوا عامل املال واالعامل من اي باب ،وليس رسا ً
ابدا ً اذا قلنا انه اليوجد تاجر واحد يف االمارات
استطاع بناء ثروته بنفسه ،دون دعم او مساعدة
من الحكومة او شيوخ هذه الدولة ،ال يوجد ابدا ً.
عدد األثرياء يف اإلمارات يبلغ أكرث من  72ألف
ثري ،وهم يدركون أن هذا الخري جاءهم من خري
هذا البلد وسياساته االقتصادية املرنة ،فلو ساهم
 25%من هؤالء األثرياء عىل اقل تقدير ،مببلغ
مليون درهم للصندوق يف السنة ،فسنتمكن من
جمع  18مليار درهم سنوياً ،ولو تم وضعها يف
استثامر بربح  ،5%سيكون مقدار الربح 900
مليون درهم يف السنة ،وال شك ان هذا املبلغ
سيساهم بشكل فاعل يف رعاية الطاقات الشابة
واملوهوبة ،وسيعمل عىل تطوير كفاءتها مبا
يسهم يف تعزيز مسرية الدولة..
مازالت االبواب مفتوحة للجميع لالنضامم لهذا
الصندوق ،ورد جزء بسيط من جميل هذا الوطن
عليهم ،خاصة ان صندوق الوطن يتبع سياسة
مفتوحة أمام التجار ملن يرغب يف التربع وتقديم
مبالغ لدعم الشباب ،فشكرا ً ملن ساهم ،وشكرا
ملن سيساهم ،وال عزاء ملن يبخل عىل وطنه
واهله ومجتمعه..
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شركة "نكستر سيستم" تختار نظام المالحة بالقصور
الذاتي "أدفانس فيجا" من إنتاج شركة iXblue
من المقرر أن تؤمن شركة  ،iXblueالشركة الصناعية الفرنسية المعروفة بأنظمتها المالحية وأنظمة التصويب،
 27نظاما من أنظمة المالحة بالقصور الذاتي ( )Inertial Navigation Systemل «مجموعة  »KNDلنصب وتصويب
مدافع الهاون (الهاوتزر) لديها من عيار  155ملليمترا.

ويأيت اختيار سلسلة أنظمة املالحة بالقصور الذايت
من نوع “أدفانس” من إنتاج رشكة  iXblueلتسليح
أنظمة مدافع الهاون (الهاوتزر) التي تصنعها رشكة
“نكسرت سيستم” نتيجة طبيعية للرشاكة القامئة
بني الرشكتني .ومن الجدير بالذكر أن رشكة iXblue
تقوم بالفعل بتجهيز مدفاع املدفعية  105LG1من
عيار  155ملليمرتا التي تنتجها الرشكة الفرنسية.
ويعتمد نظام املالحة بالقصور الذايت من سلسلة
“أدفانس” ،املخصص للتطبيقات العسكرية الربية،
عىل تقنية املدوار الذي يعمل باأللياف البرصية من
إنتاج رشكة  iXblueوهو النظام الذي يتميز بقدرته
عىل العمل يف األجواء القاسية التي يتعذر معها
استخدام نظام “ ”GPSللحصول عىل املعلومات
الالزمة .وتحرص رشكة  iXblueعىل إنتاج مجموعة
كبرية من أنظمة املالحة التي تلبي متطلبات عدد
كبري من االستخدامات العسكرية الربية ،بدءا من
مالحة املركبات (بلو فورس) ،وانتهاءا مبتطلبات

املركبات املدرعة والعسكرية.
ورصح أوليفييه سريفانتس ،نائب رئيس مجلس
إدارة رشكة  iXblueلشؤون املبيعات والتسويق،
بأن “الرشكة تشعر باالمتنان الشديد لرشكة “نكسرت
سيستم” بفضل هذا القرار الذي يؤكد جودة
أنظمة املالحة الذاتية فيام بتعلق مبستوى األداء
واالعتامدية وتكاليف الدورة الحياتية للمنتج
واملرونة .كام يعكس هذا النجاح أيضا القيم
واملبادئ األساسية التي أرستها رشكة  iXblueوالتي
تقوم عىل االبتكار والتميز واالتلتزام الشديد تجاه
عمالئها .وتفخر الرشكة بتجهيز واحد من أهم
أنظمة املدفعية يف األسواق العاملية اليوم”.
كام يؤكد هذا العقد مكانة رشكة  iXblueكرشيك
رئييس مع الرشكات العاملية الكربى العاملة يف
قطاع األرايض العسكرية ،كام يعزز أيضا الريادة
التكنولوجية التي تتمتع بها الرشكة الفرنسية،
بدليل أنظمة املالحة بالقصور الذايت “أدفانس”

التي توجد يف الخدمة يف صفوف القوات املسلحة
يف جميع أنحاء العامل اليوم .كام أن نظامها
املالحي من سلسلة “مارينز” يخدم أكرث من 35
سالح للبحرية عىل مستوى العامل اليوم.
ومن الجدير بالذكر أن رشكة  iXblueتؤمن
أنظمة املالحة بالقصور الذايت MIL-STD
الالزمة لقاذفات املدفعية وأجهزة الرادار واألبراج
املدرعة .وبوجود مجموعة منتجات “أدفانس”
تقدم رشكة  iXBlueأنظمة مالحة ذاتية متخصصة
الستخدامات الدفاع الربي .كام تتمتع رشكة
 iXBlueبخربة طويلة يف مجال تقنية املستشعر
املدوار ( الذي يستخدم األلياف البرصية fibre-
 ،)optic gyroscope (FOGاألمر الذي يؤمن
إمكانية الحصول عىل صفقات مغرية للغاية
مع قلة تكاليف الصيانة .وتتميز أنظمة املالحة
الذاتية “أدفانس” بقدرتها عىل األداء حتى يف
حالة انعدام إمكانية استخدام “جي يب إس”،
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وهي ميزة أساسية ورضورية بالنسبة إىل أنشطة
تعقب القوات املعادية (بلو فورس) كام تتميز تلك
األنظمة بالدقة املتناهية التي متكن مستخدميها
من حساب إحداثيات الهدف لكل دقة  ،ومن ثم
إرسالها عرب الشبكات التكتيكية إىل القاذفات أرض
– أرض (مثل مدافع الهاوتزر والهاون وراجامت
الصواريخ) أو املنصات جو – أرض (مثل الطائرات
املروحية والطائرات الهجومية) وإىل الجيل الجديد
من راجامت الصواريخ البعيدة املدى.
وتقدم رشكة  ،iXBlueوهي رشكة عاملية رائدة
يف مجال أنظمة املالحة وتحديد املواقع70 ،
وحدة من نظام “مارينز”  M7لتجهيز  35سفينة
سطح وغواصة كربى تابعة لسالح البحرية املليك
الربيطاين ،وذلك يف إطار “برنامج بوصلة املالحة”
Navigation Compass Program
وتأيت القرارت الخاصة بتجهيز حاملة الطائرات
من طراز “كوين إليزابيث” والغواصة الرابعة
من طراز “آستيوت” ذات الدفع النووي بنظام
املالحة بالقصور الذايت الذي يُطلق عليه “مارينز”
وتقدمه رشكة  ،iBlueيف إطار الخطوات األوىل
التي تتخذها وزارة الدفاع يف اململكة املتحدة نحو
تبني تقنية املستشعر املدوار باأللياف الزجاجية)
التي تقدمها رشكة  iXBlueومبوجب عقد مدته
 5سنوات حصلت عليه رشكة لوكهيد مارتن (يو
كيه)  ،وهي الرشيك االسرتاتيجي لرشكة ،iXBlue

شركة  ،iXBlueشركة
عالمية رائدة في
مجال أنظمة المالحة
وتحديد المواقع،
وتؤمن أنظمة المالحة
بالقصور الذاتي
الالزمة لقاذفات
المدفعية وأجهزة
الرادار واألبراج المدرعة
تسعى وزارة الدفاع الربيطانية إىل تطبيق تقنية
 iXBlueالتي ال تُضاهى للمالحة بالقصور الذايت.
ومن املقرر أن تحل أنظمة املالحة بالقصور الذايت
 MARINS M7 INSمحل أنظمة املدوار القدمية
عىل سفن البحرية امللكية الربيطانية التي تتضمن
فرقاطات  Type 23وغواصات وسفن كاسحة
لأللغام من طراز “هنت” و “سانداون” .وسيتم
دمجها بواسطة رشكة لوكهيد مارتن (بريطانيا) يف
إطار نظام البوصلة املثبت عىل سطح هذه السفن.
رصح السيد روبرت كرمير ،نائب الرئيس لرشكة

لوكهيد مارتن يو كيه إنتجريتد سيستمز  ،قائالً
“أجرينا تقييماً مفصالً لكل الرشكاء املحتملني
واملتوافرين وكذلك لتقنياتهم املقرتحة .وعن
طريق الفهم الدقيق لتطلعات البحرية امللكية
وتقدير ما لديهم من رؤى حول املوردين الرواد يف
القطاع ،يتضح جل ًيا أن حلول  iXBlueهي األنسب
لتلبية االحتياجات فيام يتعلق باألداء والقدرات
والتكاليف”.
فتعترب عائلة املستشعر املدوار باأللياف الزجاجية
لنظام املالحة بالقصور الذايت) من الطراز العسكري
(مناذج  M3و  M5و  )M7هي أحدث اإلضافات
التي انضمت ملجموعة املنتجات البحرية التي
تقدمها  .iXBlueفهي تحقق أدا ًء متمي ًزا وموثوقية
غري مسبوقة ليك تلبي احتياجات أكرث النظم
البحرية تطل ًبا .كام يعترب منوذج MARINS M7
أفضل نظم املالحة بالقصور الذايت املتوفرة يف
السوق ،وذلك مبا يقدمه من درجة انحراف أقل
من  1نيوتن مرت لكل  72ساعة من املالحة عىل
السطح  GNSS-deniedأو املالحة يف الغواصات
الغاطسة.
إن هذا العقد املهم يفتح آفاقًا مرشقة لرشكة
 iXBlueيف مجال حلول القصور الذايت العسكرية
ويعزز من الريادة التقنية لهذه الرشكة الفرنسية
عالية التقنية.
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استمرار نجاح تجارب تحميل صواريخ
بريمستون على طائرة يوروفايتر تايفون
قامت شركة بي ( )BAE Systemsفي موقعها في وارتون ،النكشاير
بإنجاز سلسلة أخرى ناجحة من تجارب الطيران لطائرات يوروفايتر تايفون
المحملة بصواريخ بريمستون ( )Brimstoneجو  -أرض منخفضة األضرار
الجانبية ،عالية الدقة من إنتاج (.)MBDA

وتع ّد تلك التجارب جزءا ً من أعامل التطوير
املستمرة للمرحلة  )P3E( 3من حزمة تعزيز
طائرات تايفون ،والتي ستوفر أيضاً مزيدا ً من
التحديثات ألجهزة االستشعار ونظام املهامت
كجزء من مرشوع سنتوريون ،CENTURION
وهو برنامج يرمي لضامن التحول السلس يف
نقل قدرات طائرات تورنادو إىل طائرات تايفون
التابعة لسالح الجو املليك الربيطاين بحلول
نهاية عام .2018
وقد أجريت التجارب باستخدام طائرة اإلنتاج
املجهزة يف اململكة املتحدة تايفون ،IPA6
وشكلت جزءا ً من املرشوع الذي يهدف لجمع
البيانات الجوية عن هذا السالح وتوسيع
قدرات مغلف النقل .ومن املقرر اآلن إجراء
تجارب إطالق النار يف وقت الحق من هذا العام
الختبار فعالية هذا السالح يف السيناريوهات

التشغيلية.
هذا وتعترب تجارب الطريان مرحلة هامة يف
برنامج الدمج بعد االنتهاء من التجارب األرضية
وتجارب الطريان األولية يف العام املايض ،وقد
تم تنفيذ تجارب الطريان بشكل جزيئ من خالل
نهج فريق االختبار املشرتك ( )CTTمع مشاركة
طيارين من الرسب  )R( 41التابع لسالح الجو
املليك الربيطاين ( اختبار سالح الجو املليك
الربيطاين ورسب التقييم) .ويف ما مجموعه
نحو  40تجربة لدمج صواريخ برميستون عىل
طائرة تايفون ،حلّقت الطائرة محملة بأربعة
صواريخ متقدمة متوسطة املدى جو  -جو
 ،AMRAAMواثنني من الصواريخ املتقدمة
قصرية املدى جو  -جو  ،ASRAAMواثنتني من
القنابل املوجهة بالليزر ونظام تحديد املواقع
عرب األقامر االصطناعية من طراز بيفواي 4

( )Paveway IVوقاذفني يحتوي كل منهام عىل
ثالثة صواريخ برميستون .وقد تم تنفيذ مثانية
من أصل  40طلعة جوية من قبل الرسب 41
(.)R
وقال ستيف فورموسو ،رئيس مهامت االختبار
التجريبي يف قطاع املعلومات واملعدات
الجوية العسكرية لدى يب أيه إي سيستمز:
«لقد تضمنت هذه السلسلة من تجارب
الطريان رحالت جمع البيانات الجوية ()ADG
الختبار أثر إضافة صواريخ برميستون وغريها
من األسلحة واملعدات عىل برمجيات نظام
التحكم يف الطريان ومدى تفاعلها معها .وقد
كانت النتائج ممتازة حيث متكن الطيارون من
املحافظة عىل القدرة عىل املناورة بالرغم من
حملهم لشحنة ثقيلة من األسلحة.
سيتم تحليل النتائج التفصيلية لهذه التجارب
وإجراء املزيد من االختبارات قبل إجراء تجارب
اطالق الذخرية الحية .ويتميز صاروخ برميستون
بانخفاض األرضار الجانبية كام يوفر لطيار
التايفون القدرة عىل مهاجمة األهداف التي
تتحرك برسعة بشكل دقيق ومن عىل بعد مام
يعزز قدرات الجو  -سطح الخاصة بالطائرة».
وأضاف جيمس ماكالفلني ،مدير تسليم عقود
تحسينات املرحلة  3من طائرة تايفون لدى يب
أيه إي سيستمز« :نحن نحقق نجاحات كبرية
يف مجال تطوير طائرة تايفون وميكننا بوضوح
مالحظة فوائد نهج فريق االختبار املشرتك.
لقد أدى العمل املتفاين لفريقنا والرشكات
الرشيكة إىل ضامن قدرتنا عىل إجراء عدد كبري
من تجارب الطريان يف فرتة قصرية من الزمن،
وإرشاك سالح الجو املليك يف تلك العملية
والوصول ملراحل هامة يف إطار برنامج تكامل
ودمج صواريخ برميستون».
ويتم برنامج اختبارات الطريان لصواريخ
برميستون بالتزامن مع برامج تطوير طائرة
تايفون الجارية من خالل تزويدها بأسلحة
النيزك ميتيور ( )Meteorوظل العاصفة ستورم
شادو  ،Storm Shadowوالتي تشكل جزءا ً
من املرحلة  )P2E( 2من حزمة تعزيز طائرات
تايفون املقرر تسليمها ووضعها يف الخدمة يف
عام .2018
تم تصميم نهج فريق االختبار املشرتك ()CTT
للسامح للرسب  )R( 41باملشاركة يف النسخ
األوىل من عمليات التحديث املخطط لها،
وتوفري املقرتحات والتغذية املرتدة التي ميكن
تقييمها وأعادة تنفيذها مبارشة يف عمليات
التصميم ،وضامن أن يلبي املنتج النهايئ
متطلبات سالح الجو املليك.
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المثالية االيرانية وحقيقتها

بقلم  :د.سلطان النعيمي
كاتب وأكاديمي إماراتي

دالالت لفظ "المثالية" يعطينا
دائماً جانب إيجابياً لها ،ولو
أننا مع القارئ نعود بالتاريخ
الى بداية الثورة االيرانية عام
1979م وقبل أن تظهر مالمح
تطبيقاتها لكنا استبشرنا خيراً
بها ،ولكن وبعد تقادم هذه
السنوات وتجلي سلوكيات
النظام االيراني في المنطقة
نتساءل مع القارئ عن أية مثالية
يتحدث عنها النظام االيراني؟

تجسدت املثالية بعد ثورة عام 1979م ووصول
التيار الديني للسلطة يف رضورة الرتويج لنظام
الجمهورية اإلسالمية وخلق مناذج له يف املنطقة
وبالتايل تصبح إيران وفق منظومته التي جاءت
بعد فرتة الشاه لتحقق املثالية اإلسالمية وظهور
إيران بوصفها الدولة املثالية التي البد أن تحذو
حذوها بقية الدول األخرى.
وبالتايل فإن هدف النظام اإليراين وفق ما هو
عليه اآلن وسيطرة التيار األصويل عىل مفاصله
هو الهيمنة اإلسالمية و العاملية اإلسالمية بنظام
عاملي إسالمي يخدم مصالحة وتوجهاته وليس
تلك املثالية التي تفرز عن عالقات سليمة مع
بقية الدول ذلك ألن أدوات الوصول اىل العاملية
اإلسالمية إفرازاتها واضحة لدى العيان.
يعزز هذه النظرة املرتكز التاريخي الذي يدفع
هذا الفكر إىل امليض قدماً يف التواصل مع بعض
القوى واملليشيات سواء وفق توجهات مذهبية أو
جامعات إسالمية بشكل عام من منطلق املثالية
التي يسعى لها.
ال يعني ذلك أن النظام اإليراين بعيد عن الواقعية
والربجامتية فاملرشد اإليراين يقول”:نحن نؤيد
بشكل كامل املثالية وكذلك الحال بالنسبة للنظرة
الواقعية...غري أن الواقعية يجب أن ال تجعلنا
بعيدين عن أهدافنا بل يجب أن تكون ُسل ًم
لنقرتب من تلك األهداف”.
يتجىل ذلك بوضوح يف طريقة تعاطي النظام
اإليراين مع مجموعة  5+1والوصول إىل االتفاق
النووي .فاملثالية كانت تقود النظام اإليراين
للوصول إىل السالح النووي ولكن الواقعية فرضت
عليه عدم الوصول إىل تلك املثالية ،ولعل واقعيته
يف ذلك وحصوله عىل مكتسبات واحتفاظه
بالربنامج النووي والتخصيب يجعلها ُسلم للوصول
إىل املثالية رمبا يف املستقبل.
ظهور إيران كقوة إقليمية كربى يف املنطقة
واعتبارها مفتاح لحل األزمات يف املنطقة “مثالية”
يسعى لها النظام اإليراين الذي يضفي عىل ذلك
بُعد ديني بحكم منطلقاته لتحقيق تلك املثالية.
هذا األمر وقراءته للمنطقة والدول العربية
عىل أنها ليست متناغمة فيام بينها وبالتايل من
الصعوبة تناغم مواقفها حيال مامرسات النظام
اإليراين ،يجعل هذا األخري يستمر يف سياساته
والتدخل ،يساعده أيضاً وجود ميليشيات وأذرع له

يف املنطقة أصبحت مؤثرة يف دولها مثلام هو الحال
يف لبنان والعراق وسوريا.
“قبول طهران بأن ثورتها شأن داخيل
وغري قابلة للتصدير إىل الدول العربية” ،هي عبارة
جاءت يف حديث وزير الدولة للشؤون الخارجية
الدكتور أنور قرقاش وهي ترجمة لألسس الواقعية
لدول مجلس التعاون الخليجي يف تعاملها مع
النظام اإليراين .ما أصداء ذلك عىل الطرف اآلخر
ورغبته يف التعامل مع ذلك األمر بجدية؟
دعوة للقارئ للتمعن واسقاط ما يف السطور
القادمة عىل توقعاته املستقبلية بني الواقعية
الخليجية ومثالية النظام االيراين وتطبيقاتها عىل
أرض الواقع“ .فبعد وفاة الخميني وإعادة النظر
يف الدستور ،اجتمع أعضاء املجلس األعىل لألمن
القومي برئاسة هاشمي رفسنجاين وتوصلوا إىل
نتيجة مفادها ،أن نظام الجمهورية اإلسالمية
يف إيران لن يدوم بدون توسيع نطاق الثورة
اإلسالمية خارج حدود إيران .ووفق لذلك سار
راسمو السياسة الخارجية اإليرانية باتجاه وضع
إيران بوصفها “أم لألوطان اإلسالمية” ليك تتمكن
من أن تصبح مركز وقاعدة للحركات اإلسالمية
والتي يتوجب دعمها ماديا ومعنويا ليك تتمكن
من الوصول إىل السلطة وهو ما سيحقق دميومة
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
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أضواء على األسلحة الدفاعية
لشركة «نوثروب جرومان»

عرضت شركة «نوثروب جرومان» مجموعة من األسلحة
الدفاعية الرئيسية خالل «ندوة القوات األممية» Global Force
 Symposiumالتي نظمتها رابطة الجيش األمريكي مؤخرا.
ورصح بوب ماكيليب ،رئيس املديرين التنفيذيني
برشكة نورثروب جرومان ،بأن «ندوة القوات
األممية» التي نظمتها رابطة الجيش األمرييك
مؤخرا منحت الحكومة األمريكية والصناعة
األمريكية فرصة عظيمة ملواجهة التحديات وتعزيز
ملكات االبتكار ومواصلة الرشاكات حول كيفية
تحقيق قصب السبق عىل أعدائنا املحتملني».
وخالل العرض سلطت رشكة نورثروب جرومان
الضوء عىل مجموعة كبرية من األسلحة التي متنح

القوات األمريكية السبق والتفوق عىل خصومها،
ودعم درجة استعداد القوات األمريكية لخوض
املعارك املتعددة املجاالت .وتشمل تلك األسلحة
عائلة برامج الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي
وبرامج القيادة والسيطرة مثل النظام املضاد
للصواريخ واملدفعية ومدافع الهاون (املورتر)
ونظام قيادة معارك الدفاع الصاروخي والدفاع
الجوي املتكامل واملحطة األرضية التكتيكية
املشرتكة وقد جرى تصميم تلك الربامج وتطويرها

بهدف مواجهة مجموعة التهديدات املختلفة
التي تواجهها القوات الربية األمريكية ،بدءا من
األنظمة االملضادة للصواريخ واملدفعية ومدافع
الهاون (املورتر)  ،RAMمرورا بالطائرات النفاثة
والطائرات املروحية ،وانتهاء بالصواريخ الباليستية.
ويضم النظام املضاد للصواريخ واملدفعية ومدافع
الهاون (املورتر) أنظمة استشعار قطع املدفعية
امليدانية والدفاع الجوي الحالية وأحدث نظام
تجاري لإلنذار وصاروخاً اعرتاضياً طوره سالح
البحرية األمرييك لحامية املقاتالت الحربية
املتمركزة عىل الخطوط األمامية ضد النريان املعادية
غري املبارشة .وقد تم نرش النظام املضاد للصواريخ
واملدفعية ومدافع الهاون (املورتر) أنظمة استشعار
املدفعية امليدانية والدفاع الجوي الحالية داخل
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املنشآت العسكرية الرئيسية يف عام  ،2006وذلك
بهدف املساعدة يف حامية القوات األمريكية
وقوات التحالف ضد أي هجوم مبدافع الهاون
(املورتر) والصواريخ .ويستخدم النظام أنظمة
االستشعار وأنظمة القيادة والسيطرة وأنظمة
التخيل  visualisation toolsمن أجل رصد
التهديدات القادمة وتحديد مصادرها .ومبجرد
نجاح النظام املضاد للصواريخ واملدفعية ومدافع
الهاون (املورتر) يف تأكيد الخطر يقوم نظام القيادة
والسيطرة بتحذير الجنود ،وتأمني معلومات
تفصيلية للصاروخ االعرتايض لتدمري الصاروخ
املعادي القادم ،ومترير املعلومات الخاصة بنقطة
املصدر ونقطة االرتطام إىل األنظمة وأنظمة
االستشعار األخرى.
ويعترب نظام قيادة معارك الدفاع الصاروخي
والدفاع الجوي املتكامل ( )IBCSنظاما للقيادة
والسيطرة ( )C2تم تطويره إلعطاء صورة أحادية
واضحة لساحة القتال ،األمر الذي يعزز إىل
حد كبري قدرة الطائرات والصواريخ عىل رصد
وتتبع الهدف املعادي ،باإلضافة إىل تعزيز قدرة
القادة العسكريني وأنظمة الدفاع الجوي عىل
اتخاذ قرارات حاسمة خالل ثوان معدودة .كام
ميكن هذا النظام القادة العسكريني من تشكيل
أنظمتهم وأنظمة استشعارهم وأسلحتهم مبا
يلبي متطلبات املهام والبيئات املختلفة وقواعد
االشتباك بصورة غري مسبوقة.
عالوة عىل ذلك ،يعمل نظام قيادة معارك
الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي املتكامل
عىل تأمني مناطق أوسع وأشمل للرقابة عالوة
عىل تأمني حامية أكرب عن طريق النفاعل مع
أنظمة االستشعار والصواريخ االعرتاضية بدال
من االكتفاء بالربط فيام بينها .ويأيت هذا النظام
ليستبدل سبعة أنظمة قدمية للقيادة والسيطرة
 C2 systemsبأنظمة قيبادة وسيطرة تعتمد
عىل الشبكات  ،net-centric C2وذلك بهدف
تقليص أسباب الفشل وزيادة نسبة املرونة عند
نرش األسلحة األصغر حجام .كام يضع النظام
املذكور أيضا خطة قياسية لكافة القوات مبا
مينع تضارب االحتياجات اللوجستية املتعددة
ويؤدي إىل تغيري الربامج التدريبية ،كام يسمح
بدمج أنظمة االستشعار وأنظمة التسلح الحالية
واملستقبلية وعمليات التطوير بأقل التكاليف.
كام يؤمن النظام وسيلة مناسبة لربط األنظمة
املكملة وأنظمة التحالف إلقامة دفاع صاروخي
تعاوين مشرتك.
وبالرغم من وضوح الهدف فيام يتعلق باملحطة
األرضية التكتيكية املشرتكة ،ويتلخص يف استقبال
وتجهيز وبث املعلومات املتواصلة غري املبارشة
املتعلقة بأنظمة االستشعار العاملة باألشعة تحت

الحمراء حول عمليات إطالق الصواريخ الباليستية
التكتيكية )tactical ballistic missile (TBM
وأي تطورات مهمة أخرى بهدف تحذير وتنبيه
وتوجيه شبكات االتصاالت التكتيكية واالسرتاتيجية
امليدانية .وتؤدي هذه املنظومة إىل تقليل مخاطر
االعتامد عىل االتصاالت البعيدة long haul
 communicationsبدرجة كبرية ،وهي املعلومات
التي يتم استخدامها يف تحذير القوات العملياتية
ضد أي هجامت صاروخية.
كام تم أيضا عرض املركبة الربية  Hellhoundالتي
تجمع بني أحدث االبتكارات التكنولوجية الخاصة
بأوساط سباق السيارات وأحدث التقنيات الجديدة
الخاصة بأنظمة التسلح واألنظمة اإللكرتونية من
أجل تأمني منصة تتمتع بدرجة عالية من املرونة
وخفة الحركة لخدمة القوات الخفيفة التابعة
للقوات الربية .كام تتمتع املركبة بقدرات غري
مسبوقة عىل صعيد توليد الطاقة ،وتؤمن الدعم
الالزم لألنظمة املحمولة واألجهزة واملعدات
واملهامت الخارجية األخرى.
ومن الجدير بالذكر أن املركبة الربية Hellhound
تتميز بقدرتها عىل مواجهة التحديدات املتعددة
التي تواجهها القوات الربية اليوم ،كام جرى تصميم
املركبة بهدف تعظيم قدرتها عىل السري فوق
الطرق الوعرة غري املمهدة بهدف استعادة ميزة
القدرة عىل املناورة وتأمني الحامية الالزمة عن
طريق الرسعة وخفة الحركة وتأمني الحامية ضد
مصادر الخطر األخرى مثل القنابل املزروعة عىل
جانبي الطريق أو العبوات البدائية الناسفة.
ويجسد نظام «جاردريل»  Guardrailاملجوقل

لجمع املعلومات االستخباراتية حول اإلشارات
 signals intelligence (SIGINT) systemأكرث
من  45عاما من الخربة والنجاح يف تزويد القادة
العسكريني مبعلومات استخباراتية شبه فورية
وبيانات جيو -مكانية دقيقة ومعلومات متواصلة
حول التسديد عىل الهدف.
ومن الجدير بالذكر أن عددا كبريا من هذه األنظمة
يجسد خربة رشكة نورثروب جرومان الطويلة يف
مجال القيادة والسيطرة واالتصاالت والحاسبات
اآللية وجمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة
واالستطالع ( )C4ISRكام تعترب رشكة نورثروب
جرومان إحدى الرشكات العاملية الرائدة يف مجال
تطوير أنظمة ( )C4ISRاملتطورة املأمونة التي
تتيح ملستخدميها إمكانية التواصل فيام بينهم
وتبادل املعلومات والتعاون والترصف عىل جناح
الرسعة.
ورشكة نورثروب جرومان عبارة عن تكتل
للصناعات الجوية والعسكرية نشأت عن رشاء
رشكة جرومان من قبل رشكة يف عام ، .1994
وتعترب رشكة نورثروب جرومان اليوم ثالث أكرب
مقاول للمعدات الدفاعية للجيش األمرييك ،وأكرب
منتج للقطع البحرية ،وهي الرشكة التي أنتجت كل
حامالت الطائرات األمريكية وعدد من الغواصات
النووية  .ويعمل يف الرشكة عىل امتداد فروعها
يف جميع أنحاء العامل أكرث من  123,000شخص.
وبلغت إيرادات الرشكة يف عام  2006أكرث من 30
مليار دوالر يف حني حققت أرباحاً صافية بلغت
نحو  1.6مليار دوالر.
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بــــارج..
الشركة الوطنية الرائدة لصناعة الذخائر
كقاعدة جديدة للتصنيع العسكري وتطوير الذخيرة وتصنيع وتأهيل
المنتجات ،والتي تضمن أعلى معايير السالمة والجودة من خالل
التشغيل اآللي والتصنيع مستخدمة أفضل الممارسات لتحقيق توقعات
العمالء على النطاق اإلقليمي والدولي .اعلنت شركة اإلمارات
للصناعات العسكرية «إديك» ومن خالل منصتها في معرض ومؤتمر
الدفاع الدولي (آيدكس) عن اطالق «بارج للذخائر».

تأسست الرشكة برؤية واضحة وقاعدة قوية
تحت مظلة رشكة اإلمارات لصناعات العسكرية
املنصة املتكاملة للصناعات العسكرية الوطنية،
والتي نسعى معها إىل تحقيق اسرتاتيجيات
تصنيعية تنافسية فعالة عىل املستوى اإلقليمي
والعاملي ،والعمل ضمن بيئة ترتكز عىل أفضل
املامرسات العاملية وأعىل معايري الجودة.
ومن خالل هذا التأسيس جاءت التطلعات
لتحقيق األهداف االسرتاتيجية املرجوة يف مجال
التصنيع العسكري الوطني من خالل إحداث

نقلة ملموسة يف قطاع تصنيع الذخائر بكافة
أنواعها ،باستخدام أحدث التقنيات واملختربات
املتخصصة يف خدمات الفحص واالختبار ذات
اإلمكانيات العالية.
رشكة «بارج للذخائر» تقدم خدمات ومنتجات
تصنيعية حيث ميكنها التعامل مع أنواع عدة
من الذخائر والصواريخ املنتهية الصالحية
من خالل منشأة التخلص اآلمن من الذخائر
التالفة :تفكيك الذخائر بأمان ،قطع املقذوف،
استخراج املواد املتفجرة من املقذوف،

التخلص من وقود الصواريخ ،التخلص من
القنابل الدخانية .ومنشأة الحرق :حرق املواد
املتفجرة ،ومعالجة الغازات الصادرة من
الحرق ،والتعامل مع النفايات ( فرز  ،تقطيع ،
تغليف ) .ويف منشأة إستخراج املتفجرات فيتم
إستخراج املواد املتفجرة من املقذوف (كميات
ذخائر كبرية) وتجميع املتفجرات وتعبئتها
وكذلك معالجة املياه امللوثة.
هذا باإلضافة لخدمات الفحص واالختبار
التي ميكن من خاللها فحص أنواع مختلفة
من الذخائر واملواد من منتجات مثل :قذائف
الهاون ( 60ملم  81 ،ملم 120 ،ملم) وقذائف
املدفعية (  155ملم ) وقذائف  40ملم (HV
 )& LVوالقنابل اليدوية والقنابل الدخانية
والقنابل الصوتية طلقات االشارة .كام تقوم
الرشكة بخدمات فحص وقياس الرسعة البدائية
للطلقت والتصوير فائق الرسعة وكذلك
اختبار األرينا .كام يتوفر فيها املخترب الكيميايئ،
وهومخترب معتمد و مرخص من قبل وزارة
الصحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة
ويحمل شهادة ايزو  .17025ويقدم الدعم
الفني ملتطلبات التصنيع كإجراء فحص الجودة
للمتفجرات واألصباغ ومختلف املواد الخام
واعتامدها وفقا ً للمعايري العاملية ،وفحص
جودة مكونات التجميع ،وجودة املتفجرات
املصنعة .هذا باإلضافة إىل التحليل البيئي
للمياه العادمة والرواسب الصلبة ،وإجراءات
البحث والتطوير للمنتجات الجديدة ،وغريها
من الخدمات املتخصصة.
باالضافة إىل توفر مخترب األشعة السينية،
وهو مخترب معتمد ومرخص من قبل الهيئة
اإلتحادية للرقابة النووية .بجهاز لينيور
اكسيلرييتور بقوة  MEV 9ويعترب من
أحدث املختربات ذات نفس الغرض والذي
باستطاعته أن يوفر الصور الرقمية لفحص
أجسام ومكونات الذخائر وكذلك إجراء
فحوصات الصفات ميكن لنظام التصوير هذا
إجراء فحص األشعة السينية ألنواع متعددة
من الذخائر كذخائر املدفعية وقنابل
الطائرات و الصورايخ .كام ميكن للمخترب
تقديم خدمات للقطاعات الصناعية األخرى
مثل فحص التوربينات والكتل املعدنية
الضخمة .يقدم مخترب األشعة السينية الدعم
الفني ملتطلبات التصنيع ويوفر درجة عالية
من النقاء والوضوح .وقدرات متميزة عىل
كشف العيوب الخارجية والداخلية للمنتج.
أيضا فحص جودة املتفجرات املصنعة والتأكد
من كثافة وثبات املتفجرات .البحث والتطوير
للمنتجات الجديدة.
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"مفاهيم استراتيجية :األسلوب
غير المباشر"

بقلم  :د .جون راندال باالرد
مدير كليات أبورتيونيتي العسكرية

عند النظر إلى التهديدات
المحتملة نجد من الضروري
أن يأخذ القادة االستراتيجيون
المعاصرون في االعتبار واحداً
من أخفى الجوانب في القوة
الدولية :األسلوب غير المباشر.
فاالستراتيجية تتعلق بالقوة،
والقوة ترتبط على نحو مباشر
بقدرة كل دولة على تركيز
مواردها ونشرها لكي تحقق
اآلثار المطلوبة مع مرور الوقت،
غير أن العديد من الدول تتصرف
بصورة غير مباشرة ،بحيث تخفي
أغراضها الحقيقية وتصرفاتها
عن قصد ،بل حتى إنها تتصرف
بطرق ترمي إلى خداع اآلخرين.

إن األمن الفعال يف عرصنا املعومل يتطلب قدرة
عىل التحليل والتقييم الناقد لعقلية الخصوم
القوميني ،وقد فعلت دولة اإلمارات العربية
املتحدة ذلك بإتقان يف املايض ،غري أن املفروض
بها أن تواصل شحذ مهاراتها يف هذا املجال يف
عامل ما يزال أكرث غموضاً.
غالباً ما ينظر إىل “صن تسو”عىل أنه أبو
االسرتاتيجية العسكرية الرشقية واألسلوب غري
املبارش ،وما تزال أفكاره حتى اليوم تهيمن عىل
التكتيكات الصينية واليابانية والكورية .وقد
اكتسبت األفكار املنسوبة إليه يف كتاب “فن
الحرب” شهرة متزايدة ،وكان لها أثر واضح يف
طرق ترصف الدول عىل املرسح العاملي .وما زال
كتابه يؤثر يف كثري من أساطني الثقافة والسياسات
واألعامل والحرب يف العامل .وكقاعدة عامة فإن
االسرتاتيجيات العسكرية الرشقية تركز غالباً عىل
األعامل الحربية الالمتامثلة والخدعة أكرث من
تركيز االسرتاتيجيات الغربية عليهام.
يفكر معظم الناس باألساليب غري املبارشة مبعنى
تكتييك؛ فالتكتيك هو تلك األعامل الرامية إىل
تحقيق أهداف مادية قصرية األجل كجزء من
اسرتاتيجية شاملة ،وخاصة فيام يتعلق بكيفية
استخدام األشخاص واملعدات ومنظومات
األسلحة وتوجيهها ضد األعداء .أما االسرتاتيجية
فهي تشري إىل توظيف جميع قدرات الدولة
املنسقة عن طريق القادة الوطنيني عىل املدى
البعيد ،ويشمل ذلك تخطيط القدرات وتطويرها
لتعزيز القوة الوطنية .ويكمن االختالف بينهام يف
اإلطار الزمني والنطاق ،ولكنهام ميكن أن يستفيدا
كثريا ً من األساليب البارعة غري املبارشة .وقد حذر
صن تسو من تركيز القوة يف أي مكان سوى
املكان والزمان الحاسمني .كام دافع عن فكرة
تخصيص الحد األدىن من القوة للجهود الثانوية،
مع زيادة املناورة إىل أقىص حد ،لجعل الخصم يف
وضع سيئ ،واملفاجأة بحيث يتم العمل يف وقت
أو مكان أو طريقة ال يكون الخصم مستعدا ً لها.
لقد أظهرت كل من روسيا وإيران يف وقتنا
الحايل براعة فعلية يف استخدام األساليب غري
املبارشة .فأعامل روسيا العسكرية يف أوكرانيا،
ومساعيها األقرب عهدا ً يف أوسيتيا الجنوبية وليبيا
تدل عىل االستخدام البارع ألفكار صن تسو ،كام

هو الحال أيضاً يف توسعة روسيا قاعدتها البحرية
يف طرطوس بسوريا ،لجعلها قادرة عىل استيعاب
مزيد من السفن .كام أن دعم إيران يف حربها
بالوكالة لحزب الله يف لبنان والحوثيني يف اليمن
وبعض الفصائل يف العراق ميثل منوذجاً ناجحاً من
العمل العسكري غري املبارش والخدعة يف تحقيق
أجندتها القومية .وتعد الصني سيدة األعامل
العسكرية غري املبارشة ،ومن املتوقع أن يتنامى
نفوذها يف منطقتنا يف املستقبل.
ينطوي تنفيذ اسرتاتيجية ما دوماً عىل تحديات،
غري أن األعامل العسكرية لدول أخرى تترصف
بصورة غري مبارشة يزيد من صعوبة األمر؛ إذ إن
إدارة االسرتاتيجيات يف مواجهة أخطار محتملة
متعددة سيشكل اختبارا ً حتى ألفضل القادة
االسرتاتيجيني .وإذا ما أخذنا األعامل العسكرية
الراهنة لروسيا وإيران وقوى أخرى ،فينبغي أن
تنظر دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل ما وراء
الظاهر لتسرب النوايا القومية الحقيقية للدول
األخرى .وليس هناك من شك يف أن النظام العاملي
املتغري سيمثل اختبارا ً مستمرا ً لدولة اإلمارات،
ولكن قدرتها عىل تقييم وتقدير التهديدات
املحتملة ستبقى يف صالحها إذا ما ظل قادتها
متيقظني لألساليب غري املبارشة .وتبقى املفاتيح
متمثلة يف إدارة املخاطر يف عامل غامض ومتقلب
للغاية ،وتحديد املصالح الوطنية الحقيقية للدول
األخرى ،وتطوير أفضل فهم ممكن للكيفية التي
ميكن للدول األخرى بها أن تسخّر قوتها ونفوذها،
حتى عند استخدام األسلوب غري املبارش.
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«الدينــي» و«السـياسـي»
فـي الدور االقليمي االيراني
يف الوقت الذي تدعي فيه إيران رغبتها يف الحوار
مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وحل القضايا الخالفية املثارة ،عىل النحو الذي
أظهرته ترصيحات الرئيس حسن روحاين خالل
زيارته إىل كل من دولة الكويت وسلطنة عامن يف
شهر فرباير املايض ،إال أنها ال تكف عن تدخالتها يف
شؤون العديد من دول املنطقة ،متجاهلة مبادئ
حسن الجوار واحرتام سيادة هذه الدول ،بل أنها
تترصف وكأنها قوة إقليمية ميهمنة تسعى إىل
فرض رؤيتها فيام يتعلق بأزمات املنطقة املختلفة
وفقاً ملصالحها الذاتية ،األمر الذي يشري بوضوح إىل
أن هذه النوعية من الزيارات وما يصاحبها من
ترصيحات ال تستهدف سوى تصدير صورة إيجابية
إليران باعتبارها راغبة يف الحوار مع دول املنطقة،
دون أن تقدم عىل أية تغيريات يف سلوكها يبعث
عىل الثقة فيها وسياساتها.
املتابع للسلوك اإليراين منذ توقيع اتفاق “لوزان”
النووي مع مجموعة( )1+5يف شهر يوليو من
العام  2015يلحظ بوضوح أنها كانت تراهن
عىل أن هذا االتفاق هو مبثابة اعرتاف بدورها

املهيمن يف املنطقة ،فباتت تواصل تدخالتها يف
شئون العديد من دول املنطقة ،بل وواصلت دعم
األذرع وامليليشيات العسكرية التابعة لها سواء يف
لبنان أو العراق أو اليمن أو سوريا ،ومل تجد أية
غضاضة يف إطالق التهديدات ضد دول الجوار،
بل أنها تقف وراء إذكاء الرصاعات بني األطراف
املتحاربة يف هذه ال��دول ،من خالل تزويدها
بالسالح واملال وغريهام من الوسائل التي تطيل
الحرب وتعمل عىل زعزعة االستقرار فيها .ولعل
األمر الالفت هو اعرتاف إيران بتدخالتها يف شؤون
العديد من دول املنطقة ،وتصوير األمر باعتباره
انتصار ملبادئ ثورتها واإلميان بها من قبل العديد
من الجامعات والقوى الشيعية الحرة يف العامل،
عىل النحو الذي أظهرته ترصيحات أمني مجلس
تشخيص مصلحة النظام اإليراين ،وقائد الحرس
الثوري األسبق محسن رضايئ ،خالل مقابلة مع
صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” األمريكية،
حينام أشار رصاحة إىل أن طهران “لن تتخىل عن
حلفائها يف سوريا والبحرين واليمن ،وإنها ستواصل
دعمهم سياسيا ومعنويا”.
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دأبت إيران في السنوات األخيرة على إثارة المشاكل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي ،بل استمرت في مزاعمها التي ال أساس لها من الناحية القانونية والتاريخية .ما يؤكد
انتفاء أي نية إلحداث تقارب حقيقي عبر االلتزام بالقوانين والمواثيق واألعراف الدولية ،واحترام
مبدأ حسن الجوار ،وفي هذا العدد تسلط “درع الوطن” الضوء على ممارسات إيران االقليمية من
أجل توضيح الحقائق وكشف حدود “الديني” و”السياسي” في هذه الممارسات.
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التدخل اإليراين يف العديد من شئون دول املنطقة
ليس أمرا ً جديدا ً ،وإمنا يرجع إىل الثورة اإليرانية
عام  ،1979والتي جعلت هاجس الهيمنة يسيطر
عىل صانعي القرار يف إيران ،التي حاولت تقديم
نفسها باعتبارها “النموذج األصلح للعامل اإلسالمي”،
حيث تقدم نفسها سياس ًيا كمركز ،والعامل اإلسالمي
أشبه باملحيط الذي يجب أن “ينهل” من تجربة
إيران الثورية  ،وبدأت تتحدث عن “تصدير الثورة”
مستهدفة جوارها الخليجي والعريب طيلة السنوات
املاضية.
والواقع أن إدراك إيران لقوتها جعلها تفكر يف
التدخل والتمدد اسرتاتيجياً يف دول الجوار ،تأكيدا ً
عىل أنها منوذج ميكن تكراره يف دول أخ��رى ،ال
سيام أنها تنظر لنفسها باعتبارها الدولة األكبـر يف

األخبارالعدد
ملف

لم تكف إيران عن
تدخالتها في
شؤون العديد من
دول المنطقة
متجاهلة مبادئ
حسن الجوار وسيادة
هذه الدول

منطقة الخليج العريب ،خاصة بعد خروج العراق
مـن دائرة الفعل العريب نتيجـة للغزو األمرييك عام
 .2003وليس أدل عىل وجود نوايا إيرانية للتدخل
والتمدد يف العامل العريب ،من قيام النظام اإليراين
بإعداد وثيقة تُعرف باسم “االسرتاتيجية اإليرانية
العرشينية” ( ،)2025-2005أو الخطة اإليرانية
العرشينية “إي��ران ،”2025 :وهي تُعترب “أهم
وثيقة قومية وطنية بعد الدستور اإليراين” ،تضع
التصورات املستقبلية للدور اإليراين خالل عرشين
عاماً ،وتهدف إىل تحويل إيران إىل نواة مركزية
لهيمنة تعددية داخلية يف منطقة جنوب غرب
آسيا (أي املنطقة العربية تحديدًا التي تشمل شبه
الجزيرة العربية وبالد الشام وسيناء) .وتنص الوثيقة
عىل أن طهران ستحظى بخصوصية عىل املستوى
الدويل ،وتتحول إىل قوة دولية ومصدر إلهام للعامل
اإلسالمي ،عىل أن ينعكس ذلك إقليمياً يف العام
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تسعى إيران إلى توظيف التطورات التي
تشهدها المنطقة لصالحها وتنفيذ نوايا
مستقبال
توسعية
ً
عليها املرشد االيراين األعىل عيل خامنئي .وخالل
األعوام املاضية صدرت العديد من الترصيحات عن
مسئولني نافذين يف السياسة اإليرانية تؤكد هذه
النوايا التدخلية والتوسعية ،حيث تحدث عيل
يونيس املستشار الخاص للرئيس اإليراين يف مارس

 ،2025لتحتل إيران املرتبة األوىل يف منطقة جنوب
غرب آسيا اقتصادياً ،وعلمياً ،وتكنولوجياً ،وتصبح
منوذجاً مل ِهامً والعباً فاعالً ومؤثرا ً يف العامل اإلسالمي
استنادا ً إىل تعاليم “اإلمام الخميني” وأفكاره ،ومبا
يعكس هويتها اإلسالمية الثورية  ،وهو ما يتفق مع
ما تم صياغته تحت مسمى نظرية “أم القرى” ،التي
ترى يف إيران مركز العاملني العريب واإلٍسالمي ،وهي
أساس الفكر التوسعي الناعم والصلب يف السياسة
الخارجية اإليرانية ،بناء عىل أساطري دينية وتاريخية.
ومن أجل ترجمة هذه االسرتاتيجية عىل أرض
الواقع ،فإن إيران تسعى إىل توظيف التطورات التي
تشهدها املنطقة لصالحها ،وحني اندلعت أحداث
مايعرف إعالمياً بالربيع العريب نهاية عام ،2010
حاولت استثامرها لصالحها ،واعتربت أنها متثل
امتداد للثورة اإليرانية وأنها استهلمت روح هذه
الثورة ،أو صحوة إسالمية يف املنطقة ،كام أطلق

 ،2015وتكلم علنية عن اإلمرباطورية الفارسية،
وقال“ :اإلمرباطورية اإليرانية تتشكل من جديد،
وامتدادها اليوم أمىس يف عدة بلدان يف املنطقة
والعراق اليوم ال ميثل مجرد مجال حضاري لنفوذنا،
بل العراق هو هويتنا وثقافتنا ومركزنا وعاصمتنا”،
وهذا تأكيد عىل أن التمدد والسيطرة ميثل أولوية
يف اسرتاتيجيات إيران تجاه العامل العريب .بل أن
سعيد قاسمي ،أحد كبار القادة السابقني يف الحرس
الثوري تفاخر مؤخرا ً يف مقابلة مع قناة إيرانية،
بأن إيران وصلت إىل باب املندب يف البحر األحمر،
عندما تساءل“ :حتى قبل سنوات ،من كان يظن
أن مضيق باب املندب ،الذي يعترب ثاين مضيق
اسرتاتيجي يف العامل ،سيقع بيد الشيعة؟” ،كام
اعرتف يف هذه املقابلة بالتدخل اإليراين يف اليمن،
ووقوفها وراء الحوثيني وإمدادهم بالسالح والدعم
املايل.

مظاهر التدخل اإليراني
في الدول العربية

يف الوقت الذي تنفي فيه إيران مرارا ً تدخلها يف
شئون دول املنطقة ،إال أن ترصيحات العديد من
مسئوليها تكشف هذه التدخالت ،ولعل من أبرز
هذه الترصيحات ما قاله القائد العام للحرس
الثوري اإليراين ،اللواء محمد عيل جعفري يف 11
مارس  ، 2017حينام أشار إىل أن “اإلميان بوالية
الفقيه قد تجاوز حدود إيران اليوم” .مشريا ً إىل أن
سمها “االنتصارات” يف “سوريا وغزة واليمن
ما اّ
وتحرير حلب ،تعد جزءا ً من أجر ومكافأة رب
العاملني” .ويف شهر أغسطس عام  ،2016رصح
الجرنال محمد عيل فليك ،أحد أبرز قادة الحرس
الثوري اإلي �راين ،بأن إيران بصدد إعادة تنظيم
امليليشيات املوالية لطهران يف سوريا وصهرها يف
بوتقة إطار تنظيمي يحمل اسم “جيش تحرير
الشيعة واملسلمني” يف سوريا .وال تكمن خطورة
اإلعالن عن جيش التحرير الشيعي فقط يف صيغته
الطائفية ،وإمنا باألساس يف املهام التي تعهد إليه،
والتي تتضمن االنخراط يف الرصاعات التي ترتبط
بإيران بشكل أو بآخر ،كام هو الحال يف كل من
العراق وسوريا واليمن ،ومن ثم تعقيد األزمات
التي تشهدها هذه الدول .ويف التاسع من يوليو
 ،2015قال الجرنال حسني همداين ،القيادي يف
الحرس الثوري اإليراين ،إن “النفوذ اإليراين امتد
اليوم إىل بغداد وسامراء وحتى ضفاف البحر
األبيض املتوسط”.ونقلت وكالة دفاع برس التابعة
للقوات املسلحة اإليرانية ،عن همداين قوله“ :لقد
كان هدفنا أثناء الحرب اإليرانية العراقية (1980-
 )1988أن نصل إىل البرصة ومل نصل ،لكننا اليوم
نقاتل أعداء اإلسالم يف بغداد وسامراء وحتى أبعد
من ذلك عىل ضفاف البحر املتوسط” ،كام أكد
عىل دور الحرس الثوري اإليراين يف تأسيس وتنظيم
واإلرشاف عىل ميليشيات الدفاع الوطني يف سوريا
وميليشيات الحشد الشعبي يف العراق ،تحت غطاء
االستشارات العسكرية.
وإذا كانت هذه الترصيحات تثبت أن لدى إيران
أجندة واضحة للتمدد والتوسع ،فإنها ترتجم ذلك
عىل أرض الواقع منذ توقيع االتفاق النووي مع
مجموعة( )1+5يف يوليو من العام  ،2015وتواصل
تدخالتها يف شئون العديد من دول املنطقة ،لتعزيز
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نفوذها يف املنطقة ،حيث متكنت عرب العديد من
األذرع وامليليشيات املوالية لها من تعزيز تواجدها
يف العراق وسوريا واليمن ولبنان ،هذا خالفاً عن
تدخالتها املستمرة يف الشأن البحريني ،عرب اللعب
بالورقة املذهبية ،وإث��ارة املشكالت يف اململكة.
وميكن تناول هذه التدخالت عىل النحو التايل:

 -مملكة البحرين:

صعدت إي��ران من وت�يرة تدخالتها يف الشأن
البحريني خالل العامني املاضيني ،وبدأت تقدم
الدعم لجامعات املعارضة الشيعية املوالية لها،
وتحرضها ضد النظام ،بل أن كثريا ً من الخاليا
اإلرهابية التي تم اكتشافها من جانب السلطات
البحرينية يف اآلونة األخ�يرة ،أثبتت التحقيقات
ارتباطها بإيران ،وكان آخرها يف شهر فرباير ،2017
حينام نجحت األجهزة األمنية يف تفكيك خاليا

األخبارالعدد
ملف

إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية،
وتبني أن بعض عنارص هذه الخلية تلقوا تدريبات
عسكرية عىل السالح واستخدام املواد املتفجرة يف
كل من إيران والعراق .كام تواصل إيران سياستها
التحريضية ضد اململكة ،ففي فرباير  2017استقبل
رجل الدين اإليراين املدعو حسني نوري همداين،
مجموعة من رجال الدين البحرينيني ،ودعاهم
لالنقالب عىل النظام يف البحرين ،وإسالة الدماء
بدعوى املظلومية ،وهذه ليست املرة األوىل التي
تصدر فيها مثل هذه الدعوات والتدخل يف شئون
مملكة البحرين ،فقد سبقه الكثري من القادة
اإليرانيني الذين يؤمنون مبرشوع تصدير الثورة
اإليرانية الذي انطلق عام 1980م ،ولكنه خرج
برصخة جديدة وغري مسبوقة حني دعا اىل لبس
األكفان والصدام مع املجتمع البحريني لتحقيق
االجندة اإليرانية ومرشوع تدمري املنطقة.

ومل يقترص التدخل اإليراين يف مملكة البحرين عىل
ماسبق ،وإمنا انرصف أيضاً إىل توجيه تهديدات
رصيحة إىل اململكة يف أعقاب ق��رار القضاء
البحريني بإغالق جمعية الوفاق الشيعية ووقف
نشاطاتها ،ويف أعقاب القرار الذي اتخذته وزارة
الداخلية البحرينية يف سبتمرب من العام 2016
بإسقاط الجنسية عن أبرز املراجع الدينية الشيعية
البحرينية الشيخ عيىس قاسم ،لدوره يف تعزيز
“بيئة طائفية متطرفة” ،ولتأسيسه تنظيامت تابعة
ملرجعية سياسية دينية خارجية ،عملت عىل تقسيم
املجتمع تبعا للطائفة ،حيث أدانت وزارة الخارجية
اإليرانية قرار الحكومة البحرينية بإسقاط الجنسية
عن آية الله الشيخ عيىس قاسم ،واعتربت أن “مثل
هذه اإلج �راءات التعسفية تبدد اآلمال بإصالح
األمور يف البحرين عن طريق الحوار والوسائل
السلمية” .يف الوقت الذي هدد قائد فيلق القدس
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صعدت إيران من
وتيرة تدخالتها في
الشأن السعودي
والبحريني من خالل
دعم الجماعات
الموالية وتحريضها
ضد النظام

يف الحرس الثوري قاسم سليامين يف سبتمرب من
العام  ،2016البحرين واملنطقة بأرسها بعنف
مسلح جراء إسقاط الجنسية عن عيىس قاسم .أكرث
من ذلك فإن الحرس الثوري اإليراين هدد يف بيان
له بأن إسقاط الجنسية عن عيىس قاسم سيؤدي
إىل ثورة يف البحرين.
هذه التهديدات ال تنفصل عن أط�ماع إيران
التاريخية يف مملكة البحرين ،والتي تتجدد من
آن آلخر ،حيث يطالب املسؤولون اإليرانيون مرارا ً
بضم البحرين ،وذلك يف إطار السياسات التوسعية
التي ميارسها النظام الطائفي يف إيران ،ضاربا عرض
الحائط بكل القوانني واألعراف الدولية التي تدعو
إىل احرتام استقالل وسيادة الدول وااللتزام مببدأ
حسن الجوار وعدم التدخل يف شؤون البلدان
األخ��رى .يف هذا السياق فقد دعا أحد قياديي
الحرس الثوري اإليراين الجرنال سعيد قاسمي ،قائد

ميليشيات “أنصار حزب الله” وهي من جامعات
الضغط املرتبطة باملرشد االي�راين عيل خامنئي،
يف شهر مارس  2016إىل احتالل البحرين وضمها
إىل إي�ران ،زاعام أن “البحرين محافظة إيرانية
مقتطعة”.

 -اململكة العربية السعودية:

واصلت إي �ران خالل األع��وام املاضية تدخالتها
يف الشأن السعودي ،عرب دعمها للشيعة يف رشق
اململكة ،وبدا هذا واضحاً يف معارضة إيران إلعدام
رجل الدين الشيعي منر النمر يف يناير 2016
واستدعت القائم باألعامل السعودي يف طهران
لالحتجاج .وكان الفتاً أن إيران أول من أصدر رد
فعل عىل هذه األحكام ،مستخدمة لهجة تصعيدية
تجاه السعودية ،حيث ق��ال املتحدث باسم
الخارجية اإليرانية إن “السعودية تساند اإلرهابيني

وتعدم املناهضني لإلرهاب” ،ووصف عملية اإلعدام
بأنها تظهر “غياب الحكمة وانعدام املسؤولية” .أما
املرشد األعىل عيل خامنئي فقد اعترب أن السعودية
“ستدفع مثن فعلتها هذه ،وسيطاولها انتقام إلهي”
عىل ح ّد تعبريه.
القضية األخرى التي تدخلت فيها إيران ،وهي
إدارة موسم الحج ،فرغم أنها دامئاً ما تستغل موسم
الحج كل عام يف شن حملة ضد اململكة العربية
السعودية ،إال أنها صعدت من هجومها العام
املايض  2016بصورة الفتة ،واتهمت اململكة تارة
بالتقصري يف إدارة مراسم الحج ،وتارة أخرى بالدعوة
إىل “تدويل” اإلرشاف عىل األماكن املقدسة وموسم
الحج تحديدا ً ،بدعوى أن اململكة غري قادرة عىل
تسيري ورعاية شئون الحجاج .وبدا واضحا ً أن
إيران تسعى إىل “تسييس” فريضة الحج ،حينام
منعت مواطنيها ألول مرة منذ ثالثة عقود من أداء
فريضة الحج هذا العام ،ثم اتهمت اململكة برفض
منح اإليرانيني املوافقة عىل اتفاق البعثة اإليرانية
للحج ،رغم إنها هي من رفضت هذا االتفاق ،حينام
أرصت عىل منح الحجاج اإليرانيني مزايا تفصيلية
وإضافة طقوس خاصة بهم ،تنطوي عىل “تسييس
“ واضح لفريضة الحج.
وتكشف دع��وة خامنئي “العامل اإلسالمي إىل
التفكري يف حل إلدارة الحرمني الرشيفني وقضية
الحج” ،عن رغبة إيران يف “تدويل مراسم وإدارة
الحج” ،وهذا مطلب قديم وليس وليد اليوم أو
يتعلق بالخالف عىل إجراءات تنظيم الحج كام قد
يتصور البعض .فنظرية “أم القرى” ،التي وضعها
السيايس والربملاين اإليراين املحافظ محمد جواد
الريجاين تدعو رصاحة إىل تدويل الحرمني ،ورضورة
خروجهام عن السيطرة السعودية،وإدارتهام عن
طريق لجان دولية يكون إليران فيها نصيب أكرب.
وال شك يف أن دعوة إيران إىل “تدويل” قضية الحج
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تستهدف تجريد السعودية وسحب البساط منها
عىل األماكن الدينية وعمل دولة دينية تجمع بني
مكة واملدينة عىل غرار الفاتيكان ووضعها تحت
والية منظمة املؤمتر اإلسالمي .وهذا التصور طرحته
طهران مبارشة وروجت له بعد حادثة تدافع منى
مبارشة العام  ، 2015بحجة عجز السعودية عن
إدارة شئون الحجاج  ،وتوفري األمن لهم ،حتى ميهد
لها ذلك إحكام قبضتها عىل بالد الحرمني  ،وتحت
عباءة قيادتها .

 -دولة اإلمارات العربية املتحدة:

ال تزال إيران تواصل رفضها للحل
السياسي والدولي بشأن حق اإلمارات
التاريخي لجزرها الثالث

مل تكتف إي �ران مبهاجمة املواقف الخليجية
والعربية املؤيدة لحق اإلمارات التاريخي والثابت
يف جزرها الثالث(أبو موىس وطنب الصغرى وطنب
الكربى) والتي تحتلها إيران منذ عام  ،1971وترفض
التجاوب مع مقرتحات حلها بالوسائل السياسية
والقانونية ،ويف حني تدعو اإلمارات دوماً إىل حل
سلمي س��واء من خالل املفاوضات املبارشة أو
اللجوء إىل محكمة العدل الدولية  ،إال أن إيران
ترفض الذهاب إىل املحكمة ،ويف الوقت نفسه ال
تساعد عىل إنجاح أي مفاوضات ثنائية مبواقفها
املتصلبة ،فضالً عن سعيها إىل فرض األمر الواقع
يف الجزر االماراتية الثالث املحتلة وتب ّني سياسات
استفزازية بشأنها تتعارض بشكل مطلق مع
خطابها الذي يتحدث عن حسن الجوار والعالقات
التعاونية بني ضفتي الخليج.

75

 -اليمن:

تواصل إيران تدخالتها يف الشأن اليمني ،وتقوم
وبشكل مبارش بتسليح ودعم املتمردين الحوثيني
بأسلحة متطورة عىل نحو متزايد ،مبا يف ذلك
الصواريخ البالستية ،والطائرات من دون طيار
املسلحة .بل أن رئيس هيئة أركان القوات املسلحة
اإليرانية ،محمد حسني باقري ،كان قد أعلن يف
نهاية نوفمرب ،2016عن “احتامل سعى إيران
إلقامة قواعد بحرية يف اليمن أو سورية مستقبال”
 ،األمر الذي أثار قلقا إقليميا ودوليا بشأن حجم
التدخل اإليراين يف اليمن ودوافعه الحقيقية .وأكد
القائد العام للحرس الثوري اإليراين ،اللواء محمد
عيل جعفري ،يف شهر أغسطس  2016وجود
تنسيق بني بالده ،وحلفائها يف اليمن وسوريا
والعراق .ونقلت وكالة “تسنيم” اإليرانية ،عن
اللواء جعفري ،قوله ،إن األعداء اليوم ال ميكنهم
تحمل التنسيق القائم بني سوريا والعراق واليمن
مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية .ويعترب هذا
الترصيح ،اعرتاف واضح بتدخالت إيران ،املبارشة
يف اليمن فضال عن سوريا والعراق.
وكشف وزير الخارجية اليمني ،عبدامللك املخاليف،
يف شهر فرباير  2017أن “الطائرة بدون طيار
التي د ّمرها الجيش اليمني يف الساحل الغريب،
هي طائرة إيرانية قادرة عىل إطالق القذائف
الصاروخية” ،معتربا أنها “دليل آخر عىل التورط
اإليراين يف اليمن”.وأوضح املخاليف ،أن “الحكومة
اليمنية تقدمت رسم ًيا بشكوى إىل األمم املتحدة
لخرق إيران قرار مجلس األمن رقم  ،2216الذي
يلزم جميع ال��دول بعدم التعاون العسكري
مع االنقالبيني” .يف السياق ذاته ،كشف مركز
أبحاث التسلح وال�صراع��ات ،يف تقرير صدر
نهاية نوفمرب 2016إنه استطاع الوصول إىل
مخبأي أسلحة يُشتبه يف ِصلتهام بإيران .ومن
املحتمل ،بحسب املركز نفسه ،أن تكون طهران
قد قامت بتزويد صواريخ روسية وإيرانية
مو ّجهة مضادة للدبابات ،حيث عرثت السفينة
الحربية الفرنسية “أف أس بروفانس” عىل تسعة
صواريخ مو ّجهة مضادة للدروع روسية الصنع
من طراز “ُ ”9M133-1 Kornetصنعت ضمن
دفعتي إنتاج عام  ،2008علامً أن “ ”Kornetهو
سالح شائع يف الرتسانة اإليرانية .ويرى مراقبون
ومحللون أن الهدف الرئييس من التدخل اإليراين
يف اليمن هو استنساخ منوذج آخر من “حزب
الله” اللبناين يف الحدود الجنوبية للسعودية ،من
خالل جامعة “أنصار الله” (الحوثيني) .وبدأ األمر
من خالل تنظيم “الشباب املؤمن” الذي أسسه
حسني بدر الدين الحويث خالل تسعينيات القرن
املايض ،بعد زيارة إىل إيران تلقّى خاللها العلوم
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تدويل «قضية الحج»
تستهدف تجريد
السعودية وسحب
البساط منها على
األماكن الدينية.
الدينية يف مدينة قم اإليرانية.
ميثل اليمن يف املنظور اإلي �راين أهمية كبرية،
بالنظر ملوقعه االسرتاتيجي املتميز الذي يتمتع
به ،حيث ميثل البوابة الجنوبية للوطن العريب
عموماً والجزيرة العربية والخليج بشكل خاص.
وتنبع أهمية اليمن من وجوده عىل أهم ممرات
الطاقة والتجارة العاملية مثل مضيق باب املندب،
الذي مير خالله ما يقارب من  3.2مليون برميل
نفط يومياً ،أي تنبع األهمية االسرتاتيجية بحكم
وجودها عىل املدخل الجنويب للبحر األحمر؛ مام
يضفي بعدا ً مهامً عىل هذا املوقع ،وبالتايل فإن
وجود إيران يف هذا املكان االسرتاتيجي يعزز من
حضورها اإلقليمي ،ويساعدها عىل السيطرة عىل
املداخل واملخارج الرئيسية لتجارة النفط الدولية.
كام أن الوجود اإليراين يف اليمن (عرب الحوثيني)
يضمن لطهران إحدى أوراق الضغط واملساومة ،
التي ميكن أن توظفها يف دائرة منافستها ورصاعها
املسترت مع دول الخليج العربية ،وتحديدا ً اململكة
العربية السعودية ،يف توليد مضايقات ومشكالت

لهذه الدول ،خاصة مع وجود التجمعات الحوثية
والشيعية يف شامل اليمن بالقرب من السعودية،
وم��ا ميثله ذل��ك من مشكالت أمنية عديدة
للمملكة وعرقلة أي محاوالت أو جهود خليجية
من أجل إعادة االستقرار يف اليمن ،عالوة عىل أن
اليمن ميثل العمق الدميوغرايف والجغرايف لدول
ومجتمعات دول الخليج العربية.

العراق:

تزايدت وترية التدخل اإليراين يف العراق خالل
العامني املاضيني ،وخاصة بعد اجتياح تنظيم
“داعش” مناطق شاسعة من البالد ،وسيطرته عىل
محافظة املوصل ،وهو ما دفع إيران إىل استثامر
هذا التطور لتعزيز نفوذها يف العراق ،وقامت
بزيادة تواجدها العسكري هناك ،ووفقا آلخر العام  ،2015أكرث من  12ألفا ،واستمر هذا العدد
تقديرات ص��ادرة عن قيادات سياسية وأخرى لحني انتهاء معركة الفلوجة ،التي كان فيها الحرس
أمنية عراقية مطلع العام  ،2017ينترش يف العراق الثوري ومليشيات “مدافعي الحرم” قوة رئيسة،
نحو  5آالف مقاتل إيراين ،وهي أقل نسبة تواجد بقيادة قائد فيلق القدس ،قاسم سليامين .ويبلغ
لهم منذ نحو عامني ،حيث بلغ تعدادهم نهاية عدد اإليرانيني املقاتلني غري التابعني للحرس
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الثوري اإليراين من مجموع الخمسة آالف مقاتل
يف العراق حالياً نحو  1200مقاتل ،هم عبارة عن
متطوعني يشكلون مليشيات دخلوا البالد بشكل
رسمي تحت شعار “حامية املراقد املقدسة”.
ودخلت أوىل طالئع القوات اإليرانية إىل العراق
منتصف عام  2014بعد صدور فتوى املرجع
الديني عيل السيستاين بتشكيل ما يعرف اليوم
بـ”الحشد الشعبي” .ويقسم التواجد العسكري
اإلي �راين يف العراق إىل ثالثة أصناف :األول هو
الحرس الثوري اإليراين ،والثاين قوات “الباسيج”،
والثالث هو املليشيات املتطوعة للقتال يف العراق،
والتي تشرتك مع نظريتها السورية بعبارة (قوات
املدافعني عن الحرم) ،وتتخذ أسامء مختلفة تحت
هذا العنوان.
ورغم أن التواجد العسكري اإليراين يف العراق ليس
حديث العهد ،وبدأ بشكل محدود مع االحتالل  -لبنان:
األمرييك عام  ،2003إال أنه وخالل السنوات الثالث كان إليران دور رئييس يف تأسيس “حزب الله”،
املاضية ،بدا التواجد العسكري اإليراين يف العراق واستطاعت مساعدة الحزب يف الظهور كممثل
أكرث اتساعا وسيطرة ،ليس عىل املؤسسة العسكرية للشيعة يف لبنان ،ووف��رت له الدعم امل��ادي
العراقية فحسب ،بل حتى يف األوساط السياسية والعسكري بحيث متكنت من تكوين قوة شيعية
واالجتامعية .وبرزت قيادات إيرانية ميليشياوية يف املنطقة ،وفق نظرة املحيط العريب إلي�ران.
عىل مستوى اإلع�لام املحيل العراقي والعريب ،ونتيجة لهذا فإن الحزب يدين بالوالء األيديولوجي
أبرزها أبو مختار اإليراين ،وأبو وهب ،وأبو الحر ،والسيايس الكامل إليران ،بل إنه شكّل فيام بعد
وظهروا يف تسجيالت لهم يف مناطق القتال ،وهم منوذجاً ناجحاً أغراها مبحاولة تكراره يف دول عربية
يحرضون أفراد مليشيات “الحشد الشعبي” عىل أخرى كالعراق حيثُ “حزب الله”العراقي والحشد

تنفيذ عمليات انتقامية من السكان املحليني .فيام
برزت أسامء فصائل إيرانية خالصة مثل لواء نارص
والخراساين وعيل األكرب ،وهم إيرانيون جميعاً.
التدخل يف العراق يهدف باألساس إىل تحقيق
مصالح سياسية واسرتاتيجية إليران ،فالعراق ميثل
أهمية اسرتاتيجية وسياسية اقتصادية إليران،
فموقعه الجيوسيايس والحساس من جسم األمة
العربية ودوره يف خلق التوازن اإلقليمي دفع
إيران إىل تعزيز نفوذها وتواجدها فيه ،يك تحيده،
باعتباره قوة لألمن القومي العريب ،مبعنى آخر فإن
إيران تستهدف من وراء نفوذها الراهن يف العراق
إخراج العراق من الناحية االسرتاتيجية والتعريف
التقليدي من كونه قوة لتحقيق التعادل مع القوى
اإلقليمية إىل قوة مساندة إليران.

الشعبي ،ويف اليمن حيثُ “أنصار الله” (جامعة
الحويث) .وتتميز العالقة بني حزب الله وإيران
بتداخل البعدين السيايس والديني فيها ،فاللبنانيون
الشيعة الذين ميثلون كوادر حزب الله تربطهم
باملرجعيات الدينية اإليرانية روابط روحية عميقة،
ويعترب مرشد الثورة اإليرانية آية الله عيل خامنئي
أكرب مرجعية دينية بالنسبة لهم ،ويسمى أمني عام
حزب الله حسن نرص الله الوكيل الرشعي آلية الله
خامنئي.
وط��وال السنوات املاضية ،كان حزب الله أحد
أدوات إي �ران لتحقيق مصالحها ليس يف لبنان
وحسب ،بل ويف دول املنطقة ،حيث استخدمته
إي�ران للتحريض ضد السعودية ودول الخليج،
وكانت أحدث مظاهر ذلك هو تحريض الحزب
عىل عرقلة التقارب الخليجي -اللبناين ،يف أعقاب
جولة الرئيس اللبناين ميشال ع��ون لكل من
السعودية وقطر يف شهر يناير  ، 2017والتي مثلت
خطوة مهمة نحو استعادة الثقة بني لبنان ودول
مجلس التعاون الخليجي .وكان الفتا خالل هذه
الجولة حجم الرتحيب واالحتضان والتشجيع من
جانب السعودية ،التي مل تقبل للبنان أن يكون
منصة ومنطلقا ألع�مال معادية ألي من دول
الخليج العربية .بينام كان تأكيد الرئيس اللبناين
ميشال عون عىل أن لبنان لن يكون جز ًءا من أي
محور بوجه أشقائه العرب .النتائج اإليجابية التي
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األخبارالعدد
ملف

متخضت عن هذه الجولة أثارت قلق إيران ،التي

أوعزت لحزب الله التدخل إلجهاض التقارب مع  -سوريا:

دول الخليج ،وبدا هذا واضحاً يف ترصيحات الرئيس
ميشال عون بعد أيام من هذه الجولة ،وموقفه
املؤيد لسالح حزب الله من حيث اعتباره رضورة
للدفاع عن لبنان .بل أن حسن نرص الله أمني عام
حزب الله عاد إىل مهاجمة السعودية ،وقال يف
حديث للقناة األوىل اإليرانية يف شهر فرباير 2017
نقلته وكالة “فارس” ،إن الحرب عىل سوريا “تدار
بتخطيط سعودي أمرييك ،وأن سوريا تجاوزت
مرحلة الخطر ،والوضع امليداين صار أفضل فيها”.
األمر الذي يؤكد أن حزب الله صار أداة يف أيدي
إيران تستخدمه لتنفيذ أهدافها يف املنطقة ،سواء
للقتال بجانب قوات نظام بشار األسد يف سوريا أو
يف مهاجمة السعودية ودول الخليج.

ال يقترص التدخل اإليراين يف سوريا عىل دعم
نظام بشار األسد سياسياً ،وإمنا هناك تواجد
عسكري واضح هناك ،حيث ز ّجت الحكومة
اإليرانية بعدد كبري من املليشيات والفصائل
املسلّحة للقتال إىل جانب قوات النظام السوري
 ،وأرسلت إيران قواتها الرسمية املتمثلة بالجيش
وتشكيالت عسكرية تابعة ملا يعرف بـ”الحرس
الثوري” عىل جبهات القتال يف جميع املناطق
املشتعلة يف سورية ،وبرر املسؤولون اإليرانيون يف
ترصيحات متعاقبة منذ عام  2012هذا التدخل
العسكري املبارش بسورية بأن من يقاتل من
اإليرانيني يف سوريا “هم مستشارون عسكريون
انخرطوا بالرصاع السوري لتقديم االستشارات

لقوات النظام السوري” ،لكن واقع سقوط مئات
القتىل منهم عىل األرض السورية ،باإلضافة إىل
متكن قوات املعارضة من أرس آخرين ،أثبت أن
اإليرانيني يقاتلون عىل خطوط القتال األوىل ،ما
ينفي عنهم صفة املستشارين الذين يقومون
بأعاملهم عادة يف مراكز التدريب والقيادة.
ومل يقترص التدخل اإلي �راين عند هذا الحد ،إذ
دفعت الحكومة اإليرانية ،وبإرشاف ضباط الحرس
الثوري ،عىل رأسهم قائد “لواء القدس” يف “الحرس
الثوري” ،قاسم سليامين ،بعرشات املليشيات،
املكونة من مقاتلني عراقيني وأفغان ولبنانيني
وباكستانيني ومينيني ،إىل جبهات القتال يف سورية،
لتجند الحكومة اإليرانية هؤالء وتزج بهم يف الحرب
السورية إىل جانب النظام السوري ،مستخدمة
دعاية مفادها أن “خطرا ً كبريا ً يتهدد املراقد
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واملزارات الدينية” .وبالفعل كانت الدعاية اإليرانية،
حول وجود “خطر يتهدد املراقد واملزارات” فعالة
يف تجييش آالف الشبان من بالد شتى ،لينخرطوا يف
صفوف مليشيات تقاتل بسورية دفاعاً عن النظام
السوري .ومع تدفق اآلالف من مقاتيل املليشيات
إىل سورية تحول حي السيدة زينب ،جنوب رشق
العاصمة السورية دمشق ،وال��ذي يضم مقام
السيدة زينت ،إىل املعقل الرئيس الذي تتجمع به
املليشيات ليحصل عنارصها عىل التدريب قبل أن
ينطلقوا للقتال يف عموم األرايض السورية.
التدخل اإليراين يف سوريا يرجع باألساس إىل ما
تشكله األخرية من أهمية جيوسياسية واسرتاتيجية
كبرية ،فهي بالنسبة إلي �ران متثل بوابة النفوذ
والتأثري ،ومن خاللها ميكن الوصول إىل منطقة
املتوسط .وسوريا هي طريق مرور املال والسالح

يمثل اليمن من
المنظور اإليراني
أهمية كبيرة
بالنظر لموقعه
االستراتيجي وممراً
حيوياً للطاقة
والتجارة العالمية

والخربات الفنية والعسكرية لحلفاء إيران .وهذا
يفرس الدعم اإليراين املتواصل لنظام بشار األسد
منذ بداية األحداث يف سوريا ،ألنها تدرك أن مخاطر
سقوط األسد عليها ستكون كبرية .وهذا صحيح ،ألن
هذا السقوط سيؤثر بال شك يف النفوذ االسرتاتيجي
اإلي�راين عىل الصعيد اإلقليمي ،وسيكون فاتحة
لرتاجع كبري عىل هذا الصعيد.
أدوات التدخل اإليراني في الدول
العربية

تسعى إي��ران إىل تعظيم نفوذها وهيمنتها
يف املنطقة ،وتستخدم لتحقيق ه��ذا الهدف
مجموعة من األدوات التي تتغري تبعاً للتطورات
واملستجدات ،ما يعكس الربجامتية التي تتمتع
بها طهران .وتتنوع األدوات التي تستخدمها إيران
لتنفيذ أهدافها يف الدول العربية ،ما بني السيايس
والعسكري واملذهبي والثقايف ،وميكن تناول ذلك
عىل النحو التايل:
 - 1الورقة املذهبية -الطائفية :ميثل البعد الديني-
الطائفي أحد أدوات السياسة الخارجية اإليرانية،
التي تستخدمه يف التمدد وتعظيم النفوذ يف
املنطقة ،من خالل رفع شعارات فضفاضة ،كالدفاع
عن املظلومني واملضطهدين يف املنطقة ودول العامل
أجمع .ولعل موقف إيران املبالغ فيه من إعدام
السلطات السعودية لرجل الدين الشيعي منر باقر
النمر يف الثاين من شهر يناير  ،2016ومن قرار
السلطات البحرينية سحب الجنسية عن املرجع
الشيعي آية الله الشيخ عيىس قاسم يف سبتمرب
 ،2016وما رافقه من ترصيحات ملسؤولني إيرانيني
معادية للدولتني يكشف البعد الطائفي يف سياسات
طهران ،وكيف أنه بات إحدى أدواتها الرئيسية يف
تنفيذ أهدافها يف املنطقة.
توظيف إيران للبعد الديني -الطائفي يف سياستها
الخارجية ليس مجرد شعارات فقط ،وإمنا يتعداه
إىل تحركات عىل األرض ،تستهدف دعم األقليات
الشيعية يف ال��دول العربية والخليجية سياسياً
وثقافياً ،وإذا ما وجدت الفرصة متاحة لها يف
أي دولة ،فإنها تحاول إنشاء أحزاب سياسية أو
ميليشيات عسكرية تعمل عىل تحقيق مصالحها
يف هذه الدول ،سواء يف الضغط عىل حكوماتها
كام هي الحال يف حالة “حزب الله” اللبناين أو يف
إفشال أي تحركات سياسية ال تتواءم مع مصالحها
مثلام فعلت مع الحوثيني ،حينام أوعزت إليهم
برضورة إفشال املبادرة الخليجية للحل السيايس يف
اليمن ،وصوالً إىل تقديم الدعم العسكري لهم حتى
احتالل العاصمة صنعاء يف سبتمرب .2014
إذا ً يبدو واضحاً يف ضوء التحركات اإليرانية يف
السنوات القليلة املاضية أن طهران توظف البعد
الطائفي لتجعل من نفسها الدولة القائد للشيعة يف
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دول املنطقة والعامل بأكملها ،ولهذا تربر يف دستورها
التدخل للدفاع عن الشيعة يف أي مكان ،متجاوزة
بذلك حدود الدول وسيادتها ،ولعل هذا ما يفهم
من ترصيحات الرئيس حسن روحاين ،والتي قال
فيها رصاحة :إن “إيران سوف تتدخل يف أي مكان
توجد به مقامات للشيعة ،وتتعرض إىل تهديد من
قبل اإلرهابيني” ،وهذه هي الذريعة التي تفرس
من خاللها إيران تدخلها يف العراق ولبنان واليمن
وسوريا ومملكة البحرين.
 - 2التنظيامت والجامعات املذهبية املسلحة:
حيث ي��درك صناع السياسة اإليرانية األهمية
املتزايدة للفصائل وامليليشيات املسلحة التي
تتوافر عىل مهارات قتالية ،وال يتوان الحرس الثوري
اإليراين يف تقديم التدريب والدعم العسكري لهذه
التنظيامت ،ليجري استخدامها كأدوات مركزية
للسياسة اإليرانية يف املنطقة يف جوانبها العسكرية
واالسرتاتيجية والعقائدية ،وأبدت طهران قدرة
منقطعة النظري لتسخري هذا النوع من القوات
واستخدامه يف منطقة الرشق األوسط ،االمر الذي
كان مبثابة املتغري الرئييس يف نجاح طهران املستمر
يف بناء نفوذها السيايس والحريك يف جوارها االقليمي
 .ومن بني أهم أدوات السياسة الخارجية اإليرانية
إمساكها بورقة التنظيامت املقاتلة يف مجموعة
من دول املنطقة ،إذ سبق إليران أن رعت تأسيس
حزب الله اللبناين ،الذي تحول مع الوقت إىل تنظيم
فائق القوة عىل املستويني السيايس والعسكري،
هذا فضالً عم دعمها املستمر لحامس وحركة
الجهاد اإلسالمي يف األرايض الفلسطينية ،يف حني

ملف العدد

الدور الثقافي
واإلعالمي من
أبرز األدوات التي
يستخدمها النظام
اإليراني لتحقيق
أهدافه الداخلية
والخارجية
أن الواليات املتحدة تتهمها أيضاً بتقديم أسلحة
إىل تنظيامت وفصائل يف العراق وأفغانستان،
ت ُستخدم يف مهاجمة قواتها  .ويف دول الخليج،
أسست إيران عدة جبهات أخذت بعدا عسكريا
يف تنفيذ أجنداتها  ،فمن ذلك حزب الله البحريني،
والذي هو امتداد للجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين
ومقرها طهران ،وقد قام الحزب بعدة عمليات
تخريبية يف البحرين ما بني عام 1994م ،و1996م ـ
ويف منتصف الثامنيات وبالتحديد عام 1987م تم
إنشاء الجناح العسكري ملنظمة الثورة اإلسالمية يف
الجزيرة العربية ،واتفق عىل تسميته بحزب الله
الحجاز ،وتوىل هذا الحزب العمليات اإلرهابية يف

السعودية ،بالتنسيق مع الحرس الثوري اإليراين
لعمليات اإلره��اب والفتنة ،يف أيام الحج ،وتم
التأسيس عن طريق الحرس الثوري الجمهوري
اإلي��راين  ،ب��إرشاف ضباط املخابرات اإليرانية،
وبتجنيد الشيعة السعوديني الذين يدرسون
يف قم اإليرانية ،قام هذا الحزب بالتنسيق مع
املخابرات اإليرانية بافتعال املظاهرات الحاشدة
يف مواسم الحج بغرض القتل والتخريب ،كام
قامت بنرش الغازات السامة يف بعض األنفاق،
وبعض التفجريات يف املناطق السكنية يف الخرب.
كام كان إليران دور يف إنشاء حزب الله الكويت
والذي اتخذ له أسامء منظامت وهمية مثل :طالئع
تغيري النظام للجمهورية الكويتية ،وصوت الشعب
الكويتي الحر ،ومنظمة الجهاد اإلسالمي ،وقوات
املنظمة الثورية يف الكويت ،تأسس مبجموعة من
شيعة الكويت كانت تدرس يف الحوزة الدينية يف
قم ،ويرتبط معظمهم بالحرس الثوري الجمهوري
اإليراين ،ويتدربون لديه ،حاول الحزب اغتيال األمري
الكويتي عام 1985م ،وخطف الطائرات املدنية،
وتفجري مقهيني شعبيني ،وقد حاولت املخابرات
اإليرانية بعد سيطرتها عىل جنوب العراق بعد
الغزو األمرييك عىل إحياء هذا الحزب يف الكويت،
وتهريب السالح له.
ويف أغسطس من العام امل��ايض  ،2016اعرتف
ال��ج�نرال محمد ع�لي فليك أح��د أب���رز ق��ادة
امليليشيات والقوات اإليرانية يف سوريا  ،بنية
إيران إعادة تنظيم امليليشيات املوالية لطهران
يف سوريا وصهرها يف بوتقة إطار تنظيمي يحمل
اسم “جيش التحرير الشيعي” .وهي خطوة تشري
إىل رغبة إيران يف إنشاء زراع عسكري جديد،
تستخدمه يف تحقيق أهدافها الطائفية يف املنطقة،
وليكون أداة حربية تحقق مصالحها اإلسرتاتيجية
يف املنطقة ،وتساعدها يف تأمني بقاء أنظمة الحكم
الحليفة لها املهددة بثورات شعبية عارمة ،وتنوب
عن جيشها النظامي يف حروبها التي تخوضها يف
أكرث من جبهة.
 - 3األدوات الثقافية :قامت إيران بتأسيس سلسلة
من املؤسسات والدوائر لتكون أجنحة لوزارة
الخارجية ملساعدتها عىل تحقيق اسرتاتيجيتها،
لعل أبرزها :املستشاريات الثقافية اإليرانية:
وتقوم عىل نرش وتدريس الثقافة الفارسية وكسب
املتعاطفني ونقلهم إليران إلكامل التعليم باللغة
الفارسية وتغذيتهم مبزيد من الثقافة واألفكار،
ومن ثم تجنيدهم عرب تقديم املغريات املادية
واملعنوية .وهناك أيضاً املدارس اإليرانية يف الخارج،
والتي تعمل عىل نرش الثقافة اإليرانية من خالل
فتح باب القبول لغري اإليرانيني مجاناً ،وكسب
الطلبة اإليرانيني املقيمني يف الخارج وتجنيدهم
لصالح النظام ضد املعارضة ،والقيام ببناء عالقات
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تداعيات التدخل اإليراني في الدول العربية
ال شك أن استمرار التدخل اإليراين يف شئون العديد من الدول العربية ،قد
يؤدي إىل تداعيات سلبية عىل أكرث من مستوى ،لعل أبرزها:
* تعرث جهود تس��وية أزمات املنطقة ،وخاصة األزمتني السورية واليمنية،
خاصة أن إيران كام س��بق اإلشارة لديها مصالح عديدة يف الدولتني ،ولهذا
تريد أن تفرض رؤيتها الخاصة بتس��وية األزمت�ين عىل الدول العربية .يف
هذا الس��ياق فإن تعرث املسار الس��يايس يف اليمن والتصعيد املتواصل من
جان��ب الحوثيني هناك ،ال ميكن فصله عن محاوالت إيران لتعقيد األزمة
اليمنية ،والربط بني جهود تس��ويتها واألزمة الس��ورية ،فموقفها الداعم
للحوثيني ،وتحريضهم عىل إفشال املسار السيايس يستهدف يف جانب منه
مساومة السعودية ودول الخليج ،فيام يتعلق باألزمة السورية.
*زعزعة األمن واالس��تقرار االقليمي والدويل :فال ش��ك أن إعرتاف العديد
من ق��ادة الحرس الث��وري اإليراين ،باس��تمرار التدخل يف ش��ئون الدول
العربية ،ودعم حلفاء إيران يف سوريا والبحرين واليمن ،سياسيا ومعنويًا،
يؤكد بوضوح أن طهران تواصل أنشطتها التي تزعزع األمن واالستقرار يف
املنطقة ،وليس أدل عىل ذلك من أن العديد من الخاليا اإلرهابية التي تم
كشفها يف البحرين مؤخرا ً ترتبط بإيران ،كام أن شبكات التجسس التي تم

اكتش��افها يف الكويت والسعودية األعوام املاضية كانت تستهدف اخرتاق
املجتمعات الخليجية ،وزعزعة استقرارها الداخيل.
* تزاي��د املخاوف من احتامل تفاقم الخط��اب الطائفي ،خاصة أن إيران
تس��عى إىل توظيف الورقة املذهبية ،وإثارة الفتن��ة الطائفية ،يف الوقت
ذاته ،يالحظ تصاعد وترية الخطاب الطائفي لألزرع وامليليش��يات التابعة
إليران يف املنطقة ،كحزب الله ،وميليش��يات الحش��د الشعبي يف العراق،
التي بدأت ه��ي األخرى تتبنى مواقف “عدائية” ضد الس��عودية ودول
الخليج والدول العربية بوجه عام.
*تنامي التنظيامت املتطرفة واإلرهابية ،إذ أن استمرار التدخالت اإليرانية
يف العديد من الدول العربية من شأنه أن يقدم الفرصة لهذه التنظيامت
 ،وخاص��ة “القاعدة” و”داعش” ،لتربير تواجده��ا يف هذه الدول ،ولعل
املثال لذلك ،أن التدخل اإليراين يف اليمن هيأ ظروفاً من ش��أنها توس��يع
املساحة التي ينشط فيها تنظيم القاعدة يف شبه الجزيرة العربية ،كام أن
تصاعد دور ميليشيات الحشد الشعبي يف العراق ،وتزايد انتهاكاتها بحق
الس��نة ،جعل تنظيم”داعش” يصور الحملة التي يشنها الجيش العراقي
لتحرير مدينة املوصل بأنها موجهة باألساس ضد السنة.

الشخصيات ،هي أب��رز عامل أدى إىل تحريك
الشارع اإليراين يف السبعينيات ،ضد نظام شاه إيران
الراحل ،محمد رضا بهلوي  .وتنوعت القنوات
القضائية اإليرانية ،والشيعية بشكل عام ،بشكل
كبري يف السنوات األخ�يرة ،وخصوصاً بعد متكُّن
حلفاء إيران يف العراق من السيطرة عىل مفاصل
الحياة السياسية هناك ،عقب الغزو األمرييك
للعراق .ويف اليمن استغلت إيران االضطرابات
التي شهدها اليمن بعد عام  2011وعمدت إىل
تعزيز تواجدها اإلعالمي والسيايس  ،وأطلقت
ثالث قنوات مينية عام  2012ونرشت قرابة عرش
صحف ومولت إصدار صحيفتني يوميتني باإلضافة
إىل العديد من املواقع اإللكرتونية .وكان إليران
دور واضح يف تأسيس قناة “املسرية” الناطقة باسم
حزب انصار الله اليمني التابع لعبد امللك الحويث.

مع غري اإليرانيني وكسبهم لصالح إيران.
وإىل جانب هذه املراكز واملؤسسات هناك دوائر
أخرى تعمل يف إطار تحقيق املخطط اإليراين ،وهذه
الدوائر بعضها ثقايف ،وسيايس ،وخدمي ،وهي :
مؤسسة جهاد البناء :ولها أفرع يف السودان وسورية
ولبنان ،وتقوم مبد خطوط الكهرباء وأنابيب املياه
وحفر اآلبار وبناء املساكن واملدارس والطرق.
ولجنة اإلمام الخميني اإلغاثية :وهي مؤسسة
خدمية تقدم املعونات املالية والخدمات الصحية
واالجتامعية ،وتع ّد من املؤسسات الثورية ..لها
فروع يف العراق ،سورية ،السودان ،ولبنان.
ومركز حوار الحضارات :وهو تابع ملؤسسة رئاسة
الجمهورية ،ويقوم عىل الرتويج للثقافة والحضارة
الوطنية اإليرانية وتلميع صورة النظام اإليراين
تحت يافطة الحوار بهدف كسب املؤيدين إليران؛
من خالل بناء العالقات مع املثقفني واملفكرين
العلامنيني والليرباليني العرب ودعم املؤمترات خاتمة
يف ضوء ما سبق ،فإن الرغبة اإليرانية التدخلية
والتجمعات القومية والوطنية العربية.
 - 4األدوات اإلعالمية :يُعترب العمل اإلعالمي والتوسعية يف العامل العريب ميكن تفسريها يف ضوء
أح��د أب��رز األدوات التي يستخدمها النظام العديد من العوامل واالعتبارات ،أولها تعزيز
اإلي �راين لتحقيق أهدافه الداخلية والخارجية ،املكانة والنفوذ عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل،
سواء عىل املستوى اإلقليمي أو الدويل ،أو عىل خاصة أن إيران تنظر إىل متيزها الحضاري واللغوي
املستوى الفكري أو السيايس .ولقد واكب العمل والثقايف وتعدادها السكاين وطموحاتها القيادية يف
اإلعالمي ،الثورة اإليرانية منذ مرحلة امليالد األوىل ،املنطقة ،كدعائم تؤهلها لالضطالع بدور إقليمي
والتمهيد لها؛ حيث ميكن اعتبار الثورة اإليرانية ُمتميز .بل أنها أصبحت إي�ران تترصف مبنطق
ابنة الفعل اإلعالمي بالدرجة األوىل؛ حيث كانت الدولة العظمى (اإلمرباطورية) ،تقول تارة بأن
أرشطة وكتابات الخميني وماليل قم وغريهم من “أمن اليمن مبنزلة أمن إيران واملنطقة” .وتتحدث

تارة أخرى بأنها دولة عظمى يف املنطقة وأمنها
يصل إىل البحر األحمر والبحر األبيض املتوسط،
وأنها تسيطر عىل أربع عواصم عربية (دمشق،
ب�يروت ،صنعاء ،بغداد) ،أوك�ما قال مستشار
خامنئي بناء إمرباطورية جديدة مركزها أو
عاصمتها بغداد ،األمر الذي يؤكد أن إيران مل تنس
بعد أن إمرباطوريتها القدمية انهارت عىل يد العرب
قبل  1400عام .ثانيها الرغبة يف أن تكون مركز
العامل اإلسالمي ،ولعل هذا يفرس رصاعها املستمر
مع السعودية ،وتشكيكها الدائم يف قدرة اململكة
عىل إدارة مراسم الحج ،وبالتايل مطالبتها (بتدويل
الحج واإلرشاف عىل الحرمني الرشيفني) ،بهدف
إحراج السعودية ،وإظهار أنها هي املدافعة عن
املسلمني ضد أعداء األمة ،ومن ثم يحق لها قيادة
العامل اإلسالمي .ثالثها بناء خارطة نفوذ جديدة
يف املنطقة ،تتيح لها مامرسة ضغوط عىل دول
املنطقة ،وهذا يفهم من مرشوعها االسرتاتيجي
الذي كشفت عنه صحيفة “الجارديان” الربيطانية
يف أكتوبر من العام  ، 2016وهو املرشوع الذي
ينطلق من تأمني ممر بري يخرتق العراق يف نقطة
الحدود بني البلدين ،ثم شامل رشق سورية إىل
حلب وحمص ،وينتهي مبيناء الالذقية عىل البحر
املتوسط .وهذا امل�شروع يفرس تدخالت إيران
املتزايدة يف العراق وسوريا ولبنان ،ويؤكد يف
الوقت ذاته مضيها قدماً يف تنفيذ نواياها التوسعية
عىل أرض الواقع.
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استراتيجيات
األخبار

كتيبة عقبة بن نافع..

نموذج الصراع
األكبر في
تونس
تعد كتيبة عقبة بن نافع أخطر جماعة جهادية تهدد أمن واستقرار تونس،
وقد كانت خلف أغلب وأهم العمليات اإلرهابية التي استهدفت الدولة
خصوصا أجهزتها العسكرية واألمنية ،وقد ُقدر عدد أتباعها الناشطين
والحاملين للسالح عام  2015بـ  500عضو.
د .فيصل عبيد العيان
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تشكلت الكتيبة وهي مجموعة سلفية بعد ثورات
الربيع العريب وتصاعد االحتجاجات االجتامعية
يف  2011واتخذت الجبال الحدودية والتضاريس
الصعبة بني تونس والجزائر مركزا ألنشطة التمرد
واالرهاب وخط امداد لوجستي بني الخاليا
املوجودة يف الجانب التونيس ونظريتها يف الجزائر
خاصة مدن الرشق الجزائري حيث ترتكز معظم
عنارص القاعدة باملغرب اإلسالمي.
أوىل العمليات اإلرهابية التي تبنتها كتيبة عقبة
بن نافع كانت يف ديسمرب  2012عندما تم قتل
الوكيل بالحرس أنيس الجاليص يف مدينة القرصين،
ثم تالها الهجوم اإلرهايب يف  29يوليو ،2013
الذي استهدف عنارص من الجيش ليتم “ذبح” 8
عسكريني مع موعد اإلفطار خالل شهر رمضان يف
كمني نصبته لدورية بجبل الشعانبي يف عملية
اثارت الراي العام وخلقت ازمة سياسية حادة بني
املجتمع وحكومته .يف مايو  2014قامت الكتيبة
بتنفيذ هجوم عىل وزير الداخلية السابق لطفي
بن جدو بعدها بـ 3أشهر ويف رمضان (املوافق
 16يوليو) قُتل  15عسكريا يف جبل الشعانبي
إثر هجوم ارهايب مفاجئ ،وهو األسوأ يف تاريخ
املؤسسة العسكرية التونسية منذ استقالل تونس
عام  .1956ويف فرباير  2015ت ّورطت هذه الجامعة
مرة أخرى يف مقتل جنود من الحرس التونيس يف
منطقة بولعابة مبدينة القرصين ،بعدها بشهر
ويف  18مارس  ،2015نقلت عملياتها إىل تونس
العاصمة ،معلنة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع
عىل متحف باردو السياحي.
عىل الرغم ان الكتيبة يرتأسها يف الغالب قيادات
ذات أصول جزائرية ولها عالقة وطيدة مع أمري
القاعدة يف املغرب العريب عبد املالك درودكال اال
انها مل تعرتف بارتباطها بتنظيم القاعدة يف املغرب
االسالمي حتى يناير  .2015هذه التعهد جاء
لياكد بيعة الكتبية لتنظيم القاعدة خصوصا بعد
انتشار بيان دعم الكتيبة لتنظيم الدولة «داعش»
ودعوتها لتجاوز حدود سوريا والعراق نحو املغرب
االسالمي .ونشري هنا ان الدعم يختلف يف طياته
عن البيعة ،فالبيعة لدى التنظيامت الجهادية هي
التزام ديني ،فحني ان ان التنظيامت الجهادية
دابت لدعم بعضها وذلك لضامن صمودها.
البعض يرى أنه ليس مثة فائدة من طرح هذا
السؤال “هل الكتيبة هي قاعدة أم تنظيم
دولة؟” عىل اعتبار أن الطرفني هام سلفية
جهادية ومنظمة ارهابية والحقيقة أن هذا الكالم
غري صحيح فتحديد انتامء املجموعة هو قراءة
يف مستقبل تونس واسترشاف ملستقبل القارة
االفريقية فإن كانت الكتيبة التزال عىل عهدها
مع تنظيم القاعدة فاملنهجية لن تتغري وسيبقى
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الهدف توجيه رضبات متتالية لألجهزة العسكرية
واألمنية ورموز الدولة دون الدخول يف معارك
استنزاف مع االعتامد عىل تنظيم محكم وإعداد
يتميز بالحذر وتقليل الخسائر حتى لو استغرق
ذلك فرتات متباعدة بني الهجامت االرهابية كام
سيكون العمل مرتبطا بأوامر القيادة املركزية يف
الجزائر اعتامدا عىل توجيهات عبدامللك درودكال
دون الحاجة الجتهادات كبرية.
منهج التوحش

غري أن ثبوت بيعة الكتيبة لتنظيم الدولة سيكون
له منحنى أخر متاما لعل أولها عىل اإلطالق تبني
منهج التوحش بل واالفراط فيه لتحقيق تغيري
جذري يف املجتمع وفق االيديولوجية الجهادية
وعدم التفريق بني االنظمة الحاكمة واالنظمة
املستعمرة ،ويف هذا الصدد يقول ابوبكر ناجي يف
كتابه الشهرية ادارة التوحش اذا نجحنا يف التوحش
كمنهج عمل فهو املعرب نحو الدولة االسالمية
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املنتظرة ولهذا ليس عىل املجاهدين انتظار نشوء
التوحش تلقائيا بل الترسيع به من خالل رضبات
النكاية واالنهاك ،وبالتايل سيكون التوحش احد
الوسائل نحو تشكيل امارة افريقية لتنظيم الدولة
وتحقيق السيادة الكاملة يف تونس كام هو الحال
يف العراق وسوريا.
من جهة اخرى فان الكتيبة كتنظيم القاعدة
تعتمد عىل التربعات املالية كمورد رئييس يف
متويل عملياتها يف حني ان تنظيم الدولة خلق
اكتفاء ذايت مايل والتربعات ال تشكل سوى جزء
صغري فقط ،فهناك عائدات حقول النفط يف
صالح الدين والعجيل وحرمني واملصايف البرتولية
كبيجي والقيارة ،ونهب املصارف الحكومية واموال
الفدية التي تحصل عليها لقاء االفراج عن رهائن
تحتجزهم واالتجار باملقتنيات االثرية وتجارة
السبايا والرق التي متثل اكرث غرابة ووحشية  ،كل
هذه املصادر جعلت تنظيم الدولة اغنى جامعة
ارهابية يف التاريخ وكام اشارت وزارة الخزانة

الكتيبة وتنظيم الدولة يجمعهما هدف واحد وهما
يدركان جيداً من هو «العدو األقرب» ومن هو «العدو
األبعد» ،استنادا لما يطلق عليه فقهيا بـ«فقه األولويات»

االمريكية يف اكتوبر  2014فان التنظيم جمع ثروة
برسعة غري مسبوقة .وبالتايل فان والء الكتيبة
لتنظيم الدولة سوف يعرض مؤسسات الدولة
ومصارفها ومقتنياتها األثرية للنهب والرسقة
ناهيك عن استهداف القطاع السياحي والذي يعترب
مصدر رئييس يف تونس وبالتايل فان الكتيبة سوف
تخلق مصادر دخل متنوعة بطريقة غري رشعية
تتطلب معامالت عىل الصعيدين املحيل يف تونس
والدويل كدول الجوار وحتى تصل الوروبا.
اما ما يتعلق بالتجنيد فتنظيم الدولة استطاع
تجنيد آالف املقاتلني من  80دولة وبناء شبكة
عاملية لجذب الشباب املتعلم مبختلف تخصصاته
العلمية واالدبية والرشعية واالقتصاد والسياسة.
التنظيم استفاد من الشبكات املعقدة القدمية
العابرة للحدود الوطنية لتسهيل هجرة املقاتلني
للعراق وسوريا .ال شك ان منهجية التجنيد لتنظيم
الدولة سوف تصب ايضا يف هجرة أالف املقاتلني
اىل تونس التي تعترب نقطة عبور لبلدان املغرب
العريب كالجزائر وليبيا وموريتانيا ثم نيجرييا وباقي
بلدان الصحراء االفريقية .ظهور التنظيم بشكل
متامسك يف تونس سوف يكون كابوس امني للدول
االوروبية القلقة اصال من ظاهرة االنجذاب املتزايد
لالفارقة اىل تنظيم القاعدة يف الجزائر.
الالفت لالنتباه يف ملف التيار الجهادي يف تونس
هو أن استمرار املعركة ألكرث من خمس سنوات
جعل كل محاوالت الحكومة يف وضع حد لتواجد
العنارص املتمركزة يف الجبال أمرا مستعصيا رغم
نجاح األجهزة العسكرية واالمنية يف وقف الهجوم
عىل بنقردان والذي اعتربه املتابعون حدثا كبريا
يف ظل فشل عديد التجارب األخرى يف التصدي
للجامعات املسلحة.
والجديد يف معركة السلطات التونسية والجامعات
الجهادية هو ترضر املواطنني املحاذين للجبال من
األلغام التي تقوم بزراعتها كتيبة عقبة بن نافع
وهي نقطة مهمة قد تجعل من املعركة أكرث
خطورة إذا ما تم الزج بالعنرص املدين يف املعركة
مابني الطرفني.
كام ان استعانة اجهزة الدولة بالعنارص املدنية
ضمن منهجتيها االستخباراتية قد يقلب طريقة
تعامل الكتيبة من اسرتاتيجية القاعدة يف تحييد
املجتمع إىل اسرتاتيجية تنظيم الدولة التي تصل إىل
مراحل راديكالية جدا يف التعامل مع من ينحازون
إىل جانب الدولة يف معركتها ضد اإلرهاب.
هدف واحد

ونرى أن الكتيبة و تنظيم الدولة متفقان عىل
النشاط كل يف مجاله الجغرايف وإذا كان ليس مثة
وجود أي ادلة للتنسيق الفعيل بني التنظيمني عند
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التخطيط للعمليات اإلرهابية أو عند تنفيذها إال
أن «الكتيبة وتنظيم الدولة يجمعهام هدف واحد
وهام يدركان جيدا من هو «العدو األقرب» ومن
هو «العدو األبعد» ،استنادا ملا يطلق عليه فقهيا
بـ«فقه األولويات».
كام هو واضح أن قيادات الجيل الجديد
للتنظيامت يف تونس سواء كانت الكتيبة او انصار
الرشيعة أقل حنكة بالتخطيط العسكري والعمل
امليداين من الجيل الذي متت تصفية أبرز قياداته
عىل أيدي األجهزة األمنية والعسكرية يف تونس
وعىل رأسهم خالد الشايب ومراد الغرسيل يف عام
 ,2015إال أنها تعد أكرث رشاسة من الجيل السابق
لها عند تنفيذ عملياتها اإلرهابية ،ومن دالالت
ذلك التحول الرشس أن صار هناك خاليا إرهابية
نسائية يف تونس تتفاعل مع الواقع الذي تعيشه
البالد ,وأن هذه الخاليا تحولت من عنرص إسناد
إىل عنرص مقاتل يف تنظيمي الكتيبة والدولة
وذلك عىل غرار كتيبة «الخنساء» التي تنشط يف
ليبيا.
إن املخطط اإلرهايب مستمر فهو ال يقف عند
استهداف وزير الداخلية بل إن قيادات األمن يف
تونس جميعهم مستهدفون ،وكذا كل مسؤول
أو سائح ،حيث إننا أمام تنظيامت تكفر كل
من سواها وتتغذى عىل ما تُحدثه من عنف.
إن األجهزة األمنية والعسكرية التونسية بذلت
مجهودات حثيثة يف مجابهة التنظيامت اإلرهابية
والقضاء عىل أكرب قياداتها ،وهو ما جعل الوضع
األمني حاليا تحت السيطرة نوع ما ,إال أن هذه
النجاحات ال متنع القول من أن الخطر يبقى قامئا.
إن مواجهة املد املتطرف يف تونس يستدعي مقاربة
شاملة ميكن تسميتها بـ»األمن الشامل» ملواجهة
الظاهرة التي صارت ترضب وتفاجئ ،فكلام ظننا
أنها بصدد التفتت بدا أنها يف حالة تجدّد ومتدد.
لقد عزا كثري من املختصني يف شؤون التنظيامت
االرهابية تنامي سطوة الجهاديني يف تونس
إىل “ضعف مؤسسات الدولة” و “حالة الفراغ
السيايس” التي شهدتها تونس منذ يناير .2011
كام ان إن اختزال ربط انتشار الفكر التكفريي
بالتهميش االجتامعي والفقر والبطالة ليس كفيال
بتفسري ظهور هذه التنظيامت.
وبشكل عام فان مواجهة التنظيامت االرهابية يف
تونس تستوجب اسرتجاع الدولة لهيبتها ،والرفع
من أداء مؤسساتها وأجهزتها ،وتجاوز حالة الفراغ
السيايس ورضورة خلق تنسيق امني بني دول
املغرب العريب ووجود تصور السرتاجية مشرتكة
ملكافحة االرهاب كام تستوجب وضع حد للخطاب
التكفريي الجهادي الذي استرشى يف غالبية دور
العبادة.
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األخبار

لمـاذا يقاتلـون؟
أي دور لأليديولوجيا في قرارات اإلرهابيين؟
نظم األزهر الشريف ندوة دولية تحت عنوان «الحرية والمواطنة ..التنوع
والتكامل» ،وهي الندوة التي حضرها علماء وسياسيون وباحثون من دول
مختلفة من العالم ،ينتمون إلى أديان ومذاهب ومواقف فكرية شتى.

ياسر عبد العزيز

و
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؟

وبماذا يقاتلون؟
ويف كلمته االفتتاحية لتلك الندوة ،حرص شيخ
األزهر الدكتور أحمد الطيب عىل فض االشتباك
الحاصل بني صورة اإلسالم من جانب والعمليات
اإلرهابية التي تقوم بها جامعات مارقة استنادا ً إىل
اسمه ،وباستخدام بعض التأويالت الخاطئة من
جانب آخر.
وليك يوضح الشيخ فكرته ،فقد عمد إىل سوق
بعض األمثلة التي تشري إىل أن استخدام التأويالت
الدينية الخاطئة من أجل تربير القيام بالعمليات
اإلرهابية ال يقترص عىل أتباع دين معني ،ولكنها
مامرسة شائعة يف مختلف األديان واملذاهب.

يقول الشيخ إن «املتأمل املنصف يف ظاهرة
اإلسالموفوبيا ال تخطئ عيناه هذه التفرقة
الكيل مبكيالني بني املحاكمة
الالمنطقية ،أو هذا َ
العاملية لإلسالم من جانب ،وللمسيحية واليهودية
من جانب آخرُ ،رغم اشرتاك الكل يف عريضة اتهام
واحدة ،وقضية واحدة هي قضية العنف واإلرهاب
الديني ،فبينام م َّر التط ُّرف املسيحي واليهودي بردًا
وسال ًما عىل الغرب دون أن تُدنَّس صورة هذين
الدينني اإللهني؛ إذا بشقيقهام الثالث يُح َب ُس وحده
يف قفص االتهام ،وتجري إدانتُه وتشويه صورت ِه
حتى هذه اللحظة».

اإلرهاب والتأويل الديني
ورضب الطيب أمثلة ألحداث مثل اعتداءات
«مايكل براي» باملتفجرات عىل مصحات اإلجهاض،
وتفجري «تيمويث ماكفي» للمبنى الحكومي
بأوكالهوما ،واالضطرابات وأحداث العنف التي
رضبت تكساس بسبب بيان ديني صادر عن
«ديفيد كوريش» ،فضالً عن الرصاع الديني يف
أيرلندا الشاملية ،وتورط بعض املؤسسات ذات
االرتكاز الديني يف تسويغ إبادة واغتصاب ما يزيد
عىل مائتي وخمسني ألفاً من مسلمي ومسلامت
البوسنة.
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تتضمن “البنية األساسية” للقرار نفس ه �Infra
 ،structureأي الذرائع األساسية للقرار والسلوك
واملامرسة ،ويحدد تلك الذرائع يف اإلجابة عن
السؤالني :ملاذا نقاتل؟ ومباذا نقاتل؟
يؤكد هذا الباحث ،ومعه عرشات من األكادمييني
واملتخصصني يف علوم الحرب واإلرهاب ،أن
املصالح الشخصية لألفراد والجامعات ،مبا تتضمنه
من مطالب أو مظلوميات تأيت عىل رأس األسباب
التي تدعو إىل اتخاذ قرار مامرسة العنف.
يعتقد “فريجسون” أن “حامس” تقاتل إرسائيل
ألسباب تتعلق مبتطلبات فردية وجامعية
لفلسطيني غزة ،وأن وجود األنفاق عامل بنيوي
رئيس التخاذ قرار الحرب ،ال يقل أهمية عن
حصولها عىل الدعم والتسليح من بعض الدول
واألطراف.
ذرائع وموارد
وفقاً لهذا االفرتاض ،فإن «حزب الله» يقاتل
باملوارد ،والتمويل ،وتقنيات الحرب الالمتامثلة
التي توفرها لها بيئته وطبيعة متركزه ،كام أن
األكراد يف جنوب رشق تركيا ،واملتمردين يف دارفور؛
مثلهم مثل املقاتلني الفيتناميني الشامليني ،الذين
مل يكن بإمكانهم الصمود يف القتال ضد الواليات
املتحدة من دون موارد مناسبة وذرائع ترتبط
مبصالح كل منهم أو مصالح الجامعة.

ال ميكن إنكار أن التأويالت الدينية كانت وراء
الكثري من أحداث العنف واإلرهاب التي رضبت
العامل عرب التاريخ ،كام ال ميكن التغايض عن
دور التصورات الدينية يف بعض أبشع الحروب
وعمليات اإلبادة التي شهدتها البرشية ،وأن هذا
األمر مل يقترص عىل أتباع دين معني ،إذ تم شن
الحروب الصليبية تحت ذرائع دينية ،يف الوقت
الذي أصبحنا نعرف فيه جميعاً أن تلك الذرائع مل
تكن أكرث من غطاء لنزعات وأهداف تتعلق بالرثوة
والسلطة والنفوذ.
يقودنا هذا إىل محاولة تقييم الدور املحدد الذي
يلعبه التأويل الديني يف تسويغ عمليات العنف
واإلرهاب؛ وهو األمر الذي يطرح التساؤالت
املهمة عن طبيعة االرتكاز األيديولوجي للتنظيامت

اإلرهابية؛ مثل «داعش» ،و«القاعدة» ،والتنظيامت
والدول التي متارس العنف أو تشن الحروب توسالً
باأليديولوجية الدينية ،وهو اقرتاب بحثي رضوري،
لصلته الحتمية بالجهود التي يجب أن نبذلها يف
سبيل التصدي لتلك النزعات التخريبية.
يقول الباحث األمرييك «بريان فريجسون» ،يف
بحثه الفريد «عرش نقاط يف الحرب» Ten Points
 ،on Warإن مثة عرشة مداخل نظرية واجبة لفهم
ظاهرة اللجوء إىل العنف يف التاريخ البرشي ،ومن
بني هذه املداخل ،تأيت نقطته الثالثة التي تُف َّصل
هيكيلة صنع قرار مامرسة العنف.
يرى “فريجسون” أن قرار مامرسة العنف يُتخذ
وفق “هرياركية” معينة ،ولتبسيط األمر فإن عملية
اتخاذ هذا القرار ميكن أن متر عرب مثلث ،قاعدته

يف املرحلة الثانية ،وفق «فريجسون» ،تأيت بنية
القرار  ،Structureالتي يحددها يف السياق
السيايس واالقتصادي للمعركة أو العمل العنفي،
وأخريا ً تأيت املرحلة الثالثة ،Superstructure
حيث دور األيديولوجية والقيم.
يقودنا هذا إىل خالصة جديدة تفرض الرتكيز عىل
األسباب املصلحية املبارشة وموارد العنف املادية
قبل االهتامم باالعتبارات القيمية واأليدولوجية يف
تحليل دوافع اإلرهاب.
يقول “فرهاد كورس كافار” مدير األبحاث يف
مدرسة الدراسات العليا يف العلوم االجتامعية
الفرنسية ،يف حوار أجرته معه مجلة “عرشون
دقيقة” الفرنسية ،يف شهر مارس  ،2017إن نحو
أربعة آالف أورويب التحقوا بالجامعات اإلرهابية
يف األرايض السورية والعراقية ،وإن العدد األكرب
بينهم ذهب ألسباب تتعلق بضغوط يواجهونها
يف املجتمعات الغربية ،أو بأغراض التقليد وحب
املغامرة ،أما “األيديولوجية فال تلعب إال دورا ً
ثانوياً يف اتخاذ قرار االنضامم إىل الجامعات
اإلرهابية”.
مثة تجربة معملية فريدة خرجت بنتائج مذهلة
يف هذا الصدد؛ إذ أراد فريق بحثي أن يحدد بدقة
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دور األيديولوجيا يف اتخاذ القرار يف الجامعات
ذات االرتكاز الديني.
استطاع هذا الفريق الذي يعمل يف جامعة
“مينيسوتا” ،بقيادة الربوفسري “ليون فيستنجر”،
أن يتنكر ويخرتق فرقة دينية تسمى “فرقة
يوم الحساب” ،وأن يزرع بعض أفراد منه بني
الجامعة كجزء منها ،بغرض دراسة أفكار أعضائها
وسلوكياتهم؛ ما أمثر نتائج مبهرة.
كانت فكرة “فرقة يوم الحساب” الرئيسة تقوم
عىل أن أعضاء الجامعة “أطهار وأبرار وربانيون
وأعىل أخالقياً ودينياً من اآلخرين” ،ولذلك فإن
ربهم سيرضب العامل بطوفان يبدأ من السواحل
الغربية للواليات املتحدة ،وميتد ليغرق الكرة
األرضية ،لكنه سيخصهم بأطباق طائرة ،ستأيت يف
منتصف ليلة محددة لتلتقطهم ،وتأخذهم إىل
الخالص ،ليعيشوا يف عامل أفضل.
يقول فريق “مينيسوتا” إن الجامعة كانت تقوم
عىل نظام “السمع والطاعة” ،وإن قادتها كانوا
يزعمون أنهم “يتلقون كتابة ربانية عىل كف
إحدى العضوات تحمل األوامر والتعليامت التي
يجب اتباعها برصامة” ،وأن أعضاء الجامعة كانوا
أرسى متاماً لكل فكرة أو أمر يأتيهم من هيئة
قيادية تضم سيدة ورجلني.
عىل أي حال؛ فقد أفادت “الكتابة الربانية”
املزعومة ،بحسب ما قالت الهيئة القيادية
للجامعة ،أنه تم تحديد يوم الطوفان ،ومن ثم
هبوط األطباق الطائرة ،والتقاط أفراد الجامعة،
وأن هذا سيحدث عند منتصف ليلة اليوم املحدد
متاماً ،وتم تزويد األعضاء كذلك ببعض الطقوس
واملامرسات التي يجب االلتزام بها لضامن “عملية
التقاط ناجحة”.
يقول فريق “مينيسوتا” إن أفراد الجامعة أمضوا
اليوم املحدد لوصولهم إىل الخالص يف حالة من
التفاؤل والشغف والسعادة البالغة ،وأنهم حرصوا
عىل قراءة “نصوص ربانية” تم تزويدهم بها
من قبل القادة .يوضح الفريق العلمي أن أفراد
الجامعة كانوا ينتمون إىل طبقات اجتامعية غلب
عليها الفقر وتواضع مستوى التعليم ،كام تورط
العديد منهم يف اتهامات جنائية.
أيديولوجيا مفبركة
ينقل «روبرت سيالديني» ،يف كتابه
«التأثري» ، Influenceعن فريق “مينيسوتا” قوله
إن أعضاء الجامعة ظلوا منتظرين ألربع ساعات
كاملة بعد املوعد املحدد للطوفان وقدوم األطباق
الطائرة دون جدوى ،وأن بعضهم أخذ يرصخ مبرارة
موجهاً نظراته الحادة إىل قادة الجامعة“ :إنها إذن
كذبة كبرية” ،فيام راح آخرون يقرتحون أنه رمبا

كان هناك خطأ يف قراءة نص “الكتابة الربانية”،
وأن اليوم املحدد للطوفان مل يحن بعد.
كانت األجواء عصيبة للغاية ،وانتاب أعضاء
الجامعة شعور مركب من اليأس والذهول
واإلحباط الشديد ،وراح البعض يرضب رأسه يف
جدار املستودع الذي تجمعوا فيه انتظارا ً لألطباق
الطائرة ،فيام توجه آخرون ملعاتبة بعض قادة
الجامعة.
يثني فريق “مينيسوتا” عىل “رسعة بديهة”
بعض هؤالء القادة ثنا ًء كبريا ً ،ويطعن يف عقل
أفراد الجامعة “املأفونني” طعناً مبطناً؛ إذ يقول
إن السيدة الوحيدة العضوة يف الهيئة القيادية
سارعت إىل القول إن “رسالة ربانية” ظهرت
عىل كفها ،واستدعت عىل الفور العضو القيادي
املخول بقراءة مثل تلك الرسائل ،ليخرج االثنان
بعد دقائق بأخبار جديدة للمجموعة التي كادت
تفقد عقلها ،وإميانها ،ووحدتها ،بل وحياة أفرادها.
“الرسالة الربانية” تقول إن رب الجامعة قرر العفو
عن البرشية بسبب إخالصها وإميان أعضائها.
لكن الرسالة تشري إىل أن ذلك العفو مرشوط ببقاء
الجامعة متامسكة وملتزمة بالطقوس اإلميانية،
وأن موعدا ً جديدا ً لـ “الخالص” سيتم تحديده يف
وقت الحق بناء عىل التطورات.
يستغرب فريق “مينيسوتا” كثريا ً ألن عددا ً كبريا ً
من أعضاء الجامعة الذين اكتشفوا أنهم تعرضوا
لخدعة كبرية من آفاكني أدعياء ،مل يفتكوا بالهيئة
القيادية ،ومل يوجهوا لها اتهامات بالكذب
واالحتيال ،ومل يرتكوا الجامعة ويثوبوا إىل رشدهم،
بل ظلوا مرابطني معها يف انتظار “األطباق الطائرة”
التي ستحملهم إىل “املعنى األعىل” الذي لن يأيت
أبدا ً بطبيعة الحال.
لكن سيالديني ال يستغرب أبدا ً؛ إذ يرى أن
أعضاء الجامعة انخرطوا فيها العتبارات ذات
صلة بخلفياتهم االجتامعية واملادية والتعليمية،
ولشعورهم بالتهميش واإلقصاء واملظلومية ،وأنه
مل يكن باستطاعتهم االنضامم للجامعة وإبداء
االمتثال والطاعة لقادتها ،واالنخراط يف أنشطتها
من دون التمويل السخي من جانب بعض
املتربعني األغنياء ،والحلول الحياتية امللموسة
لبعض مشكالتهم.
توضح نتائج هذا البحث ببساطة أن الذرائع
األيديولوجية كانت مجاالً للتالعب والتكييف،
بأكرث من كونها دوافع رئيسة لسلوك الجامعات
ذات االرتكاز الديني.
تتفق استخالصات فريق “مينسوتا” مع ما يقوله
“فريجسون” و”كافار” من أن قرار االنخراط يف
أنشطة العنف واإلرهاب واالنضواء يف الجامعات
الحركية ذات االرتكاز الديني ال ينبع من القيم

واأليديولوجية ،لكنه يأيت من البنية األساسية
املتمثلة يف اإلجابة عن السؤالني :ملاذا نقاتل؟
ومباذا نقاتل؟
سيفرض هذا االستخالص مراجعة شاملة لكافة
الجهود التي تستهدف تجفيف منابع اإلرهاب،
بالرتكيز عىل الجوانب املادية واالجتامعية
والنفعية امللموسة للجامعات اإلرهابية وأفرادها،
بدالً من استنزاف الجهود ملواجهة “األفكار والقيم
واأليديولوجيا” ،التي ثبت أنها ليست سوى غطاء
مفربك ألهداف وذرائع وموارد ال متت لها بصلة.
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الدفاع ضد الطائرات بدون طيار

كيف تحارب التهديد الناشئ
المتمثل في الطائرات بدون طيار
إن انتشار الطائرات بدون طيار ،الرخيصة الثمن نسبياً  ،والتي يمكنها حمل كاميرات تجسس أو متفجرات
قوية ،يخلق شعوراً بالحاجة الملحة إلى حماية المطارات ومحطات توليد الطاقة والسجون والقواعد
العسكرية من تهديد الطائرات بدون طيار.
تشكل المراقبة والطائرات بدون طيار تهديداً متزايداً للبنية األساسية التجارية والصناعات الثقيلة ،مثل
مصافي النفط ومحطات الطاقة النووية والمطارات.
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من بني أكرث املصطلحات انتشارا ً يف العاملني
العسكري والتجاري اليوم مصطلح «التكنولوجيا
التخريبية» ،وهو يشء أسهم إىل حد كبري يف
تغيري الطريقة التي يتم بها صنع األشياء بحيث
تختفي صناعات ومامرسات بأكملها لتظهر أخرى
جديدة .ومن األمثلة الرئيسية عىل التكنولوجيا
التخريبية الطائرات بدون طيار الصغرية
والرخيصة التكلفة واملتاحة بسهولة ألي شخص
يف أي مكان.
ويف حني هيمنت املؤسسة العسكرية األمريكية
عىل ساحات الحرب يف القرن الحادي والعرشين
باستخدام الطائرات بدون طيار املتمتعة
بالقدرات ،واملسلحة أحياناً ،أصبحت كل دولة
وقوات مسلحة عىل وجه األرض تقريباً متتلك
أو تصنع طائرات بدون طيار .وقد أدى ذلك
إىل الحاجة إىل قدرات مضادة للطائرات بدون
طيار للدفاع عن القوات واملرافق الحيوية من
املراقبة بالطائرات املعادية ،والحرب اإللكرتونية،

والهجامت التقليدية.
أصبح اليوم بإمكان الطائرات بدون طيار ،املتاحة
تجارياً ،أن تحمل كامريات املراقبة أو متفجرات
قوية .وهذه الطائرات الصغرية بدون طيار متاحة
أيضاً ألي شخص تقريباً عرب اإلنرتنت .وهذا مل
يخلق مستوى آخر من التهديد للقوات املسلحة
فحسب ،بل زاد من التهديد أيضاً ملحطات
الطاقة ،والحلبات الرياضية ،والسفن ،والسكك
الحديدية ،وخطوط األنابيب.
أدى ذلك إىل ظهور مجموعة واسعة من
الصناعات الجديدة ،تراوحت من املهن القانونية
املتخصصة يف القضايا املتعلقة بالطائرات بدون
طيار ،أو التهم الجنائية ،إىل رشكات التصنيع
والصيانة لجيل جديد من أجهزة االستشعار
الصغرية املتخصصة ،إىل األنظمة املضادة
للطائرات بدون طيار.
تشبه تقنيات مكافحة الطائرات بدون طيار إىل
حد كبري التطورات التي كانت سائدة يف مجال
الدروع ومقاومة الدروع يف القرن املايض :مبعنى
أنك تبني درعاً أقوى بينام يقوم شخص ببناء
طريقة جديدة الخرتاقه .ابنِ قدرات أفضل
ملكافحة الطائرات بدون طيار وسوف يأيت شخص
آخر ويصنع قدرات جديدة ملكافحة الطائرات
بدون طيار.
مكافحة الطائرات بدون طيار

يف حني أن جميع هذه الرشكات الصانعة لقدرات
مكافحة الطائرات بدون طيار تتنافس عىل هذه

السوق ،فإن كثريا ً منها تنظر يف شكوى واسعة
النطاق تشمل املتطلبات التجارية .وقد أدى ذلك
إىل البحث عن أوجه للتآزر مع رشكات أخرى.
وتدرس تلك الرشكات نفسها أيضا زيادة صالبة
الطائرات بدون طيار ،وهو أمر تعمل عليه أيضاً
وكالة مشاريع بحوث الدفاع املتقدمة.
ال تزال صناعة قدرات مكافحة الطائرات بدون
طيار يف بدايتها ،وقد بدأ العديد من الرشكات
 الكبرية والصغرية ،والرشكات الناشئة  -مؤخرا ًفقط ينظر إليها عىل أنها سوق مستقبلية رسيعة
النمو وواعدة.
بدأ خرباء يف Hitachi Data Systems Federal
يف ريستون ،بوالية فرجينيا ،كام هو الحال مع
غريهم ،بتحديد مدى الحاجة قبل نحو عامني.
وأدى مزيج من التطوير الداخيل وبعض عمليات
االستحواذ عىل التكنولوجيا ،بعد حوايل ستة أشهر،
إىل تسويق نظام البيانات التصوري يف هيتايش
 ,)Hitachi Visualization Suite (HVSالذي
يضم اآلن نحو عرشين مستخدماً نشطاً.
وكام هو الحال مع معظم مجاالت التكنولوجيا
الفائقة اليوم ،فإن القوات املسلحة تراقب عن
كثب الرشكات التي تقوم بتطوير منتجات
تجارية ميكن لها تكييفها مع التطبيقات الدفاعية.
وتستفيد األسواق املدنية أيضا من التطورات
العسكرية ،مام يؤدي إىل تآزر معقد ومثري للجدل
أحيانا.
ويسهم الرتكيز الكبري عىل الجانب التجاري يف
التمكني من رؤية الصلة بني الطائرات بدون طيار
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واملشغل ومتابعته مرة أخرى حتى ميكن القبض
عىل املشغل .قد ال يكون شيئا خبيثا ،ولكن كيف
ميكنك أن تعرف ليك تجد املشغل؟ لذا فإن مجال
الرتكيز التجاري هو الكشف والتنبيه ،ثم االندماج
يف النظم القامئة.
مكافحة أسراب الطائرات بدون طيار

عىل الصعيد العسكري ،يشعر عدد كبري من
قادة فرق الجيش والبحرية بالقلق من احتامل
وجود أرساب من الطائرات بدون طيار الصغرية
واملسلحة .وهم ال يعتقدون أن لديهم دفاعات
فعلية ضدها .ولذلك نجد أن القوات املسلحة

دراسات وبحوث

ترغب يف امتالك القدرة عىل االكتشاف املتعدد
املستويات وخيار التخفيف من خطورتها إما
إلكرتونياً أو حركياً ،وذلك حسب منطقة العمليات
وقواعد االشتباك.
وقد جذبت التهديدات املحتملة من الطائرات
الصغرية غري املأهولة يف أيدي اإلرهابيني أيضا
انتباه الهيئات التنظيمية ،مثل إدارة الطريان
االتحادية األمريكية ،التي أطلقت برنامج
باثفايندر  Pathfinder Programيف مايو
 2015عىل هيئة رشاكة مع الصناعة الستكشاف
الخطوات التالية يف عمليات الطائرات بدون
طيار ،وذلك خارج نطاق نوع العمليات املقرتحة

من قبل الوكالة يف مرشوع قانون أنظمة الطائرات
الصغرية بدون طيار .بدأ الربنامج بثالثة رشكاء يف
الصناعة بحثوا االستخدامات املمكنة للطائرات
بدون طيار يف مناطق مختلفة ،كلها عرضة
لتهديدات الطائرات بدون طيار املحتملة.
تقوم شبكة كيبل نيوز (يس إن إن) يف أتالنتا
بدراسة عمليات الرؤية البرصية من أجل
االستخدام اآلمن للطائرات بدون طيار لجمع
األخبار يف املناطق الحرضية .بينام تقوم رشكة
 PrecisionHawkيف رايل ،بنيويورك ،باستكشاف
عمليات الرؤية البرصية املوسعة يف املناطق
الريفية لتمكني عمليات طريان الطائرات بدون
طيار خارج نطاق الرؤية املبارشة للطيار من رصد
املحاصيل يف الزراعة الدقيقة.
وتقوم رشكة السكة الحديدية التابعة لرشكة
بنسف للسكك الحديدية The BNSF Railway
 ، .Coيف كاليفورنيا ،باستكشاف التحديات
التي تواجه خط املراقبة والتحكم فيام يتعلق
باستخدام الطائرات بدون طيار لتفقد البنية
التحتية لنظام السكك الحديدية يف املناطق
الريفية واملعزولة.
تقوم رشكة  .CACI International Incيف
أرلنغتون ،فريجينيا ،بتقييم كيف ميكن لتكنولوجيا
الرشكة أن تساعد عىل الكشف عن الطائرات
بدون طيار التي تحلق بالقرب من املطارات.
ويف عام  ،2016وسعت إدارة الطريان االتحادية
األمريكية أيضا رشكة باثفايندر عن طريق
توقيع اتفاقيات بحث وتطوير تعاونية مع رشكة
 .Liteye Systems Incيف سنتنيال ،يف كولورادو؛
ورشكة  Sensofusion USAيف نيويورك؛ ورشكة
 ،Gryphon Sensors LLCورشكة SRC
 companyيف نورث سرياكيوز بنيويورك.
وقد طورت رشكة  DeDrone GmbHيف كاسيل،
بأملانيا ،نظام مكافحة الطائرات بدون طيار
املتعددة أنظمة االستشعار DroneTracker
.multi-sensor, counter-UAV system
تعترب رشكة  Liteyeرشيك التصنيع والتكامل يف
أمريكا الشاملية لثالث رشكات تطوير بريطانية
تعمل معاً عىل تطوير نظام الدفاع املضاد
للطائرات بدون طيار (Anti-UAV Defence
 ،)SystemوهيBlighter Surveillance :
 Systemsيف جريرت تشيستريفورد ،بإنجلرتا ،و
 .Chess Dynamics Ltdيف هورشام ،بإنجلرتا،
و  .Enterprise Control Systems Ltdيف
وابنهام ،بإنجلرتا .وتتطلب اتفاقيات البحث
والتطوير التعاونية من رشكة  Liteyeاختبار نظام
الدفاع املضاد للطائرات بدون طيار املزود بنظام
الكشف والتعقب والتعطيل والدحر املتكامل
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integrated detect-track-disrupt-defeat
 C-UAV systemيف املطارات األمريكية التي
اختارتها إدارة الطريان االتحادية األمريكية.
تجنب االصطدام بين الطائرات بدون
طيار والطائرات األخرى في األجواء

هناك أكرث من  100تقرير من طيارين كل شهر
عن طائرات بدون طيار تحلق قرب املطارات
والطائرات التجارية .وقد خلق هذا مخاوف
كبرية عىل السالمة لدى إدارة الطريان االتحادية
األمريكة ،وقضية أمنية لدى وزارة الداخلية.
تتوافر لنظام مكافحة الطائرات بدون طيار
 AUDsالقدرة عىل العمل بشكل فعال يف بيئات
املطارات املعقدة ليالً ونهارا ً ،مهام كان الطقس،
ودون تعطيل معدات املطار األخرى .وتستطيع
رشكة التشغيل – من خالل استخدام نظام
مكافحة الطائرات بدون طيار - AUDsالسيطرة
بنحو فعال  -عىل أي طائرة بدون طيار وإجبارها
عىل الهبوط اآلمن داخل أو خارج محيط املطار.
“وميكن للنظام أيضا مساعدة سلطات املطار
عىل تعقب قادة الطائرات بدون طيار من أجل
املالحقة القضائية من خالل تقديم األدلة -
كلقطات الفيديو أو صور الرادار  -إىل السلطات
ذات الصلة ،وميكننا أيضا دمج “أصول صديقة “يف
منصة  – AUDsكطائرة بدون طيار ،عىل سبيل
املثال – لزيادة قدرات الكشف عن التهديدات
والوعي الظريف للنظام ،واملساعدة يف القبض

القادة املارقني للطائرات بدون طيار.
سوف تقوم رشكة  Sensofusionباختبار نظام
إيرفانس  ، AIRFENCEاملستخدم بالفعل يف
أوروبا للمساعدة عىل تأمني املباين الحكومية
رفيعة املستوى والرشطة واملواقع العسكرية،
والسجون.
صنعت  Sensofusionللمرة األوىل تكنولوجيا
االكتشاف ،وتحديد املوقع ،والتتبع ،والسيطرة
عىل الطائرات بدون طيار منذ ثالث سنوات
كمرشوع عسكري ،وتشغيلها مع ثالثة جيوش
أوروبية تحت إرشاف الناتو.
وسوف تقوم رشكة Gryphonباختبار منوذج
الكشف عن الطائرات بدون طيار واملزود بنظام
استشعار يف مطارات اختارتها إدارة الطريان
االتحادية األمريكية.
نسبة التوقعات مرتفعة يف الصناعة حول تلقي
بيانات قيمة من كل من هذه التجارب التي ميكن
أن تؤدي إىل عمليات معتمدة من إدارة الطريان
االتحادية األمريكية يف السنوات القليلة املقبلة.
كام ستعطي فكرة عن كيفية استخدام الطائرات
غري املأهولة لتحويل الطريقة التي تقوم بها بعض
الصناعات بأعاملها :حول ما إذا كان ذلك يعني
التأكد من أن القطارات تسري يف الوقت املحدد،
والتحقق من سالمة املحاصيل ،أو اإلبالغ عن
كارثة طبيعية .وتعمل العديد من البلدان عىل
استكشاف العمليات غري املأهولة ،وقد خصصت
موارد واسعة النطاق ألداء البحوث التي من شأنها

أن تساعد عىل تحديد ما إذا كانت ،وكيف ميكن
أن ،توسع بأمان عمليات الطائرات بدون طيار.
هناك العديد من رشكات الطريان من جميع
األحجام التي انضمت إىل مساعي مكافحة
الطائرات بدون طيار ،بعضها له خلفيات يف مجال
الطائرات بدون طيار ،والبعض اآلخر دون خلفية.
جهود متزايدة لمكافحة الطائرات
بدون طيار

قامت رشكة  Airbus Defence and Spaceيف
تولوز ،فرنسا ،بتطوير نظام مكافحة الطائرات
بدون طيار ،يجمع بني رادارات الرشكة ،وكامريات
األشعة تحت الحمراء ،وأجهزة اكتشاف االتجاه،
مع تحليل لإلشارات وإدماج للبيانات بتقنيات
متطورة .وميكن للنظام التعرف عىل الطائرات
بدون طيار التي تقرتب ،وتقييم مدى إمكانية
التهديد الذي تشكله مبدى يرتاوح بني  3.1و 6.2
أميال ،ثم توفري التدابري املضادة اإللكرتونية مثل
تكنولوجيا التشويش ذات االستجابة الذكية ،للحد
من مخاطر األرضار الجانبية.
من جانبه ،قال توماس مولر ،رئيس قسم
االلكرتونيات وأمن الحدود يف رشكة Airbus
“ :Defence and Spaceمبا أننا متخصصون يف
مجال اإللكرتونيات الدفاعية ،فنحن منتلك جميع
التقنيات ومعرفة التكامل الالزمة إلنشاء نظام
حامية رسيع االستجابة ،مع الحد من معدالت
اإلنذار الكاذب للغاية”.
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أعلنت رشكة أخرى يف اململكة املتحدة ،وهي
 Drone Defenceيف دونكاسرت ،بإنجلرتا ،مؤخرا ً
ما س ّمته «املدافعون ضد الطائرات بدون طيار»،
وهم عسكريون سابقون وموظفو فرض القانون
تم تدريبهم عىل استخدام «متعقب الطائرات
بدون طيار» Dedrone DroneTracker
للكشف عن الطائرات بدون طيار غري املرصح
بها ،ومن ثم استخدام إما نظام الرشكة املحمول
 Dynopis E1000MPللتشويش عىل أنظمة
التحكم بالطائرات بدون طيار ،أو نظامها Net
 Gun X1 C-UAV systemلحجز الطائرة.
ويستخدم متعقب الطائرات بدون طيار – سواء
كان يعمل من موقع ثابت أو وحدة متنقلة
 أجهزة استشعار صوتية وبرصية ،أو تعملباألشعة تحت الحمراء من أجل الكشف وتحديد
الهوية يف الوقت الحقيقي.
عرضت رشكة نورثروب غرومان مؤخرا ً نظاماً
ميكن لتطبيق عىل الهاتف الذيك ألحد الجنود
أن يستخدم امليكروفون للكشف عن الطائرات
بدون طيار الصغرية .فإذا كان بإمكان كل جندي
أن يكون جهاز استشعار ،فإن من شأن ذلك أن
يساعد عىل الكشف والتحديد.
يقوم باحثون عسكريون أمريكيون بتطوير
نظام مراقبة جوي للطائرات بدون طيار
 Aerial Dragnetونظام االشتباك املستقبيل
الرسيع للدفاع املتعدد السمت Multi-
Azimuth Defense Fast Intercept Round
 )Engagement System (MAD-FIRESمن
أجل املراقبة املستمرة للمناطق الواسعة لعدة

دراسات وبحوث

باستخدام وصالت بيانات آمنة لنرشها إلكرتونياً
للمستخدمني املأذون لهم .وتقول وكالة مشاريع
بحوث الدفاع املتقدمة  DARPAإن الربنامج
سريكز أيضا عىل الجمع بني أجهزة استشعار
منخفضة التكلفة ومعالجة اإلشارات املعرفة
بالربمجيات املستضافة عىل الطائرات بدون
طيار املوجودة حالياً ،مام يؤدي إىل تغطية فعالة
من حيث التكلفة وقابلة للتطوير يف املناطق
الحرضية ،وإمكانية ترقية رسيعة مع توفر
تكنولوجيات جديدة وأكرث قدرة وأقل تكلفة.
التقنيات الرسيعة التطور
إن مستقبل الطائرات بدون طیار الصغیرة  -التي
تشكل تھدیدا ً للبنیة التحتیة العسکریة واملدنیة -
واألرواح البرشیة  -ومستوى النجاح الذي تحقق
من خالل العرشات من جھود مكافحة الطائرات
بدون طیار التي تضم مجموعة من أجھزة
االستشعار املختلفة وتقنیات التخفیف  -ال يزال
غامضاً ،ولکنه يتطور برسعة.
ويف الوقت الذي يتزايد فيه القلق حول
نوع التهديدات التي يطرحها عامل ميلء
بالطائرات بدون طيار الصغرية ،ولكنها متعددة
االستخدامات ،ويتم تخصيص مئات املاليني من
الدوالرات لتطوير تقنيات الطائرات بدون طيار،
فإن الواقع قد يختلف عن التصور ،عىل األقل يف
الوقت الحايل.

طائرات بدون طيار صغرية يف املناطق الحرضية.
عىل عكس األهداف الجوية التقليدية ،تطري
الطائرات بدون طيار الصغرية عىل ارتفاعات
أقل من  400قدم فوق سطح األرض ،مام
يجعلها تختفي بسهولة عىل التضاريس املعقدة.
كذلك تتحرك هذه الطائرات الصغرية أيضاً
ببطء ملسافة تزيد عن  90عقدة ،مام يجعل من
الصعب التفريق بينها وبني األجسام املتحركة
األخرى .وهذه الطائرات بدون طيار أيضا أصغر
من  55رطال ،مام يجعل من الصعب الشعور
بها.
يسهم الربط يف الوقت الحقيقي للطائرات بدون
طيار واملستشعرات يف نظام املراقبة الجوي
للطائرات بدون طيار  Aerial Dragnetيف
توفري شبكة شاملة للمراقبة املستمرة عرب منطقة
واسعة لجميع الطائرات بدون طيار التي تحلق
عىل ارتفاع منخفض يف بيئة حرضية.
ويتوقع مكتب الربنامج تحقيق هذا الهدف من
خالل الربط الشبيك املبتكر ل ُعقَد املراقبة ،التي
قد تكون مثبتة عىل الطائرات بدون طيار الطويلة
التحمل ،لتغطية املناطق الحرضية املجاورة.
وميكن لل ُعقَد الحفاظ عىل مسارات الطائرات
بدون طيار حتى عندما تختفي الطائرات حول
الزوايا أو وراء األشياء ،وذلك باستخدام تقنيات
االستشعار للنظر فوق املباين وفيام بينها.
ومن شأن بيانات مستشعرات الغالف الجوي أن
تبلغ عن الصورة التشغيلية املشرتكة واملحدثة املصدر:
باستمرار للمجال الجوي عىل ارتفاعات أدىن www.mitre.org
من مستويات أنظمة املراقبة الحالية للطائراتwww.thecipherbrief.com ،
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تدبير األزمات في مواجهة المخاطر الراهنة

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

تشير العديد من التقارير والدراسات
العلمية إلى أن مناطق التوتر
واألزمات؛ تشكل فضاء خصبا
وتمدد الكثير من
النتعاش
ّ
المعضالت والمخاطر التي تشكل
تهديدا للسلم واألمن الدوليين
في أبعادهما المختلفة .وهو ما
تؤكده الممارسات الميدانية في
عدد من المناطق؛ فاالرتباكات
األمنية والظروف االجتماعية
واالقتصادية الصعبة ..التي
شهدتها منطقة الصحراء والساحل
بإفريقيا والمقرونة بهشاشة الدولة
المركزية؛ كلّ ها عوامل أسهمت
بشكل كبير في تنامي التهديدات
المختلفة بالمنطقة؛ سواء تعلّ ق
حدة التهريب بأشكاله
األمر بتصاعد ّ
السرية؛
الهجرة
تنامي
المختلفة؛ أو
ّ
وانتشار معاقل الجماعات اإلرهابية
التي تجعل من هذه المناطق
بؤرا لتدريب مجنديها القادمين من
مختلف المناطق..

ونفس األمر ينطبق عىل األوضاع املأزومة يف
كل من العراق وسوريا التي خلفت الكثري من
اإلشكاالت التي ألقت بظاللها القامتة عىل الداخل
السوري ومحيطيه اإلقليمي والدويل؛ خصوصا
وأنها اتخذت طابعا من التعقيد والتشابك
من حيث تداعياتها وخلفياتها والعوامل التي
تغذيها..
عالوة عن االنعكاسات الكارثية التي خلّفها تط ّور
األوضاع السياسية واألمنية عىل مستوى الداخل
السوري؛ تح ّول األمر إىل معضلة حقيقية أصبحت
تسائل املجتمع الدويل برمته؛ بعدما اتخذ حجم
الجامعات اإلرهابية طابعا غري مسبوق من العدد
والقوة والخطورة يف أعقاب اإلعالن عن قيام
تنظيم “الدولة اإلسالمية يف العراق والشام” الذي
سيطر عىل مناطق شاسعة من البلدين؛ وقيامه
بعمليات خطرية أسهمت بشكل كبري يف تردّي
األوضاع السورية؛ وإعالن مسؤوليته عن أحداث
إرهابية تجاوزت الرتاب العراقي والسوري إىل
عدد من األقطار العربية ويف داخل أوربا..
كام ال تخفى اإلشكاالت الكربى التي خلّفها
متدّد اإلرهاب عىل مستوى إرغام عدد كبري
السوريني إىل ركوب مخاطر الهجرة وطلب
من ّ
اللجوء ومغادرة ديارهم باتجاه الدول املجاورة
أو نحو أوربا ..بحثا عن فضاءات آمنة.
أحدثت هذه التط ّورات حالة من االرتباك يف
أوساط األمم املتحدة التي وقفت عاجزة عن
اتخاذ قرارات حاسمة باعتبارها املسؤولة املعنية
بحفظ السلم واألمن الدوليني؛ ويف أوساط القوى
الدولية الكربى التي مل تتوافق بشأن املوضوع؛
ونفس األمر ينطبق أيضا عىل القوى اإلقليمية
التي فشلت يف التقريب بني وجهات نظر
القوى الداخلية املتصارعة بفعل تغليب املصالح
الضيقة..
الصدد؛ اقترص أداء مجلس األمن التابع
ويف هذا ّ
لألمم املتحدة عىل اإلدانة والتهديد تارة؛ ودعوة
األطراف املعنية إىل التفاوض وتجاوز حالة
االحتقان تارة أخرى ،دون توظيف إمكانياته
الزجرية يف سبيل إنهاء املشكل؛ فيام تعاطت
مجمل الدول األوربية مع املوضوع بقدر من
الرباغامتية؛ حيث اتخذت مجموعة من التدابري
واإلجراءات القانونية والزجرية يف سبيل محارصة
اإلرهاب .وكذلك األمر بالنسبة للتعامل مع
تداعيات ظاهريت الهجرة الرسية واللجوء؛ من
حيث تغليب البعد األمني عىل حساب املعاناة
اإلنسانية يف هذا الخصوص ..دون اتخاذ مبادرات

فاعلة لوضع ح ّد للملف السوري من أساسه..
تحيل مجمل هذه املعطيات إىل الطابع الفوقي
الذي مي ّيز تعاطي املجتمع الدّويل مع ّتطور
األوضاع السورية؛ وما خلفته من انعكاسات
عابرة للحدود ،فكان من الطبيعي أن تستمر
هذه األوضاع عىل حالها بل وتتعقّد وتصري أكرث
كلفة؛ خصوصا وأن الجهود املرتاكمة يف هذا
الصدد تركّز عىل تدبري التداعيات الفرعية لألزمة
بدل الرتكيز عىل تدبري األزمة الرئيسية نفسها
والعوامل املتشابكة التي تغذّيها.
مث ّة الكثري من بؤر التوتر عىل امتداد مناطق
مختلفة من العامل؛ ويف املنطقة العربية عىل وجه
الخصوص؛ التي تفرز مع مرور الوقت الكثري
التهديدات؛ وتتناسل عنها العديد من األزمات
واملشكالت الفرعية املنفلتة التي تهدد السلم
واألمن الدوليني ،ويبدو أن استحضار تقنيات
تدبري األزمات كسبيل للسيطرة بشكل فني/
إبداعي وعلمي عىل األحداث وعدم السامح لها
بالخروج عن نطاق التحكم ،والح ّد من تفاقم
الرصاعات واملشاكل السياسية واالقتصادية
والعسكرية ..سيسمح بكل تأكيد باختفاء الكثري
وبأقل كلفة.
من هذه املخاطر تلقائيا ّ

96

العدد  543أبريل

2017

دراسات وبحوث

نحو حرية إعالمية مسئولة
في مجتمع المعرفة
منذ نهاية الحرب الباردة إقترن إستخدام مصطلح (اإلعالم الحر )
بتعبير (القرية الكونية ) للداللة على ثورة اإلتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات وما حملته من تغييرات جذرية في حياة اإلنسان
المعاصر .
بقلم :د .عمار علي حسن

ولهذا ،أصبح االهتامم مبجتمع املعرفة يحظى بأولوية
متقدمة سواء عىل الصعيد الوطني أو الدويل،
وتجسد هذا بشكل واضح يف القمم العاملية السنوية
للمعلومات ،التي ناقش التطورات الجارية يف ثورة
االتصاالت واملعلومات ومجتمع املعرفة ،فالبيان
الختامي للقمة العاملية األخرية بتونس الذي انعقد يف
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الفرتة من  18 - 16نوفمرب  2005أكد أهمية مجتمع
املعلومات باعتباره رضورة لدعم الدميقراطية واحرتام
حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،وخاصة حرية
الرأى والتعبري وحرية تداول املعلومات ،وهذا يؤكد
عمق العالقة التبادلية بينهام.

كفل حرية الرأي والتعبري والنرش واإلعالم ضمن
مفهوم الحرية اإلعالمية:
يرتبط مفهوم الحرية اإلعالمية ،التي تعني حرية الفكر املعايري الدولية التي قام بتحديدها .ففي أول دورة
والرأي والتعبري والنرش والصحافة واإلعالم ،ارتباطاً لها يف عام  ،1946تبنت الجمعية العامة لألمم
وثيقاً بقضايا حقوق اإلنسان التي أقرتها املؤسسات املتحدة القرار رقم  59الذي ينص يف البند ( )1من
والهيئات الدولية وكفلتها القوانني واألعراف واملواثيق فقرته (د) عىل أن «حرية اإلعالم حق من حقوق
الدولية أيضاً .فالقانون الدويل لحقوق اإلنسان قد اإلنسان األساسية ،وهي املعيار الذي تقاس به جميع
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الحريات التي
املتحدة جهودها لها».
تكرس األمم
وتعني حرية اإلعالم ضمناً الحق يف جمع األنباء
ونقلها ونرشها يف أي مكان دون قيود .وهذه الحرية
تشكل عامالً أساسياً يف أي جهد جدي يبذل من أجل
تعزيز سلم العامل وتقدمه .وأحد العنارص التي ال غنى
عنها يف حرية اإلعالم هو توافر اإلرادة والقدرة عىل

دراسات وبحوث

عدم إساءة استعاملها .ومن قواعدها األساسية االلتزام
األديب بتقيص الوقائع دون تعريض ونرش املعلومات
دون سوء قصد .وعىل ذلك يجوز إخضاعها لبعض
القيود ولكن رشيطة أن تكون محددة بنص
القانون وأن تكون رضورية الحرتام حقوق
اآلخرين أو سمعتهم ،ولحامية األمن
القومي أو النظام العام أو الصحة العامة
أو اآلداب العامة.
وتأسيساً عىل ما سبق ،تقف الحرية
اإلعالمية عىل عدة دعائم هي:
 .1حرية الوصول إىل املعلومات
والحصول عليها وتداولها.
 .2حرية إصدار الصحف واملطبوعات
والبث اإلذاعي والتليفزيوين واإلنتاج
املرسحي والسيناميئ .ويشمل ذلك:
أ .حرية تكوين ومتلك وسائل
االتصال.
ب .حرية الطبع والنرش والتوزيع
والعرض يف األماكن العامة.
ج .حظر الرقابة املسبقة والالحقة بكل
أشكالها
 .3حرية التنظيم املهني والنقايب للعاملني يف مجاالت
االتصال واإلعالم
 .4وجود ضامنات دستورية وقانونية و مؤسسية
لحامية حرية التعبري عن الرأي من تجاوزات
الحكومات و أصحاب األعامل.أو حتى الرؤساء يف
أماكن العمل.
مجتمع املعرفة (ثورة االتصاالت ،الثورة الكونية):
يعرف مجتمع املعرفة بأنه ذلك املجتمع الذي يقوم

أساساً عىل نرش املعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة
يف جميع مجاالت النشاط املجتمعي ،ويقوم هذا
املجتمع عىل إطالق حريات الرأي والتعبري وضامنها
بالحكم الصالح ،والنرش الكامل للتعليم راقي النوعية،
وتوطني العلم وبناء قدرة ذاتية يف البحث والتطوير
التقاين يف جميع النشاطات املجتمعية ،والتحول
الحثيث نحو منط إنتاج املعرفة يف البنية االجتامعية
واالقتصادية  ،وتأسيس منوذج معريف عام أصيل
منفتح ومستنري.
وانعكس التطور يف ثورة االتصاالت عىل مجتمع
املعرفة ،فمع اخرتاع حروف الكتابة إىل تطور
تكنولوجيا الكتابة وصناعة الورق والطباعة والنرش
والتوزيع إىل تطور تكنولوجيا االتصال السمعي
والبرصي وأخريا إىل تطور تكنولوجيا االتصال والبث
الفضايئ عرب األقامر الصناعية وعرب شبكة اإلنرتنيت،
تطورت أدوات مامرسة حرية التعبري عن الرأي تطورا
ثوريا يف كل عرص من العصور.
مبعنى آخر ،فإن التطورات التكنولوجية جاءت معها
بإمكانات جديدة للحرية اإلعالمية ،وإذا كانت
حدود «الدولة» حتى وقت قريب تفرض جدارا عازال
يحول بني املواطنني وبني حق املعرفة ،فاآلن وبفضل
تكنولوجيا البث الفضايئ واالتصال عرب اإلنرتنيت فإن
الفرد يستطيع يف معظم األحوال التغلب عىل قهر
«الدولة القومية» والحصول عىل املعلومات التي
يرغب فيها والتي متنعها الدولة عن الوصول إليه.
كذلك يستطيع الفرد أن يتصل باآلخرين املمنوعني
من الوصول إليه أو املمنوع هو من الوصول إليهم إذا
متكن من استخدام وسائل االتصال الجديدة ،ومن ثم
يتخلص من أحد وجوه قهر الدولة القومية له .وهذه
التطورات الثورية يف صناعة مجتمع املعرفة تعني يف
واقع األمر أن وجوها للقهر كانت وال تزال متارسها أي
دولة قد عفا عليها الزمن وتخلف من ميارسونها عن
ركب الحضارة واملدنية يف القرن الحادي والعرشين.
إن مامرسات مثل الرقابة عىل الصحف واملطبوعات
والسينام واملرسح واإلذاعة والتليفزيون وأيضا عىل
املواقع اإلليكرتونية التي تنشأ عىل شبكة اإلنرتنيت
تعترب كلها مامرسات مضادة لتطور العلم والتكنولوجيا
ولتطور الحضارة البرشية .ومثل مثل تلك املامرسات
هي عقبات تواجه التطور والنمو اإلنساين وتعرقل
احتامالت التقدم والرفاهية للشعوب يف املستقبل.
حدود الحرية اإلعالمية

عالجت املادة ( )19من العهد الدويل الخاص بالحقوق
السياسية واملدنية يف فقرتها ( )3احتامالت اإلساءة يف
استعامل حق الحرية اإلعالمية ،فعملت عىل تقييده
برضورة «احرتام حقوق اآلخرين وسمعتهم ،وحامية
األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو
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اآلداب العامة .وهذا بدوره يثري بعض اإلشكاليات
التي متثل قيدا ً عىل الحرية اإلعالمية ،وأهمها:
 .1هيمنة السلطة التنفيذية وفرض وصايتها عىل
اإلعالم ،ويبدو ذلك يف صور كثرية تتجىل يف فرض
قيود عىل حرية الوصول إىل املعلومات وحرية
تداولها وفرض قيود عىل حرية التملك وإصدار
املطبوعات وفرض قيود عىل حرية التملك والبث
اإلذاعي والتليفزيوين وفرض الرقابة عىل املطبوعات
الداخلية والقادمة من الخارج وفرض قيود عىل
حرية الطباعة والتوزيع واإلعالن وفرض قيود عىل
حرية التنظيم املهني والنقايب والتحكم يف ظروف
عمل الصحفيني واإلعالميني من خالل قوانني جائرة
تكرس مفهوم سيطرة الدولة وحرمان األفراد من حق
اإلختيار .ويصل تدخل الدولة يف بعض الدول العربية
إىل حد اإلحتكار والسيطرة الكاملة لكنه يقل عن
ذلك كثريا يف بعض األحوال حيث تراقب الدولة أداء
املؤسسات اإلعالمية عن بعد.
 .2إشكالية الحصول عىل املعلومات :هناك قواعد
لتنظيم حرية تداول املعلومات وتحديد نطاق
الرسية التي قد تفرض عىل بعض املعلومات .ويكون
حظر املعلومات يف حدود معينة ،تضيق وال تتسع،
نظرا لطبيعتها ويكون الحظر لفرتة زمنية محددة
وليس بصورة مطلقة.
فالشفافية يف نظم املعلومات هي الوسيلة األهم يف
مكافحة حاالت نرش أو إذاعة معلومات ناقصة أو
مخالفة للحقيقة .وتضمن قوانني الدول الدميقراطية
حامية الحقيقة ليس من خالل إنزال العقاب البدين
باألفراد وإمنا من خالل فتح قنوات الحصول عىل
املعلومات وإتاحة قنوات إضافية تضمن حقوق الرد
والتصحيح وطلب اإلعتذار إىل طلب التعويض يف
حال وجود رضر مادي أو معنوي ترتب عىل الخطأ.
 .3التذرع باعتبارات الحفاظ عىل األمن القومي  :عىل
الرغم من القوة التي تتمتع بها وسائل اإلعالم للعمل
عىل تنمية الوعي األمني ،فإنها تبقى رهينة للمصادر
التي تزودها باملعلومات والتوضيحات والبيانات
(وهي األجهزة األمنية التي متتلك املعلومات).
ويف ظل العوملة اإلعالمية وانتشار القنوات الفضائية
اإلذاعية والتلفزيونية وشبكات االنرتنت العربية ،وغري
العربية مل يعد مبقدور أي دولة التحكم يف سياسة
إعالمها األمني ،كام كان سابقاً ،إال من خالل وسائلها
اإلعالمية اململوكة فقط والتي سوف يرتتب عليها
عدم مشاهدتها إال يف املناسبات الوطنية املهمة ،لذا
فالقيود اإلعالمية أوشكت عىل التاليش يف ظل العوملة
الكونية ،وحل بدالً عنها االنفتاح االعالمي ،وأصبح
الحل الوحيد للحد من هذه املشكلة هو إيجاد
قنوات فضائية حديثة ومتطورة بأجهزتها ومعداتها
وآلياتها وكوادرها البرشية املؤهلة واملدربة ليك
تحاول منافسة القنوات الفضائية األخرى ،من خالل

جذب أكرب عدد ممكن من املشاهدين ،وبالتايل
ضامن استمرار العمل االعالمي قبل أن تصبح هذه
القنوات مجرد تكملة عدد للقنوات الفضائية
األخرى.
 .4القيود اإلحتكارية  :إن مصالح
املالكني للهياكل اإلعالمية باتت أحد
أبرز مكونات املامرسة اإلعالمية ,
ومتطلبات التسويق اإلعالين هي
من دون شك العنرص األهم يف
رسم الهوية الربامجية لوسائل
اإلعالم  ,وهذان البعدان :
املال واإليديولوجيا  ,يحدان يف
شتى أنحاء العامل من مساحة
الحريةوالدميقراطية يف اإلعالم
املعارص عىل حساب عاملني
أساسني هام  :حقوق املواطن
املعارص  ,وحرية الصحافيني .
فاملجموعات اإلحتكارية تترصف
بوجودها يف رشكات اإلعالم عىل أنه
أحد ميادين اإلستثامر التي تتوقع منها
كسواها مضاعفة أرباحها وعائداتها  ,كام أنها
تستكمل عربها دورة إستثامراتها من خالل إمتالك
أدوات التسويق والحامية املطلوبة لوجوه نشاطها
اإلقتصادي األخرى ولشبكات األمان السيايس التي وترشيعات تعطي املرجعيات املستقلة الناظمة
تقيمها بتحالفات معلنة  ,و بفعل تلك الرشاكة لإلعالم سلطة عامة للتدخل ولحامية حقوق املجتمع
العضوية بني املال والسياسة  ,غالبا ما تتحول امللكية وحريات األفراد والجامعات وهو ما تعكسه بعض
لوسائل اإلعالم إىل أدوات تدخل وإنحياز مبارشين  ,وجوه التجربة الحية يف فرنسا وبريطانيا إىل حد بعيد
وميكن القول أن لجم إنفالت قويت املال واإليديولوجيا .
اليتحقق واقعيا بنسب معقولة إال حيث تقوم أنظمة
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نحو حرية إعالمية مسئولة في
مجتمع المعرفة

من الرضوري وضع املعايري السليمة التي تضمن
مسئولية الحرية اإلعالمية وعدم تجاوزها املسموح
به  ،خصوصاً فيام يتعلق بتدقيق املعلومات وتوثيق
الوقائع ،وعدم املساس بالحرية الشخصية لألفراد
 ،وعدم التمييز ضد األشخاص أو الجامعات ،وعدم
الحض عىل العنف أو عىل كراهية اآلخرين ،والتعبري
عن تنوع املصالح واآلراء والبحث عن الحقيقة يف كل
جوانبها وقبول الرأي اآلخر وإتاحة حق النقد وحق
الرد بصورة متكافئة .فهذه القواعد ميكن اعتبارها
ضوابط للحرية اإلعالمية ، ،وال يقصد منها يف أي حال
من األحوال تقييد حريات األفراد أو الجامعات وإمنا
املقصود هو املحافظة عىل روح املسئولية يف إطار
هذه الحرية.
ومن الرضوري أن يحدد القانون النطاق الذي يشمل
واجبات الصحافة واإلعالم يف فرتات الكوارث وفرتات
الحروب (أو أوقات الطوارئ) .فاللجوء إىل إعالن
حاالت الطوارئ يف فرتات الحروب أو الكوارث يعني
يف حقيقة األمر إطالق يد السلطة التنفيذية يف كل ما
يتعلق بفرض إجراءات إستثنائية تساعد املواطن عىل
الخروج من حالة املشقة التي ترتافق مع الكوارث
أو الحروب.
واليشمل ذلك بأي حال من األحوال تكميم أفواه
املواطنني وحرمانهم من حق حرية التعبري أو تقييد
هذا الحق.
ويف بعض األحوال يكون من الرضوري إطالق
حرية النقد أكرث وأكرث ملواجهة حاالت الفساد التي
قد تستفيد من ظروف الطوارئ لتحقيق مكاسب
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يرتبط مفهوم الحرية
اإلعالمية ارتباطاً
وثيقاً بقضايا حقوق
اإلنسان التي أقرتها
المؤسسات والهيئات
الدولية وكفلتها
القوانين واألعراف
والمواثيق الدولية
استثنائية عىل حاسب األفراد .ومن املفرتض أن
مؤسسات الصحافة واإلعالم تلعب دورا جوهريا
يف أوقات األزمات من أجل تعبئة األفراد لتجاوز
األزمة .ولذلك فإن فرتات الطوارئ ال يجب أن تقرتن
بالحد من حرية التعبري وحرية الصحافة .واألصل يف
الحاجة إىل اإلجراءات اإلستثنائية يف حاالت الكوارث
والحروب هو إطالق يد السلطة التنفيذية يف مجال
تجاوز بعض خطوط امليزانية والسحب من موارد قد
ال تكون مخصصة ألغراض اإلعانة أو اإلغاثة يف هذه
األغراض.
ومن ناحية أخرى ،فإن هناك من يدعو إىل رضورة
النظر إىل الحرية اإلعالمية باعتبارها خدمة عامة
تهدف إىل التعليم واإلخبار والرتفيه ،وهي يف هذا

السياق مثله مثل خدمة الرعاية الصحية أواإلجتامعية
أوالتعليمية .ونظرا لطبيعتها فإن الخدمة العامة
تعكس مصلحة املجتمع ككل وتستجيب الحتياجاته
وليست خادما ملصلحة الحكومة أو السلطة
التنفيذية ،ومن هنا كانت هناك رضورة أن تنأسس
يف كل مجتمع متقدم شبكة إعالمية تعكس مصلحة
املجتمع ككل وتكون قادرة عىل مقاومة أي ضغوط
من جامعات الضغط أو من السلطة التنفيذية.
وعىل هذا األساس نشأ مفهوم الخدمة اإلعالمية
العامة ( )Public Broadcasting Serviceيف الدول
الصناعية املتقدمة .وترتكز هذه الخدمة يف ميدان
اإلعالم املريئ واملسموع خصوصا يف بريطانيا والواليات
املتحدة غري أنها ميكن أن متتد إىل مجاالت أخرى مثل
الصحف ووكاالت اإلنباء إىل جانب محطات اإلذاعة
والتليفزيون خصوصا يف الدول النامية.
وهناك رشط أسايس لتوفر رشط العمومية يف الخدمة
العامة وهو رشط اإلستقالل .فاإلعالم الذي ينطبق
عليه التعريف هنا هو اإلعالم املستقل ماليا وإداريا
وتنظيميا عن السلطة التنفيذية .ويتحقق هذا
اإلستقالل من خالل التمويل املستقل حيث تحصل
الخدمة اإلعالمية العامة عىل متويلها من خالل رضيبة
خاصة يقررها املرشع لتمويل هذه الخدمة .وال
تدخل أموال هذه الرضيبة يف أموال الخزانة العامة
للدولة .فرضيبة التليفزيون والراديو يف بريطانيا
يتم سدادها يف مكاتب الربيد وعن طريق املصارف
مبارشة إىل حساب مستقل عن الخزانة .ويتحقق
رشط اإلستقالل ثانيا من خالل اإلستقالل اإلداري عن
السلطة التنفيذية .فاملجلس الذي يدير هيئة اإلذاعة
الربيطانية هو مجلس مستقل مسوؤل أمام الدولة
ككل (السلطة الترشيعية والسلطة القضائية والسلطة
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التنفيذية) وليس للحكومة أو حزبها الحاكم .وأعضاء
املجلس محصنون ضد العزل خالل مدة الخدمة
املقررة لهم إال يف حال اإلخالل بواجباتهم يف حامية
حق الفرد يف أن يعرف وبعد تحقيق تجريه لجنة
محايدة تكون مسؤولة أمام السلطة الترشيعية
املنتخبة.
وعىل أية حال ،فإن تحقيق التوازن بني الحرية
واملسؤولية يف املامرسة اإلعالمية سيظل عملية يف
غاية الصعوبة والتعقيد  ،وتحتاج إىل إجراءات وآليات
كثرية ،يف مقدمتها:
 1إثراء مجتمع املعرفة وتطوير مجال التكنولوجياواالتصاالت ،وذلك من خالل:
أ  -إتاحة خدمة االتصال بشبكة اإلنرتنت و تخفيض
تكلفتها  ،مع االهتامم باملناطق ضعيفة الخدمات
مثل املناطق الريفية واملناطق النائية .
ب  -زيادة ميزانية البنية األساسية يف مجال
االتصاالت حيث ال يزيد االستثامر بها عن  0,05%من
إجاميل الدخل القومي باملنطقة  ،و البد للحكومات
أن تقوم بدورها يف تشجيع االستثامر بالتكنولوجيا
عموما  ،ومجال االتصاالت خصوصا.
ج  -تعميم دراسة الكمبيوتر يف املدارس والجامعات
وتحديث املناهج يف هذه املؤسسات التعليمية
باستمرار  ،وتوفري سبل الحصول عىل أجهزة كمبيوتر
بتكلفة مناسبة ملستوى األجور.
د  -يجب أن تشجع الحكومات العربية صناعة
الربمجيات واالتصاالت ،وتتبع سياسات اقتصادية
ورضيبية خاصة تجاهها ،فضال عن خفض الرضائب
الجمركية عليها.
هـ  -إنشاء مراكز تكنولوجية  ،تهدف إىل تبني
الشباب املتفوقني واحتضانهم علميا  ،واالستفادة من
قدراتهم لتنمية هذا القطاع .
و  -التوسع يف إنشاء خدمة الحكومة اإلليكرتونية
 ،وتشجيع املواطنني عىل اإلقبال عليها  ،من خالل
الدعاية اإلعالمية الكافية لها وتوفري املعلومات
الخاصة باألنشطة االقتصادية واالجتامعية والثقافية
والتعليمية عىل اإلنرتنت.
ز  -رضورة تحرير قطاع االتصاالت يف الدول العربية
مام يلزم وضع إطار تنظيمي وقانوين يساهم يف خلق
جو من التنافسية يشجع عىل االستثامر وتقديم
خدمة للمستخدمني بجودة أعىل وتكلفة اقل.
 2تعزيز ضامنات حرية الرأي والتعبري والحق يفتداول املعلومات ،وذلك من خالل :
أ  -االلتزام مببدأ حرية الرأي والتعبري والحق يف تداول
املعلومات كقاعدة ال يجوز إهدارها بأي شكل  ،وأن
يكون القضاء فقط هو صاحب القرار حول منع موقع
ِأو حجبه .
ب  -إعداد دورات متخصصة يف النرش و التوقيع
اإلليكرتوين وامللكية الفكرية وغريها من األمور

املتعلقة مبجال اإلنرتنت  ،للقضاة املنوط بهم الفصل
يف النزاعات من هذا النوع.
ج  -الكف عن إحالة املتهمني بجرائم متعلقة بالنرش
عرب اإلنرتنت ملحاكم استثنائية  ،ال تتوافر بها رشوط
املحاكمة العادلة.
د  -تنقية القوانني القامئة من املواد الفضفاضة
واملرنة التي تحد من حرية الرأي والتعبري  ،أو تقيض
بعقوبات سالبة للحرية  ،وسن ترشيعات جديدة
مواكبة لعرص النرش اإلليكرتوين واإلنرتنت .
هـ  -عدم التضييق عىل مراكز ومقاهي اإلنرتنت
وتشجيع إنشائها من خالل تقديم التسهيالت
الرضيبية وتسهيل إجراءات استخراج ترخيصها .

الرقابة اإلعالمية
ممارسات مضادة
لتطوير العلم
والتكنولوجيا
ولتطوير الحضارة
البشرية
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تقنيات

سباق الفضاء األسيوي
يعيد رسم خريطة
التحالفات اإلقليمية
في فبراير  2017أطلقت الهند  105قمر صناعي دفعة واحدة  ،مستفيدة
من خفض التكلفة من خالل تطوير معدات إطالق فضائية قابلة إلعادة
االستخدام وتقنيات المالحة الذاتية والتحكم واإلرشاد ،وا قامت به
الهند غيض من قيض مما تقوم به الصين واليابان ما سلط األضواء
على سباق الفضاء األسيوي.

بقلـــــم :جورج فهمي

وحت��ى وقت قري��ب كان الفضاء حك��را عيل القوى
العظمي ولكن السنوات القليلة املاضية شهدت دخول
العديد م��ن الدول األس��يوية إيل الس��احة الفضائية
مدفوعة بالطموحات الوطنية والتوترات اإلسرتاتيجية
والف��رص االقتصادي��ة الهائل��ة التي يتيحها الس��باق
الفضايئ.
وتسري الربامج الفضائية األسيوية بوترية مذهلة ولكن
س��باق الفضاء األسيوي س��يكون له نتائج إسرتاتيجية
بعيدة املدى من خالل قدرته عىل إعادة رسم خريطة
العدوات والتحالفات اإلقليمية.
واستحقت أس��يا لقب القارة األكرث نشاطا يف عمليات
اإلط�لاق الفضايئ حي��ث نجحت يف إط�لاق  21قمر
صناع��ي بنج��اح من ب�ين  83محاولة ،قي�ما أطلقت
الواليات املتحدة  22قمرا بنجاح ،بينام أطلقت روسيا
 18قمرا صناعيا خالل نفس الفرتة.

ويصل متوسط تكلفة عملية إطالق القمر الصناعي يف
أس��يا نحو  20مليون دوالر وهذا املبلغ يعادل خمس
تكلفة اإلط�لاق يف أوروبا وتلت تكلف��ة اإلطالق التي
تعرضها رشكة "سبيس اكس" األمريكية.
سوق فضايئ ضخم
تش��كل الصناعات الفضائية واحدا من أرسع قطاعات
االقتصاد العاملي منوا ،ويف عام  2015قدر حجم س��وق
الصناعات الفضائية بنحو  330مليار دوالر.
وتدخ��ل الخدم��ات الفضائية حالي��ا يف كافة جوانب
الحي��اة العرصية بدءا ً م��ن األقامر الصناعي��ة ومرورا ً
بخدمات االنرتني��ت والتليفزيون وانتهاء بالتعليم عن
بعد والعالج عن بعد وإدارة الرثوة الس��مكية والتنبؤ
باملحاصيل الزراعية والتخطيط العمراين وتوجيه املالحة
البحرية والطائرات بل وحتى سيارات التاكيس وأسواق
املال.

ويف امل��ايض كانت ال��وكاالت الحكومية تس��يطر عيل
األنش��طة الفضائية أما اليوم فإن نحو  76يف املئة من
األنشطة الفضائية تقوم بها رشكات تجارية.
ويف الواقع فإن هذا التحول مل يكن ممكناً بدون التطور
الهائل يف صناعة اإللكرتونيات والتي س��محت بتصنيع
أقامر صناعية متناهي��ة الصغر تتمتع بنفس القدرات
التي كانت تتمتع بها األقامر الصناعية العمالقة.
ونتيجة له��ذه التطورات أصبح تصنيع وإطالق األقامر
الصناعي��ة يف مق��دور عدد كبري من ال��دول ،ما جعل
الدول املنطوية تحت لواء النادي الفضايئ العاملي يزيد
عيل  70دولة ،كام أدى انخفاض التكاليف إيل اجتذاب
ع��ددا متزايدا من رشكات القط��اع الخاص مبا يف ذلك
الرشكات الصغرية واملتوسطة والجامعات.
وغ�يرت الرشكات الفضائية التجاري��ة التي ميولها رواد
اإلعامل األثرياء املش��هد الفضايئ التج��اري التقليدي
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الذي يصفون��ه بأنه بطيء وغري طموح ،ما دفع خرباء
الصناعات الفضائية إيل وص��ف رواد اإلعامل األثرياء
بلقب رواد الفضاء الجدد.
مشاريع عمالقة
ميث��ل مرشوع التش��كيل املوح��د لألق�مار الصناعية
العمالق��ة لالنرتنيت ،والذي س��يطلق قريب��اً يف مدار
منخفض حول األرض ،ويضم  680قمرا ً صناعياً ،تطورا
تقنيا مه�ما يوفر خدمات النط��اق الرسيع لالنرتنيت
بأس��عار معقولة ملناطق كثرية يف العامل مل تكن مغطاة
بخدمات االنرتنيت من قبل.
وهناك مبادرات مامثلة يف مجال مراقبة كوكب األرض
تقوم بها رشكات صغرية مثل "بالنيت الب" عرب إطالق
 100قمر صناعي متناهي الصغر.
وتش��مل القامئة أيضا رشكتي "تريا بيال" التابعة لرشكة
"غوغل" و"ديجيتال غلوب" اللتان تقدمان صورة أقامر
صناعية عالية الوضوح لالستخدام يف املجال العسكري.
وإذا م��ا كتب لهذه املرشوعات العمالقة أن تري النور
ف��أن العدد اإلجاميل لألقامر الصناعية التي تس��بح يف
مدارات منخفضة حول األرض س�يرتفع إيل  8000قمر
صناعي.
وتعطي هذه املرشوعات زخام هائال لعمليات تصنيع
األق�مار الصناعية بإع��داد كبرية وهذا ب��دوره يغذي
جهود البحث عن حل��ول جديدة قليلة التكلفة تتيح
الوصول إيل مرشوع التشكيل املوحد لألقامر الصناعية
العمالق��ة عرب تطوي��ر مركبات إط�لاق رخيصة قابلة
إلعادة االستخدام.
ولكن ويف املقابل فإن هذه املرشوعات تفاقم مشكلة
النفاي��ات الفضائية الهائلة والتحكم بها وإدارة املجال
الفضايئ.
برامج الفضاء األسيوية
ينظ��ر العل�ماء إيل الفض��اء باعتباره جزء م��ن البنية
التحتية الوطنية ويتوقع الخرباء العسكريون أن تدخل
الدول األس��يوية إيل مجال رحالت الفض��اء إيل القمر
ورح�لات الفضاء العميق إذا ما اس��تمرت التهديدات

السياسية والعسكرية يف التصاعد.
ويقول الخرباء العسكريون أن أنظمة التمركز واملالحة
واملزامنة من أهم الخدم��ات الفضائية حيث تعتمد
أنظمة الذخائر املوجه��ة عن بعد عيل أنظمة الرتكيز
الكويف بنسبة  100يف املئة.
وتنظ��ر الص�ين وروس��يا إيل املرشوع��ات الفضائي��ة
األمريكية عيل أنها جزء من عقيدة الحرب السيربانية
وتصفها بأنها حصان طروادة األمرييك.
ونجحت الوكاالت الفضائية الحكومية األسيوية خالل
الــ  15عاما املاضي��ة يف تقليص الفجوة الفضائية مع
الواليات املتحدة عرب االس��تثامر املكثف يف املشاريع
الفضائية والقدرات املضادة لألقامر الصناعية واملهام
الفضائية العسكرية والتجارية والعلمية.
وتنظر الدول األسيوية إيل املشاريع الفضائية باعتبارها
جزء من إس�تراتيجية الدرع العس��كري ومتلك الصني
واحدا من أكرث الربامج الفضائية طموحاً يف أسيا.
واس��تطاعت الصني تحقيق نجاحات كبرية عام 2016
والذي ش��هد إط�لاق أول قمر اتص��االت "كوانتم" يف
العامل وتأسيس منشأة إطالق يف إقليم هينيني ،والقيام
بتجربة رائدة لكنس الفضاء م��ن النفايات الفضائية
فضالً ع��ن إطالق قمر صناعي للمراقبة واالس��تطالع
البحري يتي��ح لها مراقبة كل ما يحدث يف بحر الصني
الجن��ويب عيل مدار الس��اعة ،واألهم م��ن ذلك نجاح
مهمة كبسولة الفضاء "تيانغونغ  "-2والتي دامت 30
يوماً يف الفضاء ما ميهد الطريق إمام القيام بأول رحلة
فضائية مأهولة بحلول عام .2020
وبص��ورة مامثلة اس��تطاعت روس��يا الحف��اظ عيل
ريادتها يف س��وق عمليات اإلط�لاق الفضايئ التجارية
ووض��ع الرئيس الرويس فالدميري بوتن تطوير القدرات
العسكرية الفضائية الروسية عيل قمة أولوياته كجزء
من جهود تطوير القدرات العسكرية الروسية.
وس��لطت الحرب يف سوريا واملواجهة مع حلف الناتو
الض��وء عىل حاجة روس��يا إيل تطوير قدرات املراقبة
القضائية لألرض وصور األقامر الصناعية عالية الوضوح

ملواجهة التهديدات اإلرهابية.
ورغ��م أن كل م��ن الهند والياب��ان ما زالت��ا ملتزمني
باس��تخدام الفضاء لإلغراض السلمية إال أنها استطاعتا
مراكمة خ�برات قضائية هائلة بص��ورة تضعهام عيل
عتبة برامج الفضاء العس��كرية ملواجه��ة التهديدات
اإلسرتاتيجية للمنافسني اإلقليميني وبصفة خاصة كوريا
الشاملية والصني.
وتسعي كوريا الجنوبية بصورة مامثلة لتطوير قدراتها
الفضائية الذاتية عرب تطوير مركبة إطالق قمر صناعي
ملراقبة األرض ملواجهه تنامي ق��درات الربامج النووي
لكوريا الشاملية.
واس��تطاع برنامج الفضاء الكوري الجنويب من الدخول
إيل مرحل��ة النضوج وتس��عي حاليا لتطوي��ر مربكة
اإلطالق  ""Naro -2بعد نجاح مركبة اإلطالق "Naro-
 "1التي طورتها بالتعاون مع روسيا.
وهن��اك أيضا عدد من الدول األس��يوية األصغر حجام
التي تسعي لتطوير برامجها الفضائية سواء عرب الرشاء
مبارشة من الس��وق العامل��ي أو عرب تطوي��ر قدراتها
الذاتية مس��تفيدة من الثورة التقنية يف تصنيع األقامر
الصناعية ،والس��يام يف مجال األقامر الصناعية ملراقبة
األرض .وعيل س��بيل املثال أطلقت اندونيسيا قمرين
صناعيني من تصنيعهام بالكامل وتستعد إلطالق قمر
عسكري ثالث بنهاية . 2017
وأطلقت عدة جامعات ورشكات يف سنغافورة خمسة
أقامر صناعية متناهية الصغر عيل منت مركبة اإلطالق
الهندية  PSLVيف ديسمرب . 2015
ونجح��ت بنجالدي��ش مبعاونة من الياب��ان والواليات
املتح��دة يف تطوير قمر اتصاالت فض��ايئ ثابت املدار
مطلع عام  2017وأرسلت مملكه بوتان ثالثة مهندسني
للتدريب يف اليابان وتخطط إلطالق أول قمر للمراقبة
األرضية بحلول عام .2018
واس��تطاعت الفلب�ين يف ع��ام  2015يف إط�لاق أول
قمر صناعي متناهي الصغ��ر لالتصاالت بالتعاون مع
الجامع��ات اليابانية وتتعاون الياب��ان أيضا مع فيتنام
لتطوير مركز فضايئ وطني.
تحالفات إقليمية
تس��تخدم كل من الص�ين واليابان والهن��د برامجهم
الفضائي��ة كأداة للسياس��ية الخارجي��ة الس��تقطاب
مجموع��ات الدول الت��ي ميكن أن تس��هم يف تكوين
ثقل موازي لنفوذ خصومهم س��واء داخل املنطقة أو
خارجها .كام أن الربامج الفضائية األسيوية تستخدم يف
إذكاء ال��روح الوطنية وتحقيق وحدة الصف الداخيل
حول األهداف القومية.
وتس��عي الصني إيل مواجهة النفوذ الفضايئ اإلقليمي
للياب��ان عرب تقديم خدمات تصني��ع وإطالق موحده
للدول األس��يوية بإطالق وبدأت املرشوع باطال ق أول
قمر اتصال مملكة الوس ليستخدم يف التعليم عن بعد
وتقدي��م الخدمات الصحية وجهود اإلغاثة يف األزمات
والكوارث الطبيعية.
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كتاب
األخبار

طـرح رؤيـة إنسانيـة وتنموية قائمـة على التفاؤل واإلقدام

محمد بن راشد..

يطلق كتـابـه الجديد «تأمالت
في السعادة واإليجابية»

«تأمالت في السعادة واإليجابية» ..عنوان لكتاب جديد
كشف عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،في
مارس الماضي.
تحدث فيه سموه عن فصول «تأمالت يف
قائل إنه «كتاب نطرح
السعادة واإليجابية» ،اً
فيه رؤية إدارية وتنموية قامئة عىل التفاؤل
واإليجابية» .وأض��اف« :حاولت يف الكتاب
اإلجابة عن الكثري من التساؤالت التنموية
العميقة مام تعلمته وخربته يف حيايت،
وبأسلوب قصيص بسيط ،ليكون
الكتاب قري ًبا من الشباب».
وذك��ر أن كتاب «تأمالت
يف السعادة واإليجابية»
يضم دروس��ا ومناذج
وقصصاً «قامئة عىل
فلسفة مختلفة يف
الحياة ..اإليجابية
ك��م��ن��ظ��ور،
وإسعاد الناس
ك���غ���اي���ة
وأسلوب
حياة».
وع��ن

الهدف من الكتاب ،يقول« :نحاول املساهمة
ولو بيشء بسيط يف نقل تجربتنا ،وصناعة أمل
ملنطقتنا واستئناف الحضارة يف عاملنا العريب».
تناول سموه يف كتابه الجديد طرح عدة قضايا
تتعلق برؤية مختلفة للعمل اإلداري والتنموي
والحضاري ،إضافة إىل تأمالت قامئة عىل فلسفة
مختلفة يف الحياة واإليجابية كمنظور وإسعاد
الشعوب كمحرك للجمهور ،والثقة بالنفس
والقدرات والثقة باإلنسان العريب.
ويف واحدة من مقتطفات كتابه ،يقول« :لعل
ما متر به منطقتنا العربية من نزاعات سياسية
ورصاعات مذهبية ودينية وتراجعات اقتصادية
وتحوالت اجتامعية يجعل الحديث عن مفهوم
اإليجابية كأحد الحلول التنموية مستهجناً،
ولكن يف هذه العجالة أحببت أن أقول إلخواين
العرب :مل ال نجرب أن نغري نظرتنا لبعض
األمور ،ونتحىل بقليل من اإليجابية يف تعاملنا
مع التحديات التي تواجهنا ،ونُبقي قليالً من
التفاؤل تستطيع األجيال الجديدة أن تعيش
عليه وأن تحقق ذاتها من خالله؟».
ويطرح الكتاب يف مقدمته بأنه كتاب رسيع يف

105

إلى األخ الصديق
ورفيق المسيرة،تعلمنا
من مؤسس اإلمارات أن
المستحيل وجهة نظر
وأن اإليجابية والتفاؤل
أسلوب حياة ،وأن
سعادة شعب اإلمارات
غاية العمل الحكومي
في دولة اإلمارات

عباراته ،بسيط يف كلامته ،عميق يف معانيه ،رؤية
مختلفة للعمل اإلداري والتنموي والحضاري،
رؤية قامئة عىل التفاؤل واإليجابية والثقة
بالنفس والقدرات والثقة باإلنسان العريب.
ويرضب الكتاب أمثلة متعددة لإلجابة عىل
تساؤالت كثرية حول كيفية تحويل صحراء
اإلمارات لوجهة سياحية ،وكيفية بناء مطار
ديب األول عاملياً ،وسط رفض كبري من االنتداب
الربيطاين ،وكيف تم وضح حجر األساس لشارع
الشيخ زايد يف ديب.
ويتطرق الكتاب إىل رؤية سموه يف تشكيل
فرق العمل وآلية التعامل معهم إضافة إىل
طرق وضع رؤيته وخططه املستقبلية الطموحة
واملبتكرة ،وكيفية بناء ثقافة حكومية مقوماتها
الشكر والتمكني والتميز لجميع فرق عمله.
كام يسلط الضوء عىل رسالتة املوجهة إىل
املسؤولني الذي سامهم «هادمي املعنويات»،
وما هو توجيهه للخرباء واملتخصصني يف القانون
الذين يضعون الترشيعات والقوانني التي تحكم
حركة الناس والحياة يف أي دولة.

محمد بن زايد :كتاب «تأمالت في
السعادة واإليجابية» لمحمد بن
راشد من أجمل ما قرأت

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة خالل
كلمته الرئيسية يف «مجلس محمد بن
زايد ألجيال املستقبل» الشباب إىل قراءة
الكتاب الذي أصدره صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،
«تأمالت يف السعادة واإليجابية» ،وقال إنه
من أجمل الكتب التي قرأها .وقال الشيخ
محمد بن زايد يف تغريدة له عىل تويرت:
«أهداين أخي الشيخ محمد بن راشد
كتاب «تأمالت يف السعادة واإليجابية»،
أدعوكم لقراءته ،ليست مجاملة ،هذا من
أجمل الكتب التي قرأتها».

التحديات فرصة

أكد سموه بأن التحديات هي يف الحقيقـة
فرصتنـا إلبـداع حلول جديدة ،وللتفكيـر
بطريـقـة مختلـفـة ،والختـبـار طـاقـاتنـا
وقـدراتنـا وصقـل مهـاراتنـا وإمكاناتنا ،ولزيادة
معارفنا وخرباتنا .عندما كان الناس يرون
مشكالت كنت أرى فرصاً ،وعندما كانوا يرون
تحديات ،كنت أرى مجاالً كبريا ً لإلبداع واإلنجاز.

البداية

إيجابيونمنذ

أشار سموه بأن هناك حقيقة ال بد من ذكرها
وتذكرها دامئاً ،وهي أن تجربة دولة اإلمارات
قامت منذ بداياتها عىل عدة مبادئ إدارية
وقيادية وإنسانية ،من أهمها التفاؤل باملستقبل،
وتوقع األفضل ،والثقة بالقدرات ،واإلميان
باإلمكانيات والتوكل دامئاً عىل رب الساموات،
وهذه كلها يجمعها مفهوم اإليجابية وتساعد
عىل خلق السعادة .شخصياً ،ترسخ لدي هذا
املفهوم مام رأيته وسمعته وعشته مع اآلباء
املؤسسني الشيخ زايد والشيخ راشد ،ط ّيب الله
ثراهام.
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خدمة وطن

نموذج للطموح واالبتكار :سارة فلكناز

الخدمة الوطنية
حماية للحاضــــــــر
وسالح المستقبل

سارة فلكناز أحدي منتسبات الدورة األولى من الخدمة
الوطنية واالحتياطية في مدرسة خولة بنت األزور
العسكرية ،تشغل سارة منصب الرئيس التنفيذي االبتكار
في "موانئ دبي العالمية" ،وهي مسؤولة عن نشر وتعزيز
ثقافة االبتكار عبر شبكة أعمال الشركة العالمية التي تضم
 70محطة بحرية وبرية في  31بلدا عبر ست قارات.

إعداد :راية املزروعي
وعن املناصب التى شغلتها فلكناز ،حيث شغلت
قبيل انضاممها عام  2015إىل “موانئ ديب العاملية”،
منصب املدير التنفيذي للعمليات يف مجموعة
االستثامر العاملية “ديب القابضة” ملدة سبعة أعوام.
تحمل سارة فلكناز شهادة البكالوريوس يف
اإلدارة واملالية ،وقد أمتت برامج االبتكار والقيادة
التنفيذية يف كلية لندن إلدارة األعامل.
•حسب رايكم الشخيص ماهي الخدمة الوطنية؟
الخدمة الوطنية يف اعتقادي الشخيص ال تقترص
فقط عىل الخدمة العسكرية التي تلعب دورا
حيويا يف غرس قيم الوالء والتضحية واالنضباط
فقط ،إمنا تشمل أيضا قيام جميع مواطني الدولة
 ،كل من خالل موقعه باملساهمة يف تطور ونهضة
دولة اإلمارات ،بدءا من األم التي تغرس القيم
األخالقية يف أطفالها واألب الذي يشكل قدوة
ألبنائه واملدرسة التي تبني أجيال قادرة عىل
تطويع العلم يف خدمة التطور ،واملجتمع الذي
يعزز الفخر والوالء ،وأصحاب العمل الذين
يوظفون الخربات والكوادر الوطنية لتطوير
أعاملهم وبناء اقتصاد معريف مستدام ،وصوال إىل
الفرد نفسه الذي يحرص عىل التفاين واالبتكار
يف كل ما يقوم به وعىل احرتام القانون وتحمل
املسؤولية .كل هؤالء مجتمعني يبنون وطنا نفخر
به جميعنا خاصة يف ظل دعم وتوجهات القيادة

الرشيدة التي ال تدخر وسعا يف توفري جميع
مقومات العيش وتحقيق سعادة األفراد واملجتمع.
•ما هو تقييمكم لنظام الخدمة الوطنية
واالحتياطية ( النظام الداخيل)؟
شخصيا كوين من منتسبي الدفعة األوىل من
املجندات التي ضمت حوايل  250مجندة استطيع
القول بأن التجربة كانت مبهرة ومتميزة من
الجوانب كافة ،سواء من حيث مستوى املدربات
من ذوات الخربة الواسعة ،أو جدول التدريبات
ونوعية األنشطة التي شاركنا فيها أو من تأثري هذه
التجربة يف نفوسنا .فقد ساهمت إىل حد كبري يف
يف بناء شخصياتنا وتعزيز والئنا الوطني وإمياننا
بأهمية طاعة أويل األمر لتحقيق مصلحة الوطن.
•معرفتك بالضوابط العسكرية من خالل تنفيذك
لها ،ما مدى تأثريها عىل حسك الوطني؟
دون شك عززت معرفتي بالضوابط العسكرية
من مبادئ احرتام القانون والفخر بهويتي الوطنية
وبقيادتنا الرشيدة .قبل انتسايب للخدمة ،كنت
أشعر بالفخر كوين إبنة اإلمارات ،لكن مع إكامل
خدمتي العسكرية أشعر أين مهام تفانيت يف
خدمة بلدي فلن أفيه حقه ،ومهام فعلت يف سبيل
الدفاع عنه واملساهمة يف نهضته لن يكون كافيا.
•من خالل عملك يف وظيفتك و ألتحاقك بالخدمة
العسكرية ما الفرق بني الخدمة املدنية والخدمة

العسكرية من حيث طبيعة العمل والحوافز
والراحة النفسية؟
كام ذكرت سابقا ،الخدمة العسكرية ملن استطاع
تأديتها تكمل الجهود املدنية .كل واحد من أبناء
وطننا يسهم من خالل قدراته ودوره املنوط به يف
خدمة بلدنا بغض النظر عن الحوافز واملزايا .إن
املساهمة يف تحقيق رؤية اإلمارات  2021وبناء
مستقبل مستدام قائم عىل االبتكار واالقتصاد
املعريف يعود بالفائدة عىل املجتمع بأكمله بغض
النظر عن طبيعة األدوار التي نؤديها كأفراد.
•العمل الجامعي والتعاون من منظورك املدين
والعسكري؟
يف االتحاد قوة -مقولة تنطبق عىل جميع جوانب
حياتنا .الجهود الفردية سواء يف العمل املدين أو
العسكري تبقى متفرقة ومشتتة وال تؤدي إىل
نتائج ملموسة ،يف حني أن التعاون وضم الجهود
سواء يف الدفاع عن الوطن أو بنائه واملساهمة يف
تطوره تكون أكرث تأثريا ووقعا.
•ماهي التحديات التي واجهتكم يف بداية مرحلة
التدريب األسايس لالنتقال من الحياة املدنية إىل
الحياة العسكرية؟
التعود عىل االنضباط ومنط الحياة الصارم وتحمل
املسؤلية سواء الفردية أو الجامعية
•هل ألولياء األمور دور يف تشجيع ابناهم عىل
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« إن الدفاع عن االتحاد فرض مقدس على كل مواطن .وأداء
الخدمة العسكرية شرف».
زايد بن سلطان آل نهيان
				
االلتحاق بالخدمة؟
كان لتشجيع والدي دورا أساسيا ومحوريا يف
انتسايب للخدمة الوطنية
فقد أشعروين أن التطوع يف الخدمة عمل نبيل
ومدعاة لفخرهم وفخر املجتمع .كام أن التشجيع
الذي ملسته من مكان عميل آنذاك فاق توقعايت.
•ما هو األثر اإليجايب الذي ملسته بعد إنهاءك
للدورة؟ وهل ترى هناك حاجة لعقد دورة
اإلنعاش السنوية؟ للمحافظة عىل صحتهم
ولياقتهم البدنية؟
أنا من مؤيدي عقد دورة اإلنعاش السنوية ليس
فقط بهدف املحافظة عىل اللياقة البدنية والصحة
العامة ،إمنا أيضا للتذكري باملهارات العسكرية
وتعزيز الوالء واالنتامء .شخصيا أتشوق إلعادة
التجربة خاصة يف ضوء اآلثار اإليجابية التي غرستها
يف نفيس من حيث االحساس بالفخر واالنتامء فقد
كان يل رشف املشاركة كقائد فصيل يف أكرب عرض

عسكري شهدته الدولة يف ديسمرب عام  ،2014كام
كنت حامل العلم يف تخريج الدفعة األوىل من
منتسبي الخدمة الوطنية أمام «أم اإلمارات» سمو
الشيخة فاطمة بنت مبارك ،رئيسة االتحاد النسايئ
العام ،الرئيسة األعىل ملؤسسة التنمية األرسية،
رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة ،إضافة
إىل كوين قائد فصيل ألكرث من ست مرات خالل
الدورة التأسيسية التي استمرت ملدة ثالثة شهور.
•كيف وجدتم تعاون الوزارات والجهات
الحكومية والقطاع الخاص مع موظفيها لاللتحاق
بالخدمة الوطنية؟
كان التعاون ال محدود سواء من حيث إبقاء
الوظائف مفتوحة للمنتسبني أو التساهل يف
منحهم إجازات ،والرتحيب بهم وتكرميهم عند
تخرجهم وعودتهم للعمل .وهذا التفهم يعد
حافزا كبريا أمام شبابنا لاللتحاق بالخدمة الوطنية
حيث يقبلون عىل هذه الخطوة دون التخوف من

يمثل مجندي
الخدمة الوطنية
صورة مشرفة
ومضيئة ألبناء
الوطن الذين لبوا
نداء الوطن والقيادة

فقدانهم لوظائفهم.
•التطوع يف الخدمة العسكرية هل أعطتك الدافع
واالستعداد للعمل وتلبيه نداء الوطن خارج
أوقات العمل الرسمي؟
بالتأكيد .فإن خدمة الوطن عمل متواصل قائم
عىل االلتزام والتفاين ال يقاس بالساعات أو األيام
أو بدام عمل محدد.
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استراحة العدد
إعداد :راية المزروعي

معالي /سلطان بن سعيد المنصوري

«القائد األفضل هو الذي يستمع
لغيره بشكل أفضل»

تم تعيني معايل املهندس /سلطان بن سعيد املنصوري
وزيرا ً لالقتصاد بدولة اإلمارات العربية املتحدة اعتبارا ً
محمد بن راشد آل مكتوم
من  17فرباير 2008م .ويحمل املهندس املنصوري
شهادة بكالوريوس هندسة صناعة ونظم إدارة من
مسابقة العدد  543جامعة أريزونا يف الواليات املتحدة األمريكية و دبلوماً
 .1ما هي الرسائل التي تنطوي عليها االنتصارات يف تحليل نظم وبرمجة الحاسب اآليل من معهد تقنية
العسكرية لقوات التحالف يف اليمن؟
الحاسوب يف لوس أنجلوس ،كاليفورنيا .
العربية.
 .2أذكر أدوات التدخل اإليراين يف الدول
ويشغل معايل سلطان املنصوري باإلضافة إىل منصبه
الحايل املناصب التالية:
مالحظة :إجابة األسئلة من ضمن
• رئيس اللجنة العليا لحامية املستهلك
المواضيع المنشورة في هذا العدد.
ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم • رئيس لجنة التنسيق والتعاون االقتصادي
• رئيس اللجنة الوطنية ملتابعة برنامج املناخ
العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف.
االستثامري.
على البريد اإللكتروني
• رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع
quiz@nationshield.ae
• رئيس مجلس إدارة هيئة التأمني
• رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطريان املدين
إجابة العدد السابق 542
• عضو باللجنة الوزارية للترشيعات
• عضو باللجنة الوطنية للرتكيبة السكانية
• السـؤال األول :الجيل األول والثاين  :الحروب
• عضو باللجنة املالية واالقتصادية.
التقليدية
 الجيل الثالث  :الحرب الوقائية أو االستباقية الجيل الرابع  :الحرب الالمتامثلة الجيل الخامس  :حرب املؤامرات وحكومة الظل الجيل السادس  :الحرب عن بعد الجيل السابع  :الحروب االقتصادية• السـؤال الثاين 17 :مليار دوالر

• وقد توىل معاليه سابقاً العديد من املناصب الحيوية
الهامة عىل املستويني االتحادي واملحيل ،كان من
أبرزها :املنسق العام ونائب مدير العمليات  -دائرة
الطريان املدين  /ديب للفرتة من .1991 - 1988
• مـدير قرية ديب للشحن  -مطار ديب الدويل للفرتة
من .1996 – 1991
• نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة ديب للفرتة من
1998 - 1996
• العضو املنتدب ملجموعة سعيد ومحمد النابودة
للفرتة من 2004 - 1998
• نائب رئيس بنــــك ديب اإلسالمي للفـــرتة من 1999
2008• رئيس مجلــس إدارة أمــان للتأمني للفرتة من 2002
2008• وزيــر املواصـالت للفرتة من 2006 – 2004
• وزير تطوير القطاع الحكومي للفرتة من 2006-
. 2008
• عضو بالهيئة االستشارية العليا لدول الخليج العريب .

الفائزان:

 .1أحالم عبد املحسن -االردن.
 .2ضحى محمد محمود.

مهرجان أم اإلمارات
يحتفي مهرجان أم اإلمارات برؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،وعطائها اإلنساني للمرأة
والمجتمع.تم تصميم عدد من المناطق لتتضمن األنشطة الترفيهية المتنوعة في جميع
مرافق المهرجان ،وذلك بهدف توفير أجواء تفاعلية ،ومتميزة للضيوف والزوار من جميع فئات
المجتمع.
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تخريج دورة المدنيين العاملين بالمؤسسات
الحكومية

محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع
الفرنسي.

أقامت قيادة الوحدات املساندة بالقوات املسلحة يف إطار
احتفاالتها مبهرجان الرماية حفال مبناسبة تخريج دورة “
املدنيني العاملني يف املؤسسات الحكومية”.
27.4.2014

بدء أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الشرق
األوسط للدفاع الصاروخي والجوي بأبوظبي

بدأت بنادي ضباط القوات املسلحة بأبوظبي اليوم أعامل
الدورة الرابعة من مؤمتر الرشق األوسط للدفاع الصاروخي
والجوي تحت رعاية وزارة الدفاع وبدعم من القوات الجوية
والدفاع الجوي .

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة يف ابوظبي معايل جان ايف لو
دريان وزير الدفاع الفرنيس الذي يزور البالد.

اإلختالس..
إعداد :النقيب حقوقي فيصل الحمودي
االختالس :هو االستيالء عىل الحيازة الكاملة لشيئ
بعنرصيها ,املادي واملعنوي يف نفس الوقت دوون
رضاء مالكه أو حائزه.
وال تتحقق جرمية اإلختالس إال بتوفر عنرصين:
 -1اإلستيالء عىل الحيازه.
 -2انعدام رضا مالك الشيئ أو حائزه.
فاإلستيالء عىل الحيازه يقصد به كل فعل مادي
يأتيه الجاين يكون من شأنه إخراج املال من حيازة
املالك أو الحائز وإدخاله يف حيازته الكامله ،وبهذا
فإنه يلزم لتحقق األستيالء عىل الحيازه أن يرتتب
عىل فعل الجاين إدخال الشيئ يف حيازته الكامله.
فإذا مل يدخله يف حيازته فإن الفعل ال يعترب اختالسا
وال تقوم به جرمية اإلختالس .فمن يعدم الشيئ
يف مكانه اليعد فعله رسقه وامنا يعد اتالفا .أما اذا
اقترص فعل الجاين عىل اخراج الشيئ من حيازة

صاحبه دون أن يدخله يف حيازة اخرى فال يعد
فعله اختالسا كمن يطلق طائرا مملوكا للغري من
قفصه لريد اليه حريته .أو من يثقب خزانات برتول
تاركا مابها يترسب اىل األرض.
انعدام رىض املجني عليه.فال يكفي لتوافر ركن
اإلختالس أن يخرج الجاين الشيئ من حيازة املجني
عليه ,وامنا يجب أن يقع هذا دون رضا مالك الشيئ
أو حائزه.
عقوبة جرمية االختـــالس:
نصت عليها املادة “ ”224من قانون العقوبات.
“ يعاقب بالسجن املؤقت كل موظف عام او
مكلف بخدمة عامة اختلس ماال وجد يف حيازته
بسبب وظيفته أو تكليفه.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عن خمس
سنوات إذا اقرتنت أو ارتبطت الجرمية بجرمية
تزوير أو استعامل محرر مزور أو صورة مزورة

ملحرر رسمي ارتباطا ال يقبل التجزئة”.
ويرتتب عىل الحكم بهذه العقوبة  ،عقوبات تبعية
وعقوبات تكميلية .يحكم بها عىل املتهم يف هذه
الجرمية كام ورد بنص املادة “  “ 230من قانون
العقوبات االتحادي  .بالرد ,وبغرامة مساوية لقيمة
املال موضوع الجرمية أو املتحصل منها.
فعلة املرشع اإلمارايت بتجريم اإلختالس وعدها
جناية من الجنايات وذلك بعتبار أن املال العام
له اهمية كبريه للدولة وتنفيذ املرشوعات الحيوية
واداء الخدمات .وبتايل فإنه عندما يقوم املوظف
العام بإختالس املال العام فإنه يكون قد خان
اإلمانة التي أمنتها له الدولة وعليه يكون مستحقا
لعقوبة شديده تناسب جرميته.
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إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

الدعاء بعد األذان
وأثناء األذان
من السنن الثابتة عن النبي
صلى هللا عليه وسلم إجابة
المؤذن والدعاء بعد األذان
وأثناء األذان.

َع ْن َعبْ ِد الل ِه بْنِ َع ْمرِو بْنِ الْ َع ِ
اص ،أَنَّ ُه َس ِم َع ال َّنب َِّي
َصلىَّ الل ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم يَق ُ
ُول« :إِذَا َس ِم ْعتُ ُم الْ ُم َؤ ِّذنَ،
فَقُولُوا ِمث َْل َما يَق ُ
ُول ث ُ َّم َصلُّوا َعليَ َّ  ،فَ ِإنَّ ُه َم ْن َصلىَّ
َعليَ َّ َصلاَ ًة َصلىَّ الله َعلَ ْي ِه ِب َها عَشرْ ًا ،ث ُ َّم َسلُوا الل َه
ليِ َ الْ َو ِسيلَةَ ،فَ ِإنَّ َها َم ْن ِزلَ ٌة فيِ الْ َج َّن ِة ،لاَ تَ ْنبَ ِغي إِلاَّ
لِ َع ْب ٍد ِم ْن ِع َبا ِد الل ِهَ ،وأَ ْر ُجو أَ ْن أَكُو َن أَنَا ُه َو ،فَ َم ْن
َسأَ َل ليِ الْ َو ِسيلَ َة َحل َّْت لَ ُه الشَّ فَا َعةُ» رواه مسلم
َّاب ريض الله عنه ،ق ََال:
عنت ُع َم َر بْنِ الْ َخط ِ
ق ََال َر ُس ُ
ول الل ِه َصلىَّ الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم “ :إِذَا ق ََال
الْ ُم َؤ ِّذنُ :الل ُه أَكْبرَ ُ الل ُه أَكْبرَ ُ ،فَق ََال أَ َح ُدكُ ْم :الل ُه
أَكْبرَ ُ الل ُه أَكْبرَ ُ ،ث ُ َّم ق ََال :أَشْ َه ُد أَ ْن لاَ إِلَ َه إِلاَّ اللهُ،
ق ََال :أَشْ َه ُد أَ ْن لاَ إِلَ َه إِلاَّ اللهُ ،ث ُ َّم ق ََال :أَشْ َه ُد أَ َّن
ول الل ِه ق ََال :أَشْ َه ُد أَ َّن ُم َح َّمدًا َر ُس ُ
ُم َح َّمدًا َر ُس ُ
ول

مسجد الفاتح
إن من شواهد الحضارة اإلسالمية التي ال تزال
شامخة يف اآلفاق هي البناء املعامري الفريد الذي
يخلب األلباب  ،وذلك أن الله تعاىل هدى اإلنسان
ليعمر األرض ويستخدم ما فيها من نعمٍ يف طاعة
الله تعاىل  ،ولهذا فإننا نرى اآلثار الحضارية
اإلسالمية متأل األرض يف جميع أصقاعها.
ومسجد الفاتح يخلّد رجالً من عظامء األمة
اإلسالمية وسلطاناً من أبرز رجال التاريخ ذلكم
هو محمد الثاين فاتح القسطنطينة و يُعرف
هذا السلطان بأنه هو من قىض نهائ ًيا عىل
اإلمرباطورية البيزنطية بعد أن استم ّرت أحد عرش
قرنًا ونيفًا ،ويعترب الكثري من املؤرخني هذا الحدث
خامتة العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة.
وهذا الشاهد الحضاري البديع يقف شامخاً اليوم
يف مدينة اسطنبول الرتكية ،ليخرب عن حضارة
ورقي سامقان ،فهو من أعظم النامذج عىل روعة
املعامل املعامرية اإلسالمية يف عاصمة الخالفة

العثامنية اسطنبول  ،أمر ببنائه الخليفة العثامين
محمد الفاتح سنة 1463م املوافق سنة 867هـ
وقد بني البناء األصيل عىل شكل مربع تقريبا،
طول ضلعه حوايل  325مرتا ميتد عىل طول منطقة
القرن الذهبي.
تعرض املسجد األصيل لرضر بالغ بسبب زلزال
عام  ،1509ولكنه أُصلح بعد ذلك ،ولكنه تعرض
للرضر مرة أخرى بسبب الزالزل يف عامي 1557
و  ،1754وأصلح مرة أخرى .ثم تعرض املسجد
لزلزال دمره بالكامل يف الثاين والعرشين من
شهر أيار عام  ،1766حيث انهارت القبة الرئيسة
وتحطمت الجدران بشكل ال ميكن إصالحه.
أما املسجد الحايل فقد بني عىل أساس مخطط
مختلف متاما عن املسجد األصيل ،وأنهي بناؤه

الصلاَ ِة ،ق ََال :لاَ َح ْو َل َولاَ
الل ِه ،ث ُ َّم ق ََالَ :ح َّي َعلىَ َّ
قُ َّو َة إِلاَّ بِالل ِه ،ث ُ َّم ق ََالَ :ح َّي َعلىَ الْفَلاَ ِح ،ق ََال :لاَ
َح ْو َل َولاَ قُ َّو َة إِلاَّ بِالل ِه ،ث ُ َّم ق ََال :الل ُه أَكْبرَ ُ الل ُه أَكْبرَ ُ،
ق ََال :الل ُه أَكْبرَ ُ الل ُه أَكْبرَ ُ ،ث ُ َّم ق ََال :لاَ إِلَ َه إِلاَّ اللهُ،
ق ََال :لاَ إِلَ َه إِلاَّ الل ُه ِم ْن قَلْ ِب ِه َدخ ََل الْ َج َّن َة “رواه
مسلم.
وعن َس ْعد ابن أيب وقاص ريض الله عنه :أَ َّن َر ُس َ
ول
الل ِه َصلىَّ الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ق ََالَ “ :م ْن ق ََال ِح َني
يَ ْس َم ُع الْ ُم َؤ ِّذنََ :وأَنَا أَشْ َه ُد أَ ْن لاَ إِلَ َه إِال اللهَُ ،و ْح َد ُه
لاَ شرَ َ
يت
ِيك لَهَُ ،وأَ َّن ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُهَُ ،ر ِض ُ
بِالل ِه َربًّا َوبمِ ُ َح َّم ٍد َر ُسولاً َ ،و ِبالإْ ِْسالمِ ِدي ًناُ ،غ ِف َر لَ ُه
َذنْبُ ُه “ رواه مسلم وأحمد .
والحكمة من حصول الثواب للمجيب للمؤذن
إمنا كان كذلك ألن ذلك توحيد وثناء عىل الله
تعاىل وانقياد لطاعته وتفويض إليه لقوله ال حول
حصل هذا فقد حاز حقيقة
وال قوة إال بالله فمن ّ
اإلميان وكامل اإلسالم واستحق الجنة بفضل الله
تعاىل.
عام  1771يف عهد السلطان
مصطفى الثالث.
البناء الداخيل ملسجد الفاتح
هو نسخة عن تصاميم سابقة
صممها املعامري سنان آغا،
واستخدمها أكرث من مرة كام
استخدمها غريه من املعامريني
يف إسطنبول .القبة املركزية
التي يبلغ طول قطرها  26مرتا مدعمة بأربع
قبب صغرية عىل كل محور ،وهي مدعمة بدورها
بأربعة أعمدة رخامية .وهناك مئذنتان لهذا
املسجد متطابقتان يف الشكل .أما منرب املسجد
والزخارف الخطية التي تنترش يف أنحائه فهي
تتخذ الطابع البارويك .وأما املحراب فهو نفس
محراب البناء القديم.
يبقى هذا املسجد شاهدا ً عىل عظمة الحضارة
اإلسالمية الباقية عىل م ّر الزمان حيث تنقيض
األعامر والدهور وتبقى روعة األعامل واإلنجازات
الحضارية يف كل امة تش ّع بالنور وتسطع بالثقافة
ومتأل الحياة عنفواناً ونشاطاً لرتسم صورة املستقبل
املرشق املستند إىل املايض العريق الزاهر.
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إعداد :راية المزروعي

زايد رحلة الوفاء إلى القاهرة
وصنعاء وعدن
بأصالة العربي ،والوفاء من طبعه ،سافر زايد الى القاهرة
ليلتقي برؤساء  40دولة افريقية اداروا ظهورهم إلسرائيل
ومدوا ايديهم بيضاء من غير سوء الى العرب

كانت ارسائيل عام  1957قد انطلقت بتجاربها
عرب خليج العقبة اىل افريقيا لتطوق العرب من
الخلف ،فوقعت اول اتفاقية ثنائية مع غينيا
حديثة االستقالل آنذاك واتبعتها بغريها وشيدت
الفنادق يف أكرث من عاصمة افريقية ،واقامت
رشكات لالستثامر وقدمت القروض وراحت

تبسط نفوذها من سرياليون غربا اىل كينيا رشقاً
حتى اذا ما اطمئنت اىل مواقع اقدامها سحب
كرام االفارقة من ارجلها البساط ،وقطعوا
عالقاتهم الدبلوماسية معها تباعاً ،ثم بسطوا يد
الصداقة للعرب.
وكان ان رد العرب التحية بأحسن منها وفاءا

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

شهد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
عودة سمو الشيخ سلطان
وصاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم
القاسمي من سوريا
واخوانهما الحكام المهرجان الختامي لمباريات الرماية
الدولية التي جرت بميادين الرماية بالمنامة ،التي
اشترك فيها عدد من الفرق العربية العسكرية.

والوفاء من شيمة العرب فوجهوا الدعوة لقادة
افريقيا اىل مؤمتر للقمة عريب افريقي يعربون فيه
عن عرفانهم بالجميل ويؤكدون روابط تاريخية
واوارص صداقة واخوة ،ويعملون عىل استمرارية
عالقة طبعيه وجدت لتؤيت اكلهام خريا لصالح
الشعوب العربية واالفريقية.

من ذاكرة عدسة
درع الوطن

انتهت قوات المنطقة العسكرية الغربية
من تنفيذ مشروع المناورة العسكرية خاتمة
المطاف التي اشتركت فيها كافة الوحدات
البرية والبحرية والجوية.

