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« محمد بن زايد...
سور العرب»
بقلم :
المقدم ركن /يوسف جمعة الحداد
رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com
الزيارة التاريخية التي يقوم بها صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة ،إلى جمهورية الصين
الشعبية هذه األيام تجسد المكانة
االستثنائية التي يحظى به سموه،
بالنظر لدوره الفاعل والمؤثر في
االرتقاء بمسار العالقات اإلماراتية-
الصينية ،وترسيخ الشراكة االستراتيجية
بين الدولتين على الصعد كافة.

وهذه املكانة تُرجمت يف أمرين مهمني ،األول عىل املستوى الرسمي وهو طبيعة الزيارة،
فهي «زيارة الدولة» ،التي تخصص للرؤساء فقط ،وتعد أعىل أشكال االتصال الدبلومايس
بني الدول ،وتتميز مبجموعة من املراسم والپروتوكوالت الدبلوماسية ،ولهذا فحينام توجه
هذه الزيارة لسموه من جانب الصني ،فإن هذا يعكس املكانة الدولية الكبرية التي يحظى
بها سموه ،باعتباره واحدا ً من أهم القيادات املؤثرة يف املنطقة والعامل ،ويحرص زعامء
وقادة القوى اإلقليمية والدولية عىل إقامة روابط وثيقة معه.
أما األمر الثاين فيتمثل يف الحفاوة والرتحيب الكبري من جانب أبناء الشعب الصيني ،الذين
أطلقوا عىل سموه لقب «سور العرب»؛ اعرتافاً مبكانته ودوره الكبري ليس فقط يف تطوير
العالقات الثنائية بني الدولتني ،وتعظيم مصالح الشعبني الصديقني ،وإمنا لجهوده املقدرة يف
الحفاظ عىل األمن القومي العريب يف مواجهة مختلف التحديات واملخاطر.
حينام يطلق أبناء الشعب الصيني وسم (#سور_العرب) تقديرا ً ملكانة سمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ،وحينام يحظى هذا الوسم مبتابعة واهتامم وتفاعل غري مسبوق من
جانب املسؤولني والناشطني والسياسيني واإلعالميني عىل مواقع التواصل االجتامعي داخل
اإلمارات وخارجها ،فإن هذا يعد مبنزلة استفتاء شعبي عىل عبقرية سموه ،كنموذج
ملهم لرجل الدولة ،الذي ميثل صامم األمن واألمان ليس فقط ألبناء الشعب اإلمارايت،
بل وللشعوب الخليجية والعربية بوجه عام ،فقد استطاع أن يتصدى للمؤامرات التي
تستهدف املصالح العربية ،وأن يوقف التدخالت الخارجية التي تهدد األمن واالستقرار يف
الدول العربية بعد موجة االضطرابات وعدم االستقرار التي رضبتها منذ مطلع العام 2011
يف إطار ما ُسمي بأحداث «الربيع العريب» ،التي شكلت تهديدا ً حقيقياً ووجودياً للدولة
الوطنية يف عاملنا العريب.
وإذا كان معنى السور لغة هو «ما يحيط مبكان ويحول دون وصول اآلخرين إليه» ،فإن
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو «سور العرب العظيم» ،و«الحصن املنيع» الذي
سيسجل التاريخ بأحرف من نور طبيعة الدور الذي قام به ،وما يزال ،يف الدفاع عن
األمن القومي العريب ،وحامية الشعوب العربية من املخططات التي كانت تسعى إىل
تقسيم املنطقة العربية ،والنيل من مقدراتها لصالح مرشوعات خارجية هدامة ،أرادت
نرش الفوىض والتطرف واإلرهاب ،لكن سموه تصدى بحسم لها ،فكان لجهوده يف تعزيز
التضامن وتوحيد املواقف العربية أثرها اإليجايب والفاعل يف إجهاض املؤامرات املختلفة
التي واجهت األمة العربية يف مرحلة دقيقة من تاريخها ،ويف استعادة األمن واالستقرار إىل
املنطقة العربية ،ووقف النزيف املستمر لقدراتها ،والحفاظ عىل الدولة الوطنية يف عاملنا
العريب من خطر االنهيار.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو بالفعل «سور العرب» يسري عىل نهج
والده الشيخ زايد طيب الله ثراه «حكيم العرب» ،يف تعزيز التضامن العريب ،والتضامن مع
األشقاء يف مواجهة مختلف التحديات واملخاطر ،وتوظيف عالقات اإلمارات الخارجية مع
القوى الكربى يف الدفاع عن القضايا واملصالح العربية العليا .يف الوقت ذاته ،فإن املكانة
الكبرية التي يحظى بها سموه لدى قادة وزعامء ورؤساء دول املنطقة والعامل ،إمنا هي
نتاج مواقف سموه الهادئة واملتزنة تجاه مجمل القضايا اإلقليمية والدولية ،ونظرته الثاقبة
يف التعامل مع األزمات املختلفة ،واحتواء تداعياتها الخطرية عىل األمن والسلم الدوليني.

تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي
في القيادة العامة
للقوات المسلحة ـ االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971
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شهد تخريج الدورة الـ  28في «القيادة واألركان المشتركة»

محمد بن راشد :مستوى عالمي لكلياتنا
األكاديمية والعسكرية
رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي "رعاه هللا" حفل تخريج الدورة الثامنة والعشرين في كلية القيادة واألركان
المشتركة الذي جرى في مقر الكلية بالعاصمة أبوظبي.
وقد بدأ اإلحتفال لدى وصول سموه إىل مقر الكلية
مستعرضا ثلة من حرس الرشف الذي أدى التحية
لسموه و صافح بعدها كبار الضباط بالقوات
املسلحة ثم عزف السالم الوطني بعد ذلك أعقبه
آيات من الذكر الحكيم.
وتوالت فقرات الحفل بعد ذلك حيث ألقى قائد
وطن الالمستحيل دولة اإلمارات
الكلية اللواء الركن جمعة عبيد الكعبي كلمة رحب
العربية المتحدة”
فيها بصاحب السمو راعي الحفل والحضور معاهدا
الله وقيادتنا الرشيدة بأن تبقى قواتنا املسلحة و أضاف اللوء الركن الكعبي يف كلمته” من عام زايد
مبعاهدها وكلياتها العسكرية مصدرا لفخر شعب الخري اىل عام التسامح ترتسخ قيم الخري والعطاء

اإلمارات وحصنا منيعا لحامية دولتنا الحضارية
واإلنسانية.
وقال  “ :أغتنم هذه الفرصة ألعرب لسموكم عن صادق
املشاعر والوالء واإلخالص لوطن العز واألمجاد ..وطن
التقدم واإلزدهار ..وطن الرقم واحد..

وتتوطد ثوابت الوالء واإلنتامء لهذا الوطن العزيز
ليظل وطنا آمنا مستقرا ماجدا شامخا “  .وحيا قائد
الكلية  ..صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم وكل الرجال املخلصني الذين ساهموا يف بناء
قواتنا املسلحة الباسلة عىل أسس وطنية راسخة
وعلمية وعملية حتى باتت الحصن املنيع والدرع
الواقي لحامية الوطن والدفاع عن أرضه ومكتسباته.
ونوه بتاريخ كلية القيادة واألركان املشرتكة التي
أسست مبرسوم من رئيس الدولة عام  1992يك
تكون مؤسسة تعليمية عسكرية متميزة ومنهال
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لضباط قواتنا املسلحة والضباط من الدول الصديقة
والشقيقة وذلك مبا تقدمه من علوم حديثة وتدريب
عال حتى أصبحت رائدة يف املستويني التعبوي
والعمليايت وسباقة يف العلوم املشرتكة الحديثة
تضاهي أعرق الكليات واملعاهد العسكرية التعليمية
عىل املستويني اإلقليمي والعاملي.
وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
وإىل جانبه قائد الكلية بتكريم أوائل الدورة “ الستة
والعرشين “ من بني  157ضابطا تخرجوا يف الدورة
 28من بينهم ضباط من دول عربية شقيقة ودول
أجنبية صديقة .
وقد هنأ سموه املتفوقني و بارك للخريجني جميعا
حصولهم عىل درجتي املاجستري والبكالوريوس اللتني
متنحهام كلية القيادة واألركان املشرتكة لخريجيها
وتختصان بالعلوم واإلدارة العسكرية واملوارد البرشية
ويف العالقات الدولية.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم عن إعتزازه باملستوى العاملي املتقدم الذي
باتت تتبوأه كلياتنا ومعاهدنا األكادميية والعسكرية
بفضل الخربة واملعرفة التي اكتسبها ضباط قواتنا
املسلحة الباسلة والدورات العسكرية والتخصصية
خاصة يف مجال العلوم العسكرية املتقدمة وبناء

تترسخ قيم الخير والعطاء وتتوطد ثوابت
الوالء واإلنتماء لهذا الوطن العزيز ليظل وطنا
آمنا مستقرا ماجدا شامخا
الشخصية العسكرية القيادية القادرة عىل التعامل
الواعي مع كل الظروف واإلحتامالت التي تواجهها
القوات املسلحة يف السلم والحرب.
ورحب سموه باإلخوة العرب واألصدقاء األجانب
من منتسبي القوات املسلحة يف الدول الشقيقة
والصديقة الذين يأتون إىل دولتنا للدراسة يف كلياتنا
العسكرية وتبادل الخربة واملعرفة مع ضباط قواتنا
املسلحة وتحقيق املصالح املشرتكة.
حرض اإلحتفال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان
رئيس ديوان ويل عهد أبوظبي ومعايل محمد بن

أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعايل
الفريق ضاحي خلفان متيم نائب رئيس الرشطة
واألمن العام بديب إىل جانب عدد من كبار القادة
والضباط يف القوات املسلحة وعدد من سفراء الدول
الشقيقة والصديقة وامللحقني العسكريني يف سفارات
هذه الدولة وأولياء أمور وأقارب الخريجني.
ويف ختام اإلحتفال التقطت لصاحب السمو نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب الصور
التذكارية مع الضباط الخريجني .
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األخبار

بحضور محمد بن زايد :

توقيع عدد من اإلتفاقيات ومذكرات التعاون فــــــــــــــــــ

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة ،مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من
مؤسسات القطاع الخاص في دولة اإلمارات وجمهورية الصين الشعبية ..وجمهورية
اندونيسيا وذلك على هامش زيارة سموه للدولتين الصديقتين .
االتفاقي���ات ومذكرات التفاهم
بين اإلمارات والصين
اتفاقية يف مجال التعاون الدفاعي والعسكري بني
البلدين وقعها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل
نهيان وزير الخارجية والتعاون الدويل ووي فنغ خه

مستشار دولة وزير الدفاع الصيني
مذكرة تفاهم بني رشكة جلوبال إيرواسبيس
لوجيستكس «جال» ورشكة الصني الوطنية لتقنيات
الفضاء تبادلها الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل
نهيان رئيس مجلس إدارة رشكة أبوظبي للمطارات
وتشانغ ليو الرئيس التنفيذي للرشكة الصينية.

مذكرة تفاهم بشأن التعاون العلمي والتكنولوجي
للذكاء االصطناعي بني «مكتب الذكاء االصطناعي»
يف مكتب رئيس الوزراء يف دولة اإلمارات ووزارة
العلوم والتـــكنولوجيا الصيــنية ..وقعها سمو
الشـيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووانغ جي قانغ
وزيــر العــلوم والتكنولوجيا الصيني
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ـــــــــــــــــي المجال الدفاعي والفضاء والذكاء األصطناعي
توقيع االتفاقيات
ومذكرات التفاهم بين
البلدين تهدف إلى
تطوير التعاون الثنائي
وفتح آفاق جديدة إلى
العمل المشترك في
مختلف القطاعات
اتفاق تعاون بني مجموعة إنرتناشيونال
جولدن جروب ورشكة «تشاينا نورث انداسرتيز
كوربريشن» ..تبادلها فاضل سيف الكعبي الرئيس
التنفيذي للمجموعة ،وجي ييو لني الرئيس
التنفيذي للرشكة
االتفاقي���ات ومذكرات التفاهم
بين اإلمارات واندونيسيا
مذكرة تفاهم للتعاون يف املجال الدفاعي تبادلها
معايل الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة
مع رياميزارد رياكودو وزير الدفاع اإلندونييس.
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محمد بن زايد يستقبل وزيرة الدفاع األسترالية
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة يف
قرص الشاطئ معايل ليندا رينولد وزيرة
الدفاع األسرتالية التي تزور الدولة حاليا.
وبحث سموه والوزيرة األسرتالية..
عالقات الصداقة والتعاون بني البلدين
وإمكانات تطويرها خاصة التعاون
والتنسيق املشرتك يف املجاالت والشؤون
الدفاعية والعسكرية.
كام استعرضا عددا من القضايا
واملستجدات الراهنة عىل الساحتني
اإلقليمية والدولية وتبادال وجهات النظر
بشأنها.

البواردي ورئيـس وزراء مالي يبحثان
عالقات التعاون والصداقة
التقى معايل محمد بن أحمد البواردي
وزير دولة لشؤون الدفاع يف مقر الوزارة
بأبوظبي معايل بوبو سييس رئيس وزراء
جمهورية مايل .
ورحب معاليه برئيس وزراء جمهورية مايل
وبحث معه عالقات الصداقة والتعاون بني
دولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية
مايل وسبل تطويرها وتنميتها مبا يخدم
مصالح البلدين الصديقني.
كام تبادل الجانبان وجهات النظر
حول عدد من القضايا ذات اإلهتامم
املشرتك واملستجدات الراهنة يف املنطقة
وتطوراتها.
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البواردي يستقبل السفير الكندي
استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير
دولة لشؤون الدفاع يف أبوظبي مقر الوزارة
سعادة مسعود حسني سفري كندا لدى الدولة،
بحضور سعادة مطر سامل عيل الظاهري وكيل
وزارة الدفاع  ،وعدد من كبار ضباط ومسؤويل
الوزارة والوفد املرافق للضيف.
وبحث الجانبان  -خالل اللقاء  -عالقات التعاون
الثنايئ بني دولة اإلمارات وكندا وإمكانات
تعزيزها يف مختلف املجاالت واالرتقاء بها إىل
آفاق أوسع من التعاون والعمل املشرتك.
واستعرضا عددا من القضايا واملوضوعات التي
تهم البلدين وتبادال وجهات النظر بشأنها.

وزير الدولة لشـؤون الدفــاع يستقبل
السفيـر الموريتــانـي
استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي
وزير دولة لشؤون الدفاع  -مبكتبه يف مقر
الوزارة يف أبوظبي سعادة محمد الهيبة سفري
الجمهورية اإلسالمية املوريتانية لدى الدولة،
بحضور سعادة مطر سامل عيل الظاهري وكيل
وزارة الدفاع  ،وعدد من كبار ضباط ومسؤويل
الوزارة والوفد املرافق للسفري.
ورحب معاليه بالسفري املوريتاين وبحث معه
العالقات بني دولة اإلمارات وموريتانيا وسبل
دعمها وتطويرها يف ظل ما يربط البلدين من
روابط صداقة متميزة.
واستعرض اللقاء أوجه التعاون يف مختلف
املجاالت ..كام بحث الجانبان عددا من
القضايا ذات االهتامم املشرتك إضافة إىل
التطورات واملستجدات يف املنطقة والعامل
وتبادال وجهات النظر حولها.
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البواردي يستقبل السفير األلماني
استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة
لشؤون الدفاع  -مبكتبه يف وزارة الدفاع إرنست بيرت
فيرش سفري جمهورية أملانيا اإلتحادية لدى الدولة.
ورحب معايل وزير الدولة لشؤون الدفاع بالسفري
األملاين  ..وأشاد بعالقات الصداقة الوطيدة التي تربط
بني البلدين يف مختلف املجاالت وسبل تطويرها
وتعزيزها مبا يحقق املصالح املشرتكة.
وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا
اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك.

البواردي يستقبل السفير األندونيسي لدى الدولة
استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير
دولة لشؤون الدفاع مبكتبه يف وزارة الدفاع
بأبوظبي سعادة حسني بجيس سفري الجمهورية
اإلندونيسية لدى الدولة والوفد املرافق.
وأشاد معايل وزير الدولة لشؤون الدفاع بعالقات
التعاون الثنائية بني البلدين يف مختلف املجاالت.
واستعرض الجانبان خالل اللقاء عددا من القضايا
ذات االهتامم املشرتك إضافة إىل املستجدات
الراهنة وتطورات األوضاع عىل الساحتني
اإلقليمية والدولية وتبادال وجهات النظر.

وكيل وزارة الدفاع يستقبل رئيس أركان القوات
البحرية الباكستانية
استقبل سعادة مطر سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع يف مقر الوزارة بأبوظبي
الفريق أول ظفر محمود عبايس رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية.
وجرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون الدفاعي بني البلدين الصديقني
وسبل تعزيزها.
كام تبادال وجهات النظر تجاه مستجدات األوضاع يف املنطقة وبحثا عددا ً من
القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك.
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رئيس األركان يلتقي نظيره
المجري في بودابست

التقى معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين
الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة خالل
زيارته للعاصمة املجرية بودابست الفريق
فريينك كوروم رئيس هيئة أركان الدفاع املجري.
جرى خالل اللقاء  -الذي تم مبقر وزارة الدفاع
املجرية  -استعراض عالقات التعاون بني دولة
االمارات العربية املتحدة واملجر خاصة ذات
الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل
تعزيزها وتنميتها مبا يخدم املصالح املشرتكة
إىل جانب مجمل التطورات والقضايا اإلقليمية
والدولية ذات االهتامم املشرتك.
وبحث الجانبان التعاون بني البلدين يف املجاالت
املتعلقة بالشؤون الدفاعية وتبادل الخربات
والزيارات والتنسيق املشرتك ..وأكدا عمق
العالقات التي تجمع البلدين وحرصهام املشرتك
عىل تقويتها وتنميتها مبا يعود بالخري والفائدة
عىل الشعبني الصديقني.

وكيل وزارة الدفاع  :مشروع اإلمارات للفضاء
بات عنوانا لتجربة الدولة التنموية الرائدة
أكد سعادة مطر سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع
أن مرشوع اإلمارات للفضاء بات عنوانا لتجربتها
التنموية الرائدة يف محيطها العريب واإلقليمي والدويل،
كام يعد الرهان الحقيقي نحو تعزيز تنافسية الدولة
يف سباق التنافسية العاملية من خالل مسار يعتمد
عىل العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واقتصاد
املعرفة ،ومبا يسهم يف صناعة منوذج ملهم قائم عىل
االبداع واالبتكار والتميز.
وقال سعادته  -يف ترصيح مبناسبة قرب إطالق
القمر الصناعي “ عني الصقر  - “ 1/إن اإلنجازات
التي حققتها اإلمارات يف مجال الفضاء يف السنوات
القليلة املاضية أظهرت أنها متتلك القدرة واإلرادة ألن
تكون يف املستقبل مركزا إقليمياً ودولياً للصناعات
الفضائية املتطورة التي تخدم دول وشعوب املنطقة
يف مختلف املجاالت ،ألن ما حققته من نجاحات يف
مجاالت البناء والتنمية والتعليم يجعلها متيض بكل

متتلك مرشوعا وطنيا للفضاء هي الدول القادرة
عىل تعزيز تنافسيتها ومكانتها عىل خارطة الدول
املتقدمة ،واإلمارات باتت ضمن الكبار يف هذا املجال
االسرتاتيجي ،الذي بات أحد مؤرشات تقييم قوة
الدولة الشاملة ،االقتصادية والتكنولوجية والدفاعية،
خاصة أن استخدامات الصناعات الفضائية ال تقترص
عىل الجوانب املدنية وإمنا متتد أيضاً إىل املجاالت
األمنية والدفاعية والعسكرية ،واإلمارات تدرك ذلك
جيدا ً ،فمرشوعها للفضاء وإن كان يدعم مسريتها
التنموية فإنه يخدم استقرار املنطقة وأمن الدولة،
فالقمر االصطناعي “عني الصقرFalcon“ - “ 1 /
 ”Eye Programسيوفر مئات الصور الفضائية عالية
الدقة والوضوح ،وذلك بشكل يومي ،وتوقيت إعادة
ثقة وثبات نحو االنطالق إىل مراحل أكرث تقدما يف عرض رسيع ،ويف وقت أقرص ،لضامن تلبية احتياجات
مجال الفضاء.
املستخدمني.
وأكد سعادة وكيل وزارة الدفاع أن الدول التي
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سيف وحامد بن زايد يشهدان تخريج دورتي
المتطوعين التأسيسية والمتقدمة لطلبة المدارس

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،وسمو
الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ،االحتفال بتخريج دورتي المتطوعين
التأسيسية والمتقدمة لطلبة المدارس  2019اللتين تنظمهما هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية
بالقيادة العامة للقوات المسلحة ،وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

حرض الحفل يف معسكر تدريب املستجدين يف
مدينة العني ،معايل الشيخ سلطان بن طحنون
آل نهيان عضو املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي،
واللواء الركن صالح محمد بن مقرن العامري قائد
القوات الربية ،وعدد من الشيوخ وكبار ضباط
القوات املسلحة ،وجمع من املدعوين من أولياء
أمور وأقارب وذوي الخريجني.
وكان الحفل قد بدأ بعزف السالم الوطني ،بعدها
تُليت آيات عطرة من الذكر الحكيم ،ثم م ّر
الخريجون من أمام املنصة الرئيسة يف استعراض

عسكري عكس املهارة العالية التي يتمتعون بها.
وحب لخدمة وطننا الغايل والذود عنه والتضحية
وقدّم الخريجون بعد ذلك عروضاً يف فك وتركيب من أجله.
املسدس والبندقية «إم  »16والرشاش ،إضافة إىل وأدى الخريجون القسم قبل انرصافهم ،وهتفوا
عروض رياضة الجيوجيستو والقتال يف املناطق بحياة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
املبنية وتطهري الخنادق ،واستعراض املهارات نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة،
العسكرية التي تلقاها الطلبة وأسهمت يف إكسابهم حفظه الله.
العديد من املعارف والخربات العملية التي ومن جهة أخرى ،شهد الدكتور حمد اليحيايئ الوكيل
تساعدهم عىل خدمة وطنهم بالشكل املطلوب.
املساعد لقطاع املناهج والتقييم يف وزارة الرتبية
وأبرزت تلك العروض ما تحلوا به من روح معنوية والتعليم حفل تخريج دوريت املتطوعني التأسيسية
عالية جسدت مقدار ما يحملونه من والء وانتامء واملتقدمة لطلبة املدارس ،وذلك يف معسكر املنامة.
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وشملت مناهج الدورتني التدريب عىل األسلحة
وحركات املشاة واإلدارة واإلمداد واللياقة البدنية
والجوجيتسو واإلسعافات األولية ومهارة امليدان
ومهارة املعركة والقتال يف املناطق املبنية ومترين
املبيت الخارجي.
وخضع امللتحقون بالدورات التي تستهدف الفئة
العمرية من  13إىل  16عاماً إىل برنامج خاص،
يتضمن جوانب وأنشطة مختلفة ،تهدف لتعميق
الوعي وتنمية الوالء وتعزيز روح االنتامء لدى
املتدربني وصقل قدراتهم ،لتحمل املسؤولية
واالعتامد عىل النفس ،وتنمية املهارات القيادية
لديهم عىل أيدي أمهر املدربني واملدربات الذين
يحظون بخربات ومهارات عالية يف مختلف
مجاالت التدريب الريايض واالجتامعي ،إىل جانب
اختصاصيي واختصاصيات التغذية الذين يضعون
النظام الغذايئ الصحي واملتوازن للمشاركني.
من جانبه ،قال حسن مطر حسن الحامدي ويل أمر
الطالب عبدالله ،إن ابنه أصبحت لديه فكرة وافية
حول دور وأهمية القوات املسلحة ،وهو بالطبع
الهدف الذي ننشده نحن اآلباء من األبناء ،وأن
يعرفوا أهمية دور جنود الوطن الذين يشاهدونهم

أبرزت العروض ما تحلوا به من روح معنوية عالية
جسدت مقدار ما يحملونه من والء وانتماء وحب لخدمة
وطننا الغالي والذود عنه والتضحية من أجله

محمد صالح بن مجرن العامري

سعيد خليفة بن سليامن

ببزاتهم العسكرية منذ صغرهم وأهمية ما يقومون
به لحامية الوطن.
وقال الطالب عبدالله حسن مطر الحامدي ،إنه
تعلم خالل الدورة الكثري من األشياء ،خاصة أنها
وفرت الفرصة لالحتكاك العميل باألسلحة وتعلم
االنضباط .وأضاف« :نشكر القيادة العامة للقوات
املسلحة التي أتاحت لنا هذه الفرصة الثمينة».
وقال الطالب سعيد خليفة بن سليامن« :برصاحة،
تعلمت أشياء كثرية رغم قرص الفرتة التي قضيناها،
منها أهمها االلتزام باألوامر والتي كنا نتقبلها يف

عبدالله حسن مطر الحامدي

حسن مطر حسن الحامدي

البداية عىل مضض ،لكن مع الوقت شعرنا بأنها
مهمة وملصلحتنا ولو اتبعنا هذه السياسة يف حياتنا
العملية ،فسوف نكون أفضل بكثري».
وعرب الطالب محمد صالح بن مقرن العامري قائد
الفصيلة عن سعادته باالنضامم ملثل هذا النوع
من الدورات ،وبني أن خدمة الوطن رشف كبري
ال يضاهيه رشف ،ومتنى أن يعود مبكتسبات كبرية
من خالل مشاركته يف الدورة التي تعلم من خاللها
الكثري عن العسكرية وخدمة الوطن ،مؤكدا ً حرصه
عىل املشاركة يف الدورات القادمة.
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سلطان بن خليفة :القيادة تحرص على
بناء شخصية شباب الوطن

شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ،حفل تخريج دورتي
«المتطوعات التأسيسية والمتقدمة لطالبات المدارس  »2019التي نظمتهما هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية
في مدرسة خولة بنت األزور العسكرية منذ  7يوليو الجاري .متابعة :حسين المناعي تصوير :أحمد الشامسي

وأعرب سموه عن فخره بإمكانات ابنة اإلمارات
وكفاءتها وهمتها العالية ،وما تواصل تحقيقه من
متيز يف خدمة مجتمعها ووطنها ،مؤكدا ً أنها تثبت يف
مختلف مجاالت العمل الوطني أنها عىل قدر الثقة
واملسؤولية.

املها بنت سلطان بن خليفة

فاطمة راشد

وأكد سموه حرص دولة اإلمارات العربية املتحدة
بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،عىل بناء شخصية
شباب الوطن من الذكور واإلناث من خالل تطوير
معارفهم وتعزيز قيم الوالء واالنتامء لهويتهم

مي عيل النعيمي

الوطنية ،وتنمية مداركهم وترسيخ منظومة القيم
األخالقية الحميدة لديهم وإكسابهم خربات جديدة
إلنشاء أجيال مؤهلة قادرة عىل تحمل املسؤولية،
وتكون حصناً منيعاً لحامية مكتسبات الوطن.
وهنأ الخريجات ،ومتنى لهن النجاح والتوفيق

أحمد الكعبي

عائشة املعمري
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ومواصلة تطوير مهاراتهن وقدراتهن مبا يخدمهن
عىل املستوى الشخيص ،ويفيد مجتمعهن ووطنهن.
كام حرض الحفل الذي أقيم أمس األول ،عدد من
الشيوخ وكبار ضباط القوات املسلحة ،وجمع من
املدعوين وأقارب وأولياء أمور الطالبات.
وقدمت الطالبات خالل الحفل عرضاً عسكرياً شمل
التدريبات التي تلقينها خالل الدورتني من فنون
التدريبات العسكرية التي تجسد معاين االنضباط
وااللتزام والوالء للوطن ..وتضمنت «مهارات فك
وتركيب األسلحة والقتال يف املناطق املبنية ،ومهارة
املعركة والنار والحركة» بجانب عرض فقرة رياضة
الجوجيتسو.
وألقت كل من شام خليفة الرميثي ،ومريم محمد
عبدالله الجنيبي كلمة الخريجات أعربتا خاللها عن
شكرهن وتقديرهن لقيادة الدولة الحكيمة التي
أتاحت لهن فرصة املشاركة يف الدورتني التدريبيتني
اللتني اكتسنب خاللهام مهارات متنوعة شملت
«التعامل مع األسلحة ومهارة املعركة واإلسعافات
األولية» ،وغريها من التدريبات العملية التي تعزز
الثقة بالنفس وتصقل إمكاناتهن».
وأضافتا «هي إماراتنا حكاية مجد ورواية عز صاغها
رجال شعارهم الوفاء وقلوبهم االنتامء ..وها هن
بنات اإلمارات تسمو همتهن عالية يف سبيل مجد
الوطن ورفعته».
واختتمتا «كل املحبة والوالء للقوات املسلحة لدولة
اإلمارات التي نفاخر بها العامل ..أننا أصحاب همة
ال نقبل بغري عز الوطن عنواناً ..حمى الله قيادتنا
وجعلهم ذخرا ً وعزا ً».
يذكر أن هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية خصصت
الدورة الصيفية لطلبة املدارس ممن يرغبون يف
خوض التجربة العسكرية لبناء شخصية قوية فاعلة،
ويسهم الربنامج التدريبي التطوعي يف تعزيز الروح
الوطنية وخلق جيل قادر عىل تحمل املسؤولية
واالعتامد عىل النفس.
وبلغ إجاميل الطالبات الاليت تدربن يف دوريت
املتطوعات التأسيسية واملتقدمة  204طالبات ،وشمل
مناهج الدورتني التدريب عىل األسلحة وحركات
املشاة واإلدارة واإلمداد واللياقة البدنية والجوجيتسو
واإلسعافات األولية ومهارة امليدان ومهارة املعركة
والقتال يف املناطق املبنية ومترين املبيت الخارجي.
وأكد أولياء أمور خريجات الدورة الصيفية العسكرية
األوىل لطالبات املدارس ،فوائد مشاركة بناتهم يف

هذه الدورة ،ودورها يف تنمية مهاراتهن وصقل
شخصياتهن وإعدادهن مبكرا ً للقيادة والريادة ،مبا
ينعكس عىل استكامل مسريتهن التعليمية بتميز
وتفوق واضطالع بدور رئيس يف خدمة الوطن ،يف ظل
الدعم املتواصل الذي تقدمه قيادة الدولة الرشيدة
ملسرية متكني املرأة اإلماراتية ،مؤكدين أن الدورات
الصيفية ما هي إال تأهيل مبكر إلعداد أجيال وطنية
ترتقي بالوطن ،وتدافع عنه وتحافظ عىل ترابه.
وقال أحمد الكعبي والد الطالبة ريم البالغة من
العمر  15سنة مبدرسة ناهل بالعني ،التي شاركت

يف الدورة« :انعكست املشاركة يف هذه الدورة عىل
شخصية ابنتي بشكل كبري ،كام قدمت لها العديد
من الربامج الهادفة التي أسهمت يف تنمية مهاراتها،
باإلضافة إىل مساهمتها يف تعليمها كيفية تنظيم
الوقت وتحقيق أقىص استفادة ممكنة منه ،كام أن
املشاركة يف هذه الدورة كانت مبثابة فرصة ذهبية
للتعرف إىل الحياة العسكرية والدور الكبري والعظيم
الذي تقوم بها قواتنا املسلحة يف سبيل الحفاظ عىل
مقدرات الوطن وصون مكتسباته وأنه لنشعر بالفخر
واالعتزاز إن استطعنا أن نغرس حب الوطن يف نفوس
أبنائنا الذين لبوا النداء».
وقال عبدالله أحمد الحوسني ويل أمر الطالبة شام
«يستحق منا هذا الوطن أن نرشد أبناءنا ونطور من
قدراتهم لرفع شأن دولتنا وال يقف يف عمر محدد،
فأبناؤنا ذوو  12إىل  14سنة قد أنجزوا خالل الدورة
العسكرية التطوعية الصيفية كل املتطلبات والربامج
التي شملتها ،وأدركوا مدى أهمية تعلم الصرب وتحمل
املسؤولية من أجل وطن آمن ومستقر».
من جانبها ،قالت عائشة املعمري ولية أمر الطالبة
مرية غزوان من سكان مدينة حتا «إن ابنتي ومع
اإلعالن عن هذه الدورة كانت لديها رغبة كبرية
يف املشاركة فيها ،وشجعتها كثريا ً عىل خوض هذه
التجربة ،ومعايشة أجواء الحياة العسكرية بانضباطها
والتزاماتها» .أما فاطمة راشد عيل ،والتي جاءت من
دبا الفجرية لتشارك أختها عفراء الفرحة بالتخرج،
فقالت «إن مثل هذه املبادرات تعزز من الوالء
وحب الوطن ،وأطلب من أولياء األمور مساعدة
وتشجيع بناتهم عىل االنضامم ملثل تلك الدورات،
وان يشجعوا أبناءهم وبناتهم عىل االنضامم...
وقالت «بعد أن رأيت أختي والتغري الذي حصل يف
شخصيتها ومهاراتها فإنني أرغب يف النضامم للدورة
العام املقبل حتى اعتمد عىل نفيس واستطيع أن
أنظم حيايت».
الطالبة الشيخة املها بنت سلطان بن خليفة بن زايد
آل نهيان التي تشارك للسنة الثانية عىل التوايل بعد
ما حظيت به من مهارات ومكتسبات خالل الدورة
األوىل أكدت أنها تتبع مقولة صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة بأن حامية بالدنا ليست سنة،
بل فرض وتقدمت بجزيل الشكر إىل القيادة العامة
للقوات املسلحة عىل تنظيمها لهذه الدورة التي
عززت من ثقتها بنفسها يف كافة املجاالت.
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جميلة المهيري تتفقد تدريبات الدورة التطوعية
التأسيسية والمتقدمة لطالبات المدارس
متابعة :حسين المناعي تصوير :علي الجنيبي

أشادت معايل جميلة بنت سامل مصبح املهريي وزيرة
دولة لشؤون التعليم العام بجهود 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 واهتاممهم بدعم شباب الوطن وحرصهم
املستمر عىل دعم وتنظيم الربامج واألنشطة الصيفية
لطلبة املدارس يف نهاية العام الدرايس بهدف استثامر
أوقاتهم والعمل عىل تعميق الهوية الوطنية واالنتامء
للوطن وقيادته واحرتام األنظمة والقوانني ،ومن ثم
إعداد جيل من الشباب عىل درجة عالية من الوعي
والثقافة باعتبارهم ثروة الوطن وعدته للمستقبل.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قامت بها اليوم ملدرسة
خولة بنت األزور العسكرية التي تحتضن الدورة
التطوعية التأسيسية واملتقدمة لطالبات املدارس التي
تنظمها هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية ،وتستمر
أربعة أسابيع.
وبدأ برنامج الزيارة بتقديم إيجاز عن مركز تدريب
مدرسة خولة بنت األزور العسكرية ،قدمته قائد
مدرسة خولة بنت األزور العسكرية ،تضمن رشحاً
مفصالً عن مراحل التدريب والتأهيل لطالبات
املدارس ،وما تلقوه من تأهيل ،وما اكتسبوه من
مهارات ميدانية.
وقد حرصت معاليها عىل أن تكون مع املجندات
اللوايت التحقن بالدورة الصيفية املتقدمة لطلبة
املدارس إذ تحدثت إليهن وحاورتهم واستمعت إىل
آرائهن بشأن الدورة الصيفية التي أجمعت اآلراء عىل
أنها خدمة رشف لجميع شباب الوطن ،يتعلمون منها
وفيها كيف يخدمون وطنهم ،ويردون الجميل إىل هذا
الوطن العزيز ،ويؤكدون والءهم لقيادتهم الرشيدة
التي أعطتهم كل معاين الوفاء والكرم والسخاء،
وأحاطتهم برعايتها يك يكونوا قيادات املستقبل.
وأكدت معاليها أهمية الدورات الصيفية يف ترسيخ

قيم الوالء واالنتامء والتضحية وتعزيز مفهوم املواطنة
الصالحة لدى الطلبة من خالل ربطهم برؤية الدولة
وأهدافها ،وهذا من شأنه أن يزيد الرتابط واللحمة بني
أفراد املجتمع وجعله أكرث قوة وصالبة.
وقالت معاليها  :أنا فخورة بطالبات املدارس اللوايت
لبني نداء الوطن وتطوعن يف مدرسة خولة بنت األزور
العسكرية ..و روح التعاون واالنضباط واملثابرة التي
تحلني بها عند زياريت لهن تبرش بأجيال طموحة ال
تعرف املستحيل وتعيل من شأن الوطن .
ودعت معايل جميلة بنت سامل مصبح املهريي أولياء
األمور إىل رضورة غرس مخرجات الدورة الصيفية
بشكل مستمر يف نفوس أبنائهم لتعزيز ما حققته
الدورات التطوعيه العسكرية التي جاءت نتيجة
الجهود املباركة ومثرة للتعاون البناء بني القوات
املسلحة ووزارة الرتبية والتعليم ،والتي تكللت

بالنجاح يف تدريب هؤالء الشباب ليكونوا الرديف
والسند لرجال قواتنا املسلحة حامة الوطن ،تنمية
لحسهم الوطني وصقل قدراتهم وتوجيههم التوجيه
اإليجايب.
ويف ختام الجولة ،توجهت معاليها بالشكر والتقدير
إىل أولياء أمور الطلبة الذين حرصوا عىل غرس القيم
الوطنية يف نفوس أبنائهم منذ الصغر وربوهم عىل
حب اإلمارات وطاعة والة األمر واحرتامهم وتقديرهم
كام ربوهم عىل االستعداد والتضحية يف سبيل الوطن
والدفاع عنه باألرواح ..مؤكدة أن هذه الرتبية كانت
الدافع وراء حرص األهل عىل انضامم أبنائهم لهذه
الدورة التطوعية وتسابقهم للتسجيل فيها ..وحثت
املجندات عىل التفاين يف ميدان التدريب ،واالستفادة
من خربات القادة واملدربني.
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توازن األمن وليس توازن القوة

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

دعوني اعطيكم وجهة نظري
العلمية لما اعتقد أن تكون عليه
حال العالقة بين الدول الرئيسية
في المنطقة الخليجية من أجل
تجاوز حالة االحتقان التي نعيشها
في المنطقة والتي قد تدخلها
في متاهات ُمكلفة للغاية
وأهمها ال سمح هللا نشوب حرب
عسكرية جديدة.

إن املشكلة الرئيسية يف العالقات األمريكية-الخليجية-
اإليرانية تتمثل يف وجهة نظري يف االلتزام املفرط بني
جميع القوى املوجودة يف املنطقة بهاجس تحقيق
التوازن يف القوة .فالواليات املتحدة وإيران ودول
الخليج العريب جميعهم يتمحورون يف تفكريهم حول
رضورة تحقيق التوازن يف القوة فيام بينهم والسيام يف
عالقتهم بإيران وعالقة إيران بهم .واملشكلة يف توازن
القوة أنه مبدأ ينطلق من صيغة املعادلة الصفرية
والتي قوامها مكسب مقابل خسارة ،أي عندما تحقق
دولة ما مكسباً فإن ذلك يعترب خسارة للدولة األخرى،
وهنا تكمن الخطورة .وبالتايل فإنه مبدأ ال يساعد عىل
التعاون بل عىل املنافسة التي من شأنها أن تُزيد من
حدة التوتر وقد تُوصل األطراف إىل املواجهة املبارشة
أو غري املبارش .قد يسأل أحدكم كيف يتم ذلك؟ بكل
بساطة اإلجابة نجدها مع ما يسمى مبعضلة األمن يف
العالقات الدولية.
معضلة األمن هي حالة تعيشها جميع الدول الساعية
إىل تحقيق التوازن يف القوة فيام بينها .فالدولة (أ)
تعتقد أن زيادة قدراتها العسكرية هو السبيل لتحقيق
التوازن مع الدولة (ب) ،والدولة (ب) تقابل األمر
بنفس التفكري ،فكالهام يعيش يف هاجس السعي
لتحقيق التوازن يف القوة مع بعضهام البعض ،األمر
الذي يدفع الطرفان إىل مزيد من املنافسة والتحدي
التي قد توصلهام يف النهاية إىل املواجهة العسكرية
املبارشة .فهي معضلة ألن كل طرف يعتقد أنه بسعيه
إىل زيادة قدراته العسكرية فإنه يحقق التوازن يف القوة
مع الطرف اآلخر ويتحقق له األمن ،إال أن تلك العملية
ونتيجة لغياب اليقني السيايس حول درجة التوازن يف
القوة ويف معرفة نوايا الطرف اآلخر يُعقد األمور بشكل
تدريجي إىل أن يصل بهام إىل املواجهة .هذه هي
مشكلة توازن القوة والتي تجعلنا أكرث قناعة بأن الحالة
بني جميع األطراف يف املنطقة الخليجية إمنا تُجسد روح
معضلة األمن ،فالتوازن يف القوة ال يساعد عىل تحقيق
األمن بني دول املنطقة بل يعقد األمور ويدخلنا يف حالة
من الغموض التي قد تجرنا إىل املواجهة ،األمر الذي
يجعلنا يف حاجة إىل التفكري يف صياغة جديدة من شأنها
أن تحقق االستقرار يف عالقة جميع األطراف يف املنطقة
الخليجية.

والصياغة األمثل يف وجهة نظرنا مرتبطة بالتحول من
االعتامد عىل نظرية التوازن يف القوة إىل فكرة التوازن يف
األمن .فالدول وفقاً ملعادلة التوازن يف األمن ال تتسابق
فيام بينها يك تحقق التوازن فيام متلكه من قدرات
عسكرية بل تعمل من أجل تحقيق التوازن يف أمنها،
مبعنى أن تعمل الدول عىل تحقيق درجة من الضامن
األمني لها من اعتداءات اآلخرين .ويف هذه املعادلة
تصبح الصياغة مرتبطة مبفهوم املكسب مقابل املكسب،
أي تحقيق املكسب للجميع وليس لطرف عىل حساب
طرف آخر .ففي توازن القوة تعمل الدول بشكل منفرد
عن الخصوم يف الدفع برفع القدرات العسكرية ،فيام
نجدها يف توازن األمن تعمل مع بعضها البعض لتحقيق
األمن للجميع .توازن األمن أقل كلفة من توازن القوة،
فهو ال يتطلب تسلح مكثف وال أعامل عسكرية عدائية
وإمنا يتطلب وضع خطوط حمر يتفق عليها الجميع
بأنها متثل حدود لكل طرف يلتزم من خاللها الجميع
بعدم تجاوزها .هذه املعادلة كفيلة بأن تجعل األطراف
تعيش بسالم .ويف حالة تجاوز أحدهام تلك الحدود فإن
توازن األمن يسقط ويربز مكانه توازن القوة ،وندخل
بالتايل يف دوامة معضلة األمن.
ماذا عن الدول صاحبة نفوذ خارجي؟ يف هذه الحالة فإن
التوازن يف األمن يقتيض االعرتاف املشرتك بني األطراف
الداخلة يف معادلة التوازن يف األمن بإنشاء ما يسمى
مبناطق النفوذ .هذه املناطق تدخل يف إطار الخطوط
الحمر أو الحدود املنظمة لعالقة الدول ببعضها البعض
يف ظل معادلة التوازن يف األمن .حيث أن أكرث ما يعاين
منه عامل اليوم هو سقوط الخطوط الحمر ،وتجاوز
األطراف ملناطق نفوذ األطراف األخرى .إذا ً الحل األمثل
لحالة التوتر والغموض الدائرة يف منطقتنا هو بالتحول
من التوازن يف القوة إىل التوازن يف األمن ،الذي يتطلب
عمل مشرتك وكبري بني جميع األطراف لتحقيق أسسه.
أستاذ العالقات الدولية املشارك ورئيس قسم العلوم
السياسية – جامعة اإلمارات العربية املتحدة
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حقق أهدافه بنجاح بمشاركة قواتنا المسلحة ونظيرتها األردنية

اختتام فعاليات التمرين العسكري المشــــــــــــــت

اختتمت فعاليات التمرين العسكري المشترك «الثوابت القوية  »1والذي أقيم على أرض الدولة بين القوات المسلحة
لدولة اإلمارات العربية المتحدة والقوات المسلحة األردنية  -الجيش العربي والذي هدف إلى تعزيز العالقات العسكرية
وتكامل مفاهيم التخطيط واإلدارة والتنفيذ للعمليات العسكرية وتبادل الخبرات ،وتوحيد العمليات والمفاهيم المشتركة
وأساليب التدريب بما يسهم في رفع مستوى القوات المسلحة في البلدين الشقيقين .وقد حقق تمرين «الثوابت القوية
 »1األهداف المرسومة له حيث أدت القوات المشاركة في التمرين دورها بنجاح ما عكس الكفاءة القتالية التي يمتاز
بها الجانبان في التعامل مع أحدث التقنيات واألسلحة المختلفة.
تصوير :محمود الشرفا

21

ــــــــــــــترك «الثوابت القوية »1
حرض فعاليات اليوم الختامي للتمرين اللواء الركن
عقاب شاهني رئيس هيئة العمليات والعميد الركن
طاهر املراشدة مدير العمليات الحربية بالقوات
املسلحة األردنية  -الجيش العريب ،وعدد من كبار
ضباط القوات املسلحة للبلدين.
اشتملت فعاليات التمرين عىل العديد من التدريبات
املشرتكة منها الدفاع الساحيل والقتال يف املناطق
املبنية والرماية بالذخرية الحية باستخدام مختلف
أنواع األسلحة املتوسطة والثقيلة والتي أظهرت
املهارات القتالية ونوعية التدريب والتأهيل التي
حظيت بها القوات املشاركة إضافة إىل املستوى العايل
من التفاهم واالنسجام يف تنفيذ العمليات العسكرية
املشرتكة.
وتم تنفيذ مرحلة القتال يف املناطق املبنية و«انفتاح»
فريق قتال يف مهمة تأمني وتطهري منطقة مبنية مع
اشرتاك مجموعات القناصني من الجو ومشاركة فرق
مقاومة اإلرهاب.
ومتيز العمل باشرتاك الجندي اإلمارايت واألردين جنباً
إىل جنب وإظهار العمل املشرتك والفهم املتبادل
بني املشاركني يف التمرين وإبراز الكفاءة العملياتية
للقوات يف القتال يف البيئة املبنية املعقدة وتكامل
صنوف األسلحة إلنجاز املهام ضمن فريق واحد.
يندرج التمرين العسكري املشرتك «الثوابت القوية»1
ضمن التدريبات املشرتكة التي تقام بني دولة اإلمارات
العربية املتحدة واململكة األردنية الهاشمية الشقيقة
يف إطار التعاون العسكري املشرتك بينهام بهدف
التدريب عىل تخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات
العسكرية املشرتكة وتفعيل اإلجراءات املوحدة بني
مختلف وحدات القوات املسلحة املشاركة يف هذا
التمرين .يُذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة ،وامللك عبدالله الثاين بن الحسني
ملك اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة قد شهدا
خالل مراحل التمرين يف األيام القليلة املاضية جانباً
من التمرين العسكري املشرتك «الثوابت القوية/ .»1
وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل

نهيان  -مبناسبة تنفيذ التمرين العسكري املشرتك -أن
التعاون العسكري املستمر بني دولة اإلمارات العربية
املتحدة واململكة األردنية الهاشمية الشقيقة يصب
يف مصلحة األمن واالستقرار والسالم يف املنطقة،
ويعزز العمل يف مواجهة املخاطر التي تواجه األمن
اإلقليمي بشكل عام ،واألمن القومي العريب بشكل
خاص ،ويوثق من عرى املحبة والتفاهم التي تجمع
بني أبناء الشعبني الشقيقني منذ القدم.
وأضاف سموه أن هناك تاريخاً طويالً وحافالً من
التعاون العسكري املثمر واملتميز بني البلدين
الشقيقني ،يجسد قوة العالقات بينهام ،واإلدراك
املشرتك ألهمية التعاون والتنسيق بني األشقاء
يف ظل بيئة إقليمية مضطربة مليئة مبصادر
التوتر والتهديد وعدم االستقرار .وأشار
سموه إىل أن التامرين والتدريبات
العسكرية املتنوعة بني
دولة اإلمارات العربية
واململكة
املتحدة
األردنية الهاشمية تسهم
يف رفع كفاءة القوات املسلحة
يف البلدين ،وتعزيز جاهزيتها للقيام
باملهام املنوطة بها عىل املستويات كافة..
مشيدا ً باملستوى املتقدم الذي ظهرت عليه
القوات التي شاركت يف التمرين «الثوابت القوية
 »1وما أبدته من كفاءة وتفان واحرتافية ما يسهم
يف نجاح التمرين يف تحقيق أهدافه التي كانت
مخططة له وهو أمر يبعث عىل الفخر واالرتياح ملا
وصلت إليه القوات املسلحة اإلماراتية واألردنية من
تطور وقوة وما متتلكانه من قدرة عىل العمل معاً يف
مواجهة التهديدات املشرتكة.
من جانبه ،أكد العميد الركن سعيد ساملني مدير
التمرين أن العمل املشرتك مع القوات الشقيقة
والصديقة ليس بغريب عىل قواتنا املسلحة يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة التي اكتسبت الخربات
الرتاكمية املختلفة يف تنظيم التامرين املشرتكة
مبختلف أفرع القوات املسلحة باملفهوم املشرتك

ويف مختلف مناطق العمليات ،مؤكدا ً أن
مترين «الثوابت القوية  »1شكل مرحلة
متقدمة يف مسار التعاون العسكري
بني البلدين وتحديدا ً فيام
يتعلق بإدارة العمليات
العسكرية املشرتكة
وتوحيد املفاهيم
واإلجراءات
بني

املشاركني
يف التمرين،
كام أسهم التمرين
بدرجة كبرية يف رفع كفاءة
القوات املسلحة للبلدين.
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اإلمارات تكمل استعداداتها إلطالق القمر الصناعي "عين الصقر"

اإلمارات تسجل إنجازا نوعيا جديدا في
مجال األقمار الصناعية.

أكملت دولة اإلمارات االستعدادات كافة إلطالق
القمر الصناعي “عين الصقر” إلى مداره وذلك من
المحطة الفرنسية “غيانا” الواقعة على الساحل
الشمالي ألمريكا الجنوبية الخاضعة للسيادة
الفرنسية ،وذلك في تمام الساعة  5:53صباحا بتوقيت
اإلمارات “ 01:53:03صباحا بتوقيت جرينتش”.
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وقد مرت االستعدادات إلطالق القمر الصناعي
“عني الصقر” بعدة مراحل ،حيث استغرق تصنيعه
استطاعت اإلمارات أن ترسخ من مكانتها
 4سنوات ،وتم شحنه من مدينة تولوز الفرنسية
إىل ضمن الدول الكبرى في مجال علوم الفضاء
مدينة غويانا الفرنسية يف األول من شهر يونيو املايض،
ثم بارشالفريق الفني لدولة اإلمارات منذ ذلك التاريخ
نجاح دولة اإلمارات في مجال األقمار الصناعية
إجراءات تجهيز القمر لإلطالق عرب إجراء سلسلة
من االختبارات ،تضمنت مراحل اختبارات مالمئة من تنافسيتها على خارطة الدول المتقدمة
القمر عىل حامل القمر ،واختبارات سالمة القمر،
وتزويد القمر بوقود الهايدرازين ،واألعامل املشرتكة
بني القمر والصاروخ ،وتغليف القمر بغطاء الحمولة،
ودمج القمر عىل الصاروخ ،ومرحلة الجاهزية النهائية
لإلطالق.
وسيتم إطالق القمر الصناعي “عني الصقر” بواسطة
الصاروخ “فيغا” التابع لرشكة ايرين سباس  ،حيث
تستغرق أول ثالث مراحل من اإلطالق مدة  6دقائق
و  32ثانية وسيتم تنفيذ املراحل الثالثة األوىل بواسطة
املحركات املشتعله بالوقود الصلب “ يب  ، 80زيفريو
 ، 23زيفريو  .. “ 9بينام تتم املرحلة الرابعة عن طريق
وحدة االرتفاع و التوجيه العلوي “  “ AVUMلتوجيه
القمر إىل مداره عىل ارتفاع  611كم وسيتم انفصاله
عن الصاروخ بعد  57دقيقة من اإلطالق.
وصمم القمر “عني الصقر” لتوفري تغطية عاملية جديدا  ،يعزز من مكانتها كمركز لألقامر الصناعية من املجاالت األخرى ،املدنية والعسكرية ،ومن ثم
ملدة  10سنوات قادمة لالستخدام العسكري واملدين ،املتقدمة  ،حيث سيصبح هذا القمر هو الرابع فإنها متثل إضافة حقيقية لقوة الدولة الشاملة.
ويتميز بأنه مزود بنظام تصوير عايل الوضوح والدقة ألغراض الرصد الذي متتلكه الدولة ،لريتفع عدد األقامر واستطاعت دولة اإلمارات أن ترسخ من مكانتها ضمن
ومبجرد دخوله إىل مداره املنخفض حول األرض عىل الصناعية للدولة إىل  10أقامر ،ومن املتوقع أن تبلغ الدول الكربى يف مجال علوم الفضاء ،فمنذ إنشاء وكالة
ارتفاع  611كم تقريبا سيبدأ عمليه التقاط صور  12يف العام املقبل .2020
الفضاء اإلماراتية يف منتصف عام  ، 2014وإنجازاتها
فضائية لألرض وإرسالها إىل محطة التحكم األرضية وسيضيف هذا اإلنجاز الجديد إىل خربات اإلمارات ال تتوقف ،ألنها متتلك طموحات وآمال كبرية ليس
داخل مركز االستطالع الفضايئ.
يف مجال األقامر الصناعية التي يتم توظيفها ألغراض لها حدود ،ومتيض بخطى واثقة وثابتة نحو تحقيق
كام يتميز القمر بأنه يكمل  15دورة عىل األرض مدنية وعسكرية ،حيث كان لها السبق قبل سنوات يف أهدافها ،ففي أكتوبر  2018دخلت عرص التصنيع
بشكل يومي وسيتم استالم الصور مبارشة عىل املحطة إطالق مرشوع «الياه سات»  ،والذي يعد أول مرشوع الفضايئ الكامل بإطالق «خليفة سات»  ،وها هي
األرضية التابعة ملركز االستطالع الفضايئ وباإلضافة عن من نوعه يخدم القطاعني العسكري واملدين يف منطقة تستعد اآلن إلطالق القمر الصناعي «عني الصقر» إىل
طريق محطات قطبية تسهم يف رسعة وصول الصور .الرشق األوسط حيث يركز عىل نقل املعرفة والخربة مداره يوم السبت املقبل ،وتواصل جهودها الحثيثية
كام ميتلك « عني الصقر « محطة متنقلة قادرة عىل الفضائية ،إضافة إىل رشاء األنظمة وصناعتها.
إلرسال أول مسبار إمارايت «مسبار األمل» إىل كوكب
إرسال واستقبال الصور من أي منطقة يف العامل وسيتم ويعزز نجاح دولة اإلمارات يف مجال األقامر الصناعية املريخ يف العام  ،2021الذي يتزامن مع احتفاالت
استخدام صور القمر يف مجاالت املسح الخرائطي ،من تنافسيتها عىل خارطة الدول املتقدمة ،بعد أن الدولة باليوبيل الذهبي لتأسيسها ،وتطمح إىل إيصال
والرصد الزراعي ،والتخطيط املدين ،والتنظيم الحرضي أصبح امتالك برامج الفضاء والقدرة عىل االنخراط يف البرش إىل الكوكب األحمر خالل العقود املقبلة ،كام
والعمراين ،والوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارتها ،مجال تصنيع األقامر الصناعية أهم مؤرشات قياس تطمح إىل إيصال البرش إىل الكوكب األحمر خالل
ورصد التغريات يف البيئة والتصحر ،فضال عن مراقبة قوة الدول وتطورها املعريف والتقني يف عاملنا املعارص .العقود املقبلة ،من خالل مرشوع «املريخ ،»2117
الحدود والسواحل .كام يخدم هذا القمر القوات كام أن االنخراط الناجح يف مجال األقامر الصناعية الذي يتضمن برنامجا وطنيا إلعداد كوادر علمية
املسلحة يف توفري صور وخرائط عالية الدقة تساعدها وتكنولوجيا الفضاء بوجه عام بات جزءا ال يتجزأ من بحثية تخصصية إماراتية يف مجال استكشاف املريخ،
يف تحقيق مهامها بكل كفاءة واحرتافية.
االقتصاد الوطني واألمن القومي لدولة اإلمارات ،ألن من أجل بناء أول مستوطنة برشية عىل الكوكب
وبإطالق «عني الصقر» تسجل اإلمارات إنجازا نوعيا هذه املجاالت ترتبط بشكل وثيق بالتقدم يف العديد األحمر خالل مائة عام.
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«الخدمة الوطنية» تطلق الدورة الصيفية
التطوعية لطالب وطالبات المدارس
بدأت فعاليات الدورة الصيفية التطوعية التأسيسية والمتقدمة لطالب وطالبات المدارس التي تنظمها هيئة الخدمة
الوطنية واالحتياطية وتستمر  4أسابيع والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة  ،استجابة لرغبة أولياء األمور وأبنائهم الذين أبدوا انتماءهم ووالءهم للوطن
وقيادته الحكيمة من خالل جوانب وأنشطة مختلفة ،وبعد نجاح الدورات السابقة.
تصوير :علي الجنيبي  ،زايد الشامسي  ،حسين اليافعي

واستقبل معسكر مستجدين العني ومدرسة خولة بنت
األزور ومركز تدريب املنامه طالب وطالبات مدارس
الدولة املنضمني للدورة ،التي جاءت تلبية لرغباتهم
يف املشاركة واالستفادة من الربامج ،التي تؤكد القيادة
الرشيدة توفريها بهدف حسن االستفادة من أوقات
الفراغ مبا فيه مصلحة الفرد واملجتمع والوطن.
ونسقت الهيئة مع وزارة الرتبية والتعليم لتحديد
الراغبني يف املشاركة ،حيث تعد الدورة فرصة مثينة
إلعداد الطلبة وتجهيزهم ذهنيا وبدنيا بطابع حيوي،
يستند إىل املغامرات املحفزة والتدريبات املنتظمة،
إضافة إىل زيادة وعيهم بثقافتهم وتاريخهم.

راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان

ويخضع امللتحقون بالدورة التي تستهدف الفئة
العمرية من  13إىل  16عاما إىل برنامج خاص ،يتضمن
جوانب وأنشطة مختلفة ،تهدف لتعميق الوعي
وتنمية الوالء وتعزيز روح االنتامء لدى املتدربني
وصقل قدراتهم ،لتحمل املسؤولية واالعتامد عىل
النفس ،وتنمية املهارات القيادية لديهم عىل أيدي
أمهر املدربني واملدربات ،الذين يحظون بخربات
ومهارات عالية يف مختلف مجاالت التدريب الريايض
واالجتامعي ،إىل جانب اختصاصيي واختصاصيات
التغذية ،الذين يضعون النظام الغذايئ الصحي
واملتوازن للمشاركني.
وبهذه املناسبة عرب اللواء الركن طيار الشيخ أحمد
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بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة
الوطنية واالحتياطية عن بالغ سعادته وتقديره
لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان بشأن إستمرار تنظيم دورة املتطوعني التأسيسية
واملتقدمة لطلبة املدارس التي أطلقتها هيئة الخدمة
الوطنية واالحتياطية والتي جاءت متاشيا مع الخطة
االسرتاتيجية للهيئة لتواكب توجهات القيادة الحكيمة
من خالل العمل عىل تنفيذ رسالتها يف تطوير برنامج
تدريب خدمة وطنية بجودة عالية ميكن من إعداد
قادة قادرين عىل دعم القوات املسلحة يف الدفاع
عن الوطن واملحافظة عىل األمن الداخيل واستمرارية
األعامل يف الدولة وقت األزمات والطوارئ ملتزمني
بقيم الوالء واالنتامء والتضحية واملواطنة الصالحة.
وأكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية واإلحتياطية أن
الربنامج التدريبي مينح املتطوعني الفرصة الحقيقية
لتطوير أنفسهم وتعزيز مهاراتهم واملساهمة يف
تحقيق املزيد من النجاح واإلنجازات لوطنهم ،والعمل
عىل تعزيز وترسيخ قيم الخدمة الوطنية واالحتياطية
يف نفوسهم بحيث تصبح الثقافة السائدة بني جميع
أفراد املجتمع وتساهم يف بناء شخصية الشباب
املواطن وتعميق مفاهيم املواطنة الصالحة لديه
مبا يضمن التأثري اإليجايب عىل سلوكياته تجاه نفسه
وأرسته ومجتمعه ووطنه تتمثل يف الوالء واالنتامء
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والوحدة والتجانس والنضوج واملسؤولية والشجاعة
والتضحية والطموح.
اىل ذلك مثن عدد من أولياء األمور والطالب ،توجيهات
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  ،التي
ركزت عىل استثامر اإلجازة الصيفية فيام هو مفيد..
وقالوا “إن هناك تحديات كبرية تواجه الطالب يف
العرص الحايل ،عرص التكنولوجيا ،فال بد من ملء
فراغهم مبا هو مثمر ومفيد ،وأن استثامر وقت
فراغهم يف اإلجازات وأوقات العطالت سيكسبهم
خربات جديدة تنمي مداركهم».
وأكد عبدالله محمد البلويش أخ الشهيد خميس
البلويش والذي حرص عىل مشاركة إبنه محمد عبدالله
البلويش الذي يدرس مبعهد التكنولوجيا التطبيقية
بالعني  ..أهمية الدورة الصيفية العسكرية ودورها
يف تنمية مهارات أبنائهم وبناتهم وصقل شخصياتهم،
وإعدادهم مبكرا للقيادة والريادة ،مبا ينعكس عىل
استكامل مسريتهم التعليمية بتميز وتفوق واضطالع
بدور رئييس يف خدمة الوطن ،يف ظل الدعم املتواصل
الذي تقدمه قيادة الدولة الرشيدة ،مؤكدين أن
الدورات الصيفية ما هي إال تأهيل مبكر إلعداد أجيال
وطنية ترتقي بالوطن وتدافع عنه وتحافظ عىل ترابه.
وقال عيىس عبدالله العواين  -ويل أمر  -والذي جاء
بإبنه نبيل عيىس عبدالله العواين ..ان الدورة الصيفية

األخبار

حمدان الشاميس

عبدالله البلويش

تساهم يف ترسيخ قيم الوالء واالنتامء والتضحية
وتعزيز مفهوم املواطنة الصالحة لدى الطلبة من
خالل ربطهم برؤية الدولة وأهدافها ،وهذا من
شأنه أن يزيد الرتابط واللحمة بني أفراد املجتمع
وجعله أكرث قوة وصالبة بدورها أكدت مريم مبارك
الحامدي والدة املجند راشد محمد املرزوقي  -ولية
امر  ..-أن أبناء الوطن أعتادوا عىل وقوف القيادة
الرشيدة إىل جانبهم ،وحان الوقت ليك يردوا جزءا مام
قدمه الوطن وقيادته لهم من خالل انضاممهم لهذه
الدورات التي ستحصنهم وتسلحهم بالعلم واملعرفة
والشجاعة واإلقدام وحامية الوطن وصونه ضد أي
أفكار سلبية تدعو إىل املساس بسالمة أرضه ..وال
شك أن انخراطهم يف هذا الربنامج يعد خطوة أوىل
وأساسية لتنمية القدرات ورفع الكفاءات القتالية لدى
أبناء اإلمارات وفق اسرتاتيجية وأهداف ذات معايري
عاملية ،مشيدا بجاهزية املعسكرات التي تستضيف
الطالب وبتوفر كل الخدمات فيها.
وقالت ليىل عيل شاهني  -ولية امر  -من إمارة الشارقة
والتي أتت بإبنتها مريم يوسف حسن التي تدرس يف
الصف الثامن مبدرسة الرسالة األمريكية بالشارقة
للمشاركة يف الدوره  « ..نعتز ونفخر دامئا بتوجيهات
القيادة الرشيدة لنا والتي تعنى دامئا بتحقيق كل
ما هو أفضل لنا وألبنائنا ولوطننا اإلمارات..إن
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توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،ألولياء أمور الطلبة باستثامر األنشطة الصيفية
لالرتقاء بقدرات الطلبة وتنمية معارفهم تعكس رؤيته
املستقبلية ،فاستثامر أبناءنا هو استثامر ملستقبل
وطننا ،الفتة إىل أن أولياء أمور الطلبة هم املسؤول
األول عن توجيه أبنائهم لالستغالل املثمر إلجازتهم
الصيفية مبا يعود عليهم باملنفعة واملعرفة.
وأكد الطالب الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل
نهيان الذي حرص عىل املشاركة يف الدورة للعام الثاين
عىل التوايل  ..أن العامل اليوم يشهد موجة من األفكار
السلبية التي قد تؤثر عىل من هم يف مثل هذه الفئة
العمرية ..واصفا قرار انعقاد هذه الدورة بأنه قرار
حكيم من قيادتنا الرشيدة التي تحظى برؤية ثاقبة
تجاه مصلحة الوطن وأبنائه األوفياء ويأيت يف الوقت
املناسب مبنظور عسكري ووطني وتربوي من شأنه أن
يحصن ويسلح أبناء وبنات اإلمارات بالعلم واملعرفة
والشجاعة وصون الوطن ضد أية أفكار سلبية.
وقال الطالب حمدان نبهان الشاميس إن الطالب
اليوم يشغل وقت فراغه مبواقع التواصل االجتامعي
واأللعاب اإللكرتونية والرقمية ،وقضاء ساعات طويلة
عىل التلفاز ،علام أن لديه وقتا كبريا من الفراغ ،يجب
استغالله بالشكل األمثل كااللتحاق بالربامج الصيفية
التعليمية التي تعزز من الهوية الوطنية ،باإلضافة إىل

شيخة الفزازي

ليىل عيل شاهني

أن استثامر الوقت بالشكل الصحيح يصقل شخصية
الطالب ويعزز من مكانتهم يف املجتمع وبني أفراد
األرسة ،وينمي مهاراتهم التي تحتاج إىل اكتشاف.
وقالت الطالبة عفراء راشد عيل من مدرسة دبا
الفجرية للتعليم الثانوي  ..إن الوقت مهم جدا ويجب
استغالله بالشكل األمثل مام يزيد الخربات الحياتية
لدى الطالب يف مرحلة املدرسة واملراحل الجامعية،
ويف هذا الوقت ومع دخول التكنولوجيا إىل حياتنا
اليومية هناك العديد من التحديات أمام الطالب،
ويجب مواجهتها باملعرفة والعلم واستثامر الوقت
واستغالل أوقات الفراغ يف العلم والتعلم واكتساب
الخربات التي يكسبها الطالب من املشاركة يف الخدمة
الوطنية أو املعسكرات الصيفية أو الربامج التدريبية
أو التدريب يف املؤسسات الحكومية أو الخاصة.
وأعتربت الطالبة شيخة حسن الفزاري املشاركة يف
الدورة املتقدمه والتي تدرس مبدرسة أم اإلمارات
يف أبوظبي بالصف الحادي عرش ..الدورة الصيفية
العسكرية لطالبات املدارس ،متثل حافزا كبريا لبنات
الوطن لينخرطن يف هذه الدورات التي تصقل
خرباتهن وتعلمهن الكثري من املهارات لحامية الوطن
ورد الجميل له مشرية إىل أنه من الرضوري استثامر
طاقات الشباب يف أنشطة وبرامج نافعة ،لالستفادة
من مواهبهم.
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األخبار

ورشة حول "اإلستجــــــــــــــــــ
بالتعـــــــــــــــــاون مـــــــــــــــــــــ
نظمت القيادة العامة للقوات المسلحة ورشة" العمل المتعلقة بمجال السالمة
والرصد اإلشعاعي واإلستجابة لحوادث المفاعالت النووية بالتعاون مع القيادة
المركزية اإلمريكية ووزارة الطاقة اإلمريكية .
متابعة :حسين المناعي تصوير :أحمد الشامسي
حرض الورشة التي بدأت بنادي ضباط القوات
املسلحة وتستمر خمسة أيام ..سعادة اللواء الركن
طيار عبدالله محمد النيادي من القيادة العامة
للقوات املسلحة و قائد الدفاع الكيميايئ وعدد من
منتسبي وحدات القوات املسلحة و من املسؤولني
واملتخصصني يف الجهات والهيئات الحكومية داخل
الدولة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يف بداية الورشة ألقى قائد الدفاع الكيميايئ كلمة أكد
فيها أن عقد مثل هذه الورش وغريها من التامرين
والدورات يف املجال اإلشعاعي واستضافتها يف الدولة

يأيت استمرارا ً للتعاون اإلسرتاتيجي البناء مع القيادة
املركزية للجيش األمرييك .
كام تأيت كنتاج لتوقيع اإلتفاقيات والتعاون مع الدول
الشقيقة والصديقة واملنظامت الدولية والسمعة
الطيبة التى تحظى بها اإلمارات باعتبارها عضوا
يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعىل حرص دولة
اإلمارات الدائم عىل اإللتزام باملواثيق واملعاهدات
الدولية التي تدعم األمن والسلم الدوليني وتحافظ
عىل اإلنسان والبيئة عىل املستوى الوطني واإلقليمي
والدويل وتضمن منع تهريب املواد النووية اىل

التنظيامت اإلرهابية ولجهودها الحثيثة يف اتخاذ
اإلجراءات والخطوات الرائدة وبناء القدرات
واملنظامت للجهات واملؤسسات الوطنية لتعزيز
األمن النووي السلمي املتمثل يف محطة براكة.
ونوه إىل أن الورشة تستهدف كافة الجهات
واملؤسسات الوطنية ذات الصلة يف مجال األمن
والسالمة النووية كالجهات املعنية بوضع السياسات
والترشيعات واللوائح و املخططني وجهات إنفاذ
القانون وفرق االستجابة والطوارئ كام تهدف إىل
اإلطالع عىل أفضل التطبيقات واملامرسات يف مجال
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ـــــــــــــــــــابة لحـــــــوادث المفاعـــــــالت النوويــــــــة"
ــــــــــــــــــــع القيــــــادة المركزيـــــــــة األمريكيــــــــــــة
السالمة والرصد اإلشعاعي والتقنيات واإلجراءات
وبرامج الكشف ومكافحة التهريب وبرامج التنبؤ
مبخاطر وآثار الحوادث النووية لتقليل زمن االستجابة
لحوادث املفاعالت النووية و للوصول إىل إجراءات
فعالة وموحدة ملواجهة أي من التهديدات واملخاطر
النووية .
تتضمن الورشة محورين  :األول حول مفاهيم
االشعاع و املخاطر الناتجة منه.
أما املحور الثاين فيتضمن مترين طاولة حول طرق
وأساليب الرصد االشعاعي ومكافحة تهريبها ومترين
طاولة حول االستجابة األوىل لحوادث املفاعالت
النووية .
ثم ألقى ديف ماونت كبري املحللني األسرتاتيجيني ألمن
الحدود ومكافحة أسلحة الدمار الشامل بالقيادة
املركزية اإلمريكية كلمة نيابة عن قائد القيادة
املركزية األمريكية -الفريق أول كينيث مكنيزي الذي

قام بزيارة دولة االمارات العربية املتحدة مرتني منذ
أن توىل هذا املنصب -مام يدل عىل عمق واهمية
العالقات اإلسرتاتيجية الوطيدة بني الواليات املتحدة
االمريكية ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
وأعرب عن شكرة وتقديرة لجميع املشاركني الذين
جاءوا من مؤسسات وهيئات مختلفة /ليس فقط من
داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ولكن أيضا من
اململكة العربية السعودية /ووجه الشكر واالمتنان
لقيادة الدفاع الكيميايئ وإىل فريق الخرباء الذين
سيتولون تقديم السينارويهات واملواد الخاصة بورشة
العمل خالل انعقادها حيث جاء هؤالء الخرباء من
جهات مختلفة مثل وزارة الطاقة األمريكية واإلدارة
الوطنية لألمن النووي ومكتب كشف وردع تهريب
املواد النووية وفريق االستجابة للطوارئ ./NA-80/
ويقوم هؤالء الخرباء من اإلدارة الوطنية لألمن
النووي كجزء من عملهم الدوري بتقديم املساعدات

واإلستشارات املستمرة للدول الرشيكة من أجل بناء
القدرات وتطوير اإلمكانات لكشف وردع واعرتاض
أية مواد إشعاعية من أن تخرج عن السيطرة
التنظيمية.
ثم بدأت الجلسات مبحارضة عن اإلشعاع للدكتور
غريغ باتون هذا باإلضافة إىل نظره عامة عىل
برنامج منوذج التأثريات املشرتكة ايجاز قصري
قدمها مايك بينغهام والتي استعرض فيها القدرات
التحليلية والتصويرية لربنامج التأثريات املشرتك
للمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية .وقدم
نيك بوكروفسيك ورقة بعنوان برنامج كشف وردع
األسلحة النووية .وناقشت الجلسة العديد من
األوراق أهمها التواصل بشان املخاطر وورقة بعنوان
مفاهيم اإلشعاع والبحث النووي .
واختتم اليوم األول بورقة حول قدرات مكتب
اإلستجابة لحاالت الطوارئ.

30

العدد  571أغسطس 2019
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تخريج الدفعـة الثانية من طلبة المستوى الثاني عشـــــــــــــــــــ
احتفلت القيادة العامة
للقوات المسلحة بتخريج
الدفعة الثانية من طلبة
المستوى الثاني عشر من
المدرسة الثانوية العسكرية
 الذيد ،وذلك بمقر المدرسةفي مدينة الذيد بالشارقة،
بحضور سعادة اللواء الركن
سالم سعيد غافان الجابري
رئيس هيئة اإلدارة والقوى
البشرية  ،وعدد من كبار ضباط
القوات المسلحة وأولياء أمور
الخريجين والمدعوين وبدأت
فعاليات االحتفال بتالوة
عطرة من آيات الذكر الحكيم،
وألقى بعدها قائد المدارس
الثانوية العسكرية  -كلمة
بهذه المناسبة ، -قال فيها
 ":نحتفل اليوم بتخريج دفعة
جديدة من " قادة المستقبل"
من أبناء هذا الوطن العزيز،
ممن أعدوا ليكونوا رجاال
وقادة ليرفدوا قواتنا
المسلحة بجميع صنوفها
بطاقات بشرية مؤهلة تأهيال
تعليميا إبداعيا وعسكرياً ،
تتجلى فيه مهارات اإلبداع
والتفكير العلمي والتحليل،
وتربويا تسمو فيه مبادئ حب
الوطن واالنتماء واالخالص
له والوالء والطاعة لقيادته
الرشيدة ".

وأوضح أن املدرسة الثانوية العسكرية منذ تأسيسها
دأبت قيادة املدرسة عىل تحقيق رؤيتها واألهداف
االسرتاتيجية املرتبطة بها من خالل برامج تأهيلية
مختلفة ،اشتملت عىل الربنامج األكادميي العام
والربنامج الصيفي الخارجي ،وكذلك برامج اللياقة

البدنية والصحية وبرنامج التأهيل القيادي مام
حقق رؤية وتوجيهات القيادة العامة للقوات
املسلحة.
وأشار إىل أن املدارس تعمل عىل أن تكون يف طليعة
املؤسسات التعليمية والرتبوية يف الدولة ،وعىل
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بناء طالب ذوي شخصيات مستقلة ،واثقة وقوية
اإلرادة  ،متمسكة باألخالق اإلسالمية الحميدة،
محرتمة للذات وللغري.
وهنأ قائد املدارس الثانوية العسكرية الخريجني
باجتيازهم هذه املرحلة الدراسية املهمة ،والتي

يأمل أن تكون اللبنة األوىل يف حياتهم املهنية ويف
بناء قواتنا املسلحة.
من جهته ألقى أحد الخريجني  -كلمة بهذه املناسبة
 شكر فيها راعي الحفل والهيئة التعليمية يف املدرسةلحرصهم عىل توفري كل السبل واإلمكانيات التي كان

لها األثر الكبري يف رفع كفاءتهم التعليمية ،وحصولهم
عىل أعىل الدرجات ،معاهدا الله بأنهم ماضون
ملسابقة الزمن يف ميادين العلم والثقافة والعمل
مصممون عىل تحقيق أهدافهم يف سبيل الوطن.
بعد ذلك ،ردد الخريجون قسم الوالء للوطن وقيادته
الحكيمة ،هاتفني بحياة صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه
الله”،معاهدين الله بالذود والدفاع عن الوطن
وحامية ترابه.
ويف ختام االحتفال ،وزع سعادة اللواء الركن
سامل سعيد غافان الجابري الجوائز عىل املتفوقني
والشهادات عىل الخريجني ،مهنئاً ومباركاً لهم
تخرجهم ،متمنياً لهم كل التوفيق والسداد يف خدمة
الوطن.
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إعداد:
اسماعيل محمد البلوشي
هـــــزاع عبدهللا المنصوري
منصــــور أحمـــد العوضي
ـــ
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اإلمارات ستواصل مواقفها الثابتة والراسخة في دعم ونجدة
األشقاء في اليمن ،وتقديم العون الالزم لهم بشتى أشكاله
وأنواعه لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات.
فاليمن لنا فيه ومعه تاريخ وحاضر ومستقبل مشترك ،وإن األحداث
مهما تعاظمت لن تثنينا عن القيام بواجبنا األخوي والديني
والعروبي واإلنساني تجاه أشقائنا في اليمن ،بل على العكس
ستزيدنا عزيمة وإصرار لتحقيق قصة النصر كاملة.
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قرقاش :التحالف يسعى لدولة يمنية
قادرة ومؤسسات راسخة

التقى معايل الدكتور أنور بن محمد قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية ،مارتني جريفيث

املبعوث األممي إىل اليمن ،بحضور معايل ريم
بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون

التعاون الدويل.
وتناول اللقاء التطورات الحالية ،وعىل رأسها
االستفزازات الحوثية املتكررة ،كام تم بحث سبل
امليض قدماً يف الحل السيايس وضمن برنامج
أممي واضح.
وأكد معايل الدكتور أنور قرقاش أن التحالف
العريب يسعى إىل حل مستدام يعزز األمن
واالستقرار يف املنطقة من خالل دولة مينية قادرة
ومؤسسات دستورية راسخة ،مشريا ً إىل رضورة
تطبيق بنود اتفاق ستوكهومل وإىل أهمية ضغط
املجتمع الدويل لتطبيق االلتزامات الواردة يف
االتفاق وإدانة االنتهاكات الحوثية املمنهجة يف
هذه الفرتة.

مسيرة أطلقتها الميليشيا نحو السعودية
اعتراض طائرة
ّ

الشرعية تردع محاولة حوثية لنقض
«اتفاق السويد»
أحبطت الرشعية ،هجوماً حوثياً عىل خطوط
التامس يف الحديدة ،استهدف نسف مسار السالم
واتفاق السويد ،فيام اعرتض التحالف طائرة
مسرية حوثية ت ّم إطالقها من صنعاء باتجاه
السعودية.
وتصدّت القوات املشرتكة لهجوم كبري شنته
ميليشيا الحويث عىل خطوط التامس يف مدينة
الحديدة ،يف عملية ردع جديدة هدفت إلعادة
امليليشيا ملسار التسوية واتفاق استوكهومل .وقالت
مصادر القوات املشرتكة إ ّن امليليشيا حاولت
التقدم من محيط جولة الحلقة ومعسكر الدفاع
الساحيل صوب األحياء السكنية املحررة داخل
الحديدة ،وش ّنت قصفاً مكثفاً بقذائف الهاون املحررة داخل الحديدة .وأوضحت املصادر ،أنّه
من داخل األحياء السكنية عىل األحياء السكنية ت ّم التصدي للهجوم ،وتدمري مخابئ للميليشيا

داخل الحديدة.
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اإلمارات تدين الهجوم اإلرهابي الحوثي
الذي استهدف مطار أبها السعودي
أدانت دولة اإلمارات بشدة الهجوم اإلرهايب
الذي شنته ميليشيا الحويث  ،واستهدف مطار
أبها الدويل جنوب اململكة العربية السعودية
الشقيقة ،وأسفر عن إصابة  9مدنيني.
واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدويل
بشدة هذا العمل اإلرهايب ،الذي يخالف القوانني
واألعراف الدولية كافة ،واعتربته دليال جديدا
عىل املامرسات الالأخالقية والتوجهات العدائية
واإلرهابية مليليشيات الحويث املدعومة من إيران،
وسعيها إىل تقويض األمن واالستقرار يف املنطقة.
ونددت وزارة الخارجية بهذا االعتداء اآلثم الذي
يستهدف أمن اململكة العربية السعودية وأمان

إىل جانب األشقاء يف اململكة ،وتأييدها ومساندتها
لها يف كل ما تتخذه من إجراءات لحامية أمنها
واستقرارها ،ودعمها اإلجراءات كافة التي تتخذها
يف مواجهة التطرف واإلرهاب الحويث.
وأكد البيان أن أمن دولة اإلمارات العربية
املتحدة وأمن اململكة العربية السعودية كل ال
يتجزأ ،وأن أي تهديد أو خطر يواجه اململكة
تعتربه الدولة تهديدا ملنظومة األمن واالستقرار
شعبها الشقيق ،وميثل تصعيدا خطريا وتقويضا يف اإلمارات.
وأعربت الوزارة عن خالص متنياتها بالشفاء
للجهود املبذولة للوصول إىل حل سيايس.
وجددت دولة اإلمارات تضامنها الكامل مع العاجل لجميع املصابني جراء هذا العمل
اململكة العربية السعودية الشقيقة ،ووقوفها التام اإلرهايب.

ً
حوثيا بمعارك مع الجيش اليمني
قتيال
31
ً

قتل  31عنرصا ً من ميليشيات الحويث االنقالبية
املدعومة من إيران ،يف معارك مع الجيش
اليمني ،يف مديرية رصواح املتاخمة لصنعاء،
ومحافظة صعدة معقل الحوثيني يف أقىص شامل
اليمن .وذكرت مصادر ميدانية ،أن معارك عنيفة
اندلعت فجرا ً يف رصواح التابعة ملحافظة مأرب
(رشق) ،وذلك إثر محاولة امليليشيات السيطرة
عىل موقعني للقوات الحكومية املتمركزة رشق
وشامل املديرية منذ أواخر  .2016وقالت إن
القوات الحكومية متكنت من التصدي للهجوم،
قبل أن تشن هجوماً عكسياً عىل االنقالبيني،
موقعة قتىل وجرحى يف صفوفهم .وذكر املركز
اإلعالمي للجيش ،يف بيان ،عىل «تويرت» ،أن 18
عىل األقل من الحوثيني قتلوا يف الهجوم ،بينهم
ثالثة من القيادات امليدانية.
وقتل  13حوثياً ،وجرح آخرون ،يف هجوم لقوات
الجيش اليمني ،عىل مواقع للميليشيات يف
مديرية رازح غريب محافظة صعدة .وقال الجيش
اليمني ،يف بيان ،عىل موقعه اإللكرتوين ،إن قوات

اللواءين السابع والسادس حرس حدود نفذت
هجوماً مباغتاً عىل مواقع امليليشيات املتمركزة
يف منطقة بني معني مبديرية رازح ،مضيفاً أن
مدفعية الجيش شاركت بالهجوم وقصفت
تحصينات امليليشيات يف التباب واملرتفعات
الجبلية باملنطقة ذاتها .وأكد البيان ،أنه إضافة
إىل مقتل  13عنرصا ً حوثياً ،متكنت القوات
الحكومية من إحراز تقدم ميداين ،والسيطرة عىل
بعض املواقع ،وتفكيك أكرث من  47لغامً كانت
امليليشيات زرعتها يف املواقع املحررة مبنطقة بني
معني .وأشار إىل أن امليليشيات تكبدت ،خالل
األيام املاضية ،خسائر برشية كبرية جراء محاولتها
املتكررة والفاشلة الستعادة مواقع حررتها
القوات الرشعية مؤخرا ً يف رازح.
وشنت مقاتالت التحالف ،خالل الساعات األربع
والعرشين املاضية ،غارات عىل مواقع وتحركات
مليليشيات الحويث يف مديريات رازح وباقم ومجز
وكتاف ،موقعة يف صفوف امليليشيات قتىل
وجرحى بالعرشات وخسائر مادية كبرية .كام

جدد الطريان غاراته عىل مواقع للميليشيات يف
مديرية قعطبة مبحافظة الضالع جنوب اليمن.
وأفادت مصادر ،أن الرضبات الجوية استهدفت
معسكر الجب التابع للحوثيني يف شامل منطقة
حجر ،باإلضافة إىل تعزيزات عسكرية للميليشيات
كانت يف طريقها إىل قعطبة قادمة من محافظة
إب املجاورة ،مشري ًة إىل مقتل وإصابة العرشات
من امليليشيات يف الغارات.
وكثفت ميليشيات الحويث حمالت التجنيد يف
صفوف األطفال من املراكز الصيفية التي أطلقتها
خالل األسابيع املاضية يف املحافظات الخاضعة
لسيطرتها .وأفادت مصادر تربوية يف صنعاء أن
امليليشيات قامت بتجنيد أكرث من  200طفل
من تلك املراكز التي قامت بإنشائها يف العاصمة
وضواحيها ،بغرض غسل أدمغة األطفال باألفكار
اإلرهابية والطائفية وتجنيدهم وإرسالهم
للجبهات القتالية.
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قرقاش :التحالف العربي يستعد
لمرحلة جديدة في اليمن

عىل تحقيق أهدافه االسرتاتيجية».
صد محاوالت
وأضاف وزير الدولة والشؤون الخارجية يف تغريدة
أخرى «الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق
وسوريا أمثلة عىل ذلك ،وباملقارنة حقق التحالف
العريب مجموعة من أهدافه االسرتاتيجية وعىل رأسها
صد محاوالت تغيري التوازنات االسرتاتيجية يف املنطقة
وعودة الدولة وتحرير األرض ويبقى أمامه مرشوع
االستقرار السيايس واستدامته».
مساعدات

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية د .أنور قرقاش أن
تحالف دعم الرشعية يف اليمن صلب وقوي ،ويستعد
للمرحلة املقبلة بأدواته السياسية والعسكرية
وبإرصار عىل تحقيق أهدافه االسرتاتيجية ،موضحاً
أن التحالف حقق مجموعة من تلك األهداف ،وعىل
رأسها صد محاوالت تغيري التوازنات االسرتاتيجية يف
املنطقة وعودة الدولة وتحرير األرض ،ويبقى أمامه

مرشوع االستقرار السيايس واستدامته.
وقال قرقاش يف تغريدة عىل حسابه يف موقع
التواصل االجتامعي «تويرت»« :التحالف العريب
يف اليمن ويف قلبه اململكة العربية السعودية
الشقيقة ودولة اإلمارات صلب وقوي وعزز آلياته
امتحان األزمة والحرب ،التحالف يستعد للمرحلة
املقبلة بأدواته السياسية والعسكرية وبإرصار

ويف وقت سابق أكد أنور قرقاش ،أن السعودية
واإلمارات أكرب الجهات املانحة للعمل اإلنساين يف
اليمن ،مذكرا ً بأن الدولتني دفعتا العام املايض 930
مليون دوالر يف هذا السياق.
وكتب قرقاش يف حسابه عىل «تويرت» الجمعة« :تُعد
اإلمارات واململكة العربية السعودية أكرب الجهات
املانحة لألعامل اإلنسانية يف اليمن ،وستفيان دامئاً
بالتزاماتهام .يف العام املايض ،سددتا تعهداتهام
املشرتكة ،والتي بلغت  930مليون دوالر إىل األمم
املتحدة ،يف دفعة واحدة ،وهي األكرب يف تاريخ األمم
املتحدة».

ً
حوثيا بقارب مفخخ
التحالف يفشل اعتداء
على سفينة تجارية
أكد املتحدث باسم قوات تحالف دعم الرشعية
يف اليمن ،العقيد تريك املاليك ،أن قوات التحالف
تالحق الحوثيني الذين يهددون املالحة البحرية.
مشريا ً إىل تعامل قوات التحالف مع قارب حويث
مفخخ كان يستهدف سفينة تجارية يف البحر
األحمر .وقال يف مؤمتر صحفي ،إن التحالف
مستمر يف تحييد القدرات النوعية للحوثيني،
موضحاً أن «التحالف يتصدى للطائرات املسيرّ ة
والصواريخ الحوثية» .وأعلن املاليك أن قوات
التحالف تعاملت مع «قارب مفخخ للحوثيني
كان موجهاً نحو سفينة تجارية يف البحر األحمر».
وكشف أن «التحالف د ّمر عدة مخازن صواريخ

وأسلحة للميليشيات الحوثية».
وأشار املتحدث إىل أن «ميليشيات الحويث
مستمرة يف انتهاك القانون الدويل اإلنساين ،واتفاق
استوكهومل» .وذكر أن «ميليشيات الحويث تتع ّمد
اختيار مخازن أسلحتها إىل جانب مواقع مدنية».
واتهم املاليك «ميليشيات الحويث باستهداف
املدنيني بالدرجة األوىل» .وشدد املتحدث عىل أن
التحالف يركز عىل العمل اإلنساين يف اليمن ،إىل
جانب مواصلة العمليات الهادفة إىل القضاء عىل
االنقالب الحويث يف البالد .وأكد ،أن قوات التحالف
تالحق الحوثيني الذين يهددون املالحة البحرية.
وأكد أن العمليات اإلنسانية مستمرة يف اليمن

بالتزامن مع العمليات العسكرية ،موضحاً أن
األهداف التي تعاملوا معها يف الداخل اليمني
مرشوعة .وأكد أن أكرث من  15منظمة حكومية
وغري حكومية شاركوا يف ورشة عمل لبحث الوضع
يف اليمن .وشدد املتحدث باسم التحالف العريب
عىل أن هناك  16سفينة تحمل مشتقات نفطية
ومواد إغاثية توجهت إىل صنعاء .ولفت إىل أن
ميليشيات الحويث هاجمت إجاميل  696شاحنة
من القوافل اإلغاثية ،موضحاً أن الجيش اليمني
بدعم من التحالف نفذ هجامت للسيطرة عىل
بعض النقاط التابعة للحوثيني.
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صناديق خشبية جديدة أمام المراكز التجارية

تجاوب كبير مع مبادرة الشيخة فاطمة
للتبرع باأللعاب ألطفال اليمن
تجاوب آالف األطفال وأرسهم يف اإلمارات مع
مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة
االتحاد النسايئ العام رئيسة املجلس األعىل لألمومة
والطفولة الرئيسة األعىل ملؤسسة التنمية األرسية
لجمع ألعاب وإهدائها إىل أطفال اليمن .وتوجه
األطفال املواطنون واملقيمون إىل التربع بسخاء
بألعابهم التي يشرتونها أو التي ميتلكونها إلهدائها
إىل أشقائهم األطفال يف اليمن.
تجاوب
وأكدت الريم عبدالله الفاليس األمني العام للمجلس
األعىل لألمومة والطفولة ،أن األطفال يف الدولة
تجاوبوا مع توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت
مبارك ،حيث احتشدوا أمام الصناديق يف مراكز
التسوق التجارية يف جميع أنحاء الدولة لجمع
األلعاب إىل إخوانهم األطفال يف اليمن .وأوضحت
الفاليس أن آالف األلعاب تم جمعها حتى اآلن من
خالل الصناديق التي وضعت أمام املراكز التجارية،

وقد تجاوب األطفال مع املبادرة وقدموا الكثري من
ألعابهم .وأشارت إىل أنه تم وضع صناديق لجمع
األلعاب يف أبوظبي مول ،وبوابة الرشق كام تم وضع
صندوقني من جديد أمام بوابة مرشف مول ،وبوابة
ياس مول .كام تم وضع صناديق أخرى يف مراكز
التسوق ،مشرية إىل أنه يتم وضع الصندوق أمام املول
التجاري ملدة أسبوع ثم يتم نقله إىل منطقة أخرى
وهكذا .وأضافت ،أن أولياء األمور تجاوبوا عىل الفور
بدعوة أبنائهم إىل رشاء األلعاب ووضعها يف الصناديق،
وأن اإلقبال كان جيدا ً من جانب أطفال الدولة مؤكدين لهم أهمية املبادرة اإلنسانية التي وجهت بها
لتقديم ألعابهم إىل أشقائهم أطفال اليمن.
سمو أم اإلمارات ورضورة تقديم ألعاب إلخوانهم
األطفال يف اليمن ،مشرية إىل أنه سيتم جمع األلعاب
مشروع جمع األلعاب
وإرسالها إىل اليمن أوالً بأول.
وذكرت أن املجلس األعىل لألمومة والطفولة قام وأكدت الريم الفاليس ،أن املبادرة اإلنسانية تأيت يف عام
عىل الفور بتنفيذ توجيهات سمو أم اإلمارات بتنظيم التسامح الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن
مرشوع لجمع األلعاب التي يتربع بها األطفال يف دولة زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ،كام تحقق
اإلمارات من خالل وضع صناديق خشبية يف مراكز املبادرة أهداف دولة اإلمارات يف دعم التنمية البرشية
التسوق مبختلف إمارات الدولة.
املستدامة داخل الدولة وخارجها.

المقاومة اليمنية تدمر
مخازن أسلحة للحوثيين
في الحديدة
قالت مصادر عسكرية مينية إن املقاومة اليمنية
املشرتكة دمرت مخزن أسلحة وآلية قتالية تابعة
مليليشيات الحويث اإلرهابية شامل رشق مطار
الحديدة ،مام أسفر عن سقوط قتىل وجرحى،
وأضافت املصادر أن القتىل والجرحى من عنارص
امليليشيات سقطوا داخل نفق ملغوم يف نفس

املنطقة .ويف التفاصيل ،أوضحت املصادر أن تدمري
مدفعية القوات املشرتكة لآللية القتالية أسفر عن
انفجارات أخرى ،من بينها أحد الخنادق ،التي
هربت إليها عنارص حوثية .وبحسب املصادر ،فإن
هذا الخندق سبق وأن فخخته امليليشيات.
وأوضحت القوات أن هذه العملية تأيت ردا ً عىل

قصف امليليشيات األحياء السكنية واملؤسسات
الحيوية يف األحياء املحررة داخل مدينة الحديدة.
ونرشت القوات املشرتكة مشاهد للحظة تدمري
اآللية القتالية املتحركة واالنفجارات داخل النفق،
وفرار امليليشيات الحوثية ،فضالً عن ظهور أنفاق
وخنادق جديدة.
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صد هجوم جديد للميليشيا على األحياء المحررة في الحديدة

واشنطن تتهم الحوثيين باستخدام
أسلحة إيرانية

دانت الواليات املتحدة بشدة ،هجوم ميليشيا
الحويث الجديد عىل مطار أبها جنويب السعودية،
وقالت إن املتمردين الحوثيني يعتمدون عىل
أسلحة وتكنولوجيا إيرانية لتنفيذ الهجامت.
يف وقت تصدت القوات املشرتكة لهجوم جديد
نفذته ميليشيا الحويث ،استهدف األحياء املحررة
يف مدينة الحديدة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية األمريكية،
مورجان أورتاجوس« :تدين الواليات املتحدة
بشدة ،الهجوم الذي شنه الحوثيون املدعومون
من إيران ،عىل مطار أبها يف اململكة العربية
السعودية ،وهو الهجوم الثالث يف أقل من ثالثة
أسابيع» .وقال البيان إن هذه الهجامت تهدد
حياة الكثريين ،وتجرح املدنيني األبرياء .داعياً

مقتل وإصابة  16ألف مدني
على يد الحوثيين بتعز
أكدت وزارة حقوق اإلنسان اليمنية أن الجرائم
واالنتهاكات التي متارسها ميليشيات الحويث
اإلرهابية بحق املدنيني ترتقي إىل جرائم حرب
ضد اإلنسانية ويجب محاسبة ومعاقبة مرتكبيها
وتقدميهم للمحاكم الدولية.
وأوضح مدير مكتب الوزارة يف محافظة تعز

املحامي عيل رسحان إىل أن امليليشيات تواصل
قصفها العشوايئ واملتكرر عىل األحياء السكنية
يف املحافظة بغية استهداف املدنيني واالنتقام
منهم ،موضحا أن أعامل القصف الهمجية تسببت
يف سقوط املئات من املدنيني بني قتىل وجرحى
معظمهم من األطفال والنساء.

إىل «وضع حد فوري لهذه األعامل العنيفة ،التي
تؤدي فقط إىل تفاقم الرصاع يف اليمن ،وتعمق
عدم الثقة» .وأضاف« :إننا نقف بحزم مع رشكائنا
السعوديني يف الدفاع عن حدودهم ضد هذه
التهديدات املستمرة من قبل املتمردين الحوثيني،
الذين يعتمدون عىل األسلحة والتكنولوجيا
اإليرانية لتنفيذ مثل هذه الهجامت».
وحض البيان «جميع األطراف عىل العمل مع
املبعوث الخاص لألمم املتحدة ،مارتن غريفيث،
من أجل التوصل إىل تسوية سياسية إلنهاء الرصاع
يف اليمن».
وكانت السعودية أعلنت عن إصابة  8سعوديني
وهندي يف هجوم الحوثيني بطائرات دون طيار.
من جهته ،أعرب األمني العام ملجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،عبد اللطيف الزياين ،عن
إدانته الشديدة للهجوم اإلرهايب الحويث عىل مطار
أبها الدويل جنويب اململكة العربية السعودية،
الذي أدى إىل إصابة العديد من املدنيني ،ووصفه
بأنه جرمية إرهابية ،تتعارض مع القانون الدويل
واإلنساين.
وأشار إىل ان مدينة تعز منذ  4سنوات وهي تحت
الحصار الجائر وتتعرض للقصف العشوايئ عىل
األحياء السكنية املكتظة بالسكان وتسببت مبقتل
واصابة ما يقارب  16214مدنيا منذ عام ،2015
مضيفا أن تلك الجرائم البشعة متارسها امليليشيات
الحوثية بحق أبناء تعز وسط صمت مريب من
قبل املجتمع الدويل.
وطالب املسؤول الحقوقي يف تعز مجلس األمن
الدويل بإرسال لجنة تحقيق دولية حول جرائم
امليليشيات الحوثية بحق املدنيني ووضع تدابري
للحيلولة من دون ارتكاب املزيد من تلك الجرائم
يف املستقبل.
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«الشرعية» تحبط هجمات حوثية في
الجوف والحديدة
أحبطت قوات الرشعية اليمنية ،مسنود ًة بالتحالف
العريب ،هجامت جديدة مليليشيات الحويث اإلرهابية
املوالية إليران ،عىل مواقع ومناطق محررة يف محافظة
الجوف وشامل رشق مدينة الحديدة ،فيام كثفت
امليليشيات من استحداث املتاريس يف املباين السكنية
داخل املدينة الحديدة ،وأقدمت امليليشيات عىل
تفجري جرس بالخط العام يف منطقة «مريس» شاميل
محافظة الضالع ،جاءت هذه التطورات فيام أكدت
مصلحة خفر السواحل تسلمها مهام تأمني وحامية
جزيرة «ميون» يف باب املندب.
وأحبط الجيش اليمني محاولة تقدم مليلشيات الحويث
يف محافظة الجوف شامل رشقي البالد .ومتكنت قوات
الجيش من صد هجوم ،شنته عنارص امليليشيات
الحوثية عىل مواقع سبق وأن تم دحرهم منها يف وقت
سابق.
وقال قائد لواء الحسم ،العميد ظافر حقان الجعيدي،
إن «عددا ً من عنارص امليليشيات لقوا مرصعهم
وجرح آخرون أثناء محاولتهم الفاشلة باستعادة
مواقع جويدرة وملحة يف عزلة القعيف مبديرية برط
العنان» .وأضاف الجعيدي« :أن الفرق االستطالعية

للواء متكنت ،خالل األسبوع املنرصم ،من إفشال عملية
تفخيخ وزراعة عدد من األلغام والعبوات الناسفة،
حاول عنارص امليليشيات زراعتها بالقرب من مواقع
الجيش الوطني» .وأكد« :أن أفراد ومنتسبي لواء
الحسم يف كامل جهوزيتهم القتالية ،وميضون يف تنفيذ
مهامهم الوطنية وفق الخطط املرسومة».
إىل ذلك ،فجرت ميليشيات الحويث اإلرهابية جرسا ً عىل
الخط العام ،الرابط بني محافظتي صنعاء وعدن الواقع
يف قرية «الزيلة» مبنطقة «مريس» مبحافظة الضالع،

وتواصل امليليشيا الحوثية تفجري جسور وعبارات
الخط ،والذي سبق وأن فجرت قبل  6أشهر جرس
«خاب» مبدينة «دمت» ،وكذلك الجرس الواقع مبنطقة
«قردح» الرابط بني «مريس» و«قعطبة» ،باإلضافة
إىل تفجري ثالثة جسور بالخط العام مبناطق «عزاب،
وشخب ،والقراعية» الربط بني «قعطبة» ومحافظة
إب ،وبعد تفجري الجسور والعبارات لجئت امليليشيا
إىل قطع الطريق العام جنوب «دمت» ،ويف منطقة
«الفاخر» بقعطبة شامل وغرب محافظة الضالع.

تدمير مخزن أسلحة للحوثيين في الحديدة ..والميليشيات ترد بقصف المطاحن

االنقالبيون يستهدفون منزل محافظ
مأرب بصاروخ بالستي
استهدفت ميليشيات الحويث االنقالبية منزل محافظ
محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة بصاروخ
بالستي ،وقال مصدر أمني ميني «إن الصاروخ
البالستي ،الذي استهدف منزل املحافظ وسط حي
سكني مكتظ بالسكان يف منطقة كرى مبديرية
الوادي ،تسبب بأرضار مادية بالغة ومل يسفر عن

أي خسائر برشية».
وأضاف املصدر« ،أن هذا االستهداف يأيت يف إطار
مواصلة امليليشيات الحوثية الستهداف املدنيني
اآلمنني يف محافظة مأرب بالصواريخ البالستية
واملقذوفات األخرى ،والتي راح ضحيتها العرشات
من املدنيني اآلمنني بينهم أطفال ونساء».

وقالت مصادر عسكرية مينية :إن القوات املشرتكة،
دمرت مخزن أسلحة ،وآلية قتالية تابعة مليليشيات
الحويث املوالية إليران يف شامل رشقي مطار الحديدة،
مام أسفر عن سقوط قتىل وجرحى ،وأضافت
املصادر أن القتىل والجرحى من عنارص امليليشيات،
سقطوا داخل نفق ملغوم يف نفس املنطقة.
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«مسيرة» حوثية متجهة للسعودية ..ومقتل خبير إيراني بالحديدة
إسقاط
ّ

الميليشيات تفر أمام تقدم الجيش
اليمني في رازح بصعدة
سيطر الجيش الوطني اليمني ،بإسناد من التحالف
العريب  ،عىل مناطق جديدة يف مديرية «رازح» يف
محافظة صعدة ،يف حني أسقط التحالف «مسيرّ ة»
حوثية كانت متجهة إىل مدينة جازان يف السعودية،
يف وقت متكنت الرشعية من قتل خبري إيراين يف
مدينة الحديدة.
وقالت مصادر عسكرية إن «قوات الجيش اليمني
مسندة من التحالف العريب ،متكنت من السيطرة
عىل مناطق جديدة يف مديرية رازح ،غريب محافظة
صعدة ،وسط تقهقر كبري يف صفوف ميليشيات
الحويث املوالية إليران» .وأوضحت املصادر أن
قوات الجيش سيطرت بالكامل عىل مناطق «بيت
حرشان» ،و«معتق العتم» ،و«العريشة» ،ومواقع
أخرى يف املديرية .كذلك سيطر الجيش ،نارياً،
عىل مواقع امليليشيات املوالية إليران واملتمركزة
يف مناطق «آل زاهر» ،و«آل رشقة» ،و«الوحدة
الصحية» يف املديرية نفسها.
ووفقاً للمصادر العسكرية نفسها ،فقد جاءت
السيطرة عىل هذه املواقع عقب مواجهات ضارية
خاضها الجيش ضد ميليشيات الحويث التي الذت
عنارصها بالفرار باتجاه «بني معني» ،و«آل عيل»،

يف حني أسندت مقاتالت التحالف العريب هذه
العمليات باستهداف آليات ،وأسلحة ثقيلة ،ومواقع
وثكنات.
وأعلن التحالف العريب لدعم الرشعية يف اليمن،
عن متكن قواته من اعرتاض وإسقاط طائرة مسيرّ ة
أطلقتها امليليشيات الحوثية من صنعاء باتجاه مطار
امللك عبدالله بجازان ،يف السعودية .ورصح املتحدث
الرسمي باسم قوات التحالف ،تريك املاليك ،بأن قوات
التحالف متكنت ،مساء أمس األول الخميس ،من
اعرتاض وإسقاط طائرات من دون طيار «مسيرّ ة»

أطلقتها امليليشيات الحوثية املدعومة من إيران من
صنعاء باتجاه مطار امللك عبدالله بجازان».
وأوضح املاليك« :األداة اإلجرامية اإلرهابية الحوثية
مستمرة يف إطالق الطائرات من دون طيار لتنفيذ
األعامل العدائية واإلرهابية باستهداف املدنيني
واملنشآت املدنية ،ومل يتم تحقيق أي من أهدافها،
ويتم تدمريها وإسقاطها» .وأكد« :استمرار تنفيذ
اإلجراءات الرادعة ضد هذه امليليشيات اإلرهابية،
وتحييد القدرات الحوثية وبكل رصامة ،ومبا يتوافق
مع القانون الدويل اإلنساين وقواعده العرفية».

إبطال «صاروخ بحري» حوثي في الحديدة
عرثت الفرق الهندسية لنزع األلغام التابعة
لقوات املقاومة اليمنية املشرتكة مبحافظة
الحديدة ،عىل صاروخ بحري تركته ميليشيات
الحويث قرب الدوار الكبري مبدينة الحديدة
غرب البالد .ونقل املركز اإلعالمي أللوية
العاملقة عن أحد الخرباء التابعني للفرق
الهندسية قوله« :عرثنا عىل صاروخ بحري أثناء

متشيطنا للمناطق التي كانت تسيطر عليها
امليليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة».
وأضاف «إن الصاروخ يحتوي عىل كمية كبرية
من املتفجرات ،وتم إعطاب مفعولها من قبل
املختصني الفنيني».
يشار إىل أن وحدات الهندسة التابعة للمقاومة
املشرتكة ،فككت خالل الفرتة املاضية كميات

كبرية من األلغام البحرية التي خلفتها
امليليشيات الحوثية .وكان تقرير أممي أكد
ازدياد التهديد الحويث لألمن البحري يف البحر
األحمر ،مشريا ً إىل امتالكهم صواريخ مضادة
للسفن وألغاماً بحرية ومراكب متفجرة ذاتية
التوجيه.
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التعليم في اليمن ..المدارس
ثكنات عسكرية للحوثيين

يف عهد ميليشيا الحويث ،تحولت املدارس إىل ثكنات
لتخزين األسلحة ،أو مواقع لتجنيد صغار السن ،أو
سجون رسية للناشطني واملعارضني للميليشيا ،كام
أضحت فرق اإلسعاف واملنشآت الطبية هدفاً لألعامل
القمعية التي ينفذها الجهاز األمني الداخيل املعروف
باسم األمن الوقايئ.
وترضر القطاع التعليمي بشكل كبـري ،إذ تم اسـتهداف
القطـاع برضبات دمـرت الكثـري مـن املدارس ،كام تم
تحويل الكثري منها إىل ثكنات أو مخازن لألسـلحة،
وسـجون لالعتقاالت الواسعة التي تشـنها امليليشيا،
قبل أن تفـرض أخريا ً إتـاوات ومبالـغ ماليـة كبـرية
عىل الطالب ،مام تسـبب يف إغـالق الكثري منهـا لعـدم
مقدرتهـم علـى الدفـع .ومع تحويل املدارس الكبرية

معسكرات لتجنيد الصغار وغسل أدمغتهم بأفكار
ومعتقدات طائفية لتعويض النقص الكبري يف املقاتلني
بعد عزوف الكثري من القبائل عن إرسال أبنائها إىل
الجبهات ،إذ أدى حرمان األطفـال مــن التعليــم يف
املناطــق غري املحــررة إىل الدفع بهم يف الرصاع بـدالً
مـن التعليـم ،وذهب البعض للبحث عن عمل إلعالة
أرسهم بسبب وقف الرواتب وانتشار الفقر كنتيجة
للحرب التي سببتها امليليشيا.
ورصدت الحكومة تدمري ( )13مـدرسة بشكل كيل،
و(  )19مدرسـة ومنشـأة تعليميـة دُمرت جزئيـاً ،وتم
تحويل ( )27مدرســة ومنشـأة تعليميــة إىل ثكنـات
عسـكرية ،أو تـمت مداهمتهـا ونهبهـا والعبـث
مبحتوياتهـا ،أو تحويلهـا إىل سـجون خاصـة.

الشرعية تحذر من استغالل
الحوثي المخيمات
الصيفية لتجنيد األطفال
حذرت الحكومة اليمنية الرشعية ،من
استغالل ميليشيات جامعة الحويث االنقالبية
املدعومة من إيران ،للمخيامت الصيفية يف
مناطقها وتحويلها إىل معسكرات مغلقة
الستقطاب األطفال وتعبئتهم باألفكار
اإلرهابية املتطرفة وتدريبهم عىل القتال .وقال
وزير اإلعالم بالحكومة اليمنية معمر اإلرياين،
إن امليليشيات االنقالبية مستمرة بقتل أطفال
اليمن عرب تجنيد اآلالف منهم والزج بهم إىل
جبهات القتال ،الفتاً إىل أن املعلومات تؤكد
أن بعض ما تسميه امليليشيات مراكز صيفية
هي معسكرات إرهابية مغلقة يرشف عليها
ويشارك يف إدارتها خرباء إيرانيون لتدريب
األطفال عىل األسلحة الخفيفة واملتوسطة
والدفع بهم يف جبهات القتال ونرش األفكار
املتطرفة الدخيلة عىل اليمن.
وأشار إىل أن ميليشيات الحويث لجأت إىل
استقطاب وتجنيد األطفال فيام يسمى
املراكز الصيفية لتعويض خسائرها البرشية
يف جبهات القتال خاصة مع عزوف أبناء
القبائل عن االنخراط يف صفوفها بعد انكشاف
حقيقة مرشوعها وأنها مجرد ذراع قذرة تدار
من الحرس الثوري اإليراين لزعزعة األمن
واالستقرار يف اليمن واملنطقة.

ميليشيات الحوثي تصادر جوازات سفر
اليمنيين لمنعهم من أداء الحج
أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحويث
اإلرهابية املوالية إليران تصادر جوازات سفر
اليمنيني ملنعهم من أداء فريضة الحج.
وقال ،يف ترصيحات نقلها عنه موقع قناة

«العربية نت» ،إن امليليشيات تضع عقبات وكانت ميليشيات الحويث االنقالبية أصدرت
وعراقيل أمام الحجاج اليمنيني.
تعميامً يقيض مبصادرة أي جوازات صادرة من
وحذر وزير األوقاف اليمني من تسييس شعائر مناطق الرشعية ،بالتزامن مع بدء تفويج الحجاج
الحج.
اليمنيني إىل مكة املكرمة ألداء فريضة الحج.
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حوثي منشق:
خبراء إيرانيون
يديرون عمليات
بالحديدة
أكد قيادي منشق عن ميليشيات الحويث ،أن
الخبري العسكري اإليراين امل ُكنى «أبو رضا»،
والذي قُ ِت َل يوم األحد املايض إىل جانب
عدد من مقاتيل ميليشيات الحويث؛ ج ّراء
إصابته بشظايا قذيفة هاون أطلقتها قوات
الجيش يعد واحدا ً من أصل ثالثة خرباء
إيرانيني يتواجدون يف مدينة الحديدة،
إلدارة عمليات ضد قوات الرشعية.
وأشار القيادي املنشق ،الذي طلب عدم
الكشف عن هويته ،ومتكن من الفرار من
جبهة الساحل الغريب إىل إحدى املحافظات،
الخاضعة لسيطرة الحوثيني ،إىل أن الخبري
اإليراين امل ُكنى ب«أبو رضا» تسلل إىل
جانب اثنني من الخرباء العسكريني التابعني
للحرس الثوري اإليراين إىل الحديدة؛ عرب
منفذ «الخوخة» ،منوهاً إىل أن الخرباء
الثالثة كلفوا مبهام التدريب والتأهيل عىل
تحديد اإلحداثيات ،وقصف مواقع الجيش
الوطني إىل جانب كيفية تثبيت منصات
الصواريخ ،وإطالق الصواريخ الباليستية.
ولفت القيادي الحويث املنشق إىل أن
الخبريين اللذين ال يزاالن عىل قيد الحياة
يتواجدان يف أحد مواقع متركز امليليشيات
يف جنوب الحديدة ،ويشاركان يف تنفيذ
عمليات ميدانية عسكرية تستهدف قوات
الجيش يف الحديدة.
ون ّوه إىل أن عمليات تهريب الخرباء
اإليرانيني ،ووصولهم إىل الحديدة وجبهة
الساحل الغريب تضطلع بها قوات خفر
السواحل الخاضعة لسيطرة الحوثيني،
والتي ال تزال تنفرد مبهام تسيري الدوريات
يف سواحل الحديدة.

الحزم واألمل

«التحالف» يدمر منصات اطالق
الصواريخ الباليستية الحوثية

قتل العرشات من عنارص ميليشيات الحويث
االنقالبية واملدعومة من إيران ،يف غارات جوية
للتحالف العريب الذي تقوده السعودية يف
اليمن ،عىل مواقع وأهداف تابعة للميليشيات،
يف محافظتي صعدة وحجة شامل البالد.
وذكرت مصادر ميدانية ،يف صعدة أن مقاتالت
التحالف قصفت تجمعاً للميليشيات الحوثية
يف وادي الغول ،بالقرب من مركز مديرية
كتاف والبٌقع يف شامل رشق املحافظة املتاخمة
للسعودية ،مشري ًة إىل أن القصف أسفر عن تدمري
معدات وآليات عسكرية للحوثيني ،ومرصع أكرث
من  12مسلحاً ،وإصابة آخرين.
كام شنت مقاتالت التحالف غارات عىل تحركات
للميليشيات يف منطقة العبارة مبديرية باقم
شامل محافظة صعدة ،ما أسفر عن مقتل ما ال
يقل عن  15مسلحاً حوثياً وجرح عدد آخرين،
حسبام أفاد موقع الجيش اليمني عىل شبكة
اإلنرتنت.
وتشهد محافظة صعدة ،وهي معقل االنقالبيني
الحوثيني ،معارك ميدانية بني امليليشيات
والقوات الحكومية يف جبهات متفرقة ،منذ

أواخر عام .2016
ونفذت مقاتالت التحالف العريب ،يف وقت
مبكّر ،أمس ،أربع غارات عىل مواقع عسكرية
مليليشيات الحويث االنقالبية يف مديرية عبس
مبحافظة حجة.
ودمرت الغارات مواقع عسكرية ومنصات
إطالق صواريخ باليستية للميليشيات الحوثية،
وقتلت وأصابت عددا ً غري معروف من عنارص
امليليشيا.
إىل ذلك ،اتهم فريق الحكومة اليمنية الرشعية،
يف لجنة التنسيق وإعادة االنتشار األممية،
ميليشيات الحويث االنقالبية ،باستخدام مباين
األمم املتحدة ،الستهداف القوات الحكومية يف
الحديدة ،غرب اليمن.
وطالب رئيس الفريق الحكومي يف اللجنة،
اللواء صغري حمود عزيز ،من الجرنال مايكل
لوليسجارد ،رئيس اللجنة ،بزيارة املناطق
املترضرة من قصف عنارص امليليشيات االنقالبية
يف املناطق املحررة ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة
إليقاف الخروقات املتكررة من قبل االنقالبيني
يف الحديدة.
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تحرير مواقع جديدة في قعطبة بالضالع

الميليشيا تستخدم المقرات األممية
لمهاجمة الشرعية
اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحويث
باستخدام مباين األمم املتحدة للهجوم عىل مواقع
القوات املشرتكة يف مدينة الحديدة ،فيام متكنت
قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة
يف مديرية قعطبة شاميل محافظة الضالع جنويب
البالد ،بينام جددت مقاتالت التحالف العريب،
استهداف قاعدة الحمزة العسكرية يف محافظة
إب وسط البالد.
وقال اللواء صغري بن عزيز ،رئيس الفريق
الحكومي يف لجنة التنسيق وإعادة االنتشار
األممية يف الحديدة إن ميليشيا الحوىث تستخدم
مباين األمم املتحدة الستهداف القوات املشرتكة
عىل خطوط التامس وسط املدينة .وطلب اللواء
بن عزيز من الجرنال مايكل لوليسغارد رئيس
اللجنة يف رسالة رسمية زيارة املناطق املترضرة
من قصف امليليشيات يف املناطق املحررة ،واتخاذ
اإلجراءات الالزمة إليقاف الخروقات املتكررة يف
الحديدة.،

وأوضح أن امليليشيا شنت هجوماً عىل مواقع
القوات املشرتكة باملدفعية والدبابات والعربات
املدرعة وباستخدام منشآت ومباين األمم املتحدة
كمنصات مدفعية يف املدينة عىل مرأى ومسمع

من أعضاء لجنة التنسيق وإعادة االنتشار
األممية ،باإلضافة إىل خروقات أخرى للميليشيات
بالهجوم عىل القوات الحكومية ىف منطقة املثلث
ومدينة الصالح.

ً
انتهاكا
«الوطنية لحقوق اإلنسان»939 :
ً
حوثيا خالل  3أشهر
سجلت اللجنة الوطنية للتحقيق يف انتهاكات
حقوق اإلنسان  939حالة انتهاك ارتكبتها
ميليشيات الحويث االنقالبية يف عدد من املحافظات
اليمنية خالل الفرتة من  1أبريل حتى  30يونيو
املايض.
وأوضحت اللجنة أن الفرق امليدانية رصدت
وحققت يف  423حالة استهداف للمدنيني واملناطق

السكنية و 297حالة إخفاء قرسي واعتقال تعسفي
وتعذيب ،و 51حالة زراعة ألغام فردية ومركبات،
سقط فيها  82قتيالً بينهم أطفال ونساء.
وأشارت اللجنة إىل أنها متكنت من رصد  28حالة
قتل خارج القانون ،و 19واقعة تجنيد أطفال،
واستهداف طواقم طبية ،و13واقعة تفجري منازل،
موضحة أن اللجنة استمعت إىل شهادة 2817

شخصاً.
وذكر البيان أن فريق اللجنة من األعضاء
واملحققني والراصدين زار مديريات صالة واملرساخ
يف محافظة تعز التي سقط فيها أكرث من  37مدنيا
بني قتيل وجريح أغلبهم من األطفال خالل شهر
يونيو  2019إثر املقذوفات التي أطلقتها ميليشيا
الحويث االنقالبية.
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الحزم واألمل

استفاد منها  17مليون شخص بينهم أكثر من  11مليون طفل

 20.57مليار درهم مساعدات اإلمارات لليمن

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدويل تقريرا ً
باألرقام عن إجاميل املساعدات التي قدمتها دولة
اإلمارات للشعب اليمني ،منذ أبريل  2015حتى
يونيو  ،2019حيث بلغ إجاميل املساعدات 20.57
مليار درهم إمارايت ( 5.59مليارات دوالر أمرييك)،

ثلثا املساعدات خصصت للمشاريع التنموية،
واستفاد من إجاميل الدعم اإلمارايت  17,2مليون
ميني يتوزعون عىل  12محافظة.
وأظهرت األرقام وفق التقرير  ,استحواذ «دعم
الربامج العامة» عىل  53%من حجم املساعدات

اإلماراتية لليمن مبا يعادل  10مليارات و 800ألف
درهم إمارايت ( 2.95مليار دوالر أمرييك).
ومن بني املستفيدين  11,2مليون طفل و3,3
ماليني امرأة .ويف إطار هذه املساعدات تلقى 11,4
مليون ميني العالج الطبي ،فضالً عن مساعدات
شملت أدوية ومستلزمات طبية وتأهيل
املستشفيات .وتلقى  16,3مليوناً مساعدات
غذائية و  1,8مليون طفل وطفلة دعامً تربوياً
وتعليمياً .ومتت إعادة تأهيل وتشغيل  3مطارات
و 3موانئ بحرية يف عدن واملكال وسقطرى.
وساهمت دولة اإلمارات يف تقديم املساعدات بنا ًء
عىل توجيهات القيادة الرشيدة عرب هيئة الهالل
األحمر اإلمارايت ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان
لألعامل اإلنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان آل
نهيان لألعامل الخريية واإلنسانية ومؤسسة محمد
بن راشد آل مكتوم لألعامل الخريية واإلنسانية
ومؤسسة سقيا اإلمارات ومؤسسة الرحمة لألعامل
الخريية وبيت الشارقة الخريي.

أكد ضرورة إفساح المجال للقوات اليمنية لتستلم زمام األمور

مسؤول إماراتي رفيع :إعادة االنتشار في
اليمن تدعم المسار السياسي
أكد مسؤول إمارايت رفيع أن اإلمارات العربية املتحدة
تقوم بعملية إعادة انتشار لقواتها يف اليمن من أجل
دعم املسار السيايس ،إضافة إىل إفساح املجال للقوات
اليمنية ألخذ دورها يف عدد من املناطق املحررة،
 90ألف عسكري
مشددا ً عىل أن اإلمارات تعمل يف اليمن ضمن
التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية.
وأوضح املسؤول أن دولة اإلمارات أرشفت عىل
وقال املسؤول اإلمارايت الذي فضل عدم الكشف عن تدريب نحو  90ألف عسكري ميني أصبحوا يشكلون
هويته «لدينا خطة إلعادة االنتشار يف اليمن ،من اليوم قوة عىل األرض ضمن قوات الرشعية اليمنية
أهدافها الرئيسية إعطاء دفعة أقوى للعملية السياسية التي أثبتت جدارتها وقدرتها عىل تويل املسؤولية
وإنجاحها من أجل إحالل السالم يف اليمن ،إضافة إىل
إفساح املجال للقوات اليمنية لتستلم زمام األمور عىل
األرض».

وحفظ األمن يف املناطق املحررة ،خاصة يف محافظة
الحديدة ،إىل جانب قوات التحالف العريب التي من
املهم جدا ً وجودها يف املحافظة .وأضاف« :نحن جزء
رئيس وف ّعال يف التحالف العريب إلعادة الرشعية يف
اليمن بقيادة اململكة العربية السعودية ،وأي قرار
نتخذه يكون بالتنسيق مع امللكة ودول التحالف».
وقال املسؤول اإلمارايت إن التحالف العريب لدعم
الرشعية يف اليمن بقيادة اململكة العربية السعودية
ومنذ إطالقه عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة األمل»
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المالكي يكشف تفاصيل عملية اعتقال زعيم داعش في اليمن

التحالف يحبط محاولة حوثية لتفجير سفينة تجارية
أحبطت قوات تحالف دعم الرشعية محاولة حوثية
الستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر
األحمر ،يف الوقت ذاته كشف الناطق الرسمي باسم
قوات تحالف دعم الرشعية العقيد تريك املاليك عن
تفاصيل العملية النوعية التي أدت العتقال زعيم
داعش يف اليمن.
وأكد املاليك أن التنظيامت اإلرهابية حاولت تأسيس
نواة لها يف اليمن ،وأن مامرسات امليليشيا الحوثية
عززت من وجود التنظيامت اإلرهابية.وتحدث املاليك
عن عملية نوعية وراء اعتقال زعيم داعش يف اليمن
«أبو أسامة املهاجر» ،وقال إنه ميني ويحمل كنى
مختلفة ،وإن زعيم داعش يف اليمن كُلف من التنظيم
املتطرف بقيادة عملياته باليمن.
وأوضح أن املراقبة املستمرة ألحد املنازل أثبتت وجوده
وأعضاء من التنظيم اإلرهايب ،وأكد أنه تم اتخاذ كافة
اإلجراءات الوقائية واالحرتازية لحامية املدنيني لتنفيذ
العملية ،التي استمرت مدتها  10دقائق منذ بداية
الهجوم .وتابع املاليك بالقول إن امليليشيا الحوثية

تواصل استهداف األعيان املدنية ،مضيفاً «استهداف
امليليشيات الحوثية للمدنيني يدل عىل إفالسها».وقال
إن امليليشيات الحوثية عرضت أسلحة حصلت عليها
من إيران .وقال املاليك ،إن القوات البحرية للتحالف

متكنت من إحباط محاولة إرهابية من قبل امليليشيا
الستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر
األحمر.وأضاف املاليك يف ترصيحات له ،أن الحوثيني
حاولوا استهداف السفينة بواسطة قارب مفخخ.

أعلن أن هدفه الرئيس هو إعادة السالم إىل ربوع
اليمن ،ودولة اإلمارات تعمل منذ ذلك اليوم من أجل
هذا الهدف ،ولكن ما قامت به امليليشيا الحوثية وما
زالت متارسه هو ما حال دون ذلك .وقال« :ترصفات
الحويث تشكل خطرا ً عىل االلتزام بالعملية السياسية،
وميكن أن تقوض اتفاق استكهومل».
مبادئ راسخة
كام أكد أن امليليشيا مل تستطع إحراز أي تقدم
ملموس عىل األرض خالل العامني املاضيني.
وشدد املصدر املسؤول عىل املبادئ الراسخة
لتحالف دعم الرشعية الذي تقوده مع اململكة
العربية السعودية يف اليمن ،كام أكد دعم اإلمارات
لجهود املبعوث األممي إلحالل السالم يف اليمن
وفق مرجعيات القرارات األممية واملبادرة الخليجية
ومخرجات الحوار الوطني ،مشددا ً يف هذا السياق
عىل أن اإلمارات منخرطة بشكل رئيس إىل جانب

السعودية يف تحالف دعم الرشعية اليمنية وترى
رضورة إيجاد مخرج سلمي لألزمة اليمنية وتدعو
إىل حامية الجهود األممية التي توصلت يف العاصمة
السويدية ستكهومل من اتفاقات بشأن مدينة
الحديدة .وجدد املسؤول اإلمارايت التأكيد عىل أنه

لوال وجود التحالف العريب يف اليمن لكانت ميليشيا
الحويث متكنت من السيطرة عىل كامل األرايض اليمنية
ومكنت إيران من السيطرة عىل املنطقة ،مشددا ً عىل
أنه بالرغم من أن جامعة الحويث تعد مكوناً مينياً فإنها
وكيل إيران يف املنطقة.
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مركز الذكاء المتكامل التابع لشركة  GA-ASIيمنح
مستخدمي الطائرات المسيرة تجربة مميزة
يجسد مركز الذكاء املتكامل Integrated
 )Intelligence Center (I2Cالجديد التابع لرشكة
General Atomics Aeronautical Systems,
 )Inc. (GA-ASIوسيلة مبتكرة ملنح مشغيل
الطائرات املسرية عن بُعد Remotely Piloted
 )Aircraft (RPAتجربة مميزة عن طريق األمتتة
والتصميامت القامئة عىل خربات املستخدمني ()UX
وقال ديفيد آر .ألكسندر ،رئيس مجلس إدارة رشكة
 ،GA-ASIإن “مركز الذكاء املتكامل سيساهم يف
تحويل املعلومات إىل معلومات استخباراتية ميكن
البت فيها برسعة ،ونحن نتلمس تحقيق عدة فوائد
مهمة بالنسبة للطائرات العسكرية املقاتلة عىل
أصعدة كثرية مثل خفض التكاليف التشغيلية ،سواء
من حيث العمليات األرضية أو الجوية أو العمليات
االستخباراتية ،عن طريق الجمع بني  XC2واإلقالع
والهبوط اآلليني ومركز إدارة املهام  MMCومحطة
التحكم األرضية ذات املقعد الواحد single-seat

 ،Certifiable Ground Control Stationوهو ما
يعني خفض العاملة بنسبة .”50%
ومن الجدير بالذكر أن التصميامت اإلنشائية
املعيارية التي تعتمد عىل الربمجيات املفتوحة التي
تطرحها رشكة  GA-ASIتساهم يف تكريس عملية

الدمج األفقي لربمجيات الرشكات األخرى وتأمني
عملية الدمج الرسيع للمنصات الجديدة ،األمر
الذي يؤمن البيئة املثالية الالزمة ألساليب املعلومات
االستخباراتية واملراقبة واالستطالع ( )ISRالالزمة
لتسهيل وتحسني عملية التعاون.

Valkyrie

الطائرة  Valkyrieمن إنتاج شركة  Kratosتواصل تحليقها عاليا

أعلنت رشكة Kratos Defense & Security
 ،.Solutions, Incوهي إحدى الرشكات العاملية
الرائدة يف مجال إنتاج أنظمة األمن القومي ،مؤخرا
عن نجاح طائرتها من طراز  XQ-58A Valkyrieيف
تنفيذ رحلتها االختبارية الثانية يف  11يونيو املايض
يف منطقة  Yuma Proving Groundsبوالية
أريزونا األمريكية .ومن الجدير بالذكر أن الطائرة
النموذج  XQ-58Aعبارة عن مركبة جوية آلية
(غري مأهولة) )unmanned air vehicle (UAV
قليلة التكلفة طورتها Kratos Unmanned Aerial

 Systemsبالتعاون مع مخترب البحوث التابع لسالح
الجو األمرييك Air Force Research Laboratory
 )(AFRLيف إطار برنامج الطائرة القاذفة النموذج
القليلة التكلفة Low Cost Attritable Strike
Demonstrator (LCASD) Program
وخالل الرحلة االختبارية التي استغرقت  71دقيقة،
نجحت املركبة يف تحقيق أهدافها االختبارية .وتعترب
املركبة  Valkyrieمركبة متعددة املهام قادرة عىل
التحليق من مدرج جوي مستقل وقادرة عىل القيام
برحالت طويلة املدى برسعة أعىل من رسعة الصوت،

فضال عن استخداماتها املتعددة األخرى.
ويأيت هذا الجهد املشرتك يف إطار برنامج تقنية
الطائرات القليلة املتكلفة Low Cost Attritable
 )Aircraft Technology (LCAATالذي يرشف
عيل تنفيذه مخترب البحوث التابع لسالح الجو
األمرييك بهدف وقف التكاليف التصاعدية للطائرات
التكتيكية .وقال ستيف فنديل ،رئيس مجلس إدارة
 ،Kratos Unmanned Systems Divisionإن
“ هذا اإلنجاز األخري ميهد لترسيع درجة استعداد
الطائرة  XQ-58Aوزيادة فرص استخدامها عىل املدى
القريب .ويرسين أن أعرب عن اعتزازي الشديد بالفرق
التي أرشفت عىل تطوير وإنتاج واختبار الطائرة والتي
تواصل جهودها من أجل تحقيق نتائج إيجابية يف
زمن قيايس .باإلضافة إىل ذلك ،يرسين أن أعرب عن
تقديري البالغ للعالقة التعاونية املشرتكة التي أقامتها
رشكة  Kratosمع مخترب البحوث التابع لسالح الجو
األمرييك من أجل تطوير واختبار الطائرة .”Valkyrie
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Patria

تتولى صيــــانة المروحيات النرويجية

وقعت رشكة  Patriaمؤخرا اتفاقية مع رشكة
 Leonardo Helicoptersتقيض بصيانة وإصالح
وإجراء العمرات الالزمة للطائرات املروحية من
طراز  AW169الجديدة التابعة لقوات الرشطة
الرنويجية .وسيتم تنفيذ كافة العمليات يف مدينة
 Gardermoenمبطار أوسلو يف الرنويج ،وتصل مدة
االتفاقية إىل عرش سنوات.
وقد وقعت رشكة  Patriaوهيئة اإلمداد والتموين
العسكرية الرنويجية ( )NDLOاالتفاقية املذكورة
يف عام  2017بهدف تقديم الدعم الالزم لعمليات

صيانة الطائرات املروحية الجديدة من طراز
 NH90التابعة للقوات املسلحة الرنويجية يف
مدينة  Bardufossوضمت االتفاقية ،التي بلغت
مدتها عامان ،بندا يسمح بإمكانية متديد االتفاق،
وهو البند الذي استخدمته هيئة اإلمداد والتموين
العسكرية الرنويجية يف متديد العقد اعتبارا من شهر
إبريل عام  2019وما بعده .كام تم التعاقد مع رشكة
 Patriaلتنفيذ عمليات الصيانة الالزمة لللطائرات
املروحية الرنويجية من طراز  Bell 412منذ عام
 ،2001فيام تتوىل رشكة ( AIM Norwayاململوكة

ترسية عقد بقيمة  51مــاليين دوالر على Harris
 Corporationلتأمـــين أجــهزة االتصاالت
حصلت رشكة  Harris Corporationمؤخرا
عىل عقد بقيمة  51ماليني دوالر لتأمني املبيعات
العسكرية الخارجية من أجل توريد أجهزة الالسليك
 Falcon IIIإلحدى دول وسط أوروبا ،وترتاوح تلك
األجهزة بني األجهزة ذات املوجة القصرية واألجهزة
ذات املوجة الطويلة املتقدمة وحسني مستوى
قابلية العمل بصورة متوافقة بني الواليات املتحدة
وحلفائها داخل حلف شامل األطليس (الناتو) لخدمة
عمليات التحالف.
وينص العقد املذكور عىل قيام رشكة Harris
 Corporationبتوريد أجهزة الالسليك Falcon III
AN/PRC-158, AN/PRC-160, AN/PRC 152A and AN/PRC-117Gسواء املحمولة
عىل الظهر أو املحمولة باليد ،وذلك يف إطار برنامج
التحديث الذي تقوده الدولة املشار إليها .وتشمل

املواصفات األساسية ألجهزة الالسليك ما ييل:
جهاز الالسليك  AN/PRC-158املتعدد القنوات
املحمول عىل الظهر ،وهو عبارة عن جهاز مزدوج
القنوات يعتمد عىل الربمجيات ،ويطرح إمكانيات
جديدة متقدمة مع الحفاظ عىل قابلية العمل
الرديئة مع األجهزة الالسلكية القدمية.
جهاز الالسليك  AN/PRC-160املحمول عىل الظهر
الذي يعتمد عىل الرتددين  HF/VHFالذي ميثل
الجهاز املستقل الوحيد –يف حالة غياب اتصاالت

مناصفة بني رشكتي  Kongsbergو )Patria
مسؤولية صيانة طائرات اإلنقاذ املروحية الرنويجية
الجديدة من طراز .AW101
ومن الجدير بالذكر أن الطائرة  AW169الجديدة
ستمكن قوات الرشطة الرنويجية من تعزيز
قدراتها وإمكانياتها ورفع درجة استعدادها
ملواجهة التهديدات املختلفة مثل اإلرهاب
والجرائم األخرى ،وإطالة مدى الطائرات املروحية
املوجودة يف الخدمة حاليا ،باإلضافة إىل رسعة
االستجابة عند التعامل مع املدى القصري من
القواعد األخرى عند الرضورة.
ومن املقرر أن تقوم الطائرات  AW169بتنفيذ عدة
مهام وعمليات مختلفة مثل االستطالع واملراقبة
ونقل فرق العمليات الخاصة وتنفيذ عمليات
القناصة أثناء الطريان والتأكد من القدرة عىل
إعادة تعديل الطائرة مبا يتالءم مع طبيعة أدوارها
املختلفة .ومن الجدير بالذكر أن التصميم النوعي
للطائرات املروحية الخاصة بقوات الرشطة الرنويجية
يسمح بنقل ستة أفراد باإلضافة إىل طاقم القيادة.
األقامر الصناعية -الذي يؤمن االتصاالت البعيدة
املدى برسعة أكرب من أي جهاز السليك حاليا يعتمد
عىل الرتدد العايل مبعدل عرش مرات.
جهاز الالسليك  AN/PRC-152Aاملتعدد املوجات
املحمول باليد ،وهو عبارة عن جهاز محمول باليد
يعتمد عىل املوجة الطويلة الذي يؤمن االتصاالت
الصوتية والفيديوية واملعلومات املتزامنة من خالل
جهاز صغري الحجم قادر عىل تنفيذ االتصاالت
املتحركة .وقد قامت رشكة Harris Corporation
بتأمني أكرث من  45,000جهاز من طراز AN/PRC-
 152Aعىل مستوى العامل.
جهاز الالسليك  AN/PRC-117Gاملحمول باليد،
وهو جهاز يعتمد عىل الربمجيات أثبت كفاءته
العسكرية ،ويتميز بسهولة تحديثه عن طريق إضافة
موجات جديدة مثل  ،MUOSكام يتميز بسهولة
تشفريه  NINE Suite B encryptedوهوما يسمح
للمستخدم بالتواصل مع القوات األمريكية وقوات
الناتو والحلفاء اإلقليميني بسهولة ويرس وبأعىل
مستوى من األمان.
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Robonic

تزود فنلندا بــقاذف المركبة الجوية اآللية OHTO

قامت رشكة  ،Robonic Ltd Oyإحدى الرشكات
التابعة لرشكة ،Safran Electronics & Defense
بتسليم قاذف مطاطي  OHTOمن الجيل
الرابع للقوات املسلحة الفنلندية التي تستخدم
حاليا قاذفات صغرية الحجم من نوع KARHU
وقاذفات الجيل الثالث  KONTIOمن أجل إطالق
طائراتها اآللية (الدرون) الجوية التي تستهداف
أهدافا بعينها.
ومن الجدير بالذكر أن قاذف الجيل الرابع OHTO

عبارة عن قاذف عام قابل للنقل قادر عىل التعامل
مع مجموعة كبرية من الطائرات اآللية املحددة
األهداف أو املركبات الجوية اآللية (غري املأهولة).
وجرى تصميم القاذف بحيث يكون قادرا عىل
إطالق املركبات الجوية التي يصل وزنها إىل 150
كيلوجرامات برسعة انطالق تصل إىل  55مرتا يف
الثانية الواحدة .ويعترب الحيل الرابع من القاذف
 OHTOوالجيل الثالث من القاذف KONTIO
متوافقني للعمل مع بعضهام البعض بفضل

استخدامهام نفس الشاحن الكهريب.
ويعتمد القاذف  OHTOعىل التقنيات املتقدمة
من أجل ضامن سهولة االستخدام ،حيث يستطيع
مسؤولو التشغيل ،عىل سبيل املثال ،تجهيز القاذف
لعملية إطالق أخرى يف غضون دقائق قليلة ومن
عىل مسافة مأمونة .كام يحتوي القاذف عىل
شاشة (مونيتور) تستخدم الربمجيات من أجل منح
املستخدم إحصائيات مستفيضة حول عمليات
اإلطالق ورفع مستوى األمان بالنسبة للمستخدم.
وتشمل قامئة املميزات الهامة األخرى للقاذف
اعتامده عىل تصميم متقدم وعدم حاجته إىل أعامل
الصيانة ،فضال عن خفة حركته التكتيكية وسهولة
نقله حيث ميكن قطره عن طريق مركبة متعددة
االستخدامات أو شحنه عىل منت طائرة مروحية من
طراز .NH90
وتعتمد رشكة  Robonicخربة طويلة متتد إىل ثالثني
عاما ،وتتمتع بقاعدة قوية من العمالء يف جميع
أنحاء العامل .وتحرص الرشكة عىل تقديم الدعم
الالزم للمتطلبات الناشئة لدى مصنعي ومستخدمي
األنظمة الجوية اآللية عىل مستوى العامل.

تعاون مشترك بيــــــن شركة  AARومجلس التوازن
االقتصادي وشركـــة Global Aerospace Logistics
أعلنت رشكة  ،AARإحدى الرشكات العاملية الرائدة
املتخصصة يف مجال تقديم الخدمات الجوية لرشكات
الطريان التجاري والدول يف جميع أنحاء العامل،
أعلنت مؤخرا عن توقيع عقد جديد مع مجلس
التوازن االقتصادي ،وهو املجلس املعني بالصناعات
العسكرية واألمنية يف دولة اإلمارات ،ورشكة Global
 )Aerospace Logistics (GALوهي رشكة
متخصصة يف مجال الخدمات الجوية والدفاعية
ومقرها أبوظبي ،من أجل تقديم الخدمات الخاصة
بإدارة عمليات اإلصالح وتقديم الخدمات االستشارية
الالزمة لألساطيل العسكرية يف دولة اإلمارات.
وقد جرى توقيع العقد يف  18يونيو املايض خالل
معرض باريس الجوي ،ومن املقرر أن تبدأ رشكة

 AARعقدها الذي ميتد إىل عامني بتقديم خدمات
اإلصالح املتكاملة وخدمات اإلدارة الالزمة لعمالء
رشكة )Global Aerospace Logistics (GAL
يف اإلمارات .ويشمل الدعم الذي ستقدمه رشكة
 AARطائرات  UH-60 Black Hawkو CH-47
 Chinookو  Twin Otterو C-208 Caravan
ورصح خالد الربييك ،رئيس املديرين التنفيذيني برشكة

 ،GALبأن “الرشكة تستعد لتنفيذ املرحلة التالية من
عملية تطوير ومنو الرشكة ،وتعزيز عالقاتها التجارية.
ويرس الرشكة أن تعلن عن إقامة هذه الرشاكة
االسرتاتيجية مع رشكة  AARمن أجل تحسني
مستوى الخدمة املقدمة لعمالئنا يف دولة اإلمارات
وتقديم الدعم الالزم لخططنا التنموية اإلقليمية”.
وقال مطر عيل الرميثي ،الرئيس التنفيذي للتطوير
االقتصادي مبجلس التوازن االقتصادي ،إن “هذه
املساعي تأيت كنتيجة مبارشة للسياسات الجديدة التي
ستتيح لنا إمكانية تقديم الدعم الالزم ألهدافنا فيام
يتعلق بإقامة رشاكات عىل املدى الطويل من أجل
تعزيز القدرات الجوية والدفاعية لدولة اإلمارات
ولبقية دول املنطقة ككل”.
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Saab

تؤمن سالمة الحركة البحرية في ميناء دبي الجديد

حصلت رشكة  Saabعىل عقد
إلدارة وتأمني كامل الحركة
البحرية من وإىل ميناء ديب
الجديد الذي يعترب أول مركز
لليخوت يف منطقة الرشق
األوسط .وقامت رشكة  ،Meraasوهي رشكة قابضة
متنوعة األنشطة مقرها ديب وهي الرشكة املالكة
واملطورة للمرشوع ،برتسية العقد عىل .Saab
ومبجرد انتهاء املرشوع حالل الربع األخري من عام
 2020سيصبح ميناء ديب لواحدة من أكرب املوانئ
البحرية يف املنطقة .ويرى خرباء أن وجود 1,100
مرىس لليخوت الفاخرة ومحطتني النطالق أحدث
اليخوت العمالقة التي تستوعب أكرث من  1,2مليوين
مسافر سنويا يعني بالرضورة وجود حركة مالحية
نشطة ومتعددة للغاية يف املنطقة.
وينص العقد عىل أن تلعب رشكة  Saabدورا مهام
من حيث متكني املبحرين من وإىل ديب من اإلبحار
بطريقة منظمة وآمنة بغض النظر عن األحوال
الجوية أو مستوى الرؤية أو حركة املالحة نفسها ،مبا
ميكن مسؤويل التشغيل من متابعة حركة املالحة يف

البحر طوال ساعات النهار والتدخل عند الرضورة.
كام ستستخدم رشكة أنظمتها الخاصة باملراقبة
البحرية من أجل مراقبة حركة املياه داخل امليناء
وحوله عن طريق االستعانة بعدة أجهزة رادارية.
ويأيت وجود كامريات املراقبة ذات الوضوح العايل
املزروعة يف املواقع االسرتاتيجية والكامريات العاملة

باألشعة تحت الحمراء ليعزز الوعي امليداين.
وتصل قيمة القطاع البحري  7,3مليار دوالر وهو ما
ميثل  7%من إجاميل الناتج املحيل إلمارة ديب ،وهو ما
يؤكد أهمية السالمة والكفاءة اللتني ستؤمنهام أنظمة
رشكة .Saab

CFM

تؤمـن طلبـات شراء بقيمة  50,2مليار دوالر خالل
معرض باريس الجوي
أعلنت رشكة  CFM Internationalنجاحها
يف تأمني طلبات لرشاء أكرث من  1,150محرك
من طراز  LEAPخالل معرض باريس الجوي
 ،2019باإلضافة إىل عقود طويلة األجل لتقديم
الخدمات بقيمة إجاملية تصل إىل  50,2مليار
دوالر تقريبا طبقا لقامئة األسعار.
ورصح جال ميهوست ،رئيس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي لرشكة CFM
 ،Internationalبأن “األسبوع الذي انعقد
خالله املعرض كان أسبوعا استثنائيا بكل
املقاييس ،حيث نجحنا يف تأمني طلبات رشاء
من عمالئنا القدامى واستقطاب عمالء جدد
من مستخدمي املحركات  LEAPمثل IndiGo

الستخدام املحرك  ،LEAP-1Aعالوة عىل
خطاب النوايا الذي تلقيناه من رشكة IAG
مؤخرا لرشاء  200طائرة من طراز Boeing
 737 MAXالتي نتطلع لالستفادة منها يف
إنهاء الجزء الخاص باملحرك  LEAP-1Bإلنهاء
الصفقة”.
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دفاع المركبات اآللية (الدرون) من الخطوط
األولى إلى خط الطيران

يبدأ سرب محدود من المركبات اآللية (الدرون) في الطيران ويزيد سرعته أثناء توجههه نحو إحدى
القواعد العسكرية مباشرة .وعلى ُبعد  30كيلومترا تقريبا تظل إحدى الطائرات المليئة بالركاب جاثمة
على أرض المطار .وأدى الرصد البصري إلحدى المركبات اآللية إلى إيقاف كافة الرحالت أثناء محاولة
برج المراقبة الجوية تحديد هوية المركبة والتأكد من أن السماء خالية قبل استئناف العمليات الجوية.
هي تجربة محبطة بالطبع بالنسبة لجمهور المسافرين.
وبدءا من القواعد العسكرية وانتهاء باملطارات
املدنية تقف التقنيات الحالية عىل أهبة االستعداد
لرصد التهديدات القادمة من تلك املركبات
وتعطيلها بل وتدمريها أيضا.
وقال براين روسيليل ،نائب رئيس مجلس اإلدارة
رشكة ريثون لقطاع أنظمة املهام واالستشعار ،إن
«التغلب عىل تلك املركبات يقتيض رصدها أوال،
وهنا تأيت أهمية أنظمة االستشعار والرادارات يف
رصد تلك التهديدات» .وأضاف أن «رصد وتعقب
أي رسب من أرساب املركبات اآللية ميكننا من

تحقيق الخطوة املهمة التالية وهي االشتباك معه،
ولكن هذا االشتباك يقتيض مستوى معينا من الدقة
الالزمة لتحقيق تلك املهمة .وسواء كان مصدر
التهديد رشبا من الطيور أو طائرة من طراز إف-16
أو مركبة آلية فإن املؤكد هو أن عليك أن تنجح يف
رصد هذا التهديد».
ولدى رشكة  Raytheonمنظومة متكاملة من
الحساسات والرادارات القادرة عىل تحقيق هذا
الهدف ،بدءا من الرادار  KuRFSوانتهاء بالرادار
.Sentinel

الرادار KuRFS
يعتمد الرادار املذكور ،الذي تولت رشكة Raytheon
مسؤولية تصميمه وبنائه ،عىل مصفوفة املسح
اإللكرتوين النشط  AESAاملتقدم الذي يستخدم
الرتدد  ku-bandللتتبع الدقيق .ومن أهم أهداف
هذا الرادار تأمني املراقبة املستمرة للمركبات
املجوقلة واستشعار أي تهديدات قادمة مثل
الصواريخ واملدفعية ومدافع الهاون (املورتر)
وتحذير القوات مسبقا حتى يتخذوا التدابري الوقائية
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الالزمة .ويتم استخدام هذا الرادار ضمن إطار نظام
مواجهة الطائرات غري املأهولة يف ساحة العمليات.
وعند استخدامه مع املركبة الجوية اآللية الصغرية
 ®Coyoteالتي أنتجتها رشكة  Raytheonوعادة
ما تكون مركبة لجمع املعلومات االستخباراتية
واملراقبة -يتحول الرادار  KuRFSإىل جهاز اعرتايض
حريك مميت قادر عىل تدمري املركبات األلية الصغرية.
وقد قطع الجيش األمرييك شوطا طويال برتكيب
املركبة الجوية اآللية الصغرية  ®Coyoteوالرادار وانتهاءا بالنظام الجوي اآليل  Coyoteالذي جرت
 KuRFSعىل مركبة مدرعة لبناء نظام دفاعي تصميمه للبحث عن أنظمة جوية آلية معادية
متحرك ،عالوة عىل ذلك ،نجحت رشكة  Raytheoوتدمريها.
يف استخدام الرادار أو اختباره مع مدفع من عيار وقال إيفان هنت ،مدير التطوير التجاري ألنظمة
 50ملليمرتا أو نظام  AI3االعرتايض أو نظام التسلح الليزر العايل الطاقة برشكة “ ،Raytheonمثة طرق
عدة للتغلب عىل تهديدات املركبات الجوية ولكن
 ®Phalanxاملنصوب عىل األرض وغريها.
األمر املهم بالنسبة ألي سيناريو –سواء كان قاعدة
الرادار Sentinel
تشغيل أمامية أو مطارا -هو دراسة املوقع الذي
يعترب الرادار  AN/MPQ-64 Sentinel radarتتواجد فيه املركبة ومتطلبات هذا املوقع ،ومن
نظاما راداريا ثاليث األبعاد يعمل مبصفوفة تعمل ثم البدء يف وضع الحلول املناسبة ملواجهة األنظمة
بطريقة متدرجة عىل تردد املوجة  X-bandمهمته الجوية اآللية”.
األوىل هي رصد وتتبع وحديد هوية واإلبالغ عن وهنا تأيت أهمية تضافر كافة الجهود من أجل
التهديدات املجوقلة مثل الطائرات وصواريخ كروز التعامل مع التهديدات ،حيث تتطلب إدارة أنظمة
واملركبات الجوية غري املأهولة .وتعترب قدرات الرادار االستشعار واملستجيبات املتعددة نظاما قيادة
مالمئة لتنفيذ عدد كبري من املهام مثل الدفاع الجوي وتحكم يتسم باملرونة والتصميم املفتوح.
وتنسيق أنظمة الصواريخ والدفاع الوطني واملنشآت وتكتسب املركبات اآللية حضورا متزايدا يف مسارح
واملرافق وحامية املناسبات الخاصة.
العمليات ويف املجاالت الجوية املدنية ،وتشكل
خطورة عىل القوات العسكرية وغري العسكرية
االستعداد للقضاء على
تهديدات األنظمة الجوية اآللية
إن رصد ومتييز مركبة آلية معادية غري كاف ،حيث
يجب التعامل معها .وملواجهة األنظمة الجوية
اآللية ( )UASمن الرضوري تطويع الجهود الحركية
وغري الحركية .فالليزر عايل الطاقة وامليكروويف
عايل الطاقة يستخدمان طاقة غري حركية لتدمري
املجموعة األوىل والثانية من األنظمة الجوية
اآللية –أي املركبات التجارية الصغرية -برسعة
وبتكلفة قليلة .أما بالنسبة لألنواع األكرب حجام ،أي
املجموعات  ،5 – 3التي تشكل تهديدات خطرية
عىل ارتفاعات عالية وبرسعات كبرية فمن املمكن
استخدام املؤثرات الحركية مثل الصواريخ العرتاض
مركبة ما .وتستغل رشكة  Raytheonخربتها الطويلة
يف مجال الصواريخ واملستجيبات  effectorsيف
تحقيق هذا الهدف ،بدءا من الصاروخ Stinger

عىل حد سواء .ويستخدم نظام  Windshearمن
إنتاج رشكة  Raytheonتقنيات أنظمة االستشعار
واملستجيبات املتعددة املضادة للطائرات اآللية من
أجل رسعة رصدها وتتبعها والقضاء عليها .وتأيت
أنظمة القيادة والتحكم ( )C2القابلة للتوسيع
والقليلة التكلفة التي تنتجها رشكة Raytheon
لتزيح الضباب عن مهام املركبات الجوية اآللية
الخطرية ،وهو ما مينح مسؤويل التشغيل صورة
واضحة حول ما يدور فوق ساحة العمليات .وقد تم
تصميم نظام القيادة والتحكم ( )C2بحيث يكون
قادرا عىل ربط كافة أنظمة االستشعار واملستجيبات
مع بعضها البعض ،ومن ثم توفري آلية واحدة لرصد
وتتبع وردع أي تهديد.
ورصح تود بروبرت ،نائب رئيس مجلس إدارة
رشكة  Raytheonلشؤون املعلومات االستخباراتية
والخدمات ،بأن “القدرة عىل التصدي ملركبة ما
تكون محدودة عندما تحاول توصيل كل منتج
باملنتج اآلخر ولكن عندما يتم تصميم املنتجات منذ
البداية بحيث تكون قادرة عىل العمل مع بعضها
البعض كوحدة واحدة ونظام واحد يصبح لديك
نظاما قويا قادرا عىل رصد الهدف املعادي والتعامل
معه برسعة”.
وسواء كان مصدر الخطورة هو مركبة جوية معادية
جرى رصدها من عىل املدرج الجوي أو كان رسبا
يف طريقه نحو قاعدة عسكرية ما ،فإن رشكة
 Raytheonستكون عىل أتم االستعداد للتعامل معه.
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تدشن مستقبل
شركة HENSOLDT
ّ
االستخبارات اإلشارية

مؤخرا في معرض باريس للطيران نظام استخبارات اإلشارة المتكامل ()SIGINT
أطلقت HENSOLDT
ً
المسمى “ .”Kalaetron Integralويتيح هذا النظام إمكانية الكشف والتحليل العميق لكل من االتصاالت
واإلشارات الرادارية ضمن نطاق ترددي غير مسبوق وبواسطة نظام متكامل واحد ،وهو جزء من
مجموعة منتجات الحرب اإللكترونية Kalaetronمن شركة .HENSOLDT
من جانبها قالت سيليا بيالز ،رئيسة قسم حلول
الهيمنة الجوية الكاملة“ :إننا نقدم من خالل نظام
 Kalaetron Integralر ّدا ً عىل التحديات التي
تواجهها أنظمة ”SIGINT؛ حيث يتم دمج االتصاالت
ونطاقات الرتدد الرادارية عىل نحو متزايد ،بحيث
تحتاج أنظمة  SIGINTإىل تغطية نطاقات ترددية
كبرية للغاية ومتييز أنواع مختلفة من اإلشارات بدقة
قصوى ،عالوة عىل أنه يف السيناريوهات الحالية متثل
املعرفة املتعلقة بالتفاعل بني االتصاالت وإشارات
الرادار رصيدا ً مهامً للهيمنة عىل ساحة املعركة”.
أطلقت  HENSOLDTمؤخ ًرا – من خالل تصميمها
الرقمي متاماً – نظام استخبارات إشارية مدمجة
بالكامل ( )SIGINTبرسعة مذهلة عرب مدى تردد
واسع للغاية يرتاوح من  20ميجا هرتز إىل  40جيجا
هرتز .وال يقترص األمر عىل اكتشاف االتصاالت
وإشارات الرادار وتحليلها ومراقبتها بواسطة نظام
واحد فحسب ،بل يشمل أيضً ا تقييم العالقات بني
تلك االنبعاثات ،وذلك من خالل تخصيص املوارد
تلقائيًا واملهام املحددة بالربمجيات؛ مبعنى أن نظام

 Kalaetron Integralيفي باملهام التي تتطلب
حال ًيا نرش عدة أنظمة محددة يف مجال استخبارات
االتصاالت  COMINTواالستخبارات اإللكرتونية
 .ELINTويستخدم النظام خوارزميات الذكاء
االصطناعي ( )AIلتحديد أمناط التهديد الجديدة من
خالل كمية هائلة من البيانات الخام التي تم جمعها،
كام يصور نظاماً إلكرتونياً لساحة املعركة ( )EOBأثناء
أداء املهمة .ويتوافر خط إنتاج  Kalaetronالجديد
 كنظام معياري – بعدد كبري من أشكال التصميم،استجابة ملتطلبات العمالء املختلفة .وميكن تثبيته
عىل مجموعة واسعة من املنصات؛ مثل الطائرات
التجارية وطائرات النقل والطائرات بدون طيار.
يف معرض باريس للطريان ،قدمت دار حلول أجهزة
االستشعار  the sensor solutions houseمجموعة
من حلول املراقبة الجوية والهواء والحامية الذاتية
وربط البيانات وكذلك الرادارات .وقد تضمنت الحلول
التي تم تقدميها تقنيات مدمجة من رشكات GEW
 Technologiesو ( Kelvin Hughesإحدى رشكات
 )Hensoldtو .EUROAVIONICS GmbH

وتتضمن املجموعة املقدمة رادار  Spexerالذي
يستند تصميمه إىل رادار  AESAمع مسح الشعاع
اإللكرتوين ،وكذلك الرادار املنفعل  .TwInvisوقد
تم تخصيص جزء آخر من عروض HENSOLDT
للحلول املحمولة جوا ً ،مبا يف ذلك مجموعة مسجالت
 Lightweight Crash Recorderو ARGOS
وأنظمة  Gimbalملروحيات  ،GOSHAWKوعائلة
نظام التحذير من الصواريخ .MILDS
ومن بني الحلول األمنية املقدمة نظام تحديد مواقع
الطائرات بدون طيار ونظام تحديد موقع الطيار
 ، GEW SkyScan 7Xومجموعة الطائرات بدون
طيار  . Xpeller Counterكام تم عرض أنظمة
 Lygarionمن الرشكة ،وهي مجموعة حلول
روابط بيانات السلكية عىل مدى البرص ذات النطاق
العريض ،والتي تتيح إمكانية تبادل آمن للبيانات يف
الوقت الفعيل بني املركبات الجوية واملنصات البحرية
ومحطات التحكم األرضية القابلة لالنتشار .وتشمل
وظائفها املمكنة االستخبارات واملراقبة واالستطالع
ومنصات القيادة والسيطرة اآلمنة واألسلحة.

ﺗﺤـــــﺖ رﻋــــــــﺎﻳﺔ ﺳﻤــــــــــﻮ اﻟﺸـــﻴـﺦ ﺣﻤـــــﺪان ﺑﻦ زاﻳــــــــﺪ آل ﻧﻬﻴـــــﺎن
ﺗﺤـــــﺖ رﻋــــــــﺎﻳﺔ ﺳﻤــــــــــﻮ اﻟﺸـــﻴـﺦ ﺣﻤـــــﺪان ﺑﻦ زاﻳــــــــﺪ آل ﻧﻬﻴـــــﺎن
ﻣـﻤـــــﺜﻞ اﻟﺤﺎﻛـــﻢ ﻓﻲ ﻣـﻨــﻄﻘـــﺔ اﻟﻈﻔﺮة ،رﺋـــﻴـﺲ ﻧــــﺎدي ﺻـﻘﺎري اﻣــﺎرات
ﻣـﻤـــــﺜﻞ اﻟﺤﺎﻛـــﻢ ﻓﻲ ﻣـﻨــﻄﻘـــﺔ اﻟﻈﻔﺮة ،رﺋـــﻴـﺲ ﻧــــﺎدي ﺻـﻘﺎري اﻣــﺎرات
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ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت www.adihex.com :او راﺳﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰinfo@adihex.com :
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت www.adihex.com :او راﺳﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰinfo@adihex.com :
ﺑﺘﻨﻈﻢ ﻣﻦ

اﻟﺮﻋﺎة اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ

ﺑﺘﻨﻈﻢ ﻣﻦ

اﻟﺮﻋﺎة اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ

ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ

راﻋﻲ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

ﺑﺘﻨﻈﻢ ﻣﻦ

ﺑﺘﻨﻈﻢ ﻣﻦ

ﺷﺮﻳﻚ اﻻﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﻲ

ﺷﺮﻳﻚ اﻻﻋﻼم

ﺑﺘﻨﻈﻢ ﻣﻦ

ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ

راﻋﻲ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

ﺑﺘﻨﻈﻢ ﻣﻦ

ﺑﺘﻨﻈﻢ ﻣﻦ

ﺷﺮﻳﻚ اﻻﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﻲ

ﺷﺮﻳﻚ اﻻﻋﻼم

ﺑﺘﻨﻈﻢ ﻣﻦ

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻟﺒﻴﻊ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺪﺧﻮل
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻟﺒﻴﻊ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺪﺧﻮل

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺸﺮﻳﻚ

ﺷﺮﻛﺎء ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺰوار

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺸﺮﻳﻚ

ﺷﺮﻛﺎء ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺰوار

ﻟﺸﺮﻳﻚ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺴﻔﺮ
ﻟﺸﺮﻳﻚ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺴﻔﺮ
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الطائرة المسيرة  SkyGuardianتواصل
تطورها المنتظم تمهيدا لتسليم
الدفعة األولى

تولت شركة  )General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GAASIتصميم
الطائرة المسيرة عن ُبعد  MQ-9B SkyGuardianالتي تنتظر تسليم الدفعة األولى
منها إلى سالح الجو الملكي البريطاني بعد أن طارت أكثر من  100مرة منذ أول اختبار لها
في شهر نوفمبر عام .2016
وهكذا تنضم الطائرة  SkyGuardianإىل شقيقتها
 SeaGuardianاملخصصة للمراقبة البحرية ،واألوىل
مجهزة برادار متعدد الوظائف للداوريات البحرية
يعمل بزاوية  360درجة ،باإلضافة إىل مجموعة من
القدرات واإلمكانيات البحرية األخرى .وتأيت هذه
الطائرة املسرية الجديدة يف إطار مرشوع Protector
 RG Mk1حيث خضعت لسلسلة طويلة من
اختبارات التحمل والقدرة عىل الطريان املتواصل
بوصفها أول طائرة مسرية طويلة املدى تحلق عىل
ارتفاعات متوسطة من أجل عبور املحيط األطليس
يف شهر يوليو عام  ،2018فيام تم االنتهاء من بناء
طائرة  SkyGuardianثانية مملوكة للرشكة يف
شهر سبتمرب عام  2018من أجل دعم أعباء العمل

املتعلقة بأعامل التطوير.
وقال ديفيد آر .ألكسندر ،رئيس مجلس إدارة
 ،Aircraft Systems, GA-ASIإن “هذه الطائرات
تأمين الوعي الميداني بتكلفة أقل
ال تعرف معنى الراحة ،حيث تم تصميمها بحيث
تكون قادرة عىل البقاء يف الجو لفرتات زمنية طويلة” ،نجح مركز املعلومات املتكاملة Integrated
منوها إىل أن “الطائرة  SkyGuardianقابلة للتعديل  )Intelligence Center (I2Cالتابع لرشكة GA-
وبها  9نقاط صلبة وأجهزة عديدة لتلبية احتياجات  ASIيف صقل خربات مستخدمي الطائرة املسرية عن
العمالء يف الخارج” .ومن الجدير بالذكر أن سالح الجو طريق األمتتة والتصميم القائم عىل خربة املستخدم
املليك الربيطاين أصبح ملتزما بالطائرة  ،)UX( SkyGuardianويساهم التصميم الربامجي املعياري واملفتوح
التي من املقرر تسليم الدفعة األوىل منها يف مطلع لدى الرشكة يف تطوير عملية الدمج األفقي لربمجيات
العقد القادم ،فيام وافقت الحكومة البلجيكية عىل الغري من أجل توفري البيئة املثالية املالمئة ألساليب
خطة وزارة الدفاع للتفاوض بشأن رشاء الطائرة لتلبية جمع املعلومات واملراقبة واالستطالع Intelligence,
متطلبات بلجيكا من الطائرات املسرية .كام تفكر )Surveillance and Reconnaissance (ISR

القوات املسلحة األسرتالية حاليا يف رشاء هذه الطائرة
من أجل دعم مرشوعها Project Air 7003
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بهدف تسهيل وتعزيز التعاون .وأوضح ألكسندر أن “
مركز املعلومات املتكاملة ( )I2Cسيعمل عىل تحويل
املعلومات برسعة إىل معلومات قابلة للتطبيق ،ونحن
ننتظر الحصول عىل فوائد جمة من هذه الطائرة
الحربية عىل عدة جبهات منها خفض تكاليف
التشغيل .فدمج “القيادة والسيطرة االستطالعية”
)eXpeditionary Command & Control (XC2
واإلقالع والهبوط بشكل آيل ومراقب املهام املتعددة
 )Multi-Mission Controller (MMCومحطة
املراقبة األرضية ذات املقعد الواحد سيمكننا من
خفض اليد العاملة بنسبة .”50%
“القيادة والسيطرة
االستطالعية”

الطائرة مكلفة بأداء أكرث من مهمة حيوية أو مهمة
لقصف أهداف معادية.

األجهزة الخارجية وخدمات الربمجيات من أجل
تقليل الحاجة إىل تثبيت النظر عىل معلومات
الحساسات لدى الطائرة املسرية لرصد أي نشاط
ملحوظ .وقد دخلت رشكة  GA-ASIيف رشاكة مع
الرشكات املتخصصة يف الذكاء االصطناعي Artificial
 )Intelligence (AIوالتعلم عن طريق اآللة من أجل
تدريب األفراد عىل معلومات االستخبارات واملراقبة
واالستطالع الواردة من الطائرات  MQ-9و MQ-1C
و  Predatorإلنتاج وسائل قابلة للتطبيق العمليايت
أو الخضوع لتقييم عمليايت أو التي تساهم يف تسيري
الطائرة.

يساهم الكمبوتر املحمول الخاص ب”القيادة
إدارة جمع المعلومات
والسيطرة االستطالعية” eXpeditionary
االستخباراتية بطريقة آلية
 )Command & Control (XC2يف تعزيز عملية
Automated Intelligence
تطوير مقصورة القيادة املتقدمة عن طريق إسناد
)Collection Management (Metis
القدرات إىل الكمبيوتر املحمول ،ثم يقوم مسؤول
الصيانة  maintainerباستخدام قوائم الفحص قبل هي عبارة عن جهاز بيني  interfaceيعتمد عىل
الرحلة وبعدها لتقليل مرات اإلعداد بنسبة  ،%50الخرائط يسمح ملستخدم املعلومات االستخباراتية
ومن ثم انتفاء الحاجة إىل النقل الجوي عن طريق بطريقة آلية لطلب منتجات املعلومات االستخباراتية
محطة املراقبة األرضية  Ground Control Stationواملراقبة واالستطالع من الطائرة املسرية ونقلها إىل
مراقب املهام املتعددة بصورة فورية بينام يقوم راوتر
.)(GCS
دخول الطائرة SkyGuardian
آيل برسم طريق مأمون نحو الهدف املطلوب.
محطة المراقبة األرضية
المجال الجوي األوروبي
Certifiable Ground Control
التصوير STARE Imagery
يف  28و  29مايو عام  2019أجرى مركز الطريان
)Station (CGCS
إن الصورة العملياتية املشرتكة ،التي تخترص مهام الهولندي املليك ورشكة  GAASIبيانا عمليا تشبيهيا
تساهم محطة املراقبة األرضية يف خفض اليد العاملة استغالل املعلومات من ساعات إىل دقائق ،والتي داخل أحد مركز املراقبة الجوية وبرج االقرتاب إلدارة
عن طريق العمليات ذات املقعد الواحد  single-يستخدمها النظام لألرشفة التكتيكية واستعادة رحلة طائرة مسرية تحلق عىل ارتفاعات متوسطة
 seat operationsعن طريق توحيد عملية تخطيط واستغالل املعلومات  System for Tacticalلساعات طويلة Medium-Altitude, Long-
مهام املعلومات الواردة من جمع املعلومات واملراقبة  )Endurance (MALE Archival, Retrieval and Exploitation’sداخل أحد املطارات املدنية
واالستطالع ()ISRوالقيادة والسيطرة واالتصاالت  )(STAREتُظهر مواقع الطائرات أمام مسؤويل املزدحمة.
والحواسب اآللية واملعلومات واملراقبة واالستطالع التشغيل عن طريق وسائل استغالل املعلومات ويعترب تطوير الطائرة املسرية  MQ-9Bمثرة برنامج
( )C4ISRوتجميعها يف صورة عملياتية مشرتكة املتعددة  Multi-INT exploitation toolالتي تقون ممول من الرشكة مدته خمس سنوات إلنتاج طائرة
واحدة  .)Common Operating Picture (COPباستيعاب وأرضفة وتوزيع املعلومات االستخباراتية آلية قادرة عىل استيفاء الرشوط الالزمة التي حددها
ومعلومات املراقبة واالستطالع يك يستخدمها محللو الناتو وبقية السلطات املعنية بالطريان املدين للحصول
مراقب المهام المتعددة Multi-
الصور.
عىل شهادة الجدارة الجوية .ولتحقيق هذا الهدف،
)Mission Controller (MMC
يجري حاليا تجهيز الطائرة  MQ-9Bبنظام للرصد
أتمتة العمليات االستخباراتية
والتفادي Detect and Avoid (DAA) system
يقوم مراقب املهام املتعددة بتمكني مستخدم واحد
Automation of Intel Ops
الذي طورته رشكة .GA-ASI
من مراقبة عدة طائرات وأداء مهام جمع املعلومات
االستخباراتية واملراقبة واالستطالع عندما تكون يقوم مركز املعلومات املتكاملة  I2Cباستخدام
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شركة  Diehlتوقع
عدة عقود في معرض
باريس للطيران
تتضمن بعض ميزات  GMLRSالثبات ورسعة
االستجابة ،يف جميع األحوال الجوية ،كام أنها
قابلة للنرش الرسيع ،وميكن استخدامها يف
توجيه رضبات صاروخية أرض-أرض دقيقة
وبعيدة املدى .وميكن أيضاً إطالقها من مجموعة
قاذفات  MLRS M270ومنصات إطالق النظام
الصاروخي املدفعي عايل الحركة (،)HIMARS
باإلضافة إىل أنه يحتوي عىل جرابني تحملهام
قاذفات  M270و جراب واحد تحمله قاذفات
 .HIMARSوعالوة عىل ذلك ،تم إنتاج أكرث من
 40,000صاروخ موجه بقاذفات  ،MLRSحيث
تتميز صواريخ  MLRSمبعدل موثوقية يتجاوز
نسبة  ،98%وهناك صاروخ  MLRSموجه بعيد
املدى قيد التطوير.
يف أواخر مثانينيات القرن املايض ،أنتجت رشكة
 Diehlبالفعل صواريخ  MLRSالتي طورتها
الواليات املتحدة بكميات كبرية للقوات املسلحة
الربيطانية واألملانية والفرنسية واإليطالية مبوجب
ترخيص ،كام قامت الحقاً بتطوير رؤوس حربية
من نوع  GMLRSمع ذخرية فرعية ذكية للقوات
املسلحة األملانية.
ومن املقرر أن يتم قري ًبا إنشاء خط إنتاج أورويب

وقعت شركتا  Diehl Defenseو  Roxel Franceعلى اتفاقية
للتعاون في مجال صواريخ المدفعية ،وذلك في معرض
باريس للطيران .ويدعم الشريكان الجهود المبذولة في
أوروبا إلنشاء خط إنتاج صواريخ المدفعية لمنظومة
األسلحة ( GMLRSقاذفات الصواريخ الموجهة المتعددة
الفوهات) من الواليات المتحدة ،والذي يستخدم في
العديد من الدول.

لصواريخ تدريب بقطر  110مم لتكون قادرة عىل
تلبية املتطلبات املستقبلية واملتوقعة يف أملانيا
وفرنسا .ويعد التعاون بني  Diehl Defenseو
 Roxelخطوة أوىل مهمة لتحقيق مستوى عا ٍل
من األمان إلمداد صواريخ املدفعية يف أوروبا .ويف
املستقبل ،سيتمكن الرشكاء الصناعيون يف الدول
األخرى من املشاركة يف الربنامج.
التعاون الصناعي الفرنسي
األلماني
يف معرض باريس الجوي ،وقعت رشكة Diehl
 Defenceو Safran Electronics & Defence
اتفاقية حول تطوير نظام سالح جو-أرض
تكتييك للطائرات.
يعتمد نظام األسلحة الخفيفة الوزن
 HUSSARعىل الخربات املستفادة
من مهام حديثة العهد ،حيث
يجمع بني فوائد التحميل
األكرب والقدرة عىل االشتباك
مع أهداف

حساسة زمنياً .وسيتم تطوير الرؤوس الحربية
“ذات اآلثار القابلة للتطوير” لرضب األهداف
الثابتة واملتحركة مع تجنب األرضار الجانبية يف
سيناريوهات املهام املعقدة .ومن شأن نظام
املالحة املبتكر جنباً إىل جنب مع خيارات البحث
املختلفة ،مبا يف ذلك مستشعر الليزر شبه النشط،
أن ميكّن من تحقيق إصابة للهدف دقيقة للغاية.
سيتم حمل  HUSSARبواسطة قاذفة ذكية
متعددة الفوهات ،مام سيزيد بشكل كبري من
التحميل النموذجي للطائرات مبا يصل إىل 8
من املستجيبات .وسوف يركز تصميم النظام
عىل متطلبات املنصات الحالية واملستقبلية ،مثل
الطائرات املقاتلة الفرنسية-األملانية من الجيل
القادم أو نظام الطائرات األوربية غري املأهولة
من النوع املتوسط االرتفاع والبعيد املدى
.MALE
يوفر التعاون بني رشكتي  Diehl Defenseو
 Safran Electronics & Defenseتآز ًرا مفيدًا
للمرشوع املشرتك ،وقد تم التخطيط له باعتباره
تعاوناً فرنسياً أملانياً وفقاً ملعاهدة آخن.
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«أس  .. »400وعقيدة الناتو

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

هل يمكننا القول :إن توجه وفكر
الرئيس التركي طيب أردوغان
وإصراره في الحصول على
منظومة الدفاع الجوي «أس »400
الروسية الصنع ،مؤخراً  ،أنها نسفت
العقيدة العسكرية للجيش التركي
المشمولة بأعضاء حلف الناتو
التي استمرت أكثر من ستة عقود
والقائمة على أن (روسيا) وريثة
االتحاد السوفيتي عدو؟

السؤال من وحي مغامرات نظام أردوغان الذي يقوم
بأفعال ترض بحلفائه منذ وصوله إىل السلطة سواء كانوا
هؤالء الحلفاء يف الداخل الرتيك أو خارجها بحيث مل يعد
هو ونظامه مكان ثقة بالنسبة للشعب وال العامل.
فداخلياً فاز مرشح املعارضة أكرم إمام أوغلو برئاسة
بلدية إسطنبول بفارق كبري ()54%عن مرشح حزب
التنمية والعدالة الذي ينتمي له أردوغان ،الذي مل تعجبه
النتيجة وحاول تعديلها بإعادة االنتخابات بعد أن شكك
يف فوز مرشح املعارضة ولكن جاءت النتيجة عىل عكس
هوى أردوغان ،واملعروف أن مدينة إسطنبول ليست
فقط أنها أكرب مدن تركيا وأهمها اقتصادياً ولكنه مؤرش
سيايس مهم يف مدى قياس ثقة الشعب يف املرشح وهو
يدرك ذلك فشله يف املرتني يدرك معناه.
أما خسارته للثقة يف الخارج فإن حالة التهديد التي
يواجهها حالياً يف طرده من حلف شامل األطليس
«الناتو» بسبب تقربه غري املربر مع روسيا التي تعترب
املهدد الرئييس لألمن األورويب والغريب عموماً كونها
ال تتالءم والعقيدة العسكرية للحلف فهي الحلقة
األخرية من مسلسل استفزازات أردوغان للقيم الغربية
ومبادئهم التي دشنها باالنقضاض عىل السلطة التنفيذية
بإلغاء النظام الربملاين وتحويله إىل نظام رئايس وإلغاء
دور الجيش التقليدي منذ إلغاءها الخالفة العثامنية
 1924كمراقب للنظام العلامين للجمهورية الرتكية
وتقويض النظام القضايئ بتدخالته وسجن الصحافيني
وخصومه السياسيني ،ما يجعله فاقدا ً ألهلية االنضامم
إىل االتحاد األورويب.
مسألة استكامل الصفقة الروسية ،التي مازالت
تداعياتها السياسية تتصاعد ،سيعتمد عىل ردة فعل
اإلدارة األمريكية خاصة ،وما تشري له الردود أن األمر لن
يكتب له النجاح ولن تكون الصفقة مضمونة بالكامل
عىل اعتبار أن استخدام هذه املنظومة ستوجه إىل
من؟! إذا كان العدو األسايس والرئييس لحلف الناتو
هو من يصدرها خاصة وأن باقي الدول يف املنطقة
هم حلفاء الواليات املتحدة وعىل رأسها إرسائيل ،إال
إذا كان أردوغان يبيت سوء النية عىل الروس أنفسهم
أو أنه ميارس خدعة سياسية يك حصل الغرب والواليات
املتحدة لتقنية هذه املنظومة الروسية الخطرة ،ويف
الحالتني وباستخدام نظرية املؤامرة التي يجيدها

أردوغان متاماً فإن األمر غري مستبعد ال سيام وأن
الجميع يعرف السلوك الرباغاميت يف تعامله مع أصدقاءه
فهو ميارسها إىل أقىص حدود امليكافيلية.
اليشء املتعارف عليه يف االسرتاتيجيات العسكرية أن
األسلحة التي تشرتيها دولة ما ال ميكنها استخدامه
ضدها ويف تطبيق هذه القاعدة عىل منظومة أس 400
فإن روسيا ستتحول إىل حليف ملوسكو وإىل الرئيس
الرويس فالدميري بوتني ،الذي كان يتمنى هذه الفرصة
التي أعطته دورا ً اسرتاتيجياً يف العالقات الدولية ويف
منطقة مهمة من العامل ،ويف املقابل فإن عالقتها-تركيا-
العسكرية والسياسية بالغرب عموماً ستختل مام يجعل
موضوع التهديد بطردها من حلف ناتو أمر وارد حتى
لو افرتضنا وجود بعض املتعلقات الغربية يف تركيا مثل
القاعدة العسكرية (انجرليك) فيها الن مسألة نقلها إىل
دولة أخرى أمر وارد ولكن قبل ذلك فإن موقف الدولة
الرتكية ال يقف كله عىل مغامرات أردوغان بقدر ما أنها
مرحلة ميكن وصفها «زواج متعة» بني تركيا وروسيا.
الواليات املتحدة والغرب وحتى الداخل الرتيك أمام
خيارات اسرتاتيجية متعددة بشأن ترصف أردوغان
وهم لن يتخذوا أياً من تلك الخيارات إال بعد حسابات
معمقة قد يكون أسهلها اآلن السامح بحصول تركيا عىل
األسلحة التي تريدها من الواليات املتحدة وهذا رمبا
كان هدف أردوغان من الحصول عىل (أس  )400هو
الضغط عىل واشنطن ،وقد يكون الخيار اآلخر زيادة
الضغط السيايس عىل نظام أردوغان إلجباره عىل
الرتاجع أو العمل عىل إسقاطه من خالل دعم معاريض
النظام يف الداخل.
يبقى أن لجوء أردوغان تجاه روسيا للهروب من األزمات
التي يعانيها ليس معناه بديل مقنع لكل األزمات التي
يواجهها ولكنه يف الحقيقة زيادة تفاقم املشاكل التي
قد تسبب له قلقاً كبريا ً ،فهي رضيبة جنون العظمة
والطموحات غري املدروسة.
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شركة  Embraerتعرض  50عاما من االبتكارات
في معرض باريس الجوي

خالل معرض
باريس الجوي الذي
اختتم فعالياته مؤخرا
احتفلت شركة Embraer
بالذكرى الخمسين لتأسيسها،
وحجزت لنفسها مساحة
عرض كبيرة ضمت أحدث
الطائرات في حالتها الساكنة
والمتحركة ،باإلضافة إلى
جناح مخصص الستعراض
تاريخ الشركة .وشمل العرض
الجوي للطائرات Praetor
 600و  KC-390و E195-E2
مع طالء أجسامها بشعار
TechLion

وعرضت رشكة
 Embraerمشاريعها
املبتكرة باإلضافة إىل طائراتها
التاريخية التي عكست رحلة الرشكة
الطويلة نحو قمة النجاح .ويف العروض الساكنة
واألجنحة والعروض الجوية االستعراضية عرضت
الرشكة أربعا من طائراتها التي تعكس ريادة الرشكة
يف املايض ورؤيتها الحالية نحو املستقبل.
ويف منطقة العرض عرضت الرشكة الطائرة الجديدة
 E195-E2التي تتبع عائلة الجيل الثاين من الطائرات
التجارية النفاثة والجرس الجوي املتعدد املهام وعملية
تزويد الطائرة  KC-390بالوقود أثناء الطريان،
باإلضافة إىل الطائرة الهجومية الخفيفة وطائرة
التدريب  A-29 Super Tucanoوالطائرة Praetor
 600التي تعترب من أفضل طائرات املديرين ورجال
األعامل النفاثة من فئة الحكم الكبري إىل املتوسط
التي جرى تطويرها.
واحتفلت رشكة  Embraerبذكرى مرور خمسة عقود
عىل تأسيسها من خالل إقامة معرض تم تخصيصه

لعرض املعلومات
والصور املتعلقة مبنتجات
الرشكة التي دخلت التاريخ من
أوسع أبوابه يف صناعة الطريان العاملية.
وغطى املعرض مساحة إجاملية قدرت ب  300مرتا
مربعا حيث سنحت الفرصة أمام الزوار ملشاهدة
رشيط الفيديو الذي استعرض بعضا من أهم
اللحظات يف تاريخ الرشكة الربازيلية تبعا لسياقها
التاريخي.
وأعلنت رشكة  Embraerتوقيع عدة عقود خالل
املعرض ،والتي شملت توقيع عقود مع رشكات
الطريان األوروبية لعمل الصيانة وتوريد قطع
الغيار وتعزيز ثقة العمالء ودعمهم للمصنع
األصيل من أجل املحافظة عىل كفاءة التشغيل.
ووقعت رشكة  Helvetic Airwaysالسويرسية
عقدا لصيانة الطائرات األربع النفاثة  E190التي
تم إضافتها إىل األسطول ،ووقعت رشكة Aurigny
 Air Servicesعقدا لتمديد عقدها الحايل لتنفيذ
أعامل الصيانة وتوريد قطع الغيار الالزمة للطائرة
 E195التي تستخدمها رشكة  Guernseyللطريان.
وتغطي منظومة الدعم لدى رشكة Embraer
الحصول عىل وإصالح قامئة قطع الغيار الشاملة مثل
وحدات املحركات القابلة لالستبدال engine line-
 )replaceable units (LRUsومعظم مكونات حسم
الطائرة باإلضافة إىل الحصول عىل شبكة واسعة من
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مزودي خدمات اإلصالح.
تعزيز الكفاءة
جرى تصميم الطائرة  KC-390من أجل وضع
معايري قياسية جديدة للكفاءة واإلنتاجية ضمن
فئتها دون أن يأيت ذلك عىل حساب تكاليف
الدورة الحياتية يف األسواق .وتستطيع الطائرة أداء
عدة أنواع من املهام العسكرية واملدنية املختلفة
مثل دعم املهام اإلنسانية واإلخالء الطبي والبحث
واإلنقاذ ومكافحة الحرائق ،مع تلبية متطلبات سالح
الجو الربتغايل وإضافة نسيلة نقل جديدة فائقة
للشحن ونقل األفراد وتنفيذ عمليات النقل الجوي
وتزويد الطائرات بالوقود أثناء الطريان.
ويستطيع نظام مناولة الشحن لدى الطائرة نقل مواد
الشحن الضخمة مثل الباالت واآلليات والطائرات
املروحية والجنود وجنود املظالت ومحفات اإلخالء
الطبي أو الجمع بني أكرث من مهمة .وتتميز قيادة
الطائرة  KC-390بالسهولة بفضل نظامها الجوي
املتكامل والتحكم الجوي سلكيا ،كام ميكن تجهيزها
بنظام للدفاع الذايت وتأمني الحامية الباليستية التي
ترفع قدرة الطائرة عىل العمل يف البيئات املعادية.
ويف الحادي عرش من شهر يوليو أعلنت الحكومة
الربتغالية تقديم طلب رشاء مؤكد لخمس طائرات
من طراز  Embraer KC-390للمهام املتعددة،
وذلك يف إطار خطة لتحديث طائرات سالح الجو
الربتغايل بهدف دعم العمليات الداخلية للقوات
املسلحة ورفع درجة االستعداد يف املهام التي تحظى
باهتامم الجمهور .ومن املتوقع أن يبدأ تسليم
الطائرات املذكورة يف عام .2023
وتعترب الربتغال أكرب رشيك خارجي لربنامج الطائرة
 ،KC-390ويرى الخرباء أن مشاركة الربتغال يف
عمليتي تطوير وإنتاج الطائرة كان له مردود
اقتصادي إيجايب من حيث توفري فرص العمل وضخ
استثامرات جديدة وزيادة نسبة الصادرات وتعزيز

من نفس الطراز .وتصل قيمة تلك الخطط إىل 2,48
التقد التكنولوجي.
مليار دوالر تبعا لقامئة األسعار الحالية لدى رشكة
طائرة ذات محرك توربيني قوي
 Embraerوسيتم إضافة أمر الرشاء املذكور إىل
تعترب الطائرة  A-29 Super Tucanoطائرة قوية قامئة االنتظار لدى رشكة  Embraerمبجرد توقيع
متعددة االستخدامات ذات محرك توربيني ،وتتميز عقد نهايئ مؤكد .عالوة عىل ذلك ،تساهم الطائرة
بقدرها عىل تنفيذ عدد كبري من املهام املختلفة  E195-E2الصديقة للبيئة يف دعم االستدامة بفضل
باإلضافة إىل قدرتها عىل االقالع من مدارج جوية غري قىل مستوى الضوضاء واالنبعاثات الصادرة عن
ممهدة .وقد وقع اختيار  14سالحا جويا عىل مستوى محركاتها .وفيام يتعلق بربنامج  E-Jetsوحده ،سجلت
العامل عىل الطائرة  A-29 Super Tucanoحتى اآلن .رشكة  Embraerأكرث من  1,800طلب رشاء ونجحت
يف تسليم  1,500طائرة .واليوم ،توجد تلك الطائرات
وتم تسليم أكرث من  220وحدة منها حتى اآلن.
وقد أثبتت الطائرة  A-29 Super Tucanoكفاءتها حاليا يف صفوف الخدمة لدى  75عميل يف  50دولة.
من حيث قابلية العمل مع الطرازات األخرى وقدرتها وتتميز هذه العائلة ،التي ترتاوح مقاعدها بني 70
عىل جمع وتجهيز وتنظيم وإرسال املعلومات إىل و  150مقعدا ،بقدرتها عىل الطريان لدى الرشكات
القوات األمريكية والقوات الحليفة سواء كانت عىل القليلة التكلفة ورشكات الطريان اإلقليمية واملحلية.
األرض أو يف الجو .وقد حققت الطائرة أهدافها كام أعلنت رشكة  Embraerإطالق النظام ,IKON
لجمع وتخزين وتحليل املعلومات ذات الكثافة
العسكرية يف أفغانستان.
العالية الالزمة لخدمة الصيانة االستباقية لعائلة
دعم االستدامة
الطائرة  E-Jetsويعتمد النظام املذكور متاما عىل
وخالل املعرض أعلنت رشكة  KLM Cityhopperعن منصة “خدمات أمازون العنكبوتية” Amazon Web
خططها لرشاء  35طائرة نفاثة من طراز  )Services (AWS E195-E2وعملت الرشكة عىل تطويره.
وتقديم  15طلب رشاء مؤكد لرشاء  20طائرة أخرى
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ل املتقدمة

تجربة إطالق نظام التسلح المضاد للدبابات Javelin

من على متن اآللية التكتيكية الخفيفة
المشتركة JLTV
شاركت شركة  Oshkosh Defenseذات المسؤولية المحدودة ،إحدى الشركات التابعة لشركة Oshkosh
 ،Corporationمؤخرا في تجربة إطالق ناجحة لنظام التسلح المضاد للدبابات  Javelinمن إحدى محطات
التسلح المسيرة  Kongsbergعلى متن اآللية التكتيكية الخفيفة المشتركة  JLTVبمركز االختبارات
 Redstoneفي والية أالباما .وتعتبر هذه التجربة المرة األولى التي يتم فيها إطالق نظام التسلح
المضاد للدبابات  Javelinوالمدفع عيار  30ملليمترا الخفيف الوزن من إنتاج شركة Northrop Grumman
عن طريق محطة تسلح مسيرة  RWSمثبتة على متن النظام Javelin

ويعد نظام التسلح املضاد للدبابات  Javelinمن التسلح املعنية باملراقبة .والنظام  Javelinعبارة عن  Raytheon Companyورشكة Lockheed Martin
أفضل األسلحة من حيث االستخدامات املتعددة نظام تسلح مضاد للدبابات من إنتاج  Javelin Jointوميكن تعديل نظام التسلح  Javelinللعمل بصورة
وأكرث األسلحة املوجهة فتكا وتدمريا ومن أفضل أنظمة  Ventureوهو عبارة عن مرشوع مشرتك بني رشكة متوافقة مع عدد كبري من أنظمة التسلح ،ولدى
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النظام برج اختياري لدعم حوامل األسلحة القياسية
الخاصة باملدافع الرشاشة عيار  7,62ملليمرتا املأهولة
أو التي ميكن تشغيلها عن بُعد أو مجموعة كبرية
من املدافع وأنظمة الصواريخ التي يتم إطالقها عرب
األنابيب  tube-launched missile systemsكام
يدعم الربج األسلحة الجانبية أو املنصوبة يف الخلف
التي ينتجها عدد كبري من الرشكات واملصنعني.
ومن املتوقع أن تحل عائلة اآلليات  JLTVمحل
أسطول الجيش األمرييك الحايل من الشاحنات
التكتيكية الخفيفة ،ويتوقع الخرباء أن تكون أشد قوة
وأكرث قدرة عىل الصمود يف ساحة العمليات .وتؤمن
هذه اآلليات ،التي تم نرشها يف العراق ،قدرة أكرب
عىل املناورة وخفة الحركة من اآللية املحمية ضد
الكامئن املضادة لأللغام mine-resistant ambush
)protected vehicle (MRAP
سرعة وقوة وخفة حركة غير
مسبوقة
يضم أسطول أنظمة التسلح املضادة للدبابات
 Javelinمجموعة متكاملة من املواصفات
الالزمة لآلليات التكتيكية التي تشمل القيادة
واملراقبة واالتصاالت Command, Control and
 )Communication (C3وتقديم أداء أفضل وتوفري
حامية مدرعة مميزة .وتم بناء نظام التسلح Javelin
بحيث يكون قادرا عىل العمل كمركز قيادة محمي
وفائق الحركة .ويؤمن تصميم النظام قوة هائلة
وحامية فائقة خارج الحدود  outside the wireويأيت
نظام الشبكات الخاص بالقيادة والتحكم واالتصاالت
والحواسب اآللية واالستخبارات واملراقبة واالستطالع
Command, Control, Communications,
Computers, Intelligence, Surveillance, and
 )Reconnaissance (C4ISRليمكن نظام التسلح
 Javelinمن املحافظة عىل حمولته وأدائه وحاميته
وخفة حركته عىل الطرق الوعرة.
وقد حرص الخرباء املعنيون بهندسة واستخدام نظام
الشبكات ( )C4ISRيف رشكة  Oshkoshعىل منح
نظام التسلح  Javelinتفوقا فريدا عن طريق توصيل
الوصالت امليكانيكية والكهربائية  C4ووصالت
املستخدم باآللية من أجل اختصار الوقت الالزم
لعملية الدمج ورفع مستوى األداء الكيل للنظام .وتم
توصيل نظام التسلح  Javelinباألسالك الالزمة ألنظمة
( )C4ISRالحالية واملستقبلية عىل خط اإلنتاج.

ويسمح النظام بإمكانية العمل سواء بطريقة مستقلة
أو ضمن منظومة التشغيل العامة  ،كام أن من السهل
إعادة تشكيل النظام ميدانيا بكل يرس وسهولة.
وقال جورج مانسفيلد ،نائب رئيس مجلس اإلدارة
ومدير عام الربامج املشرتكة برشكة Oshkosh
 ،Defenseإن”هذه التجربة الناجحة لنظام التسلح
 Javelinومحطة التسلح املسرية  RWSتأيت لتجسد
أهمية مكانة النظام داخل تشكيلة األسطول الحريب
الحالية ويعزز وضعه كإحدى اآلليات القليلة يف
امليدان القادرة عىل املناورة داخل التشكيالت املقاتلة
وسحب األسلحة واملعدات املهمة برسعة عىل الطرق
الوعرة ،مع الحفاظ عىل سالمة قواتنا وحاميتها”.
•نظام التعليق :بفضل نظام التعليق الذيك
 TAK-4iوسهولة توصيل نظام الشبكات
 C4ISRيعترب نظام التسلح  Javelinاآللية
التكتيكية الخفيفة القادرة عىل الخدمة يف أي
موقع والقادرة عىل أداء أي مهمة يتم تكليفه
بها .ويجسد نظام التعليق الذيك  TAK-4iمن
إنتاج رشكة  Oshkoshالجيل التايل من نظام
التعليق الذيك  TAK-4الذي أثبته كفاءته
القتالية ،ويزود النظام املقاتلني بقدرة أكرب عىل
املناورة وراحة أكرب عند االستخدام من أجل
تقليل التعب واإلنهاك فوق الطرق الوعرة.
وطبقا لرشكة  Oshkoshفإن نظام التعليق
الذيك  TAK-4iيزود نظام التسلح Javelin
برسعات أكرب بنسبة  70%من محطة التسلح
املسرية  RWSالقياسية الحالية .ويأيت شوط
املقود القابل لالستخدام usable wheel travel
البالغ  20بوصة ( 508ملليمرتات) والتعليق
القابل للتعديل الذي ميكن التحكم فيه داخليا
واملكابح ذات األداء الفائق لتمنح اآللية خفة
حركة فائقة عىل الطرق الوعرة وقدرة فائقة
عىل إيقاف املركبة والتحكم يف درجة االنحدار
 grade holdingوميكن تعديل نظام التسلح
 Javelinبرسعة من أجل تلبية متطلبات النقل
املختلفة سواء عن طريق الجو أو البحر أو الرب.
ويعترب النظام جاهزا للتشغيل مبجرد وصوله،
ويتميز بقدرته عىل منح الجنود االعتامدية
التي يحتاجونها يف بيئات التشغيل الصعبة.
•محرك ميكن التحكم فيه رقميا :سواء كانت
اآللية  JLTVتسري فوق أرض وعرة أو طريق
غري ممهدة فإن محركها الذي ميكن التحكم

فيه رقميا يظل قادرا عىل توليد طاقة متواصلة
ميكن االعتامد عليها .ويؤمن املحرك قدرة أكرب
عىل االستخدامات املتعددة والعمل بكفاءة مع
ترشيد استهالك الوقود سواء كان املحرك عىل
وضع الدوران فقط  idleأو وضع التشغيل.
وتستطيع مجموعة نقل الحركة power train
لدى اآللية  JLTVالتكيف مع ظروف التشغيل
املختلفة ،وتم تحسني معدل الطاقة مقابل
الوزن لدى املحرك من أجل تأمني التسارع
وخفة الحركة والرسعة بصورة فائقة.
•ميزة القواسم املشرتكة Advantage of
 : Commonalityمع وصول نسبة القواسم
املشرتكة لدى األجزاء املهمة لدى اآللية JLTV
إىل أكرث من  93%مع آليات األغراض العامة
 JLTV General Purposeوحامالت املدافع
الثقيلة  Heavy Guns Carrierوحامالت
الخدمات وأسلحة القتال االلتحامي Utility,
،and Close Combat Weapons Carrier
تساهم املركبة يف تقليل اإلمدادات اللوجستية
وخفض تكاليف دورتها الحياتية .وتشمل بعض
األجزاء ذات االستخدام املشرتك توليد الطاقة
واملحرك والتربيد والبطاريات واملكابح والسوائل
واملرشحات (الفالتر) ،وهو ما يعد ميزة كربى
تساهم يف عمل الصيانة الالزمة للمركبات
وإعادتها إىل ساحة العمليات يف وقت أقل من
املركبات الحالية التي تحتاج إىل قطع غيار أقل
وتدريب أرسع ملسؤويل الصيانة .وتعترب املركبة
 JLTVمركبة قياسية قابلة للتحديث بسهولة
عن طريق إضافة أحدث االبتكارات ،ويتوقع
لها الخرباء أن تخدم الجيش األمرييك عىل مدار
العقود الثالثة القادمة.
ومن الجدير بالذكر أن رشكة  Oshkoshتتمتع بخربة
طويلة تزيد عىل  90عاما يف مجال تطوير أنظمة
النقل املتقدمة ،وتتمتع بإمكانيات متقدمة يف مجال
محركات املركبات املحمولة عىل منوذجني من املركبات
هام :بديل املركبة التكتيكية املتوسطة Medium
)Tactical Vehicle Replacement (MTVR
التابعة لسالح املارينز (مشاة البحرية) األمرييك
والشاحنة التكتيكية الثقيلة ذات الحركة الخفيفة
Heavy Expanded Mobility Tactical Truck
 )(HEMTTالتابعة للجيش األمرييك.
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تقارير

جمهـوريـة التشيك يقع اختيارها على TITUS
تتميز شركة
 ،Nexterوهي
إحدى شركات
مجموعة KNDS
بالريادة في أوربا
في مجال الدفاع
البري ،وقد شاركت
ّ
في حفل التوقيع

على شراء  62عربة
مدرعة من طراز TITUS
في مقر وزارة الدفاع
التشيكية.
وقد طلبت وزارة الدفاع التشيكية ثالثة أنواع من
مدرعة تيتوس TITUS: Commanding Post
 ، )(CPو  ،Transmissionsو Artillery Fire
 .Coordination Postوتعترب مدرعة TITUS
مناسبة متا ًما لعمليات التدخل يف أصعب البيئات،
وميكن لطاقم هذه املدرعة ذات املرونة العالية يف
الحركة والتنقل التحكم بها عن بُعد.
تقوم رشكة  ،)ELDIS (CSG Groupوهي رشيك
 Nexterيف هذا املرشوع بجمهورية التشيك ،بتنفيذ
العقد الرئييس مع وزارة الدفاع ،وسوف تتوىل تنظيم
اإلنتاج املحيل املرخص .وقد مهدت هذه الطلبية
الطريق أمام تعاون صناعي أورويب ناجح ،يجمع
بطريقة متوازنة بني خربات جميع الرشكاء املعنيني.
وقد أكد بيان للرشكة أن ِف َرق  Nexterفخورة
باملشاركة يف تحديث القوات املسلحة لدى رشيك
يتمتع بأهمية متزايدة لفرنسا داخل حلف الناتو،
وأعربت الرشكة عن امتنانها نحو جمهورية التشيك
لثقتهم بها.
مرونة الحركة والتنقل وتنوع المهام
تعترب مدرعة  TITUSأحدث جيل من العربات

املدرعة السداسية الدفع ( ،)6 × 6من تصميم
 Nexterلتوفري احتياجات اإلسناد والنقل للجيوش
الحديثة؛ حيث توفر مستوى عالياً من الحامية
ومرونة التنقل وتنوع املهام ،فضالً عن التحكم
بتكلفة امتالكها .وقد تم تطوير مرونة الحركة
والتنقل ملدرعة  TITUSبالتعاون مع املورد
التشييك  .Tatra Trucksوتتوافر مجموعة “األمن
الداخيل” ،التي تلبي بشكل أكرث تحديدا ً احتياجات
قوات األمن والرشطة.
وقد أكدت املجموعة  -من خالل توزيع مهام
 TITUSالتي تم اإلعالن عنها العام املايض  -جميع
خرباتها يف الجمع بني أفضل التقنيات يف مجال
أنظمة إلكرتونيات املدرعة  ،vetronicsواملركبات
املتصلة (استمرارية التحميل  /التنزيل أثناء القتال)،
وأنظمة املحاكاة عىل منت العربة ،والروبوتيات
وأنظمة القيادة ،وذلك بهدف تحقيق مزيد من
كفاءة تنفيذ العمليات .وتسهم قدرة  Nexterعىل
إتقان الطيف الكامل للقطاع ال ّربي يف متكينها من
تحديد نطاق واسع من ميدان العمليات يف املعارك
الهجينة الحديثة (االستخدام املختلط للمنصات
املستقلة واألجهزة املأهولة) واالستجابة بشكل

أفضل للتهديدات غري املتامثلة.
تقوم املجموعة  -بفضل إدماجها ملهارات تصميم
البنية الهندسية  -بتوفري قدرات تشغيلية متزايدة
للمشغلني :عىل األرض باستخدام روبوت Nerva
(اكتشاف العبوات الناسفة ،واألجسام املشبوهة)،
ويف األجواء باستخدام طائرة بدون طيار موجهة
(استقاللية الشحن ،والحامية اإللكرتونية) واملزيد
من القدرات باستخدام طائرة بدون طيار مستقلة.
يقوم املشغل ،املجهز بسامعات موصولة وجهاز
لوحي ،بتشغيل أنظمة األسلحة عن بعد من داخل
املركبة القتالية أو خارجها؛ حيث تتوافر املعلومات
التي تم إبالغها ملركز القيادة الرقمي ،مام يتيح
إمكانية الرسعة يف اتخاذ القرارات ومواكبة املناورة.
كذلك يسهم الدمج املستقبيل للنظام اآليل
 ،OPTIOضمن تنظيم وتوزيع مهام  ،TITUSيف
مساعدة  Nexter Groupعىل اتخاذ خطوة جديدة
نحو تطوير أنظمة التشغيل الهجينة التي يوفر فيها
االستقالل الذايت  -الخاضع لإلرشاف للطائرات التي
تعمل بدون طيار والروبوتات الفضائية  -الوسائل
الالزمة (املجسات وأجهزة التوجيه) لزيادة الكفاءة
العملياتية.
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الدولي اإلنساني وتكلفة الحروب
القانون ّ

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

أضحى الفرد مع التطورات الهائلة التي
شهدتها العالقات الدولية في العقود
األخيرة في عدد من المجاالت ،مخاطبا
هاما بقواعد القانون الدولي .فاألحكام
ّ
القانونية المرتبطة بالفرد ،تتناول حمايته
من بطش الدولة والمجتمع ،كما تستهدف
أيضا حماية المجتمع من بعض سلوكاته
المشينة من قبيل تجارة المخدرات ،والجرائم
ضد السلم ،والجرائم ضد اإلنسانية ،والجرائم
ضد البيئة ..شكلت مسؤولية الفرد في
القانون الدولي محطّ جدال ونقاش كبيرين
بين مختلف فقهاء القانون الدولي،
فعلى عكس االتجاه الوضعي الذي يرفض
االعتراف للفرد بالشخصية القانونية الدولية،
على أساس أن القانون الدولي ينظم
العالقات بين الدول فقط ،فإن االتجاه
االجتماعي يرى أن الفرد بإمكانه ارتكاب
أفعال غير مشروعة في القانون الدولي،
حيث ال تثور بصددها مسؤولية الدولة فقط،
بقدر ما تبرز مسؤولية األفراد أيضا.

شهدت العدالة الجنائية الدولية تطورا كبريا ،فتحت
وقع الجرائم الخطرية التي شهدها العامل ما بعد نهاية
الحرب الباردة ،تأسست املحكمة الجنائية الدولية
وأنيطت إليها مهمة مالحقة ومحاكمة األشخاص
املتورطني يف جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية
وجرائم إبادة الجنس البرشي ،والعدوان ،والعمل
عىل إرساء منع اإلفالت من العقاب ..فيام صدرت
الكثري من االتفاقيات الدولية التي توخّت مواجهة
االنتهاكات والجرائم ضد اإلنسانية كاالتفاقية الدولية
لقمع جرمية الفصل العنرصي لسنة  ،1973واتفاقية
مناهضة التعذيب لسنة ..1984
ينصب دور القانون الدّويل اإلنساين عىل حامية
ّ
األشخاص وممتلكاتهم ..خالل فرتات النزاعات
والحروب ،وعىل الح ّد من استخدام القوة العسكرية
يف العالقات الدولية ،والتقليل من مخاطرها عىل
األفراد واملنشآت والفضاءات ،مع الحرص عىل
استحضار األبعاد اإلنسانية يف هذا الصدد ،سواء عىل
مستوى ضبط وعقلنة استخدام األسلحة املستخدمة
وحامية األفراد واملنشآت املدنية ،والح ّد من الجرائم
التي ميكن أن تتعرض لها فئات املقاتلني ..وتنظيم
القواعد املنظمة للحياد..
ال يوقف القانون الدويل اإلنساين الحروب ،بقدر ما
يسعى إىل التخفيف من تداعياتها ،وجدير بالذكر
أن مرتكزاته متتد إىل حضارات وأنظمة وترشيعات
إنسانية قدمية ،ومن ضمنها النظام القانوين اإلسالمي،
وتشكّل اتفاقيات جنيف األربع ( 1864و 1906و1949
و )1977األساس الذي تقوم عليه مبادئ هذا القانون
يف صورته الحديثة ،فهي التي تشكّل إطاره القانوين
واملفاهيمي ..وجاءت اتفاقات «الهاي» لعامــي
 1899و 1907لتنظيم سري العمليات العسكرية
ومنع استخدام بعض األسلحة البالغة الخطورة ،فيام
جاءت اتفاقية جنيف لعام  1949واملك ّملة بربوتوكول
عام  1977لحامية ضحايا الحرب من أرسى وجرحى
ومرىض ..وحرصت األمم املتحدة نفسها عىل دعم
هذه املعاهدات عرب اعتامد مجموعة من اإلعالنات
واالتفاقيات والتدابري التي راكمتها الجمعية العامة
ومجلس األمن يف هذا الخصوص..
رغم الجهود القانونية واالتفاقية الهامة التي بذلت

عىل سبيل ترسيخ مبادئ القانون الدويل اإلنساين
والتقليل من كلفة الحروب وإرساء السلم واألمن
الدوليني ،فإن التقارير واملعطيات اإلحصائية الدولية
تشري إىل تنامي االنتهاكات التي تفرزها النزاعات
املسلحة ،فاملدنيون من النساء واألطفال عىل رأس
قامئة ضحايا هذه النزاعات ،وبخاصة داخل عدد
من البلدان العربية ،فيام تضاعفت حدّة النزوحات
القرسية عرب الحدود( 68,5مليون نازح بدول العامل
حاليا 57,5 ،باملائة منهم من سوريا والعراق واليمن)..
ما يؤكد أهمية وأولوية احرتام مقتضيات القانون
الدويل اإلنساين..
كان باإلمكان التقليل من هذه املعاناة باحرتام
القانون الدويل اإلنساين وترسيخه ميدانيا يف األوساط
املدنية والعسكرية ،وضمن الترشيعات الوطنية،
فعدم استيعاب مبادئه وعدم تطبيق املعايري الدولية،
وانعدام املساءلة الجنائية ،وغياب ضامنات ترشيعية
ذات الصلة ،..كلها عوامل تعزز من إمكانية خرق هذا
القانون..
لقد أضحى ترسيخ مبادئ القانون الدويل اإلنساين
رضورة مل ّحة متليها الحاجة إىل حامية األفراد،
والتقليل من االنتهاكات والخروقات التي تضاعف
معاناة املدنيني ،ومن األرضار واملخاطر التي تحيط
بالبيئة ،والحد من االستعامالت غري املعقلنة وغري
املرشوعة لألسلحة ..عرب االنضباط للمعايري الدولية
وتوفري الحامية الالزمة للمدنيني خالل فرتات النزاعات
املسلحة ،وحسن اختيار آليات القتال ،واحرتام
املقتضيات املتعلقة مبعاملة األرسى والجرحى..
ورغم الجهود واملبادرات املتخذة من قبل اللجنة
الدولية للصليب والهالل األحمر الدوليني والتي قلّلت
بشكل كبري من كلفة املنازعات املسلحة ،فالحاجة
مازالت ملحة إىل بذل املزيد من املبادرات ،من خالل
تعزيز الوعي بالقانون الدويل اإلنساين داخل املجتمع،
وبني املسؤولني ويف أوساط املؤسسات العسكرية
والشباب ..عرب مختلف الوسائط والتقنيات ،كام ميكن
لإلعالم وللنخب السياسية واألكادميية القيام بأدوار
طالئعية عىل هذا الطريق..
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شركة  BAE Systemsتبدأ مرحلة اإلنتاج
المنخفض لآلليات المدرعة المتعددة األغراض

أرسى الجيش األمريكي في مطلع العام الحالي عقدا على شركة  BAE Systemsيتضمن
إدخال تعديلين بقيمة تزيد على  575ماليين دوالر لبدء مرحلة اإلنتاج المبدئي المنخفض
لآلليات المدرعة المتعددة األغراض  )Armoured Multi-Purpose Vehicle (AMPVوهي
المرحلة التي تمهد لبداية مرحلة اإلنتاج المنخفض  )low-rate production (LRPوقد جرى
تصميم اآلليات المدرعة المتعددة األغراض بحيث تلبي متطلبات الفرق المقاتلة التابعة للواء
المدرع ( )ABCTلدى الجيش األمريكي.
ويعترب برنامج اآلليات املدرعة املتعددة األغراض،
الذي يأيت عىل رأس قامئة أولويات الجيش األمرييك،
مهام بالنسبة لفرق املقاتلة التابعة للواء املدرع من
حيث تنفيذ اسرتاتيجيته القامئة عىل تأمني الحامية
وخفة الحركة واالعتامدية وقابلية العمل بصورة
متوافقة مع بقية اآلليات األخرى .وستعمل اآلليات

املدرعة املتعددة األغراض جنبا إىل جنب الدبابة M1
 Abramsوالدبابة  ،M2 Bradleyوستلبي االحتياج
األكيد الستبدال اآلليات  M-113التي تعود إىل
حقبة حرب فيتنام والتي ما تزال موجودة يف الخدمة
بأشكال وأدوار مختلفة .وتفتقر هذه اآلليات إىل
القوة والحامية وخفة الحركة الالزمة للعمل ضمن

فرق الجيش املشرتكة يف بيئات التشغيل الصعبة.
ويوجد معظم اآلليات  M-113لدى الجيش األمرييك
داخل الفرق املقاتلة التابعة للواء املدرع حيث تشكل
نسبة  32%تقريبا من اآلليات املدرعة املجنزرة.
أهم مراحل تطوير اآلليات املدرعة املتعددة األغراض
تتبع اآلليات املدرعة املتعددة األغراض برنامجا غري
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تطويري ،ما يشري إىل إما إىل اآلليات الحالية أو اآلليات
املعدلة .ويرى خرباء أنه قد يكون أسهل بالنسبة إىل
الجيش األمرييك أن يضيف تلك اآلليات إىل القوات
الحالية ،مثلها مثل معظم برامج التطوير السابقة
لدى الجيش مثل املركبة القتالية الربية Ground
 )Combat Vehicle (GCVوالنظام القتايل
املستقبيل  )Future Combat System (FCSونظام
املدفعية  Crusaderالذايت االرتداد والطائرة املروحية
 Comancheالتي تم إلغاؤها قبل أن تدخل مرحلة
التطوير والتشغيل الكاملني.
وقد نرش الجيش األمرييك طلبا لتقديم عروض ()RFP
لآلليات املدرعة املتعددة األغراض يف شهر نوفمرب
عام  2013حيث يقوم الجيش برتسية عقد التطوير
الهنديس والتصنيعي ( )EMDملدة خمس سنوات عىل
مقاول واحد لتصنيع  29منوذجا بتكلفة تصل إىل 458
ماليني دوالر .وقد فازت رشكة BAE System Land
حل متكامل قليل التكلفة
 .and Armaments L.Pبعقد التطوير الهنديس
والتصنيعي املبديئ بقيمة تصل إىل  386ماليني دوالر متثل اآللية املدرعة املتعددة األغراض حال متكامال
وتم االنتهاء من التقرير الخاص بالتصميم ( )CDRقليل الخطورة وقليل التكلفة مينح الجيش سالحا
يف  23يونيو عام  .2016وتم تسليم أول آلية مدرعة قويا ،كام أن تصميمها يفوق تحديث تصميم الدبابة
عامة متعددة األغراض للجيش األمرييك بغرض  Bradleyومدفع الهاون (الهاوتزر) M109A7
تجربتها يف شهر ديسمرب عام  .2016وبدأ الجيش الذايت الدفع ،كام أنها األفضل من حيث خفة الحركة
االختبارات الخاصة باالعتامدية والجاهزية وقابلية والتجهيزات اإللكرتونية واألداء .كام تساهم تلك
الصيانة ( )RAMيف شهر سبتمرب عام  2017ولكن التجهيزات يف تحسني مستوى الحامية  .ويجري
الجيش قرر تحديث عدد من اآلليات  EAB M-113بناء اآللية املدرعة املتعددة األغراض بخمس فئات
بدال من استبدالها باآلليات املدرعة املتعددة األغراض .مختلفة مثل آلية األغراض العامة وآلية قيادة املهام
وبعد ذلك ،قرر الجيش إيقاف عملية تحديث اآلليات وحاملة املدفع الهاون وآلية اإلخالء الطبي وآلية
.EAB M-113
العالج الطبي.
ونص عقد التطوير الهنديس والتصنيعي عىل مرحلة وتؤمن اآللية املدرعة املتعددة األغراض مستوي أعىل
اإلنتاج املبديئ املنخفض ( )LRIPكبند اختياري ،من التشغيل واألداء والحامية بفضل ألواحها املدرعة
وتم وضع جدول زمني لبدء مرحلة التطوير الهنديس وبطانتها  spall linerوأدواتها  appliquéباإلضافة إىل

والتصنيعي بني العام املايل  2015وعام  ،2019تتبعها
ثالث سنوات من اإلنتاج املبديئ املنخفض .واعتبارا من
عام  2018خطط الجيش لرشاء  2,936آلية مدرعة
متعددة األغراض ،كام خطط الجيش الستبدال 1,922
آلية من طراز  M-113داخل لواء Echelons Above
 ،)Brigade (EABوأشارت تقديرات وزارة الدفاع
األمريكية إىل أنه إذا تم استبدال اآلليات M-113
باآلليات املدرعة املتعددة األغراض فإن تكاليف
الربامج ستزيد مببلغ  6,5مليار دوالر .ولكن قيادة
الجيش أعلنت خفض امليزانية بالنسبة ألكرث من
 93برنامجا بهدف توفري االعتامدات املالية الالزمة
السرتاتيجية التحديث الجديدية التي وضعتها .ورغم
أن الخرباء ال يتوقعون أن يؤثر هذا الخفض عىل
متطلبات اآلليات املدرعة املتعددة األغراض إال أنه قد
يؤدي إىل إبطاء معدل إنتاجها.

الحامية املعززة لبطن املركبة واألنظمة اآللية إلخامد
الحرائق داخل مقصورة الطاقم واملحرك عىل حد
سواء .وقد استفادت اآللية املدرعة املتعددة األغراض
من مجموعة نقل الحركة القوية وصندوق التعليق
لدى الدبابة  Bradleyوالدبابة  M0109A7اللذين
يؤمنان خفة حركة املركبة فوق كافة أنواع الطرق.
كام تساهم يف تعزيز القدرة عىل املناورة سواء يف
ساحة العمليات أو داخل املدن واملناطق الحرضية
عن طريق زيادة مدى رؤية السائق .وتؤمن اآللية
املدرعة املتعددة األغراض التحكم يف املركبة فيام
وراء خط الرؤية ،باإلضافة إىل تحسني عملية التواصل
مع الشبكات واألجهزة والربمجيات املرتبطة باألقامر
الصناعية الرقمية.
وتتميز فئة األغراض العامة لدى اآللية املدرعة
املتعددة األغراض بقدرتها عىل العمل يف أي مكان
داخل مرسح العمليات من أجل إعادة تزويد القوات
باملؤن وإجراء عمليات الصيانة وإخالء املصابني
والجرحي ( )CASEVACحيث ميكن إعادة تعديل
املركبة الستيعاب الجرحي دون أي تدخل أو الحاجة
إىل استبدال أي فرد من أفراد الطاقم الطبي أو األجهزة
الطبية.
وقال بيل شيهي ،مدير برنامج اآللية املدرعة املتعددة
األغراض لدى رشكة  ،BAE Systemsإن “دخول هذه
املرحلة من برنامج اآللية املدرعة املتعددة األغراض
يشكل مصدر سعادة بالنسبة لنا حيث يضع القوات
عىل مرمى حجر واحد من استخدام هذه اآللية
لتنفيذ املهام والعودة إىل القاعدة األم بكل سالم
وأمان .لقد خططنا طويال لهذه اللحظة ونحت عىل
أهبة االستعداد لنقل هذا املرحلة إىل املرحلة التالية”.
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شـــركة
Elettronica
تــزود وكالة
Eurofighter
بأحدث األنظمة
وقعت شركات Eurofighter
 Jagdflugzeug GmbHو EUROJET
 Turbo GmbHو NATO Eurofighter
& Tornado Management Agency
 )(NETMAمؤخرا عقودا مشتركة بقيمة 53,7
ماليين يورو من أجل دعم عملية تطوير الطائرة
المقاتلة  Eurofighter Typhoonعلى المدى الطويل.

وتصل مدة العقود ،التي تستهدف تطوير الطائرة
عىل املدى الطويل )Long-Term Evolution (LTE
وتطوير املحرك  ،EJ200إىل  19شهرا إجامال بالنسبة
للطائرة وتسعة شهور بالنسبة ألجزاء املحرك .وتهدف
الدراسة إىل تنفيذ التطوير العمليايت والتكنولوجي
للطائرة من أجل مواجهة التطور املستمر يف أشكال
التهديد والوصول إىل أعىل مستويات الكفاءة
والتشغيل طوال العمر االفرتايض املنتظر للطائرة حتى
عام .2050
ويف إطار هذا العقد تم تخصيص جزء رئييس منه
للدراسة التي تهدف إىل تحديث النظام الربيتوري
الفرعي للمساعدات الدفاعية Praetorian
 )Defensive Aids Sub System (DASSومن
املقرر أن تتعاون رشكة  )Elettronica (ELTمع
بقية رشكائها اآلخرين املشاركني يف النظام املذكور
من أجل استنباط نظام جديد يقوم عىل أحدث
التطورات التكنولوجية وأنظمة التطوير الهنديس
املتقدمة .ويعترب النظام الربيتوري الفرعي نظام
الحرب اإللكرتونية الذي يعتمد عىل الحامية الذاتية
والذي تتوىل رشكة  Elettronicaفيه مسؤولية تصميم
األجزاء الهجومية اإللكرتونية.

ويؤمن النظام الربيتوري الفرعي للمساعدات
الدفاعية ( )DASSالذي جرى تركيبه عىل الطائرة
 Eurofighter Typhoonحاليا الحامية الالزمة ضد
الصواريج جو – جو وأرض-جو عن طريق طريق
مراقبة البيئة العملياتية والتعامل معها .ويضم النظام
أساليب الدعم اإللكرتوين والتحذير ضد الصواريخ
واألساليب اإللكرتونية املجوقلة املضادة ورشاك الرادار
الخداعية املقطورة لرصد وتقييم ومواجهة التهديدات
عىل أبعد مسافة ممكنة .وقد تم تصميم النظام
بالتعاون الوثيق مع رشيك الكونسورتيوم األورويب
املسؤول عن النظام الربيتوري الفرعي للمساعدات
الدفاعية ( ،)DASSودخل النظام املرحلة الثالثة من
تطويره ويخضع حاليا لربنامج “تعزيز النظام الفرعي”
 DASS Enhancement programmeالحيوي
بهدف تأمني الحامية الالزمة أثناء الحرب اإللكرتونية
ضد تهديدات الجيل الجديد من الرادارات .وقد أثبت
النظام الربيتوري كفاءته العملية يف عدد كبري من
العمليات ،ويخضع النظام حاليا لسلسلة من أعامل
التطوير املستمر ،ويحظى بدعم رشكة Elettronica
 )(ELTوبقية رشكائها األوروبيني املشاركني يف النظام
عرب القوات املسلحة التي تستخدم الطائرة Typhoon

وقال هريمان كالسني ،الرئيس التنفيذي لرشكة
 ،Eurofighterإن “هذه العقود متثل خطوة عمالقة
بالنسبة لصياغة مستقبل الطائرة Eurofighter
 Typhoonالتي ستواصل الحفاظ عىل مركزها
كواحدة من أهم الطائرات يف بيئة العمليات مستقبال.
ونحن نتطلع للعمل مع رشكائنا الرئيسيني من أجل
تحديد احتياجات الطائرة خالل العقدين القادمني”.
ورصح الفريق سالفيسرتوين ،مدير عام (،)NETMA
ب “أننا سعداء بفتح صفحة جديدة يف عملية تطوير
الطائرة  Eurofighter Typhoonومن املنتظر أن
تضع عقود التطوير عىل املدى الطويل ( )LTEخارطة
طريق واضحة ملستقبل الطائرة مبا يجعلها متطورة مبا
يكفي ملواكبة العرص خالل العقود القادمة”.
وقال كالسني إنه عندما ننظر إىل برنامج الطائرة
“تايفون” نجد أننا “نجحنا يف تسليم  558طائرة
سجلت أكرث من  550,000ساعة طريان .أما عىل
الجانب العمليايت فنجد أن تحديث مرشوع
 Centurionالتابع لسالح الجو املليك الربيطاين
يسري عىل قدم وساق من أجل تأمني اإلمكانيات
الالزمة للطائرة  Panavia Tornadoالتي أحيلت إىل
التقاعد .ويشمل الربنامج دمج الصاروخني جو  -أرض
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 Brimstone 2و  Storm Shadowمن إنتاج رشكة
 MBDAوالصاروخ جو – جو  ،Meteorوتعد تلك
األسلحة مهمة السيام بعد أن أثبتت كفاءتها القتالية
يف مسارح العمليات املختلفة وحققت نتائج جيدة”.
وتساهم عمليات النظام الربيتوري الفرعي
للمساعدات الدفاعية ( )DASSيف تعزيز قدرات
الطائرة وتطوير املهام العملياتية والحيوية امللحة.
ومتثل عقود التطوير عىل املدى الطويل ( )LTEفرصة
كبرية ،وميكنها أن تكون مبثابة “جرس تكنولوجي”
لعملية التطوير القادمة للجيل السادس من الطائرة
املقاتلة النفاثة .وستؤمن رشكة  Elettronicaالدعم
الالزم لهذا الربنامج االسرتاتيجي عن طريق تسخري
الخربات التي اكتسبتها عىل مدار أكرث من  70عاما
والتي أمنت لها مركز الصدارة العاملية يف مجال الحرب
اإللكرتونية.
بحث مجاالت التكنولوجيا
المتقدمة
تصميم نظام املهام :متتلك الطائرة Eurofighter
 Typhoonبالفعل واحدا من أكرث أنظمة الحرب
اإللكرتونية تقدما ،وتايت دراسة التطوير عىل

املدى الطويل  LTE studyلتعزز هذا النظام عن
طريق دعم عملية إنتاج وبث واستخدام كميات
متزايدة من املعلومات الرقمية سواء عىل منت
الطائرة (عن طريق أنظمة االستشعار املتعددة
األطياف املتقدمة) أو خارجها (عن طريق وصالت
املعلومات التكتيكية الفائقة األداء) ،فيام ستظل
الطائرة محافظة عىل قدرتها الفائقة عىل مواجهة
التهديدات الجديدة والناشئة مثل الحرب السربانية
(اإللكرتونية) .وهذا من شأنه أن املحافظة عىل
قدرة الطائرة  Eurofighterعىل العمل يف بيئات
التشغيل املستقبلية املحفوفة باملخاطر.
النظام الربيتوري الفرعي للمساعدات الدفاعية
( :)DASSعند بحث املتطلبات املستقبلية
املحتملة للنظام الربيتوري الفرعي للمساعدات
الدفاعية حتى عام  2050فإن من شأن هذا النظام
أن ميكن الطائرة  Typhoonمن مواكبة املتطلبات
الجديدة بوترية أرسع وأسهل وأقل تكلفة ملواجهة
التهديدات الجديدة والناشئة مبجرد ظهورها.
التواصل بني اإلنسان واآللة :تحديث الشاشات
ومفاتيح التحكم داخل مقصورة القيادة ،وهو ما
يساهم يف تنفيذ مهام أكرث إلحاحا يف املستقبل،

مع الحفاظ عىل قدرة الطائرة عىل العمل بصورة
متوافقة متاما مع بقية العنارص القتالية املشرتكة
سواء يف الجو أو البحر أو الرب.
املرونة التشغيلية :تطبيق أساليب جديدة متعقلة
بالقوة والتربيد وتسهيل عملية دمج األسلحة
املتقدمة ،ومن ثم إنتاد فئات أكرث مرونة وقدرة
عىل التخزين.
أداء املحرك :فيام يتعلق باملحرك  ،EJ200ينصب
الرتكيز عىل أربعة مجاالت رئيسية ،هي زيادة
عزم املحرك ومداه وقدرته عىل العمل بعد إطالة
عمر أجزائه ،وقدرة املحرك عىل الطريان املتواصل
باإلضافة إىل تعزيز أنظمة التحكم.
ورصح كليمنز ليندن ،الرئيس التنفيذي لرشكة
 ،EUROJETبأن “باإلضافة إىل وسائل متديد
العمر االفرتايض للطائرة ووضع اسرتاتيجية
مستقبلية للصيانة استنادا إىل الخربات الفنية
العملية ،فإن عقود التطوير عىل املدى الطويل
 LTEتعترب الخطوة األوىل نحو متكني الطائرة
 Eurofighterمن الحفاظ عىل قوتها القتالية
واستغاللها إىل أقىص حد خالل النصف األول من
القرن الحادي والعرشين”.
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الدور اإلنساني والتنموي لدولة االمارات في
اليمن :موقف ثابت وروابط تاريخية عميقة

تأتي دولة اإلمارات في مقدمة الدول الداعمة لليمن إنسانياً وإنمائياً  ،وذلك من
منطلق حرصها على ضمان أمنه واستقراره ،ومساعدته على تجاوز التحديات الصعبة
التي يواجهها على المستويات المختلفة.
ومنذ اإلعالن عن عملية “إعادة األمل” التي
منطلقات وأهداف دعم
أطلقها التحالف العريب الستعادة الرشعية يف
اإلمارات اإلنساني لليمن
اليمن يف شهر إبريل من عام 2015؛ أيدت
اإلمارات هذه العملية وساندتها ،ومل تتوقف ينطلق الدعم اإلمارايت لليمن الشقيق من عدة مبادئ
منذ ذلك الوقت عن إطالق املبادرات اإلنسانية ،وأسس ،لعل أبرزها:
التي تستهدف تخفيف معاناة الشعب اليمني - 1 ،مبادئ اإلمارات الثابتة يف نرصة الحق ،والدفاع
فضالً عن إقامة الكثري من املرشوعات التنموية عنه ،والتي أرىس دعامئها املغفور له الشيخ زايد بن
والخدمية التي تضع اليمن عىل طريق البناء سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،وواصلها بكل
إخالص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
واإلعامر والتنمية والتطور.

نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،وهي املبادئ التي
جعلت من اإلمارات ،بشهادة التاريخ ،خري سند وداعم
لِألشقاء واألصدقاء حول العامل .فالشيخ زايد  ،طيب
الله ثراه ،كان حريصاً عىل أمن اليمن واستقراره ،ففي
ديسمرب  ،1986توجه إىل اليمن ،وبالتحديد إىل مأرب،
لتدشني مرشوع إعادة إحياء سد مأرب ،مبا يحمله من
دالالت تاريخية ومصالح إمنائية .ومل تقترص مشاريع
الشيخ زايد يف اليمن عند إعادة بناء سد مأرب بل
سبقت ذلك املرشوع برامج دعم عديدة ،ولحقته
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مشاريع دعم أخرى كثرية ،ضمن سياسة تواصلت
بعد رحيل الشيخ زايد طيب الله ثراه ،حيث تعمل
اإلمارات اآلن عىل تقديم أنواع الدعم كافة لليمن،
اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وعسكرياً؛ من أجل إعادة
األمن واالستقرار إليه .وقد أعاد صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة عرب خالل استقباله
يف مجلس قرص البحر ،يف الخامس عرش من يوليو
 ،2019معايل سلطان الربكاين رئيس مجلس النواب
يف الجمهورية اليمنية الشقيقة ،التأكيد عىل نهج
دولة اإلمارات الثابت يف دعم اليمن واالستجابة
لتطلعات شعبه الشقيق يف التنمية واالستقرار حيث
أكد سموه أن «الحفاظ عىل أمن اليمن واستقراره
ودعم شعبه الشقيق ومساندته يف مختلف الظروف،
يع ّد من الثوابت الراسخة لدولة اإلمارات العربية
املتحدة منذ عهد املغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان ،طيب الله ثراه» .وشدد سموه عىل «سعي
دولة اإلمارات إىل أن يعم السلم عىل كامل الرتاب
اليمني ،وعودة مؤسسات الرشعية إىل مامرسة عملها
يف أجواء يسودها األمن واالستقرار».
 - 2االلتزام األخالقي من خالل التحرك لتخفيف
معاناة الشعب اليمني الشقيق ،وخاصة يف
املحافظات واملدن اليمنية التي تعاين تدهورا ً يف
الظروف املعيشية وشحاً يف مواد اإلغاثة ،وهو العمل
الذي ال يقل أهمية عن مشاركة القوات املسلحة
اإلماراتية الباسلة يف الجهد العسكري يف إطار
التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية،
لتحرير املحافظات من سيطرة ميليشيات الحويث
اإلرهابية ،وفك الحصار عن املحافظات اليمنية التي
تتعرض يومياً لقصف عشوايئ مستمر يستهدف
املدنيني .لذا كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة من
أوائل الدول التي سارعت إىل إغاثة اليمن ومساعدته
يف محنته ،وتقديم أوجه الدعم املختلفة له ،من أجل
تحقيق آماله وطموحاته للبناء والتنمية واالستقرار
ضمن رؤية متكاملة تتحرك عىل مسارات متوازنة
تنموية واقتصادية وسياسية واجتامعية وإنسانية.
 - 3دعم أمن اليمن واستقراره الشامل ،حيث تتبنى
اإلمارات رؤية شاملة لألوضاع يف اليمن ،تنطلق من
الرتابط بني ما هو إنساين وسيايس وأمني وعسكري
واقتصادي وتنموي ،فليك يتحقق األمن واالستقرار
الشامل يف اليمن ،فإن هناك رضورة للتحرك بشكل
متوازي نحو مواجهة التحديات اإلنسانية وتحقيق
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تسعى إىل استغالل األوضاع الصعبة يف تجنيد
اليمنيني لالنضامم إليها.
طبيعة الدور اإلنساني
لإلمارات في اليمن

التنمية الشاملة وتحسني حياة الشعب اليمني،
ومساعدة االقتصاد اليمني عىل تجاوز التحديات
التي تواجهه .ولهذا سارعت اإلمارات إىل االستجابة
لنداء الضمري والواجب ،وسريت قوافل الخري

ملساعدة املحتاجني يف ظل عملية إعادة األمل .يف
الوقت ذاته ،فإن الدور اإلنساين الفاعل الذي تقوم
به اإلمارات يصب يف صالح دعم األمن واالستقرار،
حيث يف ّوت الفرصة عىل التنظيامت املتطرفة التي

تأيت دولة اإلمارات يف مقدمة الدول الداعمة لليمن،
فوفقاً للتقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية والتعاون
الدويل يف شهر يوليو  ،2019فقد قدمت  20.57مليار
درهم إمارايت ( 5.59مليار دوالر أمرييك) خالل الفرتة
منذ إبريل  2015حتى يونيو  ،2019وتم تخصيص
ثلثي هذه املساعدات للمرشوعات التنموية ،واستفاد
من إجاميل الدعم اإلمارايت  17.2مليون ميني يتوزَّعون
عىل  12محافظة.
واستحوذ دعم الربامج العامة عىل  %53من حجم
املساعدات اإلماراتية لليمن مبا يعادل  10مليارات
و 800ألف درهم إمارايت ( 2.95مليار دوالر أمرييك).
ومن بني املستفيدين  11,2مليون طفل و 3,3ماليني
امرأة .ويف إطار هذه املساعدات تلقى  11,4مليون
ميني العالج الطبي ،فضالً عن مساعدات شملت أدوية
ومستلزمات طبية وتأهيل املستشفيات .وتلقى 16,3
مليوناً مساعدات غذائية و  1,8مليون طفل وطفلة
دعامً تربوياً وتعليمياً .ومتت إعادة تأهيل وتشغيل 3
مطارات و 3موانئ بحرية يف عدن واملكال وسقطرى.
وحظيت محافظة الحديدة باهتامم كبري من حصة
الدعم اإلنساين واإلمنايئ لليمن ،حيث أوضحت وزارة
الخارجية والتعاون الدويل يف تقريرها أن  2.051مليار
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درهم إمارايت ( 557.6مليون دوالر أمرييك) كان حجم
املساعدات اإلماراتية املقدمة ملحافظة الحديدة من
يونيو  2018إىل يونيو  .2019وكانت املناطق املحررة
يف محافظة الحديدة تعاين من نقص حاد يف املواد
الطبية والغذائية عقب تحريرها ،حيث تولت دولة
االمارات ،عرب ذراعها اإلنسانية ،هيئة الهالل األحمر،
تطبيع األوضاع من كافة النواحي ضمن املشاريع
طويلة األجل لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
الدور اإلنساين اإلمارايت يف اليمن ،يتسم بالشمول،
وال يقترص فقط عىل تقديم املساعدات من أغذية
وأدوية ،وإمنا ينرصف أيضاً إىل مساعدة اليمن يف
إعادة بناء وإعامر ما خلفته الحرب هناك ،ضمن
رؤية متكاملة تتحرك عىل مسارات متوازنة تنموية
واقتصادية وسياسية واجتامعية وإنسانية .وميكن
القول يف هذا السياق أن دور اإلمارات اإلنساين يف
اليمن يستهدف اآليت:
 - 1االستجابة العاجلة لالحتياجات اإلنسانية للشعب
اليمني ،من املواد الغذائية وغري الغذائية ومواد
اإليواء واألدوية ،حيث قامت اإلمارات بـبناء جرس
جوي وبحري لغرض نقل املساعدات اإلغاثية واملواد
الغذائية املتعددة عرب بادرة إنسانية ليس لها مثيل يف
العامل .وكان لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،برضورة
العمل عىل توفري املطالب الرضورية من األغذية
واألدوية للمترضرين يف مناطق املواجهات عظيم
األثر يف تخفيف معاناة الشعب اليمني خالل الفرتة
املاضية ،وما تزال اإلمارات تواصل جهودها يف هذا
الشأن حتى وقتنا الراهن.
 - 2إعادة تأهيل الكثري من املؤسسات واملرافق التي
دمرتها ميليشيا الحويث اإلرهابية ،وكان لهذا الجانب
أكرب األثر يف عودة االستقرار إىل العديد من املناطق
يف اليمن ،حيث أسهمت اإلمارات يف توفري الخدمات
األساسية للمدن املترضرة بهدف عودة النازحني إىل
ديارهم وحصولهم عىل الخدمات األساسية من كهرباء
وماء وصحة وتعليم.
 - 3املساهمة يف إعادة إعامر البنى التحتية اليمنية
التي دمرتها رضبات الحوثيني ،وخاصة يف قطاعات
الصحة والتعليم والكهرباء واملياه ،باعتبارها من
القطاعات الرئيسية املهمة للشعب اليمني.
 - 4االستجابة لتطلعات الشعب اليمني يف البناء
والتنمية ،وهذا يتضح من حجم املرشوعات التنموية
التي مولتها اإلمارات خالل السنوات األربع املاضية

يف القطاعات الرئيسية التي تخدم الشعب اليمني،
فقد خصصت اإلمارات ثلثي املساعدات التي قدمتها
لليمن الفرتة منذ إبريل  2015حتى يونيو 2019
للمرشوعات التنموية ،وهذا إمنا يعكس حرصها عىل
تحقيق تطلعاته الشعب اليمني املرشوعة يف التنمية
الشاملة واملستدامة يف جميع أنحاء البالد.
مؤسسات اإلمارات اإلنسانية
الداعمة لليمن
لعل أهم ما مييز الدور اإلنساين لإلمارات يف
اليمن أنه عمل مؤسيس ،حيث تشارك
مختلف مؤسسات الدولة اإلنسانية
والخريية اإلماراتية يف دعم
اليمن ،كهيئة الهالل
األحمر اإلمارايت،
و مؤ سسة
خليفة بن
زايد آل نهيان
لألعامل اإلنسانية،
ومؤسسة محمد بن راشد
آل مكتوم لألعامل الخريية
واإلنسانية ،بجانب مؤسسات زايد
بن سلطان آل نهيان لألعامل الخريية
واإلنسانية ،ومؤسسة سلطان بن خليفة آل
نهيان اإلنسانية والعلمية ،وسقيا اإلمارات ،والرحمة
لألعامل الخريية ،وبيت الشارقة الخريي ،وغريها من
مؤسسات وجمعيات الدولة اإلنسانية.
وتتحرك هيئة الهالل األحمر عىل الساحة
اليمنية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،وأوامر
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
عهد أبو ظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة،
ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل
الحاكم يف املنطقة الغربية رئيس الهيئة ،وذلك من
خالل عدد من املحاور التي تلبي احتياجات كل
مرحلة عىل حدة ،وبناء عىل خطط الطوارئ التي
وضعت بعناية ملواكب كافة املستجدات عىل
الساحة اليمنية و التعامل معها مبا يقتضيه
واقع الحال و طبيعة األوضاع اإلنسانية
ومتطلبات املترضرين العاجلة و امللحة .
وال شك يف أن الدور الذي قامت ،وما تزال،
به هيئة الهالل األحمر اإلماراتية ،ال يخفى

عىل أحد ،فقد كثفت الهيئة جهودها اإلغاثية
والتنموية باملحافظات واملدن اليمنية يف
إطار الدور اإلنساين الفاعل الذي تقوم
به للتخفيف من معاناة األشقاء.
ودشنت الهيئة العديد
املرشوعات
من
يف قطاعات
مختلفة
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بهدف تحسني الخدمات األساسية التي يحتاجها
املواطن اليمني ،خاصة املياه التي تعد رشيان الحياة،
حيث وضعت الهيئة خطة لصيانة وتأهيل العديد من
آبار املياه وإنشاء العديد من السدود لتوفري املياه
للسكان .كام قامت هيئة الهالل األحمر بتشغيل
عدد من مولدات الكهرباء يف بعض املناطق اليمنية
وذلك من أجل اإلسهام يف حل املشكالت التي يعانيها
وتخفيفاً من معاناة املواطنني يف فصل الصيف الذي
تزداد فيه درجة الحرارة إىل أكرث من  40درجة مئوية.
ومبناسبة عام التسامح  2019قدمت هيئة الهالل
األحمر اإلمارايت ،حزمة مساعدات للشعب اليمني،
تضمنت مشاريع تعليمية وصحية وسالالً غذائية.
وافتتحت الهيئة هذا العام سبعة مشاريع جديدة غذائية عىل طالب محو األمية مبديرية حجر إحدى حتى اآلن.
يف مجال التعليم األسايس والثانوي يف الساحل الغريب مديريات محافظة حرضموت ،التي يعاين سكانها فيام نفذت مؤسسة خليفة لألعامل اإلنسانية ،عدة
لليمن ،يف إطار حزمة مشاريع تشمل مختلف أوضاعاً اقتصادية صعبة ،وذلك للتخفيف من مبادرات تجاه اليمن الشقيق ،حيث أرسلت عرشات
املجاالت اإلنسانية والخدمية والتنموية واالقتصادية ،معاناتهم وتحسني ظروفهم املعيشية ،ويف إطار الدعم من طائرات الشحن والسفن والبواخر التي تحمل
يف قرى ومدن ومديريات محافظتي تعز والحديدة الذي تقدمه دولة اإلمارات ملساعدة األشقاء يف اليمن آالف األطنان من املواد اإلغاثية للشعب اليمني.
الواقعة عىل امتداد الساحل الغريب ويف عموم تزامناً مع عام التسامح  ،2019التي أطلقتها الهيئة وكان للمؤسسة دور متميز يف إغاثة الشعب اليمني
وتضمن توزيع  100سلة استفاد منها  500طالب من يف جزيرة سقطرى ،وأرسلت آالف األطنان من املواد
املحافظات اليمنية املحررة.
كام سيرّ ت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت يف شهر يناير طالب محو األمية مبديرية حجر.
الغذائية ملساعدة السكان املترضرين من إعصار
 2019قوافل غذائية وإغاثية إىل املناطق النائية ويف شهر يوليو من العام  2019دشنت هيئة الهالل “تشاباال” .وأسهمت املؤسسة يف إعادة تأهيل العديد
وأماكن وجود البدو الرحل ومراكز الغسيل الكلوي األحمر اإلمارايت وحدة متكاملة لضخ املياه تعمل من املنشآت ،مثل مطار سقطرى الدويل ،وميناء
يف عدد من مديريات محافظة شبوة ،شملت مركز بالطاقة الشمسية يف منطقتي رضا ومعربه مبديرية سقطرى ،إضافة إىل دعم القطاع الصحي والتعليمي
تأهيل ورعاية املعاقني ووحدة األورام الرسطانية .وتم نصاب يف شبوة ،كام ز ّودت مستشفى النرص مبحافظة والقطاع السميك والزراعي ،وأعامل ترميم املساجد
توزيع  1272سلة غذائية استفاد منها  7709أفراد .الضالع بـ 295أسطوانة أوكسجني للمرة الثالثة خالل واملدارس والكليات والجامعات .كام تبنت املؤسسة
ووزعت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت مساعدات العام الحايل ،ليصل العدد اإلجاميل إىل  655أسطوانة تأمني عرشات املنح الدراسية لطلبة وطالبات من
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واملشاركة يف جهود اإلغاثة اإلنسانية العاجلة،
ووزعت املواد الغذائية عىل شكل طرود غذائية لألرس
املستفيدة التي بلغ عددها عرشات اآلالف من األرس
اليمنية.
ويف العام  ،2017أطلقت “مؤسسة محمد بن راشد
آل مكتوم للمعرفة” ،ضمن مبادرة مؤسسة محمد
بن راشد العاملية “أمة تقرأ” ،مرشوع  1000كتاب
لكل مكتبة يف محافظة مأرب يف اليمن ،بالتعاون
مع فرع الهيئة العامة للكتاب اليمنية ،مبناسبة اليوم
العاملي للكتاب ،الذي يصادف  23أبريل من كل عام،
ويستهدف هذا املرشوع تزويد مكتبات املحافظات
اليمنية املحررة بـ 100ألف كتاب يف مختلف مجاالت
املعرفة.

جزيرة سقطرى للدراسة يف الجامعات اإلماراتية .كام تبلغ  100مليون دوالر وذلك يف إطار استمرار برامج
أطلقت املؤسسة وبالتنسيق مع مكتب وزارة الرتبية دعم قطاع الطاقة الكهربائية التي تنفذها دولة
مبادرات أم اإلمارات لدعم
والتعليم يف سقطرى ،مرشوع استقبال  17000طالب اإلمارات بهدف تغطية احتياجات املحافظة طوال
األطفال والمرأة في اليمن
وطالبة موزعني عىل  86مدرسة ،وذلك ضمن األهداف العام ،وتبذل الكثري من الجهود لتذليل املصاعب
اإلنسانية التي تقدمها دولة اإلمارات من أجل تعزيز اللوجستية ،مثل العمل لتكوين وتدريب كادر ميني تويل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد
عىل أعامل تشغيل وصيانة املحطة ،التي يعد محركها النسايئ العام رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة
دور التعليم وتحسني منشآته.
كام واصلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل من أكرب مولدات الطاقة يف العامل ،ومن املتوقع تشغيل الرئيسة األعىل ملؤسسة التنمية األرسية(أم اإلمارات)
اإلنسانية ،جهودها يف دعم القطاع الريايض بأرخبيل وإدارة وصيانة املحطة وستسلم للجانب اليمني يف اهتامماً متزايدا ً بدعم املرأة واألطفال يف اليمن ،حيث
سقطرى ،وتنشيط الحركة الرياضية يف املحافظة أكتوبر .2019
رعت سموها يف عام  2015مبادرة نوعية لتحسني
مبشاركة  17نادياً رياضياً من مختلف مديريات فيام قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم خدمات األمومة والطفولة يف اليمن ،تتضمن توفري
األرخبيل ،إضافة إىل دعم الفرق واألندية ،وأيضاً لألعامل الخريية واإلنسانية العديد من املواد الغذائية الدعم الالزم لـ  15مرشوعا يف عدن واملحافظات
البنية التحتية من مالعب ،وغريه من تجهيزات فنية اإلغاثية  ،وتشمل مئات األطنان من املواد الغذائية املجاورة ،تشمل املجاالت الصحية والتعليمية
أخرى .كام مولت املؤسسة تنفيذ أعامل محطة كهرباء األساسية ،وتم شحن هذه املواد اإلغاثية عن طريق واالجتامعية واملياه والكهرباء والطاقة إىل جانب دعم
مبحافظة عدن بقدرة “ 120ميجاوات” بكلفة تقديرية البحر لإلرساع يف توزيعها ووصولها للمحتاجني املرأة وتأهيل ذوي اإلعاقة وتحسني خدمات املأوى
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يف املناطق النائية ،ومنها دعم مركزي التواهي للوالدة
وكريرت للنساء وكلية علوم املجتمع واملعهد التجاري يف
خور مكرس واملعهد املهني الصناعي إضافة إىل إطالق
هيئة الهالل األحمر اإلمارايت أكرب حملة إلغاثة 10

ملف العدد
واملعهد التجاري لتعزيز قدرات املرأة يف خور مكرس
واملعهد املهني الصناعي .ويف مجال تأهيل املعاقني
تشمل املبادرة دعم جمعية أطفال التوحد وجمعية
التدخل املبكر للمعاقني إىل جانب جمعية املعاقني
ذهنياً وجمعية الصم والبكم .ويف املجال االجتامعي
تستهدف املبادرة تعزيز قدرات املرأة اليمنية من
خالل دعم جمعية املرأة الساحلية وجمعية األرس
املنتجة وجمعية الخياطة والخدمات التنموية .ويف
مجال الخدمات الرضورية عملت املبادرة عىل تحسني
خدمات املياه والكهرباء من خالل توفري املياه لقريتي
قعوة ومشهور ،حيث تم حفر آبار مع توصيل شبكة
املياه للقريتني وتوفري الطاقة البديلة عرب األلواح
الشمسية .ويف محور آخر تعمل املبادرة عىل تحسني
الخدمات اإليوائية يف املناطق النائية والتجمعات
السكانية املتنقلة ودعم عملية استقرار األرس والبدو
الرحل .ووجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك
هيئة الهالل األحمر برسعة تنفيذ هذه املشاريع التي
من شأنها أن توفر الرعاية الالزمة للمرأة واألطفال
وتخفف من معاناتهم التي تفاقمت بسبب األوضاع
اإلنسانية الصعبة يف اليمن.
وال شك يف أن دعم سمو الشيخة فاطمة للمرأة
واألطفال يف اليمن إمنا تجسد القيم واملعاين التي
تسعى سموها  ،ويف مقدمتها تحسني ظروف األطفال
والنساء يف مناطق األزمات والرصاعات املختلفة.
مبادرات اإلمارات اإلنسانية لتخفيف معاناة الشعب
اليمني
دشنت اإلمارات منذ انطالق عاصفة الحزم يف مارس
 2015وحتى يوليو من العام  2019العديد من
املبادرات اإلنسانية ،التي تستهدف تخفيف معاناة
الشعب اليمني من ناحية ،ومساعدته عىل بدء جهود
التنمية واإلعامر من ناحية ثانية ،ومتثلت أهم هذه
املبادرات فيام ييل:
* تسيري جرس مساعدات جوي وبحري للشعب
اليمني :بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،أمر
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة،
يف شهر يونيو من العام  ،2015وبعد ثالثة أشهر من
ماليني مترضر ميني.
بدء عملية عاصفة الحزم ،بتقديم مساعدات غذائية
ففي املجال الصحي تشمل مبادرة “أم اإلمارات” دعم وطبية عاجلة للشعب اليمني الشقيق والذي يعاين
مركز التواهي للوالدة ومركز كريرت للنساء .ويف املجال من نقص حاد يف الغذاء والدواء .ومنذ ذلك التاريخ،
التعليمي استهدفت املبادرة دعم كلية علوم املجتمع وتنطلق رحالت الجرس لنقل هذه املساعدات .وتولت

75

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل اإلنسانية
اإلرشاف عىل تنفيذ هذه املبادرة اإلنسانية النبيلة،
خاصة أن لها باع طويلة وخربة مرتاكمة يف تقديم
املساعدات يف مختلف دول العامل والتي تتعرض
لكوارث وأزمات ،وسبق لها تقديم مساعدات عديدة
إىل اليمن الشقيق ،األمر الذي ساعدها عىل رسعة
إيصال املساعدات للمحتاجني يف أرسع وقت ممكن
واالستفادة منها يف تخفيف معاناتهم اإلنسانية يف
هذه الظروف الصعبة.
* مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس دولة االمارات ،حفظه الله ،بتكفّل هيئة
الهالل األحمر بعالج  1500جريح ميني ممن تأثروا
من جراء الحرب اليمنية ،فهذه املبادرة تأيت انطالقاً
من مشاعر األخوة تجاه الشعب اليمني الشقيق،
وحرص سموه عىل تخفيف معاناة املرىض واملصابني يف
الظروف الصعبة التي مير بها الشعب اليمني الشقيق،
خصوصاً أن املستشفيات اليمنية التي استهدفت من
قبل الحوثيني مل تعد قادرة عىل استيعاب املرىض
واملصابني ،ولذا جاءت مبادرة اإلمارات بتقديم العالج
لهم.
* حملة “عونك يا مين” :بنا ًء عىل توجيهات 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 ،وأوامر صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد

األعىل للقوات املسلحة ،حفظه الله ،أطلقت هيئة
«الهالل األحمر اإلمارايت» ،يف شهر أغسطس ،2015
حملة كربى ذات وجه إنساين ،تحت شعار “عونك يا
مين” تهدف إىل الوقوف إىل جانب الشعب اليمني،
ومد يد العون واملساعدة له؛ لتمكينه من التغلب عىل
األوضاع الصعبة التي يعيشها بسبب األزمة التي متر
بها بالده .والقت هذه الحملة تجاوباً كبريا ً من هيئات
املجتمع واألفراد املحسنني ورجال األعامل ،وقال سمو
الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ،ممثل الحاكم يف
املنطقة الغربية ،رئيس هيئة الهالل األحمر»: ،إن
الحملة تجسد اهتامم دولة اإلمارات قيادة وشعباً
بالظروف اإلنسانية التي يشهدها اليمن بجانب
تجسيدها متانة العالقات األخوية والروابط األزلية
التي تجمع بني الشعبني الشقيقني اإلمارايت واليمني».

*مبادرة «إمداد» لتوفري االحتياجات الغذائية :أطلقت
اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية
يف شهر نوفمرب  2018مبادرة «إمداد» ،بالتعاون مع
برنامج الغذاء العاملي واملنظامت الدولية األخرى،
وذلك بهدف توفري االحتياجات الغذائية لـ12 - 10
مليون ميني ،وهي الفئة األكرث ترضرا ً ،ومنهم أكرث من
مليوين طفل ،بحيث تغطي املبادرة مستلزماتهم من
املواد األساسية ،السيام القمح ملدة تصل إىل أربعة
أشهر .وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدويل،
معايل ريم بنت إبراهيم الهاشمي :إن “املبادرة تأيت
انطالقاً من الحرص عىل مواجهة الظروف اإلنسانية
الصعبة التي يعيشها اليمنيون ،حيث نأمل أن تسهم
هذه املبادرة يف تحسني الحياة املعيشية لليمنيني،
كونها تغطي أكرث من ثلث سكان اليمن ،وستوفر
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املستلزمات الغذائية املك ّونة من خمس مواد أساسية
أبرزها القمح ،لفرتة زمنية تصل إىل أربعة أشهر”.
وأكدت أن املبادرة ستشمل كل املناطق اليمنية ،حيث
تستهدف اإلنسان اليمني بعيدا ً عن أي حسابات
أخرى ،وستعطى األولوية للفئات األكرث ترضرا ً من
الجوع ،خصوصاً األطفال الذين يعانون سوء التغذية،
واألطفال دون سن الخامسة ،وأطفال املدارس،
والنساء الحوامل واملرضعات واملعيالت ألرسه ّن،
وكبار الس ّن واملرىض .ودعت ريم الهاشمي ،املنظامت
الدولية كافة ،إىل املشاركة يف هذه املبادرة اإلنسانية،
الهادفة إىل محاربة الجوع يف اليمن ،كام شدّدت
عىل أن اإلمارات والسعودية لطاملا كانتا ملتزمتني
مبساعدة الشعب اليمني ،والتخفيف من املعاناة
اإلنسانية التي يرزح تحتها ،حيث تواصالن مبادراتهام
وبرامجهام الهادفة إىل ضامن إبعاد شبح املجاعة عن

ملف العدد
إىل أنها جسدت نظرة اإلمارات الشمولية الحتياجات
الساحة اليمنية من الدعم واملساندة .وتؤكد هذه
املبادرة اهتامم القيادة الرشيدة يف اإلمارات باألوضاع
اإلنسانية واالجتامعية واالقتصادية عىل الساحة
اليمنية ،وبظروف الشباب اليمني الذي يواجه
تحديات كبرية ،من أجل تحقيق حلمه وتطلعاته
إىل االستقرار والحياة الكرمية .وحظيت توجيهات
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
بتنظيم أعراس جامعية للشباب اليمني بتفاعل كبري
بني أوساط الجالية اليمنية يف اإلمارات ،حيث أكدوا
أنها لفتة إنسانية تغرس السعادة واألمل يف نفوس
الشباب اليمني ،يف وقت أكد دبلوماسيون ،وعدد من
أبناء الجالية اليمنية يف اإلمارات ،أن مبادرات صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،يف اليمن
“عطاء ال ينضب”.
* مبادرة لجمع األلعاب لصالح أطفال اليمن يف شهر
يوليو  :2019أصدرت سمو الشيخة فاطمة بنت
مبارك توجيهات إىل املجلس األعىل لألمومة والطفولة
بتنظيم مبادرة إنسانية لجمع األلعاب لصالح أطفال
اليمن ،وذلك تزامناً مع عام التسامح الذي أعلنه
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه الله” ،حيث قام املجلس األعىل
لألمومة والطفولة بتنظيم مرشوع لجمع األلعاب
التي يتربع بها األطفال يف دولة اإلمارات من خالل
وضع صندوق خشبي يف مراكز التسوق بجميع أنحاء
اإلمارات ،حيث سرتسل األلعاب التي سيتم التربع بها
إىل األطفال يف اليمن.
وتسعى اإلمارات إىل إدخال البهجة والرسور والفرحة
عىل أطفال اليمن ورسم البسمة عىل وجوههم من
خالل هذه املبادرة التي شهدت تجاوباً كبريا ً من
جانب مختلف فئات املجتمع ،حيث أقبل األطفال
املواطنون واملقيمون عىل التربع بسخاء بألعابهم
التي يشرتونها أو التي ميتلكونها إلهدائها إىل أشقائهم
يف اليمن بوضعها داخل صناديق خشبية يف مراكز
التسوق مبختلف إمارات الدولة.

اليمن .ودعت الهاشمي ،املجتمع الدويل إىل العمل
عىل ضامن إيصال املساعدات الغذائية ضمن مبادرة
“إمداد” إىل مستحقيها.
*مبادرة األعراس الجامعية :نظّمت هيئة الهالل
األحمر اإلمارايت يف شهر يونيو  2019العرس الجامعي
الرابع عرش عىل مستوى اليمن والرابع يف املكال
مبحافظة حرضموت لـ 200شاب وفتاة ،ضمن األعراس
الجامعية التي و ّجه بها صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد
مجاالت الدعم اإلنساني
األعىل للقوات املسلحة ،لدعم استقرار الشباب
واإلنمائي لليمن
اليمني ،والتي يستفيد من مرحلتها الثانية خالل عام
 2019آالف الشباب يف  11محافظة مينية .وتسهم شملت املساعدات اإلماراتية كافة القطاعات الحيوية
األعراس الجامعية يف تعزيز النسيج االجتامعي ومتتني يف اليمن ،مبا يف ذلك برامج الدعم الطارئ ،والجرس
الروابط العائلية ،وتدعم الجهود املبذولة لتحقيق الجوي والبحري إلغاثة املناطق املنكوبة بالحرب التي
األمن واالستقرار يف املحافظات اليمنية املحررة ،إضافة تشنها ميليشيا الحويث ،وحسب التقرير الصادر عن
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وزارة الخارجية والتعاون الدويل يف شهر يوليو ،2019
فقد استحوذ دعم الربامج العامة عىل  53%من حجم
املساعدات اإلماراتية لليمن مبا يعادل  10مليارات
و 800ألف درهم إمارايت ( 2.95مليار دوالر أمرييك)،
يف حني شكلت املساعدات الغذائية الطارئة واإلنسانية
 15%من حجم تلك املساعدات مبا يعادل  3مليارات
و 128ألف درهم ( 0.85مليار دوالر أمرييك) ،بينام
حصل قطاع الصحة عىل  %11من مجموع املساعدات
اإلماراتية يف اليمن مبا يزيد عىل ملياري درهم إمارايت
( 0.59مليار دوالر أمرييك) ،كام استحوذ دعم قطاع
الطاقة عىل ما نسبته  9%مبا يزيد عىل مليار ونصف
املليار درهم ( 0.48مليار دوالر أمرييك).
وال شك يف أن الدور اإلنساين الذي تقوم به اإلمارات يف
اليمن أسهم يف تطوير العديد من القطاعات الحيوية
التي تستهدف يف جوهرها تحسني أوضاع الشعب
اليمني ،وتتمثل هذه القطاعات فيام ييل:
 - 1املساعدات الغذائية :شكلت املساعدات الغذائية
الطارئة واإلنسانية  %15من حجم املساعدات مبا
يعادل  3مليارات و 128ألف درهم ( 0.85مليار دوالر
أمرييك) ،وقد تولت العديد من املؤسسات اإلماراتية
توزيع سالل غذائية عىل السكان يف املناطق الفقرية،
يف كافة أنحاء املناطق املحررة.
 - 2املجال الصحي :احتل دعم قطاع الصحة أولوية
بالنسبة لدولة اإلمارات ،حيث استنفرت هيئة الهالل
األحمر اإلمارايت جهودها منذ األيام األوىل لتحرير
عدن ،وذلك بوضع خطة شاملة تضمن عودة القطاع
الصحي للعمل بعد أن تعرض للتدمري جراء اجتياح
امليليشيا لعدن واملحافظات املجاورة .وساهمت
دولة اإلمارات يف منع حدوث فراغ صحي يف اليمن،
ودشنت العديد من املستشفيات واملراكز الصحية،
فضالً عن تقديم الدعم للمستشفيات عرب تزويدها
باألجهزة الطبية الحديثة وتويل تكاليف العمليات
الجراحية ،وبلغت حصة قطاع الصحة اليمني من
املساعدات اإلماراتية .%11
ومنذ انهيار األوضاع يف اليمن سارعت دولة اإلمارات
يف إرسال آالف األطنان من األدوية إىل مختلف
املحافظات اليمنية مبا فيها التي تخضع لسيطرة
ميليشيا الحويث ،وكانت هذه املساعدات إما تقدم
بشكل مبارش أو من قبل املنظامت الدولية العاملة يف
هذا املجال .وكانت هذه الجهود محل إشادة للعديد
من املنظامت املحلية والدولية ،وذلك ملا لها من اثر
كبري يف الحد من انتشار األوبئة واألمراض الفتاكة.

 - 3مجال التعليم :ساهمت جهود اإلمارات خالل
السنوات املاضية يف عودة العملية التعليمية اىل
وضعها السابق عقب تعرض معظم املدارس واملرافق
الرتبوية للتدمري من قبل ميليشيا الحويث .وتواصل
دولة اإلمارات دعم العملية التعليمية يف اليمن
مبجموعة من املشاريع الجديدة يف “عام التسامح”
 2019امتدادا ً لسلسلة املشاريع التي نفذتها يف
عام زايد  .2018يف هذا الصدد ،بدأت هيئة الهالل
األحمر اإلمارايت عام التسامح  2019،بإطالق سبعة
مشاريع جديدة يف مجال التعليم األسايس والثانوي
تليها سبعة أخرى يف قرى ومدن ومديريات محافظتي
تعز والحديدة عىل امتداد الساحل الغريب .وتتضمن
مشاريع التعليم الجديدة إعادة تأهيل مدارس الوحدة
مبنطقة السيمن وطارق بن زايد مبنطقة الشجرية
والفجر مبنطقة الطائف واالتحاد مبنطقة موزع والفتح
مبنطقة قطابا وعيل بن الفخر مبنطقة املتينة ومدرسة
الخري مبنطقة موشج يف الساحل الغريب.
وكانت دولة اإلمارات خالل عام زايد  ،2018نفذت
وأعادت تأهيل  36منشأة تعليمية ووزعت ما يربو
عىل  10اآلف حقيبة مدرسية و 10اآلف زي مدريس

وأعادت ما يقارب  24ألف طالب وطالبة إىل مدارسهم.
ومثن عدد من املسؤولني املحليني والشخصيات
االجتامعية يف الساحل الغريب الدعم اإلمارايت السخي
واملتواصل ألبناء الشعب اليمني والذي كان له الدور
األبرز يف تحسن ظروفهم املعيشية وإعادة تطبيع
الحياة يف مختلف مناطقهم.
 - 4قطاع الطاقة :عملت اإلمارات منذ انطالق
“عاصفة الحزم” عىل تقديم مساعدات عاجلة لقطاع
الكهرباء وإنعاش هذه الخدمة املترضرة جراء الحرب
وتقليل االنقطاعات املتكررة للتيار الكهربايئ التي
شهدتها املحافظات املحررة بوجه خاص ،حيث بلغ
إجاميل املساعدات املقدمة من قبل اإلمارات لقطاع
توليد الطاقة الكهربائية منذ اندالع األزمة أكرث من
مليار و 170مليون درهم .وتضمنت املساعدات
دفع النفقات التشغيلية لتوليد الطاقة الكهربائية
وخدمات اإلمداد الكهربايئ ،وإعادة بناء وصيانة
محطات الكهرباء ،وتوفري الوقود ملحطات ومولدات
الطاقة للتمكن من إنتاج الطاقة الالزمة لتشغيل
املستشفيات واملدارس واملباين العامة يف مختلف
أنحاء اليمن .وأسهمت املساعدات اإلماراتية بإعادة
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بناء وصيانة أكرث من  12محطة كهربائية يف معظم
املحافظات اليمنية املحررة ووفرت  635ميجاواط،
إىل جانب تحمل التكاليف التشغيلية وتوفري الوقود
والزيوت وقطع الغيار والتي أسهمت يف استمرار
الخدمة وإنتاج الطاقة الالزمة بشكل أفضل.
 - 5االهتامم باملوانئ واملطارات :أولت املساعدات

ملف العدد

املقدمة من اإلمارات أهمية للمطارات واملوانئ التي
ترضرت من الحرب ،وكخطوة أوىل من أجل إعادة
االستقرار وإنعاش التنمية يف املحافظات املحررة،
تبنت اإلمارات سلسلة من املشاريع التي استهدفت
تقديم الدعم واملساندة ملطارات :عدن الدويل والريان
يف املكال وسقطرى إلعادتها للعمل بكفاءة واستئناف

نشاطها بشكل طبيعي الستقبال املساعدات اإلغاثية
العاجلة خصوصاً مع األوضاع اإلنسانية الصعبة التي
يعيشها اليمن.
ومثلت إعادة تأهيل مطار عدن الدويل أحد
اإلنجازات الهامة يف وقت قيايس ،حيث متت إعادة
إعامر هذا الرشيان الحيوي الذي تعرض للتدمري
بشكل كبري جراء الحرب وسيطرة امليليشيات الحوثية
عليه ،حيث متت إعادة تأهيل مرافق املطار وتجهيز
صاالته وبرج املراقبة واملدارج ورفدها بالتجهيزات
واملعدات واآلليات الالزمة الستئناف نشاطه املالحي.
كام ساهمت املساعدات اإلماراتية يف كرس العزلة
التي فرضتها املليشيات الحوثية عىل أرخبيل سقطرى،
حيث أطلقت اإلمارات مرشوعاً متكامالً إلعادة تأهيل
وترميم مطار سقطرى الدويل وتجهيزه الستقبال
الرحالت املحلية والدولية وهو ما تعيشه املحافظة
اليوم بتيسري وصول املسافرين ومغادرتهم خصوصاً
املرىض الذين يعانون من أمراض مستعصية.
 - 6دعم قطاع الرياضة :كعادتها تسعى دولة
اإلمارات العربية املتحدة دامئاً إىل دعم وتعزيز فاعلية
وأداء القطاعات الهامة التي تعرضت ألرضار كبرية
بسبب الحرب الغاشمة التي شنتها املليشيات ،حيث
ساهمت يف تنفيذ أنشطة رياضية مختلفة وإعادة
تأهيل عدد من األندية الرياضية وتنظيم بطوالت
داخلية تعزز فيها الحركة الرياضية عىل مستوى
املحافظات ،وتقدم الدعم املستمر لرعاية عدد من
البطوالت يف عدن ولحج وأبني وشبوة وحرضموت
وسقطرى وتعز ،باإلضافة إىل دعم وتنشيط الرياضة
يف الكليات واملدارس بإقامة دوري لجميع املدارس
املستهدفة.
 - 7الخدمات االجتامعية :ساهمت دولة اإلمارات
منذ تحرير العاصمة املؤقتة عدن يف دعم العديد من
األنشطة املجتمعية واملشاريع الصغرية التي هدفت
من خاللها إىل رفع املعاناة عن كاهل املواطنني،
حيث دعمت عدد من املشاريع الصغرية ،باإلضافة
اىل اقامة وتنفيذ زواج جامعي ألكرث من ألفني عريس
يف مختلف املحافظات املحررة ،باإلضافة اىل فتح
مخابز خريية يف عدد من املحافظات ،ودعم األنشطة
املجتمعية مثل املهرجانات الثقافية والرتفيهية وترميم
املسارح وغريها.
يف ضوء ما سبق ،ميكن القول أن أهم ما مييز الدعم
اإلمارايت لليمن أنه يتسم بالشمول والتنوع بالشكل
الذي يستجيب الحتياجات الشعب اليمني ومتطلبات
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عملية التنمية وإعادة اإلعامر يف مختلف املحافظات
اليمنية؛ حيث تتض َّمن هذه املساعدات برامج إلعادة
االستقرار والتأهيل واإلعامر ،والعمل عىل تطوير
القطاعات األساسية املختلفة.
اإلمارات وتنسيق الجهود
اإلنسانية األممية والدولية
في اليمن
كان لإلمارات دور حيوي يف تنسيق الجهود اإلنسانية
التي تستهدف تخفيف معاناة الشعب اليمني
الشقيق ،وقدمت أوجه الدعم املختلفة للمنظامت
األممية يف هذا املجال سواء من خالل تقديم الدعم
املايل أو من خالل إبرام اتفاقيات تعاون أو مذكرات
تفاهم يف مجال العمل اإلنساين واإلغايث ،ويف هذا
ميكن اإلشارة إىل الجهود التالية:
*عربت اإلمارات خالل مؤمتر تعهدات املانحني
ملساعدة اليمن ،الذي نظمته األمم املتحدة يف شهر
فرباير  2019عن تصميمها عىل دعم التطوير يف
اليمن وبتقديم كامل الدعم لعملية إعادة إعامر عىل
املدى الطويل ،وأعلنت عن تعهدها مببلغ  500مليون
دوالر لليمن خالل  ،2019ويشمل التمويل منحاً
لوكاالت األمم املتحدة من أجل دعم اليمن والتزام
اإلمارات بدعم اليمن عىل أساس ثنايئ ،لتمويل الربامج
الطموحة الخاصة بدعم االستقرار ،بالتعاون مع كثري
من الرشكاء اليمنيني والدوليني .وقالت معايل ريم بنت

ساهمت اإلمارات
منذ تحرير العاصمة
المؤقتة عدن في دعم
العديد من األنشطة
المجتمعية والمشاريع
الصغيرة التي هدفت من
خاللها إلى رفع المعاناة
عن كاهل المواطنين
إبراهيم الهاشمي ،وزيرة دولة لشؤون التعاون الدويل،
يف كلمتها أمام املؤمتر»:بينام تجمعنا جرية وأخ ّوة
مع الشعب اليمني ،فإننا -نحن اإلماراتيني -ملتزمون
بأن نكون يف موقع الصدارة فيام يخص إعادة بناء
االقتصاد وتعايف املجتمع يف اليمن ،وهو أمر محوري
للشعب اليمني ،خاصة الشباب ،يك يعيشوا بكرامة
وأمل» .وأعربت معاليها عن أملها بأن تكون املنح
اإلماراتية حافزا ً للمجتمع الدويل لتقديم املزيد من
الدعم ،مؤكدة أن ريادة دولة اإلمارات تتعدى الدعم
املايل ،إذ إنها ستقدم الخربات والرشاكة والتصميم عىل
املشاركة يف جهود إعادة إعامر اليمن .ويأيت هذا

التعهد األخري ليضاف إىل املنح املشرتكة التي بلغت
قيمتها حوايل مليار دوالر قدمتها اإلمارات واململكة
العربية السعودية لدعم جهود اإلغاثة اإلنسانية يف
اليمن يف العام .2018
*االستجابة ملناشدة األمم املتحدة اإلنسانية لدعم
الشعب اليمني :عندما أطلقت األمم املتحدة
مناشدة لجمع  2.1مليار دوالر لتوفري الغذاء
ومساعدات رضورية أخرى يحتاجها  12مليون
شخص يف اليمن الذي يواجه خطر املجاعة ،كانت
اإلمارات يف صدارة الدول الداعمة ،وتبوأت املرتبة
األوىل كأكرب مانح مساعدات لليمن بقيمة بلغت
مليارين و 853مليون درهم.
*دعم برنامج األغذية العاملي يف مكافحة الجوع يف
اليمن  :وال يقترص هذا الدعم عىل التربعات السخية
والجانب اإلغايث وحسب وإمنا أيضاً يتضمن تعاوناً عىل
صعيد صياغة برامج مستدامة تساعد املنظمة الدولية
عىل أداء دورها عىل الوجه األكمل  ،حيث تضطلع
اإلمارات بجهود رائدة من أجل التصدي للجوع
والفقر واملجاعة يف العديد من املناطق املتأثرة حول
العامل .وتساعد دولة اإلمارات برنامج األغذية العاملي
أيضاً عىل أصعدة أخرى تتعلق بجوانب االبتكار
والتكنولوجيا وتوفري التعليم لألطفال املحتاجني .كام
تسهم اإلمارات بدور رئييس يف تحقيق أهداف برنامج
األعذية العاملي ،والتي تتمثل يف القضاء عىل الجوع
ونقص الغذاء وتشجيع ودعم املؤسسات التعليمية
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والصحية وتوفري وتأمني الغذاء وقت الحاجة أو كام
تسمى فرتة الطوارئ وتعزيز التنمية االجتامعية
واالقتصادية واالجتامعية وتقديم الدعم اللوجستي
للدول الحاضنة لالجئني باإلضافة إىل ضامن حصول
الالجئني عىل الغذاء يف الوقت واملكان املناسبني.
* التعاون بني هيئة الهالل األحمر اإلمارايت ومنظمة

ملف العدد

الصحة العاملية يف توزيع مساعدات ومستلزمات طبية
عىل عرشين مركزا ً صحياً يف عرش محافظات مينية،
حيث تم إرسال دفعة من تلك املستلزمات الطبية
إىل مراكز الشحر وتريم بحرضموت ،ومستشفى مأرب
العام ،ومركز الخرب واملحفد ولودر مبحافظة أبني،
ومستشفى املخا العام مبحافظة تعز .وكانت دولة

اإلمارات ،وقعت اتفاقية رشاكة مع منظمة الصحة
العاملية بقيمة  55مليون درهم تتضمن ترميم 20
مستشفى ومركزا ً صحياً يف  9محافظات ،إضافة إىل
تنفيذ برامج األنشطة اإليصالية التكاملية ضد شلل
األطفال والحصبة وغريها يف  11محافظة بقيمة مليون
و 752ألف دوالر .فيام دعمت اإلمارات مكافحة وباء
الكولريا يف  23محافظة مينية ،كام وقعت هيئة الهالل
األحمر اإلمارايت ،مبدينة املكال ،اتفاقية عمل لتجهيز
صالة االستقبال واالنتظار الرئيسية مبركز الربوة
الصحي باملدينة ،إضافة إىل تسليمه جهازي سونار
و”يس يب يس” لتقديم مستوى أفضل من الخدمات
الصحية لليمنيني مجاناً.
* يف أكتوبر من العام  2017وقّعت وزارة الخارجية
والتعاون الدويل لدولة اإلمارات ،اتفاقية تعاون
مع منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسيف)،
بشأن”إنقاذ األرواح والتعايف املبكر لألطفال والنساء
املترضرين يف اليمن” .ووفقاً لالتفاقية تقدم اإلمارات
مبلغ  7.3ماليني درهم (مليوين دوالر أمرييك) ،وذلك
يف إطار إسهام الدولة يف خطة األمم املتحدة ،من
أجل إنقاذ األرواح والتعايف املبكر لألطفال والنساء
املترضرين يف اليمن ،وهو املرشوع الذي تعتربه دولة
اإلمارات جزءا ً من استجابتها للحالة اإلنسانية يف
اليمن .وجاء توقيع االتفاقية مع منظمة اليونيسف
يف إطار االستجابة للحاالت الطارئة الحالية ملساندة
املحتاجني ال سيام األطفال دون سن الخامسة والنساء
يف املحافظات اليمنية املستفيدة .والهدف من هذا
املرشوع هو توسيع نطاق خدمات التغذية املتكاملة
للوصول إىل أكرث من  7,444من األطفال الذين
يعانون سوء التغذية ،و 12,500من النساء الحوامل
واملرضعات مع توفري خدمات التغذية املنقذة
للحياة والتغذية العالجية .وحسب االتفاقية تقوم
“اليونيسف” بتوسيع الخدمات العالجية من خالل
برنامج التغذية العالجية خارج املستشفيات ونرش
فرق متنقلة يف املحافظات يف املواقع التي يوجد
بها نقص يف املرافق الصحية وغري املفعلة .ويتضمن
املرشوع أيضاً مجموعة من األنشطة من بينها التوسع
يف تقديم الخدمات العالجية املنقذة لحياة األطفال
دون سن الخامسة الذين يعانون سوء التغذية الحاد،
وافتتاح  149مكتباً جديدا ً ،وتدريب  200من العاملني
يف مجال الرعاية الصحية عىل إدارة املجتمع املحيل
لسوء التغذية الحاد ،وتقديم املشورة يف مجال تغذية
الرضع وصغار األطفال يف املناطق اليمنية التي يصعب
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الوصول إليها ،والتي تتسم مبستويات حرجة من سوء
التغذية ،ونرش فرق متنقلة لتقديم خدمات الصحة
والتغذية املتكاملة ،مبا يف ذلك توفري مكمالت غذائية
دقيقة ل  50,000طفل وأيضاً الحديد (الفوالت) إىل
 12,500من النساء الحوامل واملرضعات ،وتعزيز
التدخالت الغذائية للرضع وصغار األطفال عىل
مستوى املجتمع املحيل والتحري عن حاالت سوء
التغذية وتعقب املتخلفني عن املراجعة.

ستظل صورة اإلمارات ناصعة في وجدان
الشعب اليمني ،ألن تحركها على األرض،
من خالل المشروعات اإلنمائية والمساعدات
اإلنسانية واإلغاثية ،يلمسه الجميع ويقدرونه

تقدير دولي متزايد لدور
اإلمارات اإلنساني في اليمن
يحظى الدور اإلنساين الذي تقوم به دولة اإلمارات
يف اليمن بإشادة العديد من املنظامت العربية
واألممية ،ألنه أسهم يف مساعدة الشعب اليمني
الشقيق عىل تجاوز التحديات اإلنسانية التي واجهته
خالل السنوات القليلة املاضية .فقد أشادت مفوضية
شؤون الالجئني يف يناير  2019بالجهود التي تبذلها
هيئة الهالل األحمر اإلمارايت يف اليمن .وبدوره أكد
ديفيد بيزيل املدير التنفيذي لربنامج الغذاء العاملي
التابع ملنظمة األمم املتحدة يف شهر فرباير  2019أن
دولة اإلمارات منوذج رائد يف العطاء اإلنساين عىل
مستوى العامل .وقال عىل هامش أعامل القمة العاملية
للحكومات التي بديب إن دولة اإلمارات لديها وعي
كبري وإدراك باألزمات التي تعانيها املنطقة وتعمل
عىل االستجابة لها بطرق عرصية ومبتكرة ..مشيدا ً
بالدور الفاعل والرائد للدولة يف مجال اإلغاثة
اإلنسانية .كام مث ّن رئيس الربملان العريب د .مشعل
بن فهم السلمي ،املساعدات املالية التي قدمتها
اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية
والكويت ،لدعم الشعب اليمني وتخفيف معاناته.
وأكد السلمي خالل مؤمتر تعهدات املانحني ملساعدة
اليمن ،الذي نظمته األمم املتحدة يف شهر فرباير
 2019أن هذه املساعدات املالية القيمة تعرب عن
تضامن الدول العربية مع اليمن ومساندتها له يف ظل
الظروف العصيبة التي مير بها.
خاتمة
ينطوي الدور اإلنساين الفاعل لدولة اإلمارات العربية
املتحدة يف اليمن عىل قدر كبري من األهمية ،ليس
فقط لكونه يستجيب لحاجات إنسانية ملحة يف
العديد من املناطق اليمنية املترضرة التي تدمرت
بنيتها التحتية ،وإمنا أيضاً ألن هذا الدور يسعى إىل

دعم جهود التنمية وإعادة البناء واإلعامر يف اليمن،
من خالل إقامة مرشوعات تعليمية وصحية يستفيد
منها الشعب اليمني يف املناطق املختلفة .وبالفعل
كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة سباقة يف التعامل
مع التحديات اإلنسانية واإلمنائية التي واجهت اليمن
يف األعوام املاضية ،ولهذا كان من الطبيعي أن تأيت
اإلمارات يف املركز األول عاملياً بصفتها أكرب دولة
مانحة يف مجال تقديم املساعدات اإلنسانية الطارئة
إىل الشعب اليمني الشقيق لعام  2018كمساعدات
بتنفيذ مبارش ،وذلك وفقاً لتقرير أصدرته خدمة التت ُّبع
املايل “ ”FTSلتوثيق املساعدات يف حاالت الطوارئ
اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة ،يعكس حجم
املساعدات اإلنسانية املقدَّمة إىل اليمن.

ولهذا ستظل صورة اإلمارات ناصعة يف وجدان
الشعب اليمني ،ألن تحركها عىل األرض ،من خالل
املرشوعات اإلمنائية واملساعدات اإلنسانية واإلغاثية،
يلمسه الجميع ويقدرونه ،ولعل إشادة معايل سلطان
الربكاين رئيس مجلس النواب يف الجمهورية اليمنية
الشقيقة خالل زيارته أبوظبي يف شهر يوليو2019
مبواقف اإلمارات ،ودعمها الرشعية يف اليمن عىل
مختلف األصعدة واملستويات ،وتأكيده أن “دولة
اإلمارات سجلت موقفاً نبيالً سيخلده التاريخ يف دعم
الشعب اليمني وحامية عروبة اليمن وتاريخه” ،إمنا
تعرب عن املكانة الكبرية التي تحظى بها دولة اإلمارات
لدى اليمن ،قيادة وشعباً؛ باعتبارها رمزا ً للتضامن مع
األشقاء يف أوقات املحن واألزمات.
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إغالق مضيق هرمز والبدائل المتاحة

«إذا لم تتمكن إيران من تصدير نفطها ،فلن
تتمكن دولة بالمنطقة من تصدير نفطها»،
هذا ما توعد به الرئيس اإليراني حسن روحاني
كردة فعل حكومته على حزمة العقوبات
األمريكية األخيرة ،السيما على صادرات النفط
اإليرانية .وقد نال هذا الموقف تأييد كل من
المرشد األعلى للثورة اإليرانية ،والحرس الثوري
اإليراني ،والبرلمان اإليراني ،وبالتالي فهو موقف
الدولة اإليرانية .وهو موقف ليس بغريب على إيران التي
تلوح بورقة إغالق مضيق هرمز كردة فعل على العقوبات التي تفرضها اإلدارات األمريكية
على إيران لردع سلوكها العدواني .فالرئيس هاشمي رفسنجاني والرئيس محمود أحمدي
نجاد قد سبق لهما وأن هددا بإغالق المضيق.
بقلم :د .محمد بن هويدن
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فورقة املضيق ينظر إليها اإليرانيون عىل أنها ورقة
مثينة ميكن أن تخدم مصالحهم يف املواجهة مع
الواليات املتحدة والغرب .فاستحالة املواجهة املبارشة
إليران مع الواليات املتحدة تفتح فرص املواجهة
غري املبارشة عرب اإلخالل بحرية املالحة التجارية يف
مضيق هرمز ،والذي من شأنه أن يُلحق الرضر الكبري
باقتصادات الدول الغربية .فيا ترى هل مبقدور إيران
فعل ذلك؟ وما هي البدائل املتاحة للخليجيني يف
حالة حدوث مثل هذا األمر؟

إغالق المضيق سيمثل ضربة قوية إليران
التي لن تتمكن من االستمرار في تعامالتها
التجارية مع العالم الخارجي

فرص إغالق مضيق هرمز
من الناحية العملية ،فإن إغالق املضيق عملية غاية
يف الصعوبة ،إال أن إحداث بلبلة أمنية معرقلة لحركة
املالحة فيه عملية ممكنة .فمضيق هرمز ممر مايئ
دويل بعرض  21ميل ،تشرتك يف إدارته كل من سلطنة
عامن وإيران ،وعرض ممر السفن فيه مسافة  2ميل.
لذلك ،ميكن القول بأن إيران قادرة عىل إحداث بلبلة
أمنية تعيق عملية الحركة يف منطقة مرور السفن
عرب نرش ألغام بحرية ،أو القيام مبضايقات بحرية
للسفن العابرة .إال أن إغالق املضيق بشكل كامل هو
عملية صعبة للغاية ،لذلك مل تتجرأ إيران عىل إغالقه
يف السابق ،وال يتوقع أن تفعل كذلك يف املستقبل
نظرا ً للعوامل اآلتية:
 - 1إن املضيق ممر مايئ مشرتك بني دولتني تتمتعان
بالسيادة الكاملة عىل أراضيها ومياهها مبا فيها الجزء
املرتبط باملضيق .لذلك ،فإن إغالق املضيق بشكله
الكامل يعني اعتداء عىل سيادة وأرايض ومياه دولة
أخرى .وميكن إليران أن تغلق الجزء اإليراين من
املضيق ،إال أنها ال ميكن فعل ذلك مع الجزء العامين
من املضيق ،حيث ُسيعترب ذلك اعتدا ًء عىل سيادة
دولة أخرى .ما يجعل إيران عرضة لكل االحتامالت العاملي ،فهو بذلك يعترب أحد أهم املمرات املائية
املرتبطة باخرتاق القانون الدويل ،واالعتداء عىل سيادة يف العامل ،وال يضاهي أهميته سوى مضيق ملقا الذي
الدول .ولن ترحب أو تتعاون سلطنة ُعامن مع إيران يربط رشق أسيا وجنوب رشق أسيا بالعامل .لذلك
يف سعيها إلغالق املضيق ،األمر الذي سيجعل أي ليس من املستغرب عىل اإلطالق أن نجد أن منطقة
تحرك إيراين يف هذا االتجاه كاريث عىل إيران ومحدود الخليج العريب تحظى باهتامم الدول الكربى السيام
التأثري نظرا ً لوقوع نقطة دخول السفن عرب املضيق التي تعتمد اعتامدا ً كبري ا ً عىل تحرك االقتصاد العاملي
يف الجانب العامين .باإلضافة إىل أن العالقة املنفتحة ومنوه .فالنفط سلعة عاملية مؤثرة عىل االقتصاد
لسلطنة عامن مع إيران يجعل الطرف اإليراين شديد العاملي ،وبالتايل فإن مضيق هرمز يعترب مضيقاً
الحذر يف إلحاق األذى بتلك العالقة التي تُعول عليها حيوياً ،وال ميكن أن تُفرط الدول املحورية فيه .وعليه
فإن إغالقه سيؤدي إىل ردة فعل دولية غاضبة عىل
إيران يف محاولة لشق الصف الخليجي.
 - 2إن املضيق ممر مايئ دويل مير عربه نحو  18إيران ال ميكن أن تتحملها .وحتى أهم الدول التي
مليون برميل من النفط يومياً لتغذية االقتصاد تعتمد عليها إيران يف مواجهة الضغوط األمريكية

مثل الصني والهند ستتأثر سلباً بأي قرار يتم من
خالله غلق مضيق هرمز ،حيثُ أن تلك الدول تعتمد
بشكل كبري عىل واردات النفط من دول الخليج
العريب عرب مضيق هرمز وصادراتها إليها .فال ميكن
إليران عزل نفسها عن القوى الدولية التي ميكن أن
تكون متعاطفة معها يف الوقت الراهن.
 - 3إن إيران ذاتها تعتمد عىل املضيق يف معظم
تبادالتها التجارية والسيام النفطية منها ،وبالتايل فإن
إغالق املضيق سيمثل رضبة قوية إليران التي لن
تتمكن من االستمرار يف تعامالتها التجارية مع العامل
الخارجي  ،ولن تتمكن من أن تتواصل مع حلفائها يف
الخارج والذين تعتمد عليهم إيران يف تنفيذ سياساتها
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العدوانية .فإغالق املضيق لن يسبب الرضر للدول
الخليجية وحسب ،بل أيضاً ستترضر منه إيران بشكل
البدائل الخليجية
كبري حيث أنه املمر املايئ الوحيد لتجارتها البحرية،
مع العلم أن إيران مل تنجح بعد يف إنشاء منفذ لها لطاملا أن إيران لديها القدرة ورمبا النية لزعزعة أمن
بديل عن هرمز ،وإن كانت تسعى يف إيجاد بديل واستقرار املالحة يف مضيق هرمز ،فإن السعي يف
عىل خليج عامن عرب ميناء جباهار؛ فيام متكنت دول التفكري الجدي لخلق بدائل هو أمر ميثل مصلحة
خليجية أخرى مثل السعودية واإلمارات يف االستثامر وطنية لدول الخليج العريب .وهنا ال بد من اإلشادة
يف بدائل أخرى تعوضها عن املضيق.
بالجهود التي تقوم بها كل من دولة اإلمارات العربية
وعليه ،نقول بإن إغالق املضيق عملية صعبة جدا ً ،املتحدة واململكة العربية السعودية اللتني نجحتا
ولن تتجرأ إيران عىل فعله يف الوقت الراهن ،ولكن بشكل كبري وواضح يف خلق بدائل ملضيق هرمز.
ميكن إليران أن تعمل عىل إحداث بلبلة أمنية يف فدولة اإلمارات العربية املتحدة اتجهت يف تطوير
املضيق وحوله من أجل خلق إرباك لالقتصاد العاملي خط أنابيب لنقل النفط من حقول النفط إىل سواحل
واقتصادات الدول الكربى والسيام االقتصاد األمرييك ،بحر العرب عرب إمارة الفجرية .واململكة العربية
وبالتايل تنجح طهران يف معاقبة واشنطن.

السعودية لديها برامج تطويرية يف ذات االتجاه
ملوانئها عىل البحر األحمر .لذلك ميكن الحديث
هنا عن السبل التالية التي من شأنها أن تقلل من
االعتامد عىل مضيق هرمز:
 - 1االستثامر الخليجي املشرتك يف إنشاء موانئ
جديدة أو تطوير موانئ قامئة يف البحر األحمر وبحر
العرب وخليج عامن لتكون مبثابة الرابط التجاري بني
دول الخليج العريب والعامل الخارجي.
 - 2تعزيز التعاون الخليجي من خالل إنشاء شبكة
مواصالت رابطة بني الدول الخليجية واملوانئ
الرئيسة بحيث تتصل مبوانئ بحر العرب وخليج
عامن والبحر األحمر ،وتكون مبثابة الرشيان املحرك
للبضائع والسلع القادمة إىل املنطقة والذاهبة منها.
 - 3االستثامر يف شبكة قطارات شحن بني املوانئ
املطلة عىل الخليج العريب واملوانئ املطلة عىل
بحر العرب وخليج عامن والبحر األحمر للداخل
الخليجي.
 - 4الربط الخليجي املشرتك مع مبادرة الحزام
والطريق الصينية ،بحيث تكون تلك املبادرة
مساهمة يف تحقيق عملية التكامل بني دول الخليج
العريب يف عالقتها مع الصني.
 - 5االستثامر يف إنشاء مستودعات تخزين للنفط يف
الخارج ،السيام يف الدول الصديقة والحليفة وخاصة
تلك التي تعتمد عىل النفط والغاز الخليجي ،أو
استئجار موانئ بحرية يف بعض الدول األفريقية أو
األسيوية لتكون مستودع لنقل البضائع البرتوكياموية
من املنطقة إىل العامل.
وميكن لدولة اإلمارات القيام بتلك اإلجراءات بشكل
فردي إذا ما تعذر العمل الخليجي املشرتك يف
هذا املجال من أجل ضامن بدائل مستدامة ألمنها
واستقرارها من احتامل خطر إغالق مضيق هرمز.
علامً بأن دولة اإلمارات قد بدأت بذلك عرب خط
حبشان-الفجرية لنقل النقط واملمتد بطول 404
كيلومرت وبقدرة استيعابية تصل إىل  2مليون برميل
يومياً ،وكذلك إنشاء أكرب منشأة لتخزين النفط يف
املنطقة يف إمارة الفجرية تستوعب  1.16مليون
مرت مكعب .لذلك ،فإن الحاجة تكون مطلوبة أيضاً
لشبكة مواصالت تكون مبثابة ممر رابط بني الداخل
واملوانئ عىل ساحل بحر العرب وخليج عامن من
أجل نقل البضائع غري النفطية القادمة إىل الدولة
واملغادرة منها بعيدا ً عن مضيق هرمز ،لتكون بذلك
ُمكملة لخط االنابيب الناقل للنفط.

الهيدروجين و مستقبل الطاقة ()1

بقلم  :د .عبير العليان
خبيرة نفط

هل تخيلت يوماً أن تقوم بتعبئة
سيارتك بالماء بدال من الوقود
لتشغيلها؟ هل تعتقد أن طاقة
الهيدروجين قد تكون في
بديال عن النفط؟
المستقبل
ً
وإذا كانت األثار البيئية للطاقة
الهيدروجينية إيجابية ،فماذا عن
آثاره االقتصادية؟

كل هذه األسئلة تتوارد إىل أذهاننا مبجرد أن
نسمع ذكر الطاقة الهيدروجينية التي يرى
الخرباء أنه قد حان الوقت لالستفادة منها بشكل
كبري كمصدر بديل للطاقة.
بعد قمة العرشين يف اليابان ،أصدرت وكالة
الطاقة الدولية ( )IEAتقرير يوضح أن
الهيدروجني أصبح يتمتع حالياً بشكل غري
مسبوق بزخم تجاري وسيايس وأن هذا هو
الوقت املناسب لتوسيع نطاق التكنولوجيا
واسقاط تكاليف استخدام الهيدروجني للتشجيع
عىل استخدامه من الحكومات ويف الصناعة
حيث أنه يخدم قطاعات مهمة وحيوية كالنقل
ملسافات طويلة ،واملواد الكيميائية والحديد
والصلب و غريها.
لكن مالذي مييز الطاقة الهيدروجينية عن
غريها من مصادر الطاقة املتجددة؟ يف الحقيقة
هناك ميزتان تتمتع بها الطاقة الهيدروجينية،
أولهام :القدرة عىل تخزينها ونقلها بسهولة،
والثانية :هي تنوع مصادر انتاجها حيث ميكن
أن تنتج بالتحليل االلكرتوين للامء حيث يتفكك
إىل هيدروجني وأكسجني (وهو أعىل تكلفة
كمصدر وأقل تكلفة يف عملية االنتاج) أو من
الهيدروكربونات أو مزيج من االثنني معاً.
الغاز الطبيعي حالياً هو املصدر الرئييس النتاج
الهيدروجني حيث يشكل حوايل ثالثة أرباع
االنتاج السنوي العاملي املخصص للهيدروجني
يأيت بعد ذلك الفحم (وهو األقل تكلفة كمصدر
واألعىل تكلفة يف التقنية) بسبب دوره املهيمن
يف الصني.
املشكلة يف استخدام املاء هو أن الوصول إىل املياه
العذبة قد تكون مشكلة بالنسبة للمناطق التي
تعاين من شح املياه ،أما مشكلة استخدام الغاز
الطبيعي والفحم فهي االنبعاثات الكربونية.
عىل املدى القريب سيبقى انتاج الهيدروجني
ومنه الوقود األحفوري هو الخيار األكرث تنافسية
من حيث التكلفة يف معظم الحاالت.
بالنسبة لتكاليف النقل والتخزين فإنها تلعب
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دور كبري من حيث التنافسية للهيدروجني
كمصدر للطاقة ،فإذا كان استخدامه يف مكان
صنعه تكون التكاليف قريبة من الصفر ،أما إذا
سلك طريقاً طويالً قبل االستخدام ،فإن التكاليف
تكون أكرث بثالث مرات من تكاليف انتاجه.
ويتم اآلن دراسة دمج الهيدروجني يف خطوط
أنابيب الغاز الطبيعي الحالية دون تكبد تكاليف
االستثامر ومخاطر تطوير بنية تحتية جديدة
لنقل وتوزيع الهيدروجني.
امللفت لالنتباه أن واردات الهيدروجني لبعض
الدول تكون أرخص من املنتج محلياً ،ففي
اليابان عىل سبيل املثال ،سيكلف االنتاج املحيل
بالتحليل الكهربايئ مع التوزيع نحو  6.5دوالر/
كجم يف  2030بينام استرياده من اسرتاليا قد
يكلف نحو  5.5دوالر /كجم ،وهناك فرص مامثلة
قد تتطور يف كوريا وعدد من الدول األوروبية
هدفها هو التنويع يف مصادر الطاقة والتقليل من
االنبعاثات الكربونية.
يُستخدم معظم الهيدروجني اليوم يف ثالثة
قطاعات صناعية :تكرير النفط ،والكيامويات،
والحديد والصلب ،ويستخدم حتى اآلن عىل نطاق
تجاري بالكامل تقريباً من الغاز الطبيعي والفحم
والنفط لتلبية احتياجات هذه القطاعات مع
توفر تقنيات للتقليل من االنبعاثات الكربونية.
يف العقود األخرية ،منا الطلب عىل الهيدروجني
يف املصايف البرتولية بشكل كبري نتيجة للنمو يف
نشاط التكرير واملتطلبات املتزايدة للمعالجة
املائية والتكسري بالهيدروجني.
ميثل القطاع الكيميايئ ثاين أكرب مصادر الطلب
عىل الهيدروجني اليوم النتاج األمونيا وامليثانول
والتي تعترب من أهم املواد الكيميائية األولية
التي تدخل يف الصناعات املختلفة.
يف العدد املقبل سأركز عىل مقارنة الطاقة
الهيدروجينية بالطاقة املستخرجة من النفط
والغاز وإىل أي مدى ميكن أن يحل محله كطاقة
بديلة.

صناعة الطاقة
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«الهجمات السيبرانية» ودورها في إدارة
الصراع األمريكي -اإليراني
حينما ألغى الرئيس األمريكي دونالد ترامب الضربة العسكرية ضد إيران في شهر يونيو الماضي ،رداً على قيام
الحرس الثوري بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز “غلوبال هوك” ،تساءل كثيرون عن خيارات الواليات المتحدة
في التعامل مع االستفزازات اإليرانية المتكررة؟ وهل أسقطت -مرحلياً  -اللجوء إلى القوة العسكرية لما تثيره من
تعقيدات وإشكاليات وتداعيات قد تطال الجميع؟ إال أن موافقة الرئيس ترامب بعد ذلك بأيام على توجيه «ضربة
سيبرانية» أدت إلى تعطيل أنظمة الحاسوب اإليرانية المستخدمة في إطالق الصواريخ كشف بوضوح عن طبيعة
االستراتيجية التي تطبقها الواليات المتحدة في مواجهة التهديد اإليراني في هذه المرحلة من الصراع ،والتي
تركز باألساس على ممارسة أقصى الضغوط على النظام اإليراني من خالل تشديد العقوبات االقتصادية واللجوء
إلى «الهجمات السيبرانية» للحد من أو تعطيل القدرات العسكرية اإليرانية.
بقلم :داليا السيد أحمد

والواقع أن هذه االسرتاتيجية متثل الخيار األمثل إلدارة
الرئيس األمرييك دونالد ترامب التي متيل إىل عدم
الدخول يف حرب جديدة يف منطقة الرشق األوسط،

خاصة يف هذا التوقيت الذي يستعد فيه لخوص
غامر االنتخابات الرئاسية األمريكية العام املقبل عىل
أمل إعادة انتخابه لوالية رئاسية ثانية ،ومن ثم فإنه

يفضل اللجوء إىل العقوبات االقتصادية والهجامت
السيربانية ،باعتبارها األدوات األكرث فاعلية يف إدارة
الرصاع مع إيران يف هذه املرحلة.
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الهجمات السيبرانية ودورها
في الحروب الحديثة
مثة تعريفات عديدة ملفهوم «الهجامت السيربانية»،
إال أن هناك اتفاق عىل أنها باتت أحد أدوات إدارة
الحروب والرصاعات الحديثة بني الدول ،فهي فعل
يسهم يف تقويض وظائف أجهزة الحاسوب املركزية
يف دولة ما ،لغرض قومي أو سيايس ،من خالل
استغالل نقطة ضعف ما تمُ كن املهاجم من التالعب
بهذه األجهزة ،إما بهدف رسقة البيانات ،أو انتهاك
رسيتها ،أو تعديلها ،أو منع الوصول إليها.
وتتضمن الهجامت السيربانية العديد من األشكال،
فبعضها «رسي» ويكون ألغراض التجسس عىل
شبكات الخصم ،بهدف الحصول عىل البيانات دون
تدمريها ،والتي قد تشتمل عىل أرسار عسكرية
ومعلومات استخباراتية .وبعضها هذه الهجامت
«تكتييك» يستخدم لتحقيق ميزة إسرتاتيجية عن
طريق تخريب نظم معلومات الخصم املدنية أو
العسكرية الهامة ،وذلك من خالل مهاجمة شبكات
الحاسب اآليل عن طريق اخرتاق الشبكات وتغذيتها
مبعلومات مح ّرفة إلرباك مستخدمي الشبكات ،أو من
خالل نرش الفريوسات بهدف تعطيل الشبكة .وهناك
نوع ثالث من الهجامت السيربانية  ،وهو األخطر
واألكرث شيوعاً ،وهو “هجامت الحرمان من الخدمات”
أو “هجوم حجب الخدمة» ،وهذه الهجامت تتم عن
طريق إغراق املواقع بسيل من البيانات غري املهمة،
يتم إرسالها عىل املواقع املستهدفة بشكل كثيف ،مام
يسبب بطء الخدمات أو إحداث زحام مروري بهذه
املواقع ،ينتج عنه صعوبة وصول املستخدمني لها
بسبب هذا “االكتظاظ املعلومايت” ،وتكمن خطورة
هذه النوعية من الهجامت يف ما تسببه من أرضار
مدمرة عىل القطاعات الرئيسية التي ترتبط بحياة
أفراد املجتمع ،كشبكات االتصاالت واملياه والكهرباء.
وهذه النوعية من الهجامت السيربانية التي يتم
توظيفها لتدمري أو تعطيل الشبكات اإللكرتونية
املسئولة عن إدارة القطاعات الحيوية يف أي دولة
ترقى إىل درجة الحرب التقليدية ،بل وقد تفوقها يف
بعض األحيان .ولهذا باتت هذه النوعية من الهجامت
أهم أدوات إدارة الرصاعات والحروب الحديثة بني
الدول يف اآلونة األخرية ،خاصة أن تكلفتها تعد ضئيلة
جدا ً باملقارنة باستخدام القوة العسكرية املبارشة،
حيث تشري الدراسات إىل أنها تكلف  4%فقط من

أخرى .ونظرا ً ألهمية «البعد السيرباين» يف حروب
ورصاعات املستقبل ،فإن العديد من دول العامل باتت
تويل أهمية بتشكيل إدارات للهجامت السيربانية
ضمن قواتها املسلحة ،فيام اتجهت العديد من دول
العامل إىل تعزيز دفاعاتها ضد خطر التعرض لهذه
الهجامت ،واالهتامم بتطويرها أمنها اإللكرتوين كنوع
من اإلجراء الوقايئ للتصدي لهذه الهجامت.

تكلفة اآللة العسكرية ،حتى أن هناك من يشري إىل
أنه ميكن متويل حملة حربية كاملة عرب اإلنرتنت
بتكلفة دبابة ،فضالً عن أن الهجامت السيربانية ال
تستغرق إال وقتًا بسيطًا مقارنة بالحرب التقليدية التي
تستغرق سنوات لحسمها.
ولهذا تفضل العديد من القوى الكربى اللجوء إىل
«الهجامت السيربانية» ،باعتبارها أحد األدوات املهمة
يف الحروب الحديثة وحروب املستقبل ،التي تعتمد
لماذا تستخدم الواليات المتحدة
باالساس عىل األسلحة اإللكرتونية ،التي يتم توظيفها
«الهجمات السيبرانية» إلدارة
يف توجيه رضبة أوىل لحواسب العدو ،أو حتى
الصراع مع إيران؟
باستهداف الحياة املدنية والبنية التحتية املعلوماتية،
ويشري خرباء األمن واالسرتاتيجية إىل أن الدول التي بالنظر إىل القيود العديدة التي تحول دون اللجوء
متتلك بنية تحتية تكنولوجية متقدمة تكون فرصها إىل استخدام القوة العسكرية املبارشة ضد إيران عىل
أكرب يف تحقيق الهيمنة اإللكرتونية الواسعة يف حال األقل يف هذه املرحلة ،فإن الواليات املتحدة تعتمد
دخلت يف حرب أو يف رصاع مصالح مع أية دول عىل «الهجامت السيربانية» باعتبارها أحد األدوات
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املهمة التي ميكن من خاللها تدمري أو تعطيل أجهزة فيام حذر كريس باينرت  ،املنسق السيرباين السابق يف
الحاسوب املسئولة عن إطالق الصواريخ أو تلك وزارة الخارجية األمريكية خالل إدارة الرئيس األمرييك
املرتبطة مبرشوعها النووي ،وليس أدل عىل ذلك السابق باراك أوباما من أن مثة احتامالً مهامً أن تكون
من أن مستشار األمن القومي جون بولتون شدد يف لدى القيادة السيربانية األمريكية أسلحة رقمية أخرى
شهر يونيو – 2019الوقت الذي شهد تصعيدا ً خطريا ً تستطيع استخدامها يف حال احتدام النزاع مع إيران،
مع إيران -عىل «أن اإلدارة األمريكية ستكون أكرث قائالً يف هذا السياق »:إننا يف حاجة إىل أن يكون
رشاسة بخصوص شن عمليات قرصنة هجومية» ،الهجوم السيرباين إحدى األدوات ضمن ترسانتنا،

ولكن ينبغي أن نستخدمه بحذر ،وعندما يكون
استخدامه معقوالً ومنطقياً ،وهذه قد تكون إحدى
تلك الحاالت».
وبالفعل فإن الرئيس دونالد ترامب أعطى أوامره
املبارشة للقيادة السيربانية األمريكية ،عقب إسقاط
إيران لطائرة «غلوبال هوك» بتنفيذ عمليات لتعطيل
أجهزة الكومبيوتر التي تستخدمها إيران للتحكم
بإطالق الصواريخ واملدفعية ،وبحسب موقع «ياهو
نيوز» فإن هجو ًما إلكرتون ًيا آخر استهدف شبكة
تجسس إيرانية كانت مكلفة مبراقبة السفن التي
تعرب مضيق هرمز .ووفقا لـصحيفة “واشنطن بوست”
األمريكية ،فإن هذه “الهجامت السيربانية” تم
التخطيط لها منذ بداية التصعيد األخري بني واشنطن
وطهران ،وقد اقرتح الجيش األمرييك يف األساس شنها
ضد هذه األهداف اإليرانية؛ ردًا عىل الهجامت التي
استهدف ناقالت نفط يف خليج ُعامن يف منتصف
يونيو  .2019ونقلت الصحيفة عن مسئولني وخرباء يف
مجال االستخبارات ،قولهم ،إن “البيت األبيض يتأهب
لشن سلسلة من الهجامت السيربانية ضد إيران ،وإن
ضباط االستخبارات والجيش األمرييك يعكفون عىل
خطط رسية إضافية بغية ردع النظام اإليراين ،دون
اللجوء إىل عمليات عسكرية تقليدية”.
ويجمع العديد من الخرباء عىل أن لجوء إدارة الرئيس
األمرييك دونالد ترامب إىل “الهجامت السيربانية” إمنا
يشري بوضوح إىل أن الواليات املتحدة باتت تعتمد
بشكل رئييس عىل “قيادة الحرب السيربانية” بدالً من
“القيادة املركزية للجيش األمرييك” يف إدارة الرصاع
مع إيران يف هذه املرحلة ،ولهذا فليس من املستبعد
أن تكثف الواليات املتحدة من هجامتها السيربانية
ضد العديد من األهداف اإليرانية خالل الفرتة املقبلة،
والرتكيز بصفة خاصة عىل أذرع سالح البحرية ،تلك
املسؤولة عن إرسال الزوارق الرسيعة التي استهدفت
ناقالت النفط يف مياه خليج عامن ،وكذلك استهداف
األزرع السيربانية للحرس الثوري اإليراين ،فضلاً عن
مثيالتها بالجيش النظامي ،وذلك بهدف شل القدرات
العسكرية اإليرانية ،وتعطيل فاعليتها للحيلولة دون
استخدامها يف مهاجمة املصالح األمريكية يف املنطقة.
والواقع أن الواليات املتحدة تراقب منذ سنوات
القدرات السيربانية اإليرانية ،وتعمل عىل تدمريها،
سواء من خالل االستهداف املبارش أو من خالل
تشديد العقوبات عىل الجهات واملؤسسات التي تقف
وراء تطوير هذه القدرات ،وبالفعل فقد تضمنت
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قوائم العقوبات األمريكية ضد إيران يف فرباير عام
 2018رشكات الكرتونية تابعة للحرس الثوري ،عقب
اتهامها بشن هجامت الكرتونية عدة ضد منشآت
أمريكية حيوية .ويف عام  2010حينام كان الرصاع
محتدماً حول امللف النووي اإليراين ،فقد اتهمت
طهران كال من الواليات املتحدة وإرسائيل ،بأنهام
يقفان وراء الفريوس اإللكرتوين الذي أطلق عليه آنذاك
اسم “ستانكست” ،والذي أصاب وقتها اآلالف من
الحواسيب اإليرانية ،وعطل عمل أجهزة الطرد املركزي
التي تستخدمها طهران يف تخصيب اليورانيوم.
إذن من الواضح أن الواليات املتحدة تعتمد بدرجة
كبرية عىل الهجامت السيربانية يف إدارة الرصاع مع
إيران ،وتعمل عىل شل أنظمتها الخاصة بالحرب
السيربانية املسئولة عن إدارة القدرات العسكرية
التقليدية وغري التقليدية(الصاروخية) ،فضالً عن
احتامل قيامها باستهداف أجهزة الحواسب املسئولة
عن عمل أجهزة الطرد املركزي التي تستخدمها طهران
يف تخصيب اليورانيوم ،خاصة بعد قيام إيران يف شهر
يوليو  2019بخرق االتفاق النووي ،من خالل زيادة
مخزونها من اليورانيوم املخصب ،وزيادة درجة
تخصيب اليورانيوم مبا يتجاوز الحد الذي ورد يف
اتفاقها النووي املربم عام  .2015ومع تأكيد الرئيس
األمرييك ترامب يف العديد من املناسبات أن الواليات
املتحدة لن تسمح إليران بامتالك السالح النووي،
فإنها قد تستخدم مختلف األدوات ،مبا فيها الهجامت
السيربانية ،لعرقلة مرشوعها النووي.
القدرات السيبرانية ودورها
في ميزان قوة إيران العسكرية
تعمل إيران عىل تطوير قدراتها السيربانية منذ
سنوات ،حيث بدأ الحرس الثوري يف تطوير هذه
القدرات بصورة رئيسية منذ هجامت فريوس
«ستانكست» ،الشهرية التي أوقعت خسائر كبرية
بالربنامج النووي اإليراين عام  ،2010والسيام أجهزة
الطرد املركزي الخاصة بتخصيب اليورانيوم .وتدرك
إيران اآلن أن هذه القدرات السيربانية تكمل قدراتها
التقليدية العسكرية وغري التقليدية ،وباتت رضورة
إلدارة الرصاعات ااملختلفة ،حتى أن قائد الحرس
الثوري اإليراين “حسني سالمي” قال يف ترصيحات
”:نحن نعيش ج ًوا من الحرب االستخباراتية الكاملة
مع الواليات املتحدة وأعداء الثورة والنظام ...هذا
الج ّو هو مزيج من الحرب النفسية والعمليات

السيربانية واالستفزازات العسكرية والدبلوماسية
العامة وأساليب الرتهيب» .وألجل هذا تعمل إيران
منذ سنوات عىل تطوير قدراتها السيربانية يف مجاالت
مختلفة ،حيث تُطور خطط طوارئ ملهاجمة البنى
التحتية الحيوية الخاصة بأعدائها ،كشبكات الطاقة
واملياه والبنية التحتية ،وقد الحظ باحثون يف األمن
السيرباين يف رشكة “ريكورديد فيوترش” األمريكية
وجود مجموعة قرصنة متصلة بالحرس الثوري
اإليراين ،تعمل عىل حشد بنية تحتية ضخمة تطلق
منها هجامت يف املستقبل.
أما عن الجهات املسئولة عن تطوير القدرات
السيربانية اإليرانية ،فإن هناك العديد من
املؤسسات العسكرية واملدنية تتعاون يف هذا
املجال ،فقد ّأسس املرشد األعىل عيل خامنئي
“مجلسا أعىل للفضاء السيرباين” يتك ّون من مسؤولني
ً
عسكريني واستخباراتيني كبار .ويرشف هذا املجلس
عىل االنرتنت وسياسة الفضاء االلكرتوين؛ ويبعث
تقاريره إىل املرشد األعىل عيل خامنئي؛ ويتكون
أعضاؤه من الرئيس اإليراين ،وزراء الحكومة،
وقائد الحرس الثوري اإليراين ،وغريهم من
كبار املسؤولني من وكاالت االستخبارات
واألمن؛ وهو مسؤول عن حامية
البالد من املحتوى السلبي
للفضاء السيرباين.
كام يقوم الحرس
الثوري اإليراين
بدور رئييس
يف تطوير القدرات
السيربانية ،وتتوىل “قوات
الباسيج” ،وهي منظمة شبه
عسكرية مدنية تابعة للحرس الثوري،
تتوىل هذا امللف ،وقد قامت بتجنيد
عرشات اآلالف من املتطوعني يف مجال الحرب
السيربانية والقرصنة اإللكرتونية .كام يستعني الحرس
الثوري بالعديد من املؤسسات األكادميية والبحثية
يف تطوير القدرات السيربانية ،وتشري العديد من
الدراسات إىل أن إدارات العلوم والتكنولوجيا يف
جامعة شهيد بهشتي وجامعة اإلمام حسني تعد
من الجهات الرئيسية لتجنيد القوات االلكرتونية
الحكومية اإليرانية ،حيث متلك الجامعتان روابط
قوية مع األجهزة العسكرية واألمنية التابعة للنظام.
ولجأت إيران إىل الهجامت السيربانية خالل السنوات

املاضية ضد عدد من البنوك األمريكية ،ومن
أبرزها “عملية أبابيل” التي استهدفت
املؤسسات املالية األمريكية بني
عا َمي  2012و ،2013يف
وقت كانت تفرض فيه
واشنطن عقوبات
إضافية عىل

“البنك املركزي
اإليراين” وكيانات
أخرى ،واستخُدمت
هذه
يف
ا لعملية
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هجامت موزّعة لعرقلة برامج الخدمات املرصفية
عرب اإلنرتنت .ومع أن هذه الهجامت كانت بدائية،
إال أن “أبابيل” كانت حملة فعالة يف استهدافها إذ
عرقلت مؤقتا بعض الوظائف التجارية لدى إحدى
الركائز الجوهرية الحساسة يف االقتصاد األمرييك
وتسببت بأرضار بلغت عرشات ماليني الدوالرات .كام
استهدفت الهجامت السيربانية اإليرانية قطاعي النفط
والغاز يف الواليات املتحدة وغريهام من البنى التحتية
الحيوية واملالحة العسكرية والتجارية وقطا َعي
التصنيع والهندسة ،وخدمات الشبكات اإللكرتونية
ورشكات االتصاالت ،غري أن تلك الهجامت تراجعت
بشكل ملحوظ عقب توقيع االتفاق النووي يف يوليو
من العام .2015
ويف أعقاب انسحاب الرئيس األمرييك من االتفاق
يف مايو من العام  ،2018زادت الهجامت السيربانية
اإليرانية بصورة كبرية ،وقام قراصنة تابعون للحرس
الثوري اإليراين بشن هجامت سيربانية ضد عدد
من املصارف األمريكية يف محاولة إلظهار قدرة

استراتيجيات

إيران عىل التسبب بإلحاق الرضر بخصومها عرب
شن عمليات سيربانية انتقامية .ومع تصاعد حدة
التوتر بني إيران والواليات املتحدة منذ مايو 2019
صدرت العديد من التقييامت األمنية واالستخباراتية
التي تحذر من احتامل قيام إيران مبضاعفة هجامتها
السيربانية ضد أهداف أمريكية ،فقد أكدت وكالة
األمن القومي األمرييك خطورة التهديدات السيربانية
اإليرانية ،وشددت عىل رضورة إحكام الدفاعات
املناسبة ملواجهتها .بينام أصدرت وزارة األمن الداخيل
األمرييك بيانًا يف شهر يونيو  2019أكدت فيه أنها
عىل معرفة بتزايد األنشطة اإللكرتونية اإليرانية
الضارة من قبل ممثيل النظام اإليراين ووكالئه ،التي
تستهدف وكاالت الحكومة األمريكية .فيام أصدر
كريستوفر كريبس مدير وكالة األمن السيرباين والبنية
التحتية التابعة لوزارة األمن الداخيل األمرييك يف 22
يونيو  ،2019تحذي ًرا بشأن الهجامت اإليرانية عىل
الصناعات األمريكية ،بالنظر لتزايد النشاط السيرباين
اإليراين الضار واملوجه إىل صناعات الواليات املتحدة

والوكاالت الحكومية من قبل الجهات الفاعلة ووكالء
النظام اإليراين .وكشفت العديد من رشكات األمن
السيرباين أن إيران زادت من هجامتها اإللكرتونية
العدوانية ضد الحكومة األمربكية ،والبنية التحتية
الحيوية ،وأوضحت رشكتا «كراود سرتايك وفاير
آي» ،اللتان تتعقبان بانتظام مثل هذه األنشطة ،أن
قراصنة اإلنرتنت الذين يعتقد أنهم يعملون لحساب
الحكومة اإليرانية استهدفوا يف شهري مايو ويونيو
 2019الوكاالت الحكومية األمريكية ،وكذلك قطاعات
االقتصاد ،ومن ضمنها النفط والغاز .وذكرت الرشكتان
أن قراصنة اإلنرتنت أرسلوا كام هائال من رسائل الربيد
اإللكرتوين التي تستخدم يف االحتيال ،فيام قام قراصنة
تابعني للحكومة اإليرانية يف املجال اإللكرتوين بتصعيد
عمليات التجسس عرب اإلنرتنت باستهدافهم العديد
من املنظامت األمريكية.
ومع استمرار األزمة اإليرانية ،واتجاه الواليات املتحدة
إىل تشديد العقوبات املفروضة عىل طهران ،ليس
من املستبعد أن تتزايد وترية الهجامت السيربانية من
جانب إيران ردا ً عىل هذه العقوبات ،ويتوقع الخرباء
أن تستهدف هذه الهجامت املصارف واملؤسسات
التجارية أو الكيانات االقتصادية الكربى ،بهدف إلحاق
رضر وتكبيد خسائر مالية وعرقلة حياة األمريكيني
أو عملياتهم التجارية ،كام فعلت من قبل من خالل
“عملية أبابيل”.
خاتمة
يف ضوء ما سبق ،ميكن القول أن الهجامت السيربانية
باتت أحد أدوات إدارة الرصاع بني الواليات املتحدة
وإيران ،فإدراة ترامب تعتربها الوسيلة املثىل يف
هذه املرحلة ،ليس فقط ملا تتسم به من طابع رسي
وانخفاض تكلفة ،وإمنا أيضاً ألنها قد تؤدي إىل تدمري أو
تعطيل أجهزة الحاسوب املسئولة عن إدارة القدرات
العسكرية اإليرانية التقليدية وغري التقليدية ،ومن ثم
فإنها ميكن أن تقوم بردع النظام اإليراين عىل األقل
مرحلياً دون اللجوء إىل استخدام القوة العسكرية
التقليدية ،بينام تنظر إيران هي األخرى إىل الهجامت
السيربانية ،باعتبارها أحد األدوات املهمة التي تثبت
من خاللها أنها قادرة عىل الرد االنتقامي ،وتهديد
املصالح األمريكية ،دون الدخول يف مواجهة عسكرية
مبارشة غري متوازنة قد تكلفها الكثري ،وتجعلها
مكشوفة أمام طوفان القوة العسكرية األمريكية.

اإلدارة بالتجسس  ...كارثة
المؤسسات

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

أن فلسفة العمل لدى اليابانيين
تقوم على قواعد أساسية هي
أن العمل جزء من عقيدتهم
الدينية ،وان هناك ميزات إنسانية
محددة يجب ان تعتمد عليها
المؤسسات اليابانية في اإلدارة،
والتي ترتكز على مجموعة من
المبادئ يأتي في مقدمتها
مبدأ رأس المال البشري الذي
يقوم على أساس استثمار
االنسان واعتباره رأس المال
الحقيقي للدولة ،وكذلك مبدأ
نظام الكفاءة في العمل والذي
يقوم على أساس توظيف
الكفاءات القادرة على إنجاز
العمل بإتقان.

وكل ذلك مرتبط بشكل مبارش باالسرتاتيجية اإلدارية
التي تنتهجها تلك املؤسسات وهي « اإلدارة باألهداف»
واألساس يف هذا النوع من اإلدارات هو ان أي مؤسسة
تسعى اىل تحقيق أهدافها عليها ان تركز عىل العنرص
البرشي وتطور مهاراته وترفع كفاءته ،وتقوم بتقييمه
اعتامدا عىل ما حققه من إنجازات وليس مبا يتمتع به
من صفات ،األمر الذي يحقق روح الفريق الواحد الذي
يعمل من أجل تحقيق املصلحة املشرتكة للمؤسسة..
كل ذلك ساهم يف تقدم اليابان ليس فقط من حيث
األداء اإلداري والوصول ألهدافها وامنا أيضا تقدمها
أخالقيا حتى أصبح األمر جزء ال يتجزأ من تعريف
املجتمع الياباين وثقافته.
يف بلدان أخرى تدار أغلب املؤسسات بطريقة مل تعد
غريبة عىل األغلبية وهي « اإلدارة بالتجسس» املستفيد
األول هو املدير الفاشل الذي يحاول معرفة كل
شاردة وواردة يف املؤسسة ظنا منه ان هذا سيساعده
عىل إخفاء عدم قدرته عىل إدارة املؤسسة بالطريقة
الصحيحة! يف اإلدارة بالتجسس ،األساس هو العنرص
البرشي ولكن عىل عكس مبدأ « اإلدارة باألهداف»
حيث يركز املدير عىل العنرص البرشي املشابه له من
حيث العقلية والسلوكيات ،العنرص البرشي املتسلق
واملتشبث بكرسيه حتى الرمق األخري! والذي يصبو
للمناصب العليا عن طريق التجسس عىل العنرص
البرشي الكفؤ والطموح ،ليحيك له املكائد ويخلق
عنه األكاذيب التي ينقلها ملديره وبالتايل ترفع رصيده.
وهذا يعني ان الفاشل ال يعتمد اال عىل الفاشل مثله
وال ينتهج اال أسلوب االقصاء لكل من يعتقد انه
يشكل تهديدا ملنصبه! هذا األسلوب اإلداري يخلق
بيئة محبطة للعنرص البرشي الذي قد يسهم يف نجاح
املؤسسة لو أعطي فرصة حقيقية وعمل يف جو نظيف
وبعيد عن العقد النفسية التي وجد نفسه يعمل تحت
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ادارتهم! هذا األسلوب يقيم العنرص البرشي عىل أساس
كم املعلومات التي يقوم بنقلها عن زمالءه ،وهو نفس
األساس الذي يجعل املدير يفضله يف أولويات القرارات
اإلدارية من مكافئات وترقيات وحتى اجازات غري
مستحقة!
خالصة القول ،ان سلوكيات املدراء تعترب جزء من ثقافة
املؤسسة وبالتايل تلعب دورا جوهريا يف تحقيق الرضا
الوظيفي لدى العاملني بها ،وكذلك تحديد سلوكياتهم
والنتائج التي تتحقق من أدائهم ،وان رس نجاح املجتمع
الياباين هو إرصاره عىل اجتياز الكوارث التي واجهها
باالهتامم باإلنسان لبناء مؤسسات ذات ثقافة راقية،
يف حني رس فشل املجتمعات األخرى هو إرصارها عىل
التسبب بالكوارث وجعل االنسان آخر اهتامماتها
لتخلق بذلك مؤسسات ال ثقافة لها!
السطر األخري...
منذ عامني ،أطلقت الحكومة اليابانية مبادرة «الجمعة
االستثنائية» لتشجيع مؤسسات الدولة عىل السامح
ملوظفيها بالخروج يف الساعة الثالثة بعد ظهر يوم
الجمعة األخري من كل شهر ،إال ان دراسة أجريت
لقياس تأثري هذه املبادرة أظهرت أن عدد املوظفني
اليابانيني الذين غادروا يف وقت مبكر مل تصل نسبتهم
إىل .% 4

السطر األخير

92

العدد  571أغسطس 2019

تقنيات

شركة  Leonardoتكشف النقاب عن الطائرة
اآللية األكبر على اإلطالق Falco Xplorer

تجسد الطائرة المسيرة عن ُبعد  )Remotely Piloted Aircraft System (RPASالمعروفة باسم Falco Xplorer

أحدث الطائرات التي طرحتها شركة  Leonardoلتنفيذ عمليات االستطالع االستراتيجي المستديم ذي أنظمة
االستشعار المتعددة .وتعتبر هذه الطائرة أحدث ما أنتجته أساليب التكنولوجيا الحديثة التي تؤمن لعمالء شركة
 Leonardoالمعلومات االستخباراتية والمراقبة واالستطالع )Intelligence Surveillance and Reconnaissance (ISR
المستديمة والقابلة للتنفيذ.

وقد عرضت رشكة  Leonardoالطائرة Falco
 Xplorerكأكرب طائرة مسرية عن بُعد عىل
اإلطالق خالل معرض باريس الجوي ،2019
وتستخدم الطائرة محركا جويا تقليديا مينح الطائرة
القدر ة عىل الطريان ملدة تزيد عىل  24ساعة.
وتستطيع الطائرة جمع املعلومات االستخباراتية
ما وراء خط األفق وبثها بصورة فورية إىل مراكز
القيادة والتحكم واالتصاالت والحواسب اآللية
واملعلومات االستخباراتية Command, Control,
Communications, Computers, and

 )Intelligence (C4Iعرب األقامر الصناعية.
وتشمل قامئة املواصفات القياسية للطائرة محطة
املراقبة األرضية Ground Control Station
 )(GCSاملتصلة مبحطة املعلومات األرضية
 )Ground Data Terminal (GDTوأجهزة الدعم
األريض )Ground Support Equipment (GSE
وطائرتني تم تصميمهام طبقا ملواصفات الناتو
 NATO STANAG 4671واللتني تنتظران املوافقة
العسكرية عىل الطريان يف الدول التابعة لحلف
شامل األطليس .وال ميثل ترحيل الطائرة Falco

 Xplorerأي مشكلة بالنسبة إىل عمالء الرشكة
بفضل قلة احتياج الطائرة للمتطلبات اللوجستية،
وميكن ترحيل الطائرة داخل الحاويات ISO-668
القابلة للنقل الجوي خالل ساعات قليلة.
وتهدف الطائرة  Falco Xplorerإىل تلبية
متطلبات االستخدامات املزدوجة (العسكرية وغري
العسكرية) ،وتتميز بقدرتها عىل تنفيذ عمليات
االستطالع اإلقليمي املستديم عىل مدار الساعة
وبغض النظر عن ظروف األحوال الجوية لخدمة
عدد كبري من املهام وتأدية األدوار العسكرية
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(مثل االستطالع املستديم املتعدد األطياف ملسارح
العمليات (theatre persistent multispectral
 )surveillanceوتضم قامئة مهامها الرسمية تنفيذ
الداوريات الحدودية ومراقبة السواحل ومنع
عمليات الهجرة غري الرشعية وتطبيق القانون
ومراقبة املنشآت الحيوية الحساسة ومراقبة املناطق
االقتصادية الحرصية  EEZورصد التغريات البيئية.
وتستخدم الطائرة  Falco Xplorerذراع ذيل tail
 boomعىل شكل حرف  Vومروحة دفع pusher
 propellerوعجالت هبوط قابلة للطي ،كام
يضم تصميمها املفتوح كافة األجهزة والحموالت
املختلفة .وتستطيع الطائرة حمل أوزان تصل
إىل  350كيلوجرامات ألكرث من  24ساعة طريان
متواصل ،وهي تعتمد عىل االتصاالت املرتبطة
باألقامر الصناعية يف تنفيذ العمليات وراء األفق
البعيدة عن املجال الالسليك يف حدود وزن ال يزيد
عىل  1,3طنا كحد أقىص عند اإلقالع maximum-
)take-off weight (MTOW
كام تتميز الطائرة  Falco Xplorerبقيام رشكة
 Leonardoبتصميم كافة أجزائها محليا ،بدءا
من الطائرة نفسها وانتهاءا بأنظمة االستشعار
ونظام املهام ومحطة املراقبة األرضية ،ما يعني
الطائرة ستكون منصة متكاملة قادرة عىل تقديم
خدمة تحت السيطرة الكاملة فيام يتعلق بالتفوق
املعلومايت ،حيث ستتوىل الرشكة مسؤولية تشغيل
الطائرة وأنظمة استشعاراتها وإدارة احتياجاتها
اللوجستية من أجل تأمني معلومات قابلة للتطبيق
إىل العمالء مبارشة.
وقال أليساندرو بروفيومو ،الرئيس التنفيذ
لرشكة  ،Leonardoإن “الرشكة حريصة عىل ضخ
استثامرات ضحمة باستمرار يف املنتجات الجديدة
من أجل إنتاج املنتج املناسب يف ىاألسواق املناسبة”.
وأضاف أن “ الطائرة  Falco Xplorerمصممة
بحيث تكون قادرة عىل املنافسة داخل فئتها،
وتعول الطائرة عىل الخربة التي اكتسبناها من خالل
التعاون مع عمالء عائلة الطائرة  Falcoعرب سنوات
طويلة ،وعىل نقاط القوة التي تتمتع بها الرشكة
يف مجال الطائرات اآللية (غري املأهولة) .وتتوقع
الرشكة زيادة حصتها من سوق الطائرات اآللية”.
وتؤمن رشكة  Leonardoإميانا جازما برضورة تفوق
القدرات واإلمكانيات اآللية عىل الطائرة نفسها،
األمر الذي دفع الرشكة إىل تصميم منوذج أسايس

جديد من املركبة املسرية عن بُعد تحت مسمى
‘ ’Block 10اعتامدا عىل خربة الرشكة العاملية يف
مجال األنظمة اإللكرتونية .وبطرح طائرة متكاملة
قادرة عىل تنفيذ عمليات جمع املعلومات
االستخباراتية واملراقبة واالستطالع ( )ISRفوق
األرض والبحر يؤمن هذا التكامل الفائق املزايا
املزدوجة املتاحة لدى الطائرات القوية الفائقة
القدرة بأسعار تنافسية للغاية.
أنظمة االستشعار المتعدد األطياف
تتميز أنظمة االستشعار املتعدد األطياف
 Multispectral Sensor Suiteالتي أنتجتها رشكة
 Leonardoبأنها متنح العمالء وعيا ميدانيا قابال
للتعديل بصورة غري مسبوقة وقدرة هائلة عىل

حمل األجهزة واألسلحة .وتتكون هذه األنظمة
من رادار متعدد الوظائف ذي فتحة اصطناعية
multifunction Synthetic Aperture Radar
 )(SARوبرج إلكرتو – برصي متوازن باستخدام
الجريوسكوب ومزود بأنظمة متعددة electro-
optical multi-sensor gyro-stabilised turret
ونظام جمع املعلومات االستخباراتية اإلشارية
 Signal Intelligence Suiteكام ميكن تعديل نظام
الحساسات أيضا أثناء التشغيل من أجل إضافة
حساسات جديدة ،بينام تسمح محطة املراقبة
األرضية لفرد التشغيل بالتحكم يف الطائرة وأنظمة
استشعاراتها وإدخال وسائل توظيف املعلومات
 data exploitation toolsوتوزيع املعلومات
املفيدة عىل أنظمة القيادة والتحكم واالتصاالت
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والحواسب اآللية واملعلومات االستخباراتية C5I
كام تؤمن الطائرة أيضا تحليل املعلومات الخاصة
باملهمة وتخطيط املهام والتدريب واملحاكاة ،وهي
مزودة بجهاز رادار متعدد الوظائف مزود بفتحة
اصطناعية  SARمن طراز Gabbiano T80UL
الذي أنتجته رشكة  Leonardoباإلضافة إىل برج
إلكرتو – برصي من إنتاج رشكة  LEOSSونظام
املعلومات االستخباراتية اإللكرتوين ( )ELINTمن
إنتاج رشكة  SAGEونظام التمييز اآليل automatic
 )identification system (AISلالستخدامات
البحرية.
جهاز ال����رادار من طراز Gabbiano
T80UL
تؤمن عائلة  Gabbianoأحدث أجهزة الرادار
القليلة التكلفة التي تستخدمة املوجة X-Band
للمراقبة البحرية والربية ومراقبة الرشيط الساحيل
بغض النظر عن ظروف األحوال الجوية .ويتميز
الجهاز بتصميمه املفتوح وباملرونة التي تسمح
بتشغيله عىل منت املركبات الجوية اآللية (غري
املأهولة) والطائرات املأهولة ذات األجنحة الثابتة
والدوارة.
ويؤمن جهاز الرادار  Gabbianoالفائق الخفة
عمليات املراقبة عىل املديني الطويل والقصري
بالنسبة للقوات العسكرية وغري العسكرية .كام
يتمتع الجهاز بقدر عال من التصميم معياري
واملرونة  ،ما يجعله قابال للتشغيل عىل منت املركبات
الجوية الصغرية واملتناهية يف الصغرغري املأهولة

تقنيات

 ،)SARTفيام يتم تحسني خاصية البحث املتخصصة
من أجل رصد بقع الزيت.
تتيح خاصية جو -جو إمكانية رصد والتقاط
صور عالية الوضوح لألهداف الجوية ،مع تأمني
املساعدات املالحية للطاقم عن طريق خاصيات
وضع الخرائط األرضية وتحسني أشعة دوبلر
والطقس .وتأيت القدرات الحسابية الفائقة الحديثة
لتضمن إمكانية تحديث الجهاز وتعديله عن طريق
الربمجيات املحدثة.

(مثل املركبات الجوية اآللية والطائرات الصغرية
املأهولة ذات األجنحة الثابتة والدوارة).
ورغم ما ميثله تركيب جهاز ما عىل منت طائرة آلية/
غري آلية صغرية أو متناهية يف الصغر من تحديات،
إال أن جهاز الرادار الرادار  Gabbianoالفائق الخفة
يؤمن حال مناسبا بفضل وزنه الذي ال يتجاوز 24
كيلوجرامات الذي يستمد طاقته من مصدر طاقة
وحيد ذي  28فولت من التيار املبارش ،األمر الذي
يؤمن أفضل أداء بالنسبة للمركبات والطائرات
التي تعاين من مشاكل ملحة تتعلق بالرتكيب.
نظام المعلومات االستخباراتية
ويؤمن جهاز الرادار الرادار  Gabbianoاملواصفات
اإللكتروني ( )ELINTمن إنتاج
الالزمة للمهام املتعلقة باألمن الداخيل ،السيام
شركة SAGE
حامية الحدود أو املهام القتالية املتعلقة بالبحث
واإلنقاذ حيث تؤمن وظائف الوضوح العايل وضوحا هذا النظام عبارة عن نظام رقمي ESM/ELINT
تاما دون املرت الواحد  sub-metricفوق مساحات (للمعلومات اإللكرتونية) للمعلومات االستخباراتية
شاسعة ،فيام تتيح خاصية  GMTIرصد األهداف ذات الرتدد اللسليك ومهام املراقبة واالستطالع،
املتحركة عىل األرض .وقد تم تطوير أجهزة أو وسائل ما يعني توفري منصة لتحديد األهداف جيولوجياً
فريدة من أجل التقاط صور رادارية عالية الوضوح .وأجهزة االستقبال ذات املوجة العريضة املوازية
ويعرت جهاز الرادار الرادار  Gabbianoالفائق وذات القنوات املتعددة .ويسمح النظام بالرصد
الخفة جهازا مثاليا ملهام البحث واإلنقاذ وعمليات املتزامن وتحليل املعلومات اإللكرتونية (()ELINT
املراقبة البحرية البعيدة املدى حيث تسمح األنظمة بالنسبة لعدد كبري من الطائرات ،بدءا من املركبات
العنكبوتية الشاملة  TWSواملعلومات االستخباراتية الجوية اآللية التكتيكية والطائرات املروحية
واملراقبة واالستطالع  Intelligence Surveillanceالخفيفة وانتهاءا بطائرات االستطالع وطائرات
 )and Reconnaissance (ISRالفائقة الوضوح الداوريات البحرية األكرب حجام.
للمستخدم بتصنيف األهداف التي يتم اعرتاضها .ويقوم هذا النظام بتحليل األطياف اإللكرتو –
كام تعترب خاصية  SMTIواإلشارات القياسية مغناطيسية يف الرب والبحر والجو من أجل رصد
العديدة متاحة أيضا لتضاف إىل خاصة البحث مصدر االنبعاثات النشطة عن طريق الهوائيات
واإلنقاذ (الطرازات  SST-181Xو  DO-172و الفائقة الدقة للبحث عن األهداف Direction
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 Finding (DF) antennasحيث ميكن تحديد
•المواصفات الفنية:
مواقع األهداف وتأمني الوعي امليداين .وميكن
تأمني اإلنذار ضد التهديدات مسبقا وتنبيه أنظمة
•الطول 9 :أمتار
االستشعاراألخرى ووسائل الدعم اإللكرتوين
•طول الجناح 18,5 :مرتا
)Electronic Support Measures (ESM
•االرتفاع 3,8 :أمتار
وتعديلها بالنسبة لكافة أنواع الطائرات واملركبات.
•الوزن اإلجاميل عند اإلقالع1300 :
وتسمح املواصفات اإليجابية (مثل الحجم والوزن
كيلوجرامات
والقوة) )SWaP (Size, Weight and Power
•األداء:
لنظام  SAGEبإمكانية توصيله بأنظمة االستشعار
عائلة Falco
•القدرة عىل الطريان املتواصل :أكرث من
وأنظمة املهام األخرى ،ما مينح فرصا مواتية بالنسبة
وقع اختيار خمس دول عىل طائرة  Falcoاألصلية،
 24ساعة
لعدد كبري من املنصات مثل املركبات الجوية اآللية
•الحد األقىص للحمولة 350 :كيلوجرامات
بينام وقع اختيار املسؤولني عن املهمة اإلنسانية
(غري املأهولة) لالستغناء عن منصات وسائل الدعم
•االرتفاع :أعىل من  30,000قدم
 MONUSCOالتابعة لألمم املتحدة عىل شقيقتها
اإللكرتوين ( )ESMاملتخصصة وخفض التكاليف،
•تستخدم الطائرة عدة قنوات لالتصال
 Falco EVOالتي جرى نرشها يف إطار برنامج
بينام تؤمن مواصفاته اإليجابية (مثل الحجم والوزن
مثل )RLOS & BLOS (SATCOM
بحوث املراقبة  Frontexالتابع لالتحاد األورويب.
والقوة) املبتكرة جهاز استقبال ثنايئ الوظيفة لوسائل
ويوجد اليوم أكرث من  50طائرة مسرية عن بُعد
الدعم اإللكرتوين/الرادار .وقد استفادت أنظمة
االستشعار املستخدمة يف نظام إدارة املهام القوي بغرض تدريب األطقم الجوية عىل املهام .وتسمح من طراز  Falcoالتي تشارك يف العمليات واملهام
من الخربة الطويلة التي اكتسبتها رشكة  Leonardoالقيادة والتحكم يف وصالت املعلومات املأمونة املختلفة يف جميع أنحاء العامل ،حيث يقوم بعض
يف مجال املركبات املأهولة وغري املأهولة ،ما يعني الفورية املتصلة باألقامر الصناعية مبدى تشغييل العمالء بتسغيلها ،فيام تتويل رشكة Leonardo
مسؤولية نلكية وتشغيل البعض اآلخر بالنيابة عن
تأمني حامية قياسية ضد الهجامت اإللكرتونية يتجاوز خط الرؤية املعتاد.
ويتم إرسال الخطة الجوية للمراقبة بطيقة آلية عرب عمالئها.
(السربانية).
وسائط سابقة الربمجة مثل مرحلتي اإلقالع والهبوط ،وبعد كشف النقاب عن الطائرة املسرية الجديدة ،
القط����اع الجوي للطائ����رة Falco
مع إمكانية تجاوز النظام يدويا يف أي وقت من من املقرر أن تخضع الطائرة لسلسلة من التجارب
Xplorer
واالختبارات هذا العام ،يتم اختتامها برحلة تتواجد
السمات الرئيسية:
يشمل األداء الفائق للطائرة  Falco Xplorerمرونة
عىل متنها أنظمة الحساسات التي سيتم تسليمها
التعديل التي تسمح باستيعاب أنظمة استشعار/
للعميل املستفيد يف مطلع عام  .2020وقد جرى
•أحدث طائرة مسرية عن بُعد
أجهزة متعددة لتخفيف العبء عن كاهل طاقم
تصميم الطائرة  Falco Xplorerمنذ البداية إىل
•قادرة عىل تنفيذ املهام البحرية
التشغيل .وتشمل اإلدارة الجوية اآللية عملية
النهاية بحيث تكون قادرة عىل غزو أكرب األسواق
والربية واملهام البعيدة املدى ومهام
اإلقالع والهبوط اآليل وتجهيز املعلومات الفورية
العاملية .وتخضع الطائرة للرتخيص حاليا متهيدا
املعلومات االستخباراتية واملراقبة
عن الهدف واستغالل خاصيات مراقبة املساحات
لتحليقها يف املجاالت الجوية املفتوحة ،ما يعني
واالستطالع
بطريقة آلية.
قدرة رشكة  Leonardoعىل تسويقها للعمالء
•تستطيع الطائرة الطريان ملدة تزيد
وميكن تعديل الطائرة  Falco Xplorerبكل سهولة
املدنيني مثل حرس السواحل وفرق اإلسعاف الطبي،
عىل  24ساعة ،وأن تحلق عىل ارتفاع
الستيعاب أجهزة معينة ،وتتميز بسهولة عملياتها
باإلضافة إىل األسواق العسكرية بالطبع.
يصل إىل  30,000قدم
سواء املتعلقة باملطار أو املجال الجوي وقلة
ومبا أن الطائرة  Falco Xplorerمصممة ومصنوعة
•تتميز الطائرة بانخفاض التكاليف
احتياجاتها اللوجستية.وتؤدي الطائرة أداء أعىل
بالكامل يف أوروبا فلن تكون خاضعة للقيود
املتعلقة بدورتها الحياتية
مع رشكات الطريان املنخفض التكاليف من بقية
التي يفرضها القانون الدويل لالتجار يف األسلحة
•تخضع الطائرة حاليا لرتخيصها كطائرة
الطائرات األخرى.
International Traffic in Arms Regulations
عسكرية طبقا لرشوط STANAG
 ،)(ITARبينام تأيت مواصفاتها الفنية لتضعها ضمن
قطاع التحكم األرضي
الفئة الثانية من اتفاقية مراقبة تكنولوجيا الصواريخ
4671
•يصل وزن الحمولة يف أعىل فئة إىل
Missile Technology Control Regime
تسمح محطة التحكم األريض بتخطيط املهام
 350كيلوجرامات
 ،)(MTCRاألمر الذي يجعل الطائرة Falco
وفحص النظام قبل بدء الرحلة وإدارة املهام وإعادة
 Xplorerجاهزة للتصدير إىل جميع أنحاء العامل.
تخطيط الرحلة وإعادة متثيل الرحلة ومحاكاتها
األوقات .كام يعترب تقييم وتجهيز املعلومات دون
االستعانة باألقامر الصناعية من أجل زيادة مصادر
استقبال املعلومات عن طريق شبكة مراكز القيادة
والتحكم واالتصاالت والحواسب اآللية واملعلومات
االستخباراتية ( )C4Iبينام ميكنللوحدات األمامية
الصغرية استقبال املعلومات الفورية عن طريق
النهايات الطرفية الفيديوية البعيدة Remote
)Video Terminals (RVT
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الخيارات االستراتيجية السلمية واألمنية
لدولة اإلمارات في مواجهة المخاطر
النووية والصواريخ الباليستية

بعد انتهاء الحرب الباردة منذ حوالي ربع قرن ،وظهور عالم أحادي القطبية استمر ألكثر من عشرين
تشكل عالم متعدد القطبية ،وظهور اصطفافات دولية جديدة ،لتصبح البيئة
عاماً  ،نشاهد اليوم بداية
ّ
األمنية الدولية واإلقليمية بذلك في غاية التعقيد ،حيث تتصارع القوى العالمية سعياً لتوسيع رقعة
نفوذها في المسرح الدولي ،وتعمل على امتالك أكبر قدر من أدوات القوة ،بما في ذلك تعزيز
قدراتها العسكرية االستراتيجية والتكتيكية لتحقيق تفوق نوعي على منافسيها ،إلى جانب سعيها
لكسب تأييد أكبر عدد من الدول وتكوين تحالفات إقليمية جديدة.
بقلم :محمد بن أحمد البواردي

ومع انهيار العديد من التفاهامت االسرتاتيجية
وانقضاء أمد املعاهدات القدمية مؤخرا ً ،والتي كان

من شأنها الحد من التسلح النووي وااللتزام بعدم
تطوير قدرات الصواريخ الباليستية مبختلف فئاتها

بني القوى الكربى ،وبالتايل الحفاظ عىل توازن
القوى وتحقيق الردع ودرجة معقولة من األمن
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واالستقرار العاملي عىل مدى عقود من الزمن،
فقد دخل العامل اليوم يف دورة جديدة من سباق
للتسلح النووي والصاروخي ،وتصا َع َد التنافس
إلمتالك أكرب قدر من األسلحة االسرتاتيجية
والتكتيكية ،وقد شجع هذا األمر بعض الدول
والقوى اإلقليمية عىل عدم التقيد بالتزاماتها
وفقاً للمواثيق واملعاهدات الدولية ،حيث تسعى
بعض تلك الدول  -مثل إيران  -إلمتالك األسلحة
النووية وبناء منظومة من الصواريخ الباليستية،
عىل الرغم من ترصيحها بأن برنامجها النووي
سلمي ،باإلضافة إىل انتهاجها لسياسات إقليمية
ودولية عدائية.
ويف ظل الثورة الصناعية الرابعة القامئة عىل
التكنولوجيا الرقمية واملعلوماتية اليوم ،ومع
تطور أنواع األسلحة االسرتاتيجية والتكتيكية
من الجيل الخامس ،إىل جانب تطور القدرات
السيربانية ،أدى كل ذلك إىل تزايد وترية وحجم
التهديدات والتحديات عىل الصعيدين اإلقليمي
والعاملي .ولهذا ،فقد تحتّم عىل دولة اإلمارات
العربية املتحدة أن تعمل عىل مواجهة مختلف
التهديدات املبارشة وغري املبارشة ،مبا فيها النووية
إىل جانب الصواريخ الباليستية ،من خالل
منظومة حديثة وبرامج عمل متكاملة ومتعددة
األوجه والطبقات ،ومتدرجة باإلجراءات تبدأ من
جهة سلمياً بالوقاية من العدائيات والحامية من
اإلعتداءات ،ومن جهة أخرى بكشف التهديدات
وتوفري الدفاع وردع ومواجهة املعتدين .ويتم
تحقيق هذا الهدف من خالل محورين رئيسني
كاآليت :باستخدام القوة الناعمة والوسائل
السلمية؛ السياسية والدبلوماسية واإلقتصادية
والقانونية وغريها ،وتطوير وتعميق شبكة عالقات
الدولة مع مختلف دول العامل .وأيضاً بالوسائل
العسكرية واألمنية من خالل تطوير القدرات
واإلمكانات الذاتية للتعامل مع أنواع التهديدات
كافة وبالتعاون مع الحلفاء والدول الصديقة
واملنظامت الدولية.
وتعمل دولة اإلمارات عىل تطوير وتعميق شبكة
عالقاتها الدولية واإلقليمية ،والتعاون مع الدول
الحليفة والشقيقة والصديقة يف شتى املجاالت،
وتسعى من خالل عالقاتها الدولية الواسعة إىل
ترسيخ مبادئ األمن والسالم واالستقرار الدويل،
باإلضافة إىل قيم التسامح والتآخي بني الدول بنا ًء

عىل ما تتمتع به الدولة من مصداقية يف الساحتني
الدولية واإلقليمية ،وإدراكاً منها بأن عجلة التنمية
واالزدهار ال تقوم من دون توفر درجة معقولة
من األمن واالستقرار .كام تتعاون دولة اإلمارات
العربية املتحدة مع املنظامت الدولية واإلقليمية
وتلتزم باملواثيق واملعاهدات والتفاهامت الدولية
لضامن توفري الحامية للمجتمع الدويل من جميع
أنواع املخاطر والتهديدات النووية والصاروخية
املبارشة وغري املبارشة .ومن خالل فهمها
للبيئة
واستيعابها

االسرتاتيجية واملتغريات العاملية ،تعمل الدولة عىل
تحويل التحديات كافة إىل فرص ،لتخدم املجتمع
الدويل يف تعزيز السالم والنمو واالزدهار ،وتعزيز
مكانتها يف الساحة الدولية.
تأيت سياسة دولة اإلمارات الخارجية يف مقدمة
الوسائل واألساليب التي توفر الوقاية للدولة ومتنع
االعتداء عليها ،وتستند هذه السياسة يف تنفيذها
عموماً إىل استخدام القوة الناعمة واألساليب
الدبلوماسية املقنعة واملؤثرة ،وقوامها االلتزام
مببادئ عدم االعتداء وعدم التدخل يف الشؤون
الداخلية للدول األخرى واالحرتام املتبادل ،وسمتها
االنفتاح عىل دول العامل باملحبة
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والتسامح والتعايش السلمي مع مختلف شعوب
األرض ،باإلضافة إىل وقوفها إىل جانب القضايا
العادلة .كام تسعى دولة اإلمارات إىل دعم الدول
الفقرية واألقل حظاً من خالل قيامها مبحاربة الجهل
والفقر واملرض ،وتقوم مبد يد العون باملساعدات
اإلنسانية من دون مقابل أو رشوط ،وتعمل كذلك
عىل تحريك عجلة التنمية االقتصادية يف هذه
الدول ،علامً أن دولة اإلمارات العربية املتحدة
تسعى دامئاً إىل مساعدة املنكوبني جراء الكوارث
الطبيعية أو الحروب ،األمر الذي يُكسب اإلمارات
اإلحرتام واملصداقية يف تعاملها مع املجتمع الدويل
حول مجمل القضايا اإلنسانية ومعالجة الهموم
الدولية ،سعياً لتحقيق السالم واالستقرار.
وعىل صعيد السياسة الداخلية ،فإن وجود ذلك
الحشد من شعوب األرض يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة من أكرث من مئتي جنسية،
يعيشون ويعملون عىل أرضها تحت سقف  ،وع ّمق حبها يف قلوب البرش ،كام ساهم بتعزيز
القانون بأمن وسالم ،ومن دون متييز بني عرق أو مكانتها يف الساحة الدولية وأكسبها مناعة ضد
لون أو دين ،ويتمتعون بحرية العبادة ومامرسة مختلف العدائيات أياً كانت طبيعتها وأينام كان
الطقوس الدينية ،هو دليل دامغ عىل سياستها مصدرها.
املنفتحة وعىل تسامحها ورغبتها يف التعايش وتعمل دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل تطوير
السلمي ،علامً أن أغلبية هؤالء يعتربون أن دولة اقتصادها املحيل ،وجعل الدولة منارة اقتصادية
اإلمارات العربية املتحدة مصدر قوتهم وعنرص جاذبة لالستثامرات ووجهة عاملية للسياحة ومقرا ً
مهم لحياتهم ،بحيث أصبحت وطناً ثانياً لهم ،دولياً للتجارة والصناعة واألعامل ،كام تعمل عىل
فأصبحوا سفراءها لدى دولهم باعتبارهم يشكلون تعميق عالقاتها االقتصادية ومصالحها املشرتكة مع
مصدر دخل قومي لبالدهم ،األمر الذي ع ّمق مختلف دول العامل ،وتتعاون معها لبناء منظومة
من احرتام دول العامل لإلمارات العربية املتحدة اقتصادية ثنائية وإقليمية ودولية دامئة وقامئة عىل

اإلمارات تؤيد
اتخاذ اإلجراءات
والتدابير الكفيلة
بمنع الدول المارقة
والمعادية من امتالك
األسلحة المحرمة
دولياً بهدف تحقيق
أكبر قدر من األمن
واالستقرار العالمي

االعتامد التجاري واالقتصادي املتبادل ،وذلك من
خالل توقيع اتفاقيات وبناء رشاكات اسرتاتيجية
تضمن الكسب املشرتك والتنمية االقتصادية
لجميع األطراف ،كام تسعى إىل التعاون مع
االقتصادات الكربى إلقامة املشاريع االستثامرية
العاملية التي من شأنها تكوين تحالفات وكتل
اقتصادية جامعية تنعكس من خاللها الرؤى
املوحدة حول املصالح املشرتكة ،وكذلك التطلع إىل
مزيد من الفرص االقتصادية ،ليصبح التعاون حافزا ً
ومصدرا ً لدفع عجلة التنمية واالزدهار وتعميق
أسس االستقرار ،ويساهم ذلك بطبيعة الحال
بوقوف الرشكاء جنباً إىل جنب يف وجه املخاطر
والتهديدات التي ميكن أن تعيق مسرية تقدمهم
أو تعطل مصادر دخلهم.
ومن خالل مشاركاتها يف مختلف املحافل
واملنظامت الدولية وانضاممها إىل املواثيق
واالتفاقيات والربوتوكوالت واملعاهدات الدولية
كافة مثل ()NPT/CWC/BWC/MTCR
وغريها املتعلقة مبنع انتشار أسلحة الدمار الشامل
مبا يف ذلك األسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
وبالتعاون مع املجتمع الدويل ،تسعى دولة
اإلمارات العربية املتحدة إىل تقييد جميع الدول
بنصوص تلك املعاهدات الحتواء مصادر التهديد
النووي والصاروخي .ولهذا تؤيد دولة اإلمارات
العربية املتحدة اتخاذ اإلجراءات والتدابري
الكفيلة مبنع الدول املارقة واملعادية من امتالك
األسلحة املحرمة دولياً بهدف تحقيق أكرب قدر
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من األمن واالستقرار العاملي ،وتحث عىل تطبيق
برامج املراقبة الدولية املتعلقة مببيعات مثل تلك
األسلحة والقدرات ،وتعمل يف الوقت ذاته عىل
إيجاد أطر دولية قانونية جديدة لتوقيع عقوبة
دولية عىل الدول التي تخالف قواعد القانون
الدويل ،أو تلك التي تهدد األمن والسلم الدوليني
عرب مامرستها ألنشطة صاروخية أو نووية خارج
األطر الرشعية.
جهود اإلمارات يف مكافحة أسلحة الدمار الشامل
وبهذا الصدد ،تعمل دولة اإلمارات العربية
املتحدة حثيثاً إىل جانب العديد من دول
العامل ،مبا فيها الدول العربية ،يف سبيل إخالء
منطقة الرشق األوسط من أسلحة الدمار
الشامل ،وتحث عىل رضورة وضع برنامج زمني
للتخلص مام متتلكه دول املنطقة من قدرات
نووية وصاروخية ،باإلضافة إىل وقف برامج
إيران تعد مصدر
تجارب الصواريخ الباليستية ،خاصة ما تقوم به
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف إطار سياساتها تهديد أمني استراتيجي
العدائية ،فهي تعد مصدر تهديد أمني اسرتاتيجي
ليس لدول املنطقة فحسب ،وإمنا للعامل أجمع ،ليس لدول المنطقة
مع التأكيد عىل رضورة توجيه جهود املجتمع فحسب وإنما للعالم
الدويل لضامن عدم امتالك إيران للسالح النووي،
وذلك من خالل التنسيق بني أجهزة ومؤسسات أجمع مع التأكيد على
األمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ضرورة توجيه جهود
وإخضاع الربنامج النووي اإليراين للرقابة الدولية
الدقيقة ،واتخاذ أية إجراءات قانونية ميكن أن المجتمع الدولي لضمان
ترتتب نتيجة املخالفات بهذا الخصوص.
عدم امتالكها للسالح
وانطالقاً من العالقات الدولية لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،تسعى إىل توسيع دائرة تعاونها النووي
األمني والعسكري املشرتك مع مختلف دول
العامل ويف مختلف القطاعات ،ومن بينها التعاون عمليات حفظ السالم بكفاءة عالية ،وقد حققت
يف مجال الصناعات الدفاعية وتطوير القدرات القوات املسلحة اإلماراتية مراحل متقدمة من
العسكرية بإنتاج املعدات ومنظومات األسلحة التوافقية مع األنظمة واألسلحة املختلفة للدول
التكنولوجية الحديثة ،كام تقوم ببناء الرشاكات الحليفة والشقيقة والصديقة ،وذلك بهدف توفري
والتحالفات العسكرية االسرتاتيجية مع العديد الدعم العسكري املتبادل وتوفري الحامية واألمن
من دول العامل ،ومن بينها الدول الكربى والقوى الالزمني لجميع األطراف.
اإلقليمية التي متتلك قدرات نووية وصاروخية
وتحرص القيادة العليا يف دولة اإلمارات
متقدمة ،كام تقوم بإجراء التدريبات والعمليات العربية املتحدة عىل تحقيق األمن واالستقرار
العسكرية املشرتكة يف مناطق مختلفة من العامل ،للدولة من خالل تطوير منظومة وطنية دفاعية
علامً أن دولة اإلمارات شاركت عىل مدى أكرث من متكاملة ومتطورة .وإىل جانب الخيارات األمنية
أربعة عقود يف العديد من التحالفات العسكرية والعسكرية التقليدية ملواجهة مختلف التحديات
الدولية ومحاربة اإلرهاب ،إىل جانب مشاركتها يف وجميع أطياف العدائيات ،فإن القيادة تعمل

عىل االرتقاء بقدرات الدفاع والردع االسرتاتيجي
من أجل حامية الدولة وضامن األمن الوطني
اإلمارايت واألمن القومي الخليجي والعريب
األوسع ،وذلك بتوفري باقة متنوعة من اإلمكانيات
الحديثة ،مبا يف ذلك امتالك قدرات سيربانية نوعية
وشبكة معلوماتية متفوقة ،واستخدامها ألسلحة
الجيل الخامس والتقنيات الحديثة واملبتكرة،
والتكنولوجيا الرقمية املتطورة وعىل رأسها الذكاء
االصطناعي والروبوتات واملنصات القتالية الذكية
املأهولة وغري املأهولة.
القيادة ..الرؤية والريادة
وبهذا الصدد ،تحرص القيادة أيضاً عىل تطوير
شبكة املراقبة واإلنذار املبكر ،وتوفري مظلة
من األنظمة الدفاعية واإللكرتونية التبادلية
للحامية من أنواع االخرتاقات كافة ،وتهدف إىل
ضامن توافق عمل املنظومات القتالية املختلفة،
واملحافظة عىل كفاءتها يف أسوأ ظروف العمليات،
لتضمن بقاءها يك تتمكن  -ولو بجزء بسيط من
طاقتها  -من الرد وشل قدرات الخصم بالرسعة
والدقة الالزمني واستعادة املوقف ،علامً أن
احتامل استخدام أسلحة الدمار الشامل ال يأيت
عادة بشكل مفاجئ ،وإمنا تكون له دالالت
مسبقة ميكن التقاطها واالستعداد لها ،وأن
احتامل استخدام تلك األسلحة ضد دولة اإلمارات
العربية املتحدة سيكون مبثابة اعتداء عىل جميع
حلفائها.
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انكشاف قطر مقاطعة الدوحة ناجحة ...واستمرارها كشف دعمها لإلرهاب

«واشنطن بوست» كشفت تمويل المليشيات الشــــــــــــــــي

لم يكن أكثر المتفائلين بقرار الدول األربع الداعية لمكافحة اإلرهاب ،مقاطعة
ليثبت بما ال يدع
قطر ،يدرك أن ثمار تلك المقاطعة ستظهر في غضون عامينُ ،
مجاال للشك أن تلك الدولة الخليجية ،التي عاشت في كنف مجلس التعاون لدول
ً
الخليج العربية منذ إنشائه ،باتت أحد أكبر ممولي اإلرهاب وداعميه في العالم؛
وهو األمر الذي استلزم وقفة حازمة من السعودية والبحرين ومصر واإلمارات ،
دفاعاً عن أمن واستقرار المنطقة والعالم.
بقلم :د .ياسر عبد العزيز

لقد بذلت دول املقاطعة األربع جهودا ً مضنية عىل
مدى أعوام ،لحض الدوحة عىل إيقاف سياساتها
أدلة ال يمكن دحضها
الرامية إىل التخريب والتدمري ،ومحاوالتها الدامئة
إلشاعة الفنت وبث الكراهية والتحريض عىل العنف يوم االثنني  22يوليو  ،2019فجرت صحيفة «نيويورك
من خالل أدواتها املالية والدبلوماسية واالستخباراتية تاميز» األمريكية فضيحة كربى ،حني كشفت عن أن
واإلعالمية ،لكن تلك الجهود مل تسفر عن تغري قطر تقف خلف تفجريات دامية يف الصومال ،من
جوهري يف سياسات قطر ،التي استمرت يف دعم أجل تحقيق مصالح سياسية وتجارية.
طيف عريض من الجامعات والقوى اإلرهابية بشتى قالت الصحيفة إنها متتلك تسجيالً صوتياً ملكاملة
هاتفية بني السفري القطري يف الصومال حسن بن
الوسائل املمكنة.
وجاءت املقاطعة لتؤكد أن دول الرباعي عازمة عىل حمزة بن هاشم وبني رجل األعامل القطري خليفة
تعزيز الضغوط وإدامتها عىل قطر من أجل إحداث كايد املهندي ،الذي وصفته بأنه مقرب من األمري متيم،
تغيري ملموس يف سياساتها مبا يحد من انفالتاتها وأن صورا ً عدة جمعت بينهام يف مناسبات مختلفة.
وأخطارها املدمرة ،وهو األمر الذي أثبت نجاعة تلك بحسب الصحيفة ،فقد أقر رجل األعامل املقرب من
السياسة ورضورتها يف آن واحد.

األمري القطري أن املتطرفني ،الذين اتضح
الحقاً أنهم ينتمون إىل تنظيم «داعش» بعد إعالن
ذاك األخري مسؤوليته عن الحادث« ،قاموا بتفجري يف
مدينة بوصاصو الصومالية لتعزيز مصالح قطر».
وقع تفجري بوصاصو يف  18مايو  ،2019وأدى إىل
مقتل أشخاص وإحداث أرضار مادية ،ورغم ذلك،
فإن السفري القطري مل يظهر أي رفض أو استنكار،
خالل املكاملة التي مل ينكرها الطرفان.
وأصدرت الخارجية القطرية بياناً ،مل تنف فيه املكاملة،
ومل تنف هوية املتحدثني فيها ،مكتفية بالتذرع بأن
«املهندي ال ميثلنا» ،لكن هذا األمر بالطبع مل يقلل
من خطورة هذا االخرتاق؛ إذ تم إثبات متويل قطر
لإلرهاب ودعمها إياه ،من دون أن متتلك أي قدرة

101

شــــــــــــــــيعية ...و»نيويورك تايمز» فجرت فضيحة بوصاصو
عىل التنصل أو النفي.
يف أبريل من العام  ،2018تفجرت فضيحة أخرى
تثبت دعم قطر لإلرهاب ،لكن هذه املرة جرى األمر
عرب صحيفة «واشنطن بوست» ،التي نرشت تقريرا ً
يفضح إقدام قطر عىل دفع مبلغ مليار دوالر ،إضافة
إىل نحو  150مليون دوالر يف صورة رىش حصل عليها
وسطاء ،من أجل تحرير رهائن قطريني ،من بينهم
بعض أفراد األرسة الحاكمة ،بعدما تم خطفهم خالل
رحلة صيد يف األرايض العراقية.
تشري التقارير إىل أن تلك األموال ذهبت إىل مليشيات
شيعية من بينها كتائب «حزب الله» العراقية،
وجامعات أخرى ،ومسؤولني يف الحرس الثوري اإليراين.
إن الكشف عن هاتني الفضيحتني الخطريتني كان
مبنزلة الربهان القاطع عىل أن الدوحة تدعم اإلرهاب
من جانب ،وعىل أن مقاطعتها رضورة للحد من األثر
املدمر لسياساتها املنفلتة من جانب آخر.
لماذا نجحت المقاطعة؟
يف يونيو من العام  ،2017أعلنت الدول األربع
الداعية ملكافحة اإلرهاب (السعودية ،والبحرين،
ومرص واإلمارات) مقاطعة قطر ،وعرضت خطة
تضم عددا ً من املبادئ ،مطالبة الدوحة بتنفيذها
يف حال أرادت إنهاء املقاطعة ،وهي خطة ال تخدم
مصالح تلك الدول األربع فقط ،ولكنها تخدم السلم
واالستقرار يف املنطقة والعامل ،وتتسق مع مبادئ
األمم املتحدة الرامية إىل تعزيز األمن والسالم.
ومنذ إعالن املقاطعة طرأت أربعة تطورات مهمة
عىل سلوك الدوحة؛ أولها توقيعها اتفاقية مع
واشنطن ملكافحة متويل اإلرهاب ،وثانيها اإلعالن
عن «فتح السجالت القطرية أمام الجانب األملاين»
يف إطار تقيص ما إذا كانت هناك عمليات متويل
ألنشطة إرهابية ،وثالثها الكشف عن بنود اتفاقيتي
الرياض  2013و ،2014وهي البنود التي وقع عليها
أمري قطر ،وأعلن من خاللها التزام بالده بالحد
من األنشطة الضار واملثرية للشبهات ،فيام يتعلق
بالتمويالت القطرية ،ورابعها إجراء الحكومة
القطرية تعديالت عىل قوانينها الجنائية بهدف الحد

الخارجية الدكتور أنور قرقاش عبارة بليغة يف تعليقه
عىل هذا األمر ،حيث قال إن املقاطعة ستستمر عىل
«نار هادية» ،وهو وصف يعني إدامة املقاطعة،
وتركها تتفاعل ،حتى تحقق مراميها.
وقد تكشفت وقائع دعم الدوحة لإلرهاب عرب
هذه «النار الهادية» ،ومن خالل وسائل إعالم
دولية مرموقة.

من متويالت األنشطة اإلرهابية.
لكن مع ذلك ،فإن الدوحة استمرت يف دعمها
للجامعات اإلرهابية ،وهو األمر الذي تم الكشف
عنه عرب صحيفتي «نيويورك تاميز» و»واشنطن
بوست» بوضوح ،كام أنها استمرت يف إشاعة الفنت
وتوتري العالقات ومهاجمة دول املقاطعة األربع ،عرب
أذرعها اإلعالمية ،التي القت تأييدا ً ودعامً وتنسيقاً
من اآللة اإلعالمية التابعة لتنظيم «اإلخوان» ومن
مياه جديدة
حكومة الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان.
مل يلن عزم دول املقاطعة األربع يف مواجهة السلوك لقد جرت مياه جديدة يف نهر العالقات بني دول
القطري املارق ،واستخدم وزير الدولة للشؤون املقاطعة األربع وبني قطر خالل الشهرين األخريين،
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بالتزامن مع حلول الذكرى الثانية لقطع العالقات مع
الدوحة ،بهدف حضها عىل تقويم سلوكها السيايس،
الذي بات واضحاً لكثريين أنه يهدف إىل تقويض
استقرار املنطقة.

دراسات وبحوث

فباإلضافة إىل حضور قطر قمم مكة التي انعقدت
يف شهر رمضان املايض ،برزت ترصيحات تتحدث عن
استمرار بعض املحاوالت الدبلوماسية لـ «رأب الصدع
ومل الشمل الخليجي» ،عرب تقريب وجهات النظر بني

دول املقاطعة األربع وقطر ،وحسم نقاط الخالف.
إن استمرار األزمة بني دول املقاطعة األربع
(السعودية ،والبحرين ،ومرص ،واإلمارات) من جانب،
وقطر من جانب آخر ،من دون حسم واضح أو أفق
للحل؛ دفع البعض إىل االعتقاد بأن الدوحة نجت من
االستهداف ،وحققت انتصارا ً ،عرب املراوغة ،واستهالك
الوقت ،واللعب بورقة الوسطاء والحلفاء.
لن ميكننا أن نحدد ما إذا كانت الحملة عىل قطر
نجحت أم أخفقت ،إال إذا عرفنا أهدافها ،وبالتايل
فعلينا أن نعود إىل الوراء قليالً ،ونتوقع تلك األهداف،
قبل أن نحكم عىل فشل تلك السياسة أو نجاحها.
فإذا كان ما فعلته دول املقاطعة األربع حيال قطر
مبنزلة معركة خاضتها تلك الدول دفاعاً عن مصالحها،
فام «تعريف النرص» يف تلك املعركة؟ وهل ميكن
تعريفه باعتباره النجاح يف إطاحة الحكم القطري
وتبديله بحكم أكرث احرتاماً ملبادئ الجوار ،أم أن
هناك تعريفات أخرى؟
مل تكن الدول األربع الداعية للمقاطعة راغبة يف
التدخل يف شؤون قطر الداخلية أو تغيري نظام الحكم
بها ،لكنها أرادت فقط أن تحجم األثر القطري الضار،
وأن تنزع قدرة الدوحة عىل إشاعة اإلرهاب والفنت
يف املنطقة.
أرادت دول املقاطعة إدامة الضغوط عىل قطر،
وتكثيفها ،من أجل التأثري يف سياساتها ،ليك تصبح
أقل عداء ،وأن تؤثر يف األداء السيايس لقطر بحيث
تصبح حكومتها أقل ميالً للتفكري والعمل عىل التأثري
يف مصالح الدول اإلقليمية ،وأن تكشف للعامل خطورة
السياسات القطرية وأهمية مواجهتها .فإذا كان هذا
ما أرادته الدول األربع فعالً ،فيبدو أنها حققت نجاحاً
ملموساً ،يف األسابيع القليلة التي تلت تدشني الحملة،
أقدمت الدوحة عىل عدد من الخطوات التي تثبت
بشكل غري مبارش تأثرها الواضح بالضغوط ،وتجاوبها
معها ،باإلقدام عىل تغريات جوهرية يف سياساتها.
قامت قطر مبحاوالت إلقناع العامل بأنها ال تدعم
اإلرهاب ،واضطرت من أجل ذلك إىل أن تقدم
عىل خطوات يتقاطع بعضها مع اعتبارات السيادة
الوطنية ،بعد مواجهتها درجة عالية من الضغوط،
وإظهارها درجة عالية من القابلية للتجاوب معها؛
وهو األمر الذي يربهن عىل نجاعة سياسات دول
املقاطعة ،وقدرتها عىل تحقيق تأثري ملموس ،يف
نطاق الهدف املتعلق بتغيري السلوك القطري.
لقد دخلت الحملة عىل قطر مرحلة جديدة حني
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أعلنت دول املقاطعة سحب املطالب الـ  13وطرحت
املبادئ الستة ،وهي مبادئ أكرث تركيزا ً وقابلية
للتنفيذ ،كام أنها تشري بوضوح إىل أن تعريف تلك
الدول للنرص يتعلق بـ «إدامة الضغوط عىل الدوحة،
إلجبارها عىل تغيري سياساتها العدائية ،وإرباكها،
وكشف جرامئها ،بحيث تصبح أقل قدرة عىل إرباك
اآلخرين ،والتأثري يف أمنهم».
بهذا املفهوم ميكن أن تكون الحملة عىل الدوحة
ناجحة ،خصوصاً أن قدرتها عىل تقويض أمن دول
املنطقة تراجعت كثريا ً بعد إثبات جرامئها يف دعم
اإلرهاب ومتويله.
ثالثة سيناريوهات
يثور سؤال عن مستقبل العالقات بني دول املقاطعة
األربع وبني قطر ،وهو سؤال ال ميكن اإلجابة عنه
إال يف ضوء السيناريوهات املتعلقة مبستقبل السياسة
القطرية نفسها ،يف ضوء أزمتها مع تلك الدول وغريها
من دول العامل التي ال تتهاون مع داعمي اإلرهاب
ومموليه.
مثة ثالثة سيناريوهات رئيسة ميكن أن تتطور إليها
األزمة القطرية الراهنة ،عىل النحو التايل:
السيناريو األول :تغيير النظام
يفرتض هذا السيناريو أن اإلمارات والسعودية
والبحرين ومرص ستواصل ضغوطها عىل قطر،
وستعزز سياسات مقاطعتها ،وستوسع دائرة
االستهداف ،وتضم حلفاء آخرين ،بشكل يؤدي إىل
تغيري النظام مبا يعيد هيكلة سياسات الدوحة ،ويفي
بالرشوط املطلوبة الستعادة األوضاع الطبيعية.
لكن من الواضح أن دول املقاطعة مل ترد هذا
السيناريو ،ومل تظهر أي دالئل جدية عليه ،إذ إنها
تنطلق يف سياساتها من عدم التدخل يف شؤون
اآلخرين.

السيناريو الثالث :كسر المقاطعة

يف هذا السيناريو ستتواىل املصاعب عىل الدوحة،
وستنجح الدول املتحالفة ضدها يف تصليب سياسات
املقاطعة وإحكامها ،كام أنها ستضم حلفاء آخرين
يف محاولة لتعزيز الضغوط ،وستجد الدوحة نفسها
غري قادرة عىل مواصلة العناد واملقاومة ،وستفهم
أن الدعم اإليراين والرتيك ،وبعض جهود الوساطة،
والقدر الراهن من املساندة الدولية التي تحصل

سيتحقق هذا السيناريو إذا نجحت الدوحة يف
الحصول عىل مساندة دولية معتربة ،مثل تلك التي
حصلت عليها عسكرياً وسياسياً من تركيا وإيران.
وستجتهد من خالل استخدام الدبلوماسية املكوكية،
واألموال الساخنة ،والتنازالت الكبرية ،يف زعزعة
التحالف ضدها ،وتعزيز موقفها الدويل واإلقليمي،
والصالبة يف مواجهة الضغوط ومقاومة الحصار
عليها ،وبالتايل تنجح يف إدامة األزمة ،وتربيدها مع

السيناريو الثاني :امتثال الدوحة

عليها ،ال ميكن أن يوازن موقفها يف األزمة .وبناء عىل
ذلك ،ستوافق الدوحة عىل تلبية عدد من الرشوط
التي تطلبها الدول املتحالفة؛ ومن أهمها تحجيم
العالقات مع إيران ،والحد من دعم «اإلخوان»
وبعض الجامعات اإلرهابية األخرى ،وتغيري سياسات
«الجزيرة» التحريرية.

الوقت ،من دون أن تلبي رشوط الدول املتحالفة.
لقد بات واضحاً أن السيناريو األول مستبعد الحدوث
بالنظر إىل عدم ظهور أي دالئل عىل أن دول املقاطعة
أرادته أو تبنته ،وهو األمر الذي ظهر واضحاً يف رفض
واستبعاد أي فكرة لحل عسكري لألزمة من جانبها.
من الرضوري تركيز الجهود إلنجاح السيناريو الثاين،
خصوصاً أن بعض التغريات اإليجابية ظهرت من
خالل االلتزام به ،ومع مزيد من الضغوط والصرب
سيمكن أن نشهد تغريات أكرب يف سلوك قطر ،وهو
أمر رضوري ألن القبول بالسيناريو الثالث ستكون له
عواقب وخيمة.
يعد الكشف عن الفضائح القطرية األخرية يف مجال
دعم اإلرهاب أحد ركائز تعزيز هذا السيناريو املهمة.
لقد انكشفت قطر أمام العامل ،وال يجب استعادتها
وتأهيليها قبل أن تُظهر تغريا ً واضحاً يف سلوكها
املقوض لالستقرار والداعم لإلرهاب.

مناورة جند ال
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استراحة العدد

إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

العشر األوائل من
ذي الحجة وعيد
األضحى
سن لنا النبي صلى هللا عليه
وسلم سننا مهمة في هذه األيام
المباركات التي أفضل أيام السنة
على اإلطالق ،ولك لوجود يوم
عرفة في هذه األيام وهو اليوم
التاسع من ذي الحجة.

وكذلك حثنا النبي َص ىَّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم عىل اإلكثار من
األعامل الصالحات كالصيام والصدقة وتالوة القرآن وكرثة
األذكار وصلة األرحام.
ش ( ))2سورة الفجر.
قال الله تعاىل َ ( :والْ َف ْج ِر (َ )1ولَ َيا ٍل َع رْ ٍ
قال الحافظ ابن كثري رحمه الله  ”:والليايل العرش :املراد
بها عرش ذي الحجة .كام قاله ابن عباس ،وابن الزبري،
ومجاهد ،وغري واحد من السلف والخلف”.
وهذا القسم من املوىل جل جالله يدل عىل أهمية هذه
األيام ووجوب الحرص عىل اغتنامها.
و َعنِ ابْنِ َع َّب ٍاس ،ريض الله عنهام َق َالَ :ق َال َر ُس ُول الل ِه
الصالِ ُح ِفي َها
َص ىَّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ “ :ما ِم ْن أَ َّي ٍام الْ َع َملُ َّ
ش
أَ َح ُّب إِلىَ الل ِه َع َّز َو َجلَّ ِم ْن َه ِذ ِه الأَْيَّ ِام  -يَ ْع ِني أَيَّا َم الْ َع رْ ِ
 “ َق َالَ :قالُواَ :يا َر ُس َول الل ِهَ ،وال الْ ِج َها ُد فيِ َسبِي ِل الل ِه؟ ق ََال:“ َوال الْ ِج َها ُد فيِ َسبِي ِل الل ِه ،إِال َر ُجلاً َخ َر َج ِب َنف ِْس ِه َو َمالِ ِه ،ثُ َّم

ِش ٍء “ رواه مسلم وأحمد وغريهام.
لَ ْم َي ْرج ِْع ِم ْن َذلِكَ ب يَ ْ
َع ْن ابْنِ ُع َم َر ،ريض الله عنهام عَنِ ال َّنب ِِّي َص ىَّل اللَّ ُه َعلَيْ ِه
َو َسلَّ َم َق َالَ “ :ما ِم ْن أَ َّي ٍام أَ ْعظَ ُم ِع ْن َد الل ِه وَلاَ أَ َح ُّب إِلَ ْي ِه
الْ َع َملُ ِفي ِه َّن ِم ْن َه ِذ ِه الأَْيَّ ِام الْ َع رْشَِ ،فأَك رِْثُوا ِفي ِه َّن ِم َن
ال َّت ْهلِي ِل َوال َّتكْ ِبريِ َوال َّت ْح ِمي ِد “ رواه أحمد بسند صحيح.
َع ْن أَ يِب َق َتا َد َة ريض الله عنه َق َالَ :ق َال َر ُس ُول الل ِه َص ىَّل
اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ “ :ص ْو ُم َي ْو ِم َع َر َف َة ُيكَ ِّف ُر َس َنتَينْ ِ َ ،م ِاض َي ًة
َو ُم ْس َت ْق َبلَ ًة” رواه مسلم وأحمد وهذا لفظ أحمد.
الناس،
ها
وقال رسو ِل الله َص ىَّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم“ :يا أ ُّي
ُ
إن عىل كل أه ِل ٍ
بيت يف كلِّ عام أُضحي ًة” رواه أحمد
وأصحاب السنن بسن ٍد صحيح.
وأفضل األعامل يف هذه األيام هو أداء الحج وهو خامس
أركان اإلسالم.
ثم الصيام يف هذه األيام وخاصة يوم عرفة ألن صيامه
يكفر سنتني.
ثم االستعداد لألضحية يف أيام النحر يوم العيد وثالثة أيام
بعده.
وكذلك كرث فعل الخري كالصدقات وأعامل الرب واإلحسان،
والتوسعة عىل األهل والعيال ومساعدة الفقراء واملساكني.

الخ ْيــــف
مسجــد َ
هو معلم إمياين حضاري يف مكة املكرمة ،ويف مشاعر
الحج املباركة ،يف منى حيث يقف الحجيج فيها يوم
الرتوية ثم ثالثة أيام الترشيق يذكرون الله تعاىل
ويؤدون مناسكهم من رمي للجامر ونح ٍر للهدي ،
وتهلي ٍل وتسبيح وتكبري لله تعاىل رب العاملني.
ذلكم هو مسجد الخيف يف منى ،وموقعه قرب الجمرة
وس َّم َي بالخيف نسبة إىل املكان الغليظ
الصغرى يف منى ُ
املرتفع دون الجبل ،قال الخطاىب :الخيف :ما انحدر عن
الجبل ،وارتفع عن املسيل ،وبه سمى مسجد الخيف.
وهو خيف بني كنانة  .ويف هذا املسجد صىل النبي صىل
حج حجة الوداع وكذلك األنبياء من
الله عليه وسلم حني ّ
قبله ،وفيه يصيل الحجاج كل عام أيام الحج.
وصح عن النبي أنه قال  :صىل يف مسجد الخيف سبعون
َّ
نبيا منهم موىس كأين أنظر إليه وعليه عبائتان قطوانيتان

وهو محرم عىل بعري من إبل شنوءة مخطوم بخطام
ليف له ضفريتان .رواه الرتمذي.
ومن أول من ع ّمر هذا املسجد الخليفة العبايس أبو
جعفر املنصور سنة 137هـ
ثم قام جَماَ لُ الدِّينِ أَبُو َج ْع َف ٍر ُم َح َّم ُد بْ ُن َعليِ ِّ بْنِ أبيَِ
َم ْن ُصو ٍر الأْ َ ْص َف َهانيِ َُّ ،وزِي ُر قُطْبِ الدِّينَِ ،صا ِحبِ الْ َم ْو ِص ِل
بأَعْماَ لِ ِه َح َس َن ِة يف مكة واملدينة ومنها :أَنَّ ُه َج َّد َد ِب َنا َء
َم ْس ِج ِد الْ َخ ْي ِف بمِ ِ ًنىَ ،و َغ ِر َم َعلَ ْي ِه أَ ْم َوالاً َج ِسي َمةً ،زمن
الخليفة العبايس املقتفي ألمر الله سنة 545هـ .
ثم ع ّمره الْملــك املظـــفر َصاحـــب الْيمــن فيِ سنة
674هـ وفي َها عمر َما تشعث من َم ْسجِد الْخيــف
الْ َخلِيفَــة العبايس ال َّناصرِ و ْاسمـــه َم ْكتُوب عىل بَابه
الْ َكبِري.

وع ّمره امللك الظّاهر أبو سعيد جقمق بن عبد الله
العاليئ الظّاهري سلطان الديار املرصية ،والبالد
الشامية ،واألقطار الحجازية املتوىف 857هـ.
وعمره السلطان قايتباي سلطان مرص والشام ،املتوىف
سنة 901هـ.
ثم تتابع إعامر املسجد زمن الخالفة العثامنية مرات
عديدة.
ويف الزمن املعارص قامت اململكة العربية السعودية
الشقيقة بإعامر مسجد الخيف وتوسعته بصورة بديعة
بحيث صار يتسع ملئات اآلالف من الحــجاج ،وتم
االعتناء به بغاية الجودة واالتقان وذلك سنة 1407هـ
وزيد يف بناءه أربع منارات شامخة وتم توفري كافة
الخدمات للمصلني من مواضئ وإضافات.

مناورة جند الله
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ذكرى تولي زايد مقاليد الحكم في
إمارة أبوظبي
على امتداد  13عاما مجيدة من الجهد
المتواصل والعمل الدؤوب استطاع
زايد القائد بقدرته الفذة أن يحشد
طاقات بالده وامكانيات شعبه إلقامة
مجتمع عصري.
• كان هناك دور عظيم ينتظر القائد.
• وجاء زايد ليتولى مسئولياته الجسام.
• وأشاع الثقة واألمل في أعماق
النفوس.
• وخالل فترة وجيزة أصبحت أبوظبي

قبلة يتطلع إليها العرب وكل األصدقاء
في مشارق األرض ومغاربها بكل
االعتزاز والتقدير .وهم يراقبون
المعجزة التي أعادت صنع الحياة على
هذه األرض.
عاماً
؟
كيف كانت الصورة قبل 13
كيف كانت البداية وماهي العقبات
التي تغلبت عليها إرادة الرجال؟ وإلى
أي مدى وصلت المسيرة الظافرة؟
هذه المسيرة بكل أبعادها ودقائقها

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

مناورة جند هللا
بدعوة من جاللة الملك خالد بن عبد
العزيز عاهل المملكة العربية السعودية
شهدت “خميس مشيط” جنوبي
المملكة العربية السعودية لقاءات
القمة بين زعماء منطقة الخليج خالل
المناورة الكبرى التي قامت بها القوات
السعودية.

نظرة على المعسكرات الصيفية
ما تزال تجربة المعسكرات الصيفية لطلبة
المدارس تطرح نفسها بقوة وتأتي
بأفضل النتائج المتوخاة منها ..ففي
الوقت الذي يبدأ فيه الطالب باالسترخاء
والترهل بعد أن تغلق المدرسة أبوابها،
يأتي موسم المعسكرات ،وكأنه عملية
تغير كاملة يتم فيها استقطاب لطاقات
الطالب وبلورتها ووضعها في اإلطار
السليم لها لحمايتها من أي جنوح
مسلكي واجتماعي.

يتناولها سمو الفريق الشيخ خليفة بن
زايد ولي العهد ونائب القائد األعلى
في حديثه الشامل إلى «درع الوطن»
بمناسبة عيد الجلوس .

من ذاكرة عدسة
درع الوطن

فرسان الجو
"المظليون" هو ذلك االسم الذي يطلق
على القوات التي تقوم باالقتحام من
الجو واالشتباك من الخصم أو العدو
فور وصولها إلى األرض معتمدة على
ما تحمله من أسلحة وذخيرة ومعدات
مختلفة وتصل هذه القوات إلى ميدان
المعركة أو إلى أي منطقة تخصصها
لها القيادة العامة بواسطة طائرات
النقل العسكرية التي تسقط المظليين
على الهدف بواسطة المظالت أو
بواسطة طائرات الهليكوبتر.

