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تقاس قوة الدول بمدى قدرتها
على استشراف المستقبل ،وامتالك
أدواته المختلفة ،وهذا أهم ما
يميز دولة اإلمارات العربية المتحدة،
التي حددت لنفسها منذ نشأتها
هدفاً استراتيجياً في أن تكون في
الصفوف األمامية على المستوى
الدولي ،ووضعت الخطط االستراتيجية
والرؤى المستقبلية الطموحة التي
تمكنها من تحقيق هذا الهدف،
والتعامل بكفاءة مع مختلف األزمات
أو التحديات التي يمكن أن تواجه
مسيرتها التنموية.

حينام تم الكشف عن وباء «كوفيد »19 -يف ديسمرب  ،2019أصيبت معظم حكومات
دول العامل بالصدمة؛ يف ظل ما ترتب عليه من تداعيات كارثية ،نتيجة اإلغالق التام
للدول واملدن والحدود الدولية ووقف حركة الطريان واالقتصاد ،وغريها من اإلجراءات
التقييدية ،لكن حكومة اإلمارات استطاعت أن تتعامل مع هذا الواقع العاملي الجديد الذي خلفه
وباء كورونا ،وتخفف من تداعياته التي ما تزال تتفاعل حتى يومنا هذا ،ألنها استعدت مبكرا ً لهذه
النوعية من األزمات العاملية شديدة التعقيد ،ووضعت اآلليات التي متكنها من التعامل معها بكفاءة،
وليس أدل عىل ذلك ،من أنه يف الوقت الذي قامت فيه معظم دول العامل بتقليص العام الدرايس للحد
األدىن أو تجميده بنهاية الفصل األول ،إال أن اإلمارات تواصل حتى اآلن استكامل العام الدرايس من
خالل التعليم عن بُعد ،ألنها متتلك البنية التحتية والتقنية واملعلوماتية التي متكنها من مواصلة العملية
التعليمية بكل سهولة ويرس ،وذلك نتيجة استثامرها االسرتاتيجي يف السنوات املاضية يف التعلم الذيك
والعمل عىل تعزيز دور التكنولوجيا يف التعليم.
نجاح حكومة اإلمارات يف التعامل مع تداعيات وباء كورونا عىل الصعد املختلفة ال يؤكد فقط سالمة
نهجها يف التخطيط االسرتاتيجي بعيد املدى وتوقع ما تحتاجه حكومات املستقبل من آليات متكنها
من التعامل مع األزمات والكوارث الطارئة واملحتملة ،أياً كانت طبيعتها ودرجة تعقيدها ،وإمنا هو
دليل أيضاً عىل قدرتها عىل االستعداد ملرحلة ما بعد كورونا ،واالنطالق بخطى ثابتة وواثقة نحو
املستقبل بفكر مختلف ورؤى غري تقليدية تعتمد عىل االبتكار واإلبداع يف تسيري شؤون القطاعات
املختلفة ،وهذا كان محور فعاليات اجتامع حكومة اإلمارات الذي ُعقد عن بُعد األسبوع املايض بعنوان
«االستعداد ملرحلة ما بعد كوفيد.»19 -
تدرك اإلمارات أن عامل ما بعد كورونا يختلف عام قبله ،ولهذا فإنها تستعد له من اآلن بخطط مدروسة
ورؤى اسرتاتيجية عميقة تقوم عىل االستفادة من كافة الخربات والتجارب الدولية ،وتأخذ يف االعتبار
املتغريات التي ترتبت عليه يف مختلف املجاالت ،وترتجم ذلك كله يف تطوير منظومتها للعمل الحكومي
املستقبيل ،يك يكون أكرث قدرة وفاعلية يف إدارة وتسيري القطاعات املختلفة ويف مختلف مجاالت العمل
الوطني ،واالرتقاء مبستوى الخدمات الحكومية التي يتم تقدميها ألفراد املجتمع ،وتحقيق أهداف
القيادة الرشيدة يف تعزيز مكانة اإلمارات يف عامل ما بعد كورونا.
إن نجاح اإلمارات يف إدارة أزمة وباء كورونا وتخفيف تداعياته املختلفة ،جعل منها تجربة يحتذى
بها عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل ،وأظهر بالفعل أنها متتلك خربات وقدرات نوعية يف مختلف
القطاعات تؤهلها بالفعل ألن تكون قوة فاعلة ومؤثرة يف إدارة أية أزمات دولية مامثلة يف املستقبل،
فقد قادت الجهود اإلنسانية العاملية التي ساعدت العديد من الدول ،وخاصة تلك التي تعاين من
ضعف املنظومة الصحية والوقائية ،عىل احتواء تفيش وباء كورونا ،كام انخرطت بفاعلية يف حركة
البحث العاملية الساعية إىل إيجاد عالج لوباء كورونا من خالل اإلنجاز الطبي الفريد الذي توصل إليه
فريق العلامء واألطباء والباحثني يف مركز أبوظبي للخاليا الجذعية يف تطوير عالج بالخاليا الجذعية
لفريوس «كوفيد – .»19
اإلمارات دامئاً كانت صاحبة املبادرات الرائدة يف تطوير العمل الحكومي خالل السنوات القليلة
املاضية ،فمنها انطلقت «القمة العاملية للحكومات» ،والتي استطاعت منذ بداياتها يف العام 2013
أن ترسم معامل حكومات املستقبل ،وباتت أهم منصة دولية لعرض أفضل املامرسات والحلول الذكية
التي تحفز عىل اإلبداع واالبتكار يف العمل الحكومي ،وها هي اآلن يف إطار استعداداتها ملرحلة ما بعد
كورونا تؤسس ملرحلة جديدة من حكومات املستقبل تتسم بالرشاقة واملرونة والفاعلية والديناميكية،
وترتكز عىل تطوير منظومة العمل الحكومي وجعلها أكرث رسعة يف مواكبة األولويات الوطنية يف
املجاالت كافة ،ومبا يناسب عامل ما بعد كورونا.

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

قادة القوات المسلحة يتبادلون التهاني
مع الوحدات بمناسبة عيد الفطر السعيد

تبادل عدد من كبار ضباط القوات املسلحة التهاين
مع الضباط وضباط الصف وأفراد القوات املسلحة،
مبناسبة عيد الفطر السعيد.
جاء ذلك خالل الزيارات التي قاموا بها إىل مختلف
الوحدات و نقلوا خاللها تحيات وتهاين قيادتنا
الرشيدة بهذه املناسبة املباركة ..راجني الله العيل

القدير أن يعيده عىل الجميع بالخري و اليمن
والربكات ومتنوا لهم كل التوفيق يف أداء مهامهم.
تأيت الزيارات لتبادل التهاين مع ضباط وضباط
صف وأفراد القوات املسلحة مبناسبة عيد الفطر
السعيد مع اتخاذ التدابري واإلجراءات الوقائية
كافة للحد من فريوس كورونا املستجد كوفيد 19 -

لضامن سالمة الجميع.
وقد درجت القيادة العامة للقوات املسلحة عىل
مثل هذه الزيارات يف املناسبات الدينية والوطنية
لالطمئنان عىل سري العمل وتحقيقا ملزيد من
التالقي بني كبار الضباط واملرؤوسني ملا لها من أثر
يف رفع الروح املعنوية ملنتسبي قواتنا املسلحة.

7
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أخبار الشركات

شركتا Airbus
و Koniku
تطوران أنظمة
بيوتكنولوجية
تخريبية

Omnispace
تختار شركة
Thales Alenia
Space
أعلنت رشكة  Omnispaceالتي تعيد اكتشاف
اتصاالت الهواتف املتحركة عن طريق بناء شبكة
عاملية هجينة ،أعلنت مؤخرا أن اختيارها قد وقع عىل
رشكة  Thales Alenia Spaceوهي عبارة عن مرشوع
مشرتك بني رشكتي ( Thalesالتي تبلغ حصتها )76%

خطت رشكتا  Airbusو .Koniku Incخطوة
جديدة إىل األمام عىل طريق تطويرهام املشرتك
لنظام يفيد الطائرات وعمليات أمن املطارات عن
طريق التوسع يف األنشطة البحثية بحيث تشمل
القدرة عىل رصد التهديدات البيولوجية والكياموية
واملتفجرات.
ومن الجدير بالذكر أن النظام البيوتكنولوجي
التخريبي ،الذي كان يركز أساسا عىل رصد وتعقب
وتحديد موقع الكيامويات واملتفجرات عىل منت
الطائرات أو يف املطارات بطريقة آلية ودون الحاجة
إىل اللمس ،يجري تعديله حاليا عىل ضوء أزمة
الكورونا بحيث يشمل التعرف عىل التهديدات
البيولوجية.
وبناء عىل قوة رصد الرائحة وتحديد كميتها يف
الطبيعة ،يستخدم النظام الفني ،الذي جرى تطويره
طبقا للرشوط التشغيلية والتنظيمية املتشددة لدى
الطائرات وعمليات أمن املطارات ،مستقبالت رائحة
معدلة وراثيا إلصدار إشارة تحذير عند االحتكاك
باملركبات الجزيئية ملصدر الخطورة أو التهديد الذي

تم برجمتها خصيصا من أجل رصده.
وقد وقعت الرشكتان املذكورتان اتفاقية تعاون
يف عام  2017لالستفادة من خربة رشكة Airbus
يف مجال استخدام أنظمة االستشعار ودرايتها
بالعمليات األمنية سواء عىل األرض أو عىل منت
الطائرات يف مجال الطريان والصناعات الدفاعية،
باإلضافة إىل االستفادة من خربة رشكة Koniku
 .Incيف مجال التكنولوجيا الحيوية والرصد العضوي
املركب اآليل.
وتأيت االختبارات امليدانية املقررة خالل الربع األخري
من العام الجاري لتثبت قدرة رشكة  Airbusعىل
ترسيع الدورات البحثية التقليدية يف بيئة واقعية
من أجل تطوير نظام أمني ثوري متكامل برسعة
كبرية وطرحه يف األسواق.

ورشكة ( Leonardoالتي تبلغ حصتها  )33%من
أجل تطوير املكون األسايس لشبكة “انرتنت األشياء”
Internet of Things (IoT) infrastructure
التي تعتمد عىل األقامر االصطناعية .وتساهم هذه
الخطوة يف تكريس رؤية الرشكة الرامية إىل بناء
شبكة اتصاالت عاملية هجينة تعتمد عىل مرشوع
الجيل الثالث من املشاركة 3GPP standards
ومن املقرر أن تتوىل رشكة Thales Alenia Space
مسؤولية تصميم وبناء مجموعة مبدئية تضم
قمرين اصطناعيني لوضعهام يف املدار الثابت
بالنسبة إىل األرض non-geostationary orbit
 )(NGSOوسيقدم هذان القمران االصطناعيان
الدعم الالزم للوصلة البينية الالسلكية الخاصة ب
“إنرتنت األشياء” والتي تعمل عىل املوجة القصرية
(مواصفات اتصاالت مرشوع الجيل الثالث من
املشاركة التي تقوم بتوحيد هيئات التطوير
القياسية) ،كام ستعزز عملية تطوير وتنفيذ
الشبكة العاملية الهجينة لدى رشكة Omnispace
وميثل هذا الترصيح عالمة بارزة حيث بدأت رشكة

 Omnispaceيف عملية تطوير جيلها الجديد من
مجموعة األقامر االصطناعية املوضوعة يف املدار
الثابت لألرض  NGSOوالتي ستعمل عىل املوجة
القصرية .وقال  ،Ram Viswanathanرئيس مجلس
اإلدارة واملدير التنفيذي لرشكة Omnispace
 ،.LLCإن “رشكة  Thales Alenia Spaceتتمتع
بسجل حافل ناجح يف مجال تطوير تشكيالت
األقامر االصطناعية املوضوعة يف املدار الثابت
لألرض ،وهي مؤهلة متاما لدعم رؤيتنا إلنتاج أول
شبكة كونية ال أرضية non terrestrial network
 )(NTNمن الجيل الخامس عىل مستوى العامل».
ومن املقرر أن يبدأ تطوير هذه املجموعة
األساسية من األقامر االصطناعية فورا بحيث تكون
جاهزة لإلطالق يف عام  .2021وستساهم رشكتا
 Omnispaceو  ،Thales Alenia Spaceباإلضافة
إىل املساهمني الصناعيني اآلخرين ،يف تطوير
النموذج القيايس  3GPPاملتاميش مع الشبكة
الكونية الالأرضية ( )NTNمتهيدا لتطبيقه عىل
مستوى العامل.
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الصاروخ
الهجومي الدقيق
من إنتاج شركة
Lockheed Martin
يثبت كفاءته

أجرت رشكة  Lockheed Martinاختبارا ناجحا
عىل أحدث جيل من الصواريخ البعيدة املدى التي
جرى تصميمها خصيصا ملرشوع الصواريخ الهجومية
الدقيقة )Precision Strike Missile (PrSM
 programmeالتابع للجيش األمرييك يف مضامر
الصواريخ يف  White Sandsبوالية نيومكسيكو.
وقد تحققت كافة األهداف خالل العرض الجوي
الثالث واألخري ضمن مرحلة “إنضاج التكنولوجيا
وتقليل املخاطر” Technology Maturation and
 Risk Reduction phaseالخاصة باملرشوع .ويأيت
هذا األداء األخري يف أعقاب إحدى الرحالت الجوية
االفتتاحية الفائقة الدقة التي جرت يف شهر ديسمرب
من العام املايض والتي حققت نفس القدر من
النجاح الذي حققه االختبار الناجح الذي جرى يف
العارش من شهر مارس املايض.
وقد جرى إطالق الصاروخ الهجومي الدقيق PrSM
بواسطة إحدى راجامت األنظمة الصاروخية الفائقة
الحركة الخاصة باملدفعية) التي أنتجتها رشكة
 ،Lockheed Martinوطار الصاروخ ملسافة 85

كيلومرتا تقريبا من منطقة الهدف ،ما أدى إىل إصابة
الهدف إصابة مبارشة ودقيقة بفضل الرأس الحريب.
وشملت أهداف االختبار تأكيد مسار الطريان
واملدى والدقة منذ لحظة اإلطالق حتى انفجار
الرأس الحريب ،عالوة عىل القدرة التدمريية للرأس
الحريب وكيفية دمج راجم الصواريخ الفائقة الحركة
الخاصة باملدفعية ( )HIMARSوأداء الصاروخ
بوجه عام.
وسيؤمن الجيل التايل من نظام التسلح أرض-أرض
الهجومي الدقيق قدرات معززة ملهاجمة وتحييد
وإخامد وتدمري األهداف يف عمق ميدان القتال،
وسيمنح وحدات املدفعية امليدانية قدرات جديدة
بعيدة املدى ،مع االستمرار يف دعم األلوية والفرق
واألسلحة والجيش ومرسح العمليات والقوات
املشرتكة وقوات التحالف .وعىل مدار أكرث من 40
عاما نجحت إدارة الصواريخ ومراقبة النريان التابعة
لرشكة  Lockheed Martinيف تأكيد وضعها
كأفضل إدارة متخصصة يف تصميم وتصنيع األنظمة
الهجومية الدقيقة أرض-أرض البعيدة املدى.

شركة Meggitt
Training
 Systemsتفوز
بعقد في
منطقة الشرق
األوسط

أعلنت رشكة  Meggitt Training Systemsمؤخرا
أنها فازت بعقد قيمته  78ماليني دوالر لتصميم
وربط مجمع تدريبي داخيل وخارجي متعدد املهام
لصالح إحدى الدول الرشق أوسطية ،كام ينص
العقد أيضا عىل تأمني أحدث أجهزة مكافحة النريان
االفرتاضية والحقيقية.
ورصح جيف مرييف ،رئيس مجلس إدارة رشكة
 ،Meggitt Training Systemsبأن الرشكة “تعترب
إحدى الرشكات العاملية الرائدة يف مجال التدريب
عىل األسلحة الصغرية بالذخرية االفرتاضية والحية،
ما يجعلها مؤهلة متاما لتنفيذ هذا املرشوع
لخدمة عميلها يف منطقة الرشق األوسط والقوات
املسلحة التابعة له .وتحرص الرشكة عىل استغالل
خربتها التدريبية العاملية يف عدة مجاالت مختلفة
ويف بيئات قريبة من البيئات الطبيعية عن طريق
استخدام أفضل األنظمة والحلول سواء لدى الرشكة
أو لدى مقاوليها من الباطن”.
وسيشمل مجمع التدريب عدة مضامري داخلية
وخارجية متعددة للرماية ومراكز التدريب عىل

القتال وأجهزة املحاكاة االفرتاضية وعمليات
التدريب الفعلية الوهمية.
وقال  ،Andrea Czopنائب رئيس مجلس
اإلدارة لشؤون االسرتاتيجية واملبيعات والتسويق،
إن “الفوز بالعقد املذكور سيساهم يف تعزيز
اسرتاتيجيتنا القامئة عىل اقرتان مجموعة منتجاتنا
سواء االفرتاضية أو بالذخرية الحية بحضورها الدويل
ودعم عمالئنا يف منطقة الرشق األوسط وغريها”.
ومن املقرر أن تشمل مرافق التدريب مزيجا من
أهداف املشاة الثابتة واملتحركة وأنظمة تحديد
الخطأ والصواب وأنظمة مراقبة مضامري الرمي
وأجهزة استشعار ميادين القتال التي تعتمد عىل
املؤثرات الخاصة وأنظمة التحكم يف املعلومات
التدريبية ،باإلضافة إىل مجموعة أخرة من أجهزة
استشعار الحرب الخاصة التي تعتمد عىل الواقع
االفرتايض .كام ستتوىل رشكة Meggitt Training
 ،Systemsبوصفها املقاول الفني الرئييس ،مسؤولية
دمج كافة املعدات التدريبية الواردة من املوردين
اآلخرين.
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أخبار الشركات

شركتا Northrop
Grumman
و Raytheon
تقيمان شراكة
جديدة

أعلنت رشكة Northrop Grumman
ورشكة ،Raytheon Missiles & Defense
إحدى الرشكات التابعة لرشكة Raytheon
 ،Technologiesأنهام قررا إقامة رشاكة بينهام
لتنفيذ عقد وكالة الدفاع الصاروخي األمريكية
لبناء أحدث جيل من الصواريخ االعرتاضية.
وستسفر هذه الرشاكة عن حصول الوكالة عىل
صاروخ اعرتايض قادر عىل تأمني الدعم الالزم
للطائرات الحربية وللجهود التي تبذلها الوكالة
من أجل املبادرة بنرش صاروخ يكون مكمال
ومعززا ملنظومة الدفاع الصاروخي الباليستي
الحالية.
وقال بليك الرسن ،رئيس مجلس إدارة رشكة
،Northrop Grumman Space Systems
إن «لدينا الفريق والتكنولوجيا والخربة الالزمني
لتلبية احتياجات العميل للخصول عىل قدرات
معززة ،بدءا من التعرف عىل الصاروخ الباليستي
املعادي وانتهاء بتفجريه .وستتعاون الرشكتان
معا لتزويد الوكالة بصاروخ قوي قليل التكلفة

من أجل الدفاع عن بالدنا ضد هذه التهديدات
الناشئة».
ومن الجدير بالذكر أن رشكتي Northrop
 Grummanو & Raytheon Missiles
 Defenseتؤمنان حاليا جهاز التعزيز الخاص
بالصاروخ االعرتايض والصاروخ الفتاك واألنظمة
األرضية ومراقبة النريان وتنسيق عملية االشتباك
بالنسبة للنظام األمرييك للدفاع أثناء الطريان.
وقد أجرت الرشكتان أكرث من  40عملية اعرتاضية
ناجحة خارج الغالف الجوي لألرض.
ورصح ويس كرمير ،رئيس مجلس إدارة رشكة
 ،Raytheon Missiles & Defenseبأن قيام
رشاكة بني خبريين حقيقيني قادرين عىل رصد
أي تهديدات معادية والتصدي لها ستسفر عن
تشكيل فريق قادر عىل تطوير حل ثوري قادر
عىل التعامل مع التهديدات الناشئة».

شركة Saab

أنهت رشكة  Saabبنجاح اختباراتها الجوية
األوىل عىل جهاز الرادار إكس باند الذي يعتمد
عىل مصفوفة املسح اإللكرتوين النشط Active
 )Electronically Scanned Array (AESAالذي
سيتم طرحه كإضافة جديدة إىل عائلة الرادار PS-
 05/Aالتي تنتجها رشكة  .Saabوتواصل الرشكة
تطوير التقنية األساسية ،وجرت التجارب يف الجو
بنجاح ،حيث نجح الرادار يف جمع املعلومات
باإلضافة إىل رصد وتعقب األجسام.
وقد جرى تصميم الرادار لخدمة الطائرات املقاتلة،
كام ميكن تعديله بحيث يالئم عدة طائرات
ومنصات مختلفة .وقد سبق للرشكة أن أعلنت بيع
نسخة من هوايئ الرادار  AESAالجديد إىل أحد
العمالء األمريكيني.
وقال  ،Anders Carpرئيس مجلس اإلدارة األقدم
ورئيس شعبة متابعة األنشطة التجارية برشكة
 ،Saabإن “الرشكة تتوقع وجود فرص كبرية أمام هذا
الرادار ،كام أن تصميمه القيايس وإمكانية تعديله
وتطويره مستقبال يتيحون إمكانية استخدامه يف

عدد كبري من التطبيقات واالستخدامات األخرى”.
وقد كانت الطائرة  Gripen Dالطائرة التي تم
استخدامها أثناء االختبارات الجوية ،وهي الطائرة
التي تم تجهيزها بأحدث رادار من طراز Mk4
الذي أنتجته رشكة  .Saabوميكن تقديم النسخة
الجديدة من الرادار إىل مشغيل الطائرة Gripen
 C/Dبوصفها طائرة محدثة.
ويحتوى جهاز الرادار  AESAالجديد عىل مادة
 GaNالتي تتسم بخفض استهالك الطاقة وتحسن
مقاومة الحرارة ،األمر الذي مينح عددا أكرب من
املوجات ،فضال عن زيادة االعتامدية ودرجة
الجاهزية ومستوى الكفاءة .وسيتمتع الرادار
الجديد ،عىل سبيل املثال ،بأداء أفضل عند التعامل
مع األهداف الصغرية وستكون لديه أساليب
إلكرتونية مضادة معززة enhanced Electronic
Counter-Countermeasures
)(ECCM
 capabilityوقدرة أفضل عىل دعم عدد أكرب من
األسلحة املتقدمة.

تنتهي من
اختباراتها على
الرادار إكس باند
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الجيش األمريكي
يمنح شرك ة �L3Har
ris Technologies
ثالث أمر لإلنتاج
المبدئي

شركة UAVOS
تجري اختبارات
ناجحة على
نظام المظالت

منح الجيش األمرييك رشكة L3Harris
 Technologiesثالث أمر لإلنتاج املبديئ ذي
املعدل املنخفض بقيمة  95ماليني دوالر يف
إطار عقد مفتوح التسليم/مفتوح الكمية IDIQ
إلعادة أجهزة الالسليك  AN/PRC-158املتعددة
القنوات إىل ميدان القتال عىل شكل حقيبة صغرية
ميكن حملها باليد أو عىل الظهر.
وسيعقب هذا العقد “اختبار عمليايت” لتحديد
قرار اإلنتاج بأقىص معدل ألجهزة الالسليك AN/
 PRC-158وبقية املنتجات األخرى .وينص العقد
املفتوح التسليم املفتوح الكمية عىل خمس
سنوات كمدة رسيان للعقد باإلضافة إىل خيار
إضايف مدته خمس سنوات بقيمة ال تتجاوز 12,7
مليار دوالر كحد أقىص .ويتوقع الجيش األمرييك
رشاء حوايل  65,000جهازا السلكيا محموال عىل
الظهر مبوجب العقد املفتوح التسليم/املفتوح
الكمية.
ويحتوي جهاز الالسليك  AN/PRC-158عىل
قناتني ونظام معتمد عىل الربمجيات مع إمكانية

العمل عىل أشكال املوجات بالتبادل مثل “النظام
األريض األحادي القناة ونظام الالسليك املجوقل”
و“نظام أهداف املستخدم املتحرك” و“الدخول
املتعدد حسب الطلب.
ومينح النظام املعتمد عىل الربمجيات باملرونة
الالزمة للتعامل مع املتطلبات الجديدة والناشئة
والسامح بتغيري أشكال املوجات الجديدة بكل
يرس وسهولة .ويستطيع جهاز الالسليك التعامل
مع املعلومات الرسية وغري الرسية يف آن واحد.
وقالت  ،Dana Mehnertرئيسة مجلس
إدارة واملسؤولة عن أنظمة االتصاالت برشكة
 ،L3Harrisإن “الرشكة تعتز بتسليم أصعب جزء
من “الشبكة التكتيكية املتكاملة” التابعة للجيش
األمرييك والتي تتيح القدرة عىل تنفيذ مهام
متعددة بطريقة آمنة يف أصعب الظروف وأشدها
تحديا .وسيمنح جهاز الالسليك AN/PRC-158
الجنود أحدث أشكال املوجات ،األمر الذي يسمح
بتواصل اتصاالت األقامر االصطناعية مع املوجة
العريضة املتقدمة عىل املستوى التكتييك”.

أجرت رشكة  UAVOSاختبارات ناجحة عىل
نظام املظالت الجديد الثنايئ املراحل .ويهدف
التصميم الجديد للمظلة إىل إبطاء عملية نزول
النظام الجوي غري املأهول unmanned air
 )system (UASبرسعة عالية .ويتكون النظام
الجديد من مظلتني :مظلة الطيار واملظلة
الرئيسية املستخدمة يف إبطاء والحفاظ عىل
استقرار النظام الجوي .ويتم تخفيف رسعة
التحميل عىل النظام الجوي بفضل وظيفة
تأجيل عملية فتح املظلة الرئيسية ،وإتاحة
الفرصة أمام مظلة الطيار يك تفتح أوال .وقد
جرى تصميم نظام املظلة ليناسب األنظمة
الجوية غري املأهولة التي تصل رسعتها إىل
 280ميال يف الساعة ( 450كيلومرتا يف الساعة)
ويصل وزنها إىل  110أرطال ( 50كيلوجراما).
وتسمح مظلة الطيار بإبطاء عملية نزول
النظام الجوي غري املأهول أثناء عملية فتح
املظلة الرئيسية ،باإلضافة إىل فتح املظلة
الرئيسية عىل ارتفاع منخفض.

وبعد الهبوط ،يتم فك أحبال املظلة الرئيسية
بطريقة آلية إلفراغ الهواء من املظلة والتحرر
منها عند مالمسة األرض تجنبا لسحبها عىل
األرض .ويتم فك األحبال عن طريق قفل ذي
ثالثة أوضاع :فتح مظلة الطيار وفتح املظلة
الرئيسية والتحرر من مجموعة الحبال الخاصة
باملظلة الرئيسية.
وقال  ،Aliaksei Stratsilatauاملدير
التنفيذي واملطور الرئييس برشكة ،UAVOS
إن “التصميم املعتمد عىل الحاسب االيل ال
يستطيع التعامل مع كل التعقيدات .فاملظالت
تواجه تدفقا هوائيا ديناميكيا ومضطربا
يستحيل عىل الحاسبات اآللية تقليده.
واالختبار هو الطريقة الوحيدة للتعامل مع
كافة االحتامالت”.
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تقارير

نظام  Quantix Reconيؤمن معلومات
استخباراتية قابلة للتطبيق
أعلنت شركة
.AeroVironment, Inc
مؤخرا جاهزية نظام
 ،Quantix Reconوهو عبارة
عن نظام آلي خفيف الوزن
وسهل االستخدام لتنفيذ
عمليات االستطالع ،ويستطيع
النظام تأمين صور عالية
الوضوح للتضاريس الجغرافية
والمزروعات والمرافق
المختلفة ،ومن ثم تزويد القوات
البرية بمعلومات استخباراتية
قابلة للتطبيق.
فعندما تتقدم القوات الربية يف ساحة العمليات
أو عندما تقوم قوات الرشطة املكلفة بتطبيق
القانون بعملية التعبئة وقت األخطار واألزمات
املحتملة أو عندما تهرول قوات اإلسعاف بحثا
عن أشخاص مفقودين أو مصابني ،تستطيع كل
هذه القوات االعتامد عىل أنظمة الطائرات غري
اآللية الصغرية Unmanned Aircraft Systems
 )(UASالتي تنتجها رشكة AeroVironment
وأصبحت هذه اإلمكانية حقيقة مؤكدة يف
زمن الفيديوهات الفورية واملعلومات الحرارية
التي تغطي مساحات شاسعة وتقوم ببث
تلك املعلومات السلكيا إىل وحدة التحكم
األريض املحمولة باليد .وتتخصص رشكة
 AeroVironmentيف تأمني األنظمة
بأكرب قدر ممكن من املرونة والفعالية،
وتساهم أنظمة الطائرات غري اآللية
الصغرية ( )UASاملتخصصة التي تنتجها

رشكة AeroVironment
يف تأمني املعلومات
االســـــــتخباراتيـــة
ا لحســـــا ســـــة
والقــــــدرات
الهجــوميـة
ا لفا ئقــة
الدقة،

وهو ما ميكــن أن يعني الفرق بني النجاح والفشل.
ويعترب نظام  Quantix Reconالجـــديـــد الذي
أنتجته رشكة  AeroVironmentمن بني أنظمة
الطائرات غري اآللية الصغرية والذي أثبت
جدارتــه وفعاليتــه بالنسبــة
للقوات الربية.
تصميم هجين
ويتمتع نظام Quantix Recon
الجديد بتصميم هجني فريد قادر
عىل اإلقالع والهبوط بطريقة عمودية،
ويجمع النظام بنفس مزايا اإلقالع
والهبوط بشكل عمودي التي تتمتع بها
الطائرة اآللية املتعددة املراوح ،باإلضافة إىل
احتفاظه بنفس مدى ورسعة وكفاءة أي طائرة
غري مأهولة من الطائرات ذات األجنحة الثابتة.
ويستطيع نظام  Quantix Reconمسح مساحة

13
تصل إىل  1,6كيلومرتا مربعا ( 0.6ميال مربعا) أو
 20كيلومرتا طوليا ( 12,4ميال) يف رحلة واحدة
مدتها  45دقيقة وببطارية واحدة ،وهو ما
يعني أربعة أضعاف التغطية التي تؤمنها معظم
الطائرات املروحية ذات الرؤوس األربعة.
وتأيت الخيارات اآللية ذات األوضاع املتعددة
لالستطالع لتسمح ملستخدميها باالختيار بني
جمع املعلومات املستهدفة عن الطريق أو
املساحة أو النقاط الوسيطة .وتتميز معلومات
التصوير الجوي التي تم جمعها بتوافقها مع
عدد كبري من الوسائل التحليلية املتاحة املتعلقة
بنظام املعلومات الجغرافية geographic
 )information system (GISلتسهيل إمكانية
إجراء املزيد من التحليل عليها.
وقال ريك بيديجو ،نايئ رئيس مجلس اإلدارة
لشؤون املبيعات والتطوير التجاري برشكة
 ،AeroVironmentإن “ نظام Quantix Recon
الجديد الذي أنتجته الرشكة عبارة عن نظام قليل
التكلفة لتنفيذ عمليات االستطالع ميكن إطالقه
يف الجو يف غضون دقائق قليلة اللتقاط صور
جغرافية عالية الوضوح والدقة للمناطق الوعرة
التي يصعب الوصول إليها أو املناطق الشديدة
التقلب” .وأضاف أن “النظام Quantix Recon
ال يعتمد عىل اإلشارات الالسلكية ،ما يؤمن قدرة
أكرب عىل التخفي لتغطية العمليات الرسية ،كام
أنه ال يتأثر بأجهزة التشويش عىل الرتددات
الالسلكية ،األمر الذي يوفر قدرا أكرب من الحامية
للقوات املرابطة عىل الخطوط األمامية ،عالوة
عىل تخفيف الحمل املعريف .”cognitive load
وتتميز األنظمة الجوية غري املأهولة التي تستخدم
النظام بسهولة استخدامها وعدم الحاجة إىل
تدخل العنرص البرشي ،فضال عن متتعها بخمسة
ارتفاعات جوية اختيارية ،ترتاوح بني  150قدما
وحتى  800قدما .ويأيت التشغيل اآليل للنظام
ليساهم بكل يرس وسهولة يف متكني املستخدمني
من تغيري املنطقة املشمولة بالتغطية ودرجة
وضوح الصورة مبا يالئم متطلبات االستطالع
الجوي.
والنظام  Quantix Reconمجهز بآلتي تصوير
بقوة  18ميجا بيكسل قادرتني عىل التقاط صور
جغرافية ملونة فائقة الوضوح ومتعددة األطياف.
ومتنح عملية التجهيز املجوقل للصور املستخدمني

القدرة عىل مشاهدة صور جو -مكانية عالية
الوضوح فورا عىل منضدة العمليات مبجرد هبوط
الطائرة عىل األرض ،وذلك دون الحاجة إىل أي
نوع من األدوات أو األجهزة األخرى أو االنرتنت
أو الربمجيات .ويستطيع املستخدم استخدام

أبرز المواصفات
•نظام آيل  %100يسمح بجمع
املعلومات دون أي تدخل من
جانب املستخدم.
•مشاهدة الصور الجغرافية
العالية الوضوح فورا عىل منضدة
العمليات عقب هبوط الطائرة
مبارشة.
•إمكانية استخدام خاصية الوضع
الصامت تجنبا للتعرض للرصد أو
التشويش.
•وجود ثالثة أوضاع مرنة لرسم
الخرائط.
•استعداد النظام للطريان ونرشه يف
غضون خمس دقائق.

خاصية تقريب الصورة الزوم) إىل مسافة أرضية
معينة عىل مستوى السنتيمرت الواحد ،ومن ثم
القدرة عىل التعامل مع القضايا الشائكة مبنتهى
الدقة والرسعة يف آن واحد.
الوضع الصامت وهيئة الصورة
Silent Mode and Image
Formats
ميكن وضع النظام  Quantix Reconعىل الوضع
الصامت عند تفعيله بعد إطالق النظام ،وهو ما
يسمح للنظام بالتحليق يف الجو دون أن تتمكن
أجهزة التشويش من رصده أو منعه .وينفذ
النظام مهمته املربمجة سلفا واملخزنة عىل الوضع
الصامت ،ما يسمح بجمع املعلومات حتى مسافة
 20كيلومرتا والعودة.
عالوة عىل ذلك ،توجد معلومات النظام Quantix
 Reconمتاحة عىل هيئة ملف يحمل اسام عاديا
غري تجاري non-proprietary (GeoTIFF) file
 formatحتى يتسنى استخدامه مع األساليب
التحليلية الخاصة بنظام املعلومات الجغرافية
لتسهيل عملية القيام بأي تحليل جيو – مكاين
إضايف عند اللزوم.
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تعزيز قدرة القوات
البرية وضمان
المرونة
التكتيكية

يتطلب خوض ميادين المعارك المعقدة في المستقبل ،والتي تحفل بالتحديات المتطورة على الدوام ،توفير جيل جديد
من اآلليات البرية الحديثة .ولتلبية هذه المتطلبات،ويتقدم على صعيد تحقيق هذه المهمة ،أخصائيو اآلليات المدرعة
من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ،العاملين في شركتي الجسور ونمر الشقيقتين ،والتابعتين لقطاع المنصات
تجمع التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الصناعات الدفاعية وغيره من المجاالت.
واألنظمة في ايدج،حيث ّ

تع ّد الجسور املورد الحرصي آلليات املشاة القتالية
الربمائية ربدان  ،8X8وتفخر الرشكة بإرثها املتميز
كمزود للقيادة العامة للقوات املسلحة اإلماراتية.
ومع التزام الرشكة بتسخري التقنيات واالبتكارات
املتقدمة لتطوير مركباتها متعددة االستخدامات،
تلبي الجسور متطلبات القوات من الحامية عىل
خطوط املواجهة ،باالعتامد عىل تعزيز قدرة القوات
الربية ومرونتها التكتيكية .ويسهم أسطول الرشكة
من آليات ربدان يف اتساع قدرات القوات املسلحة
الوطنية ،عرب تزويدها بامليزة التنافسية يف هذا املجال.
ومن خالل رشاكتها االسرتاتيجية Otokar Land
 ،Systemsاملمثل املحيل لرشكة  Otokarيف دولة
اإلمارات ،تستفيد رشكة الجسور من نقل التكنولوجيا
والتدريب وامللكية الفكرية ،لضامن تصميم آليات
ربدان وتصنيعها مبا يلبي أعىل املتطلبات التشغيلية.
وباالعتامد عىل منصة الهجوم املسلح الناجحة
( ،)ARMAوتعديلها مبا يالئم االحتياجات املحددة
للقوات املسلحة اإلماراتية ،يتم تصنيع آليات ربدان
 8×8القتالية املدرعة وفق معايري صارمة ،مع متكني

تخصيصها مبا يالئم متطلبات املستخدم النهايئ .ومع
خيار تنصيب نظام أسلحة من العيار الثقيل (مدفع
يصل عياره إىل  120ملم) عىل املنصة ،تضمن ربدان
لرشكة الجسور تحقيق موقع الريادة يف التصميم
العرصي للمركبات القتالية املدرعة.
بعد تسليم آليات ربدان للعمالء ،توفر الجسور
مجموعة متكاملة من خدمات الدعم الفني والتي
تشمل الدعم الفني املتخصص للعمالء يف املوقع،
وعمليات اإلصالح والتجديد والصيانة الوقائية
والتصحيحية .ويوفر التزام رشكة الجسور بتزويد
قطع الغيار ،وتقديم الدعم الفني والتدريب
التشغييل والتقني عىل اآلليات ،باإلضافة إىل التعديل
عليها محلياً ،وتخصيصها بطريقة توفر للعمالء حامية
دامئة ،وتضمن لهم تحقيق الجاهزية الفنية العالية.
وباالعتامد عىل نهجها املستقبيل الطموح يف تصنيع
املنصات األرضية التي تلبي االحتياجات املستقبلية
لدولة اإلمارات والتصدير اىل أسواق األقليمية.
تتميز آلية ربدان  8X8من رشكة الجسور ،بنظامها
املرن ومقاومتها املؤكدة للظروف املستقبلية ،حيث

يلبي محرك املركبة سدايس األسطوانات ذي الشحن
التوربيني متطلبات املهام املتنوعة عىل مختلف
التضاريس .وتتوفر هذه املركبة املدرعة بإعدادات
متنوعة ،وتتسع لطاقم يضم  11فردا ً ،كام تتميز
بفاعلية حركتها عىل األرض ،وتتخطى رسعتها
القصوى  100كم/ساعة ،مع قدرة عىل التسلق
السهل للمنحدرات بنسبة  ،60%وامليل الجانبي
بنسبة  .30%كام تتميز آلية ربدان الربمائية بقدرتها
التشغيلية يف املاء برسعة  9كم /ساعة ،جنبا إىل
جنب مع النمطية والحامية الشاملة يف حزمة واحدة
فعالة ذات جدوى إقتصادية .ومع التسارع الكبري
الذي تشهده برامج التحديث الدفاعي عىل مستوى
العامل ،والتوجه نحو استبدال أساطيل اآلليات
القدمية ،من املتوقع أن ينمو الطلب عىل آليات
ربدان  8X8املدرعة يف األسواق الناشئة عرب آسيا
والرشق األوسط .ومع التزام الجسور بأداء مهمتها
املتمثلة اليوم يف تصنيع مدرعات املستقبل املتطورة،
تضمن الرشكة لعمالئها تحقيق متيز يف األداء ،وقيمة
أكربلرتسيخ مكانتهم الرائدة يف املستقبل.
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الصالة اإلنسانية

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

«الصالة من أجل اإلنسانية» ،دعوة
أطلقتها دولة اإلمارات لتكون في
 14مايو ،الماضي ،كي يتشارك
الناس في كل أرجاء العالم من أجل
التضرع إلى هللا ليرفع عنهم بالء
فيروس كورونا ويحفظ اإلنسانية
من تداعياته ،التي تسجل كل يوم
ضحايا جدد ،والملفت أن الجميع -من
رجال الدين والسياسيين -في كافة
أنحاء العالم تفاعل مع تلك المبادرة
التي جاءت من اللجنة العليا لألخوة
اإلنسانية التي انبثقت عن وثيقة
اإلخوة اإلنسانية التي تم اإلعالن
عنها في أبوظبي من عام ،2018
ما يعني أن بعض الشدائد التي
تواجهها اإلنسانية تحتاج إلى بصيرة
وبعد النظر في الطرق التي توحد
المجتمعات لمواجهتها.

التعاضد يف املحن ووقوف اإلنسان بجانب أخيه
اإلنسان يف الشدائد ،قاعدة اجتامعية مترست
عليها البرشية منذ األزل ،خاصة إذا كانت هناك
مشرتكات ،شعب دولة ،طائفة دينية ،ولكن
أن تجتمع اإلنسانية يف كل دول العامل مبختلف
الطوائف واألديان وكل الفروقات املوجودة بينها
والتي كانت السبب يف تفريقهم ،فنحن إذا ً أمام
تفكري فلسفي لقيادة بدأت تدرك بأن املعايري التي
تنظم العالقات اإلنسانية اختلفت ،وأن التحديات
و األزمات مل تعد متس شعب دون آخر بل هي
تهدد الجميع وبالتايل مواجهتها تحتاج إىل رشاكة
عاملية ،وأن اإلميان العامل املشرتك يف األديان ميكن
أن يكون محور أسايس لحامية اإلنسانية.
العامل ،خالل أزمة فريوس كورونا ،كان أمام تجربة
أخالقية ال يذكر التاريخ اإلنساين أنها شهدتها من
قبل ،هذه التجربة قدمتها دولة اإلمارات متثلت يف
تأسيس قاعدة فلسفتها «الناس للناس» ،بدأت من
االتصاالت لالطمئنان عىل كيفية مواجهة أخطر
تحدي عىل البرشية ،وأخذت مؤرش تصاعدي يف
الوقوف بجانب مواطنني ليسوا من دولتها وتم
نقلهم من الدول املوبوءة ومروا بدولة اإلمارات
إلجراء فحوصات لهم قبل «مل شملهم» مع ذويهم
يف بلدانهم األصلية ،ومل يقف األمر يف تلك التجربة
عند املساعدات التي شملت (ثلث دول العامل 47
دولة) بل استمرت تلك التجربة يف تحقيق اإلبهار
من خالل الدعوة للصالة من أجل اإلنسانية ،وهي
دعوة ال ميكن أن تسمعها إال يف دولة اإلمارات،
ألنها مسألة تحتاج إىل قوة إرادة وقيادة سياسية
تفكر بشمولية لإلنسان.
الدعوة للصالة من أجل مواجهة املحن والشدائد
موجودة يف كل األديان وتأخذ بها للترضع إىل
الله ،ولكن طريقة تطبيق دولة اإلمارات هي
التي اختلفت عندما وحدت كل الشعوب يف
اليوم والوقت وهذا دليل عىل أن لدى اإلنسانية
ما يوحدها أكرث مام يفرقها كام يدعي أصحاب
األفكار املتطرفة والتي ما زالت ترفض االقتناع
باختالف طريقة تفكري البرش يف ظل :عوملة كل
املفاهيم اإلنسانية ،ويف ظل وجود أدوات مساعدة

عىل تقريب األفكار والفهم بني البرشية كلها
خاصة وسائل التواصل االجتامعي أو ما يعرف
بـ»الفضاء األزرق».
بدأ هناك فهم مشرتك للرساالت الساموية مع
االختالفات املوجود بني فلسفة وإميان كل عقيدة،
وقد بدأ هذا الفهم ينترش يف العامل ،ما ينبغي عىل
املجتمعات اإلنسانية أن تعد نفسها لهذا الفهم
بل واالستعداد لتقبلها والتعاون معها ليس ألن
الحروب أرهقت البرشية فقط ولكن أصبحت
هناك توجهات نحو خلق ما يشبه «لوبيات»
تدافع عن أفكارها وقناعاتها ومن تلك القناعات
أن االختالفات يف العقيدة ليس هو السبب املؤدي
إىل االزمات بل ميكن أن يكون عامل مساعد
ملواجهتها وكانت «الصالة اإلنسانية» خري تجربة
عىل هذا الفهم الجديد ،فاألمر مل يعد اختيارا ً
لشعب أو ديانة بل هو واقع تفرضه العدالة
اإلنسانية وسوف يواجهه الجميع.
العامل يف مواجهة أزمة كورونا كان أمام خيارين إما
أن يواجه االزمة مبفرده أو أن يتعاضد مع بعض
تحت مظلة إميانية إنسانية ،فكان الخيار للمظلة
اإلنسانية ،ألنه تعبري حقيقي لكل الرساالت
الساموية وكانت اإلمارات هي الدولة املؤهلة
لهذه الدعوة بحكم تفردها يف املجاالت اإلنسانية،
ولكونها أرض للتعايش اإلنساين من خالل استضافة
كل الجنسيات واألديان ومراعاتها لألفكار التي
تقرب بني األديان والشعوب وتدعو إىل العيش
املشرتك بني الجميع.

16

العدد  581يونيـو 2020

تقارير

الطائرة  Loyal Wingmanتستعد لالنطالق

تستطيع الطائرة اآللية Loyal
 Wingmanالطريان جنبا إىل
جنب الطائرة 18E/F Super-F/A
 Hornetواستخدام عدة وحدات
من أنظمة االستشعار املجوقلة.

يشكل نظام التعاون المشترك بين عناصر القوة الجوية  Airpower Teaming System -ATSالذي طورته
شركة بوينج منصة للذكاء االصطناعي لخدمة األسواق الدفاعية العالمية ،وينتظر النظام فرصة
استخدامه على متن الطائرات اآللية الجديدة .وقد انتهت شركة بوينج مؤخرا من بناء أول طائرة من بين
ثالث طائرات آلية من طراز  Loyal Wingmanلتنضم إلى صفوف الطائرات الحالية األخرى.

وتعترب الطائرة املذكورة أول طائرة آلية يتم
تصميمها وهندستها وتصنيعها يف أسرتاليا منذ
أكرث من خمسني عاما ،ويعترب انضامم أول طائرة
آلية من طراز  Loyal Wingmanإىل سالح الجو
املليك األسرتايل يف شهر مايو  2020إنجازا تاريخيا
بالنسبة لرشكة بوينج ودول الكومنولث عىل حد
سواء.
وتستخدم الطائرة  Loyal Wingmanالذكاء

االصطناعي من أجل زيادة قدرات الطائرات
شركة بوينج تعيش لحظة
املأهولة وغري املأهولة وتنفيذ املهام املشرتكة مع
فارقة في تاريخ أستراليا
الحفاظ عىل مسافة آمنة بني الطائرات األخرى.
ومتنح هذه الطائرة اآللية قوات التحالف القدرة تعترب الطائرة اآللية  Loyal Wingmanالتي
عىل عرقلة املهام املعادية ،ومتثل أحدث الطائرات بنيت خصيصا ألداء مهمة محددة أضخم استثامر
اآللية هذه إضافة نوعية إىل القدرات الدفاعية تضخه رشكة بوينج يف برنامج الطائرة اآللية
التي متتلكها رشكة بوينج ،كام متثل نقلة نوعية الجديدة خارج الواليات املتحدة .وجرى تصميم
هامة بالنسبة للعمالء الخارجيني.
الطائرة بحيث تكون قادرة عىل تلبية متطلبات
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الدولة املستفيدة ،كام روعي أيضا أن يكون
أداؤها مشابها ألداء الطائرة املقاتلة ،ويبلغ طولها
 38قدما ( 11,7أمتار) وتتجاوز رسعتها 2,000
ميال بحريا.
وتستطيع الطائرة اآللية ،Loyal Wingman
بوصفها طائرة قتالية ،الطريان جنبا إىل جنب
الطائرة  F/A-18E/F Super Hornetوتستطيع
أن تستخدم عدة وحدات من أنظمة االستشعار
املجوقلة ألداء مهام جمع املعلومات واملراقبة
واالستطالع ،كام تستطيع أيضا أداء مهام اإلنذار
املبكر التكتيكية ومهام الحرب اإللكرتونية
بالتعاون مع طائرات أخرى مثل P-8 Poseidon
و .E-7 Wedgetail
وقال سكوت موريسون ،عضو الربملان ورئيس
وزراء أسرتاليا ،إن “هذه اللحظة متثل بالفعل
لحظة تاريخية بالنسبة لبالدنا وبالنسبة
للمبتكرات العسكرية األسرتالية .وسيكون دور
الطائرة اآللية  Loyal Wingmanمحوريا للوقوف
عىل القدرات املهمة التي يحتاجها سالحنا الجوي
لحامية بالدنا وحلفائها يف املستقبل”.
وأكد الفريق أول طيار ميل هبفيلد ،قائد سالح
الجو املليك األسرتايل ،أن انطالق أول طائرة آلية
من طراز  Loyal Wingmanميثل إنجازا مهام
بالنسبة لربنامج  Loyal Wingmanالذي تقوده
رشكة بوينج ،حيث أوضح أن “هذا الربنامج
يقدم منوذجا مثاليا لالبتكار عن طريق التعاون
املشرتك وما ميكن أن يحققه التعاون املشرتك
مع الصناعات الدفاعية .وهذا من شأنه أن يربز
أهمية العالقة التي تجمع سالح الجو وفرع رشكة
بوينج يف أسرتاليا والصناعات الدفاعية بوجه عام.
وأتطلع إىل التعرف عىل القدرات واإلمكانيات

التي ميكن أن تضيفها هذه الطائرة أسطولنا
الحايل يف املستقبل”.
إنتاج مبتكر من شركة بوينج
حرصت رشكة بوينج عىل استغالل قدراتها الرقمية
لتصميم كل ما يخص الطائرة Loyal Wingman
من حيث الهيكل واألنظمة والقدرات ومتطلبات
الدورة الحياتية ،ما يعكس رغبة الرشكة يف تلبية
متطلبات األسواق العاملية وإقبالها عىل هذه
الطائرة اآللية التي تتميز بقدراتها الفائقة وقلة
تكاليفها .والطائرة مصنوعة من قطعة مركبة
واحدة – هي األكرب يف تاريخ رشكة بوينج عىل
اإلطالق -املطعمة بالراتينج ،resin-infused
ومن ثم تجميعها باستخدام عمليات التصنيع
املتقدمة التي أثبتت كفاءتها.
وقال كريستني روبرتسون ،نائب رئيس مجلس
اإلدارة ومدير عام إدارة األنظمة الذاتية برشكة
،Boeing Defence, Space and Security
“نحن نعتز باتخاذ هذه الخطة املهمة إىل
األمام بالتعاون مع سالح الجو املليك األسرتايل،
وهي الخطوة التي حظيت بدعم أكرث من
 35رشكة عضوا يف اتحاد الصناعات األسرتالية
عرب املقاطعات األسرتالية األربع .ونحن نتطلع

إلخضاع هذه الطائرة الختبارات الطريان وإثبات
نظرية التعاون من جانب الطائرات اآللية .ونحن
نستهدف التعاون مع حلفائنا الدوليني الذين
يحتاجون نفس متطلبات املهام ،األمر الذي
يعكس أهمية هذا الربنامج من حيث تعزيز
عملية تطوير نظام التعاون املشرتك بني عنارص
القوة الجوية Airpower Teaming System
.”)(ATS
ومن الجدير بالذكر أن االختيار قد وقع عىل رشكة
 BAE Systemsلتأمني نظام التحكم يف املركبة
الجوية غري املأهولة من طراز BAE Systems
ونظام املحاكاة ،باإلضافة إىل الحواسب اآللية
املتعلقة بالتحكم يف الطائرة وأجهزة املالحة
الجوية.
وقال جايب كوستيجان ،املدير التنفيذي برشكة
“ ،BAE Systems Australiaيرسين أن أتعاون
مع رشكة  Boeing Australiaمن أجل إحياء
هذه الطائرة العسكرية الجديدة مجددا ،والتي
ستضيف قدرات وإمكانيات هائلة لسالح الجو
املليك األسرتايل وأسواق التصدير املستقبلية”.
وأضاف أن “هذا املرشوع يعكس حرصنا عىل
مواصلة جهودنا الرامية إىل تطوير تقنيات جديدة
والتعاون مع رشكائنا من أجل تكريس الطائرات
الذاتية .ونحن نعتز بهذه الفرصة الكبرية للتعاون
معا يف تنفيذ برنامج عاملي عن طريق االعتامد
عىل القدرات الهندسية املحلية”.
ومن الجدير بالذكر أن منوذج الطائرة اآللية
 Loyal Wingmanيتجه حاليا نحو إجراء
االختبارات األرضية ،تعقبها اختبارات التحرك
فوق املدرج الجوي ثم تنفيذ أول رحلة جوية يف
وقت الحق من العام الجاري.

تستخدم الطائرة اآللية  Loyal Wingmanالذكاء االصطناعي لتعزيز قدرات الطائرات املأهولة وغري املأهولة.

18

العدد  581يونيـو 2020

تقارير

شركة  Fincantieriتستعد لبناء خمس
فرقاطات جديدة للبحرية األمريكية
أرسى سالح البحرية األمريكي مؤخرا عقدا لتصميم وإنتاج أحدث
جيل من الفرقاطات المجهزة بالصواريخ الموجهة Guided
 ،))Missile Frigate (FFG(Xوينص العقد  ،الذي جرى ترسيته
على شركة  )Marinette Marine (FMMالتابعة لشركة
 Fincantieriبوالية ويسكونسن ،على تصميم وبناء 10
فرقاطات (فرقاطة أساسية و  9فرقاطات اختيارية)
مجهزة بالصواريخ الموجهة.
ويتضمن العقد بندا اختياريا يتيح للبحرية
األمريكية إمكانية رشاء تسع فرقاطات إضافية،
باإلضافة إىل تقديم الدعم الالزم وتدريب األطقم
بعد تسليم الفرقاطات ،وذلك مقابل قيمة
تراكمية تصل إىل  5,5مليار دوالر .وتخطط
البحرية األمريكية لبناء  10فرقاطات إضافية يف

إطار برنامج للتوسع يف بناء الفرقاطات مستقبال.
وباإلضافة إىل برنامج سفن القتال الساحيل الذي
يتضمن بناء  16فرقاطة (تم تسليم عرش منها
بالفعل) ،جرى يف شهر ديسمرب املايض ترسية
عقد بعدة مليارات من الدوالرات عىل رشكة
 )Marinette Marine (FMMلبناء أربع سفن

سطحية متعددة املهام Multi-Mission
 )Surface Combatants (MMSCعىل
أن يتم تسليمها إىل السعودية يف إطار
برنامج املبيعات العسكرية التابع
لوزارة الخارجية األمريكية.

يحتاج أسطولها
إىل قطع بحرية قتالية صغرية الحجم ذات
وحصلت الرشكة اإليطالية قدرات متعددة لتنفيذ مهام مبستويات متفاوتة.
عىل  795مليون دوالر ،يك تبدأ يف عمليات التشييد وقال األدمريال مايك جيلداي ،قائد العمليات
عىل الفور ،ومن املقرر أن يتم توقيع عقود الحقة البحرية ،إن “الفرقاطة املجهزة بالصواريخ
ليصل إجاميل الصفقة إىل حوايل  5.5مليار دوالر ،املوجهة التابعة لسالح البحرية ستمثل إضافة
ومن املنتظر أن تدخل الفرقاطة ،التي مل يتم بالنسبة ألسطولنا البحري يف املستقبل” .وأضاف
تسميتها بعد ،الخدمة عام  .2026ومن املتوقع أن أن “الفرقاطة املذكورة تعد امتدادا للسفن
تسد الفرقاطات ،التي تنتمي للجيل القادم ،فراغاً السطحية الصغرية ولكن مع زيادة قدرتها
طرأ مؤخرا ً يف أسطول البحرية األمريكية ،والذي التدمريية وقدرتها عىل البقاء باإلضافة إىل رفع
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قدرتها عىل دعم االسرتاتيجية العسكرية الوطنية
فيام يتعلق بعدد كبري من العمليات العسكرية.
كام ستساعدنا هذه الفرقاطة يف إجراء العمليات
البحرية املوزعة بطريقة أكرث فعالية ،وتحسني
قدرتنا عىل القتال سواء يف أعايل البحار واملحيطات
أو قبالة الشواطئ السواحلية”.
فرقاطة متعددة المهام
تنتظر الفرقاطة املجهزة بالصواريخ املوجهة
مهام متعددة مثل تنفيذ الحرب الجوية والحرب
املضادة للغواصات وحرب السفن السطحية
والحرب اإللكرتونية وعمليات املعلومات.
وسيتضمن تسليح الفرقاطة جهاز الرادار
«إنرتبرايز» للمراقبة الجوية Enterprise Air

هذا القرار املهم اليوم” .وأوضح أنه “طوال
هذه العملية نجحت الفرق الحكومية ورشكاؤنا
الصناعيون – انطالقا من إحساسهم بالوقت
واملسؤولية ،يف االنتهاء من تنفيذ هذا العقد
قبل املوعد الزمني املحدد بثالثة شهور كاملة.
وساهم تركيز الفرق عىل التكلفة واالستحواذ
والدقة الفنية يف متكني الحكومة من الحصول
عىل أفضل قيمة لخدمة دافعي الرضائب وتسليم
أحدث جيل من الفرقاطات ذات القوة الفائقة
إىل أسلحتنا املقاتلة”.
وقد بدأت عملية االستحواذ عىل الفرقاطة
املجهزة بالصواريخ املوجهة يف عام  ،2017ومنذ
ذلك التاريخ تعاون سالح البحرية بشكل وثيق
مع الرشكاء الصناعيني لعمل املوازنة املطلوبة بني
التكلفة والجودة الفنية .ونجح هذا األسلوب

الصناعية والثقافة الراسختني ،نجح رشكة
 Fincantieriيف الفوز باملناقصة رغم منافسة
رشكات كربي متخصصة يف بناء السفن .ومن
الجدير بالذكر أن رشكة  Fincantieriهي إحدى
الرشكات العاملية الرائدة يف
مجال تصميم وبناء القطع
البحرية ،وتعترب العبة
رئيسية يف كافة القطاعات
الصناعية املعنية ببناء
السفن ،بدءا من القطع البحرية
والشاطئية وانتهاء بالقطع البحرية الخاصة
والعبارات واليخوت العمالقة ،باإلضافة إىل
إصالح وتحويل السفن وإنتاج األنظمة واملعدات
امليكانيكية والكهربائية واألنظمة الداخلية
الخاصة بالسفن واألنظمة اإللكرتونية والربمجيات
واملنشآت واملرافق البحرية ،باإلضافة عىل

تؤمن الفرقاطة املجهزة بالصواريخ املوجهة قدرا أكرب من القدرة التدمريية والقدرة عىل البقاء.
يخطط سالح البحرية األمرييك لبناء عرش فرقاطات أخرى يف إطار برنامج الفرقاطات املستقبيل.
Sur vei llance
 Radar (EASR) radarونظام القتال األسايس
Baseline Ten (BL10) AEGIS Combat
 Systemونظام اإلطالق الرأيس Mk 41 Vertical
 ,)Launch System (VLSوأنظمة االتصاالت
واألساليب املضادة لنظام التسلح MK 57 Gun
.)Weapon System (GWS
وقال جيمس جورتز ،نائب وزير البحرية للبحوث
والتطوير واملشرتيات“ ،أعتز بشدة بالجهود
املضنية التي بذلتها الفرق املعنية باملشرتيات
واالستحواذ وبناء السفن التي شاركت يف املسابقة
املفتوحة ،ما مكن سالح البحرية من اتخاذ

يف تحقيق األهداف املنشودة ،ومن ثم اإلرساع
ببناء هذا النوع من الفرقاطات بوترية أرسع.
وقد طرح سالح البحرية طلب الحصول عىل قامئة
أسعار الفرقاطة املجهزة بالصواريخ املوجهة عىل
املوردين الصناعيني يف شهر يونيو منذ عرشين
عاما .وتسلمت البحرية قامئة األسعار الفنية يف
شهر أغسطس عام  2019وقامئة أسعار التكاليف
يف شهر سبتمرب عام .2019
أحدث أساليب التكنولوجيا
بفضل الدعم املقدم من الحكومة اإليطالية
والنموذج التنظيمي املحكم القائم عىل التقاليد

خدمات ما بعد البيع.
ومتتلك رشكة  Fincantieri 20ترسانة لبناء
السفن موزعة عىل أربع قارات ،وتضم قامئة
عمالئها كربيات الرشكات البحرية العاملية
وسالحي البحرية يف كل من إيطاليا والواليات
املتحدة ،باإلضافة إىل عدة أسلحة أجنبية .وتعترب
الرشكة رشيكة ألكرب الرشكات الدفاعية األوربية.
ولدى الرشكة خططا طموحة لتوسيع قاعدة
عمالئها عن طريق طرح برامج ثورية لالرتقاء
مبستوى منتجاتها سواء من حيث الكم أو الكيف،
وذلك رغبة منها يف فتح أسواق جديدة
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 HENSOLDTتطلق النظام اإللكتروني القتالي
الهجومي المجوقل Kalaetron Attack

وهو عبارة عن نظام إلكتروني معياري قتالي مجوقل  Kalætron Attackفي تطوير النظام  HENSOLDTنجحت شركة
مهمته تحييد أجهزة الرادار المعادية المكلفة بمراقبة النيران من على مسافات بعيدة وإتاحة حرية الحركة أمام القوات
الجوية والقوات الحليفة المستفيدة من هذا النظام حتى وإن واجهت أحدث أنظمة الدفاع الجوي.

وميثل هذا النظام إضافة جديدة لعائلة Kalætron
املعنية بالحرب اإللكرتونية التي تستخدم أجهزة
رقمية بالكامل وتعتمد عىل الذكاء االصطناعي يف
تصميم رقمي
رصد التهديدات املعتمدة عىل أجهزة الرادار التي
تشكل خطورة عىل القوات الجوية يف زمن قيايس ،يعتمد النظام  Kalætron Attackعىل تصميم
ومن ثم تحييدها اعتامدا عىل األجهزة اإللكرتونية رقمي بالكامل ويقوم برصد ومتييز مواقع الدفاع
املضادة املستهدفة  targeted electronicالجوي برسعة من عىل مسافات بعيدة ،ويعتمد
النظام عىل الذكاء االصطناعي يف التعرف عىل أمناط
)countermeasures (ECM
وقالت سيليا بيالز ،رئيسة شعبة أنظمة التهديدات الجديدة من بني مجموعة هائلة من
السيطرة واألنظمة املجوقلة  Spectrumبرشكة النبضات املتحصل عليها ،وتلك خطوة مهمة لتحديد
 ،HENSOLDTإن “النظام  Kalætron Integralأحدث أنظمة الرادار املكلفة بالدفاع الجوي ،وهو ما
يستخدم أحدث أساليب التكنولوجيا يف مجال يعني تغطية مساحة هائلة من الرتددات العريضة
أنظمة االستشعار لرصد التهديدات املعتمدة عىل من بني كل الرتددات يف كسور الثانية.
الرادار فس مراحل مبكرة ،ويأيت النظام  Kalætronوميكن تعديل النظام  Kalætron Attackبكل
 Attackليمثل إضافة حقيقية كنظام تشويش
•يستخدم النظام  Kalætron Attackأجهزة
إلكرتوين فعال مهمته تشويش أو تضليل األنظمة
رقمية بالكامل ويعتمد عىل الذكاء االصطناعي.
املعادية عن طريق استخدام إشارات تشويش
•ويتميز النظام اإللكرتوين القتايل بقدرته عىل
مزيفة بدقة شديدة .وبهذه الطريقة ،يساهم النظام
تحديد مواقع الدفاع الجوي من عىل مسافات
 Kalætron Attackيف طرح خيارات عملياتية أكرب
ترددية بعيدة.
أمام الطائرات املقاتلة التي أصبحت قادرة اليوم
عىل تنفيذ مهامها يف عمق األرايض املعادية الصعبة
anti-access/area denial (A2/AD) zones

سهولة تبعا للتهديدات املتغرية عن طريق استخدام
مجموعة هوائيات مبتكرة مجهزة بتقنية مصفوفة
املسح االلكرتوين الفعال وتجهيز اإلشارات الرقمية
وإحداثيات الذكاء االصطناعي بالكامل .وهكذا،
تشكل عائلة النظام  Kalætronاألساس يف متكني
الطائرات املقاتلة ،ليس من االضطالع بأدوار
إلكرتونية قتالية electronic combat role
 ،)(ECRوعمل التشويش للطائرات فحسب ،بل
وحاميتها أيضا من عىل مسافات بعيدة عن طريق
عمل التشويش الالزم يف الوضع الهجومي.
كام يتميز النظام أيضا بقدرته عىل حامية القوات
ضد الصواريخ أرض – جو وإخامد أو شل قدرة
العدو عىل استخدام الطيف الكهرومغناطييس
 electromagnetic spectrumوأنظمة RADAR
املجمعة ونظام COMS
وقد أثبتت التجارب املكتسبة من النزاعات
والحروب األخرية أن هذا النظام القادر عىل التصدي
للتهديدات التي تشكلها أنظمة الدفاع الجوي
الحديثة سيشكل إضافة مهمة بالنسبة للطائرات
التي يتم تكليفها بأي مهام يف املستقبل.
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المواقع اإللكترونية للقطاعات
الحكومية ..هل تم التحديث!
بقلم  :د .ناهد باشطح
صحفية وكاتبة سعودية

nahedsb@hotmail.com
في مجال التسويق ،ألقت
الثورة الصناعية الرابعة بظاللها
على المجال حتى أنها لم تترك
القطاع الحكومي في الدول
دون أن تنادي بالفكر الجدير
الذي يهتم بتسويق خدمات
القطاعات الحكومية في الدول
 ،ذلك أن التسويق خرج من
عبائته التقليدية إلى رداء آخر
الكتروني يركز على كسب ثقة
المستفيدين من الخدمات .

واملواقع اإللكرتونية يف القطاعات الحكومية التي
تتعامل يومياً مع فئات مختلفة أوجدت لتكون
بديالً فعاالً عن الروتني الحكومى الذى يستهلك
الوقت والجهد واملوارد البرشية.
لكن هل ميكننا القول أن املواقع الحكومية يف دول
العامل العريب تحقق املعايري العاملية التي متكن
املواطنني من الوصول بشكل آمن وعاىل الجودة
للمعلومات ،البيانات ،خدمات الحكومة الرقمية
–من أى مكان وىف أى وقت ،عىل أى جهاز كام
أوصت وثيقة “الحكومة الرقمية االمريكية»؟
او هل تطبق املواقع الحكومية العربية مبادئ
تحسني قابلية االستخدام ملواقعها االلكرتونية
كام يف الدليل التوجيهي الذي اصدرته الحكومة
الربيطانية و ذكره الكاتب «احمد مجدي» يف موقع
«معمل الوان» مثل:
(تحديد احتياجات املستخدمني ،الرتكيز عىل عرض
االنجازات الفعلية ،التصميم بناء عىل حقائق
وتجارب قبلية ناجحة ،سهولة استخدام املوقع،
تطوير مستمر للتصميم،
شمولية التصميم من حيث الساطة وسهولة
االستخدام لكافة الرشائح املختلفة،
 ،الهدف من بناء املوقع تقديم الخدمات اوال
واخريا فهم السياق يف تصميم يناسب الناس
ويخدمهم بالدرجة األوىل ،االتساق يف التصميم هو
املهم وليس التوحد ،التفاعلية)؟!
إن أهمية املواقع االلكرتونية الحكومية تعني
بالدرجة األوىل خدمة املواطنني ولذلك عليها
االهتامم باملحتوى بشكل متواز مع التصميم
بدال من االهتامم بالتصميم الحديث للموقع
واالفتقار اىل بناء املحتوى ،بسبب انفصال إدارة
اإلعالم يف بعض الوزارات والقطاعات الحكومية
عن إدارة الحاسب اآليل وإدارة التسويق هذا اذا

اسلّمنا بوجود مثل هذا االدارة يف كل القطاعات
الحكومية.
الجمهور اليوم تغيرّ وكذلك األدوات االتصال
والتواصل معه تغريت ،ألن الجمهور منذ أن بدأت
دخول خدمة االنرتنت يف العامل العريب أصبح مهتامً
باستخدامها ،ومنذ أن اهتمت الحكومات العربية
بالتح ّول الرقمي والحكومة االلكرتونية وهو يتوقع
أن تقدم اليه الخدمات الكرتونيا من خالل املواقع
االلكرتونية وليس منصات التواصل االجتامعي
التي ميكن أن تنتهي خدماتها املجانية يف أي وقت.
وقد متيزت بعض الدول الخليجية يف تطبيق
معايري جودة املواقع االلكرتونية لكن ضعف
صناعة املحتوى هي املتسبب يف أن تكون املواقع
االلكرتونية مشابهة للمحتوى الورقي فقط بنقل
النص إىل املوقع اإللكرتوين مطعامً بعدد من الصور
والفيديوهات ،لكن ال يوجد اهتامم بالنقطة
املهمة يف وجود املواقع االلكرتونية التي هي
من يشكل الصورة الذهنية للوزارة او اي قطاع
حكومي.
وازداد االمر سوءا ً حني بدأت مواقع التواصل
االجتامعي يف اإلنتشار واهتمت غالب القطاعات
الحكومية مبنصاتها سواء كانت تويرت أو فيس
بوك  ،فاصبحت املواقع االلكرتونية غري محدثة
ومجالتها بصيغة «
«PDF
كام أنها ال تفرق بني املوظفني والجمهور يف انشاء
الرسائل االعالمية يف املوقع وال تحدث محتواه
باستمرار.
إن وجود املواقع اإللكرتونية للقطاعات الحكومية
ينطوي عىل اسلوب التواصل مع املواطنني ولذلك
من املهم احرتام هذا التخصص واإلستعانة
باملتخصصني واملحرتفني فيه.

أنحــاء
أنحــاء
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الطائرة  M-345تشق طريقها
نحو السماء

•تجسد الطائرة  M-345طائرة
املستقبل بالنسبة لفريق
االستعراضات الجوية البهلوانية
التابع لسالح الجو اإليطايل Frecce
Tricolori
•تتميز الطائرة  M-345بقدرتها
عىل تقديم أداء يشبه أداء طائرات
التدريب النفاثة.
•قام سالح الجو اإليطايل بإجراء تقييم
صارم للطائرة وأجهزتها املختلفة.

أعلنت شركة
 Leonardoأن مديرية
التسلح الجوي والجدارة
الجوية DAAA (Directorate for
،)Air Armaments and Airworthiness
وهي جهة الترخيص التابعة لوزارة الدفاع اإليطالية،
أصدرت “الترخيص المبدئي” لطائرة التدريب الجديدة  M-345من
إنتاج الشركة المذكورة .ويأتي هذا اإلنجاز الذي حققه برنامج الطائرة  M-345بفضل الجهود المكثفة التي أسفرت عن
تسجيل  200رحلة باإلضافة إلى الدعم المقدم من مركز االختبارات الجوية التابع لسالح الجو اإليطالي والسرب الحادي
والستين والوحدة العاشرة لصيانة الطائرات.

وقال لوتشيو سيويف ،املدير اإلداري ل Leonardo
 Aircraft Divisioإنه “سعيد للغاية مبا قمنا به
حتى اآلن والوقت القصري الذي استغرقناه لتحقيق
هذه النتيجة الرائعة ..وبفضل أدائها املميز ونظام

التدريب املدمج الخاص بها ،ستوفر طائرة التدريب
 ،M-346التي حظيت بالفعل باهتامم كبري من ِقبل
العديد من القوات الجوية يف جميع أنحاء العامل،
تحسناً كبريا ً يف فعالية التدريب وخفض تكاليف

التشغيل ..إنها طائرة قادرة عىل جمع أداء وفاعلية
الطريان النفاث املتفوق مع تكلفة طائرة التدريب
التريبودارسية العالية الطاقة».
وميثل الرتخيص املبديئ للطائرة املذكورة أول حالة
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لتطبيق القاعدة  AER (EP) P-21 rule 21الجديدة
املتعلقة بالطائرات ذات األجنحة الثابتة .وتتبنى
هذه القاعدة “متطلبات الجدارة الجوية العسكرية
األوربية” European EMAR-21 (European
 )Military Airworthiness Requirementsالتي
تضع رشوطا صارمة للرتخيص يتساهم بدورها يف
تسويق الطائرة يف أسواق التصدير العاملية.

خالل مرحلة التدريب املتقدم لطياري سالح الجو
اإليطايل ،وسيتمكن سالح الجو من خالل املدرسة
الدولية للتدريب عىل الطريان من تعزيز منو معهد
التدريب الخاص به عاملياً ويف الوقت نفسه زيادة
القدرات والخدمات املقدمة إىل العمالء.
األدوار العملياتية
تعترب الطائرة  M-345طائرة مدمجة أحادية الجناح
مدمجة عىل الكتف ذات مقعدين ،تم تعزيز هيكل
الطائرة ،بينام تم تثبيت قمرة القيادة الزجاجية
وإلكرتونيات الطريان

قدر أكبر
من الكفاءة
تتميز الطائرة M-345
بأدائها الفائق ونظام تدريبها
املتكامل ،ما يجعلها قادرة عىل منح
سالح الجو قدرا كبريا من الفعالية
التدريبية وقدرا أكرب من الكفاءة
وتوفري قدر كبري من التكاليف
التشغيلية .وجرى تصميم الطائرة
بحيث تكون قادرة عىل تلبية
متطلبات التدريب األسايس/املتقدم،
وستشكل إضافة مكملة لطائرات  M-346لتنفيذ
املرحلة املتقدمة من تدريب الطيارين وخدمة
مرشوع “املدرسة الدولية للتدريب عىل الطريان” ،ما
سيعزز عملية تدويل عروض التدريب التي تقدمها
رشكة  Leonardoبالتعاون مع سالح الجو اإليطايل.
ولدى سالح الجو اإليطايل ،العميل األول لهذه
الطائرة ،طلب لتصنيع  45طائرة  M-345املعروفة
باسم  T-345Aلدى هذا السالح) لتحل بصورة
تدريجية محل  137طائرة  MB-339التي دخلت
الخدمة للمرة األوىل يف العام  1982ولتصبح بذلك
طائرة فريق االستعراضات الجوية البهلوانية الجديد
التابع للقوات الجوية اإليطالية .ووضع سالح الجو
طلباً مبدئياً لرشاء خمس طائرات حيث سيتم تسليم
الطائرة األوىل يف أوائل العام  ..2020وستدمج
 M-345الجديدة طائرة  M-346املستخدمة

الحديثة ..وهي مزودة
مبعدات الهبوط الثالثية القابلة للسحب،
واملدعوم من محرك واحد من طراز ويليامز FJ44-
 4M-34تريبوفان ،وتم تصميمه بقدرة ثانوية لدعم
الهواء القريب ،تم تزويده بخمس نقاط صلبة.
وتتميز قمرة القيادة بشاشة الزجاجية بتمتعها
مبختلف إلكرتونيات الطريان وااللكرتونيات ،وهي
مزودة بـ  3شاشات عرض بلورية سائلة متعددة
الوظائف مقاس  7 × 5بوصة ( 180 × 125مم)
وشاشة عرض رأسية واسعة الزاوية مثبتة لألمام
( ، )HUDيف حني يتم تزويد املوقع الخلفي
مبكرر  HUDكامل الحجم عرب رابع عرض متعدد
الوظائف مخصص ..وتتضمن مجموعة إلكرتونيات
الطريان املتكاملة حواسب مزدوجة املهام ،ونظام
تحديد املواقع العاملي /نظام املالحة بالقصور الذايت

املدمج ،ومسجالت البيانات املتكاملة ،واختيارياً،
خريطة متحركة رقمية ،ونظام إدارة املخازن،
وإمكانية محاكاة مدمجة (مامثلة لتلك املتوفرة
عىل )M- 346؛ هذا األخري قادر عىل عرض أهداف
الرادار االفرتاضية وتهديدات مستقبل إنذار الرادار
(.)RWR
كام تم تعزيز الجنيحات التقليدية هيدروليكياً ،مع
توفري أحكام للرجوع اليدوي ،مع التشذيب الكهربايئ
ثاليث املحاور ..وأدوات التحكم يف الطريان الثانوية
عبارة عن لوحات حافة زائدة بسيطة يتم تشغيلها
كهربائياً ،وفرامل هوائية مثبتة عىل البطن،
يتم التحكم بها كهربائياً وتشغيلها
هيدروليكياً ..ويستخدم
الهيدرولييك
النظام
 207bar (3000رطل /
بوصة  )2لتشغيل معدات الهبوط،
فرامل العجالت  ،فرامل الهواء
وتعزيز الجنيح .النظام

بداية محرك
الكهربايئ هو  DCمع
البطارية الداخلية ،وتعترب  M-345مناسبة للصيانة
“يف حالة” عرب نظام مراقبة الصحة واالستخدام ،يف
حني أن متطلبات الصيانة والخدمة األكرث شيوعاً هي
مناسبة لألفراد شبه املهرة.
ورغم تصنيفها كطائرة تدريب يف املقام األول بفضل
أجهزتها اإللكرتونية الحديثة وقدرتها االستيعابية
الخارجية (أكرث من  1000كيلوجرام وأدائها الفائق،
إال أن الطائرة  M-345تعد مالمئة أيضا لألدوار
العملياتية ،مع قدرتها عىل حمل أسلحة مثل
الصواريخ جو – جو واملقذوفات والقنابل زنة 500
رطال.
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طائرة  GlobalEyeحل اإلنذار المبكر والتحكم
المحمول الجديد

قال ميكائيل جوهانسون،
الرئيس والمدير التنفيذي لشركة  : Saabتمثل
طائرة  GlobalEyeحل اإلنذار المبكر والتحكم المحمول الجديد من شركة
Saab؛ حيث توفر المراقبة الجوية والبحرية والبرية في نظام واحد .كما تجمع الطائرة بين رادار
 Erieye Extended Range Radarالجديد من  Saabومجموعة من المستشعرات المتقدمة اإلضافية مع طائرة Global
 6000طويلة المدى من  .Bombardierوهي تعمل على زيادة األداء التشغيلي  -من حيث القدرة على الكشف والتحمل
للمهام  -مع توفير راحة فائقة للطاقم في الوقت نفسه.

لقد تغريت أشكال التهديدات وتطورت وهي
تتكيف باستمرار ،من متامثلة وغري متامثلة،
كام تتزايد صعوبة اكتشافها .وللحفاظ باستمرار
عىل حامية الناس واملجتمع تدعو الحاجة إىل

توافر القدرة عىل اكتشاف وتتبع طائفة أكرب من التشغييل ،كام يتميز نظام اإلنذار املبكر والتحكم
األهداف عرب مدى أوسع.
 GlobalEye AEW & Cمبالءمته لتلبية
توفر  GlobalEyeقدرة عالية عىل اكتشاف متطلبات التشغيل الصعبة ،سيام أنه يتمتع
األهداف ،وأكرث من  11ساعة من قدرة التحمل بالقدرة عىل اكتشاف األهداف الجوية التي
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ميكن مالحظتها يف ظروف الفوىض والتشويش
الشديدة ،وميكنه أيضاً اكتشاف األهداف البحرية
وتتبعها إىل األفق املرتفع ،والقوارب النفاثة
الصغرية أو القوارب الصلبة القابلة للنفخ RIB
للمسافات البعيدة جدا ً.
لضامن السالمة واألمن اإلقليميني يف البيئات
املعقدة اليوم ،تعترب املراقبة الجوية أمرا ً بالغ
األهمية ،وكذلك املدى الزائد ،إىل جانب القدرة
عىل اكتشاف األجسام الجوية والبحرية واألرضية
التي ال ميكن مالحظتها.

بالنسبة إىل القائد الجوي؛ حيث ميثل توافر املزيد
من الوقت التخاذ القرار والترصف فرصة أفضل
للحفاظ عىل التفوق الجوي .أما بالنسبة إىل
قادة البحرية والجيش فذلك يعني راحة نفسية
تساعدهم عىل الرتكيز عىل العمليات البحرية
والحربية الربية .ويف الوقت نفسه ،توفر لهم
طائرات  GlobalEyeوعياً ظرفياً ومحيطياً يتجاوز
إمكانيات أجهزة االستشعار الخاصة بهم .كام
ميكن أن يوفر أيضاً تحديدا ً إيجابياً للتهديدات
البحرية من خالل استخدام التصوير عىل منت
 EOS / IOSوإشارة الهدف االسرتاتيجي املتحرك
األريض ( )GMTIفوق مناطق القتال .كذلك
تسهم طائرة  GlobalEyeيف تحسني اإلجراءات،
وتعزيز األداء التشغييل للقوى ،ودفع حدود ما
هو ممكن لتحقيقه.

تتبع التهديدات المتعددة
بإمكان مجموعة أجهزة االستشعار الكاملة يف
نظام اإلنذار املبكر والتحكم GlobalEye AEW
 & Cاكتشاف التهديدات وتحديدها يف
جميع املجاالت الثالثة .وقد تتوجت
املجموعة برادار  Erieye ERالبعيد
املدى ،وتتكون املجموعة من رادار
مراقبة بحري ومستشعر كهربايئ
برصي وأنظمة الرصد ESM
 / ELINTو  AISو IFF /
 .ADS-Bوهي عبارة عن
مجموعة مستشعرات فريدة
مقرتنة بنظام تحكم حديث
يعتمد عىل اإلنسان ،وهذه
املجموعة ،إىل جانب قدرات
نظام املراقبة املتعدد األغراض،
تجعل  GlobalEyeحل مراقبة
يضمن تغطية رسيعة ودقيقة ملسافات
شاسعة يف الجو أو البحر أو الرب ،مع القدرة
عىل التبديل بني مناطق املراقبة يف لحظة .وعالوة
عىل ذلك ،ميكنها تنفيذ مهام متعددة يف وقت
واحد .كذلك توفر الطائرة العاملية 6000/6500
من بومباردييه  Bombardierأحدث إلكرتونيات
الطريان وظروف العمل املثالية لجميع أفراد
الطاقم ،مام يجعلها مناسبة متا ًما ملهام اإلنذار
املبكر والتحكم .AEW & C
الحفاظ على التفوق الجوي
إن تعزيز مدى الكشف الراداري يوفر املزيد
من تغطية املجال الجوي والكشف املبكر عن
التهديدات وتحديدها ،وهذا عامل بالغ األهمية

القدرات حسب
المجال

• توفر  GlobalEyeاملراقبة الجوية
والبحرية والربية ضمن حل واحد.
•  GlobalEye AEW & Cمالمئة
لتلبية متطلبات التشغيل املطلوبة.
• تعزيز نطاق الكشف عن الرادار
يساهم يف تغطية أكرب للمجال الجوي.
• من خالل  GlobalEyeميكن
للمستخدمني تحسني اإلجراءات وزيادة
أداء القوات.

املراقبة الجوية :يتضمن هذا
رادارا ً قوياً جديدا ً Erieye
( ERاملدى اإلضايف) لتوسيع
مسافة الكشف لألهداف
الصغرية واملستقبلية وزيادة
نطاق االكتشاف والتتبع
بشكل ملحوظ .كام أنها
مصممة للعمل يف ظروف
الفوىض والتشويش الشديدين،
وتضم رادار  AESAاملرن الذي
يركز عىل املناطق أو األهداف ذات
األهمية.
املراقبة البحرية :يسمح هذا باكتشاف
األهداف البحرية إىل األفق املرتفع ،وكذلك
القوارب الصغرية مثل الدراجات املائية النفاثة
ملسافات طويلة .كام يحتوي عىل مزيج فريد بني
رادار  Erieye ERورادار مراقبة بحري يسمح
بكشف األشياء حتى حجم املنظار ولديه  AISو
 EOSو  ISARلتحديد األشياء.
املراقبة األرضية :ميكنها الكشف عن األجسام
املتحركة من خالل منطقة واسعة النطاق بعيدة
املدى  GMTIوتوفري صور رادارية مستقلة عن
الطقس ،مع رادار مخصص.
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 PIK-AS Austriaصخرة يمكن
االعتماد عليها
يزداد الطلب بشدة على التطبيقات المتخصصة عندما يتعلق األمر ببناء اآلليات العسكرية أو الهندسة
الميكانيكية .وفي النمسا ،التي تحتل موقع القلب من أوروبا ،من السهل أن تجد الخبرة القائمة
على اإلبداع وتأمين المكونات الكهروميكانيكية الخاصة .وأوضحت كريستينا بولستر التي تولت
رئاسة الشركة خلفا لوالدها في عام  ،2015أن «اسم شركتنا  PIK-ASيعني الورقة الرابحة في
اللغة األلمانية ،ونحن ننظر إلى الخلف لنتأمل أربعة عقود من التعاون مع كبريات الشركات المصنعة
المعروفة المتخصصة في بناء المركبات العسكرية وغير العسكرية على مستوى العالم”.
يُقال يف األمثال إن التعليم يف الصغر كالنقش عىل
الحجر ،ومن هذا املنطلق تأيت نشأة املهندسني
الجدد داخل مرشوع عائيل مستقل يركز بشدة
عىل املشاريع التي تسعى لتعميق العالقات
والتي تتمتع بجودة عالية كرشط أسايس .وقالت

كريستينا
بولستر

بولسرت “نحن إىل العاملية ونعمل يف مجتمعات
متعددة الثقافات .ورغم أن الرشكة تتخذ من
النمسا مقرا لها إال موظفيها وفروعها املسؤولني
عن املبيعات يقدمون الدعم الالزم لعمالئهم يف
أسواق املبيعات الرئيسية بلغاتهم األصلية”.
مصابيح  LEDالداخلية تجتاز اختبارات الفعالية
تركز رشكة  PIK-AS Austriaعىل تطوير املنتجات
املعتمدة املطابقة للمستويات القياسية العسكرية
املختلفة .وتعترب مصابيح  LEDالداخلية أحدث
أهمية التواصل
صيحة يف عامل اإلضاءة ،حيث جرى تصميمها
خصيصا بحيث تحقق التوافقية الكهرومغناطيسية تؤمن بولسرت ،كرئيسة ملجموعة  ،PIK-ASبعبارة
 EMCودرجات الحرارة املختلفة والصدمات فلسفية ال تحيد عنها ،وهي “أن اإلخالص يف
واالهتزازات .وقد نجحت تلك املصابيح يف اجتياز تعامالتنا وعالقتنا الوثيقة والجديرة باالحرتام مع
اختبار الفعالية لدى الرشكة املصنعة األصلية .عمالئنا يحوالن عمالءنا إىل أصدقاء ،ويحرص
وقد تبدو مصابيح  LEDلدينا
فريقنا دامئا عىل التأكد من جدوى مبتكراتنا
كمكـون واحــد فقط من بني
وأساليبنا املتعلقة بعملية التنفيذ”.
مكـــونـات عديــدة
ومن الجدير بالذكر أن رشكة  PIK-ASتعترب
ولكنها صخرة ميكن االعتامد عليها رشيكا ميكن االعتامد عليه يف مجال توريد وتطوير
بالفعل”.
املكونات اإللكرتوميكانيكية الالزمة لبناء اآلليات
مصابيـح رضوريــة الخاصة .وتتعاون الرشكة بشكل وثيق مع كبار
لتحقيق النجاح رشكات تصنيع اآلليات املتخصصة يف بناء املركبات
العسكري
العسكرية وغري العسكرية عىل مستوى العامل منذ
و با إل ضا فة أكرث من  40عاما .وتتميز منتجات الرشكة بالجودة
إىل املصابيح ،العالية والخدمة املميزة وإقامة عالقات قوية
متثل املفاتيح مع عمالئها .عالوة عىل ذلك ،تنتج الرشكة قامئة
ا لخا صـــــة طويلة من املنتجات القياسية ،وتحرص عىل تزويد
ومــرحـــالت عمالئها باملنتجات التي تلبي احتياجاتهم الفعلية.
الطاقة  power relaysوموصالتها جزءا ال يتجزأ
من صميم عمل الرشكة .وأوضحت بولسرت
أن “البداية كانت مع املصباح Stanag 4047
واملصباح ذي املسامرين 2-pin Connectors
اللذين كانا الجنديني املجهولني بالنسبة إلمداداتنا
من املواد اإللكرتوميكانيكية .فالجودة املستدامة
تعني القوة ،ومن الرضوري ان نتأكد من اعتامد
العميل عىل منتجاتنا”.
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الروبوت الذكي
الجديد Rover
يتغلب على
مصائد الرمال
يتميز الروبوت الجديد «روفر»  Roverبتقنياته الحركية
المتطورة التي تسمح له بتسلق التالل الرملية دون
أن يتعثر أو يعلق في الرمال ،وقد تم تطويره بتمويل من
الجيش األمريكي ،ولقي اهتماماً من وكالة ناسا للفضاء من
أجل إمكانية مسح سطح القمر أو الكواكب.

تم تصميم طريقة عمل الروبوت الصغري
“روفر” اعتامدا ً عىل فرع من الفيزياء يعرف
بتريادايناميكس  terradynamicsوهو مختص
بدراسة القوى والحركة عىل األرض .وأفاد الباحثون
يف معهد جورجيا للتكنولوجيا أن الروبوت مزود
بعجالت أنيقة ودواسات دوارة خلفية تساعده
عىل تسلق املنحدرات ،وذلك يف تصميم يجمع بني
خاصية حركة التجديف وامليش ودوران العجالت.
كجزء من مخترب أبحاث الجيش التابع لقيادة
تطوير القدرات القتالية للجيش األمرييك ووكالة
ناسا ،قام مكتب أبحاث الجيش ( )AROبتمويل
حل مشكلة السير
األبحاث من خالل مبادرة الروبوتات الوطنية .ويف
هذا السياق قال الدكتور صامويل ستانتون ،مدير قام الباحثون بتجربة طرق السري التجريبية عىل
برنامج مكتب أبحاث الجيش“ :تكشف هذه منحدرات مصممة ملحاكاة التالل املوجودة عىل
األبحاث عن مقاربات جديدة مثرية لحركة التنقل كوكب األرض والقمر .وليك يقوموا بتقييم دور
عىل التضاريس املعقدة .وميكن أن يؤدي ذلك إىل امليول واالنحدار يف التحكم يف األسطح الحبيبية،
ابتكار منصات قادرة عىل االنتقال بذكاء بني أمناط استخدموا نظام الطبقة املميعة املعروف باسم
الحركة ذات العجالت واألرجل للحفاظ عىل وترية  ،SCATTERأو اإلنشاء املنهجي للتضاريس
العشوائية واختبار الروبوتات االستكشافية.
التشغيل العالية”.
سمحت هذه الطريقة يف الحركة للروبوت الجديد
روبوت رائع رباعي العجالت
يعترب الروبوت الذي بناه مركز جونسون للفضاء بتسلق منحدر حاد حيث تحرك العجالت األمامية
التابع لوكالة ناسا رائدا ً يف قدرته عىل تدوير بذور الخشخاش املستخدمة كمواد حبيبية الختبار
عجالته ،وكنس السطح بتلك العجالت ،ورفع الروبوت يف املخترب ،ثم تدفعها مرة أخرى نحو
األجزاء املركب عليها العجالت إلحداث طيف العجالت الخلفية .وتتذبذب العجالت الخلفية من

واسع من الحركات املمكنة .وقد استخدم
الباحثون يف معهد جورجيا للتكنولوجيا منوذجاً
مصغرا ً ملطبوع ثاليث األبعاد مستوحى من مركبة
«روفر ناسا» الستنساخ تلك القدرات يف عربة
صغرية الحجم مع زوائد رباعية مزودة بعجالت
مدفوعة بـ  12محركاً مختلفاً .أعطت مجموعة
الحركات العديدة للمركبة فريق البحث فرصة
الختبار خيارات متعددة باستخدام علم قياسات
الس ْحب الحبيبية ونظرية القوة املقاومة
قوة َّ
املعدلة.

جانب إىل آخر ،حيث ترتفع وتدور لخلق حركة
تشبه التجديف يف املاء .وقد ساهمت املواد التي
تم دفعها إىل العجالت الخلفية يف تعديل االنحدار
ملساعدة العجالت الخلفية عىل التسلق .وقد
سمحت هذه العملية للمركبة بإحراز تقدم ثابت
يف صعود التل الذي قد ال يستطيع روبوت بسيط
ذو عجالت أن يتسلقه.
من جانبه أكد الباحث يف املرشوع غولدمان أنه
“يف دراساتنا السابقة عن الروبوتات ذات القوائم،
عىل غرار الحيوانات ،توصلنا إىل أن الرس هو
عدم إحداث فوىض؛ ألنه إذا انتهى بك األمر إىل
إحداث الكثري من الفوىض كام هو الحال يف معظم
الروبوتات ،فسيفيض ذلك إىل التجديف والغوص
يف املواد الحبيبية .أما إذا كنت تريد تحركاً رسيعاً،
فقد وجدنا أنه يجب أن تحاول الحفاظ عىل
املادة صلبة قدر اإلمكان من خالل تعديل ضوابط
الحركة”.
يأمل الباحثون بعد اآلن يف تطبق ميزات الحركة
غري العادية عىل الروبوتات األكرب حجامً .وعىل
الرغم من أن روبوت “روفر” الصغري الحجم Mini
 Roverتم تصميمه لدراسة استكشاف القمر
والكواكب ،فأن هذه الدروس ميكن أن تكون قابلة
للتطبيق أيضاً عىل حركة التنقل األرضية.
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يمثل العلم أحد رهانات دولة االمارات في تعزيز تنافسيتها
العالمية في القرن الحادي والعشرين ،وقد اثبتت التجارب أن

مسيرة التطور العلمي
والتكنولوجي في دولة
االمارات :مؤشرات تعزز
الريادة والتنافسية

الدولة قد بدأت تحصد ثمار التخطيط والرؤية االستراتيجية
الواعية التي تمتلكها قيادتنا الرشيدة ،والتي أثمرت
عن العديد من االنجازات النوعية والنجاحات
العالمية المتميزة في المجال العلمي
والبحثي ،وفي هذا العدد تسلط «درع
الوطن» الضوء على بعض هذه االنجازات
ودالالتها ومكانتها في ضوء الرؤى االستراتيجية
العامة التي تؤطر العمل بالدولة.
إعداد  /هيئة التحرير

29
ال شك أن نجاح العلامء واألطباء والباحثني يف مركز الفرق الطبية والبحثية من القيام بواجبهم عىل
أبوظبي للخاليا الجذعية يف تطوير عالج بالخاليا أفضل وجه؛ وهذا بالطبع ليس باألمر الجديد
الجذعية لفريوس “كوفيد –  ”19مؤخرا ً يعد إنجازا ً عىل قيادة اإلمارات الرشيدة التي ميثل اإلنسان،
عاملياً يعزز من مكانة دولة اإلمارات عىل خارطة صحته ورفاهيته وسعادته ،األولوية دامئاً
الدول املتقدمة يف مجال الطب والبحث العلمي وأبدا ً؛ بل إن كل ما تقوم به الدولة موجه
بوجه عام ،وال ينفصل بأي حال عن استثامر لخدمته.
اإلمارات يف تطوير القطاع الصحي والبحث العلمي  - 2حرص اإلمارات عىل أن تكون مشاركة
عىل مدار السنوات املاضية  ،والتي جعلت منها يف حركة البحث العلمي العاملية
من أهم دول العامل التي متتلك منظومة صحية املعنية بالتوصل إىل عالج لكورونا،
فمثلام كان لإلمارات دورها اإلنساين
وطبية قوية.
يف مساعدة العديد من دول
عالج فيروس “كوفيد – ”19
العامل عىل مواجهة وباء كورونا،
بالخاليا الجزعية  ..دالالت اإلنجاز
من خالل تقديم املساعدات
اإلماراتي
اإلنسانية والطبية والدوائية،
توصل فريق من  28باحثاً ومتخصصاً مركز أبوظبي فإنها تسهم اآلن من خالل
للخاليا الجذعية البتكار عالج داعم ملكافحة فريوس هذا اإلنجاز الطبي والعلمي
كورونا املستجد “كوفيد –  ، ”19وذلك باالعتامد يف تعزيز حركة األنشطة
عىل تقنية استخراج الخاليا وإعادة إدخالها إىل البحثية التي تقودها
الجسم ،بعد تنشيطها بطريقة مبتكرة ،وكانت العديد من املختربات
النتائج األولية للتجارب لهذا االبتكار مبرشة جدا ً ،واملراكز البحثية الطبية
فقد خضع أكرث من سبعني مريضاً للعالج ،وأثبت يف العديد من دول العامل
نجاعته ،ونسب التعايف أعىل منها مع أدوية أخرى .من أجل التوصل إىل لقاح
ورغم أن العالج بالخاليا الجذعية معروف يف العامل وعالج آمن لفريوس كورونا،
لسنوات خلت ،وهناك سبع دول ،استخدمته يف ألنها تؤمن أن التعاون
التصدي ملضاعفات كورونا ،لكن التقنية اإلماراتية الدويل ،وخاصة يف مجال
املبتكرة تكمن يف جمع الخاليا ،مبا يؤدي إىل البحوث العلمية والطبية
تخفيف الرضر عىل النظام املناعي يف جسم  ،هو السبيل الرئييس
اإلنسان ،والوصول إىل عالج آمن ،ال أعراض جانبية يف مواجهة هذا الوباء
له ،ليس مثل بقية األدوية الكيميائية؛ ألن الجسم الذي تتزايد ضحاياه
يتعامل مع خاليا صديقة مأخوذة منه أصالً.
عىل مدار الساعة يف
هذا اإلنجاز العلمي املهم ينطوي عىل العديد من جميع دول العامل.
الدالالت املهمة ،لعل أبرزها:
وال شك يف أن هذا
 - 1دعم القيادة الرشيدة لحركة البحث العلمي اإلنجاز يدعم
يف اإلمارات ،فهذا اإلنجاز يأيت استجابة لجهود الجهود العاملية
فحة
القيادة الرشيدة التي وجهت جميع أجهزة الدولة ملكا
ومؤسساتها العلمية ملشاركة العامل يف مسرية بحثه ا لفري و س ؛
عن عالج أو لقاح ،ذلك أن الفريوس هو أزمة
إنسانية تجتمع فيها الجهود الخرية ،ويلتقي فيها
الجميع عىل هدف واحد يتمثل بإنهاء معاناة
البرشية من هذا الوباء ،حيث حرصت القيادة
الرشيدة عىل توفري كل اإلمكانات الالزمة من داخل
الدولة وخارجها ،وكانت يف سباق مع الزمن لتمكني

30

العدد  581يونيـو 2020

وسيساهم دون شك يف تطوير عالجات فعالة
للمرض يف مناطق أخرى من العامل؛ حيث يعطي
أمالً ،بل دفعة قوية جدا ً لفكرة العالج من خالل
الخاليا الجذعية ليس فقط لفريوس كورونا ولكن
أيضاً ألمراض أخرى خطرية.
 - 3هذا اإلنجاز شهادة عىل كفاءة املنشآت
واملرافق الصحية يف الدولة ،ومراكز األبحاث
الطبية ،والكوادر الوطنية يف القطاع الصحي عرب
مؤسسات أكادميية وطنية ،فام كان ميكن التوصل
إىل هكذا اإلنجاز الذي ينطوي عىل تفاصيل علمية
كثرية ويحتاج مهارات وقدرات طبية خاصة ،لوال
التقدم الكبري الذي وصل إليه القطاع الطبي يف
اإلمارات؛ حيث تحرص الدولة عىل استقطاب
أفضل الكفاءات العلمية ،وتوفري أحدث األجهزة
التي توصل إليها العامل يف هذا املجال .كام أن هذا
اإلنجاز ال ينفصل يف الوقت عن املبادرات املتميزة
التي أطلقتها اإلمارات يف مجال التعليم والبحث
العلمي.
 - 4هذا اإلنجاز الطبي والعلمي الذي جاء نتاج
تعاون بني مركز أبوظبي للخاليا الجذعية والعديد
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ارتكزت سياسة
اإلمارات على استشراف
المستقبل لمواجهة أية
أزمات طارئة وما يحدث
تميز في إدارة
حالياً من ّ
أزمة كورونا ما هو إال
نتيجة لهذه السياسات
االستشرافية
من الجامعات واملراكز البحثية الطبية ،يجسد
فلسفة العمل بروح الفريق يف دولة اإلمارات،
والتي تقف وراء اإلنجازات التي تحققها اإلمارات
يف مختلف املجاالت ،وهذا أمر يبعث عىل الثقة
والتفاؤل يف إمكانية التوصل إىل ابتكارات أخرى
يف املستقبل ،تسهم ليس فقط يف دعم الجهود

العاملية من أجل التوصل إىل
عالج لهذا الوباء ،وإمنا يف مجاالت أخرى عديدة
ترتبط بالتنمية والتقدم يف دول العامل.
 - 5هذا اإلنجاز يأيت مثرة لتخطيط اإلمارات
االسرتاتيجي واستثامرها يف املستقبل ،فمنذ عقود
ارتكزت سياسة اإلمارات إىل استرشاف املستقبل،
واإلعداد الجيد ملواجهة أية أزمات طارئة ،وما
يحدث حالياً من متيّز يف إدارة أزمة وباء كورونا
ما هو إال نتيجة لهذه السياسات االسترشافية التي
شملت جميع القطاعات وليس القطاع الصحي
فقط ،وأهمها توظيف الذكاء االصطناعي ،وتشجيع
االبتكار والريادة ،وتأسيس حاضنة لرشكات الحلول
التكنولوجية ،واالرتقاء مبؤسسات الدولة إىل أهم
التصنيفات العاملية.
اإلنجاز الطبي ..مرآة لنهضة
القطاع الصحي في اإلمارات
ال ميكن تفسري اإلنجاز الطبي الذي حققه العلامء
واألطباء والباحثني يف مركز أبوظبي للخاليا
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الجذعية يف تطوير عالج
بالخاليا الجذعية لفريوس “كوفيد –  ”19مبعزل
عن النهضة الكبرية التي شهدها قطاع الصحة يف
اإلمارات يف السنوات القليلة املاضية ،فقد حققت
اإلمارات إنجازات كبرية ،تتناسب مع التحديات
الصحية املتجددة ،وتواكب األنظمة العاملية
بشهادة الخرباء الدوليني ،ومنظمة الصحة العاملية.
وتحتل دولة اإلمارات املركز األول عاملياً يف عدد
املنشآت الصحية املعتمدة ومنها املستشفيات
التي يحوز أكرث من  85يف املئة منها االعتامد الدويل
وفقاً لتقارير اللجنة الدولية املشرتكة العتامد
املنشآت الصحية” ، ”JCIوتتصدر اإلمارات وفقاً
ملنظمة الصحة العاملية ،إقليم الرشق األوسط يف
 19مؤرشا ً ومعيارا ً يتعلق بالتعامل مع مخاطر
الصحة العامة ،حيث حققت الدولة أعىل نسب يف
تقييم القدرات األساسية للدول األعضاء من خالل
التقييم الخارجي املشرتك.
وتتطلع األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات  2021إىل
تطبيق نظام صحي يستند إىل أعىل املعايري العاملية،

يعد القطاع الصحي
من أكثر القطاعات نمواً
في اإلمارات حيث يتوقع
أن تصل نسبة النمو
في االستثمار بالقطاع
الصحي إلى أكثر من
 %300خالل السنوات
العشر المقبلة
كام تتطلع إىل ترسيخ الجانب الوقايئ ،وتخفيض
معدل أمراض الرسطان ،واألمراض املتعلقة بنمط
الحياة كالسكري والقلب ،لتحقيق حياة صحية
وعمر مديد .وتسعى األجندة الوطنية إىل تقليل
مستوى انتشار التدخني ،وتطوير جاهزية النظام
الصحي للتعامل مع األوبئة واملخاطر الصحية،

لتكون دولة اإلمارات األفضل يف جودة الرعاية
الصحية بحلول .2021
ويعد القطاع الصحي من أكرث القطاعات منوا ً يف
اإلمارات ،حيث يتوقع أن تصل نسبة النمو يف
االستثامر بالقطاع الصحي إىل أكرث من ()%300
خالل السنوات العرش املقبلة ،كام يتوقع أن يرتفع
رسة املستشفيات عىل امتداد الدولة
إجاميل عدد أ ّ
ليصل إىل  14ألف رسير بحلول نهاية عام ،2020
مقارنة بنحو  8000رسير يف عام  .2010وتشري
الدراسات إىل أن حجم سوق الرعاية الصحية يف
اإلمارات يتوقع أن يصل إىل  71,56مليار درهم
منها قرابة  44.4مليار درهم عىل الرعاية من
قبل العيادات الخارجية للمستشفيات واملرافق
الصحية بالدولة ،ونحو  27,5مليار درهم لألقسام
الداخلية “التنويم” باملستشفيات مبختلف أنواعها
وأحجامها.
وتو ّجهت اإلمارات خالل السنوات القليلة املاضية
نحو الذكاء االصطناعي والخدمات الطبية الرقمية
وجعلتها حجر الزاوية يف أي تطوير وتحديث
تجريه يف أي مرفق طبي أو خدمة من خدماتها.
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التطور العلمي والتكنولوجي
في السياسات والرؤى العامة
المستقبلية لدولة اإلمارات
ال شك أن اإلنجاز الذي حققه العلامء واألطباء
والباحثني يف مركز أبوظبي للخاليا الجذعية يف
تطوير عالج بالخاليا الجذعية لفريوس “كوفيد –
 ،”19هو تأكيد عىل نجاح اإلمارات يف االستثامر
املستقبيل يف قطاعي العلوم والتكنولوجيا،
فالخطط املستقبلية لدولة اإلمارات تضع تطوير
هذه القطاعات ضمن أهم محاورها وميكن
توضيح ذلك عىل النحو التايل:
 - 1رؤية اإلمارات  :2021تشري بوضوح إىل أن
دولة اإلمارات تسعى إىل تحقيق نقلة علمية
متقدمة ،ورسم واقع معريف جديد يرسخ مكانتها
محلياً ،وعاملياً .وتعترب هذه الرؤية إحدى
ُمستلهامت التقدم ،والطموح ،والعزمية ليك تكون
دولة اإلمارات من أفضل دول العامل بحلول عام
 .2021وتنص الركيزة الثالثة من رؤية اإلمارات
 ، 2020والتي تحمل عنوان( متَّحدون يف املعرفة)
عىل اقتصاد معريف وتنافيس ،مدفوعاً باالبتكار
والبحث والعلوم والتكنولوجيا ،بقيادة كفاءات

ملف العدد

توظف الدولة
كافة الطاقات الكامنة
لرأس المال البشري
المواطن عبر تعظيم
مشاركة اإلماراتيين
وتشجيع الريادة وبناء
القيادات في القطاعين
الحكومي والخاص
وجذب الكفاءات
إماراتية ماهرة ،حيث توظف الدولة كافة
الطاقات الكامنة لرأس املال البرشي املواطن ،عرب
تعظيم مشاركة اإلماراتيني ،وتشجيع الريادة ،وبناء
القيادات يف القطاعني الحكومي والخاص ،وجذب
أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.
 - 2أجندة اإلمارات للعلوم املتقدمة  ، 2031والتي
أطلقتها اإلمارات يف أبريل  ،2018بهدف توظيف
العلوم املتقدمة يف تطوير
وابتكار حلـول للتحديات
املسـتقبليـــة ودعـــم
جهــود الحكومـــة
يف تحقيــــــــــق
مســـتهـدفــات
ا ألجنـــــــد ة
الوطنيــــــة

لرؤية اإلمارات  ،2021ومئوية اإلمارات 2071
م من خالل دعم العلوم والقطاعات املرتبطة
مبخرجات العلوم والتكنولوجيا من خالل ثالث
اسرتاتيجيات متتابعة بد ًء من اسرتاتيجية 2018-
.2021
وترتكز أجندة  2031عىل توظيف العلوم يف إيجاد
حلول للتحديات واستكشاف فرص ذات مردود
اقتصادي من خالل العمل عىل  8أولويات علمية
حتى العام  ،2031و 30هدفا علمياً حتى .2021
وتدور األولويات العلمية حول القطاعات الحيوية
الرئيسية يف الدولة املتمثلة يف االستخدام األمثل
لجميع املوارد الطبيعية االسرتاتيجية عن طريق(
بناء القدرات الوطنية ،وتعزيز قطاع الطاقة
املستدامة ،وتعزيز األمن املايئ عن طريق تكنولوجيا
متقدمة ونظيفة ،وتطوير منظومة علمية متقدمة
لألمن الغذايئ ،ومواجهة التحديات الصحية يف
دولة اإلمارات عرب منظومة علمية وطنية ،وتطوير
قطاع الصناعات املتقدمة ،وبناء منظومة دعم
لوجستي تعتمد عىل دراسات وبيانات علمية،
وتطوير مجمع للصناعات االسرتاتيجية) .كام
تستهدف أجندة  2031تطوير  4ممكنات تتضمن
خدمات املعلومات االقتصادية ،وترسيخ مجتمع
علمي مرتابط ،وتطوير التكنولوجيا الداعمة،
وتعزيز ريادة األعامل يف العلوم والتكنولوجيا.
 - 3السياسة العليا لدولة اإلمارات يف مجال
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ،وهي اسرتاتيجية
عامة تتضمن أهدافاً ملضاعفة اإلنفاق عىل
البحث والتطوير لثالثة أضعاف بحلول ،2021
وتهدف السياسة إىل إحداث تحول حقيقي يف
االقتصاد الوطني وزيادة نسبة عاميل املعرفة إىل
 .%40وتضم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا
واالبتكار أكرث من  100مبادرة ،باإلضافة للعديد من
السياسات الوطنية الفرعية يف املجاالت الترشيعية،
واالستثامرية ،والتكنولوجية ،والتعليمية ،واملالية.
وتشتمل السياسة عىل سبيل املثال ،العمل عىل
إنشاء صناديق متويل للعلوم واألبحاث واالبتكار يف
الدولة ،باإلضافة إلعادة النظر يف كافة الترشيعات
االستثامرية للتشجيع عىل نقل التكنولوجيا ،ودعم
االبتكار ،وإنشاء رشاكات تعاقدية تصنيعية عاملية.
كام أنها تدعم جهود الحكومة لتبني االبتكار
والعلوم والتكنولوجيا يف جميع مجاالت العمل،
وتحقيق اقتصاد تنافيس ومعريف ،واإلسهام يف
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تحقيق األهداف الكلية لرؤية اإلمارات .2021
مجاالت تميز اإلمارات في
قطاعي العلوم والتكنولوجيا
إذا كان اإلنجاز الطبي الذي حققه العلامء واألطباء
والباحثني يف مركز أبوظبي للخاليا الجذعية يف
تطوير عالج بالخاليا الجذعية لفريوس “كوفيد –
 ”19شهادة عىل كفاءة القطاع الصحي يف اإلمارات،
فإنه يعرب أيضاً عن طموح اإلمارات ومساعيها
لتحقيق التميز يف القطاعات النوعية التي تعتمد
باألساس عىل العلوم املتقدمة والتكنولوجيا
العرصية.
تبذل دولة اإلمارات العربية املتحدة بتوجيه من
قيادتها الرشيدة ،جهودا ً ج َّبارة يف صبغ املجتمع
عىل اختالف مكوناته ومؤسساته ،بصبغة علمية
متطورة ،تأخذ من املعارف واالبتكارات واملخرتعات
العلمية ما يناسب بيئتها وواقعها وتطلعاتها إىل
املستقبل ،وبالفعل استطاعت اإلمارات يف غضون
سنوات قليلة أن ترسخ من مكانتها عىل خارطة
البحث العلمي عىل الصعيد العاملي ،وباتت
تنخرط يف املجاالت النوعية الدقيقة التي كانت
حكرا ً يف السابق عىل الدول املتقدمة فقط ،ولعل
أهم هذه املجاالت:
 - 1قطاع الفضاء :دخلت اإلمارات بشكل رسمي
السباق العاملي الستكشاف الفضاء الخارجي ،عرب
إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان ،رئيس الدولة عام  ،2014إنشاء وكالة الفضاء
اإلماراتية ،وبدء العمل عىل مرشوع إرسال أول
مسبار عريب وإسالمي إىل كوكب املريخ  ،بقيادة
فريق عمل إمارايت ،يف رحلة استكشافية علمية
تصل إىل الكوكب األحمر خالل السبع سنوات
املقبلة ،وتحديدا ً يف العام  ،2021تزامنا مع الذكرى
الـ 50لقيام دولة اإلمارات .وسينطلق املسبار يف
رحلة تستغرق تسعة أشهر ،يقطع خاللها أكرث
من  60مليون كيلومرت ،وستكون دولة اإلمارات
ضمن تسع دول يف العامل فقط لها برامج فضائية
الستكشاف الكوكب األحمر .للمزيد ميكنكم قراءة
مسبار األمل مرشوع إمارايت الستكشاف املريخ.
يف هذا السياق جاء إعالن صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،يف
شهر أبريل  2020عن إنجاز إحدى أهم املراحل

 83ساعة من العمل املتواصل ..مسبار األمل
للمريخ قريباً” .وأضاف سموه“ :رغم ظروف توقف
يعتبر تطوير عالج
السفر عاملياً ،ورغم االحرتازات الصحية العاملية..
بالخاليا الجزعية لفيروس
مازال مهندسونا يعملون وفق الجدول املعتمد
إلنجاز أهم مرشوع علمي فضايئ يف منطقتنا..
كورونا شهادة على
تم تطوير املسبار يف أقل من املدة املعتادة عاملياً
كفاءة القطاع الصحي
(ست سنوات فقط من عرش) ..وبنصف الكلفة..
والهدف إطالقه يف يوليو وفق الجدول املعتمد”.
في اإلمارات كما يعبر
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
عن طموح اإلمارات
مكتوم أن “مسبار األمل هو إنجاز ميثل نقطة
تحول للعاملني العريب واإلسالمي يف مجال الفضاء..
ومساعيها لتحقيق
الوصول للمريخ مل يكن هدفه علمياً فقط ..بل
التميز في القطاعات
هدفه أن نرسل رسالة للجيل الجديد يف عاملنا
العريب بأننا قادرون ..وبأن ال يشء مستحيالً ..وبأن
النوعية
قوة األمل تخترص املسافة بني األرض والسامء”.
النهائية إلطالق “مسبار األمل” ،وهي نقله من ويعترب قطاع الفضاء من القطاعات االسرتاتيجية
مركز محمد بن راشد للفضاء يف ديب إىل محطة التي حددتها السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا
اإلطالق يف جزيرة تانيغاشيام باليابان ،استعدادا ً واالبتكار فيام يتعلق بالقطاع الفضايئ وخاصة
لإلطالق يف يوليو املقبل .وقال سموه يف تغريدات يف مجاالت استكشاف األجرام الساموية وتطوير
عىل “تويرت”“ :بحمد الله ،تم إنجاز إحدى أهم تكنولوجيا االتصاالت واألقامر الصناعية ،إضافة
املراحل النهائية إلطالق أول مسبار عريب إسالمي إىل تطبيق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا
للمريخ ،عرب نقله من مركز محمد بن راشد للفضاء الفضاء لالستخدامات األرضية ،وقد حددت دولة
يف ديب إىل محطة اإلطالق
يف جزيرة تانيغاشيام
باليابـــان ،تحـــــت
إشـــراف فريــــق
من مهنــدســينا
اإلمـاراتيـــني
يف عمليــــة
استغرقت

34

العدد  581يونيـو 2020

اإلمارات هدفاً بإرسال أول مسبار عريب لكوكب
املريخ بحلول  .2021وتهدف االسرتاتيجية الوطنية
للفضاء  2030إىل دعم تحقيق رؤية اإلمارات يف
مجال صناعة الفضاء مبختلف علومه وتقنياته
وتطبيقاته وخدماته .وتُحدد النتائج اإليجابية
لتلك الصناعة عىل الدولة خالل  10سنوات من
خالل برامج ومبادرات نوعية ،و  5أقامر اصطناعية
جديدة يتم إطالقها حتى  .2021طالع املزيد عن
االسرتاتيجية الوطنية للفضاء .2030
ومتلك دولة اإلمارات حالياً أكرب قطاع فضايئ فعال
يف منطقة الخليج والرشق األوسط .ووفقاً لبيانات
أبريل  ، 2015تجاوزت قيمة االستثامرات اإلماراتية
يف تكنولوجيا الفضاء  20مليار درهامً ،ويشمل
ذلك بيانات األقامر الصناعية ،ورشكة البث
التلفزيوين الياه سات ،ورشكة الرثيا لالتصاالت
الفضائية ،ونظام ديب سات لرسم الخرائط
األرضية واملراقبة .وتستخدم دولة اإلمارات أفضل
التقنيات يف خدمات االتصاالت الفضائية ،واألقامر
الصناعية التي تعمل يف مدارها حالياً متخصصة
يف نوعيات أساسية هي :االتصاالت املتحركة،
والتصوير الفضايئ ،والبث التليفزيوين ،واالنرتنت،
واالتصاالت ،واإلذاعة ،بجانب األغراض العسكرية.
 - 2تقنيات وعلوم الطاقة النووية  :تعمل دولة
اإلمارات العربية املتحدة عىل تطوير برنامج نووي
سلمي ليمثل حالً صديقاً للبيئة ،وأكرث استدامة
يف تلبية احتياجات الدولة من الطاقة ،ويف فرباير
 2020أعلنت الهيئة االتحادية للرقابة النووية
إصدار رخصة تشغيل الوحدة األوىل ملحطة براكة
للطاقة النووية .وكانت

ملف العدد

حظيت الطاقة
النووية باهتمام كبير
في جميع الخطط
االستراتيجية والتنموية
لدولة اإلمارات ،حيث
تلعب دوراً محورياً في
استراتيجية اإلمارات
للطاقة 2050
الهيئة قد تلقت طلب الحصول عىل الرخصة من
مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية ،عام  ،2015ومن
ثم قامت بعملية مراجعة شاملة ودقيقة قبل أن
توافق عىل إعطاء رخصة التشغيل املذكورة ،لتصبح
دولة اإلمارات بذلك أول دولة عربية ستبدأ يف
تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية ،وليمثل
ذلك سبقاً جديدا ً يف مسرية التنمية الشاملة التي
تشهدها الدولة يف ظل القيادة الرشيدة لصاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة ،حفظه الله .وتم البدء بعمليات إنشاء
محطة الطاقة النووية األوىل يف الدولة يف موقع
براكة يف املنطقة الغربية من إمارة أبو ظبي.
وتضم املحطة مفاعل الطاقة املتقدم «إيه يب آر
 »1400وهو من تصميم رشكة كيبكو الكورية
الجنوبية ،ويعد أحد مفاعالت الجيل الثالث التي

تعمل باملاء املضغوط .ويف فرباير  ،2016أعلنت
مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية عن إنهاء اختبار
التوازن املايئ البارد بنجاح يف املحطة النووية األوىل
يف موقع براكة .ومتثلت مهمة االختبار يف التحقق
من أن عنارص نظام التربيد وأنظمة الضغط العايل
يف املفاعل تلبي معايري السالمة والجودة التي
وضعتها الهيئة االتحادية للرقابة النووية.
لطاملا حظيت الطاقة النووية باهتامم كبري يف
جميع الخطط االسرتاتيجية والتنموية لدولة
اإلمارات ،حيث تلعب دورا ً محورياً يف اسرتاتيجية
اإلمارات للطاقة  ،2050والتي تهدف إىل الحد
من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بنحو ،%70
وزيادة االعتامد عىل الطاقة النظيفة بنسبة ،%50
واالرتقاء مبستوى كفاءة استهالك الطاقة بنحو
 ،%40بحلول منتصف القرن الحادي والعرشين،
وها هي اليوم تتحول من مجرد أفكار وخطط إىل
واقع عىل األرض بفضل رؤى وطموحات وجهود
قيادة رشيدة جعلت من وضع وطنها يف مقدمة
الصفوف شغلها الشاغل.
 - 3مجال صناعة الطائرات :تحظى صناعة
الطائرات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بدعم
كامل من جانب القيادة الرشيدة ،باعتبارها تسهم
يف تنويع مصادر الدخل ،كام تتواكب مع توجه
الدولة نحو اقتصاد املعرفة الذي يعتمد عىل
أحدث وسائل التكنولوجيا العالية ،ومبا يرتبط
به من تأهيل وتطوير الكوادر البرشية املواطنة
والوصول بها إىل مستوى العاملية ،ليكونوا جزءا ً
فاعالً يف هذا القطاع الحيوي.
ومتثل صناعة الطائرات
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يف اإلمارات رافدا ً مهامً لدعم قطاعات االقتصاد
الوطني املختلفة ،وخاصة قطاع السياحة وثيق
الصلة بهذه الصناعة املهمة .بل إن حكومة
أبوظبي قد أدركت مبكرا ً أهمية صناعة الطائرات
بوصفها واحدة من الخطوط األساسية لرؤيتها
االقتصادية  ،2030إذ تعي إمارة أبوظبي جيدا ً
أنها ال تستطيع أن تعتمد عىل إنتاج النفط والغاز
كمصدر لرثوتها الوطنية إىل ما ال نهاية .لذلك فقد
بادرت إىل تطبيق خطة دقيقة لالستثامر والتطوير
يف الصناعات االسرتاتيجية التي ستوفر وظائف
لعدد متزايد من قوة العمل اإلماراتية املتعلمة.
وقد حققت دولة اإلمارات يف السنوات القليلة
املاضية طفرة كبرية يف صناعة الطائرات بشقيها
املدين والعسكري ،وذلك بتطوير صناعة مكونات
الطائرات املدنية املستخدمة يف صناعة الطائرات
الحديثة املنتجة يف رشكتي “إيرباص” األوروبية
و”بوينج” األمريكية ،وكذلك اإلنجاز الكبري الذي
حققته رشكة «أدكو سيستم» بإنتاج أول طائرة
إماراتية من دون طيار ،وباإلضافة إىل هذه الرشكة
تعمل يف هذا املجال رشكة «سرتاتا» بالعني ورشكة
ديب لصناعة الطريان.
 - 4مواكبة الثورة الصناعية الرابعة :تعمل دولة
اإلمارات عىل مواكبة تطورات الثورة الصناعية
الرابعة وتطبيقاتها ،وذلك بهدف االرتقاء مبستوى
التصنيع يف الدولة ونرش الثورة الصناعية الرابعة
يف مختلف قطاعاتها ،ودعم منو قطاع التصنيع يف
الدولة ،ومبا يعكس التزام حكومة اإلمارات مبواصلة
جهود التنويع االقتصادي ،ووضع هذا القطاع عىل
رأس أولوياتها .ويف هذا

تركز استراتيجية
اإلمارات للثورة
الصناعية الرابعة
على عدة محاور
أساسية تشمل “إنسان
المستقبل” من خالل
تحسين مخرجات قطاع
التعليم
السياق ،أطلقت حكومة دولة اإلمارات يف شهر
سبتمرب  2017اسرتاتيجية اإلمارات للثورة الصناعية
الرابعة ،ضمن أعامل االجتامعات السنوية لحكومة
دولة اإلمارات .وتهدف االسرتاتيجية إىل تعزيز
مكانة دولة اإلمارات كمركز عاملي للثورة الصناعية
الرابعة ،واملساهمة يف تحقيق اقتصاد وطني
تنافيس قائم عىل املعرفة واالبتكار والتطبيقات
التكنولوجية املستقبلية التي تدمج التقنيات
املادية والرقمية والحيوية .وتجسد االسرتاتيجية
توجهات الحكومة يف أن تصبح دولة اإلمارات
منوذجاً عاملياً رائدا ً يف املواجهة االستباقية لتحديات
املستقبل ،وتطويع التقنيات واألدوات التي توفرها
الثورة الصناعية الرابعة لخدمة املجتمع وتحقيق
السعادة والرفاه ألفراده.
وتركز اسرتاتيجية اإلمارات للثورة الصناعية الرابعة

عىل عدة محاور أساسية تشمل“ :إنسان املستقبل”
من خالل تحسني مخرجات قطاع التعليم الذي
يرتكز عىل التكنولوجيا والعلوم املتقدمة ،ومنها
الهندسة الحيوية ،تكنولوجيا النانو ،والذكاء
االصطناعي .وتبني الخطط واالسرتاتيجيات
يف مجال الطب الجينومي ،والسياحة الطبية
الجينومية عرب تحسني مستويات الرعاية الصحية،
وتطوير حلول طبية وأدوية جينومية شخصية
حسب حاجة املرىض .والرتكيز عىل الرعاية الصحية
الروبوتية ،واالستفادة من الروبوتات وتكنولوجيا
النانو ،لتعزيز إمكانات تقديم خدمات الرعاية
الصحية والجراحية عن بعد ،وتقديم حلول طبية
ذكية عىل مدار الساعة عن طريق التكنولوجيا
القابلة لالرتداء ،والزرع يف الجسم البرشي.
 - 5توطني املعرفة والتكنولوجيا املتقدمة التي
باتت أهم مرتكزات اقتصاد القرن الحادي
والعرشين ،حيث تدرك اإلمارات أن االنتقال
باالقتصاد اإلمارايت إىل مرحلة متقدمة يتطلب
اإلرساع بالعمل عىل توطني التكنولوجيا املتقدمة،
واالستثامر يف قاعدة من الكوادر املواطنة التي
متتلك املعرفة يف مجال التكنولوجيا الحديثة،
وتطويرها .ولهذا بدأت تويل خالل السنوات
املاضية قضية توطني التكنولوجيا أهمية كربى ،من
خالل العمل عىل امتالك أدوات التقدم والتنمية
وإنتاجها بنفسها وبأيدي كوادرها الوطنة ،وخاصة
يف مجاالت حيوية مثل مجال “الطاقة املتجددة”،
والطاقة النووية ،وصناعة الفضاء ،والتي تشكل
قطاعات حيوية ضمن اسرتاتيجية الدولة لتحقيق
التنمية املستدامة من ناحية،
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وتعزيز تنافسيتها يف االقتصاد القائم عىل املعرفة
واالبتكار من ناحية ثانية.
وألجل هذا أطلقت حكومة دولة اإلمارات
يف أكتوبر  ،2017اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء
االصطناعي ،التي تعد األوىل من نوعها يف املنطقة
والعامل ،وتهدف من خاللها إىل تحقيق أهداف
مئوية اإلمارات  ،2071وتعجيل تنفيذ الربامج
واملرشوعات التنموية لبلوغ املستقبل ،واالعتامد
عىل الذكاء االصطناعي يف الخدمات وتحليل
البيانات مبعدل  %100بحلول عام  ،2031واالرتقاء
باألداء الحكومي وترسيع اإلنجاز وخلق بيئات
عمل مبتكرة ،وأن تكون حكومة اإلمارات األوىل
يف العامل ،يف استثامر الذكاء االصطناعي مبختلف
قطاعاتها الحيوية ،واستثامر أحدث تقنيات
وأدوات الذكاء االصطناعي وتطبيقها يف شتى
ميادين العمل بكفاءة رفيعة املستوى ،واستثامر
كل الطاقات عىل النحو األمثل ،واستغالل املوارد
واإلمكانات البرشية واملادية املتوافرة بطريقة
خالقة.

ملف العدد

ترسخ اإلمارات يوماً
بعد اآلخر مكانتها على
خارطة الدول المتقدمة،
وأصبحت قادرة على
التنافس في المجاالت
النوعية التي تعتمد
باألساس على التطور
العلمي والتكنولوجي
ويف هذا السياق أيضاً جاء اإلعالن عن تأسيس
“جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي”،
يف شهر أكتوبر  2019لتدشن ملرحلة جديدة يف
مسرية العلوم والتكنولوجيا يف اإلمارات ،ليس
فقط ألن هذه الجامعة تعد األوىل من نوعها
عىل مستوى العامل يف الدراسات العليا املتخصصة
ببحوث الذكاء االصطناعي ،وإمنا أيضاً ألنها
تواكب النهضة الحضارية الشاملة لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وطموحاتها التنموية ملرحلة ما
بعد النفط التي ترتكز عىل اقتصاد املعرفة
القائم عىل العلوم واملعارف والتكنولوجيا
العرصية الحديثة .يف الوقت ذاته،
فإن هذه الجامعة ستعزز

من توجه اإلمارات االسرتاتيجي الخاص بتوطني
التكنولوجيا املتقدمة ،وبناء قاعدة من الكوادر
املواطنة يف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي ،حيث
تهدف هذه الجامعة إىل متكني الطلبة من تطوير
تطبيقات الذكاء االصطناعي وتسخريها يف خدمة
البرشية ،حيث ستوفر الجامعة للطلبة وأعضاء
الهيئة التدريسية أحدث أنظمة الذكاء االصطناعي
وأكرثها تطورا ً يف العامل لتسخري إمكاناتها للتنمية
االقتصادية واملجتمعية.
خاتمة
ترسخ اإلمارات يوماً بعد اآلخر مكانتها عىل خارطة
الدول املتقدمة ،وأصبحت قادرة عىل التنافس يف
املجاالت النوعية التي تعتمد باألساس عىل التطور
العلمي والتكنولوجي  ،كالفضاء والطاقة النووية
والثورة الصناعية وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي،
ألنها أدركت منذ سنوات أهمية بناء مجتمع
املعرفة ،باعتباره الرهان الحقيقي نحو املستقبل،
يف عامل أصبحت فيه العلوم واملعارف هي الرثوة
الحقيقية للدول واملعيار الرئييس للتقدم ،فعملت
عىل االستثامر يف القطاعات الحيوية ،وبناء
قادة من الكوادر املواطنة املتخصصة يف هذه
القطاعات ،حتى باتت بالفعل تجربة يحتذى
بها يف اإلنجاز القائم عىل التخطيط االسرتاتيجي
واسترشاف املستقبل وامتالك أدواته.
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"اإلخوانيـة الحديثـة"
بقلم  :د .نورا المطيري
روائية وباحثة سياسية
Noura_Almoteari@yahoo.com

قالوا أن التاريخ يكتبه المنتصرون !
اإلحتفاء بالنصر،
ولكن من يحق له
َ
يدعي
وكيف نُ ميز بينه وبين من ّ
النصر وهو غارق حتى أذنيه ،مع
زبانيته ،في بحر من األكاذيب
والوهم ،يحاولون «قص» و «لصق»
تاريخ لهم ،ستضحك منه األجيال
القادمة ،حتى الثمالة !..

لن نبتعد ونعود إىل «حسن البنا» املاسوين،
الذي أسس جامعة اإلخوان املسلمني ،أو «سيد
قطب» الذي متكن من تكريس «التكفري»
يف عقولهم فنشأت «القاعدة» و»السلفية
الجهادية» و «طالبان» ثم «داعش» وغريها
من جامعات اإلسالم السيايس ،بل سنتوقف
عند «اإلخوانية الحديثة» التي حاول «يوسف
القرضاوي» ملّ شتاتها ،فوجد متويال لها وأسس
ما يسمى بـ»اإلتحاد العاملي لعلامء املسلمني»
وراح ينفث سمومه يف شباب األمة ،من
املحيط إىل الخليج.
متكّن القرضاوي ،يف العام  2003من إقناع
أردوغان ،أنه خليفة لإلخوان ،وبدأ العمل رسا،
عىل قدم وساق ،ومن خالل القنوات التابعة
لهام ،من التسلل الخفي إىل رموز اإلخوان يف
مرص والكويت واإلمارات والسعودية وتونس
واليمن والسودان وليبيا واألردن وفلسطني
وغريها من الدول ،وعىل نار هادئة ،للسيطرة
عىل عقول الشباب بغسلها أوال ثم زرع
«التكفري» مرة أخرى يف عقولهم!..
كادت «اإلخوانية الحديثة» ،تحقيق أول
نرص لها ،عقب ثورة الربيع املشؤوم العام
 ،2011ولكن ولجهل قادتهم وهشاشة
فكرهم وسطحية أهدافهم راحوا «يقصون» و
«يلصقون» نرصهم عىل جدار مرص العظيمة،
فأىب الرشفاء من العرب ،أن تتمكن تلك الفئة
الصغرية ،املتهمة بالتآمر مع الخصوم ،أن

تستمر خيانتها ،فتم ترحيل معظم قياداتهم
إىل وكر خليفتهم ،فسجل التاريخ هروبهم
الكبري يف  30يونيو  ،2013إىل حضن أردوغان.
يحاول اإلخوان ،خالل السنوات السبع
العجاف املاضية ،محاوالت ُمضنية ،لتجميع
سطر واحد يدلل عىل أن الجامعة مل متت
نهائيا ،فيدعمون الغنويش يف تونس والرساج
يف ليبيا و حميد األحمر املقيم يف تركيا ،الذي
يخطط لهم بشأن اليمن ،ولكن حرشجات
اإلحتضار تفوقت عىل صوت أكاذيب النرص
املزعومة ،حيث إنقلب عليهم خليفتهم وقرر
أنه مجرد عثامين حامل ،ال يريد سوى إستعادة
إمرباطورية أجداده البائدة.
كلمة واحدة سيكتبها التاريخ عن مسرية
اإلخوان خالل  93عاما« :وظهرت جامعة
إرهابية إمتطت الدين ،ومرت من هنا ،ثم
ذهبت مع الريح».

على الحدود
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استراتيجيات

كورونا وأهمية تفعيل المنظمات الدولية
ً
نموذجا
المتخصصة..منظمة الصحة العالمية
يبدو أن العالم سيكون على موعد مع الكثير من التغيرات التي ستطول
الكثير من مناحي الحياة في عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد)19 -؛ فقد كشفت هذه األزمة عن العديد من أوجه الضعف ،ومظاهر
عدم االستعداد لدى الكثير من الدول والمنظمات الدولية المتخصصة -ومنها
منظمة الصحة العالمية -في التعامل مع األزمات الطارئة ،والسيَّ ما أزمات
َّ
المسلمات ،التي
وحدَّ تها تداعت الكثير من
انتشار األوبئة ،فتحت وطأة األزمة َ

كنا نظن أنها ثوابت راسخة من الصعب أن تتأثر بأي أزمات مهما كانت شدَّ تها.
بقلم الدكتور /جمال سند السويدي
مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
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ومع التسليم بأن جائحة فريوس كورونا كانت
شيئاً جديدا ً عىل العامل ،وأنه حتى أكرث املتشامئني
مل يكن يتوقع أبدا ً حدوث ذلك السيناريو الذي
يعيشه العامل اليوم؛ فإن السؤال املطروح هو :هل
ميكن فعالً أن تعود الحياة إىل طبيعتها ،وأن تظل
املؤسسات واملنظامت الدولية املتخصصة املنوط
بها مواجهة مثل تلك األزمات عىل حالها؟ أم أن
ماسة ورضورية إىل إعادة النظر
هناك حاجة َّ
يف هذه املؤسسات ،والعمل عىل إيجاد وسائل
وأساليب قادرة عىل تفعيلها؛ ما يرفع من قدراتها
عىل مواجهة األزمات؟

يقل أهمية عن هذه األجهزة الرئيسية؛ حيث
تضطلع بالكثري من املسؤوليات واملهام
بالنسبة إىل الجامعة البرشية،
وتتش َّعب اختصاصاتها لتشمل
الكثـــري من املجـــــاالت
الحيوية ،التي ترتبط
بشـكل مباشـــر
بحياة

أهمية المنظمات الدولية
المتخصصة
ّ
تُ َع ُّد املنظامت الدولية املتخصصة
مبنزلة أدوات لضبط التفاعالت
الدوليـــة ،وحشـــد الجهـــود
العاملية للتعاون يف الكثري من
املجاالت والقضايا املختلفة ،ومنها ما
يتعلق بالبيئة والصحة والثقافة والسكان
وغريها .وتعمل هذه املنظامت تحت مظلة
األمم املتحدة ،التي ّأسست عام  1945بعد نهاية
الحرب العاملية الثانية ،وأري َد بها إيجاد تنظيم
دويل أكرث شموالً وإحكاماً؛ باالستفادة من خربات
منظمة عصبة األمم السابقة عليها ،التي ّأسست
عقب الحرب العاملية األوىل ،لكنها فشلت يف منع
نشوب الحرب العاملية الثانية .وقد تنامى عدد هذه
املنظامت يف ظل ظهور الكثري من القضايا التي تهم
اإلنسانية ،وتندرج ضمن االهتاممات األساسية
لألمم املتحدة؛ وفقاً ملا ورد يف ميثاقها التأسييس،
الذي أناط بها كثريا ً من املهام واملسؤوليات املتعلقة
بالعديد من القضايا التي تواجه اإلنسانية ،مثل
قضايا السلم واألمن الدوليَّني ،وتغري املناخ ،والتنمية
املستدامة ،وحقوق اإلنسان ،ونزع السالح،
واإلرهاب ،وحاالت الطوارئ الصحية واإلنسانية،
واملساواة بني الجنسني ،والحوكمة ،وإنتاج الغذاء،
وغريها من القضايا التي متس البرشية.
وعىل الرغم من أن املنظامت املتخصصة هي عبارة
عن منظامت فرعية لألمم املتحدة ،وليست أجهزة
رئيسية لها ،مثل الجمعية العامة ،ومجلس األمن،
واملجلس االقتصادي واالجتامعي ،وغريها من
األجهزة واللجان؛ فإن تلك املنظامت تؤدي دورا ً ال

ا إل نســـا ن ،
و با لتعـــــــا و ن
بني مختلــف األمــــم
والشعوب .ومن املؤسف أن
كثريا ً من هذه املنظامت تواجه
أزمة كبرية ودوريَّة يف التمويل ،وهناك
بعض الدول التي تسيّس مساهامتها املالية
يف هذه املنظامت؛ وتصل أحياناً إىل درجة
االبتزاز؛ وهو أمر مرفوض متاماً؛ إذ إنه يحول دون
قيام تلك املنظامت مبهامها عىل النحو املطلوب.
كورونا يدفع منظمة الصحة العاملية إىل الواجهة
جاءت جائحة «كوفيد »19 -لتسلّط الضوء عىل
واحدة من أكرث هذه املنظامت أهمية ،وهي
منظمة الصحة العاملية ،التي تُ َع ُّد من أوىل املنظامت
املتخصصة ،من حيث النشأة؛ إذ بدأت العمل يف
 7إبريل عام  ،1948وهو التاريخ الذي يتم فيه
كل عام بيوم الصحة العاملي ،وتلتزم
حالياً االحتفال َّ
املنظمة التزاماً راسخاً مبجموعة من املبادئ التي

و رد ت
يف دستورها
الخاص ،ومن
أهمها أن صحة
جميع

ا لشعـــوب
ا لسلـم
أمر أسايس لبلوغ
عىل التعاون
واألمن؛ وهي تعتمد
وأن تفـــــــاوت
الكامل لألفـــراد والدول،
التنمية يف البلدان املختلفة يف تحسني الصحة
ومكافحة األمراض ،والسيام األمراض السارية ،خطر
عىل الجميع ،وأن الحكومات مسؤولة عن صحة
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فعال أن تعود
السؤال المطروح :هل يمكن
ً
الحياة إلى طبيعتها وأن تظل المؤسسات
والمنظمات الدولية المتخصصة على حالها؟

شعوبها ،وال ميكن الوفاء بهذه املسؤولية إال باتخاذ
تدابري صحية واجتامعية كافية.
وواقع األمر أن جائحة فريوس كورونا تُ َع ُّد أخطر أزمة
تواجه منظمة الصحة العاملية ،وصحيح أن العامل قد
شهد ،منذ نشأة املنظمة ،الكثري من األوبئة الخطرية
مثل االلتهاب الرئوي الحاد (سارس) يف أواخر عام
 2002يف الصني ،وإنفلونزا الخنازير يف عام ،2009
واإليبوال يف غرب إفريقيا ،فإن هذه األوبئة ال ترقى
يف خطورتها إىل فريوس كورونا (كوفيد)19 -؛ حيث
إن هذا الفريوس الفتَّاك مل يقف عند حد الوباء،
لكنه تحول إىل جائحة؛ فتخطى الحدود بني الدول
بسهولة ،وغزا العامل بشكل مفاجئُ ،مو ِقعاً مئات
اآلالف من الوفيات وماليني اإلصابات ،كام تسبب
يف تحويل هذا العامل إىل جزر منعزلة بعد أن كان
يكف عن الحركة ليالً ونهارا ً؛ وبالتايل فإن هذه
ال ُّ
الجائحة مثلت أزمة كربى ملنظمة الصحة العاملية،
بل أكرب أزمة واجهتها منذ نشأتها.
ضعف الجاهزية وانتقادات دولية
يف ظل ضخامة التحدي ،الذي فُرِض عىل املنظمة؛
فإنها بدت عىل مستوى أقل من الجاهزية
املطلوبة؛ وبالتايل تعرضت للكثري من االنتقادات،
التي متحورت حول اتهامها بالبطء يف التعامل
بفاعلية عىل نحو كان ميكن معه محارصة الفريوس
داخل حدود الصني ،والحيلولة دون انتشاره بهذا
الشكل الواسع ،الذي شمل كل قارات العامل الست.
وبشكل أكرث توضيحاً؛ فقد كان بطء املنظمة يف
التعامل مع الفريوس ،منذ بداية ظهوره يف الصني،
محورا ً رئيسياً لهذه االنتقادات؛ فقد رأى الكثريون
أن املنظمة أخفقت يف إدارة األزمة يف مراحلها
املبكرة ،واسترشاف خطورتها الكبرية التي تجلَّت
الحقاً ،وقد اتُّ ِه َمت املنظمة بالتأخر يف تطبيق
اللوائح الصحية العاملية؛ التي تهدف إىل مساعدة
الدول عىل التعاون من أجل إنقاذ حياة السكان،
واملحافظة عىل مصادر رزقهم من خطر انتشار
األمراض واألوبئة عىل الصعيد الدويل ،ويف إلزام
الدول األعضاء بالكشف عن أحوال الصحة العامة،
وتقييمها ،والتبليغ عنها .ولعل أخطر االتهامات،
التي ُو ّج َهت إىل املنظمة ،متثل يف تأخرها يف إعالن
الفريوس وبا ًء عاملياً؛ إذ مل تقُم بذلك إال بعد مرور
أكرث من شهرين عىل تفشيه؛ حيث بدأ ينترش
بشكل متسارع عاملياً؛ وكان لهذا التأخُّر بالطبع
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نتائج خطرية .ويف هذا السياق ميكن اإلشارة إىل
السجال الحادّ ،الذي حدث بني الرئيس األمرييك
دونالد ترامب واملنظمة؛ حيث اتهمها بالتواطؤ مع
والتست عىل البيانات ،وعدم الشفافية؛ حتى
الصني،
رُّ
إنه أعلن تعليق حصة الواليات املتحدة األمريكية
الخاصة بتمويل املنظمة ،التي ترتاوح ما بني 400
و 500مليون دوالر سنوياً (أكرب ممول للمنظمة)؛
وهو األمر الذي لقي انتقادات من جهات دولية
مختلفة ،و ُع َّد تسييساً لألزمة؛ وسينعكس سلباً ،بال
ّ
شك ،عىل الجهود العاملية يف مكافحة الفريوس.
ويف الواقع؛ فإنه يف الوقت الذي ال ميكن فيه
قبول االتهامات الجامحة ملنظمة الصحة العاملية،
التي تقوم بالفعل بدور مهم خالل هذه املرحلة
يف مواجهة هذه الجائحة ،وتعمل ب ِج ّد لحشد
الجهود العاملية يف سبيل تحقيق هذا الهدف؛ فإن
أداء املنظمة بطبيعة الحال مل يكن عىل املستوى
املطلوب ،وإال ما ك َّنا وصلنا إىل هذه املرحلة
الصعبة التي خلَّفتها جائحة كوفيد .-19لك َّن ما
أريد تأكيده يف هذا الصدد هو أن أزمة منظمة
الصحة العاملية ليست منبتَّة الصلة باألزمات التي
تواجهها املنظامت الدولية املتخصصة كافة ،بل
األمم املتحدة وأجهزتها الرئيسية كذلك.
الواقع والحاجة إلى تفعيل
المنظمات الدولية
مم ال شك فيه أن هذه األزمة أكدت رضورة العمل
اَّ
من أجل تفعيل دور منظمة الصحة العاملية ،وغريها
من املنظامت الدولية املتخصصة ،ولك َّن ما يعنينا
يف هذا املقال هو الحديث عن تفعيل دور هذه
املنظمة ،التي تتصدَّر الجهود العاملية ملكافحة
جائحة فريوس كورونا ،وينصب الحديث هنا عىل

جائحة كورونا تفرض بالضرورة تقديم كل
أوجه الدعم الممكنة إلى المنظمة؛ حتى
َّ
نتمكن من تجاوز هذه األزمة الخطيرة بنجاح
والزج بها يف أتُّون التزامها تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العاملية
رضورة عدم تسييس املنظمة
ّ
أي رصاعات سياسية؛ إذ من شأن ذلك أن يضعفها ،يف األمن الصحي العاملي ،ومكافحة انتشار جائحة
ورضورة التزام الدول كافة بسداد حصصها التمويلية «كوفيد »19 -عاملياً.
للمنظمة؛ حتى تتمكن من أداء املهام املنوطة بها ويف النهاية ،ال بد من تأكيد نقطة يف غاية األهمية،
بغض الطرف عن مدى مصداقية
عىل النحو املطلوب؛ فمن دون التمويل لن تستطيع مفادها أنهّ ،
املنظمة أن تقوم مبسؤولياتها .وباإلضافة إىل ذلك؛ االتهامات املو َّجهة إىل منظمة الصحة العاملية،
فإن هناك رضورة لدعم القدرات الفنية للمنظمة ومدى اتفاقنا أو اختالفنا معها؛ فإن األزمة الخطرية
بشكل ميكّنها من التعامل املبكر مع األوبئة ،التي التي خلَّفتها جائحة كوفيد -19تفرض بالرضورة
معي يهدد باجتياحها العاملَ تقديم كل أوجه الدعم املمكنة إىل املنظمة؛ حتى
أصبح ظهورها يف مكان نَّ
يف مدى زمني قصري ،خاصة بعد أن أصبح العامل نتمكَّن جميعاً من تجاوز هذه األزمة الخطرية
قرية واحدة صغرية يف ظل العوملة ،كام أن هناك بنجاح ،وحينها يكون لكل حادث حديث؛ فاألمم
رضورة لتعاون جميع الدول مع املنظمة وفروعها املتحدة بأجهزتها الرئيسية والفرعية بحاجة إىل
اإلقليمية بكل شفافية ورصاحة .وهذا ما تدعو إليه مراجعة شاملة ،ولعل هذه الجائحة تكون جرس
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،حيث تؤكد دامئاً إنذار قوياً يف هذا الصدد.
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وباء كورونا ..
كيف سيؤثر في اتجاهات اإلنفاق
العسكري العالمي في المستقبل؟
جاء التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي ألبحاث
السالم (سيبري) الذي صدر في السابع والعشرين من
أبريل  2020ليثير مجموعة من التساؤالت المهمة ،لعل أبرزها:
ما هي اتجاهات اإلنفاق العسكري العالمي بعد أزمة وباء
كورونا المستجد «كوفيد ،»19 -ال سيما في الدول األكثر
إنفاقاً على التسليح؟ وهل يعيد وباء كورونا أولويات
اإلنفاق في دول العالم في المستقبل بحيث تتجه
بقلم :داليا السيد أحمد
نحو تخصيص جانب من ميزانياتها الدفاعية نحو
قطاعات الصحة العامة والرعاية االجتماعية ؟
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ويف الوقت الذي يجمع فيه الخرباء عىل أن وباء
كورونا سيعيد ترتيب أولويات اإلنفاق لدى العديد
من دول العامل ،بحيث يكون هناك نوعاً من
التوازن بني اإلنفاق عىل القوة العسكرية ،وغريها
من القطاعات األخرى ،كالصحة والتعليم والرعاية
االجتامعية ،إال أن ذلك قد يكون مؤقتاً ،وسيتوقف
عىل مدى قدرة دول العامل عىل التوصل إىل عالج
رسيع لهذا الفريوس ،وإعادة فتح اقتصادياتها
بصورة كلية ،فإذا حدث ذلك يف املدى املنظور،
فإن عودة اإلنفاق العسكري مبعدالت كبرية تبقى
مرجحة إىل حد بعيد.
تقرير معهد سيبري .. 2020
اتجاهات في العالم
من خالل قراءة تقرير معهد (سيربي) ، 2020
ميكن التوصل إىل أبرز مالمح اإلنفاق العسكري يف
العامل عىل النحو التايل:
العسكري
 - 1وصل اإلنفاق
العاملي عام 2019
ّ
أعىل مستوى له خالل ثالثة عقود ،حيث أنفقت
دول العامل  1.917مليار دوالر ( 1.782مليار يورو)؛
وذلك بزياد ٍة قدرها  %3.6مقارنة بعام ،2018
وتعترب هذه الزيادة هي األكرب منذ العام ،1989
وتعادل قيمة اإلنفاق العسكري العاملي  2.2%من
إجاميل الناتج املحيل العاملي ،كام أنها تعادل 249
دوالرا لكل فرد عىل وجه األرض.
 - 2شكلت القوى الرئيسية يف حلف شامل
األطليس«الناتو» ،وهي الواليات املتحدة األمريكية
وفرنسا وأملانيا واململكة املتحدة وإيطاليا وكندا
 929( %48مليار دوالر) من إجاميل اإلنفاق
العسكري العاملي ،يف حني بلغ إجاميل اإلنفاق من
قبل جميع أعضاء حلف الناتو الـ  29ما يعادل
 1035مليار دوالر يف عام .2019
 - 3ما زالت منطقة الرشق األوسط من أهم
املناطق التي تتسم بتزايد معدالت اإلنفاق
العسكري ،رمبا ألنها ما تزال تشهد العديد من
النزاعات والرصاعات ،ما يدفع بالعديد من
دولها إىل تطوير قواتها العسكرية ،خاصة يف ظل
وجود تهديدات إقليمية من جانب بعض القوى
اإلقليمية ،ويف مقدمتها إيران ،التي ما تزال تواصل
نشاطها العدايئ يف مضيق هرمز ومناطق أخرى،
وهذا كان السبب يف توجه دول مثل مرص ،وقطر،
وسلطنة ُعامن ،واململكة العربية السعودية ،إىل

تشير التوقعات إلى احتمال تخفيض مستويات
االنفاق العسكري لمدة عامين أو ثالثة في إطار
التعامل مع وباء كورونا واحتواء تداعياته إال أن اإلنفاق
العسكري العالمي قد يعاود االرتفاع في المستقبل
في ظل التنافس بين القوى اإلقليمية والدولية على
القيادة والنفوذ في عالم ما بعد كورونا
إعادة تجهيز وتطوير قدراتها الدفاعية .كام كان
السبب أيضاً يف تحرك الواليات املتحدة لبناء
تحالف دويل يسمى «التحالف الدويل ألمن
وحامية حرية املالحة البحرية».
 - 4يقدر اإلنفاق العسكري يف أفريقيا بنحو
 41.2مليار دوالر ،وميثل  % 2.1من قيمة إجاميل
اإلنفاق العسكري العاملي يف عام  ،2019وهذا يعد
أول زيادة يف اإلنفاق العسكري األفريقي لخمس
سنوات ،حيث منا االنفاق العسكري األفريقي
بنسبة  %17خالل العقد  .2010-1919وبلغ
اإلنفاق العسكري من قبل دول شامل أفريقيا 23.5
مليار دوالر يف عام  ، 2019وهو ما ميثل  % 57من
إجاميل االنفاق يف أفريقيا .وكان للجزائر الحصة

االكرب لإلنفاق يف شامل افريقيا ،وأفريقيا ككل يف
 ، 2019حيث بلغ االنفاق  10.3مليار دوالر يف عام
 ، 2019وارتفع اإلنفاق العسكري للجزائر بشكل
مستمر تقريباً منذ عام  ، 2000وخاصة يف الفرتة
من  2004-2016عندما منا اإلنفاق ملدة  13سنة
متتالية ووصل إىل أعىل مستوى له عىل اإلطالق يف
عام  .2016عند % 6.0من الناتج املحيل اإلجاميل.
 - 5من حيث ترتيب الدول يف اإلنفاق العسكري
حافظت الواليات املتحدة عىل الرتتيب األول
خصصتها بنسبة
عاملياً ،فقد زادت امليزانيّة التي ّ
 5.3يف املائة عام  2019إىل  732مليار دوالر ،أي
ما نسبته  38يف املائة من اإلنفاق العاملي .وتعود
الزيادة يف اإلنفاق العسكري األمرييك إىل تنفيذ
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استراتيجيات
برامج جديدة لرشاء األسلحة إىل املخاوف من تهديد رويس محتمل.
ظل إدارة الرئيس دونالد
يف ّ
ماذا وراء تزايد اإلنفاق
ترامب ،حيث أنفقت
العسكري العالمي؟
الواليات املتحدة نحو
 649مليار دوالر عىل ارتفاع اإلنفاق العسكري العاملي بهذه الصورة
مجال الدّفاع .وجاءت املتزايدة كام جاء يف التقرير األخري ملعهد «سيربي»،
الصني يف املركز الثاين هو نتاج مجموعة من العوامل ،لعل أبرزها:
من حيث اإلنفاق  - 1التنافس بني القوى اإلقليمية والدولية عىل
العسكري بقيمة  261املكانة والنفوذ واملصالح ،وخاصة بني الصني
مليار دوالر ،بزيادة  5.1والواليات املتحدة ،فاألوىل تسعى إىل التحول إىل
يف املائة عىل مدى عام قوة عسكرية عظمى توازي قوتها االقتصادية،
واحد .ويف الوقت الذي بينام تريد الواليات املتحدة الحفاظ عىل مكانتها
جاء فيه اإلنفاق
العسكري باعتبارها القوة املهيمنة عىل النظام الدويل .وعىل
ّ
للصني خالل السنوات الـ  25الصعيد اإلقليمي ،فإن توجه الهند إىل زيادة
عاماً املاضية متوازيًا مع منحنى إنفاقها العسكري ،ال ينفصل عن رصاعها مع
النمو االقتصادي للبالد ،فإنه زاد مبعدالت باكستان ،وتنافسها مع الصني.
متسارعة يف العامني املاضيني ،وذلك ملواكبة  - 2نهاية املعاهدة النووية للصواريخ املتوسطة
الطموح الصيني لبناء “جيش من الطراز العاملي” ،املدى أغسطس من العام  ، 2019وهي املعاهدة
وتعزيز تنافسيتها مع الواليات املتحدة كقوة التي تم توقيعها بني الواليات املتحدة األمريكية
عسكرية عظمى.
واالتحاد السوفيتي«السابق» ،عام  ، 1987والتى
واحتلت الهند املركز الثالث من حيث اإلنفاق مبوجبها ُحظر عىل البلدين امتالك وإنتاج واختبار
العسكري بقيمة  71.1مليار دوالر أي بزيادة إطالق الصواريخ التى يرتاوح مداها بني500
 6.8يف املائة مقارنة مع العام  ، .2018وهذه و 5500كيلومرت ،وكان من الطبيعي أن يؤدي
الزيادة ال تعرب فقط عن رغبة الهند يف تعزيز إعالن واشنطن وموسكو نهاية هذه املعاهدة أن
قوتها العسكرية ،وإمنا تأيت أيضاً يف سياق يفتح الباب مجددا ً إىل سباق تسلح ليس فقط
التوتّرات مع باكستان واملنافسة مع الصني بني الدولتني  ،وإمنا أيضاً مع الصني ،التي تشري
عىل النفوذ يف آسيا .فيام تراجعت روسيا التقديرات إىل أنها كانت أحد أسباب انسحاب إدارة
إىل املركز الرابع  ،وبلغت نسبة اإلنفاق الرئيس ترامب من هذه املعاهدة ،بعدما عملت
العسكري يف روسيا  4.5يف املائة بقيمة خالل السنوات املاضية عىل بناء منظومة قوية
 65.1مليار دوالر وهو ما ميثل  3.9يف من الصواريخ الباليستية متثل تهديدا ً للمصالح
املائة من الناتج املحيل اإلجاميل .وعىل ما األمريكية يف منطقة آسيا واملحيط الهادي.
يبدو فقد شهدت ميزانية اإلنفاق زيادة  - 3زيادة اإلنفاق الدفاعي لدول حلف الناتو،
تكاليف دعم أنشطة الجيش والحرس كام سبق اإلشارة ،يعكس التوجهات الجديدة
الوطني عىل الدعم االجتامعي من املوظفني التي يتبناها الحلف استجابة للضغوط األمريكية
وأرسهم .وجاءت اململكة العربية السعودية املتزايدة التي تطالب دوله بزيادة إنفاقها الدفاعي،
يف املركز الخامس من حيث اإلنفاق العسكري إذ أن الرئيس ترامب كثريا ً ما انتقد أملانيا إلنفاقها
بقيمة  61.9مليار دوالر ،وأصبحت السعودية نسبة أقل بكثري من اقتصادها عىل الدفاع مقارنة
األوىل عربيا من حيث التسلح .وجاءت فرنسا يف بالواليات املتحدة ،وقال خالل محادثات مع رئيس
املركز السادس ،بينام حلت أملانيا يف املركز السابع ،الحلف ينس ستولتنربغ ،قبل انطالق قمة الناتو
فس ّجلت من جهتها أقوى زيادة يف الئحة الدول الـ يف لندن يف ديسمرب « ،2019هذا ليس عدال ،ليس
 15األكرث إنفاقا ،وزاد إنفاقها بنسبة  10يف املائة من الصواب أن يتم استغاللنا من حلف الناتو ،ثم
عام  2019إىل  49.3مليار دوالر ،ويعود ذلك جزئ ًيا يف التجارة ،ال ميكننا أن ندع هذا يحدث» .وتريد
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الواليات املتحدة من وراء هذه الضغوط تخفيف
األعباء املادية املفروضة عليها؛ حيث تنفق أكرث من
 649مليار دوالر من ميزانية الحلف التي تقدر
بحوايل  1036مليار دوالر أمرييك بهدف تحقيق
االمن واالستقرار والدفاع املشرتك ،وبالفعل أعلنت
العديد من دول الحلف يف اآلونة األخرية زيادة
ميزانيات الدفاع لتقرتب من الهدف املحدد للناتو
برفع هذه النسبة إىل .%2
 - 4استمرار الرصاعات والنزاعات العسكرية التي
تشهدها العديد من مناطق العامل ،ويف مقدمتها
الرشق األوسط ،فزيادة صادرات األسلحة إىل
الرشق األوسط يف السنوات العرش األخرية ال ميكن
فصله عن الرصاعات العسكرية التي تشهدها
العديد من دول املنطقة ،والتي ال تلوح يف األفق
أية مؤرشات لحلها يف املدى القريب .يف الوقت
ذاته فإن السياسات العدائية التي تتبناها إيران،
ومضيها قدماً يف تهديد مضيق هرمز يدفع دول
املنطقة إىل تطوير نظمها الدفاعية والعسكرية،
وخاصة قواتها البحرية ،من أجل زيادة قدراتها
«الرادعة» ملواجهة التهديدات اإليرانية .كام أن
استمرار النزاع حول كشمري بني باكستان والهند
يدفع الدولتني إىل زيادة اإلنفاق العسكري ،من
أجل االحتفاظ بقوة الردع املتبادل .
 - 5استمرار خطر اإلرهاب ،فرغم التخلص من
تنظيم «داعش» يف سوريا والعراق ،إال أن انتقال
التنظيم إىل مناطق أخرى ،كأفغانستان وأفريقيا،
والتنافس بينه وبني تنظيم القاعدة عىل قيادة
التنظيامت الجهادية يف العامل يجعل من اإلرهاب
تهديد حقيقي لألمن واالستقرار اإلقليمي والدويل،
األمر الذي يدفع الدول األكرث عرضة لهذا الخطر
أن تزيد إنفاقها العسكري ملواجهة الجامعات
املتطرفة والتنظيامت اإلرهابية.
هل يستمر اإلنفاق العسكري
العالمي المرتفع في مرحلة
ما بعد كورونا؟
لفت تقرير معهد سيربي  2020االنتباه إىل أن
فريوس كورونا سيكون له تأثري كبري عيل ما تنفقه
الدول عىل التسليح خالل السنوات املقبلة ،وأنه
بات يتعني عليها اعادة النظر يف تخصيص مواردها،
خاصة مع توجه االقتصاد العاملي نحو مرحلة من
الركود تعد األسوأ منذ عرشينيات القرن املايض.

توجيه جزء من
اإلنفاق العسكري
العالمي الذي يقترب
من تريليونين دوالر
سنوياً قد يسهم
بالفعل في تطوير
المنظومات الصحية في
العالم
يف الوقت ذاته فإنه بات من الرضوي أن تعيد
الحكومات ترتيب أولوياتها وتوجه جانباً من
اإلنفاق العسكري نحو قطاعات مثل الصحة
والتعليم.
ال شك أن ما جاء يف تقرير معهد سيربي برضورة
توجيه الدول لجانب من ميزانياتها
الدفاعية إىل القطاعات األخرى
كالصحة والتعليم ينبغي أخذه
مبزيد من الجدية ،خاصة
بعد أن أظهرت أزمة وباء
كورونا انكشاف األنظمة
الصحية يف العديد من
الدول املتقدمة التي
تأيت يف صدارة دول
العامل يف اإلنفاق عىل
السالح  ،وخاصة يف
الواليات املتحدة والعديد
من الدول األوروبية.
يف الوقــت ذاتــه فإن توجيه
جزء مـن اإلنفـــاق العسكري
العاملي الذي يقرتب من تريليوين دوالر
سنوياً قد يسهم بالفعل يف تطوير املنظومات
الصحية يف العامل أجمع ،يكفي اإلشارة هنا ،إىل أنه
وبحسب تحليل ملنظمة السالم األخرض ،فإن سعر
غواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية من سالح
البحرية األمريكية يبلغ حوايل  2.8مليار دوالر
ميكن أن تشرتي أكرث من  9آالف سيارة إسعاف.
كام أن سعر طائرة  F-35املقاتلة الذي يبلغ اآلن

حوايل  89مليون دوالر يستطيع أن يحافظ عىل
 3244رسي ًرا يف وحدة العناية املركزة ،يف حني
أن تكاليف تشغيل الطائرة التي تبلغ  44ألف
دوالر ملدة ساعة واحدة ميكن أن تغطي راتب
املمرض ملدة عام كامل .كام أن سعر دبابة املعركة
الرئيسية ليوبارد  2أملانية الصنع تبلغ  11مليون
دوالر ،يعادل عىل نطاق واسع تكلفة  440مروحة،
كام أن قذيفة واحدة ملدفعها  120ملم ميكن أن
تدفع مقابل  90اختبار لفريوس كورونا ،كام أن
األموال املطلوبة لرشاء الفرقاطة الفرنسية متعددة
األغراض من فئة “فريم” ميكن أن تدفع مرتبات
أكرث من  10.600طبيب
ملدة عام.
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هــذه األرقـــــام
تشري بوضوح إىل أنه
ميكن لدول العامل أن تسارع
بتطــويــر منظومتهــا الصحيـــة
إذا ما قلصت إنفاقها عىل التسليح،
ووجهت جانباً من ميزانياتها الدفاعية إىل تطوير
املنظومات الصحية ،حتى تكون قادرة بالفعل
عىل االستجابة الرسيعة ملواجهة أية أزمات صحية
طارئة ،وحتى ال تعجز يف املستقبل عن التعامل
مع أي فريوسات أو أوبئة متفشية كام فعله ،وباء
كورونا ،الذي ما يزال يحصد يومياً عرشات اآلالف
من أرواح البرش يف العديد من مناطق دول العامل.
ويف هذا السياق أيضاً ميكن لدول العامل أن
تخصص جانباً من ميزانياتها الدفاعية لتطوير
سالح الخدمات الطبية والصحية التابع للجيوش،
لتكون جاهزة ملساعدة مؤسسات الصحة املدنية
يف مواجهة أية أزمات صحية أو أمراض متفشية
قد تظهر يف املستقبل ،خاصة أن العديد من دول
العامل لجأت إىل جيوشها لالستفادة من إمكانياتها
وخرباتها يف احتواء تفيش فريوس كورونا ،بالظر ملا
متتلكه من قدرات هائلة ،فنية ولوجستية وتقنية
متكنها من التعامل مع األوبئة ،بجانب أن أفرادها
مدربون عىل العمل يف عامل من األسلحة البيولوجية،
وميلكون املعدات الثقيلة وتجهيزات الحامية
الشخصية الالزمة للعمل داخل بيئة مصابة.
ورغم تأكيد معهد “سيربي” عىل رضورة أن تعيد
حكومات دول العامل أولويات إنفاقها للعام الجاري
 ،2020يف ظل تفيش وباء كورونا وتداعياته عىل
القطاعات كافة ،واعتامد اسرتاتيجيات ال ترتبط
بالقوة العسكرية فقط ،إمنا أيضاً بتعزيز القطاعات
الصحية والتعليمية والقدرات التنموية للدول

استراتيجيات

بـوجــــه عـام،
فـــإن االســـتجابــة
لــــذلك تتــــوقـــــــــف
باألســـاس عىل الفـرتة الزمنيـــة
التي ســينتهي فيهــا هـذا الوبــاء ،فإذا
كانت قصرية بحدود العام الجاري ،فإن دول العامل
 ،وخاصة الكربى لن تحدث تغيريا ً كبريا ً يف إنفاقها
العسكري ،أما إذا طالت مدة الوباء لتستمر عامني-
وفقاً ملا تشري التوقعات -فإنها ستكون مضطرة
لتغيري أولويات إنفاقها والرتكيز عىل الجوانب التي
ترتبط بالصحة العامة للشعوب ،باعتبارها أيضاً من
أهم مقومات القوة الشاملة للدول يف عامل ما بعد
كورونا.
وهذا يعني أن تأثري وباء كورونا املستجد عىل
اإلنفاق العسكري العاملي سيكون مؤقتاً ،ومرتبط
باألساس بقدرة دول العامل عىل التوصل لعالج رسيع
وفعال للفريوس ،ما يعني انها قد تعاود اإلنفاق
مبعدالت عالية عىل التسلح يف مرحلة ما بعد
كورونا ،ولعل من الشواهد عىل ذلك تقدم القيادة
الهندية الباسيفيكية (القيادة األمريكية ملنطقة
الهند واملحيط الهادئ) ،بطلب للكونجرس األمرييك
بتوفري معدات وتدريبات واستثامرات دفاعية بقيمة
 20.1مليار دوالر يف عام  ،2021لردع الصـــــني يف

ا ملســـتقــــبل
وخاصــــة بعــد انتهـاء
أزمة كورونا ،وتعزيز مكانة واشنطن
يف آسيا واملحيط الهادي ،حيث تسود قناعات
لدى العديد من األوساط األمريكية الرسمية أن
الصني تسعى إىل توظيف نجاحها يف إدارة أزمة وباء
كورونا من أجل القيام بدور قيادي ،وتعزيز مناطق
نفوذها يف عامل ما بعد كورونا عىل حساب الواليات
املتحدة وحلفائها يف أوروبا.
خاتمة
يف الوقت الذي أظهر فيه وباء كورونا املستجد
رضورة إعادة النظر يف تغيري أولويات اإلنفاق
العسكري يف العامل ،باعتباره يستنزف مليارات من
الدوالرات سنوياً والتي ميكن بالفعل أن تسهم
يف تحسني أنظمة الرعاية الصحية والطبية ،فإن
التوقعات تشري إىل احتامل تخفيض مستويات
اإلنفاق العسكري -مرحلياً ملدة عامني أو ثالثة-
يف إطار التعامل مع الوباء واحتواء تداعياته عىل
القطاعات األخرى ،لكن اإلنفاق العسكري العاملي
قد يعاود االرتفاع يف املستقبل يف ظل التنافس بني
القوى اإلقليمية والدولية عىل القيادة والنفوذ يف
عامل ما بعد كورونا.

هذا كله مهم ...لكن ما هو األهم؟
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تعددت سياسات الدول في
مواجهة كورونا والسعي لوقف
انتشاره ،اال ان هناك سياسات
مشتركة بينهم ،أولها سياسة
التشخيص المبكر الحتواء انتشار
الوباء ،والتي تعتمد على انه ال
يمكن معرفة التأثير الحقيقي
للفيروس او معرفة اإلجراءات
المناسبة اال عند معرفة عدد
األفراد المصابين به ،وقد أثبتت
هذه السياسة نجاحها في عدد
من الدول من خالل انخفاض عدد
الحاالت الجديدة مقارنة بدول لم
تتبع هذه السياسة والتي شهدت
بدورها ارتفاعا حادا في عدد
الحاالت الجديدة.

هناك دول اعتمدت عىل نتائج السياسة األوىل
(االختبارات والتشخيص املبكر للمصابني) ليس فقط
ملعرفة أعداد املصابني وامنا الكتشاف حاالت العدوى
املحتملة (املخالطني) ،وهذه النتائج ساعدتها عىل
تطبيق السياسة الثانية الحتواء كورونا (عزل املصابني)
بحيث يتم عزل املصابني يف املستشفيات وفنادق العزل
الصحي ،وعزل الحاالت املشتبه بإصابتها يف العزل
املنزيل .والسياسة الثالثة مرتبطة باألوىل والثانية وهي
(االستعداد والترصف الرسيع) والتي تعترب أحد العنارص
األساسية الحتواء الفريوس منعا النتشار العدوى لغري
املصابني بحيث يكون االستعداد والترصف الرسيع
بتحديد الحاالت املصابة عن طريق االختبار وعزلها ،مع
قيام الدولة باتخاذ التدابري االحرتازية الالزمة كفحص
القادمني لها عرب منافذها املختلفة والذي ميكن ان
يكون عامال حاسام يف وقف انتشار الفريوس ،ولعل
أحد األسباب الرئيسية لنجاح تجربة تايوان يف مواجهة
األوبئة هي استعدادها املسبق لها باإلضافة اىل إنشاء
مركز للتحكم يف األوبئة يف  2003بعد مواجهتها لفريوس
كورونا  .أما السياسة الرابعة (التباعد االجتامعي)
طبقتها معظم الدول من خالل مجموعة من اإلجراءات
كالعمل عن بعد ،التعليم عن بعد ،الغاء املناسبات
االجتامعية ،وإبقاء مسافة آمنة للمتواجدين يف األماكن
العامة مثل محالت السوبرماركت! ،والسياسة الخامسة
(تعزيز تدابري النظافة الشخصية) بغسل اليدين بانتظام
واملعقامت الطبية واستخدام الكاممات!
بعد مرور ما يزيد عىل الخمسة شهور منذ ظهور
فريوس كورونا حتى وصوله اىل مستوى ال (الجائحة)،
مازالت هذه السياسات مستمرة و تتبع يف أغلب دول
العامل اال ان االحصائيات فيام بينها متفاوتة وهو أمر
طبيعي إذا ما وضعنا يف االعتبار مجموعة من املعايري
التي قد تتحكم يف انخفاض وارتفاع نسب املصابني
واملتعافني والوفيات ،منها عىل سبيل املثال التدابري
االحرتازية املتبعة وقابليتها للتغري حسب املستجدات،

جاهزية النظام الطبي يف الدولة ،الربوتوكوالت العالجية
املتبعة ،الحمالت اإلعالمية التوعوية  ،و درجة وعي
األفراد ومدى التزامهم بالتعليامت...السؤال  :هذا كله
مهم ...لكن ما هو األهم ؟
خالصة القول ،اننا نعلم جميعا ان الحديث عن كل ما
سبق أصبح معروفا لدى األغلبية ،وان الحديث البد
ان تتغري دفته اآلن نحو مرحلة هي األهم ،فام دمنا
نعلم ما يدور يف الحارض اآلن ،علينا ان نستفيد من
املعطيات ملرحلة املستقبل القريب بإذن الله (مرحلة
ما بعد كورونا) .ال ميكن ان نجلس متفرجني لترصيحات
املنظامت الدولية أو ملجموعة املحللني لنعرف من أين
أىت الفريوس؟! ال ميكننا فعليا الخروج من الجائحة بأقل
الخسائر املمكنة ونحن بانتظار املختربات العلمية حول
العامل إليجاد لقاح لتطويق فريوس كورونا! فقراءة الواقع
وتقبل حجم الخسائر وإدراك اإلمكانيات واستغالل
الفرص يف األزمات هي املخرج الصحيح لدوامة جائحة
كورونا ،فال ميكن ان تدار األزمة ونحن نرى تداعياتها
علينا دون تخطيط ملواجهة هذه التداعيات! التجاوز
الحقيقي سيكون بالتخطيط و بوضع اسرتاتيجيات
التعايف ..فهناك مستقبل ينتظرنا ،أما الحارض ،فالتاريخ
يسجل اآلن اننا بفضل من الله ثم جهود حكوماتنا
الرشيدة واألبطال يف الصفوف األمامية سننترص عىل
كورونا.
السطر األخري ...
«سرناجع هيكل الحكومة وحجمها ...وسنجري تغيريات.
نحتاج حكومة أكرث رشاقة ومرونة ورسعة لتواكب
أولويات وطنية جديدة ومختلفة ..مخطئ من يظن أن
العامل بعد كوفيد  19كالعامل قبله“ ..
سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم –نائب رئيس
دولة االمارات العربية املتحدة ورئيس مجلس الوزراء
حاكم إمارة ديب.

السطر األخير
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استراتيجيات

وباء كــورونا والتحـوالت
المحتملة في خريطة
توزيـع القــوى في
هيكل النظام
الدولي

يشهد العالم اآلن تحوالت جذرية بفضل التأثيرات المتنامية والمتسارعة
شهر
التي أحدثها وباء كورونا المستجد «كوفيد ،»19 -منذ اإلعالن عنه في
بقلم  :يوسف جمعة الحداد
ديسمبر  2019في مدينة ووهان الصينية ،قد تعيد صياغة الكثير من النظريات
والمفاهيم التي كانت سائدة في مرحلة ما قبل كورونا في كل المجاالت ،السياسية واالقتصادية واألمنية
والدفاعية واالجتماعية ،وربما تكون البداية لتشكيل مالمح النظام الدولي في مرحلة ما بعد كورونا ،وتقييم مكانة
القوى الفاعلة فيه ،استناداً إلى معايير جديدة لم تكن تحظى باالهتمام من قبل ،كالقدرة على تطوير استجابة
فاعلة في مواجهة األزمات الطارئة واحتواء تداعياتها ،وامتالك منظومة صحية وطبية فاعلة ،والعمل بروح الفريق
والتكامل بين المؤسسات المعنية باألزمات ،وامتالك منظومة قوية تعنى باألمن اإلنساني واالجتماعي.
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لقد وضع هذا الوباء دول العامل ،املتقدمة منها
والنامية ،أمام اختبار صعب ،وأظهر بشكل واضح
التفاوت فيام بينها يف إدارة األزمات ،فهناك دول
كانت تقود من قبل األزمات الدولية فشلت يف
هذا االختبار ،بينام نجحت دول أخرى وعززت من
مكانتها العاملية ،وعىل هذا فإن طبيعة إدارة الدول
ألزمة وباء كورونا ستكون أهم املحددات يف تقييم
وزنها السيايس يف عامل ما بعد كورونا.
إدارة أزمة وباء كورونا ..تجارب
دولية وإقلمية وعربية
أظهر وباء كورونا بوضوح عن اختالف قدرات الدول
يف التعامل مع األزمات الطارئة ،وكشف عن أوجه
قصور لدى العديد من الدول املتقدمة التي كانت
تقدم يف السابق منوذجاً يف إدارة هذه النوعية من
األزمات ،واحتواء آثارها السلبية ،بينام برزت دول
جديدة استطاعت أن تتعامل مع وباء كورونا بفاعلية
وكفاءة عالية ،ليس فقط يف الداخل وإمنا يف الخارج
أيضاً من خالل مبادراتها التي تستهدف تقديم
املساعدات للدول ذات اإلمكانيات املحدودة .وفيام
ييل عرض لبعض التجارب يف التعامل مع هذه األزمة:
 - 1الصني :كانت الدولة األوىل التي أعلنت أنها
نجحت يف احتواء وباء كورونا املستجد ،وقدمت
نفسها باعتبارها منوذج يحتذى به لدول العامل يف
هذا الشأن .وأصبحت التجربة الصينية بالفعل
تستحوذ عىل اهتامم مراكز البحوث والتفكري يف
العامل  ،العتبارات عدة ،أولها أنها الدولة األكرب من
حيث عدد السكان يف العامل ،وكان هذا الوباء الذي
يتسم باالنتشار الرسيع ميثل تحدياً خطريا ً لها .وثانيها
أنها متكنت من وقف تفيش الفريوس يف فرتة زمنية
قصرية نسبياً ،حيث توقفت اإلصابات تقريبا منذ
بداية مارس  2020ومل تظهر حاالت جديدة باستثناء
القادمني من الخارج وفقاً للبيانات الرسمية .وثالثها
القدرة الفريدة عىل توظيف التكنولوجيا املتقدمة،
وخاصة الذكاء االصطناعي يف التعامل مع وباء كورونا
واألزمات الصحية بوجه عام ،وذلك من خالل توظيف
التقنيات الصحية يف التعرف عن طريق الوجه عىل
بعض األعراض األولية للفريوس .رابعها قدرتها عىل
تطبيق نظام العزل الصحي الواسع لعرشات املاليني
من السكان ،وإغالق املدن بوجه كامل ملدة ما يزيد
عن شهرين  ،كام طبقت إجراءات صارمة فمنعت
التجمعات وألغت الفعاليات واألنشطة الثقافية

أظهر وباء كورونا
بوضوح عن اختالف
قدرات الدول في
التعامل مع األزمات
الطارئة ،وكشف عن
أوجه قصور لدى العديد
من الدول المتقدمة
والرياضية ،وأغلقت املدارس والجامعات واملسارح.
يف الوقت ذاته ،فإن التجربة الصينية جعلت
الكثريين حول العامل يتساءلون أهمية وجود
مركزية قوية تجعل الدول قادرة عىل اتخاذ
قرارات حاسمة وإلزام الجميع بها،
خاصة مع الفشل الذي بدا واضحاً
يف تعامل التجمعات اإلقليمية
الكربى كاالتحاد األورويب يف
مواجهة هذا الفريوس
بشكل جامعي ،حيث
انغلقت كل دولة عىل
نفسها .
وإضافة إىل الصني ،برزت
أيضاً بعض التجارب اآلسيوية
الناجحة يف التعامل مع أزمة وباء
كورونا ،أبرزها تايوان التي استطاعت
أن تتعامل مع هذه األزمة بكفاءة عالية،
واستفادت من تجربتها السابقة يف مواجهة
وباء سارس عامي  2002و ،2003عندما أنشأت
مركزا للقيادة الصحية ملواجهة أي وباء قادم،
واستفادت من تكنولوجيا املعلومات يف دمج بيانات
التأمني الصحي مع بيانات الهجرة ألجل التعرف عىل
املرىض املحتملني ،كام أنها نجحت أيضاً يف توظيف
مواقع ومنصات التواصل االجتامعي يف إدارة األزمة،
وخاصة فيام يتعلق بنرش املعلومات واإلرشادات
للسكان ،والتواصل معهم حول أماكن وجود
األقنعة واملستلزمات الطبية ،يف الوقت ذاته فإن
الشعب التايواين التزم بشكل كامل بإجراءات الحجر
الصحي .ولعل الدرس املهم الذي ميكن استخالصه

من تجربة تايوان هو أهمية االستفادة
من الثورة الرقمية والبنية التقنية
يف بناء منظومة صحية قوية
تكون قادرة عىل التعامل مع
األزمات الصحية الطارئة،
فهــي تتمتـع بنظـام
صحي رقمي قوي
يتيح لألطباء
التع ّرف عىل
بيانــات

املرىض.
 - 2الخــربة
األمريكيــــــة
يف مواجهـــــــــة
وباء كـورونا :كانت
الــواليــات املتحــــــدة
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النموذج امللهم عىل كافة الصعد ،السياسية
واالقتصادية والثقافية ،وكانت تقود الجهود الدولية
يف مواجهة األزمات العاملية ،وهذا كان أحد العوامل
الرئيسية يف قيادتها للنظام الدويل ،لكن أزمة وباء
كورونا غريت بدرجة ما من هذه الصورة ،بعدما
أظهرت العجز الكبري يف إدارتها ،سواء عىل
الصعيـد االتحــادي

أو عىل صعيد كل والية عىل
حدة ،بدليل أنها تصدرت دول العامل يف معدل
الوفيات واإلصابات بهذا الفريوس بنسبة كبرية جدا ً
عن أقرب الدول التي تليها.
وكشفت هذه األزمة بوضوح عن ضعف النظام
الصحي يف الواليات املتحدة األمريكية ،وغياب
وجود خطة أو اسرتاتيجية مسبقة موحدة إلدارة
هذه النوعية من األزمات الصحية الطارئة ،بل ظهر
غياب التنسيق بني املؤسسات الصحية عىل املستوى
الفيدرايل ونظريتها عىل مستوى الواليات ،فوزارة
الصحة واألجهــزة التابعــة لها ترتكز مسئوليتها
باألساس يف وضع السياسات العامة من توجيهات
وإرشادات ،لكن مسئولية إدارة األزمة تقع عىل
عاتق حكومات الواليات وأجهزتها الصحية ،مبعنى

استراتيجيات
أنه ال توجد مؤسسة مركزية واحدة تدير األزمة،
وإمنا هناك مراكز أو أجهزة متعددة ،وهذا ما أدى
يف العديد من األحيان إىل التضارب يف املعلومات
وضعف االستجابة يف اتخاذ القرارات للتعامل مع
األزمة ،واحتواء تداعياتها املختلفة.
 - 3الخربة األوروبية :أظهرت أزمة وباء كورونا مدى
هشاشة األنظمة الصحية والطبية وقلة اإلمكانيات
التي تتمتع بها العديد من الدول األوروبية،

حـيـــث بــدت
عاجزة عن التعامل مع األزمة بشكل
كبري ،وتنافست فيام بينها من أجل الحصول عىل
املستلزمات الطبية من الخارج يف مؤرش واضح عىل
تراجع االهتامم بقضايا الصحة العامة ضمن األولويات
يف هذه الدول .ليس هذا وحسب بل أن أزمة وباء
كورونا أظهرت أن قيم الوحدة والتضامن والتعاون
التي ميزت االتحاد األورويب ،باعتباره أقوى التجمعات
الدولية ،مل تعد قامئة ،وهو ما ظهر يف االنتقادات
التي وجهتها دول مثل إيطاليا وأسبانيا لالتحاد
األورويب بسبب تقاعسه عن تقديم املساعدات إليها،
يف الوقت الذي لجأت إليه دول أوروبية أخرى إىل

الصــــني
لطلب املساعدة ملواجهة
تفيش الفريوس فيها ،األمر الذي أثار مجموعة
من التساؤالت حول مستقبل االتحاد األورويب ،وهل
يستمر هذا التجمع بهذا الشكل يف مرحلة ما بعد
كورونا بعدما أظهر عجزا ً واضحاً يف إدارة األزمة؟
ال شك أن أزمة وباء كورونا التي أظهرت هشاشة
املنظومة الصحية والوقائية يف العديد من دول أوروبا
اثارت تساؤالت جوهرية حول طبيعة النموذج
التنموي والسيايس يف أوروبا ،بل حول مستقبل
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رضورة وجود رؤى واسرتاتيجيات مسبقة

إعادة االعتبار إىل دور الدولة يف اإلرشاف عىل الخدمات
الرئيسية التي ترتبط باألمن اإلنساين واالجتامعي

04
معايري
جديدة لتقييم مكانة
الدول وحتديد وزنها
ال�سيا�سي يف النظام
الدويل

05

بروز دور القيادة كأهم محددات إدارة أزمة وباء
كورونا يف العديد من دول العامل

الوحدة األوروبية بوجه عام يف ظل غياب التنسيق
بــني قـــادة االتحـــــاد األورويب ،ووجود خلل وضح
يف منظومة إدارة األزمات والكوارث عىل املستوى
األووريب ،والتي تجلت بشكل واضح يف عدم التوصل
إىل اتفاق عىل خطة أوروبية موحدة للتعامل مع
كورونا إال بعد وفاة عرشات اآلالف وإصابة مئات
اآلالف يف الدول األوروبية بهذا الفريوس القاتل.
لقد غري فريوس كورونا من صورة النموذج األووريب،
الذي كان ميثل مصدر إلهام لجميع دول العامل ،بعد
أن انكشفت هشاشة األنظمة الصحية واالجتامعية
يف العديد من الدول األوروبية ،وباتت عاجزة
عن تأمني أبسط حقوق اإلنسان ،الحق يف الرعاية
الصحية واألمان االجتامعي ،وهذا قد يؤثر بالسلب
عىل مكانة أوروبا يف النظام الدويل يف مرحلة ما بعد
كورونا ،إذا مل تسارع بعالج أوجه الخلل والقصور يف
طريقة تعاطيها مع وباء كورونا وتداعياته املختلفة.
وبالفعل بدأت العديد من مؤسسات االتحاد
األورويب مؤخرا ً يف دراسة جوانب
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امتالك منظومة قوية إلدارة األزمات والطوارئ
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القصور التي يعاين منها االتحاد األورويب ،كتجمع
إقليمي ،والعمل عىل عالجها ،خاصة فيام يتعلق
باملؤسسات املسئولة عن القطاع الصحي التابعة
لالتحاد وزيادة ميزانياتها يك تكون أكرث استعدادا ً يف
املستقبل للتصدي لهذه النوعية من األزمات الصحية
الطارئة ،بعدما بدا واضحاً ضعف اإلجراءات التي
قام بها االتحاد األورويب يف التعامل مع األزمة ،وما
ترتب عليه من قيام دول االتحاد بالتعامل معها
بشكل فردي دومنا أي تنسيق ،فتنافســت عىل رشاء
وتخزين األدوية واملستلزمات الطبية عىل املستوى
الوطني ،دون أن تأخذ متطلبات الدول األكرث معاناة
من هذا الوباء ،وكانت نتيجة ذلك أن تحولت أوروبا
إىل بؤرة لتفيش كورونا.
 - 4اإلمارات منوذج عريب ملهم يف إدارة أزمة
وباء كورونا :من خالل حزمة اإلجراءات االحرتازية
والوقائية التي اتخذتها عىل الصعد كافة ،الصحية
واالقتصادية واملجتمعية ،وأسهمت يف احتواء
تداعيات هذا الوباء وتخفيف آثاره .ومتيزت
اإلمارات يف إدارتها لألزمة بأنها مل تقترص

امتالك منظومة صحية ووقائية فاعلة

امتالك بنية تكنولوجية متقدمة

عىل الداخل فقط ،وإمنا قادت العديد من املبادرات
اإلنسانية ملساعدة الدول التي تعاين بشدة جراء هذا
الوباء ،يكفي اإلشارة هنا إىل أنها جاءت يف مقدمة
دول العامل التي أسهمت يف تقديم مساعدات ملنظمة
الصحة العاملية ،حيث تقدم  %85من املساعدات
الطبية حول العامل لدعم الدول األكرث حاجة يف مواجهة
هذا الوباء ،كمـا أنها تواصـل تقـديم املساعدات
الطبية إىل العديد من دول العامل ،بغض النظر عن
الجنسية أو اللغة أو املعتقد أو العرق أو الخالفات
السياسية ،منطلقة يف ذلك باألساس من مبادئ
اإلخوة اإلنسانية واملساعدة يف مواجهة هذا الوباء
واحتواء تداعياته الكارثية عىل شعوب العامل ،لهذا
كان من الطبيعي أن يحظى دورها بالتقدير واإلشادة
من املنظامت األممية واملؤسسات
الــدينيــــــة يف
العامل،
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باعتبارها منوذج يف العطاء اإلنساين
املجرد.
لقد استطاعت اإلمارات من خالل هذه املبادرات
أن تعيد االعتبار لدور األخالق يف العالقات الدولية،
وتؤكد بالفعل أنها قوة فاعلة ومؤثرة يف إدارة
األزمات الدولية التي تهدد األمن اإلنساين ،وهذا ال
شك سيعزز من مكانتها ووزنها السيايس يف النظام
الدويل يف مرحلة ما بعد كورونا.
كورونا  ..معايير جديدة لتقييم
مكانة الدول وتحديد وزنها
السياسي في النظام الدولي
تشري التجارب السابقة يف التعامل مع أزمة وباء
كورونا ،إىل أن هناك معايري جديدة  ،إلعادة تقييم
مكانة الدول وتحديد وزنها السيايس يف النظام
الدويل ،لعل أبرزها:
 - 1امتالك منظومة قوية إلدارة األزمات والطوارئ،
تكون قادرة عىل رصد األوبئة يف بداياتها األوىل،
ومواجهتها بكفاءة وفاعلية يف مراحلها التالية،
واالستفادة يف الوقت ذاته من التجارب السابقة يف
التعامل مع هذه النوعية من األوبئة ،كام فعلت كل
من الصني وتايوان ،إذ أن تعاملهام مع وباء كورونا
كان نتيجة للخربات السابقة يف مواجهة فريوسات
مامثلة كسارس وأنفلونزا الطيور .كام برزت دولة
اإلمارات كنموذج للدول التي متتلك منظومة قوية
إلدارة األزمات واالستجابة الرسيعة لها.
 - 2امتالك منظومة صحية ووقائية فاعلة تستطيع

استراتيجيات

التعـــامـل مـــــع
األزمــات الصحيــة الكبرية،
واستيعاب أكرب كم من املرىض يف وقت
قصري ،فضعف االستجابة األوروبية واألمريكية يف
التعامل مع أزمة وباء كورونا يرتبط باألساس بهشاشة
املنظومة الصحيــــة ،وعـــدم االستثامر يف تطويرها
عىل مـــــــدار السـنوات املاضية ،مقارنة بخربات
العديد من الدول اآلسيوية كتايوان وكوريا الجنوبية.
 - 3امتالك بنية تكنولوجية متقدمة تعزز من كفاءة
النظام الصحي ،وتستخدم الثورة الرقمية يف بناء
قاعدة من املعلومات الحيوية الخاصة باملرىض ،حتى
ميكن اللجوء إليها يف أوقات األزمات الصحية واألوبئة
الطارئة ،وهذا يفرس نجاح تجارب العديد من الدول
اآلسيوية ،التي استطاعت توظيف التكنولوجية
الرقمية يف تطوير منظومتها الصحية.
 - 4رضورة وجود رؤى واسرتاتيجيات مسبقة
تستند عىل التعلم من األزمات السابقة ،والتكامل
بني املؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص
واملجتمع املدين ،بحيث تكون هذه االسرتاتيجيات
جاهزة للتطبيق يف حال ظهور أية أزمات طارئة.
وقد أظهرت تجربة الصني يف مواجهة وباء كورونا
أن وجود مثل هذه االسرتاتيجيات الجاهزة التي يتم
تنفيذها برسعة مكنتها من التعامل مع الوباء واحتواء
تداعياته املختلفة ،بالرغم من أنها قد تنطوي عىل

تطلفة
اقتصاديــة عاليــة،
لكنها يف املقابل تسهم يف تجاوز
الوباء برسعة ،والخروج من حالة اإلغالق
التام ،والعودة إىل النشاط االقتصادي .يف الوقـــت
ذاتــه ،فــإن نجــاح اإلمارات يف إدارة أزمة وباء
كورونا يرجع يف جانب منه إىل استثامرها قبل سنوات
يف العديد من القطاعات الحيوية ،كالبنية التقنية
والقطاع الصحي والبحث العلمي ،والتي عززت من
جهودها إلدارة أزمة كورونا.
 - 5إعادة االعتبار إىل دور الدولة يف اإلرشاف عىل
الخدمات الرئيسية التي ترتبط باألمن اإلنساين
واالجتامعي ،كالصحة العامة والتعليم ،فأحد أسباب
هشاشة املنظومة الصجية والطبية يف العديد من
الدول األوروبية ترجع باألساس إىل تراجع دور
الدولة عن القيام بدورها يف اإلرشاف عىل الخدمات
املجتمعية لصالح القطاع الخاص ،الذي يهتم بالدرجة
األوىل بالربح ،وذلك مقارنة بالعديد من الخربات
اآلسيوية التي كانت الدولة فيها حارضة يف القطاعات
الرئيسية.
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 - 6بروز دور القيادة كأهم محددات إدارة أزمة
وباء كورونا يف العديد من دول العامل ،ففي الوقت
الذي كشفت فيه هذه األزمة ضعف االستجابة
لدى قيادات عديدة يف دول كربى ،وانشغالها بأمور
هامشية ،فقد برزت قيادات أخرى يف دول عديدة
أظهرت مهارات عالية يف التعامل مع هذه النوعية
من األزمات ،وباتت تحظى بشعبية جارفة ليس
فقط يف الداخل ،وإمنا أيضاً يف الخارج ،وهذا يشري
بوضوح إىل العامل القيادي سيكون أهم معايري قياس
قوة الدول وتحديد وزنها السيايس يف مرحلة ما بعد
كورونا.
كورونا  ..هل يعيد توزيع هيكل
القوى في النظام الدولي؟
تشري أحداث التاريخ املعارص إىل أن األزمات الكربى
غالباً ما تكون محطة فاصلة أو نقطة تحول من
نظام دويل آلخر ،فإذا كانت الحرب العاملية الثانية
أسهمت يف تراجع مكانة القوى العظمي التقليدية
كربيطانيا وفرنسا ،وصعود قوتني عظميني هام
الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي السابق ،اللذان
قادا النظام الدويل خالل حقبة الحرب الباردة،
فإن وباء كورونا يؤسس اآلن لتحوالت كبرية يف
توزيع هيكل القوى الفاعلة يف النظام الدويل يف
املستقبل ،لصالح ما ميكن تسميته تعدد مراكز
القوى بدالً من القطبية األحادية التي تهيمن عليها
الواليات املتحدة ،وميكن يف هذا السياق اإلشارة إىل
السيناريوهات التالية:
 - 1تراجع الدور القيادي
للواليات املتحدة يف
مرحلة ما

من المؤكد تصاعد
الوزن السياسي لقوى
دولية وإقليمية أخرى
في تفاعالت النظام
الدولي في مرحلة ما
بعد كورونا
بعد كورونا بعدما تخلت عن مسئوليتها الدولية يف
التصدي لهذا الوباء يف بداياته ،لكنها ستظل تشكل
قوة رئيسية يف تفاعالت النظام الدويل.
 - 2تصاعد الوزن النسبي للصني يف مرحلة ما بعد
كورونا  ،خاصة أنها بدأت بعد نجاحها يف إدارة
أزمة وباء كورونا يف الرتويج لنموذجها السيايس
واالقتصادي ،باعتباره العامل الرئييس يف نجاحاتها،
بل أنها وظفت ما يسمى بـ«الدبلوماسية الصحية»
يف تعزيز نفوذها يف أوروبا ،وخاصة يف دول مثل
إيطاليا وأسبانيا واملجر والعديد من دول أوروبا
الرشقية ،كانت تنتظر املساعدة من االتحاد األورويب
التي تتمتع بعضويته ،لكن خاب أملها وجعلها تتجه
إىل الصني وروسيا يف مساعدتها ملواجهة األزمة.
 - 3االتحاد األورويب يعد أكرث القوى الدولية التي
تأثرت بالسلب جراء أزمة وباء كورونا بعدما فشل يف
االستجابة ملطالب العديد من أعضائه ،ودفع البعض
اآلخر إىل توجيه انتقادات شديدة لكيفية إدارة
مؤسسات االتحاد ،وخاصة تلك املتعلقة بالجوانب
الصحية والطبية ،ونتيجة لهذا فإن مستقبل االتحاد
األورويب يف عـامل مــا بعــد كــورونا بات
الســؤال الذي يســـتحـــوذ
عىل اهتامم مراكز

البحوث والتفكري يف العامل ،فهل يعيد ترتيب أوراقه
ويعالج مظاهر الخلل التي أظهرها وباء كورونا
بأقىص رسعة ومن ثم يحافظ عىل وزنه السيايس يف
النظام الدويل؟ أم تستمر االنتقادات بني وحداته وما
قد يستتبعـه ذلك مــن خــــروج بعض الدول أسوة
بربيطانيا وخاصة تلك التي ترضرت بشدة من هذا
الوباء؟
 - 4روسيا رغم أن وباء كورونا انتقل إليها يف مرحلة
متأخرة ،إال أنها استطاعت أن تتعامل معه بكفاءة،
وأظهرت أنها متتلك منظومة صحية وطبية متطورة.
والالفت أن روسيا استغلت هذا الوباء أيضاً يف تعزيز
حضورها اإلنساين عىل الساحة الدولية ،من خالل
مبادراتها إلرسال مساعدات طبية إىل دول االتحاد
األورويب والواليات املتحدة .
 - 5برزت دولة اإلمارات كتجربة يحتذى بها يف
إدارة أزمة وباء كورونا ،وقادت مجموعة من
املبادرات التي تساعد منظمة الصحة العاملية يف
جهودها ملواجهة هذا الوباء ،كام وهذا ال شك يعزز
من وزنها السيايس يف عامل ما بعد كورونا ،خاصة
أنها متتلك تجربة تنموية ناجحة ،بالنظر ملا تحققه
من مراتب متقدمة يف مختلف املؤرشات الدوليــة
املعنيـة بقياس مستوى التطور يف الدول ،وأنعم الله
عليها بقـيادة استثنائية تعمل ليل نهار من أجل
تعزيز مكانتها بني األمم والشعوب.
خاتمة
يؤسس وباء كورونا ،مبا أحدثه من تداعيات سياسية
واقتصادية يف معظم دول العامل ،لتحول كبري يف
النظام الدويل ،وخارطة القوى املؤثرة فيه ،ففي
الوقت الذي تسود فيه توقعات برتاجع الدور
القيادي لبعض الدول ،فإن املؤكد هو تصاعد
الوزن السيايس لقوى دولية وإقليمية أخرى يف
تفاعالت النظام الدويل يف مرحلة ما بعد كورونا،
بعدما أظهرت أنها متتلك كل املقومات ،القيادية
واالقتصادية والسياسية التي تؤهلها لذلك.

54

العدد  581يونيـو 2020

استراتيجيات

طموحات «داعش» تنتعش تحت ضربات الوباء

“كـورونا” يفـاقـم خطـورة الهجمـات
"“البيـو  -إرهابيـة”
في العام  ،2014بث أبو محمد العدناني ،الناطق باسم “داعش”،
تسجيال صوتياً حظي بانتشار واهتمام كبيرين ،بعدما دعا فيه أعضاء
ً
التنظيم والمتعاطفين معه إلى “القتل باستخدام أي سالح متاح...
حتى ولو كان سكين المطبخ ،ومن دون التنسيق مع القيادة”،
وبموازاة ذلك تصاعدت دعوات قائد التنظيم (والخليفة آنذاك) أبي
بكر البغدادي لـ “استهداف األعداء وقتلهم أينما وجدوا” ،كما
تعهد التنظيم عبر ذراعه اإلعالمية “مؤسسة دابق لإلعالم” ،في
تلك األثناء ،بشن “حرب شعواء” تحت عنوان “الذئاب المنفردة”.
بقلم  /ياسر عبد العزيز
كاتب مصري
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تجسد تلك اإلشارات املكثفة واملتسقة واملتواترة
آنذاك عنارص اسرتاتيجية متكاملة أعلنها تنظيم
“داعش” ،وراح يوطد لها ويوفر اإلمكانيات واملوارد
املناسبة؛ وهي اسرتاتيجية تنطلق من تأسيس عقيدي
يقوم عىل حتمية “إقامة دولة الخالفة” ،واستهداف
أعداء التنظيم (اآلخرين) ،بأي وسيلة من الوسائل
املتاحة مهام كانت ،عىل أن يتم ذلك بشكل تلقايئ،
ومن دون االلتزام بالتنسيق مع املراتب األعىل يف
التنظيم ،مبا يكرس صيغة “الذئاب املنفردة”.
يلتزم “داعش” ،كام غريه من التنظيامت اإلرهابية،
بعقيدة قتالية ال تستثني أياً من الوسائل القادرة
عىل هزمية أعدائه أو إنهاكهم؛ وهو األمر الذي جعله
يجرب أجياالً مختلفة من الحروب ،وأساليب قتالية
مختلفة ،ومن بني تلك األساليب يربز أسلوب “الحرب
البيولوجية” ،الذي ميكن تسميته يف هذه الحالة بـ
“الحرب البيو -إرهابية” ،والتي تقوم عىل تسخري
األمراض واألوبئة والفريوسات لتحقيق أهداف
التنظيم.
لقـــد ضــرب فـــريوس
“كــورونا”

العامل ،وراح يحصد األرواح ويسجل ماليني تلقى “سيف الله” حكامً بالسجن ،لكن هذه الواقعة
اإلصابات يوماً بعد يوم ،وأربك الدول الكربى أثارت قلقاً كبريا ً يف األوساط األمنية واالستخباراتية،
والصغرى بتداعياته الصحية واالقتصادية والسياسية إذ لفتت االنتباه إىل أن “داعش” أو عددا ً من
واالجتامعية الكارثية ،لكنه مع ذلك وفر أسباباً املتعاطفني معه واملرتبطني به ،ميكن أن يستخدموا
جديدة الزدهار األنشطة اإلرهابية.
وسائل الحرب البيولوجية كسالح مؤثر يف معاركهم.
يبدو أن مقاتيل “داعش” بات لهم حليفان قويان ومام يزيد خطورة هذه الواقعة أن “داعش” سبق
بعد انهيار “الخالفة”؛ أولهام النزاعات الضاربة يف أن رشح لعنارصه طريقة تصنيع سم “الريسني” عىل
مناطق مختلفة من العامل ،والتي تولد مساحات “اإلنرتنت” بغرض استخدامه يف “إرهاب أوروبا
وفرصاً يستغلها التنظيم ،وثانيهام فريوس “كورونا” ،بيولوجياً” ،واصفاً إياه بأنه من السموم القوية التي
الذي عمق هشاشة بعض أعداء التنظيم ،وح ّد من ال يوجد عالج لها حتى اآلن ،وأنه قادر عىل منع
فرص مالحقته والقضاء عليه ،وأنعش طموحاته يف إنتاج الربوتني يف أجساد املصابني به ،ما يتسبب يف
تطوير أسلحة بيولوجية ميكن أن يكون لها أثر أفدح قتل خاليا الجسم ،ويؤدي إىل املوت خالل ساعات.
وأكرث استدامة من سكاكني املطبخ.
أدى ظهور “كورونا” ،وما كشفه عن قدرات واسعة
يف إنهاك بلدان العامل وإحداث الوفيات واإلصابات
سالح “الريسين”
بأرقام كبرية إىل إنعاش آمال أعضاء “داعش”
يف العام  ،2018ألقت السلطات األملانية القبض وغريه من التنظيامت اإلرهابية ،وعىل عكس
عىل تونيس من املرتبطني بتنظيم “داعش” يُدعى ما كان متوقعاً ،فقد أظهر التنظيم
“سيف الله” ،بعدما تلقت اتصاالً من االستخبارات احتفــاء بالفريوس ،وكأنـه منحــه
املركزية األمريكية (يس آي إيه) حوى معلومات دفعــة جديــدة ملواصلـة
تفيد أنه اشرتى كمية كبرية من بذور نبات الخروع أعـاملـــــه التخريبية.
عرب “اإلنرتنت” ،ما مكنه من إنتاج مادة “الريسني” يف شهر مارس
السمية؛ وهي مادة ميكن أن تقتل  ،2020أصدر
الشديدة ُ
املستهدفني بها.
ويف أبريل ،2020
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عىل نرش فريوس “كورونا” يف الدول
واملناطق املستهدفة ،بغرض
إيقاع أرضار كبرية يف أوساط
أعدائه.
مخاطر

“داعش”
بياناً ،وبثه
عرب أذرعه
اإلعالمية ،معتربا ً
فيه أن “كورونا”
ليس سوى “عقاب
إلهي لألعداء ...وعذاب مؤمل من الله للغرب،
وبخاصة الدول املشاركة يف عمليات عسكرية ضد
املجاهدين”.
لقد جدد “كورونا” طموحات “داعش” بعد
الرضبات املوجعة التي تلقاها ،وحاول أن يسخر
الفريوس الخطري لخدمة أهدافه الدعائية وامليدانية،
ووفق “مجموعة األزمات الدولية” ،التي تخصص
جهودا ً ملتابعة أنشطة التنظيم؛ فقد ظهرت “نربة
شامتة” واضحة يف خطابه عرب افتتاحية صحيفة
“النبأ” الناطقة باسمه ،يف شهر مارس املايض ،حني
اعترب التنظيم أن وجود “كورونا” يؤكد “رضورة
االستمرار” يف أنشطة التنظيم وأعامله التخريبية.
وال يستبعد مراقبون أن يحرض التنظيم أعضاءه

العمليات
“البيو-
إرهابية”
طرأ تطور كبري عىل “علم
الجينوم” يف العقدين األخريين،
وهو أحد فروع علم الوراثة ،ويهتم
بدراسة املادة الوراثية يف أجسام
الكائنات الحية .ويتضمن املجال العلمي لتلك
الدراسة جهودا مكثفة لتحديد تسلسل الحمض
النووي بشكل كامل ورسم الخرائط الدقيقة للجينوم.
ويف شهر أبريل من العام  ،2003اكتملت دراسات
“مرشوع الجينوم البرشي” مرشوع الجينوم البرشي،
بالواليات املتحدة األمريكية ،وتوافرت معلومات مثينة
بشأن تسلسل القواعد يف “الحمض الريبي النووي
املنقوص األكسجني (الصفحة غري موجودة)” الحمض
الريبي” (النووي املنقوص األكسجني (املعروف
بـ “دي إن إيه” DNAيف صبغيات اإلنسان ،التي
تشكل نحو  35ألف مورثة يف خالياه.
وكان من جملة فوائد هذا املرشوع تطور الدراسات
الخاصة بالعالج الجينومي ،التي تبحث يف تحديد

التداخالت  Interactionsبني املورثات والعقاقري
الدوائية.
وبقدر ما منح هذا االكتشاف البرشية األمل العريض
يف التعرف الدقيق إىل الصيغ الوراثية للمرىض،
وبالتايل التدخل الرسيع السلس لعالجهم عرب التأثري
يف الرتكيب الجيني املعطوب ،بقدر ما فتح األبواب
الواسعة أمام فرص استخدام
هذا التطور كسالح من
أسلحة الحرب.
لقد تم توقيع
اتفاقية األسلحة
البيولوجية عام
 ،1972ومع
ذلك فثمة
مؤ رشا ت
أن
إىل
دوالً عديدة،
وتنظيامت أقل
من الدولة ،تفرز
موارد ضخمة وتنشئ
آليات علمية مستدمية
لتطوير وسائل حرب بيولوجية.
ويعد أبسط تعريفات الحرب البيولوجية هو ذلك
التعريف الذي يحددها يف استخدام أحد أنواع
الفريوسات أو امليكروبات أو البكرتيا املعروفة يف
إحداث أرضار صحية محددة سلفاً يف األعداء أو
املستهدفني بغرض تحقيق هدف سيايس.
أما “اإلرهاب البيولوجي” (أو “العمليات البيو-
إرهابية”) ،فقد عرفته دراسة أكادميية تم نرشها
يف مجلة “األبحاث البيوطبية” األمريكية ،يف العام
 ،2017بأنه“ :استخدام الكائنات الحية الدقيقة مثل
البكرتيا والفريوسات والفطريات أو السموم من
قبل اإلرهابيني أو الجامعات املتطرفة إلنتاج أسلحة
تسبب املوت أو املرض بني البرش والحيوانات بغرض
تحقيق أهداف سياسية”.
أنشطة ميدانية
يف الوقت الذي تراجعت فيه معظم األنشطة
السياسية واالقتصادية والعسكرية عىل مستوى
العامل ،فإن أنشطة “داعش” وبعض التنظيامت
اإلرهابية األخرى ،تتواصل تحت غطاء فريوس
“كورونا” يف املناطق التي يتواجد فيها.
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يف شهر مايو  ،2020أفادت املتحدثة باسم وزارة
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التنظيم “قرر
استغالل ظروف العامل تحت وطأة (كورونا) لتصعيد
هجامته ،حيث نفذ أكرث من  20هجوماً ضد األكراد
ويف مناطق دير الزور والرقة ،ما أدى إىل إصابة
ومقتل العرشات ،كام نجح يف تهريب عنارص من
سجن تابع ملخيم الهول”.
وهو األمر ذاته الذي يؤكده سام هيلر مستشار
منظمة “كريسز جروب”  Crisis Groupغري
الحكومية املعنية بدراسة األنشطة اإلرهابية يف
منطقة الرشق األدىن ،إذ يرى أن تنظيم “داعش”
يكتسب قوة حقيقية مجددا ً يف أكرث من منطقة من
مناطق تواجده ونشاطه بالعامل ،بل إن الخبري األملاين
يف شؤون اإلرهاب جيدو شتاينربج ،يرى يف حديث
أجرته معه “دويتش فيله” ،أن “داعش” ما يزال
“أقوى املنظامت اإلرهابية يف العامل” ،خصوصاً أن
عدد مقاتليه الذي مل يتجاوز الـ  700مقاتل يف العام
 ،2010بات يراح اليوم ما بني ألفني إىل ثالثة آالف
مقاتل ،ما يكشف أن خطر التنظيم ال يزال “محدقاً”.
تعترب هذه التقديرات لعديد مقاتيل “داعش”
تقديرات محافظة نوعاً ما ،إذ يذهب البعض إىل أن
عنارص التنظيم تفوق ذلك بكثري ،ومن ضمن هؤالء
جيمس جيفري السفري األمرييك الخاص بالتحالف
املعادي للتنظيم ،الذي يقدر عدد أعضائه مبا يراوح
ما بني  14إىل  18ألفاً يف األرايض التي ينشط فيها
“داعش” يف سوريا والعراق.
ويف تلك األرايض وحدها صعد التنظيم من عملياته
خالل شهر رمضان املايض ،لتتنوع ما بني تفجريات
وهجامت وتفجريات انتحارية ونصب كامئن ،وتؤدي
إىل مقتل  37من قوات النظام السوري واملليشيات
املتعاونة معه .ويفيد “املرصد السوري لحقوق
اإلنسان” يف هذا الصدد أن “داعش” شن  43هجوماً
عىل قوات النظام السوري يف وسط البالد و”قوات
سوريا الدميقراطية” (قسد) الكردية -العربية رشقي
الفرات.
وبعيدا ً ،يف رشق آسيا ،قال رئيس املعهد الفلبيني
للسالم والعنف واإلرهاب ،رومل بانالوي :إنه رغم
الغلق التام للبالد إثر انتشار جائحة كورونا ،فإن
“داعش” استمر يف مزاولة أنشطته وبقوة ،مستغلاً
إجراءات الحجر الصحي ضد الجائحة؛ إذ يقوم
بتجنيد األعضاء ،ونرش األفكار املتطرفة ،خاص ًة يف

املناطق الريفية املنكوبة التي ترضرت بشدة من
عمليات اإلغالق.
وال يتوقف األمر عىل قارة آسيا وحدها يف هذا
الصدد؛ إذ يشري مؤرش دار اإلفتاء املرصية إىل أن
“القارة األفريقية شهدت ،يف األسبوع األخري من أبريل
املايض 14 ،عملية إرهابية من إجاميل  24عملية
ه ّزت العامل ،بنسبة  58يف املائة من عدد العمليات
اإلرهابية ،حيث رضب اإلرهاب  9دول أفريقية هي
(الصومال ،والنيجر ،وتشاد ،وبوركينا فاسو ،وليبيا،
وتونس ،والكامريون ،ومايل ،والكونغو الدميقراطية)”.
وأفاد املؤرش بأنه “ال تزال أفريقيا مهددة بانتشار
التنظيامت اإلرهابية ،وهناك تنافس قوى بني كل
من التنظيامت امل ُبايعة لـ(داعش) يف غرب القارة،
واملبايعة لـ(القاعدة) ،وانتقل هذا التنافس أخريا ً إىل
وسط القارة ،من خالل فرع (داعش) يف الصحراء
الكربى ،وجامعة (نرصة اإلسالم واملسلمني) املوالية
لـ(القاعدة)”.
الصراع مستمر
مل يفت “كورونا” يف عضد “داعش” ،وغريه من
التنظيامت اإلرهابية ،كام فعل مع عديد املجتمعات
والدول ،وعىل العكس من ذلك فقد منح الفريوس
تلك الجامعات أسباباً جديدة لالنتعاش ومعاودة شن
الهجامت ،أما األخطر من ذلك فيتعلق بلفت انتباه
اإلرهابيني إىل العمليات “البيو -إرهابية” ،ومحاوالت
تفعيل بعض األفكار واملحاوالت السابقة الستخدام
األسلحة البيولوجية يف شن هجامت.
زادت األنشطة امليدانية لـ “داعش” وجامعات
إرهابية أخرى مبوازاة انتشار الفريوس ،وتنوعت
بني شن الهجامت وتهريب السجناء وبث الدعاية
السوداء ،ومع ذلك ،فإن بعض الخرباء يقللون من
إمكانية تطوير تلك التنظيامت قدرات هجومية
بيولوجية مؤثرة .وكام يقول جونر جريمايا ،خبري
األسلحة البيولوجية األملاين ،فإنه من املستبعد أن
ينجح اإلرهابيون يف إحداث وباء عاملي ،ألن هذا
األمر يتطلب مختربات كبرية واختصاصيني عىل
أعىل مستوى ،كام أن جهود تطويق تلك الجامعات،
والتنسيق الدويل ملحارصتها ،وتوفري موارد مادية
وبرشية وأنظمة إدارة أزمات وتدريبات راقية ،ميكن
أن تجهض أحالم تلك التنظيامت يف شن هجامت
“بيو -إرهابية”.

لقد جدد
«كورونا» طموحات
«داعش» بعد الضربات
الموجعة التي
تلقاها.
يحرض التنظيم
أعضائه على نشر
فيروس كورونا في
الدول والمناطق
المستهدفة إليقاع
أكبر الخسائر في
أوساط أعدائه.
زادت األنشطة
الميدانية للجماعات
اإلرهابية بموازات
انتشار فيروس
كورونا وتنوعت
بين شن الهجمات
وتهريب السجناء.
داعش بات
له حليفان قويان،
أولهما النزاعات،
وثانيهما كورونا
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مركز تريندز للبحوث واالستشارات

استخدام الذكاء االصطناعي للتعامل
مع األوبئة :كوفيد ( 19 -كورونا) نموذج

يعجل
اكد علماء وباحثون ان استخدام الذكاء االصطناعي
ّ
باكتشاف أدوية جديدة بتكلفة قليلة ،مشيرين إلى أن الذكاء
االصطناعي ،يساعد في توقع األوبئة التي قد تنتشر في
المستقبل ،ويمكن أن يسهم في ابتكار أنواع جديدة من
العالج ،وتطوير ما هو قائم منها.

جاء ذلك خالل حلقة نقاشية نظمها مركز «تريندز»
للبحوث واالستشارات -عن بُعد  -تحت عنوان:
«استخدام الذكاء االصطناعي ملواجهة األوبئة:
كوفيد  19منوذجاً» ،وشارك فيها نخبة من الخرباء
واملتخصصني الدوليني يف املجال الطبي وتكنولوجيا
الذكاء االصطناعي ،تناولوا خاللها طبيعة الدور
الذي ميكن أن يلعبه الذكاء االصطناعي يف مواجهة
وباء «كورونا» املستجد ،بالتشخيص والوقاية،
والبحوث ،والعالج.
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وأكد الدكتور خالد الكوفحي رئيس قسم البحوث
والتطوير مبركز الذكاء االصطناعي والحوسبة
املرصفية بكندا ،يف كلمته ،أن الذكاء االصطناعي
يتيح العديد من الفرص ،التي تعزز التصدي لوباء
«كورونا» ،واألوبئة بوجه عام.
دور الذكاء االصطناعي في األبحاث
ومعالجة مرضى كوفيد19 -
قال منري نزال ،إجازة وماجستري ودكتوراه يف الطب،
وزميل جمعية الجراحني األمريكيني ،وأستاذ جامعي،
يف قسم الجراحة يف جامعة توليدو ،أوهايو ،الواليات
املتحدة األمريكية إن الذكاء االصطناعي وفّر لنا
الوسائل األوىل للتنبؤ الدقيق حول االنتشار املحتمل
لفريوس كوفيد .19 -وهذا كان بفضل عمل مراكز
الذكاء االصطناعي املتخصصة يف الواليات املتحدة
وكندا .هذه املراكز كانت من بني أوائل املؤسسات
التي قدّرت بدقة مدى رضاوة فريوس كوفيد،19 -
وتنبأت برسعة انتشار اإلنتان حول العامل.
بناء عىل املعلومات التي تم إدخالها يف الكمبيوترات
إلعداد مناذج التنبؤات ،فإن الذكاء االصطناعي
يستطيع أن يساعدنا يف اتخاذ القرار ومعرفة
األدوية املناسبة ،وكيف ميكن استخدام هذه األدوية
بدرجة أكرب من الفعالية .إن هذه الطرق ميكن أن
تقلل من الزمن الالزم والتكاليف املطلوبة لطرح
األدوية الصحيحة يف األسواق .إضافة إىل ذلك،
فإن املعلومات املأخوذة من األوبئة السابقة ميكن
إدخالها يف الكمبيوترات ملعرفة منوذج الجائحة
الجديدة وتأثرياتها املحتملة ،وبالتايل ميكن تقييم
هذه املعلومات برسعة أكرب.
إن العقبة الرئيسية يف استخدام الذكاء االصطناعي
تكمن يف التحقق من صحة النتائج ،وتطبيقها
يف البحوث عن العالجات واللقاح .هناك عدد
من األدوية تم التعرف عليها من خالل الذكاء
االصطناعي ،وقد تم اختبارها لتقييم فعاليتها
وإمكانيات استخدامها .ومع أن املعلومات املؤكدة
عن تفاعل الدواء ميكن إدخالها إىل الكمبيوتر،
فإن األدوية املضادة للفريوسات يجب أن تخضع
لالختبار :لقد ظهرت بعض النتائج املشجعة
والواعدة مؤخرا ً ،ولكنها ال تزال بحاجة إىل مزيد من
اإلجراءات اإلضافية للتحقق من فعاليتها وجدواها.
يجب أن نبقي يف أذهاننا فكرة أن تطبيقات
الذكاء االصطناعي مطالبة مبعالجة كمية هائلة من

تطبيقات الذكاء
االصطناعي ومعالجة
البيانات الكبيرة
يمكن أن تساعد في
التنبؤ بضراوة األوبئة
وانتشارها كما يمكن
أن تساعد في تطوير
اللقاح
املعلومات .والكثري من هذه املعلومات هي بيانات
“صاخبة” مأخوذة من وسائل التواصل االجتامعي
واملصادر املفتوحة األخرى .والتحدي األكرب الذي
يواجهنا هو صعوبة فلرتة هذه البيانات
بشكل فعال .وإضافة إىل ذلك ،فإن
مخاوف الحفاظ عىل الخصوصية
تُعترب قضية مهمة ،سواء عىل
مستوى الفرد أو عىل
مستوى الرشكة.
عىل الرغم من هذه
التحفظات ،فإن الذكاء
االصطناعي يؤدي دورا ً مهامً
يف تضييق عدد الخيارات بشأن
تحديد العالج املناسب .وميكن للذكاء
االصطناعي مساعدتنا يف تطوير اللقاح من خالل
فحص مكونات الفريوس .وهذا ميكن أن يساعد
املتخصصني بترسيع عمليات البحث وميكّنهم من
التوصل إىل فهم أسايس وتطوير العالجات املناسبة
التي يجب أن تخضع الختبارات ما قبل الرسيرية.
وسوف نشهد منوا ً رسيعاً يف تج ّمعات املؤسسات
البحثية العاملية  ،التي ستبني “محطات توليد الذكاء
رسع وتنقّي استخدام البيانات
االصطناعي” ،وت ّ
الضخمة واللوغاريتامت ،بهدف التوصل إىل نتائج
أفضل.
برامج تش����اتبوتس (المحادثة عبر
اإلنترنت)
ميكن أن تساعد برامج تشاتبوتس (املحادثة عرب

ا إل نرتنت )
يف تخفيــــف
الضغط عن الطواقم
الطبية يف املستشفيات،
من خـالل إنجـاز التشخيص
األويل لحـــاالت املرضـى
عن بُعـد ،ملساعـدة
األطبــــــاء يف
تحديد إذا
ما

كــــــا ن
الشخص مصاباً
باإلنتـان ،وما هي
العـالجـــات املناسبة.
برامـــج تشاتبوتس ميكــن أن
تساعد يف جمع بيانات قيّمة
وموثوق بها ،والتي ميكن
أن تُستخــــدم يف
املساعـــــدة
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لنمذجــة (إعـــداد مناذج) أشكال انتشــار فريوس
كوفيد 19 -وتطوره.
أجهزة التصوير المقطعي ()CT
يف أملانيا ،هناك أجهزة التصوير املقطعي ()CT
لجمع البيانات بكميات ضخمة تعتمد عىل التعلم
العميق ،وقد أعطت نتائج واعدة يف مجموعة
واسعة من التطبيقات .إن العمل الذي
تم إنجازه مؤخرا ً أشار

استراتيجيات
إىل أن تطبيقات الذكاء االصطناعي وبرنامج تعلم
اآللة بالتأكيد ميكن أن تساعد يف كبح رضاوة جائحة
كوفيد .19 -ونظرا ً إىل أن هناك مجموعة جديدة
من املشكالت املعقدة تتطلب حلوالً جديدة ،فإن
التكنولوجيا املتقدمة ميكن أن تساعد يف التعامل مع
األوبئة يف املستقبل.
«تطبيق الذكاء االصطناعي يف عملية التنبؤ بالفريوس
والسيطرة عىل مجموعات تفيش الفريوس»،
املتحدث :الدكتور سابان إس .ديساي ،إجازة يف
الطب ،وماجستري ودكتوراه يف الطب ،وزميل
جمعية الجراحني األمريكيني ،واملدير التنفيذي
األول لرشكة سريجيسفري ،الواليات املتحدة.
شركة سيرجيسفير شبكة
أبحاث عالمية
تقدم رشكة سريجيسفري

شبكة أبحاث عاملية يف
الوقت الحقيقي ،وهذه الشبكة تعمل
مع أكرث من  1,200رشيك يف حقل الرعاية الصحية،
لتحسني جودة البحث الرسيري وتحسني صحة
املرىض يف أنحاء العامل كله ،من خالل استخدام
البيانات وتطبيق تعلم اآللة ( )MLوالتحليالت
املتقدمة ،والذكاء االصطناعي مجتمع ًة مع بعض
مصادر البيانات الغنية جدا ً .وتسعى رشكة
سريجيسفري إىل التوصل إىل نتائج رسيرية أفضل
مع بقاء الهدف اإلجاميل مكرساً لتحسني مستوى
السالمة ،والكفاءة ،وفعالية التكلفة للتجهيزات
الطبية املستخدمة يف املواد الصيدالنية ومامرسات
املعالجة الرسيرية.

سريجيسفري هي عبارة منظومة تحليل بيانات
معتمدة عىل السحابة اإللكرتونية (لحامية البيانات
ورسعة الوصول إليها) .ومن خالل رشاكاتها مع
أطراف أخرى ،فإن الرشكة متتلك بيانات ،وسجالت
صحية إلكرتونية ،وتُعترب مصدرا ً فريدا ً للبيانات،
تتيح الوصول إىل املعلومة الدقيقة حول اإلجراءات
املناسبة .وباستخدام توليفة من برنامج تعلم
اآللة والتحويالت األوتوماتيكية ،فإن املعلومات
يتم تحويلها ،بالتعاون مع مصادر أخرى للبيانات،
للحصول عىل كميات كبرية من املعلومات املرتبطة
بالرعاية الصحية.
متتلك الرشكة معلومات غنية جدا ً عن األوضاع
الدميوغرافية للمرىض وأعداد الوفيات ،واألدوية
التي يستخدمها املرىض .ومنذ عام  2010تواصل
رشكة سريجيسفري جمع بيانات تفصيلية يف قاعدة
بيانات ضخمة .ومن خالل جمع البيانات يف الوقت
الحقيقي بالتعاون مع شبكة أبحاث عاملية ،أدركت
الرشكة أنها متتلك معلومات تفصيلية عن 169,000
مريض مصاب بفريوس كوفيد .19 -ويف مجال البحث
الرسيري ،هناك حاجة إىل مزيد من املعلومات عن
األوضاع الدميوغرافية للمرىض ،وأعداد الوفيات،
وتاريخهم املريض ،وعوامل أخرى متعلقة بدخولهم
املستشفيات.
هذه البيانات كلها تُعترب من الجيل املقبل
للمعلوماتية .وعندما يتم دمجها مع الذكاء
االصطناعي ،وقدرات تعلم اآللة ،فإن النتائج
املتوقعة يف حقل الرعاية الصحية ميكن أن تكون
تحوالً نوعياً نحو األفضل .وميكن استخدام تقنية
تعلم اآللة واللوغاريتامت لتحليل كميات ضخمة
من البيانات .ومن خالل تحليل البيانات الكبرية،
تبينّ أن األدوية وحالة املرىض ليست مرتبطة مبعدل
الوفيات .وهناك طريقة أخرى تم تطويرها من أجل
أزمة كوفيد -19حيث تم استخدام منظومة جمع
بيانات وقامت الرشكة بجمع بيانات عن 56,000
مريض بفريوس كوفيد .19 -وكانت النتيجة متطورة
جدا ً ،وبجودة عالية ،واتضح أن هذه الطريقة مالمئة
ودقيقة .وقد أصبحت مستخدمة يف أنحاء العامل.
من خالل تطوير تطبيقات فعالة بتكلفة معقولة،
تثبت رشكة سريجيسفري أن تطبيقات الذكاء
االصطناعي ميكن أن تُستخدم بشكل فعال لدعم
األطباء واملجتمعات .ومن أجل التعامل مع أزمة
كوفيد ،19 -تسعى الرشكة إىل طرح أسلوب فعال
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معتمد عىل البيانات ،ميكن أن يوفر رعاية حقيقية
وحلوالً عالجية تحقق الفائدة للناس يف أنحاء العامل
كله.
اس���تخدام الروبوت���ات لتطبيق
التباعد االجتماعي
أوضح الدكتور املهندس بارتلوميج ستانزيك وهو
مهندس روبوتات مع رشكة هندسة  ACCREAيف
أملانيا أن الروبوتات تشمل مجموعة متنوعة من
االستخدامات املتعلقة بالرعاية الصحية ،مثل تطهري
املناطق التي ال ميكن الدخول إليها يف املستشفيات.
كام ميكن استخدام الروبوتات يف عملية االقرتاب
اللصيق من البرش من خالل تنفيذ عملية عن بُعد
لحاسة اللمس باالعتامد عىل أجهزة استشعار/قياس
القوة والحركة.
الروبوت األصيل تم تطويره عام  ،2003ويُطلق
عليه اسم “الوجود عن بُعد والبث عن بُعد عايل
الدقة” ( .)HFTTوميكن لهذا الروبوت نظرياً أن
يعمل يف البيئات الخطرية املرافقة لألوبئة ،والكوارث
الطبيعية ،ومناطق الرصاع .وميكن للشخص الذي
يقوم بتشغيل الروبوت أن يستخدم هذه اآللة
باالعتامد عىل التغذية االرتجاعية (املعلومات
املرسلة من الروبوت) السمعية والبرصية ،وباالعتامد
عىل جهاز استشعار الحركة والقوة.
فإن األبحاث الحالية تركز عىل إنتاج روبوتات
متخصصة لدعم املهن الطبية ،وهي قادرة عىل
إنجاز تشخيص األمراض عن بُعد.
هناك روبوت يُطلق عليه اسم
“استخدام األمواج فوق الصوتية عن
بُعد ألغراض عالجية” (ReMedi-
.)Remote Ultra Sound
هذه الروبوت يتيح
للطبيب املحافظة عىل
مسافة آمنة بينه وبني
املرىض الذين يشكون
من إنتانات فريوسية
أو يحملون أشعة ضارة
بأجسامهم ،أو لديهم أشكال
أخرى من التلوث .وهذا الروبوت
يتيح للمرىض واألطباء التواصل فيام
بينهم أيضاً .ويتم تشغيل الروبوت
والتحكم فيه عن بُعد باستخدام مسبار USG

الروبوتات يمكن
أن تتطور لتصبح آالت
قادرة على إنجاز
وظائف مهمة في
المستشفيات وحماية
أفراد الطواقم
الطبية اللذين
يعالجون المرضى
(التصوير باألمواج فوق الصوتية) لتحديد الحركات،
وامتالك القوة ،والتقاط الصور .وهذه اآللة تستخدم
محرك الذكاء االصطناعي ،الذي ميكن أن يساعد
املهنيني العاملني يف قطاع الصحة عىل االستفادة من
التشخيصات الذاتية املستقلة ومن ثم املعالجة.
يف الختام ،إن الروبوتات ميكن أن تساعد األطباء
يف املحافظة عىل مسافة آمنة بينهم وبني املرىض،
باستخدام مسبار أو معدات طبية أخرى
ميكن تشغيلها عن بُعد ،عندما يعالجون
مرىض مصابني بفريوسات خطرية.
يف املستقبل ،ستهدف األبحاث إىل
تصميم وبناء روبوتات ميكن أن
تنجز التشخيص الذايت بشكل
كامل .وبالتايل سيتم نقل

املهــارات من الطبيــــب البرشي إىل اآللة التي
تنجز املعالجة .ونظرا ً إىل توفري التواصل بني الطبيب
واملريض ،فإن الروبوت ميكن أن ينجز جميع
عمليات التشخيص واملعالجة.
الخاتمة
تشمل تطبيقات الذكاء االصطناعي والبيانات الكبرية
العديد من االستخدامات يف قطاع الرعاية الصحية.
إن إمكانيات هذه التقنيات تتنوع بني التنبؤ
باألوبئة واقتفاء آثارها ،ومتكني املهنيني العاملني يف
الرعاية الصحية من تقديم العالج الفعال للمرىض.
ولكن ليك نتمكن من االستفادة بشكل فعال من
تطبيقات الذكاء االصطناعي والبيانات الكبرية،
يجب أن يكون هناك تنسيق أفضل بني املتخصصني
يف الحقل الطبي واملؤسسات العامة .وكانت هذه
السمة واضحة يف الجائحة األخرية كوفيد،19 -
حيث انترش الفريوس برسعة فائقة وشكّل تحديات
كبرية للمنظامت الدولية ،واملؤسسات الحكومية،
والسلطات املحلية التي تسعى لتخفيف رضاوة
الوباء واحتوائه.

62

العدد  581يونيـو 2020

دراسات وبحوث

حول استقالل المثقف والفقيه
صباح  15مايو  1975في البيت األبيض .دار هذا الحديث بين شاه إيران
ووزير الخارجية األمريكي األسبق هنري كيسنجر ،والرئيس األمريكي
فورد:.
الشاه :المثقفون سيدمرون العالم من دون أن يعرفوا كيف
يصنعون بديال أفضل ،ليس لديهم بديل ،سيصبحون
عمال زبالة يكنسون الشوارع في أي نظام شيوعي..
كيسنجر :الغرب يمكنه شراء ذمم المثقفين بالمال.
رواتبهم ضعيفة ،ويرغبون أن يصبحوا من الطبقة
الوسطى العليا .ولكنهم حاليا يبغضون النظام
الرأسمالي بدال من تقديم الدعم له..
الشاه :هذا صحيح ،سيكون من السهل وضع
بروفسور في مجلس إدارة..
كيسنجر“ :يجب الوصول للبروفسورات
ألنهم هم الذين يكتبون ،ويضعون السم.
اإلجالء القسري لعاصمة كمبوديا بنوم
بنه ،يسمونه تمرد الفالحين ،على الرغم
من كونه إجباريا ِ
ومن ِفعل «الخمير الحمر»،
أي الحزب الشيوعي”.

بقلم :منصور النقيدان
مدير حرف آند فاصلة ميديا

إنها قصة ذات داللة عميقة.
ويف شتاء العام  2000كنت مع اثنني من األصدقاء

عىل العشاء ضيوفاً عند عبدالله الحامد وكان
أستاذا ً لألدب اإلسالمي يف جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية ،استشارنا الحامد يف أن يقبل

دعوة وزير الداخلية السعودي املرحوم األمري نايف
بن عبدالعزيز أن يكون مستشارا ً عنده من دون
منصب إن أراد .كان الحامد قد عمل لسنوات منذ
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تسعينيات القرن املايض عىل أجندة سياسية مع
مجموعة من زمالئه من اإلخوان املسلمني ،وسعوا
لحشد شعبي ضد العائلة املالكة .و تعرض بعدها
للمساءلة وللسجن مرتني .اقرتحنا عليه نحن الثالثة
أن يقبل الدعوة ،ألنه سرييض ضمريه ،ويخدم وطنه،
وهي ثقة اليحصل عليها كثري ممن سعوا إليها.
ولكنه كان يعرف أن مثن هذه املنزلة هو السيطرة
عىل نزوات الظهور والتبجح يف وسائل اإلعالم أو
عرب القنوات الفضائية .كانت العقبة التي تحول
بينه وبني قبول العرض هي أن يقمع طموحه
السيايس .وأثبتت السنوات الالحقة بعد ذلك كيف
كان مصري مساعيه الحثيثة نحو اإلصالح السيايس
والحكم الرشيد حيث آل به الحال عام  2004إىل
تزوير تواقيع ملثقفني سعوديني عىل عريضة أعدها
تطالب باإلصالح السيايس ،وبعدها بسنتني حرض
عددا ً من النساء الضعيفات املكسورات مستغالً
أوضاعهن النفسية املرتدية والتأثري السلبي للدعاية
السيئة ،وتحريضهن عىل التظاهر ،وعند طلب
شهادته أمام القايض تنصل وأعلن تربؤه من
مواقفه التي أثبتها الشهود واالتصاالت الهاتفية
ورسائل الجوال.
ويف سنواته األخرية تخىل عنه حواريوه ،وتنصل
منه األقربون منه ،وخرس ثقة من منحوه دعمهم،
واستحال مرشوعه إلصالح سياسة دولة إىل رصاعات
يف زنازين السجون مع من تبقى له من رفقاء دربه
الذي تورطوا يف أحكام سجن طويلة.وحني رحل
قبل أسابيع ،مل يتباك عليه إال وسائل إعالم دول
معادية واملليشيات واملنظامت الرسية ومجاميع
اليسار كالعادة.
مامن إنسان إال هو خاضع أو منجذب ملؤثر ما،
املثقف ليس استثناء ،فهو مشدود لسلطة خفية
أو ظاهرة ،سلطة املال ،الجمهور ،األطامع وألهدافه
الخاصة .قد يكون املثقف معربا ً عن توجهات
الحكم ،أو النظام السيايس ،كام كان فرانسيس
بيكون ،وميكافيليل ،كالهام كانا تابعني ومنظرين
لسلطة سياسية ،وابن خلدون كان اليشء نفسه.
وقد يكون فقيهاً كالقايض واملفرس أبو السعود
الذي كان داعامً كبريا ً إلصالحات السلطان سليامن
القانوين.
مفهوم املثقف طاريء وحديث ،كام أنه مرتبط
بتحوالت القرن التاسع عرش والقرن العرشين ،وهو
يف نفسه مفهوم مثقل بااللتباس والشبهة ،ومتخم

املثقف والفقيه
بني إنجذاب املثقف
للسلطة ،ودعم الفقيه
إلصالحات السلطان

مفهـــــوم المثقــــــف طـارئ وحديـــث
الفقيه التقليدي والمثقف الليبرالي
المثقفون المحترمون متوافرون دائم ًا
هـناك وجــوه كثيرة ألثمـان المواقــف
المثقفــــون يحتاجــــون إلى التربيــــــة

بالنزعة الثورية والتمرد ،وطافح بالغرور واالدعاء،
واليوم نشهد بروز مفهوم “املثقف املتدين”،
وهذا النموذج يكاد يكون مطابقاً لثوريي اإلسالم
السيايس ،الذي يقابل الفقيه التقليدي ،و “املثقف
الليربايل”.
قد يكون املثقف ،مؤمناً عن إخالص بكثري من
توجهات الحكم الذي يعيش يف ظله ،ولكنه أيضاً
يعرب باستقاللية عن وجهة نظره ،التي تتطابق كلياً
أو جزئياً مع أهداف النظام السيايس الذي هو
محسوب عليه .ولكن ،كثري ممن نضعهم يف خانة
املثقفني املستقلني ،ينقادون إىل مجاملة شعارات
مرضة مبجتمعاتهم وبالسلم الوطني ،ألنهم يريدون
إرضاء جمهورهم الذي اليشبع نهمه إال التمرد
عىل السلطة السياسية .هذا النوع من املثقفني
اليتنبهون جيدا ً إىل أنهم أصبحوا أداة وبوقاً لنزوات
العامة .إنهم يف الحقيقة غري مستقلني خالفاً ملا
يبدو ،ومحصلة نزواتهم وتقليعاتهم الفوىض
والعدمية.
عرفت الحضارة العربية واإلسالمية أعالماً عظاماً،
مثل الجعد بن درهم ،واملعري ،والحارث املحاسبي،
والجاحظ ،وأبو حيان التوحيدي ،وابن تيمية ،وبرش
الحايف ،وهم تنويعة تشمل املتكلم والزاهد واملفكر
والعامل والفقيه واألديب والكاتب ،واملثقف الذي
يعرب عن قناعته قدر ماتسمح له الظروف .وهم
برش كل واحد منهم كان خاضعاً لسلطة غري مادية،
أبوذر لرتكيبته النفسية وانعزاله ورهافته ،ابن
تيمية ملذهبه ولطبيعته الشخصية ،وميوله وتبعيته
للسلف الحنابلة ،أبو العالء كان لظالل عاهته
وعزلته وتشاؤمه ونظرته السوداوية للمجتمع
تأثري كبري يف فلسفته وتصوره عن املجتمع واألمراء
وامللوك والديانات.
املثقفون املحرتمون هم متوافرون دامئاً ،ولكنهم
قد يتفاوتون نسبة وعددا ً ووعياً ،وبعض منهم
اليحسن اإلفصاح عن نفسه ،وال يتقن الدعاية ليك
يبني حوله هالة من الجاذبية ،تضمن له املعجبني
واألتباع.منهم من قد يكون غافالً ،الميتلك وعياً
بدوره ،وعن ذاته ،ومدى تأثريه.
بعض من قد ننظر إليهم عىل أنهم مثقفون
مستقلون ،هم مأسورون لسلطة خارج الحدود،
ماوراء البحار ،يراعونها ويلحظون رغبتها ،ويتامهون
مع نزواتها ،ويبادرون إىل إرضائها ،لكنهم غري
مكشوفني لنا ،ألننا نرى فيهم وجه القمر امليضء،
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ولكننــــا النـرى
فيهم الوجه اآلخر املعتم .علينا أن ندرك
جيدا ً أن الثمن الذي قد يقبضه املثقف قد اليكون
ماالً ونقدا ً ،فهناك وجوه كثرية ألمثان املواقف.
الحريات رمبا تصنع شيئا مختلفاً تعطي الفرد
بحبوحة من الخيارات ،ولكن نعلم أنهم إن مل
يكونوا تابعني لسلطة سياسية أو طائفية أو دينية
أو مذهبية ،فهم خاضعون لرغبات وسائل اإلعالم،
لدور النرش ،ويدركون جيدا ً أن مايكتبونه قد اليجد
طريقه للنرش ،وال ميكن الحصول عىل عائدات متكن
املثقف من امتالك بيت فاره ،وتوفري رصيد محرتم ،
مامل يكن مايكتبه مرضياً للنارش.
فتش دامئاً عن أمثان املواقف ،لتعرف أن املثالية التي
ينادي بها مثقفون وإعالميون ومعارضون الوجود
لها ،ستكتشف أن بعض من يحرق لهم البخور ،هم
لصوص امتهنوا إخفاء رائحتهم الكريهة .وقلة فيهم

دراسات وبحوث

من أفنوا دهرهم (كبدا ً مقرحة وجفناً أرمدا).
إن مصارحة الذات يف مساعيها الحقيقية،
ومواجهتها تحتاج إىل شجاعة وصدق .قبل قرابة
عرش سنوات كنت يف حديث مع شيخ يف الستني
من عمره ،قال يل ”:املثقفون يحتاجون إىل الرتبية
قبل حاجة الناس إىل مايقولونه ومايكتبونه ،ميكن
للواحد أن يكون مجافياً للنظام متظاهرا ً باالستقالل
ولكنه لغشاوة عىل عينيه وعقله وسحابة مظلمة
من الشهوات الخفية و”حب الرئاسة” ،يكون أسريا ً
لرغبة الزعامة ،و قد يصبح دون أن يشعر عدوا ً
لوطنه وأداة بيد أعدائه”.
إن قصة القراء يف القرن األول الهجري يف ثورتهم
ضد بني أمية ،ذات داللة عميقة ،حيث انساق
فقهاء عرب أقحاح وصالحون يتعففون عن نقطة
دم وعن درهم حرام ،يف حركة كان الشعوبيون
والفرس يقودونها ضد األمويني ،فولغ األتقياء يف
قتل األبرياء وتحولوا إىل شبه قطاع طرق وترشدوا

يف اآلفاق ونال كثريا ً منهم الندم ومنهم من هلك
يف الحروب.
ومثال معارص عىل ماميكن أن يتورط فيه املثقف،
فقد واجه الحائز عىل جائزة نوبل الروايئ الرويس
سولجنيستني مؤلف رواية أرخبيل الجوالج،
الهجران واالحتقار من مواطنيه الروس حتى بعد
سقوط االتحاد السوفيتي ،عام  1974اعتربه االتحاد
السوفيتي خائناً ،عاد من أوروبا إىل وطنه األم
 1994بعد تفكك االتحاد السوفيت ،ويف خريف
حياته كرمه الرئيس بوتن ،ولكنه عاش مهجورا ً
منبوذا من الروس البسطاء أنفسه ًم .فقد كان يف
نظر أمته خائناً ومحرضاً ،وكان يف نظر الرأساملية
الغربية بطال ،أسهم يف الدعاية السلبية للشيوعية،
و لكنه اختار أن ميوت يف وطنه.
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السيناريوهات في إدارة االزمة

تعمل مؤسسات الدولة السياسية واألمنية على األخذ بأساليب
واتجاهات اإلدارة الحديثة؛ لتطوير الظروف لخدمة العمل بأفضل
صورة ممكنة ،وهذا ما يدعو تلك المؤسسات إلى تبني أسلوب
المبادرة في اإلدارة ،وعدم االعتماد على أسلوب رد الفعل ،حيث
إن أسلوب المبادرة يعطي السبق للعمل  ،وبالتالي تتاح الفرصة
للحد من تفاقم المشكالت ومنع وقوع األزمات ،وإدارتها بالفعالية
والكفاءة الالزمة.
بقلم :اللواء الركن (م)  /خالد محمد عابدين

نظرا ً ألهمية األخذ بأساليب اإلدارة الحديثة،
وخاصة إدارة األزمات من قبل مؤسسات الدولة،
نتناول موضوع متخصص من موضوعات إدارة
األزمات ،هو توظيف أسلوب السيناريوهات
واملحاكاة إلدارة األزمات ،حيث يفيد ذلك يف وضع

التصورات املتوقعة ملجموعة األزمات املمكنة
الحدوث ،والعمل عىل كيفية منع وقوعها ،وإدارتها
بالصورة املناسبة حال وقوعها ،مام يعظم النتائج
ويقلل من الخسائر .
يعد أسلوب املحاكاة وبناء السيناريوهات أحد

األساليب الجوهرية إلدارة األزمات ،والتي ميكن
استثامرها لتحقيق أهداف التعامل مع الواقع
السيايس واألمني حيث تشري الخربات العملية إىل
نجاح توظيفه يف املجاالت العسكرية ،وتنفيذ الخطط
الحربية ،فضالً عن استخدامه يف مختلف املواقف.
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تعد الدراسات املستقبلية إحدى الطرق للتنبؤ
العلمي .فلقد نشأت هذه الدراسات بعد الحرب
العاملية الثانية ،وكان سبب نشأتها هو التعرف عىل
املستقبل وتجنب ما قد يشمل من حروب ،ويجب
أن تكون هذه الدراسات مرتكزة عىل واقع الحركة
السياسية ،االقتصادية واإلسرتاتيجية يف خالل فرتة
سابقة.
بعد أن ظهرت علوم املستقبل يف ال ّنصف الثّاين من
أي كلمة أن تعبرّ عن
القرن العرشين ،مل تستطع ّ
«السيناريو››
كلمة
معنى التّخطيط املستقبيل إالّ
ّ
السيناريو بأنّه وصف ملجموعة من
ويع ّرف ّ
الظّروف املستقبلية ،وهو يعتمد عىل مجموعة
مختارة من االفرتاضات والتّوقّعات املتعلّقة
بالظّروف املستقبل ّية».
بالتّايل ميكن تعريف سيناريو األزمة كعرض لِام
ميكن أن يحدث من تط ّورات ألزمة مع ّينة عن
طريق إطالق الخيال واستخدام أسلوب االنطالق
الفكري الّذي يُتيح إعطاء تص ّورات ملسارات
مختلفة لألزمة وردود األفعال املمكنة وتط ّورات
األزمة كنتيجة لردود األفعال وتقرتب عملية بناء
سيناريوهات األزمة من التّخطيط ،بل أ ّن هناك
من الخرباء من يرى أ ّن األسلوب األمثل هوبناء
السيناريوهات عىل أساس انها متثّل
واستخدام ّ
نوعا من التّخطيط اإلرشادي أوا لتّخطيط املرن
فهي تعتمد عىل حشد وتعبئة املوارد واإلمكانيّات
املتاحة لتحقيق االستعداد ملواجهة سيناريوهات
األزمة.
إعداد سيناريوهات األزمة
يت ّم إعداد سيناريوهات األزمة بكتابة أحداث
التّعامل املتوقّعة وفق قدرة املشاركني يف إعداد
السيناريوهات عىل التّخ ّيل ،وتوضع التّص ّورات
هذه ّ
عىل الورق ،ويف الوقت ذاته يت ّم مراجعة هذه
التّصورات وإجراء التّعديالت املناسبة عليها لتصبح
أقرب إىل الواقع ،وإذا كانت األحداث املتوقّعة
هي أحداث افرتاض ّية ،فإنّها يف واقعها
الخاص ويف
ّ
محاورها العا ّمة هي أقرب للحقيقة ومن هنا فإ ّن
كتابة تص ّورات وسيناريوهات األزمة هي جمع
ما بني الحقيقة والخيال يف شكل حقيقة افرتاضيّة
السيناريو ميكن إعداد شجرة القرارات
وكجزء من ّ
ملساعدة اإلدارة يف التّعامل مع تط ّورات األزمة،
ويُستخدم هذا األسلوب يف إدارة األزمات نظرا
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أل ّن هذا األسلوب يمُ كِّن من اتخاذ أكرث من
قـرار بال ّنسبـة للمواقف الّتي سـيت ّم
مواجهتهـا يف إطار األزمة
الواحــدة ،ويُستعان

دراسات وبحوث
بال ّرسوم واألشكال البيانيّة يف رسمها.

السيناريو

)أ) هو فرع رئييس من علم املسـتقبل،
وظيفته هو وصف ملختلف األحداث
املحتملة وتحليل نتائجها.
)ب) هو وصف لوضع مستقبيل وسبل إدارته.
)ج) هو قصص عن املستقبل يشمل املايض
والحارض.
)د) هو وصف ملستقبل محتمل ،أكرث من كونه
توقعات محتملة ملستقبل فعيل .
)هـ) السيناريو هو سلسلة من االفرتاضات
ألحداث مقبلة.
)و) صورة متناسقة ملستقبل محتمل .
)ز) يعرف بأنه نظام عمل مربمج لالستجابة
عىل األحداث والتطورات الرئيسية داخل
إطار من التخطيط املستقبيل للدولة أو
مؤسسة ،وذلك بهدف تحقيق النجاح يف
املستقبل.
خصائص السيناريو

أكـرث حسـب طبيعة االزمة.
)و) تتــم صياغتـه بســريـة كبــرية يف
بيـانــات يستخدمها املتخصصني يف
املجاالت املختلفة املتعلقة باملوضوع.
)ز) يعتمد عىل حشد من العلامء والخرباء.
توافر البيانات والحقائق ،ميكِّن من توقع األزمات
املحتملة ،من خالل حرص األخطار واستقرائها.
وللتعامل مع األزمة ،يحتاج متخذ القرار إىل
سيناريوهات بديلة وتحليلها ،واعتامد املالئم منها،
يف إطار تأمني املصالح الحيوية واملحافظة عليها.
ومهمة إعداد السيناريو ،ليست سهلة؛ قوامها
تقدير األحداث ومعدالت تصاعدها ،وواقعية
التدريب عليها؛ فنجاحها رهن بالخربة ،واإلملام
العلمي ،والقدرات الخاصة عىل التصور السليم.
يشتمل السيناريو عىل عدة تصورات للتحركات
والعمليات املتتالية ،التي يجب أن ترتاكم ،ليمكن
تحقيق الهدف منها .فيتضمن أدوات التنفيذ
ومكانه ،وتوقيتات املهام والعمليات التنفيذية
وأسلوب تتابعها ،ونوع النتائج املطلوب الوصول
كل مرحلة ،والجهات املسؤولة عن
إليها ،يف ِّ
كل جزء من أجزاء السيناريو ،ومستوى
تنفيذ ِّ
األداء املستهدف .ويجب أن يسبق إعداده
توضيح طبيعة املهمة ،املكلَّف بها فريق األزمات،
واألطراف األخرى املشرتكة يف العملية.

)أ) كتابته تتطلب إبداع وخيال فكري عميق.
)ب) يستند عىل منهج علمي دقيق للحصول
عىل الحقائق.
)ج) يستند عىل أحداث رئيسية واقعية.
بناء السيناريو
)د) يقوم عىل تحقيق أهداف وطنية أوسياسية
أوعسكرية أواقتصادية ،أوالوصول إىل تبدأ عملية بناء السيناريو عند التخطيط لبنائه
أقرب ما ميكن من هذه األهداف .من خالل تكامل البيانات واملعلومات ،سوا ًء
)هـ) عـدد السينــاريوهـات كان مصدر تلك البيانات واملعلومات ،هوتحليل
ميكــن أن يكــون مـن الحوادث السابقة ،أم كان مصدرها أقسام ،وأجهزة
اثنني إىل أربعة أو جمع املعلومات ،أوتحليلها الذي يتم بغرض توقع
األحداث املستقبلية ،والعمل عىل منع وقوعها قبل
حدوثها ،ويف حالة حدوثها يتم مواجهتها بأفضل
صورة علمية ،وعملية ممكنة.
ويتكون السيناريو من عدة أفعال ،وردود األفعال
التي ترتبط باألحداث مع األخذ يف االعتبار
القرارات ،واإلجراءات ،والسياسات التي تتخذها
اإلدارة يف مواجهة األحداث ،سوا ًء كانت عىل
املستوى التكتييك ،أو االسرتاتيجي.
تعتمد عملية بناء السيناريو عىل مجموعة من
الخطوات ،أو املراحل التي ميكن ايجاز أهمها فيام
ييل :
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أ .املرحلة املبدئية :
غالباً ما تتبع هذه الخطوات عند توفر الوقت
( )1اختيار طبيعة ،ونوع الحدث محل واملوارد وتفرغ اللجان لهذا الوقت .أما يف حالة
االفتقار إىل الوقت واإلمكانيات نستطيع اختصار
السيناريو املستهدف وضعه.
الخطوات يف بناء سيناريوهات بديلة سواءا ً مع
( )2اختيار نوعية املصلحة املستهدفة.
( )3طبيعة الدوافع ،أو الظروف التي قد تنشأ االحتفاظ بالسيناريوهات األصلية أواستبعاد بعضها.
أظهرت دراسة عمليات مواجهة األزمات إىل أن
يف ضوئها األزمات.
( )4تحديد نوعية األهداف ،أو النتائج هناك أمرين هامني هام :
املستهدفة باألعامل ،أو املتوقع حدوثها أنه تحدث حالة من الفوىض عند تلقي
خرب وقوع األزمة ،كام أنه قد تكون
يف وقوع األزمة .
هناك خطة ملواجهة األزمات يف كثري
ب .املرحلة التنفيذية:
يؤخذ يف االعتبار عند وضع السيناريوهات من الجهات ،إال أنه تحدث حالة من
مجموعة من األمور التنفيذية ،مثل االزمة االرتباك تحت ضغط األزمة.
السياسية أو األمنية ،وتأخذ وظيفة االتصال مع يتم فقدان كثري من الوقت الالزم
السلطات املختصة ،ووسائل اإلعالم أهمية كبرية لحسن إدارة األزمة عند التأخر يف
عند وضع السيناريوهات ،ويف النهاية يجب أن إبالغ املسؤولني بها ،وهوالوقت
توضع تصورات للبدائل املتاحة ،والنتائج املرتتبة الواقع بني لحظة تلقي خرب األزمة
عليها ،وما أثر تلك النتائج عىل أهداف اإلدارة حتى لحظة بداية مواجهتها ،وهذا
عند توظيف علم إدارة األزمات من حيث نوعية ،الوقت يعترب مهم جدا ً ،كام أنه يعترب
ومراحل األزمات ،وكيفية مواجهتها ،وتقليل وقت حرج ،حيث إن كثري من األزمات
تتفاقم حدتها برسعة كبرية خالل ذلك
خسائرها ،وتعظيم االستفادة من أحداثها.
الوقت
فرز السيناريوهات البديلة
تطبيقات (ازمة خليج الخنازير)
واختيار عدد محدود منها:
) أ ) أن تكون السيناريوهات املختارة ممكنة.
)ب) أن تكون السيناريوهات املختارة مختلفة عن
بعضها اختالفاً واضحاً.
)ج) أن يكون كل سيناريويتبع تسلسل منطقي
يف ذاته.
وتوجد هناك طريقتان لعملية التقليص:
األوىل :وتعتمد عىل الحدس والخيال واملناقشة،
حيث يتم استبعاد السيناريوهات غري املتسقة
واملتشابهة.
الثانية :تعتمد عىل إجراء “تحليل متسق حيث يتم
استخدام جداول توضح بداخلها العوامل الشارحة
للمجال التي قد يأخذها أي عامل ومدى تأثريها يف
املستقبل.
تحليل نتائج السيناريوهات
هذه الخطوة تعترب تحليلية بحتة حيث يتم استنباط
القضايا املوضوعية أواملنهجية التي تجعل سيناريو
مفضال عن غريه ويكون هذا السيناريو هو الخطوة
طويلة املدى التي يجب االلتزام بها.

ترجع بجذورها إىل تلك الزيارة ،التي قام بها
ميكوبان نائب رئيس الوزراء السوفيتي ،إىل كوبا يف
عام  1959عىل رأس وفد تجاري كبري ,عىل الرغم
من أن الشكوك قد ثارت حول حقيقة الهدف املعلن
لهذه الزيارة.
يف  ،1962وبخاصة داخل الكونجرس األمرييك،
معلومات عن ازدياد النشاط السوفيتي يف كوبا،
مام حدا بخروشوف إىل أن يبعث برسالة رسية إىل
الرئيس األمرييك كنيدي عن طريق أناتويل دوبرينني،
سفري اإلتحاد السوفيتي يف واشنطن ،حيث قام األخري
بتسليمها يوم  4سبتمرب عام  1962إىل روبرت كنيدي
املدعي العام األمرييك .وتتضمن الرسالة تعهدا ً من
اإلتحاد السوفيتي بأال يحاول إثارة املتاعب للحكومة
األمريكية أثناء انتخابات نوفمرب  .1962ويف نفس
اليوم رد الرئيس كنيدي برسالة تحمل إنذارا ً حازماً
لإلتحاد السوفيتي ،هدد فيه بأن عىل اإلتحاد
السوفيتي أن يتحمل العواقب الوخيمة التي سوف
ترتتب عىل إقدامه عىل إدخال أسلحة لكوبا.
يف يوم  13سبتمرب ألقى الرئيس كنيدي خطاباً أشار

فيه إىل تزايد الوجود العسكري
السوفيتــي يف كوبــا،
وحــذر مــن
أنـه لو

تحولت
هذه الدولة
إىل قـاعــــــــدة
هجوميــة سـوفيتيــة،
فإن عليها أن تدرك منذ ذلك
الحني بأن أمنها وأمن حلفائها قد
أصبح يف خطر.
يوم  19سبتمرب أجمعت أجهزة املخابرات األمريكية
املختلفة ،فيام عرف باسم تقديرات سبتمرب املخجلة
«  »Notorious September Estimatesعىل أن
احتامل قيام اإلتحاد السوفيتي بنصب صواريخ يف
كوبا هو احتامل بعيد للغاية ،وقد استحقت هذه
التقديرات وصفها املشني ،ألنه بعد أقل من شهر
من تاريخها اكتشفت طائرات االستطالع األمريكية
وجود الصواريخ السوفيتية يف كوبا.
فور اكتشاف الصواريخ السوفيتية يف كوبا أصدر
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الرئيس جون كنيدي قرارا ً بتشكيل ما عرفت باسم
« اللجنة التنفيذية ملجلس األمن القومي» من 15
عضوا ً إلدارة األزمة .وطلب الرئيس من أعضاء هذه
اللجنة أن ينفضوا أيديهم من كافة مسئولياتهم
األخرى ،وأن يتفرغوا متاماً إلجراء دراسات مستفيضة
لكافة جوانب األزمة ،وانسب األساليب ملواجهتها يف
اقرص وقت ممكن.
السيناريوهات
انتهى هذا الفريق من قراءتهم السابقة إىل أن
هدف اإلتحاد السوفيتي هو «املناورة يف إطار
الحرب الباردة».
وقد انحاز إىل هذا الرأي الرئيس كنيدي.

دراسات وبحوث

يعد أسلوب المحاكاة
وبناء السيناريوهات
أحد األساليب الجوهرية
إلدارة األزمات ،والتي
يمكن استثمارها
لتحقيق أهداف التعامل
مع الواقع السياسي
واألمني

البدائل المقترحة
اقرتح ليندون جونسون  -نائب الرئيس حينئذ -
تعديل تسمية اإلجراء من حصار Blockadeإىل
• تجاهل التهديد السوفيتي
• إجراء اتصاالت رسية مع كاسرتو
حزام وقايئ  Quarantineتجنباً للمحاذير القانونية
• الضغوط الدبلوماسية
املرتتبة عىل استخدام الكلمة األوىل ،وبعد تخطي
• غزو كوبا
هذه العقبة القانونية اتفقت أغلبية آراء أعضاء
• توجيه رضبة جوية
اللجنة  -ويف مقدمتها رأي الرئيس  -عىل اعتامد هذا
• فرض حصار بحري
البديل ليكون مبثابة الخيار األمرييك لألسباب التالية:
(أ) .أن الحصار ميثل خيارا وسطاً بني السلبية املطلقة
الخيار :عزل بحري وقائي
ورد الفعل العنيف الذي يتسم باملجازفة .فمن
Quarantine
ناحية نجد فيه تأكيدا إلرصار الواليات املتحدة عىل
وعىل ضوء االنتقادات التي وجهت إىل هذا البديل عدم الوقوف مكتوفة األيدي يف مواجهة التحدي

السوفيتي.
(ب) .أنه يرمي الكرة يف ملعب خروشوف ،إذ يرتك
له الحرية يف تفادي الحصار بإصداره أوامره لسفنه
بعدم محاولة اخرتاق هذا الحصار ،وبني تحمل
مسئولية قرار بدء املواجهة املبارشة.
(ج) .أن الكاريبي -حيث يقع الحصار -يعترب أصلح
امليادين وأكرثها مالمئة للواليات املتحدة يف حالة
دخولها يف اختبار للقوة مع اإلتحاد السوفيتي.
(د) .أن الحصار البحري يتيح للواليات املتحدة
الفرصة الستعراض قدراتها يف األسلحة التقليدية،
والتصعيد املحسوب عىل مختلف مستويات
املواجهة النووية باألسلحة التي تتمتع فيها بتفوق
ملحوظ عليه.
الخالصــة
نخلص مام تقدم إىل أهمية تطبيق أسلوب وضع
السيناريوهات يف مجال إدارة األزمات بصفة عامة،
واألزمات األمنية بصفة خاصة ،حيث أن ذلك يعمل
عىل توفري املعلومات ،والتجارب املفيدة لفريق
إدارة األزمات ،ملا قد يحدث يف الواقع العميل،
وتصور ما قد يرتتب عليه من نتائج أقرب للواقعية،
مام يتيح الفرصة لتوزيع األدوار والعمل يف صورة
فريق تتكامل عنارصه ،وتوحد قيادته ،لتظهر نقاط
قوته ،ونقاط ضعفه ،مام يعطي الفرصة للعمل
عىل زيادة عنارص القوة ،وتاليف نقاط الضعف.
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األمن الصحي واألمن الوطني

بقلم  :د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك
ورئيس قسم العلوم السياسية -
جامعة اإلمارات
binhuwaidin@hotmail.com
لطالما ركز دارسو علم السياسة
على المفهوم األعم واألشمل
لألمن الوطني في دراساتهم .إال أن
التطبيق العملي الذي اتجهت إليه
معظم الدول ركز على المفهوم
الضيق لألمن الوطني وهو المفهوم
المرتبط باألمن العسكري وحفظ
النظام العام من التهديدات واألخطار
األمنية المزعزعة الستقراره .لم يكن
هذا أبداً هو المفهوم الوحيد الذي
عبرت عنه أدبيات السياسة ،بل كان
هذا المفهوم هو جزء من مفهوم
أعم وأشمل لألمن الوطني يشمل
األمن االجتماعي ،والسياسي،
واالقتصادي ،والصحي ،والبيئي،
والغذائي ،والعسكري الكفيل
بحفظ النظام العام وحماية المجتمع
والدولة.

فباألمس خرجت شعوب بعض الدول العربية فيام
سمي بالربيع العريب ضد بعض األنظمة الحاكمة
التي مل تركز عىل املفهوم الشامل لألمن الوطني
وكان همها فقط بُعدا ً معيناً يف األمن ونسيت
األمن االجتامعي واألمن االقتصادي الذي يهم
حياة االنسان اليومية .اليوم ومع جائحة كورونا
يدخل علينا األمن الصحي بشكل قوي ،وهو األمن
الذي ال يبدو أن كل دول العامل قد وضعت له
اسرتاتيجيات مناسبة قبل حدوثه وإال ملا وصلت
حاالت اإلصابات والوفيات لهذا املستوى املرتفع
الذي يشهده العامل اليوم! وملا ارتبكت العديد
من الدول لعدم وجود املعدات الطبية الرئيسية
املطلوبة ملواجهة مثل هذا الوباء عىل أراضيها!
فاألمن اإلنساين متعلق بحامية حياة اإلنسان،
وهذا ال ميكن أن يتحقق إال من خالل مواجهة
خطر األمراض الفتاكة بالحياة ،وأنه رضوري من
أجل مساعدة املرىض يف العودة لدعم الحياة
الكرمية لعائالتهم ودعم اقتصادهم .فاألوبئة هي
خطر مبارش عىل حياة االنسان ألنها تقتل ،وخطر
غري مبارش ألن تبعاتها وتأثرياتها كبرية عىل حياة
اإلنسان.
هذا األمر أصبح يفرض علينا رضورة حتمية
االنتقال من املفهوم الضيق لألمن الوطني نحو
املفهوم األوسع الذي يشمل كل األبعاد .فالتخطيط
االسرتاتيجي دامئاً ما يكون عاماً وشامل ،وترتتب
األولويات بنا ًء عليه .ال أحد يتصور أن تأتيه
سكتة قلبية ،ولكن هذا األمر غري مستبعد عند
أي شخص ،وبالتايل التخطيط السليم لكل شخص
هو يف أن يقوم باإلجراءات االستباقية االحرتازية
إلبعاد شبح هذا الوضع عنه من خالل التدريبات
الرياضية واألكل الصحي والفحص الدوري .الدول
كذلك بحاجة إىل أن تضع كل االحتامالت وتعاملها
التعامل الجدي ،وتضع لها الخطط التي ميكن أن
متنع حدوث األزمات أو الحد من خطورتها إذا ما
وقعت .فاألزمات ليس فقط مصدرها الدول بل قد
تأيت أيضاً من طرف غري مفهوم ومالحظ مثل ما
يحدث مع فريوس كورونا أو كوفيد.-19
هذا األمر يجعل عىل الدول أن تركز عىل البحث
والتطوير يف حقل دراسات األمن مبختلفة جوانبه

الشمولية مبا يف ذلك األمن الصحي ،األمن
االقتصادي ،األمن الغذايئ .ففي ظل العوملة
واالعتامد املتبادل ال ميكن ألي دولة أن تتجاهل
مرضاً معيناً يف دولة ما وتعتربه أنه خارج نطاق
حدودها الجغرافية .كام أنه معلوم للمتخصصني
أن األوبئة تتكرر يف كل فرتة زمنية وتحدث تأثريا ً
بالغاً عىل األمن الوطني للدول من خالل تهديد
النظام الصحي وإلحاق األذى برعاياها .فالحد من
مرض معني ال يعني نهاية األمراض بل هو إنذار
عىل أن سلسلة األمراض يف استمرار وتواصل،
مام يفرض عىل الدول أن تكون مستعدة لها يف
ظل تخطيط اسرتاتيجي يوسع من دائرة الفكر
االسرتاتيجي ليشمل قضايا غري عسكرية لها تأثري
عىل األمن الوطني.
ولعل أهمية األمن الصحي تكمن يف أن تأثريه
وجودي ،أي أنه قادر عىل أن يبيد أكرب عدد من
الناس أو الحيوانات أو النباتات ويخلق بالتايل
خطر وجودي للحياة .وهذا األمر يتطلب تعاوناً
علمياً كبريا ً بني داريس العلوم االجتامعية والسيام
داريس املجتمعات اإلنسانية واملشاكل االجتامعية
بني أفراد املجتمع وداريس الطب واألدوية .فعامل
االجتامع قادر أن يحدد تأثر الوضع الصحي عىل
االنسان واملجتمع وبالتايل تحذير السلطات من
مغبة الدخول يف إشكاليات كبرية مع األوضاع
الصحية .لذلك فإن فهم األمن الوطني للدولة
يتطلب دراسة الوضع املجتمعي والصحي
للمجتمعات بشكل أكرب بحيث ال تطغى دراسات
األمن الجيوسرتاتيجي عىل دراسة حال الوضع
الداخيل للمجتمعات .فالعامل بحاجة إىل أطباء
يكافحون األمراض وعلامء اجتامع يدرسون التأثري
الصحي عىل املجتمعات .هذه الرشاكة هي التي
البد أن تكون نقطة االنطالق نحو اسرتاتيجية فهم
األمن املجتمعي لعامل ما بعد كوفيد.-19
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دراسات وبحوث

النظام العالمي  .. 2050سيناريو آخر

بالعلم واإلخالص
لألوطان نصنع المستقبل ،وعلى
طريق أوله حلم ووحي وإلهام وآخره واقع وحقيقة مجسدة ،تمضي
ٍ
األمم والشعوب ،تبحث لها عن موطىء قدم ومساحة جغرافية،
تنمو ويتضاعف تأثيرها بعزم رجالها المخلصين ،الذين وهبوا أنفسهم
ألوطانه ،متسلحين بالعلم والمعرفة واإلبداع في كافة المجاالت!
بقلم  /عبد هللا يسرى إعالمي وكاتب
زميل كلية الدفاع الوطني /أكاديمية ناصرالعسكرية العليا

هؤالء يواصلون العمل ليل نهار ،تنام أعينهم
باتساع ،وقد تجد الواحد منهم جالسا يف مكتبه،
شاخصا ببرصه إىل السامء ،يفكر بعمق شديد إىل
حيث رقعة الشطرنج التي تتحرك عليها الدول

واألحداث ،وأمامه كل املعلومات  ..وهو يضع عام 2050م سيكون النظام العاملي وفق
تقديراته ويتحينّ الفرصة إلتخاذ القرار ،،تارة ُمعطيات ،نظاماً متعدد القوى واإلقتصاد هو
لوحده ،وتارات أخرى مع األصدقاء واألشقاء أساس الفاعلية الدولية وميزان القوى آسيو ّي
والتسلسل حسب األقوى :الصني ثم الهند ثم
املخلصني!!
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الواليات املتحدة األمريكية ثم إندونيسيا ثم
الربازيل ثم روسيا ثم املكسيك ثم اليابان ثم أملانيا
فربيطانيا واإلقتصاديات الناشئة  E7تفوق الـ، G7
والتنامي يف القدرات العسكرية الصينية والهندية
سيتواصل فيام سيجعلهام يف املقدمة والتفاعالت
بني مجموعتي بريكس وشانجهاى تتواصل
وتنمو وتعاظم الرشاكات الروسية مع الرشق (2
آسيا_ إفريقيا) وتكتل الطاقة املعروف بAsian
 energy ringوالذي يربط أنظمة الطاقة لكل من
روسيا واليابان وكوريا الجنوبية والصني ومنغوليا
وإستمرار أمناط القوى الشاملة للدولة ،مع تصاعد
دور الـ virtual powerوالـsmart power
وتصاعد التلويح باستخدام الـ  Hard powerيف
صورة املِنح واملساعدات الغذائية وفرض العقوبات
اإلقتصادية وإنحصار النزاعات القومية والطائفية
ونزعات اإلنفصال يف أوروبا والرشق األوسط ،،، ...
كل ماسبق كان السيناريو املتوقع يف ضوء
العديد من الدراسات واألبحاث املستقبلية ،لكن
بعد أزمة  ،Covid_19تُرى هل ستسري األمور
بسالسة نحو هذا السيناريو ! ؟؟
إذا ً ببساطة كان البد من ظهور فريوس كرونا،
لتتوىل جهة أخرى إعادة ترتيب أوراق اللعبة وِفق
مصالحها ،لرتسم مالمح سيناريو آخر لـ  30عاماً
قادمة!!
وتجدر اإلشارة هنا اىل ترصيحات شخصيتني
أمريكيتني ُمؤخرا ً عرب الصحافة أثارت جدال واسعا،،
األوىل لع ّراب السياسة االمريكية “كسينجر” الذي
تكهن بتفكك ال َعقد االجتامعي محليا ودوليا وأن
زعامء العامل يواجهون تحدي إدارة األزمة وبناء
املستقبل يف نفس الوقت ،والتعاون يف تَضّ ميد
جراح اإلقتصاد العاملي وأن أزمة كورونا أعادت
لألذهان أسطورة املدينة املسورة التي يحميها
ُحكام أقوياء بغض النظر عن كونهم صالحني أم
مستبدين!!
أما الشخصية الثانية فهو املفكر والكاتب الكبري
ناعوم تشومسيك الذي قال “ من املتوقع أن
يترصف النظام النيوليربايل العاملي بهمجيّة مفرطة
عرب دول قوية عنيفة إستبدادية” !! وأردف
تشومسيك قائال ”:البد من التعاون الدويل بشأن
كوارث آتية ،بعضها مرتبط بالحرب النووية وأخرى
باالحتباس الحراري الذي بات وشيكاً حدوثه “ !!
وأ َّميا كان ،فانه ومع تعدد التنبؤات مباهو قادم

الدراسات
المستقبلية تشير
إلى إمكانية حدوث
أزمات غذاء في
كثير من البلدان
ولكثير من السلع
االستراتيجية
يف السنوات القليلة املقبلة ،إالّ أنه ومن املؤكد
أن العامل لن يعود كام كان بإنتهاء هذه الجائحة،
وأن كثريا ً من اإلسرتاتيجيات ستتغري وهذا ما
يعكف عليه اآلن كِبار فالسفة السياسة و خرباء
اإلسرتاتيجيات.
السؤال يبقى  ،،أين سنقع نحن
العرب على ُرقعة الشطرنج هذه ؟!
لغة اإلقتصاد ستبقى هي املسيطرة،
فام مدى إمكانية قيام
تكتالت إقتصادية
ناشئة أو قامئة

من إنضواء دول عربية تحتها تكون نُواتها رشاكات
إستثامرية علمية وطب ّية بل وغذائية ومائية أيضا!
وهل سيبقى العامل العريب واقفا عىل َعتبات
مجموعة بريكس أو مجموعة شنجهاي ،أم أن
هناك فرصة مواتية لقيام مجموعة جديدة نُواتها
عربية وتجمع يف طياتها إقتصاديات بازغة
إفريقية أوآسيوية أو التينية؟!!
إن الدراسات املستقبلية الحالية تُشري اىل امكانية
حدوث أزمات غذاء يف كثري من البلدان لكثري
من ِ
السلع اإلسرتاتيجية وهذا ما يَحثّنا عىل قيام
رشاكات إقتصادية يف مجاالت الزراعة بني دولتني
أو أكرث عربيتني بينهام إنسجام وتوافق سيايس،،
مرص مؤهلة بشكل كبري يف لعب دور حيوي يف
هذه الرشاكات ،خاصة بعد تجربتها الناجحة
للصوب الزراعية يف
مؤخرا يف مرشوعها القومي ُ
إتجاهها اإلسرتاتيجي الشاميل الغريب بالقرب من
منطقة الحماّ م وأيضا بعد نجاح مرشوعها يف
اإلستزراع السميك الضخم سواء للهيئة االقتصادية
لقناة السويس أو لجهاز الخدمة الوطنية التابع
للقوات املسلحة املرصية.
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دراسات وبحوث
إن السري يف طريق التكامل اإلقتصادي يُحتِّمه
أشياء كثرية ،فالتحديات التي سيواجهها العامل
العريب كبرية لكنه ميتلك بداخله قدرات هائلة
إي تكتالت اقتصادية أو تكاملية ،فاملعادلة
لنجاح ّ
بسيطة (أرض  +مال  +كفاءات برشية  +إدارة)
موجودة ومتوفرة ولننظر لبعيد حيث ستلعب
املساعدات الغذائية دورا كبريا يف املستقبل
القريب ك Hard Powerيف املساعدات الخارجية
للدول !
ويف محور آخر شديد األهمية هو محور العلم
والفضاء والذي ميثل فرصة لعمل عريب مشرتك أو
رشاكة عربية يف هذا املجال الحيوي واإلسرتاتيجي،،
تأيت دولة اإلمارات العربية املتحدة صاحبــة
رؤيــة واعيــة وطمـــوحــــة ،ت َحقق جزء منها
بالفعل ،تأيت لتلعب دورا ً كبريا ً ورائدا ً بل ومنقذا ً
لألمة العربية كلها ولشعوبها الباحثة عن موطئ
قدم يف هذا الفضاء الضيق مبا َر ُحب!
فهذه الرؤية تتمثل يف منظومة فضاء متكامل :
رحلة للمريخ ،رواد فضاء إماراتيون ،أول مدينة
عىل األرض تُحايك الظروف املناخية عىل الكوكب
األحمر ،أول مجمع عريب لتصنيع األقامر الصناعية
بالكامل ،مركز للفضاء ،وكالة إتحادية لتنظيم
القطاع ،،رؤية طموحة ،تحقق بعضها وال ريب يف
تحقيق الباقي بإذن الله!
وأخريا وليس آخرا ،محور خاص لقيام رشاكات
يف صناعة الدواء واألبحاث الطبية والذي تبدو
الحاجة ُملحة له اآلن قبل الغذ ،والذي يجب
أن تحميه وتُس ِّي ُجه أمنيا ،وتحمي علامئه أجهزة
األمن واملعلومات املعنية يف الدول املتشاركة ألن
القادم يف األوبئة امل ُخلّقة أو املفاجئات البيولوجية
كبرية وهائلة والبد من اليقظة واإلنتباه والتعاون.
وهنا أتذكر عبارة جاءت عىل لسان ميفيستوفيليس
أحد شخصيات العمل املرسحي الشهري “فاوست”
لألديب األملاين الكبري يوهان فولفجينج جوته
حينام قال  ”:تَظن أنك تشق طريقك ..والحقيقة
 ..أنك أنت الذي يَتم دفعه ،،”..وسوف لن ننتظر
ليتم دفعنا لطريق مرسوم و ُممهد ،فاألوطان
ال تُبنى إال بعزم الرجال وتضحية املخلصني من
أبنائها.
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رؤى استراتيجية
بقلم  :د .جون راندال باالرد
مدير كليات أبورتيونيتي
العسكرية
john.ballard@ndc.ac.ae

تبين بوضوح من أزمة
كما ّ
فيروس كورونا المستجد
(كوفيد )19 -الحالية ،تتطلب
االستجابة االستراتيجية ألية أزمة
من القيادات الحكم على الوقت
وآثاره على المدى البعيد .كذلك
البد من إدارة الوقت بصورة
وإال فإن
فعالة أثناء التنفيذ،
ّ
ّ
أفضل االستراتيجيات سينتهي
أمرها بالفشل .ولحسن الحظ
أكد
توجد بعض التقنيات التي تَ ّ
نجاحها والتي تساعد القادة
على تجنيب دولهم أن تقع
فريسة «آلفات الوقت» في
خضم الكارثة.
ّ

"تطبيق االستراتيجية:
إدارة الوقت"
كتب الفيلسوف اليوناين
ثيوفراستوس يف املايض قولته:
«الوقت هو أمثن يشء ميكن أن
ينفقه اإلنسان» .ومع هذا ،فإنه
يصعب كثريا ً من منظور اسرتاتيجي
الحكم عىل الوقت؛ فالوقت عىل
األغلب ال يتغري ،بوصفه عنرصا ً ثابتاً،
بالنسبة إىل جميع املتنافسني .غري أن
الخرباء االسرتاتيجيني يرون أن الدول
خاصة بها،
املختلفة لديها تصورات متف ّردة ّ
ويتجلىّ هذا بشكل أكرث وضوحاً يف وجهات
النظر «الطويلة األمد» عن الوقت ،التي
يحملها الصينيون ،وووجهات النظر «القصرية
األمد» التي يؤمن بها كثري من األمريكيني.
وتحتل الدول األخرى موقعاً ما بني النظرتني.
وبصورة عا ّمة ،فإن اعتامد أفق زمني أطول أثناء
التخطيط (إن كان ميكن إدارته يف التنفيذ) تنتج
عنه اسرتاتيجية أكرث فاعلية.
ومبا أن التهديدات التي متثّلها الكيانات األخرى
(الدول أو الجامعات أو األمراض) ال تتبع
بالرضورة معيارا ً زمنياً ُمتّفَقاً عليه (أياماً أو
أسابيع أو شهورا ً) ،أو ألن بعض التهديدات تخدع
خصومها عن قصد ،بَ ْل وألن بعض التهديدات
جديدة للغاية ،فال يسعنا سوى التكهن بشأن
كيفية تأثري الوقت يف القادة ،فتحليل الوقت
أثناء األزمة أمر صعب للغاية .إننا نتعامل مع
مثل هذه التحديات من خالل افرتاضات ذكية،
وقد قام جميع القادة الوطنيني بافرتاضات حول
الوقت الذي سيستغرقه وصول فريوس كورونا
املستجد إىل سكان دولهم ،والوقت الذي سيؤثر
خالله الفريوس عىل شعب بالدهم وعىل أنظمة
الرعاية الصحية .وقد تبينّ أ ّن بعض االفرتاضات
كانت أكرث دقة من غريها ،وساهمت يف إنقاذ
األرواح؛ فاالفرتاضات الجيدة تس ّد الفجوات يف

املعرفة بشكل دقيق.
هناك نوعان من أفضل املامرسات األخرى
املتعلقة بالوقت :األول ،أنه يجب عىل القادة
التمييز بني األسايس واملهم .ولعل األمر يبدو
واضحاً ،ورمبا سهالً ،عىل الصعيد املفاهيمي ،ولكن
إعالم اآلخرين بشكل منتظم عن املهام األساسية
التي يجب القيام بها ميكن أن يساعد كل فرد،
حتى يف املؤسسات الكربى ،عىل اتخاذ قرارات
أكرث فاعلية .والثاين ،أ ّن أفضل املامرسات يدعو
القادة إىل الرتكيز باستمرار عىل ما تدعو الحاجة
إىل القيام به لتحقيق الهدف االسرتاتيجي ،وليس
االقتصار عىل التفاعل مع قضايا اليوم الحايل
(التي تعترب مشتتات لالنتباه) .وإذا مل يكن
هناك تذكري للرتكيز عىل األهداف االسرتاتيجية،
فإن املؤسسات ميكن أن تغرق تحت تأثري الكم
الهائل من املشاكل اليومية التي تواجهها ،وتخفق
يف تحقيق ما هو أكرث أهمية.
ال يشء ميكن أن يهيئ القادة بشكل كامل
للتعامل مع تعقيدات الوقت يف كل أزمة ،غري
أن هذه التقنيات ميكن – عىل األقل  -أن تسهم
يف تقليل املخاطر املصاحبة التخاذ مثل هذه
القرارات .و أفضل ضامن آخر لصنع القرار أثناء
األزمات يتمثل يف تطوير عقلية إبداعية ومهارات
تحليل نقدي لدى القادة وموظفيهم ،بحيث
تكون االسرتاتيجيات قوية ومرنة ،مع توافر
خيارات للتعامل مع أي عامل زمني .ويجب
أن يتم التعامل مع الوقت دامئاً من خالل
املقاربات التي تتناسب مع الظروف الخاصة
باألزمة الحالية ،ولكن إدارتها بشكل فعال يع ّد
أمرا ً بالغ األهمية بصورة دامئة ،ال سيام بالنسبة
إىل االقتصاد املرتبط عاملياً ،مثل اقتصاد اإلمارات
العربية املتحدة.
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تقنيات

المركبة القتالية  Boomerangتدخل
األسواق العالمية

تعتبر المركبة القتالية  Boomerangأحدث منصة معيارية مدولبة لخدمة القوات ذات المهام
المتعددة والتي ستطورها شركة الصناعات العسكرية ،)Military Industrial Company (VPK
ويتم استخدام هذه المنصة كقاعدة لتطوير حاملة األفراد البرمائية armoured personnel
 )carrier (APCالمدرعة  K-16التي يصل وزنها إلى  22طنا ومركبة المشاة القتالية infantry
 fighting vehicle (IFV) K-17التي يصل وزنها إلى 25طنا.
وتعمل رشكة  Rosoboronexport JSCالتابعة رشكة  ،Rosoboronexport JSCإن “ إطالق الحملة
لرشكة  Rostec State Corporationحاليا عىل التسويقية الخاصة بنسخة املركبة املعدة للتصدير
تسويق املنصة القتالية العاملية  Boomerangيف ميثل أخبارا سارة بالنسبة للرشكة ورشكائها” .وأضاف
األسواق الخارجية .وقال ألكسندر ميكيف ،مدير عام أن “املنصة القتالية جرى تطويرها طبقا ملواصفات

التصميم التي حددتها وزارة الدفاع الروسية
لضامن الحصول عىل قدرات قتالية وعملياتية تلبي
املتطلبات العسكرية الحالية واملستقبلية .وتتمته
املركبة مبواصفات فريدة من حيث بناء أكرب تشكيلة
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متنوعة من املركبات فوق قاعدتها وتكون قادرة
عىل حمل األسلحة واملعدات املختلفة .وقد أبدت
عدة دول يف أفريقيا والرشق األوسط وجنوب رشق
آسيا وكومنولث الدول املستقلة Commonwealth
 )of Independent States (CISبالفعل اهتامما
كبريا باملركبة  Boomerangونتوقع أن تبلغ قيمة
صادرات هذه املركبة مليار دوالر تقريبا يف املستقبل
املنظور.
تصميم رائع وحماية فائقة
كانت وزارة الدفاع الروسية هي الجهة التي تقدمت
بطلب لرشاء مركبة قتالية من طراز Boomerang
تحمل مواصفات جديدة تالئم املتطلبات القتالية
الحديثة .وتوجد مقصورة القيادة يف مقدمة املركبة
عىل اليسار ،فيام يوجد املحرك يف األمام عىل اليمني،
بينام توجد املقصورة القتالية يف املنتصف ومقصورة
الركاب يف الجزء الخلفي من املركبة.
ورغم قدرة املركبة  Boomerangعىل استيعاب 11
فردا إال أنه لديها أيضا مساحة الستيعاب األجهزة
واملعدات ،ليصل الوزن اإلجاميل لل “حقائب”
الزائدة لدى املركبة إىل أكرث من  700كيلوجرامات.
ويستطيع األفراد دخول املركبة والخروج منها عن
طريق فتحات السقف أو عن طريق الباب الخلفي
أو عن طريق املدرج  .rampوتتميز هذه املركبة
بتأمني قاعدة تالئم عددا كبري من املركبات وأنواعا
مختلفة من األسلحة.
وميكن تأمني الحامية الالزمة لهذه املركبة القتالية
املدولبة عن طريق استخدام عدة مستويات من
الحامية التي تشمل التصفيح ونظام  ERAونظام
الحامية الفعالة ونظام نرش السحابة الدخانية
باإلضافة إىل األنظمة األخرى .ويأيت التصفيح والهيكل
ذو الشكل الخاص ليمنحا األفراد حامية تامة ضد
تهديدات األسلحة الصغرية واأللغام والعبوات
الناسفة والشظايا املتطايرة من القذائف.
عالوة عىل ذلك ،توجد بطانات شقفية spall liners
مثبتة عىل األسطح الداخلية لهيكل املركبة .وعندما
تتعرض املركبة املدرعة للرضر تستطيع املركبة
احتواء الخطر بصورة مستقلة متاما ،حتى مع
تعرض دوالبني من دواليبها للتمزق متاما،
وتستطيع املركبة متابعة سريها رغم تعرض
دواليبها للثقوب بسبب طلقات الرصاص.

لألسلحة وأنظمة الصواريخ املوجهة املضادة للدبابات
.ATGM

ويتم تعزيز قدرة املركبة عىل البقاء والصمود يف
ساحة العمليات عن طريق مجموعة من املواصفات
املتعددة مثل دهان التمويه camouflage
ال����دروع المتباع����دة   �Spaced Ar
 paintingونظام عمل سحابة من غاز البريوسول أو
mourذات التقنية العالية
الدخان وأنظمة الحامية ضد النريان ونظام الحامية
ضد التهديدات النووية والبيولوجية والكياموية تتواجد دروع املركبة  Boomerangعىل مسافات
 ..NBC protection systemعالوة عىل ذلك ،متباعدة لتمكني مسؤويل التشغيل من تعديل مستوى
تحتوي املركبة عىل أنظمة خاصة وفنية للحفاظ الحامية تبعا للظروف املصاحبة إلنجاز املهمة،
عىل حياة العنارص القتالية عند ارتطام املركبة بلغم كام ميكن تعديل الرشائح املتحركة removable
أريض .كام ميكن تجهيز املركبة  Boomerangأيضا  sheetsحسب الوضع والظروف .عالوة عىل ذلك،
بأنظمة تشويش  jammersلحامية أفراد الطاقم ضد يتم استخدام التقنيات الحديثة يف جهاز الحامية
العبوات البدائية الناسفة  improvised explosiveمثل استخدام سبائك األملنيوم والخزف األخف وزنا
 )devices (IEDsالتي يتم التحكم فيها عن طريق كدعامة إضافية للرشائح الفوالذية األكرث شيوعا.
جهاز الالسليك.
ويراهن مسؤولو التطوير لدى رشكة الصناعات
ويرى الخرباء أن القدرات القتالية للمركبة العسكرية  VPK LLCعىل قدرة املركبة
 Boomerangتشبه املركبات القتالية املدرعة  Boomerangعىل تحمل إصابة قد تصل حتى إىل
األجنبية ،بل ورمبا تفوقت عليها من حيق القدرة قذيفة املدفعية ،وهم ما مييز املركبة الجديدة عن
عىل إنجاز املهام بفضل قدرتها عىل عبور املوانع حامالت األفراد املدرعة ومركبات املشاة القتالية من
الطبيعية .وتتمتع املركبة مبحرك أكرث قوة وقدر أكرب األجيال السابقة التي تكتفي بحامية أفراد الطاقم
من الحامية بفضل نظام التصفيح القوي وزيادة ضد الرصاص والشظايا فقط ،ولكن تصفيح املركبة
النريانية
القوة
 Boomerangيتفوق عن املوديالت الحالية بنسبة
وا الستخد ا م
 20%من حيث مدة الخدمة واالعتامدية.
ا ملبتكر
مركبة آمنة ومريحة وسهلة
االستخدام
مثة نظام ملكافحة الحرائق لدى املركبة
 Boomerangيساهم يف الحفاظ عىل
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سالمة األفراد نظرا مللء املقصورة املجوقلة بالرغاوي
املأخوذة من األسطوانات املثبتة داخل هيكل املركبة
يف حالة اندالع أي حريق .باإلضافة إىل ذلك ،تساهم
مساند الرأس  head restraintsالتي متتلك زاوية
ميل متغرية يف تأمني جلسة مريحة داخل املركبة.
ومن املفرتض أال يجد أفراد الطاقم أي نوع من
الصعوبة يف استكامل رحلة تقدر مبئات الكيلومرتات
داخل املركبة  Boomerangواال يعانوا من آالم
املفاصل بعد مغادرة مقصورة الركاب .ولضامن
سهولة االستخدام ،ميكن تنفيذ عمليتي الصعود إىل
املركبة والنزول منها أثناء سري املركبة وتتحقق سهولة
النزول بفضل قدرة املدرج عىل االمتداد واستخدامه
كسلم.
تصاميم وتعديالت النموذج
المعد للتصدير

تقنيات

عن التعديالت املدخلة عىل املركبات التي ستخصص
للجيش الرويس ،وذلك من حيث أنظمة االتصاالت
وأنظمة التحكم القتالية اآللية وأنظمة الحامية ضد
املوجات الكهرومغناطيسية وأنظمة الحامية ضد
أسلحة الدمار الشامل  WMDووسائل تقليل الرؤية
داخل ميدان القتال”.
كام أكد  Krasovitskyأيضا أنه لن يطرأ أي تغيري
عىل تصميم املركبات ،قائال “لن يتم إدخال أي تعديل
عىل تصميم املركبة املعدة للتصدير ،ولكن هذا لن
مينعنا من االستجابة ملتطلبات عمالئنا الخارجيني
وتجهيز املركبة باألجهزة واملعدات التي يطلبونها”.
ومن املؤكد أن أحدث حاملة أفراد مدرعة من
طراز  K-16التي تعتمد عىل املركبة Boomerang
ستكون أرخص مبعدل مرة ونصف إىل مرتني من
أقرب منافساتها.

خفة حركة فائقة وغاية في
يؤكد الخرباء أن منوذج املركبات القتالية املعد
السالسة
للتصدير والقائم عىل أحدث املركبات القياسية
املدولبة الروسية من نوع  Boomerangسيختلف تعتمد املركبة القتالية  Boomerangعىل شاسيه
عن النسخة املعدة للجيش الرويس .ورغم هذا ،املنصة القتالية املدولبة الشائعة .وتبعا للتسليح
لن يطرأ أي تغيري عىل النموذج حسب قول ستكون املركبة قادرة عىل االشتباك مع األهداف
 ، Alexander Krasovitskyاملدير التنفيذي املعادية مثل األفراد ومستودعات األسلحة والذخرية
لرشكة الصناعات العسكرية ،الذي قال إن “الرشكة واألهداف املدرعة واألهداف السهلة واألهداف
قد انتهت من اإلجراءات الرسمية املتعلقة بإصدار الجوية املنخفضة الرسعة ،وميكنها تنفيذ كل هذه
الشهادة التسويقية وشهادة النموذج املعد للتصدير املهام من وضع الثبات أو الحركة أو الطفو ليال أو
بالنسبة للمركبات القتالية املعتمدة عىل املركبة نهارا بغض النظر عن األحوال الجوية.
 Boomerangالقياسية” .وأضاف أن “التعديالت وتستخدم املركبة  Boomerangذات الدفع الثامين
التي أدخلت عىل املركبات املعدة للتصدير تختلف نظام تعليق مستقل ومحركا يعمل بالديزل بقوة

 720حصانا قادرا عىل ترشيد استهالك الوقود ،األمر
الذي مينحها قدرا عاليا من خفة الحركة وتأمني
الراحة لركابها .وكمركبة قتالية ،تتميز Boomerang
بقدرة كبرية عىل اجتياز املوانع املختلفة برسعة تزيد
عىل  100كيلومرتا يف الساعة عىل الطريق الرسيع
وملدى يصل إىل  800كيلومرتا عىل أقل تقدير.
واآللية املدرعة  Boomerangمجهزة بونش قادر
عىل رفع أثقال زنة  10أطنان ،األمر الذي يعزز قدرتها
عىل اجتياز املوانع ،إال أن اآلليات الروسية ستتميز
عن شقيقاتها املعدة للتصدير بقدراتها الربمائية التي
متكنها من عبور املوانع املائية حتى يف حالة وجود
أمواج عالية من املستوى الثالث  .Sea State 3وتصل
قدرة اآللية عىل البقاء عىل سطح املاء إىل  12ساعة،
وتصل رسعتها فوق املاء إىل  10كيلومرتات يف الساعة
عىل األقل.
وقد أثبتت اآللية املدرعة  Boomerangيف واقع
األمر قدرتها عىل السري برسعة  105كيلومرتات
يف الساعة أثناء االختبارات عىل الطرق األسفلتية
وبرسعة  92كيلومرتا يف الساعة عىل الطرق الرتابية،
أي أعىل من التقديرات املعلنة ،وهو معدل عال
بالنسبة آللية يزيد وزنها عىل  30طنا وتستطيع
رفع أثقال تعادل عدة أطنان .ورغم أن السري فوق
الطرق الوعرة وغري املمهدة عادة ما يأيت عىل حساب
الرسعة إال أن نظام التعليق املستقل الذي تستخدمه
اآللية املدرعة  Boomerangقادر عىل “ابتالع” كافة
املطبات بطريقة آمنة وسلسة تتيح ميل املركبة
بزاوية  35درجة واجتياز تلك املطبات يف الوضعني
األمامي والعكيس.
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ونجحت املركبة خالل االختبارات يف تسلق جدار
بارتفاع  80سنتيمرتا ،وهو معدل قيايس بالنسبة
ملركبة مدولبة ثقيلة .وعادة ال تستطيع حاملة األفراد
املدرعة اجتياز املوانع الرأسية التي يصل ارتفاعها إىل
نصف مرت.
نظاما التسلح  Epokhaو Kornet

المواصفات الفنية
•عدد أفراد الطاقم3 :
•عدد الركاب8 :
•طول املركبة 8 :أمتار
•عرض املركبة 3 :أمتار
•ارتفاع املركبة 3 :أمتار
•رسعة املركبة 100 :كيلومرتا يف
الساعة عىل الطرق الرسيعة
•املدى 800 :كيلومرتا عىل األقل
•التسليح :مدفع آيل عيار  30ملليمرتا
ومدفع رشاش محوري عيار 7,62
ونظام  Kornetالصاروخي املضاد
للدبابات بصاروخني واملدفع القتايل
 AU-220Mباإلضافة إىل مدفع
رشاش عيار  12,7ملليمرتا.

بشكل وثيق مع وزارة الدفاع من أجل استكامل
التجارب األولية عىل منوذجي حاملة األفراد املدرعة
 K-16ومركبة املشاة القتالية  K-17املعتمدتني عىل
أحدث مركبة مدولبة من نوع  .Boomerangوأكد
 Krasovitskyأن النموذجني أكدا الخصائص الواردة
يف كتيب الخصاص الفنية للمركبات.
وقد بدأت رشكات الصناعات العسكرية يف بناء
منوذج جديد يف مصانع إنتاجها متهيدا إلجراء التجاري
الرسمية يف وقت الحق فيام بدأ مركز الهندسة
العسكرية يف مدينة  Nizhny Novgorodبالفعل يف
تجميع هيكل بالجم الكامل للمركبة القتالية اعتامدا
عىل الهيكل املدرع الجاهز متهيدا إلجراء التجارب
الباليستية وتجارب املقاومة املضادة لأللغام .ومن
املنتظر انتهاء التجارب الرسمية عىل املركبات القتالية
 Boomerangيف عام .2022

تأيت الفئة األساسية من املركبة  Boomerangمجهزة
بالنظام القتايل  Epokhaونظام  Epokhaالصاروخي
املضاد للدبابات .وعادة ما تتسلح حاملة األفراد
املدرعة  K-16مبدفع رشاش عيار  12,7ملليمرتات.
وبالنسبة لنقاط التسلح املثبتة عىل املركبة القتالية
فإن التحكم فيها ميكن أن يكون عن بُعد أو تكون
نقطة تسلح مأهولة مسؤول عنها فرد مسلح مبدفع
رشاش أو مدفع أو بكليهام .وتستطيع املركبة
 Boomerangحمل مدفع آيل عيار  30ملليمرتا
المركبة البرمائية ذات المهام
ومدفع رشاش محوري عيار  7,62ملليمرتا وقادف آيل
المتعددة
للقنابل عيار  30ملليمرتا وقاذفني مزودين بصاروخني
موجهني مضادين للدبابات  ATGMsعىل كل جانب
تستطيع مركبة الدفع الثامين الربمائية ذات املهام
ومدفع رشاش من طراز  Kordعيار  12,7ملليمرتا
املتعددة  Boomerangتنفيذ عدد كبري من املهام
(بالنسبة لحامالت األفراد املدرعة).
ملليمرتا تقوم بعمل القذائف املسرية والقذائف القتالية واملهام األخرى يف وقت السلم مثل ردع
ويحتوي النظام الرقمي الحديث للتحكم يف النريان الخارقة للمدرعات والقذائف املوجهة ذات أي عدوان خارجي محتمل والدفاع عن حدود
لدى املركبة  Boomerangعىل مثبت أسلحة ذي االستخدامات املتعددة .وتسمح تلك الطلقات الدولة ومكافحة الجامعات اإلرهابية .كام ميكنها
مستويني  two-plane weapon stabiliserوجهاز بتوجيه رضبات هجومية قوية ضد املركبات الجوية أيضا مساعدة السكان يف حاالت الكوارث الطبيعية
رؤية إلكرتو – برصي متعدد القنوات مزود مبعني غري املأهولة الصغرية الحجم والطائرات واملروحيات والكوارث األخرى.
مدى  rangefinderليزري مدمج ومحطتي عمل التي تحلق عىل ارتفاعات منخفضة ،كام ميكنها أيضا وباإلضافة إىل دورها كحاملة لألفراد ،تستطيع هذه
آليتني لفرد الرمي والقائد .وتقوم شاشة العرض شن عمليات قتالية ضد اآلليات املدرعة الخفيفة املركبة املتعددة األدوار أن تعمل كحاملة صواريخ
املتعددة الوظائف والحاسب اآليل الباليستي والتحصينات امليدانية املعادية.
مضادة للدبابات وكقاذفة لصواريخ الدفاع الجوي
املتكامل بالتحكم يف األسلحة وإدارة النريان.
وعند تسليح املركبة  Boomerangبهذا املدفع وكسيارة إسعاف مدرعة وكمركبة ملقر القيادة
الجديد تستطيع املركبة إطالق النريان من وضع وكمركبة لتقديم الدعم النرياين وكمركبة حاملة
قدرات المدفع AU-220M
الثبات أو الحركة أو الطفو لشال أو نهارا بغض ملدافع الهاون (املورتر) .عالوة عىل ذلك ،ميكن
المتعدد األهداف
النظر عن األحوال الجوية .وباستثناء دبابات القتال استخدام املركبة القتالية  Boomerangأيضا يف
ميكن للمدفع  ،AU-220Mبعد تحديثه ،أن يعمل الرئييس ،يستطيع املدفع الباليستي عيار  57ملليمرتا عمليات املناورة باستخدام خاصية التحكم عن بُعد
كمدفع آيل (غري مأهول) وكمدفع رشاش لتسليح قصف أي نوع من األهداف داخل ساحة العمليات ،حيث ثبت أن أبعاد اإلنسان اآليل تتمىش متاما مع
مركبات املشاة القتالية واستخدام أجهزة جديدة بينام تتيح خاصية التحكم عن بُعد باستخدام التوجهات العاملية السائدة.
معتمدة عىل املركبات  Armataو  Kurganets-25و اإلنسان اآليل إنجاز عدة مهام قتالية دون أي تدخل وفيام يتعلق بخفة الحركة والرسعة واألمن والقوة
 .Boomerangويتم تثبيت املدفع فوق حامل دائري مبارش من أفراد الطاقم.
النريانية ومفاهيم تنظيم العمل ergonomics
والقيادة السيطرة ،أثبتت املركبة القتالية
دوار ،ويصل مداه النرياين إىل  14,5كيلومرتا مبعدل
التجارب الرسمية األولية
 Boomerangتفوقا واضحا عىل التكنولوجيا
نرياين يبلغ  80طلقة يف الدقيقة الواحدة كحد أقىص،
وهو السالح املخصص للسفن والزوارق ذات اإلزاحة يف شهر ديسمرب املايض ،رصح  Alexanderاملستخدمة يف الجيل السابق .واألمر املؤكد هو أن
 ،Krasovitskyاملدير التنفيذي لرشكة الصناعات هذه املركبة ستساهم بدرجة كبرية يف تعزيز القدرات
املحدودة .small-displacement
وتشمل الذخرية امللقمة  80طلقة موحدة عيار  57العسكرية ،لوكالة “تاس” الروسية بأن الرشكة تعاومن القتالية للعمالء الحاليني واملستقبليني.
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عرض كتاب

"تريندز" يكشف خفايا
وكواليس "اإلخوان
المسلمين"
بقلم:
محمد خلفان الصوافي

فتح مركز «تريندز» للبحوث واالستشارات في
العاصمة اإلماراتية أبوظبي بسلسلة من
اإلصدارات عن حركات اإلسالم السياسي ،نافذة
جديدة تكشف األحداث والوقائع التاريخية التي
أسست جماعة اإلخوان المسلمين مع إضاءات
قل نظيرها في الوطن العربي رغم كثافة
اإلنتاج الفكري في هذا المجال.
وأماط املركز اللثام عن حقائق وخفايا وكواليس
تأسيس جامعة «اإلخوان» ،عرب ثالثة  3دراسات
حديثة بهدف إلقاء الضوء عىل ظاهرة جامعات
اإلسالم السيايس من مختلف األبعاد والسياقات
الداخلية واإلقليمية والدولية.
الدراسة األوىل جاءت بعنوان (جامعة اإلخوان
املسلمني ..ظروف النشأة والتأسيس) ،وتناولت
بالبحث والرصد والتحليل مختلف املقاربات يف
معالجة موضوع الجامعة يف الكتابات األكادميية،
والسياقات التي تحكمت يف نشأتها وتأسيسها
يف مرص ثم أصولها الفكرية-الرتاثية والحديثة
والسامت الشخصية ألبرز قياداتها ،وتبيان أثر
املتغريات مبستوياتها املتعددة يف تشكيل الجامعة.
الدراسة تستحق القراءة ،حيث تكمن أهميتها يف
الكشف عن الطرق التي تتخذها جامعة اإلخوان
يف إقناع فئات واسعة من املجتمعات العربية
اإلسالمية بأفكارها وأيديولوجيتها والوسائل التي
تستخدمها للتغلغل يف النسيج االجتامعي لتلك

املجتمعات ،وطرق تجنيدها وتعبئتها للفئات
االجتامعية املختلفة لخدمة مرشوعها السيايس.
وترمي هذه الدراسة إىل تتبع الطرق التي تنسج
بها جامعة اإلخوان شبكاتها العاملية والتغلغل يف
املجتمعات غري اإلسالمية.
وتخلص الدراسة إىل أن جامعة اإلخوان ،وحركات
اإلسالم السيايس بوجه عام ،تستغل أي أوضاع،
اجتامعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية ،يف
التمدد واالنتشار يف املجتمع ،وتوظفها مبا يخدم
مرشوعها السيايس ،الذي يستهدف الوصول إىل
السلطة ،حتى لو كان ذلك عىل حساب الدولة
الوطنية ،وتدمري مقوماتها الرئيسية.
هيكل «اإلخوان» ومستقبل
الجماعة
بطريقة علمية وسلسة ،تستند إىل زخم البيانات
والتحاليل واألرقام ،تأيت دراسة «تريندز» الثانية
بعنوان «الهيكل التنظيمي لجامعة اإلخوان

هذا الكتاب
اسم الكتاب  :جماعة "اإلخوان
المسلمين"
سنة اإلصدار 2020 :
إعداد :مركز «تريندز » للبحوث واالستشارات

املسلمني :السامت ..األهداف ..املستقبل» ،حيث
تربز األهمية املركزية للبناء التنظيمي بالنسبة
للجامعة ،باعتباره األداة الرئيسية يف ترجمة أفكار
الجامعة ومبادئها عىل أرض الواقع من ناحية،
وتنفيذ مرشوعها السيايس يف الوصول إىل السلطة
والتمكني يف املجتمع من ناحية ثانية.
وتتناول الدراسة تطور الهيكل التنظيمي واإلداري
لجامعة «اإلخوان» من منظور شامل ،يأخذ يف
االعتبار السياق االجتامعي واالقتصادي والسيايس
الذي نشأت فيه ،وكيف انعكس ذلك يف وحداته
اإلدارية ،كام تتطرق إىل السامت العامة لهذا
الهيكل سواء فيام يتعلق باملركزية أو الشخصنة يف
عملية صنع القرار أو فيام يتعلق بسيطرة النزعة
العسكرية وهيمنة اإليديولوجيا وغياب الطابع
الدميقراطي.
وتتتبع الدراسة أهم مراحل تطور الهيكل
التنظيمي واإلداري منذ نشأة الجامعة عام 1928
حتى ما بعد ثورة الثالثني من يونيو  ،2013مع
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توضيح سامت كل مرحلة ،وكيف جاءت تجسيدا ً
لطبيعة العالقة بني جامعة «اإلخوان» والحكومات
املرصية املتعاقبة ،كام تحلل الدراسة طبيعة دور
املرشد العام للجامعة والهيئات التنظيمية املرتبطة
به مبارشة ،وكيف أسهمت السامت الخاصة لكل
مرشد يف تطور بناء الجامعة التنظيمي واإلداري.
وتوصلت الدراسة إىل أنه يف الوقت الذي يبدو
أن الهيكل التنظيمي واإلداري لجامعة «اإلخوان»
يتسم بالطابع املؤسسايت ،فإن طريقة تسيري شؤون
الجامعة تنحو إىل الفردية والشخصية ،وهذا
يعني أن مجلس الشورى الخاص بهذه الجامعة
ليس سوى واجهة أو شكل يستهدف تحسني
صورتها لدى الغرب وإعطاء االنطباع بأنها تؤمن
بالدميقراطية.
«النظام الخاص بجماعة اإلخوان»
استكامالً لسلسلة اإلصدارات عن حركات اإلسالم
السيايس التي يقوم «تريندز» بإعدادها ،تأيت دراسة
املركز الثالثة بعنوان« :النظام الخاص بجامعة
اإلخوان املسلمني» ،حيث تتناول الروافد الفكرية
التي تقف وراء نشأة النظام الخاص ،والسياق
الداخيل والخارجي ،الذي وظفته الجامعة يف تربير
تأسيس هذا النظام ،الذي يعد من أهم أدوات
تنفيذ مرشوعها السيايس للوصول إىل السلطة.
وتخلص الدراسة القيمة إىل نحو  22نتيجة مهمة
كان أبرزها أن النظام الخاص للجامعة ميثل الذراع
العسكري لجامعة اإلخوان املسلمني التي اعتمدت
عىل مفهوم «البيعة» كثقافة تنظيمية ،وسياسية،
وعسكرية محورية لدميومة الوالء وتعزيز القوة
واالستعداد ملواجهة التحديات ،وتحقيق
األهداف التنظيمية واالسرتاتيجية
التي من أجلها تشكل ،واملتمثلة
يف الحاكمية اإلسالمية التي
كانت أداة الجامعة يف
مواجهة خصومها
ا لسيا سيني

من خالل التورط يف العديد من أعامل العنف التي
استهدفت شخصيات سياسية وقيادات أمنية يف
أربعينيات القرن املايض وخمسينياته.
وتشري الدراسة إىل أن أهداف نظام اإلخوان
الخاص يف مرص تتقارب مع أهداف الحرس الثوري
اإليراين ،حيث يؤمنان باستخدام القوة والعنف
وأي وسيلة أخرى متكنهام من تحقيق أهدافهام،
كام ينطلقان من عقيدة دينية تستهدف العمل
عىل تغيري النظم والسيطرة عىل الحكومات ،وصوالً
إىل تشكيل الحكومة اإلخوانية العاملية.
وخلصت الدراسة أيضاً إىل أنه بالرغم من إعالن
جامعة اإلخوان حل النظام الخاص والتخيل
عن العنف ،فإن هذا النظام الرسي
كفكرة وحركة ال يزال قامئاً وميارس
مهامه األخرى غري العسكرية يف
مجاالت االقتصاد ،والسياسة ،واإلعالم،
والحشد ،والتخطيط من خالل اللجان
الرسية التي تخطط للحفاظ عىل كيان الجامعة
بعد ثورة الثالثني من يونيو .2013
تؤكد نتائج وتوصيات سلسلة دراسات «تريندز»
الثالثة ،أن التفكري خارج الصندوق
هي السمة التي متيز دراسات
هذا املركز ،فقد كشفت
تلك الدراسات يف
وقــت قصـري

عن أوجه خفية للجامعة ،عجزت عن كشفها أكرب
الكتب واملجلدات ،ولعل نجاح فريق «تريندز» يف
هذا املجال يأيت من منطلق الجدية والعمل
الدؤوب تحت شعار «استرشاف
املستقبل باملعرفة».
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العدد
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العدد 581

األخبار
استراحة العدد

إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

صيام ست
من شوال
إن عظمة السنن النبوية أن تشتمل عىل مضاعفة
األجر والثواب للمسلم يف كثري من العبادات السهلة يف
األداء العظيمة غي الثواب واألجر.
ومن ذلك س ّنة صيام ستة أيام من شوال بعد إمتام
صيام رمضان حيث جعلها الله لنا تعادل ثواب صيام
سنة كاملة كام برشنا بذلك النبي َص ىَّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه

المسجد الكبير
في عاصمة
الجزائر
هو معلم إسالمي حضاري ضارب يف القدم يف عاصمة
الجزائر فهو أقدم املساجد املعروفة يف الجزائر حيث بني
منذ أكرث من  900سنة يف زمن الدولة املرابطية يف الغرب
اإلسالمي عام  490للهجرة النبوية الرشيفة.
وموقع املسجد يف املنطقة التاريخية من العاصمة الجزائر
حيث كانت هذه املنطقة مركز املدينة ورشيان الحياة يف
هذه املدينة العريقة.

َو َسلَّم عن أيب أيوب ريض الله عنه أن رسول الله َص ىَّل
اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّم قال  “ :من صام رمضان وأتبعه ستا

من شوال كان كصيام الدهر  “ .رواه مسلم وأبو داود
والرتمذي والنسايئ وابن ماجه.
وذلك ان الحسنة تتضاعف إىل عرش حسنات ،فيعادل
شهر ومضان عرشة أشهر وتعدل ستة أيام شهرين
وبذلك تكتمل السنة كاملة يف الثواب وهذا معنى
صيام الدهر يعني صيام العام كامال.
ويجوز صيام ستة أيام من شوال متصلة أو متفرقة فال
حرج يف ذلك .
ويجوز االبتداء بصومها بعد أول أيام عيد الفطر املبارك
حيث ال يجوز صيام يوم العيد ألنه يوم ضيافة الرحمن.

وقد أمر ببناء هذا املسجد السلطان املرابطي يوسف بن
تاشفني عام  490للهجرة زمن الدولة املرابطية حيث أثبت
ذلك من خالل نقش معامري مثبت عىل املنرب يف املسجد.
ثم بنيت منارة املسجد يف عهد الحق زمن السلطان الزياين
أبو تاشفني سلطان تلمسان.
وقد متيز هذا املسجد بالبناء الضخم والرونق البهي حيث
اتخذت املصىل الشكل املستطيل واستعملت األقواس يف
ناء الجدران واستعمل يف بناءه القرميد األحمر واستعملت
الزخارف البديعة التي عكست جاملية التصميم والبناء

واملبادرة إىل صيام الست من شوال
أفضل وذلك اغتناما للثواب وحرصاً
عىل األجر وخشية من طروء الشواغل
التي قد تكون سببا يف فوات األجر
العظيم يف صيام هذه اليام املباركة .
وال بأس أن يتعاون األفراد يف األرسة الواحدة
فيصوموها معاً ألن ذمل من باب التعاون عىل الرب
والتقوى أسأل الله تعاىل أن يعيد عىل دولة اإلمارات
العربية املتحدة هذه االيام املباركة أعواماً عديدة
وأزمنة مديدة ويتقبل من الجميع صالح األعامل فهو
ويل ذلك والقادر عليه وأن يرفع هذا الوباء عن بالدنا
وعن جميع بلدان املسلمني وعن العام أجمعني .

يشتمل املسجد عىل بوابتني رئيستني للدخول إىل املسجد
من الجهة األمامية ويوجد بابان صغريان آخران يف الجهة
القبلة .وقد كانت البواب يف األصل ستة أبواب ثم بعد
الرتميم وإعادة البناء اقترص عىل هذه البواب األربعة .وقد
زاد السلطان أبو الحسن املريني يف عامرة هذا املسجد
واستعمل الخشب الفاخر يف صنع األبواب ومصاريعها
ويتميز فناء الجامع باالتساع حيث يبلغ طوله  20,80م
و عرضه 10,80م وقد بنيت فيه قبتان تظالن ميضاءتني
للوضوء .
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من الذاكرة
يونيو

1980

العدد - 107 :يونيو 1980

زايـــــد

يزور الوجن ويشيد بمدارس
الثقافة العسكرية

قام سمو الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان رئيس الدولة القائد األعلى
للقوات المسلحة بجولة شاملة في
منطقة الوجن التي تقع جنوبي مدينة
العين ،تفقد خاللها جميع االنجازات
والمشاريع التي تحققت بهدف
تنمية هذه المنطقة الصحراوية في
كل المجاالت التعليمية والزراعية
والعمرانية ،انطالقا من االهتمام
البالغ والحرص الكبير الذي يوليه
سمو رئيس الدولة لرعاية المواطنين
والتعرف على احتياجاتهم وتأمين
متطلباتهم ،من خالل توفير كل

من ذاكرة
عد�سة
درع الوطن

األولوية لبناء
اإلنسانورعاية الطفرةالتي
نشهدها من أجل
المواطن
الخدمات الالزمة لهم ،في مواقع
توطينهم في البادية .شرع سموه
فور وصوله بزيارة مدرسة الوجن
العسكرية يرافقه سمو الشيخ طحنون
بن محمد وعدد من المسؤولين
في المنطقة الشرقية ولفيف من
الجمهور حيث تفقد سموه سير
الدراسة في المرحلتين االبتدائية
واإلعدادية والتقى بأبنائه الطلبة
في فصولهم الدراسية وحثهم

سمو الشيخ خليفة وسمو الشيخ
سلطان يشهدان المباراة النهائية
لكرة القدم « المهرجان الرياضي
العسكري» باستاد آل نهيان بنادي
اإلمارات.
وقد قام سمو الشيخ خليفة
بتسليم الجوائز على الفرق
الفائزة في بطوالت المهرجان
السنوي السادس والتي اشترك
فيها حوالي  5آالف العب يمثلون
 21وحدة عسكرية اشتركت في
بطوالت المهرجان التسع.

على اإلستزادة من نبع المعرفة
وأستمع إلى شرح كامل من أعضاء
هيئة التدريس عن مستوى التحصيل
العلمي ألبنائه هناك ،وقدم الطالب
عروضا رياضية شيقة تمثل مدى
التطور الذي آلت إليه مديرية الثقافة
العسكرية على كافة المستويات
والتطبيقية واألنشطة
النظرية
العملية ،وبخاصة التدريبات الرياضية
بكافة أنواعها  ،وكذلك المسابقات
الثقافية التي عكست المستوى الجيد
في االستيعاب الثقافي واألنشطة
الذهنية والبدنية معاً .

التمريض فن وعلم ومهارة
يعتبر علم التمريض من أهم العلوم
التي تدرس وهو ضروري لكل أمة
تسعى إلى بلوغ الحضارة والرقي
واإلزدهار واإلعتناء بالصحة العامة
والوقاية من األمراض واألوبئة
وسالمة العقول واألبدان ،وأصبحت
مهنة الطب والتمريض في أيامنا
الحاضرة تقوم على أسس علمية
قوية متينة تجنب المرضى واألصحاء
األخطاد العديدة التي كانت ترتكب
في السابق.
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