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إن التأييد الدويل الكبري لهذا االتفاق من جانب األمم املتحدة واالتحاد األورويب 

لدولة  السيايس  التأثري  بقوة  اعرتافاً  يعد  شك  ال  هو  الدولية  القوى  من  والعديد 

اإلمارات، كام يعكس يف الوقت ذاته التقدير الكبري للجهود واملبادرات التي تبذلها قيادتها 

الرشيدة من أجل بناء السالم يف منطقة الرشق األوسط. كام أن هذا االتفاق هو تعبري عن الحكمة التي 

متيز تعامل اإلمارات مع القضايا املصريية التي تهم العاملني العريب واإلسالمي، حيث تم التوصل إليه 

بعد قراءة دقيقة للتطورات التي تشهدها املنطقة والعامل من حولنا، وبعد قناعة راسخة بأن السالم 

األمن  من  جديدة  ملرحلة  والتأسيس  املنطقة،  تشهدها  التي  واألزمات  الرصاعات  إلنهاء  الطريق  هو 

واالستقرار والتنمية والرفاه. 

ملختلف  إرسائيل  رفض  حقيقة  االعتبار  يف  األخذ  تم  ما  إذا  تتضح  الدبلومايس  اإلنجاز  هذا  قيمة  إن 

الدعاوى واملبادرات التي تطالبها بالتخيل عن «خطة الضم»، وإرصارها عىل امليض قدما يف تنفيذها 

لكنها استجابت يف نهاية املطاف إىل صوت السالم الذي أطلقته اإلمارات، ألنها تدرك أنها طرف فاعل 

اإلقليمي  الصعيدين  بالقبول واملصداقية عىل  املنطقة، وتحظى مبادراتها  السالم يف  ومؤثر يف صناعة 

والدويل، وتستطيع بالفعل تحريك املياه الراكدة يف هذا امللف املعقد واملتشابك. لقد جاء هذا االتفاق 

يف توقيت بالغ الدقة كانت فيه املنطقة عىل وشك االنفجار إذا نفذت إرسائيل «خطة الضم»، بدليل أن 

األمم املتحدة واالتحاد األورويب والعديد من القوى الدولية حذرت خالل األشهر املاضية من أن هذه 

الخطة ستؤدي إىل موجة من العنف وموت خطة السالم القامئة عىل حل الدولتني والتي تم التفاوض 

بشأنها لعدة عقود، لهذا فإن أهمية الخطوة التي اتخذتها اإلمارات إمنا تكمن يف كونها متهد الطريق 

لبناء سالم حقيقي قابل للحياة واالستدامة، تنعم جميع شعوب املنطقة بثامره اإليجابية يف املستقبل.

الحياة إىل عملية سالم الرشق  اإلماراتية أعادت  املبادرة  التاريخ بأحرف من نور كيف أن  وسيسجل 

اآلونة  يف  الدويل  املجتمع  اهتاممات  عن  تراجعت  قد  كانت  أن  بعد  الطبيعي  مسارها  إىل  األوسط 

األخرية، خاصة أن رؤية اإلمارات لعملية السالم تحظى بقبول املجتمع الدويل، ألنها ترتكز عىل حق 

شعوب املنطقة يف األمن واالستقرار واالزدهار، وتعزز من قيم التسامح والتعايش وقبول اآلخر، ولهذا 

حرصت أن يتضمن االتفاق مع إرسائيل والواليات املتحدة التأكيد عىل نقطة جوهرية، وهي أن األماكن 

املقدسة يف القدس ينبغي أن تظل مفتوحة أمام املصلني من جميع األديان، لتقطع بذلك الطريق عىل 

الدينية،  الرصاعات  نريان  إذكاء  إىل  تزال،  وما  طاملا سعت،  التي  املنطقة  يف  والتعصب  التطرف  قوى 

واالنطالق منها يف تأجيج خطاب الكراهية والتحريض عىل العنف، وبالشكل الذي يضع املنطقة عىل 

حافة بركان قابل لالنفجار يف أي لحظة. 

تؤكد خربة السنوات املاضية أن القرارات الشجاعة ال يأخذها إال القادة االستثنائيون الذين ميتلكون 

الشيخ محمد بن زايد آل  السمو  الواقع واسترشاف املستقبل، ولهذا فإن صاحب  القدرة عىل قراءة 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، يعد منوذجاً لهؤالء القادة، 

ليس فقط ألنه ميتلك رؤية عميقة وفهم متكامل لتطورات املشهدين اإلقليمي والدويل، وإمنا أيضاً، 

ألنه صاحب مواقف مشهودة يف الحفاظ عىل مقتضيات األمن القومي العريب، والدفاع عن قضايا أمته 

إقامة  بني  يربط  الذي  االتفاق  فإن هذا  لهذا  الفلسطينية،  القضية  مقدمتها  واإلسالمية، ويف  العربية 

اإلمارات عالقات مبارشة مع إرسائيل وبني تخيل األخرية عن خطة «الضم» واالنخراط يف عملية السالم 

هو يف حقيقته انحياز ملصالح الشعب الفلسطيني، واالنتصار لقضيته العادلة، وهو يف الوقت نفسه 

قرار سيادي ال نقبل التدخل فيه.

-

« »

.

....



14

12
6

1971

1441  2020  584  49 -

  :" " 
     

  

« »

..

   
   

  14  
  

Tempest
  K2 Black Panther

584

.

.
.

.

/

/

/

/

IFC
59

NAVDEX
IDEX

.

.

.

11

27

43

47



48
34

:" "     “ ”

« »
..

68K2 Black Panther

60

54

24



65842020

14

2021 – 2020 “ ”

.

14

مختلف  يف  الوطنية  بالخدمة  امللتحقون  وتوافد 

من   14 الـ  الدفعة  الستقبال  املخصصة  املراكز 

العني  تدريب  معسكر  وهي  الوطنية  الخدمة 

الصباح  منذ  واملنامة  وليوا  لحمه  سيح  ومعسكر 

الدورة  يف  تسجيلهم  تم  حيث  كبرية،  بأعداد 

وتسليمهم متطلبات املجندين من مالبس وعهدة 

خاصة بهم وتعريفهم باملعسكر والنظام الداخيل. 

املدربني  قبل  من  محارضات  املجندون  وتلقى 

إقبال  ظهر  حيث  التدريبية،  الدورة  افتتاح  قبل 

كبري وحامس من الطلبة وثقة لاللتحاق بالخدمة 

الثانوية  خريجي  التحاق  أن  باعتبار  الوطنية 

زيادة  يف  يسهم  الوطنية  الخدمة  بربنامج  العامة 

ويجعلهم  والفكري،  والثقايف  الوطني  مخزونهم 

أكرث قوة وكفاءة وثقة بالنفس، لشق طريقهم نحو 

مستقبل درايس ووظيفي ناجح. وكان املجندون قد 

بالدورة  التحاقهم  قبل  فحوصات  خضعوا إلجراء 

للحفاظ عليهم 

وحاميتهم من جائحة ”كوفيد- 19“ تحت إرشاف 

الذين  ”صحة“  العسكري ورشكة  زايد  مستشفى 

وفقاً  لهم  الصحية  الرعاية  تقديم  عىل  حرصوا 

فرتة  خالل  املجندون  وسيخضع  املعايري.  ألعىل 

التدريب إىل برنامج تدريبي متكامل تم تطويره 

يؤكد حرص  العاملية مام  املامرسات  وفقا ألفضل 

االرتقاء  عىل  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة 

: :
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باملنظومة التدريبية للربنامج وتطويرها وتعزيزها 

األهداف  تحقيق  لضامن  املستوى  عالية  مبناهج 

االسرتاتيجية املنشودة منه.

بن  أحمد  الشيخ  طيار  الركن  اللواء  وأعرب 

الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  نهيان  آل  طحنون 

وهم  الوطن  أبناء  برؤية  فخره  عن  واالحتياطية 

..مؤكدا  وطنهم  لخدمة  لاللتحاق  يتوافدون 

أهمية هذه املرحلة من حياتهم ودورها الرئييس 

يف بناء وترسيخ القيم النبيلة يف نفوسهم وتعزيز 

قدراتهم العسكرية. ولفت إىل أن برنامج الخدمة 

الرؤية  مع  متوامئاً  جاء  واالحتياطية  الوطنية 

عىل  تنص  والتي   2021 اإلمارات  لدولة  الوطنية 

أنه ”يف ظل اتحاد قوي وآمن، سيخطو اإلماراتيون 

واإلبداع،  باملعرفة  متسلحني  وطموح،  بثقة 

متالحم  مجتمع  يف  منيع،  تنافيس  اقتصاد  لبناء 

متمسك بهويته، ينعم بأفضل مستويات العيش، 

أخذ  تم  بأنه  ونوه  مستدامة».  معطاء  بيئة  يف 

حيث  االعتبار  بعني  واألولويات  املبادئ  هذه 

كبري  بشكل  يدعم  الوطنية  الخدمة  برنامج  إن 

الجوانب  كافة  يف  االسرتاتيجية  األهداف  تحقيق 

وال  واالقتصادية،  واالجتامعية  واألمنية  الوطنية 

يتضمن  بل  األهداف  هذه  عىل  فقط  ينحرص 

توفره  ملا  املواطن،  للفرد  الشخيص  الجانب  أيضاً 

وتعزيز  للمهارات  صقل  من  الوطنية  الخدمة 

الفرد ومتكني  قدرات  واستكشاف  بالنفس،  للثقة 

لبناء مستقبل  األمثل  الطريق  إيجاد  األجيال من 

واعد ينتفع بثامره الفرد واملجتمع والوطن بشكل 

تعزيز  يف  يساهم  الربنامج  أن  إىل  وأشار  عام. 

قيم  ترسيخ  عرب  الوطنية  واملسؤولية  الوحدة 

تقوية  والتضحية، كام يساهم يف  الوالء واالنتامء 

عىل  إيجايب  بشكل  ويؤثر  االجتامعية  الروابط 

اللياقة البدنية والصحة العامة لألفراد ويساهم يف 

تنمية العنرص البرشي وإعداد قادة متميزين من 

عىل  املجندين  أن حرص  وأكد  املواطنة.  الكوادر 

الصورة  يعكس  التدريبية  باملعسكرات  االلتحاق 

واالنضباط  االلتزام  يف  اإلمارايت  للجندي  املرشفة 

ولفت  املسؤولية.  وتحمل  واألخالق  واألمانة 

رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية إىل أنه 

الخاصة بفريوس  االجراءات االحرتازية  مع  متاشياً 

الوطنية  الخدمة  هيئة  قامت   “19 ”كوفيد- 

:
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التباعد  إجراء  تطبيق  عىل  بالتأكيد  واالحتياطية 

االجتامعي أثناء التدريبات ويف القاعات والغرف، 

باإلضافة  واألجهزة  واألدوات  املنتسبني  وتعقيم 

إلجراء فحص ” كوفيد- 19». 

وسريكز برنامج الخدمة الوطنية يف املرحلة األوىل 

املدنية  الصبغة  من  املجندين  تحويل  عىل  منه 

التدريبات  خالل  من  العسكرية  الصبغة  إىل 

وتعويدهم  السالح  واستخدام  وحمل  العسكرية 

لياقتهم  مستوى  وتعزيز  العسكري  الضبط  عىل 

البدنية وترسيخ القيم الوطنية يف نفوسهم وصقل 

وتطوير مهاراتهم القيادية 

بعد ذلك مرحلة  لتبدأ 

التدريـب التخصيص 

يتـــــم  والتــــي 

فيها  التدريـب 

القوات  تخدم  محددة  وتخصصات  مهن  عىل 

املسلحة ليتـــــم توزيعهــم بعــد التخصص عىل 

وبصورة  ليامرسوا  املسلحـة  القــــوات  وحدات 

فعليــة هــذه املهن والتخصصات بحرفية عالية 

القوات  العاملني يف  إخوانهم  مع  إىل جنب  جنباً 

من  العـديد  جانب  إىل  املسلحة، 

املحاضــــرات التي سيتلقونهـا 

عىل أيدي مدربني متخصصني 

بهــدف تعـزيــز القيـــم 

والوطنيـــة  اإلسالميــة 

وتعــزز لديهـم قيـم 

الـــوالء واالنتمــاء 

للوطن والقيادة. 

وأعــرب املنتســبون عـن 

وفخــرهـــم  ســـــعادتهــم 

الوطنيـة  خـدمتهــــم  ببــــدء 

..مشريين إىل حرصهم ومنذ فرتة عىل أن يكونوا 

الدورة،  هذه  الجتياز  ومستعـدين  جـاهــزين 

ذلك،  عىل  الشـباب  يحفــزون  مـا  دامئـاً  وهم 

ألنه رشف لكل أبناء الوطن أن يشاركوا يف العرس 

الوطني يف االنتساب للخدمة الوطنية. وأكدوا أن 

الوطن  عن حب  للتعبري  فرصة  الوطنية  الخدمة 

بناء  يف  جهداً  يدخروا  مل  الذين  لقادته  واالمتنان 

االستعداد  عن  معربني  بالبنان،  إليها  يشار  دولة 

تظل  أن  أجل  من  ميلكون  ما  بأغىل  للتضحية 

اإلمارات واحة األمن واألمان، وتبقى راية الوطن 

عاليـــة خفـاقــة. 

وأكـد محمـد عبدالله محمد البدواوي يف معسكر 

العني أن الخدمة الوطنية فرصة للتعبري عن حب 

الوطن واالمتنان لقادته الذين مل يدخروا جهداً يف 

بناء دولة يشار إليها بالبنان، معرباً عن االستعداد 

تظل  أن  أجل  من  منلك،  ما  بأغىل  للتضحية 

اإلمارات واحة األمن واألمان، وتبقى راية الوطن 

عالية خفاقة. 

:



9

وقال صالح وليد الشحي أشعر بالسعادة والفخر 

لنيل  املنضمني  البالد  أبناء  بني  من  واحد  بأنني 

عرش  الرابعة  دفعتها  يف  الوطنية  الخدمة  رشف 

فرتة  إن  له  قال  أصدقائه  احد  أن  إىل  ..مشرياً 

التدريب األوىل لن تنىس يف حياته، حيث تتعلم 

النبيلة  والعادات  القيم  من  والكثري  الكثري  فيها 

فتعلمك  املجندين  حياة  يف  املدربون  يغرسها 

االنضباط واملداومة عىل الصالة يف جامعة وتنظيم 

شخصية  بصورة  األرسة  وترتيب  واملرشب  املأكل 

وغريها العديد من السلوكيات التي كان الغالبية 

ال يقوم بها يف الحياة املدنية السابقة. 

ومن جانبه قال سلطان محمد الخرض الذي جاء 

نوره  وامه  الخرض  والده محمد  مع  ابوظبي  من 

ونحميه  نجله  أن  يستحق  الوطن  إن  يوسف 

بأرواحنا ونقدم له كل ما منلك، فقد بذل القادة 

املؤسسون الجهد والعرق لتحقيق نهضة الوطن، 

ولذلك علينا صون مكتسباته وحاميتها، مشرياً إىل 

أن خدمة الوطن واملحافظة عليه مسؤولية جميع 

وطنية  مسؤولية  الوطنية  الخدمة  وإن  أبنائه، 

يشعر بها الجميع ألنها يف ابسط معانيها حامية 

محمد  عمر  عبدالله  وقال  الوطن.  إلنجازات 

بأن حيايت  ”اشعر  املنامة:  من معسكر  البدواوي 

سوف تتغري بصورة كبرية لألفضل من حيث النظام 

واالنضباط وتحمل املسؤولية والحياة الهادفة ويف 

مقدمتها تأصيل حب الوطن يف نفوس أبنائه».

ورسورهم  سعادتهم  عن  األمور  أولياء  وعرب   

بإحضار أبنائهم لاللتحاق بالخدمة الوطنية عالوة 

عىل متابعتهم أثناء فرتة املعسكر، وكشفت صورة 

لالستجابة  وأبنائهم  املواطنني  جانب  من  التفاعل 

أن  واالحتياطية،  الوطنية  بالخدمة  الوطن  لنداء 

واملستعدين  لها،  املحبني  بأبنائها  قوية  اإلمارات 

عنها،  الدفاع  يف  ونفيس  غاٍل  بكل  للتضحية 

الرشيدة،  لقيادتهم  مواطنيها  بوالء  وشامخة 

الوطن وأمنه  القيادة تضع مصلحة  بأن  وإميانهم 

عىل  دامئاً  وتعمل  أولوياتها،  قمة  يف  واستقراره 

التنموية،  ومكتسباته  استقراره  عىل  الحفاظ 

وتعبئة قدراته املادية والبرشية من أجل أن تظل 

عىل  ومتوهجة  ورائدة،  مصانة  التنموية  تجربته 

الذي  الحامدي  يوسف  االمر  ويل  وقال  الدوام. 

حرض مع ابنه محمد: ”إنني أشعر بسعادة غامرة 

وأنا أودع ابني الذي سيميض اياما يف تأدية واجب 

ابنه يشعر بحامس  أن  الوطنية“، مضيفاً  الخدمة 

وطنه،  خدمة  يف  الواجب  نداء  يلبي  وهو  غامر 

مؤكداً أن الخدمة الوطنية تعترب فرصة مثينة أمام 

شباب الوطن لتعزيز الكثري من املهارات املوجودة 

عليها  يحصلون  التي  الخربات  خالل  من  لديهم 

بطاعة  ابنه  ”أوىص  وأضاف:  التجنيد.  فرتة  طوال 

األوامر وااللتزام مبا يكلف به من قبل مدربيه». 

وأكد ويل االمر أحمد عبدالواحد الشحي أن هذه 

ابنه  ذاكرة  يف  محفورة  ستظل  التاريخية  اللحظة 

تعترب  الوطنية  الخدمة  أن  مضيفاً  الحياة،  مدى 

مدرسة يف ترسيخ قيم الوالء للوطن واالنتامء له. 

وأوضح ويل األمر اسامعيل حسني محمد البلويش 

الذي جاء يوصل ابنه محمد إن الخدمة الوطنية 

فهي  تعوض  ال  فرصة  الجديد  الجيل  ستعطي 

التي  التحديات  أمام  صالبة  أكرث  تجعلهم  تجربة 

ستواجههم يف حياتهم، إن كانت يف املجال املهني 

سعيد  نارص  الوالد  وقال  وغريه.  االجتامعي  أو 

االحبايب الذي جاء مع ابنه جابر ومع اخيه حمد: 

”اشعر بالتفاؤل وسعيد وقد لبى ابنايئ نداء الوطن 

حامسا  اظهرا  وقد   14 التأسيسية  الدورة  ضمن 

االختبار  هي  الوطنية  الخدمة  ان  باعتبار  عاليا، 

الحقيقي  واملضامر  الرجال،  معادن  يظهر  الذي 

إلثبات صدق الوالء وقوة االنتامء اىل الوطن

:
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وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  استقبل 

الدفاع  بوزارة  مكتبه  يف  الدفاع  لشؤون  الدولة 

سنغافورة  جمهورية  سفري  أرفاسواين  كامل  سعادة 

مطر  سعادة  بحضور  املرافق،  والوفد  الدولة  لدى 

معاليه  ورحب  الدفاع.  وزارة  وكيل  الظاهري  سامل 

بالسفري السنغافوري وهنأه مبناسبة استالم مهام عمله 

اإلقامة.  وطيب  والنجاح  التوفيق  له  ومتنى  الجديد 

فريوس  جائحة  مستجدات  الجانبان  استعرض  كام 

كورونا املستجد ” كوفيد - 19» واإلجراءات االحرتازية 

والوقائية يف البلدين، وتدابري العمل املشرتك ملواجهة 

املحرييب  فرج  عبدالله  بحري  الركن  العميد  شهد 

نائب قائد القوات البحرية تخريج عدد من الدورات 

التخصصية للضباط وضباط الصف يف معهد القوات 

املسلحة.  القوات  ضباط  من  عدد  بحضور  البحرية 

آيات  من  عطرة  بتالوة  االحتفال  فعاليات  وبدأت 

الذكر الحكيم ألقى بعدها قائد معهد القوات البحرية 

كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور .. مؤكداً أن 

إن التدريب بكافة عنارصه  يعترب من الركائز الهامة 

واألساسية يف إعداد وتهيئة القوات الستخدام األسلحة 

وهو  عالية  بكفاءة  واملتطورة  الحديثة  واملعدات 

ميثل أحد الركائز األساسية للكفاءة القتالية لوحدات 

القوات البحرية. 

وأشار اىل إن معهد القوات البحرية يضع يف أولوياته 

مناهج  وتحديث  التدريب  أساليب  أفضل  إدخال 

الدورات باستمرار ملواكبة التطور الهائل يف األسلحة 

واملعدات حتى نصل بخريجي الدورات إىل املستوى 

الذي يؤهلهم ملواجهة كافة التحديات يف ظل ظروف 

الدورات  باجتياز  الخريجني  وهنأ   . املعقدة  القتال 

لهذه  اجتيازكم  عىل  أهنئكم  لهم  وقال  بنجاح، 

الدورات وأثني عىل جهودكم وانضباطكم والذي كان 

التدريب، ويف  محل تقدير من قيادة املعهد وهيئة 

ختام االحتفال قام نائب قائد القوات البحرية بتوزيع 

الجوائز والشهادات عىل املتفوقني والخريجني

انتشاره. وجرى  للحد من  تداعيات  أو  تطورات  أي 

التي  والصداقة  التعاون  عالقات  بحث  اللقاء  خالل 

وجمهورية  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تربط 

سنغافورة وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم املصالح 

املشرتكة، وتبادال وجهات النظر حول عدد من القضايا 

اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك.

أحمد  بن  محمد  معايل  أجرى  أخرى  جهة  ومن 

هاتفياً  اتصاالً  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير  البواردي 

عىل  تركز  غانتس  بيني  اإلرسائييل  الدفاع  وزير  مع 

عن  وأعربا  اإلرسائيلية  اإلماراتية  السالم  معاهدة 

السالم  فرص  ستعزز  املعاهدة  هذه  أن  قناعتهام 

واالستقرار يف املنطقة و متثل خطوة إيجابية يف هذا 

االتجاه متطلعني إيل تعزيز قنوات التواصل وتأسيس 

للبلدين  بالخري  يعود  ملا  راسخة  ثنائية  عالقات 

واملنطقة.
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يف  األسايس  املحرك  هي  زالت  ما  املسألة  هذه 

عالقة البلدين ببعضهام البعض، وتطفوا عىل السطح 

بشكل متجدد بني فرتة وأخرى كام حدث مؤخراً يف 

البلدين  قوات  تواجهت  عندما  املايض  يونيو  شهر 

العسكرية املرابطة عىل الحدود بينهام يف الهماليا.

لذلك ليس من املستغرب أبداً أن تكون منطقة الخليج 

العريب ساحة منافسة بني هذين الخصمني. فكالهام 

له مصالح اسرتاتيجية قوية يف املنطقة وبعضها يرتبط 

يف محاولة إبعاد الطرف اآلخر عن إيجاد منطقة نفوذ 

له هنا، وخاصة الهند التي تعترب الوجود الصيني يف 

املنطقة هو محاولة الحتوائها. لكننا كمتابعني للشأن 

السيايس يف املنطقة فإننا نلحظ أن للصني اسرتاتيجية 

واضحة يف منطقة الخليج العريب يف حني أن الهند ما 

زالت تفتقر لهذه االسرتاتيجية، وإن وجدت فهي يف 

الغالب ردة فعل ملا تقوم به الصني من تحركات يف 

املنطقة ليس أكرث. فالصني استطاعت أن تبني لنفسها 

اسرتاتيجية الحزام والطريق التي من خاللها وضعت 

كل امكانياتها من أجل خلق نفوذ اقتصادي وسيايس 

ورمبا يف املستقبل عسكري لها يف املنطقة وما حولها - 

والسيام يف سرييالنكا وباكستان وجيبويت - يف حني أن 

الهند مل تنجح يف خلق اسرتاتيجية تعمل من خاللها 

يف منطقة الخليج العريب. 

الوصول إىل  الحزام والطريق نجحت يف  اسرتاتيجية 

منطقة الخليج العريب وبقوة عرب املشاريع االستثامرية 

الصينية يف مجاالت النفط والتجارة والبنية التحتية. 

فليس هناك دولة خليجية ليس بها مشاريع صينية 

الذي جعل  األمر  املجاالت،  هذه  إحدى  يف  عمالقة 

الدول  جميع  مع  اسرتاتيجية  رشاكات  تُقيم  الصني 

عن  كامل  بشكل  فتغيب  الهند  عن  أما  الخليجية. 

منطقة الخليج العريب باستثناء ميناء جبهار اإليراين 

والذي طورته الهند بالتعاون مع إيران كمحاولة منها 

لرضب ميناء جوادر الباكستاين والذي طورته الصني 

هناك. غري هذا ال نجد الهند تتواجد بشكل اسرتاتيجي 

يف منطقة الخليج العريب، يف حني أن التواجد الصيني 

قوي للغاية ونجح يف ربط دول الخليج العريب بالصني. 

متتلك الهند من القدرات ما يجهلها أكرث قوة يف منطقة 

التي  االسرتاتيجية  متتلك  ال  أنها  إال  العريب،  الخليج 

الصني  القدرات لصالحها، وهو ما جعل  تلك  تُحول 

تنجح بشكل واسع وكبري مستغلة غياب االسرتاتيجية 

الهندية عن املنطقة. وإن كانت الهند قد أدركت هذا 

الحالية  الوطنية  حكومتها  مع  اآلن  وتحاول  الوضع 

العمل  أن  إال  فعل يش،  إىل  مودي  ناريندرا  برئاسة 

جاء متأخراً ويحتاج إىل الكثري من الجهد يك يتمكن 

من مواجهة تزايد النفوذ الصيني يف املنطقة. ولعل 

ما يعطي الصني األرجحية يف هذا التنافس باإلضافة 

إىل وجود اسرتاتيجية واضحة هو أن الصني لديها املال 

لالستثامر يف هذه االسرتاتيجية يف حني أن الهند تعاين 

من وجود السيولة للنجاح يف مرشوع مامثل. فهذا 

مرشوع ميناء جبهار الهندي-اإليراين يالقي العديد من 

اإلشكاليات املادية من الجانب الهندي الذي ال يبدو 

السري به لتحقيق هدفه املرجو منه.  أنه قادر عىل 

باإلضافة إىل ذلك فإن الصني نجحت يف جذب جميع 

األطراف يف منطقة الخليج العريب لدعم مرشوعها.   

إن سياسة ردة الفعل التي تتبناها الهند يف املنطقة يف 

مواجهة النفوذ الصيني ال ميكن أن تنجح يف احتواء 

ذلك النفوذ، فاملطلوب من الهند أن تكون دولة أكرث 

مبادرة إن أرادت أن تنافس الصني يف املنطقة. فالهند 

لديها من القدرات والسيام يف مجال القدرات الناعمة 

ما ميكن أن تنافس وتتفوق من حاللها عىل الصني يف 

املنطقة، ولكن هذا األمر يتطلب اسرتاتيجية واضحة 

تنخرط من خاللها الهند يف املنطقة الخليجية وتستثمر 

من خاللها الهند سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا. 

إىل أآلن مل نجد سوى االنخراط الهندي االسرتاتيجي 

الجزيئ مع إيران ولكن ليس مع دول املنطقة األخرى، 

وهو ما قد يثري شبهات عديدة لدى دول املنطقة من 

الدور الهندي. 
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وأصبحت رقامً ال يستهان به، سواء من العسكريات 

مناصب  من  له  وصلت  ما  خالل  من  املدنيات،  أو 

لإلنجازات  املظفرة  املسرية  يف  ومساهمتها  ورتب 

والكفاءة  والجاهزية  التحديث  املهمة واملتطورة يف 

للدولة  املسلحة  القوات  شهدتها  التي  واالقتدار، 

التدريبية،  الدورات  يف  وتفوق  بتميز  ومشاركتها 

العمل  أنواع  ومختلف  اإلدارة  يف  تفوقها  وكذلك 

العسكري، كام أنها انخرطت يف مهام القوات املسلحة 

التي تستهدف الحفاظ عىل السلم العاملي يف بقاع 

العون واملساعدة  أيادي  العامل، ومدت  مختلفة من 

للشعوب املنكوبة

يف  لالنخراط  للمرأة  املجال  املسلحة  القوات  وتتيح 

املجال املدين لتتوىل الوظائف اإلدارية املتنوعة التي 

تزخر بها أقسام وشعب ومديريات القوات املسلحة 

التخصصات  مختلف  ويف 

العلمية واملهنية. 

البواردي: املرأة اإلماراتية رشيك اسرتاتيجي يف بناء 
الدولة واسترشاف املستقبل ورسم مالمحه

الدولة  وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  أكد 

لشؤون الدفاع أنه عىل مدى تاريخ الدولة استطاعت 

املرأة اإلماراتية أن تكون أهالً لثقة القيادة الرشيدة، 

مختلف  وتبوأت  اقتدار  بكل  املسؤولية  فتحملت 

ساهمت  بل  امليادين  جميع  يف  وعملت  املناصب 

بتطويرها، لتصبح سنداً للوطن وعضداً ألخيها الرجل 

اإلمارايت ورشيكاً اسرتاتيجياً يف بناء الدولة والنهوض 

عىل  قدرتها  اإلمارات  ابنة  أثبتت  وقد  مبؤسساتها، 

تحقيق اإلنجازات والدفاع عن املكتسبات واسترشاف 

املستقبل ورسم مالمحه من خالل التخطيط للخمسني 

عاماً القادمة من عمر االتحاد.

املرأة  يــوم  مبناسبة   - له  كلمة  يف  معاليه  وقال 

اإلماراتية - : يف ذكرى يومك يا ابنة اإلمارات الغالية، 

الشكر  وخالص  التهاين  آيات  بأسمى  إليك  أتقدم 

والنهوض  املجتمع  بناء  يف  الفاعل  لدورك  والعرفان 

بالوطن، والعمل بكل إخالص وجد واجتهاد ومثابرة، 

اإلمارايت  اإلنسان  هوية  إعداد  يف  لعطائك  شكراً 

الصالح واهتاممك باملحافظة عىل قيم األرسة وتربية 

النامء  مسرية  عىل  يحافظ  قوي  جيل  وبناء  األبناء، 

وتطور اإلمارات الحبيبة.

وأضاف : شكراً لكل أٍم وابنٍة وأخٍت وزوجٍة إماراتيٍة 

أصيلة تعمل يف كل محفل وميدان، عملِت يا ابنة 

وبعطائك  فنجحِت،  وأنجزِت  فأبدعِت  اإلمارات 

مختلف  وأمام  الظروف  كل  يف  وإخالصك  ووفائك 

التحديات أبقيت راية الوطن خفاقة عالية.

وأوضح معاليه أنه بالرغم من صعوبة املرحلة الراهنة 

التي يشهدها العامل مع جائحة كورونا، أثبتت ابنة 

عىل  قدرتها  اإلمارات 
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التكيف مع كل الظروف ومجابهة جميع التحديات، 

وقد حققت مبدأ التكامل والتضامن والتالحم الوطني 

وحامية  واملجتمع  األرسة  واستقرار  سالمة  لضامن 

مسرية الوطن، فشمرت عن ساعديها؛ يد للعلم ويد 

للعمل تبني وتنجز وتحافظ عىل استمرارية األعامل 

والتعليم عن بعد لتربهن أنها ابنة بارة ووفية لوطنها، 

ومثلها كالشجرة الطيبة املثمرة أصلها ثابت وفرعها 

يف السامء.

وأشار إىل أن املرأة يف وزارة الدفاع والقوات املسلحة 

أثبتت جدارتها ومتيزها وقدرتها عىل تحمل كل ما 

أوكلت إليه من مهام ومسؤوليات يف خدمة الوطن 

وبعطاء  وبسالة  شجاعة  بكل  حياضه  عن  والدفاع 

نبيل منقطع النظري.

وأضاف : إننا يف وزارة الدفاع نفتخر مبنتسبات الوزارة 

ونقدر  سواء  حد  عىل  واملدنيات  العسكريات  من 

جهودهن املخلصة ومساهامتهن الفعالة يف اإلرتقاء 

بالعمل يف كافة القطاعات الدفاعية والعسكرية.

وقال معايل البواردي : يف يوم املرأة اإلماراتية يرسين 

باألصالة عن نفيس وباسم جميع منتسبي ومنتسبات 

الدفاع أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إىل  وزارة 

االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو 

النسايئ العام رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة 

الرئيسة األعىل ملؤسسة التنمية األرسية ”أم اإلمارات“ 

لرعايتها ومساندتها للمرأة اإلماراتية حتى أصبحت 

العضد والسند لهذا الوطن يف ظل القيادة الرشيدة.. 

حفظ الله لنا ”أم اإلمارات“ فخراً وذخراً وسنداً ودام 

الوطن عزيزاً بأبنائه وبناته.

وأجمع عدد من  يف صفوف القوات املسلحة عىل أن 

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، هي القلب النابض 

والقدوة األوىل واألعىل بالنسبة إىل املرأة اإلماراتية 

بشكل عام، واملرأة العسكرية بشكل خاص، والداعم 

املجال  يف  واملتابع  واملرشد  والناصح  واملوجه  األول 

العسكري. 

والحارض  املايض  يف  الكفاح  رشيكة  هي  املرأة 
واملستقبل.

وأكدت العقيد ركن عفراء الفاليس قائد مدرسة خولة 

مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  أن  األزور  بنت 

األعىل  املجلس  رئيسة  العام  النسايئ  االتحاد  رئيسة 

التنمية  ملؤسسة  األعىل  الرئيسة  والطفولة  لألمومة 

التي  األرسية ”أم اإلمارات“ كانت ومازالت الشعلة 

أنارت للمرأة اإلماراتية طريقها وهي منوذجها ومثلها 

األعىل الذي تحتذي به املرأة اإلماراتية، وسموها 

عىل مدى العقود املاضية وهي تعمل عىل 

تذليل كل العقبات التي تعرتض طريق 

املرأة. 

يف  اإلمارات  فتاة  انخراط  أن  وقالت 

إىل  يعود  املسلحة  القوات  صفوف 

نحو عقدين ونصف العقد من الزمان، 

للراحل  الثاقبة  الرؤية  بفضل 
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املؤسس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورعاية 

ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 

األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، واملتابعه املستمره من صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ويل عهد ابوظبي نائب 

االسرتاتيجيات  إطار  يف  املسلحة   للقوات  األعىل  القائد 

التي تم تنفيذها لبناء القوات املسلحة وتطويرها 

الدول  طليعة  يف  اإلمارات  لتكون  وتحديثها، 

الحديثة املتقدمة يف العامل.

فاطمة  الشيخة  سمو  وحرصت 

متابعة  عىل  مبارك  بنت 

القوات  مجندات 

وتوجيههن  املسلحة 

وتشجيعهن، مؤكدة يف 

يف  املرأة  أن  لسموها  مقولة 

بالدنا يجب أن تفتخر بأن أصبح 

الوطن  هذا  خدمة  يف  فاعل  دور  لها 

رشيكة  هي  املرأة  إن  مبجتمعنا.  والنهوض 

هذه  واملستقبل..  والحارض  املايض  يف  الكفاح 

يف  اإلمارات  ملجندات  والداعم  الدافع  هي  الكلامت 

مسرية العطاء لهذا الوطن املعطاء 

وأضافت أنه لحدث تاريخي ان تختار هيئة االمم املتحدة للمراة 

دولة االمارات العربية املتحدة لتقوم بتدريب مجموعة من 

النساء العربيات عىل عمليات حفظ االمن ولفتت اىل ان 

مدرسة خولة بنت االزور العسكرية التي سيتدربن 

فيها مدرسة عريقة اسسها املغفور له الشيخ 

مدرسة  اول  وهي  ثراه  الله  طيب  زايد 

يف  ُمتخصصة  املنطقة  يف  عسكرية 

العمل  عىل  النساء  تدريب 

هذا  ان  حيث  العسكري 

فراغ  من  يات  مل  االختيار 

للسياسة  نتيجة  كان  وامنا 

الحكيمة التي رسمتها القيادة الرشيدة 

للدولة منذ عهد املغفور له الشيخ زايد بن 

ثراه وسارت عىل  الله  نهيان طيب  ال  سلطان 

نهجها قيادتنا الحالية وهي السياسة التي تدعو اىل 

التسامح بني الناس ونرش االمن والسالم يف ربوع العامل. 

وأضافت بان إرشاك املرأة اإلماراتية يف مرشوع الخدمة الوطنية 

عملية  يف  فعاالً  رشيكاً  باعتبارها  بدورها  واعرتافاً  لها،  تقدير  هو 

يفرقها عن  املرأة مكانة متميزة وال  أنه يعطي  املجتمعية، كام  الخدمة 

الرجل يف الحقوق والواجبات.

املرأة اإلماراتية نتاج الرؤية االسترشافية للمغفور له الشيخ زايد
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املرأة  إليه  أن ما وصلت  نقيب مها آل عيل  أكدت 

اإلماراتية نتاج الرؤية االسترشافية للمغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه لقيمة ودور 

املرأة يف إنجاح املجتمع حني أرص عىل رضورة إتاحة 

تعليم اإلناث وقدم لهن دعامً ال محدوداً وشاركته يف 

ذلك سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم اإلمارات» 

دعم  يف  البارز  دورها  لسموها  يزال  وال  كان  حيث 

املرأة لتبدع يف جميع القطاعات خاصة األمن والدفاع.

مصدر فخر وإعتزاز
املرأة  مشاركة  تعد  السويدي  شيامء  مالزم  وقالت 

يف مجال القوات املسلحة مصدر فخر واعتزاز لكل 

وطنية  تظاهرة  املرأة  يوم  إعالن  وليكون  مواطنة، 

املتواصل  لدعمها  الرشيدة  القيادة  لتكريم  حاشدة 

لتمكني املرأة وإبراز ما حققته من منجزات ومكاسب 

نوعية يف شتى املجاالت الوطنية، وحضور إيجايب يف 

العقيد ركن عفراء الفاليس



املحافل اإلقليمية والدولية، وتصدرها مبا حققته من 

التي  العاملية  التنافسية  ومؤرشات  تقارير  منجزات 

أكدت ريادتها ومتكنها وتفوقها واحرتامها 

وأضافت أنتهز الفرصة بهذه املناسبة ألتوجه لسمو 

بأسمى  اإلمارات»،  «أم  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة 

آيات التقدير واالمتنان عىل ما قدمته وتقدمه للمرأة 

اإلماراتية واملجتمع اإلمارايت بشكل عام، وعىل دورها 

الرئيس واملحوري يف دعم ومتكني املرأة اإلماراتية 

املرأة سند للوطن
اكدت موزه آل عيل  أن يوم املرأة اإلماراتية مناسبة 

لالحتفال بإنجازات املرأة يف كافة املجاالت من علوم 

كافة  يف  املتعاظم  ودورها  وثقافة  ورياضة  وفنون 

الذي  األول  الدفاع  خط  فيه  مبا  الدولة،  يف  املواقع 

نجاحاته يف  من  مهام  اإلماراتية جزءا  املرأة  شكلت 

مواجهة تحديات هذا العام.

وقالت، شعار التخطيط للخمسني: املرأة سند للوطن 

هو خري دليل عىل أن الدولة ماضية عىل درب باين 

نهضتنا ونصري املرأة، زايد الخري، طيب الله ثراه، الذي 

أكد دامئا عىل تشجيعه للمرأة عىل املشاركة يف خدمة 

وطنها يف كل املجاالت.

متكني املرأة اإلماراتية
 قالت فاطمة املرزوقي لقد أسست القيادة الرشيدة 

بعيدة  رؤية  من خالل  اإلماراتية  املرأة  متكني  لنهج 

للمرأة  املحوري  بالدور  اإلميان  عىل  قامئة  املدى، 

اإلمارات  مكانة  وتعزيز  والتطوير،  البناء  عملية  يف 

وريادتها عامليًا. وما نشهده اليوم من نجاحات للمرأة 

اإلماراتية هو ترجمة لهذه الرؤية. ونجحت اإلمارات 

يف أن تكون رائدة يف مجال متكني املرأة يف املنطقة، 

حيث أصبحت املرأة اإلماراتية تتبوأ مكانة مرموقة 

ونجاحاتها  إنجازاتها  إىل  يُشار  وبات  وعاملياً،  محلياً 

بالبنان، وأصبحت اإلمارات مثاالً يحتذى به يف متكني 

املرأة ودعمها.

الشيخة فاطمة هي القلب النابض والقدوة األوىل
وقالت رائدة الجسمي أن سمو الشيخة فاطمة بنت 

مبارك، هي القلب النابض والقدوة األوىل واألعىل 

بالنسبة إىل املرأة اإلماراتية بشكل عام، واملرأة 

العسكرية بشكل خاص، والداعم األول 

واملوجه والناصح واملرشد واملتابع 

يف املجال العسكري.

مشاركة  تعد  وأضافت    

القوات  مجال  يف  املرأة 

املسلحة مصدر فخر واعتزاز لكل مواطنة، وأثبتت 

كفاءتها ومتيزها يف  آخر،  بعد  يوما  تثبت،  ومازالت 

إليها من مسؤوليات  تولته من مهام وأوكل  ما  كل 

واملتميز  الفاعل  وعطاءها  القوي  حضورها  وأكدت 

مبا يف  العمل  يف خدمة وطنها يف مختلف مجاالت 

ذلك مشاركتها يف صفوف القوات املسلحة والخدمة 

الوطنية والرشطة واألمن.

املرأة ودورها املتميز يف صفوف خط الدفاع األول
وقالت خلود حسن نارصأثبتت املرأة اإلماراتية تنوع 

حتاًم  وأنها  الظروف،  كافة  يف  العطاء  عىل  قدراتها 

تصنع الفارق الحقيقي يف دخول الدولة اىل مراحل 

يف  اإلمارات  بنت  وجود  فأصبح  جديدة.  حضارية 

اإلمارات،  شخصية  من  جزء  هو  اإلماراتية  املواقع 

ومكون أسايس ملكونات النجاح وتحقيق رؤية قيادة 

بداية  منذ  اإلماراتية  املرأة  دور  شكل  و  طموحة 

انتشار فريوس كورونا املستجد ”كوفيد 19“ جزءاً ال 

يتجزأ من منظومة عمل وطني مشرتك تتضافر فيه 

جميع الجهود، من أجل احتواء تداعيات الوباء، 

حيث أثبتت املرأة دورها املتميز يف صفوف 

خط الدفاع األول ملواجهة الفريوس.

نقيب مها آل عيل

رائدة الجسمي

موزة آل عيل

خلود حسن نارص فاطمة املرزوقي

15

مالزم شيامء السويدي



165842020

VSR700

( BOEING )
265

MH-47G Block II Chinook

 unmanned دشن منوذج النظام الجوي غري املأهول

إنتاج رشكة  من   aerial system (UAS) VSR700

التي  األوىل  رحلته  مؤخرا   Airbus Helicopters

استمرت ملدة عرش دقائق داخل أحد مراكز اختبارات 

Aix-en- من  بالقرب  (الدرون)  اآللية  الطائرات 

Provence جنويب فرنسا.

للربنامج،  بالنسبة  مهمة  الحدث خطوة  وميثل هذا 

التي جرت يف  األوىل  النظام  رحلة  أعقاب  وذلك يف 

شهر نوفمرب 2019 والتي شهدت تعديل النموذج مبا 

يستويف الرشوط واللوائح املنظمة. ومن أجل تنظيم 

 Airbus Helicopters رشكة  قامت  الرحلة  هذه 

بعمل السياج الجغرايف geofencing وهو عبارة عن 

 265 بقيمة  عقدا  مؤخرا  بوينج  رشكة  وقعت 

إضافية  طائرات  تسع  لتوريد  دوالر  مليون 

 MH-47G Block II املروحية  الطائرة  من 

والية  يف  الرشكة  مصنع  سيقوم  التي   Chinook

فيالدلفيا األمريكية بتجميعها لصالح قيادة طريان 

األمرييك  للجيش  التابعة  الخاصة  العمليات 

 U.S. Army Special Operations Aviation

(Command (USASOAC

ترتبط  بوينج  رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

التايل  الجيل  من  طائرة   24 لتوريد  بعقد  حاليا 

MH- الطائرة  وتتمتع   ،Chinook طائرات  من 

ووزن  معزز  بهيكل   47G Block II Chinook

جديدة  وقود  بخزانات  تزويدها  بفضل  أقل 

لحصول  ميهد   virtual perimeter افرتايض  محيط 

الجوية من سلطات  الجدارة  النموذج عىل ترخيص 

الطريان املعنية. 

املشتق   VSR700 النموذج أن  بالذكر  الجدير  ومن 

 Hélicoptères التابعة لرشكة Cabri G2 من الطائرة

من  مأهول  غري  جوي  نظام  عن  عبارة   Guimbal

الفئة التي ترتاوح وزنها بني 500 و 1000 كيلوجراما 

عند اإلقالع كحد أقىص. مثة تقارير تؤكد قدرة هذا 

عىل  القدرة  بني  توازن  أفضل  تحقيق  عىل  النظام 

حمل األوزان والقدرة عىل الطريان املتواصل لساعات 

طويلة والتكاليف التشغيلية. ويتميز النظام بقدرته 

ذات  متعددة  بحرية  استشعار  أنظمة  حمل  عىل 

قدرته  إىل  باإلضافة  طويلة،  لفرتات  مختلفة  أحجام 

البحرية  والقطع  السفن  منت  عىل  من  العمل  عىل 

الحالية باإلضافة إىل الطائرات املروحية دون الحاجة 

إىل أي نوع من التجهيزات اللوجستية الكبرية.

وقد تطور هذا النموذج عىل مدار الشهور التسعة 

بتشغيل  الربنامج  وقام  األوىل.  رحلته  منذ  املاضية 

 Flight Termination System «نظام إنهاء الرحلة»

الذي يسمح بإنهاء املهمة عند الرضورة. 

أخف وزنا وهو ما يساهم يف رفع مستوى األداء 

والكفاءة والتوافقية يف العمل مع بقية الطرازات 

األخرى داخل األسطول. ويرى الخرباء أن طائرات 

األمرييك  الجيش  ستمنح  الجديدة   Chinook

قدرة أكرب عىل تنفيذ املهام الصعبة.

برنامج  ومدير  الرئيس  نائب  بويلتا،  آندي  وقال 

ميثل   Chinook «النموذج  إن   ،Chinook

األمرييك  الجيش  عىل  بالنسبة  خاصة  أهمية 

العسكرية  الصناعات  املتحدة وقاعدة  والواليات 

الرشكات  ثقة  ننال  أن  ويرشفنا  ككل،  األمريكية 

للجيش األمرييك يف تصنيع تلك  التابعة  الخاصة 

الطائرات».

ويعمل لدى رشكة بوينج أكرث من 4,000 موظفا 

الالزم  الدعم  يقدمون  الذين  بنسلفانيا  والية  يف 

 H-47 مثل  املختلفة  الطائرات  من  كبري  لعدد 

 MH-139A و   V-22 Osprey و   Chinook

الخدمات  من  عدد  إىل  باإلضافة   Grey Wolf

وجود  ويساهم  األخرى.  الهندسية  واألعامل 

يف  واملشرتين،  املوردين  إىل  باإلضافة  بوينج، 

تقديم الدعم الالزم ألكرث من 16,000 فرصة عمل 

داخل الوالية.
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Embraer
Phenom

Indago 3
Lockheed Martin

أعلنت رشكة Embraer مؤخرا عن إنتهائها  من 

املجدولة»  الصيانة  «متطلبات  يف  النظر  إعادة 

 Scheduled Maintenance Requirements

النفاثة  الطائرة  بعائلة  املتعلقة   ((SMR

بتمديد  الخطوة  هذه  وتقيض   .Phenom

ساعة   600 من  التوقفات  بني  الزمنية  الفواصل 

طريان و/أو 12 شهرا إىل 800 ساعة طريان و/أو 

12 شهرا. كام تم أيضا متديد معظم املهام التي 

تنطوي عىل فرتات توقف مضاعفة إىل أطول مدة 

ممكنة.

وميثل هذا التطور يف فرتات ما بني أعامل الصيانة 

نسبة %33، أي ضعف املتوسط الصناعي تقريبا. 

 Lockheed رشكة  مع  السويرسي  الجيش  تعاقد 

غري  الجوية  األنظمة  من  أسطول  لرشاء   Martin

 (unmanned aircraft systems (UAS املأهولة 

قطع  إىل  باإلضافة   ، Indago 3طراز من  الصغرية 

واألنظمة  الفني  الدعم  وتقديم  والتدريب  الغيار 

اإلضافية األخرى الالزمة للجيش.

املأهول  غري  الجوي  النظام  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

التي  املناطق  يف  الجوية  املراقبة  يؤمن   Indago 3

العادية  املأهولة  غري  الطائرات  أنظمة  يصعب عىل 

ذوات األجنحة الثابتة الوصول إليها.

التصنيع  عمليات  تطوير  األوىل عىل  املرحلة  وتنص 

بغرض رفع مستوى أداء الطائرة Indago 3 من أجل 

تلبية متطلبات الجيش السويرسي، وهذا يشمل وضع 

فرتات  قلة  للعمالء  بالنسبة  التطور  هذا  ويعني 

الصيانة  تكاليف  وخفض   downtime التوقف 

مدة  وزيادة  للطائرة  االفرتايض  العمر  وإطالة 

بقائها يف الجو. وأمكن تحقيق هذا التطور بفضل 

أداء أسطول الطائرة النفاثة Phenom عىل مدار 

هنديس  تحليل  وأكد  املاضية.  العرش  السنوات 

العمالء  باستطاعة  أن  عام  من  ألكرث  استمر 

االستفادة من جاهزية األسطول العالية لتحقيق 

أكرب قدر ممكن من الراحة واملرونة.

املجدولة»  الصيانة  وقد جرى تطوير «متطلبات 

SMR بالنسبة لطائرات Phenom النفاثة بهدف 

التجاري،  للطريان  الخاصة  االحتياجات  تلبية 

«مجموعة  نظرية  إىل  املتطلبات  تلك  واستندت 

 Maintenance Steering الصيانة»  توجيه 

Group (MSG-3) methodology التي ترمي 

السالمة واالعتامدية  الحفاظ عىل مستويات  إىل 

لتحسني  بيانات  قاعدة  ووضع  الطائرة  لدى 

التصميم ورفع مستوى الصيانة. كام تشمل قامئة 

الفوائد األساسية تحسني جاهزية الطائرة وخفض 

التكاليف اإلجاملية.

 transponder for جهاز إرسال لالستشعار والتجنب

sense and avoid وتركيب جهاز السليك من إنتاج 

الربمجيات  وتنفيذ   Silvus Technologies رشكة 

 VCSi Touch األريض  التحكم  بنظام  الخاصة 

SUAS Ground Control System software  من 

 ،Lockheed Martin CDL Systems إنتاج رشكة

وهي الربمجيات التي تشمل الدخول عىل الخرائط 

السويرسية باإلضافة إىل املعلومات الرقمية املتعلقة 

 digital terrain األرضية  التضاريس  بارتفاعات 

elevation data (DTED) وعمل السياج الجغرايف 

geofencing

األنظمة  من  األوىل  الدفعة  تسليم  املنتظر  ومن 

املحسنة يف وقت الحق من العام الجاري، عىل أن يتم 

تسليم األنظمة املتبقية بعد عدة شهور من تسليم 

 Indago طائرات أن  تقارير  وذكرت  األوىل.  الدفعة 

3 ستقدم الدعم الالزم لعمليات املراقبة واالستطالع 

واملساعدة  املعلومات  جمع  دعم  بهدف  التكتيكية 

مواد  تسليم  وعمليات  واإلنقاذ  البحث  عمليات  يف 

يصل  التشغيل،  وبيئة  الحمولة  لوزن  وتبعاً  اإلغاثة. 

زمن تحليق الطائرة Indago 3 إىل 50 دقيقة، ويصل 

مداها إىل 10 كيلومرتات، وتصل رسعتها إىل 25 عقدة 

ميكن أن ترتفع إىل 40 عقدة، وميكن نقلها بسهولة.
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Diehl Defence

Boom Supersonic
Rolls-Royce

املايض  يوليو  يف   Diehl Defence رشكة  قامت 

بتشغيل مركزها الجديد الخاص بأعامل واختبارات 

الدمج الخاصة باألنظمة الحديثة املعلقة بالدفاع 

الجوي املنصوب عىل األرض يف مصنعها يف مدينة 

Röthenbach األملانية.

لألنظمة  نوعه  من  األول  املذكور  املصنع  ويعترب 

املتكاملة داخل أملانيا، ويساهم يف زيادة القدرات 

الهجومية  العمليات  شن  مجال  يف  املحلية 

والتعامل مع التهديدات القادمة من الجو. ويقع 

يتم  حيث  هكتارات   3,4 مساحة  عىل  املصنع 

اختبار وتركيب كافة مكونات النظام مثل أجهزة 

والقاذف  الهجومية  العمليات  ومركز  الرادار 

أعلنت رشكة Boom Supersonic، وهي رشكة 

حاليا  وتعكف  الجوي  الفضاء  مجال  يف  عاملة 

ورشكة  العامل،  يف  مدنية  طائرة  أرسع  بناء  عىل 

Rolls-Royce، أعلنتا مؤخرا أنهام وقعتا اتفاقية 

للتعاون املشرتك بينهام لبحث إمكانية استخدام 

الركاب  طائرة  مع   Rolls-Royce الدفع  نظام 

 Boom رشكة  تعمل  التي  الصوت  من  األرسع 

Supersonic عىل بنائها حاليا.

إىل  الجديد  املشرتك  التعاون  اتفاقية  وتهدف 

بجسم  إلحاقه  سيتم  الذي  الدفع  نظام  تحديد 

 .Boom Supersonic الطائرة التي تبنيها رشكة

من  مشرتك  فريق  تشكيل  عىل  االتفاقية  وتنص 

كلتي الرشكتني للتعاون بينهام يف تنفيذ العمليات 

الصاروخي عىل حافالت النقل، ومن ثم تشغيلها 

التسليم  يتم  هنا  ومن  النظام.  شبكة  ضمن 

للعمالء والقوات املسلحة.

كامال  تجهيزا  مجهزا  مبنى  الجديد  املركز  ويضم 

لتنفيذ عمليات الدمج، ويحتوي املبنى عىل رافعة 

مرتبطة  أماكن  وتسعة  الثقيلة  لألوزان  سقف 

بالشبكة ارتباطا كامال لصف الشاحنات، باإلضافة 

داخل  السيارات  لصف  إضافية  أماكن  إىل عرشة 

مساحة خاصة بالشاحنات من أجل ضامن تدفق 

الدائرية  املساحة  منتصف  ويف  بسهولة.  املواد 

زنة  شحن  رافعة  توجد  لالختبارات  املخصصة 

38 طنا والتي تساهم يف منح مركبات الرادار أو 

أنظمة االستشعار األخرى زاوية رؤية بنسبة 360 

درجة.

سيتم  التي  األوىل  الشحنات  تحديد  وجرى 

من  الحق  وقت  يف  الخارجيني  للعمالء  تسليمها 

قاذفات  تسليم  املفرتض  ومن  الجاري.  العام 

الصواريخ الثانوية الالزمة ل «نظام الدفاع الجوي 

 Tactical Air Defence System التكتييك» 

TLVS)) املستقبيل التابع للقوات الجوية األملانية 

Röthenbach من مصنع الرشكة يف

الطائرة.  وجسم  املحركات  بني  بالجمع  املتعلقة 

بعض  بدراسة  أيضا  املشرتك  الفريق  سيقوم  كام 

الدفع، وبحث  املعلقة بنظام  الجوانب األساسية 

مدى إمكانية تعديل هيكل املحرك الحايل بحيث 

فيام  الصوت،  من  أعىل  برسعة  الطريان  يناسب 

سيتابع فريق رشكة Boom Supersonic تطوير 

التعديالت املتعلقة بجسم الطائرة.

أوجه  الرشكتني  بني  املشرتك  التعاون  ويحدد 

األولويات التي سيتعني عىل الرشكتني االلتزام بها. 

األرسع  الركاب  طائرات  أن  الرشكتني  كال  وتدرك 

من الصوت يجب أن تكون متوافقة مع املستقبل 

(حيث تصل نسبة الكربون إىل الصفر)، وسيعمل 

عنرص  تحقيق  كيفية  عىل  املشرتك  الفريق 

االستدامة يف عمليتي التصميم والعمليات. وميثل 

التغلب عىل التحديات التكنولوجية التي تواكب 

السفر بأرسع من الصوت فرصة فريدة لترسيع 

عملية االبتكار بدرجة كبرية.

 Boom رشكتا  تتوقع  التعاون،  لهذا  وكنتيجة 

تقدم  تحقيق   Rolls-Royce و   Supersonic

كبري عىل صعيد االنتهاء من تعديل جسم الطائرة 

ونظام الدفع مبا يواكب التطورات الحديثة.
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Schiebel Pacific
Raytheon Australia

Virgin Galactic Holdings
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 Raytheon و   Schiebel Pacific رشكتا  اتفقت 

لتنفيذ  Australia عىل إقامة تعاون مشرتك بينهام 

الجوية  «األنظمة  مرشوع  من  الثالثة  املرحلة 

 Tactical Unmanned املأهولة»  غري  التكتيكية 

Aerial System (TUAS) لصالح الجيش األسرتايل. 

وقد قدمت الرشكتان عطاءهام خالل األسبوع املايض.

 Schiebel رشكة  نظام  بني  التعاون  هذا  ويجمع   

 CAMCOPTER املأهول  غري  الجوي   Pacific

متتد  التي   Raytheon Australia وخربة   S-100

ألكرث من 20 عاما يف مجال دمج األنظمة الرئيسية 

الرشكتان  وستقوم  املختلفة.  واملشاريع  املجاالت  يف 

التي  التكلفة  القليلة  القادرة  األنظمة  أحد  بتسليم 

 Virgin Galactic Holdings, رشكة  أعلنت 

الجوي  الفضاء  يف  متخصصة  رشكة  وهي   ،,Inc

 The رشكة  تضم  والتي  الفضاء  عرب  والسفر 

عن  املسؤولة   (Spaceship Company (TSC

املتقدمة،  والفضائية  الجوية  املركبات  تصنيع 

تصميم  لبناء  األوىل  املرحلة  تصميم  عن  أعلنت 

طائرتها الفائقة الرسعة، وتوقيع مذكرة تفاهم غري 

ملزمة مع رشكة Rolls-Royce للتعاون يف مجال 

تصميم وتطوير تقنية دفه املحركات الالزمة لبناء 

طائرة تجارية فائقة الرسعة.

وتأيت هذه الخطوة عقب نجاح الرشكة يف االنتهاء 

من النقاط الرئيسية لربنامجها الخاص ب «مراجعة 

 Mission Concept Review املهمة»  نظريات 

ستساهم يف بناء قدرات مستدامة كبرية تعتمد عىل 

.(TUAS) «األنظمة الجوية التكتيكية غري املأهولة»

 Schiebel Pacific رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

الدفاع  قوات  مع  التعاون  يف  كبرية  بخربة  تتمتع 

األسرتالية ورشكات التصنيع املحيل. وترشف البحرية 

امللكية األسرتالية عىل تشغيل أنظمة متعددة لدى 

مدينة  يف  املتواجد   822X Squadron الرسب 

Nowra مبقاطعة نيوساوث ويلز.

 CAMCOPTER وتعترب املركبة الجوية غري املأهولة

S-100 القادرة عىل اإلقالع والهبوط بشكل عمودي 

يف  عليها  االعتامد  ميكن  قوية  جوية  مركبة  وهي 

تنفيذ مهام جمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة 

واالستطالع (ISR). وال تحتاج املركبة املذكورة ملساحة 

املناطق  داخل  العمل  عىل  بقدرتها  وتتميز  كبرية، 

من  نوع  أي  إىل  تحتاج  وال  املحدودة،  أو  املغلقة 

األرايض املمهدة أو أي أجهزة خاصة لدعم عمليتي 

اإلقالع والهبوط. وميكن تركيب املركبة وتجهيزها يف 

غضون 20 دقيقة. وتتميز املركبة S-100 بقدرتها عىل 

العمل ليال أو نهارا ملدة مثاين ساعات. ونجحت املركبة 

من 100,000  أكرث  تسجيل  املأهولة يف  غري  الجوية 

ساعة طريان حتى اآلن.

من  الالزم  الرتخيص  عىل  والحصول   ((MCR

 Center «مركز النظريات واالبتكارات الجديدة»

 for Emerging Concepts and Innovation

من  األمريكية  الفيدرالية  الطريان  لهيئة  التابع 

من   Virgin Galactic رشكة  مع  التعاون  أجل 

هذا  وميثل  للرتخيص.  الالزم  اإلطار  وضع  أجل 

لعمليات  بالنسبة  األمام  إىل  خطوة  اإلجراء 

جديد  جيل  تطوير  مجال  يف   Virgin Galactic

من الطائرات الفائقة الرسعة، وذلك بالتعاون مع 

كربيات الرشكات الصناعية والحكومية، مع الرتكيز 

عىل خربات العمالء واالستدامة البيئية.

للطائرة  املبديئ  للتصميم  الرئيسية  وتشمل األطر 

الفائقة الرسعة بناء طائرة تصل رسعنها إىل ماخ 3 

وتكون قادرة عىل حمل 19-9 شخصا عىل ارتفاع 

عىل  قادرة  تكون  وأن  قدما،   60,000 عىل  يزيد 

استيعاب التصميامت الخاصة مبقصورات الركاب 

املختلفة مثل  تلبية متطلباتهم  العادية من أجل 

أو  األعامل  رجال  درجة  من  مقاعد  تخصيص 

ركاب الدرجة األوىل. كام يجب أن تكون الطائرة 

استخدام  إمكانية  أمام  الطريق  لفتح  مصممة 

أحدث أنواع الوقود املستدام املخصص للرحالت 

الجوية.
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 ”  Sentinel-1C  ” الصناعي  القمر  وميثل 

الرادارية  الصناعية  األقامر  سلسلة  ثالث 

املعلومات  تدفق  سيؤمن  الذي   Sentinel-1

الخاصة بالخدمات العديدة التي يقدمها برنامج 

وسيبث  األوريب.  لالتحاد  التابع   Copernicus

املجهز   Sentinel-1C satellite الصناعي  القمر 

يف  األرض  لسطح  رادارية  صورا   SAR بآلية 

متويله  يتلقى  الذي   Copernicus برنامج  إطار 

األوربية  الفضاء  ووكالة  األوريب  االتحاد  من 

أجل  من   (European Space Agency (ESA

منح القارة األوربية فرصة االستفادة من الفضاء 

“Sentinel-1C»

 

األرضية  الكرة  حول  مهمة  معلومات  جمع  يف 

يكن استغاللها يف إدارة األنشطة البيئية والطقس 

بصورة عامة.

عرب  الرادارية  الصور  تلك  استخدام  وسيتم 

األرضية مثل مراقبة  املراقبة  مناطق عديدة من 

للجليد  خرائط  وعمل  القطبي  الجليد  منطقة 

ملتابعة  األرض  وسطح  البحرية  املناطق  ومراقبة 

وإدارة  للغابات  خرائط  ووضع  الزالزل  تحركات 

املوارد املائية والرتبة ودعم املساعدات اإلنسانية 

القارة  دور  يعزز  الذي  األمر  الكوارث،  ومراقبة 

بصمتها  ويعزز  الدولية  الساحة  عىل  األوربية 

 ” الصناعي  القمر  ويأيت  الدويل.  املرسح  عىل 

خطة  إطار  يف   “Copernicus Sentinel-1C

القارة العجوز عىل  أوربية طموحة لتفعيل دور 

صعيد مراقبة سطح الكرة األرضية واالستفادة من 

تلك املعلومات يف تحسني إدارة األنشطة البيئية 

من  بها  والتنبؤ  وتقلباته  الطقس  حالة  ومتابعة 

أجل استباق األحداث واتخاذ التدابري االحتياطية 

ترتتب عىل  قد  محتملة  آثار  أي  لتجنب  الالزمة 

الكوارث الطبيعية أو البيئية. 

 centre panel لوح مركزي  الهوايئ من  ويتكون 

الصناعي  القمر  منصة  عىل  تثبيته  سيتم  الذي 

وجناحني هوائيني قابلني للفتح يحتوي كل منهام 

عىل لوحني. وكان الهدف من اختبار فتح الهوايئ 

صحيحة  بطريقة  الجناحني  فتح  من  التأكد  هو 

ضامنا لحسن األداء.

القبول  التالية يف تسلسل اختبار  تتمثل الخطوة 

 SAR الخاص بآلية acceptance test sequence

(أي الهوايئ الكامل املجهز بنظام ثانوي إلكرتوين 

هوايئ من إنتاج رشكة Airbus Portsmouth يف 

بريطانيا) يف التأكد من عمله واختبار أدائه الذي 

من املقرر أن يستمر حتى نهاية أكتوبر القادم. 

الرتدد  التأكد من مواصفات  وبعد ذلك سيجري 

رشكة  إىل  الهوايئ  شحن  قبل  للهوايئ  الالسليك 

املقرر  ومن  لتجميعه.   Thales Alenia Space

Copernicus Sentinel- إطالق القمر الصناعي

1C يف عام 2022.

 Thales Alenia رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

الصناعي  للقمر  الرئييس  املقاول  هي   Space

 Airbus شقيقتها  وتتوىل   ،Sentinel-1C

عن  املسؤولة   Defence and   Space

ويتبع  الرادارين.  كال  مسؤولية   .Sentinel-1 D

القمران الصناعيان Sentinel-1C و 1D اللذين 

من املقرر إطالقهام اعتبارا من عام 2021 برنامج 

تتوىل  الذي  البيئة  وإدارة  ملراقبة   Copernicus

ويهدف  تنسيقه.  مسؤولية  األوربية  املفوضية 

عند  األوريب  االستقالل  لتحقيق  الربنامج  هذا 

جمع وإدارة أي معلومات تتعلق بالكرة األريض، 

املتعلقة  األوربية  السياسات  دعم  إىل  باإلضافة 

بالبيئة العامة.

 Sentinel-1C الصناعيني  القمرين  بناء  وسيتم 

رشكة  طورتها  التي   Prima منصة  عىل   1D و 

Thales Alenia Space بالنيابة عن وكالة الفضاء 

اإليطالية. وسيزن كل واحد منهام حوايل 2,300 

كيلوجرامات عند اإلطالق، وسيتم وضعهام عىل 

ارتفاع 700 كيلومرتا، وهو ما يؤمن وضوحا أرضيا 

أمتار و 25  يرتاوح بني 5   ground resolution

مرتا تبعا لنظام التشغيل املفضل.

2022
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وقبل ذلك، وقعت حوادث مامثلة أخرى؛ مثل حادثة 

ميناء تيانجني بالصني يف عام 2015، والتي أودت بحياة 

150 شخصاً، من بينهم 100 من رجال اإلطفاء، وحادثة 

أخرى مشابهة يف انفجار نرتات األمونيوم داخل مبنى 

تخزين يف غرب تكساس يف الواليات املتحدة األمريكية 

عام 2013، والتي أودت بحياة 15 من رجال الطوارئ. 

عاٍل  مستوى  من  مدننا  إليه  وصلت  ما  إىل  وبالنظر 

التعقيد يف خدماتنا  التكامل والتطور، ومع زيادة  يف 

عاملية  استجابة  تتطلب  منطقتنا  أصبحت  األمنية، 

عىل  التدريب  وأصبح  الطوارئ،  لحاالت  املستوى 

السابق  والتخطيط  الحرائق،  عىل  التفتيش  عمليات 

لحدوث الطوارئ، وتقييم املخاطر عىل املجتمع، وكتابة 

التقارير الخاصة باملخرجات، أموراً بالغة األهمية ملنع 

اإلصابات وإبقاء السيطرة محكمة عىل ما ميكن اعتباره 

مواقف خطرة. 

تضم دولة اإلمارات العربية املتحدة عدداً من مزّودي 

خدمات اإلطفاء واإلنقاذ، وتشتهر «ERS» بكونها أحد 

املزّودين املوثوقني بخدمات مكافحة الحرائق واإلنقاذ 

والطريان  الحكومية  القطاعات  يف  العمالء  من  لعدد 

التجاري؛ حيث تسهم الرشكة يف ترسيخ قدرات دولة 

الحرائق  مكافحة  عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات 

واإلنقاذ، عرب توفري منظومة كاملة ومتكاملة لإلطفاء 

الدفاع  األوىل. واإلنقاذ يف خطوط 

بتعزيز   «ERS» قدرات  يف تسهم  حقيقية  قوة 

واملركبات  املعدات  من  توفره  ما  خالل  من  العمق، 

العاملة  والقوى  املرافق  إدارة  وخدمات  املتخصصة، 

جانب  إىل  واملشرتيات،  التوريد  وسلسة  والتدريب 

إمكانية  الرشكة  أمام  يتيح  الذي  العاملي  ارتباطها 

من  املتخصصني  الخرباء  من  مجموعة  إىل  الوصول 

جنسيات متعددة. وتحرص «ERS» دامئاً عىل تطبيق 

لتمكني  القطاع،  هذا  يف  املعتمدة  املامرسات  أفضل 

مجموعة  عىل  الحصول  من  النهائيني  املستخدمني 

واسعة من خيارات التعهيد الخارجي للخدمات بثقة 

تامة.

«ERS»

 «ERS» االستجابة اإلمارات لخدمات  تأسست رشكة 

يف عام 2009، ويضم فريق عملها حوايل 700 موظف، 

وتركز الرشكة عىل التميز يف خدمة العمالء املدعومة 

 «ERS» بنظام إدارة جودة مخصص. وتتنوع خدمات

رفيعة  واالستشارات  الكامل  اإلداري  اإلرشاف  بني 

املستوى، وبني تطوير وتشغيل محطات اإلطفاء عىل 

الرشكة  تركز  كام  األسبوع،  أيام  طوال  الساعة  مدار 

رجال  وتطوير  تدريب  استمرارية  عىل  كبري  بشكل 

اإلطفاء الجدد والعاملني حالياً. ويف مركزها التدريبي 

وتطوير  بتصميم   «ERS» تقوم أبوظبي،  األحدث يف 

برامج متكاملة تغطي مجموعة واسعة من  وتقديم 

املنظمة  معايري  أحدث  عىل  باالعتامد  التخصصات، 

الوطنية  والرابطة   ،(ICAO) املدين  للطريان  الدولية 

التام  االلتزام  جانب  إىل   ،(NFPA) الحرائق  ملكافحة 

باملبادئ والتوجهات الدولية الرائدة يف هذا القطاع.

تشمل تدريبات «ERS» جميع التخصصات األساسية، 

وتتوزع بشكل أسايس عىل ثالث ركائز أساسية، وهي 

التدريب عىل املواد الخطرة، والتفتيش عىل الحرائق/ 

التدريب عىل الوقاية، وتدريب رجال اإلطفاء.

يُعّد اكتساب املعرفة واملعلومات املطلوبة للحّد من 

أمراً  الخطرة  للمواد  التعرض  عن  الناجمة  اإلصابة 

بالغ األهمية يف إنقاذ األرواح وحامية األصول. ويًوفر 

برنامج التدريب عىل املواد الخطرة من «ERS»لرجال 

يف  الخطرة  املواد  تحديد  عىل  تدريبات  الطوارئ 

عمليات التخزين والنقل، والتخطيط السابق للطوارئ، 

عند نشوب حريق يف موقع خطري مثل ميناء الشحن، 

أو املطار أو املستودعات واملنشآت العسكرية وما إىل 

إىل  باإلضافة  الخطرة،  املواد  حرائق  ومكافحة  ذلك، 

القيادة والتحكم بحاالت الحوادث أثناء الطوارئ.

يف  واملتمثلة   ،«ERS» لتدريب  الثانية  الركيزة  وتوفر 

تضاف  جديدة  تخصصات  الحرائق،  عىل  التفتيش 

إىل الركيزة األوىل، لتعزيز قدرات املوظفني املتدربني، 

ويشمل ذلك تعزيز االمتثال، وكتابة تقارير التفتيش 

باإلضافة إىل إدارة املخاطر.

 «ERS» واستكامالً لعروض خدمات التدريب، صممت

تدريب رجال اإلطفاء لديها بهدف تعريف املندوبني 

بالتكتيكات واالسرتاتيجيات ذات الصلة بسيناريوهات 

قيادات  مع  وثيق  بشكل  الرشكة  وتعمل  الطوارئ. 

املجتمع عىل الحّد من املخاطر التي تواجه املجتمع، 

وتوفري برامج دقيقة للقيادة والتطوير املهني. 

الصمود واالستعداد  تعمل «ERS» عىل تعزيز قدرة 

عىل  باالعتامد  الطويل،  املدى  عىل  الطوارئ  لحاالت 

يتجاوز  واإلنقاذ،  الحرائق  مكافحة  يف  مبتكر  نهج 

الخدمات االعتيادية املقدمة عىل مدار الساعة لتزويد 

خطوط العمليات األمامية.

ERS
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“M-346 Fighter Attack »
“Leonardo” “Grifo”

“Light Fighter Family of Aircraft (LFFA) ”
.“M-346”

.

رشكة  عام  مدير  سيويف،  فالريو  لوتشيو  قال   

بالغ  ”Leonardo Aircraft“، ” أود أن أعرب عن 

رسوري بالعمل الذي 

أجل  من  انجزناه 

اإلنجاز  هذا  تحقيق 

انجاز  تم  التي  وبالرسعة 

سيتم  األخري  اإلنجاز  هذا  وبتحقيق  بها.  املرشوع 

األسواق،  يف  متقدمة  تدريب  طائرة  أحدث  طرح 

 .“M-346 Fighter Attack” وستلحق بها الطائرة

قدرات  بكافة   “M-346FA” الطائرة  وتتمتع 

M-” بالطائرة  الخاصة  املتقدم  التدريب 

346“ األساسية، باإلضافة إىل احتوائها 

عىل أحدث جيل من أنظمة االستشعار لألجهزة التي 

متنحها القدرة عىل العمل كطائرة هجومية خفيفة 

متهيداُ  التطوير  عمليات  الرشكة  وستواصل  قوية. 

لتسليم أول طائرة للعميل الخارجي يف عام 2021“.

نظام  هو  للطائرة  رئييس  استشعار  نظام  أول  إن 

القادر  الوظائف  املتعدد   “Grifo-M-346” رادار 

M-346 FA
“Grifo”
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عىل املسح بطريقة ميكانيكية وهو من انتاج رشكة 

طورتها  نسخة  النظام  هذا  ويعترب   .“Leonardo”

عبارة  وهو   “M-346FA” للطائرة  خصيصا  الرشكة 

عن نظام فائق األداء ميكن االعتامد عليه باإلضافة 

 “M-346FA” إىل دقته املتناهية. كام تتمتع الطائرة

الدفاعية  املساعدات  نظام  بفضل  إضافية  بحامية 

 Defensive Aids Sub-System ” الثانوي املتكامل

املتقدم  االتصاالت  نظام  يحتوي  بينام   ،“((DASS

آمنة  اتصاالت  نظام  عىل  الشبكة  عىل  واملعتمد 

“Secure Communications System”

بقدرتها  التكتيكية  البيانات  وصلة  تتميز  كام 

املامثلة.  األنظمة  مع  متوافقة  بصورة  العمل  عىل 

للتواصل   “Link-16” استخدام  الطائرة  وتستطيع 

مع قوات حلف شامل األطليس (الناتو).

 “M-346FA” املقاتلة الهجومية  الطائرة  وتستطيع 

جو   – جو  الصواريخ  من  كبرية  مجموعة  استخدام 

الصواريخ  ذلك  يف  مبا   ) أرض   – جو  والصواريخ 

وأنظمة  الحمراء  تحت  باألشعة  العاملة  املوجهة 

الرادار وأنظمة الليزر/أنظمة تحديد املواقع العاملية 

وأنظمة  رشاش  مدفع  مبحطة  تجهيزها  وميكن   ،(

استشعار للمراقبة وأنظمة تحديد األهداف والحرب 

بنظام  مرتبطة  األنظمة  هذه  وكل  اإللكرتونية، 

 Helmet  ” الخوذة  عيل  املحمول  البيانات  عرض 

الطيار  لدى   ”  (Mounted Display (HMD

ومساعده.

 “M-346FA» الطائرة  تستفيد  التدريب  مجال  يف 

طائرة  بها  تتمتع  التي  املتقدمة  األجهزة  كافة  من 

التدريب ”M-346“ مبا يف ذلك القدرة عىل التواصل 

live-  ” البناءة   – االفرتاضية   – الحية  البيئات  مع 

 virtual-constructive (LVC) environments

الحقيقية  التدريب  طائرة  تواصل  يشمل  وهذا   .”

األرض  عىل  املنصوبة  املحاكاة  أنظمة  مع  الجو  يف 

االفرتاضية  واملعادية  الصديقة  القوات  وتحديد 

األرض،  عىل  واملوجودة 

األمر الذي يسمح للطيار املتدرب بالتعامل مع عدة 

سيناريوهات تكتيكية مختلفة.

كام ميكن تنفيذ مهام التدريب الخاصة بالتعامل مع 

الصديقة واملعادية بطريقة فعالة، وهو ما  القوات 

والفعالية  الكفاءة  تحقيق  الجوية  للقوات  يضمن 

واملرونة التشغيلية، عالوة عىل التدريب عىل القتال. 

من  التدريبية  النسخة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

أسلحة  الخدمة لدى  تتواجد يف   “M-346” الطائرة

حالياً.  وبولندا  وسنغافورة  إيطاليا  من  كل  يف  الجو 

شديداً  رواجاً  الطائرات  من  النوع  هذا  ويكتسب 

األطقم  تدريب  كفاءتها يف  اثبتت  أن  بعد  يوم  كل 

فنون  مع  التعامل  كيفية  عىل  الجديدة  الجوية 

الحرب الجوية الحديثة بطريقة فعالة ومأمونة توفر 

الجهد والوقت واملال. وتساهم طائرة التدريب تلك 

يف سد العجز الواضح يف عدد الطيارين العسكريني 

تتطور  التي  الحديثة  الجرب  املؤهلني لخوض غامر 

يوماً بعد يوم.
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العني  مدينة  يف  الفضاء  وتكنولوجيا  لعلوم  الوطني  املركز  ضمن  املركز  إنشاء  وسيتم 

التي ستدعم املرشوع يف كافة مراحل التصميم والتجهيز  بالتعاون مع رشكة «إيرباص» 

والتشغيل، إضافة إىل إدارة مشرتيات املعدات وتركيبها وتأهيلها التشغييل.

منظومة  متكني  يف  الريادي  دوره  منطلق  من  ورشكائه  «توازن»  بني  التعاون  هذا  ويأيت 

الكفاءات  التقنيات وبناء  الدفاعية واألمنية الوطنية من خالل تأمني وتطوير  الصناعات 

واملهارات الوطنية املتخصصة.

وبهذه املناسبة قال مطر عيل الرميثي، الرئيس التنفيذي للتطوير االقتصادي يف مجلس 

التوازن االقتصادي: ”ميثل هذا املركز مرشوعنا الثاين بعد «الياه سات» حيث نعمل حالياً 

عىل تطوير سلسلة من املشاريع الهادفة إىل النهوض بقطاع الفضاء اإلمارايت وذلك دعامً 

الدولة الكتساب املعرفة لالزمة لرتسيخ مكانتها اإلقليمية  التي تبذلها  للجهود املتواصلة 

كمركز رائد ألنشطة البحث والتطوير يف قطاع الفضاء. وسيشكل هذا املرشوع جزًءا هاما 

ضمن هذه الخطط، حيث سنسعى إىل بناءه وتشغيله كمورد مستدام للتقنيات الفضائية 

لخمس إىل سبع سنوات مقبلة.“

لضامن  ”إيرباص“  ستقدمها  التي  الكبرية  للمساهامت  تقديره  عن  الرميثي  أعرب  كام 

استدامة املركز وبناء وتطوير الكفاءات الوطنية مؤكداً عىل حرص املركز الوطني لعلوم 

رشكة  مع  رشاكته  خالل  من  القيمة  والخربات  املعرفة  الكتساب  الفضاء  وتكنولوجيا 

”إيرباص“ يف تنفيذ هذا املرشوع املتميز فضالً عن تنمية وتعزيز مهارات الكوادر الوطنية 

العاملة فيه.

األوسط:  والرشق  أفريقيا  يف  ”إيرباص“  رئيس رشكة  هواري،  ميكائيل  قال  جانبه،  ومن 

حيث  واالسرتاتيجية،  الهامة  القطاعات  بني  من  اإلمارات  دولة  يف  الفضاء  قطاع  ”يُعترب 

يُسهم يف تطوير الكفاءات املتقدمة عالية املستوى ويف دفع االبتكار بشكل عام.“

وأضاف: ”تلتزم ”إيرباص“ بدعم تطور كافة العنارص الرئيسية لصناعة الطريان عىل مستوى 

دولة اإلمارات حيث عملنا يف السنوات املاضية بشكل وثيق مع أهم الجهات الصناعية 

الرائدة يف الدولة، وذلك من خالل رشاكات عديدة بهدف توفري حلول تكنولوجية جديدة 

لدعم  الجديد  التعاون  هذا  ويأيت  العاملية.  بالخربات  املحلية  الكفاءات  رفد  جانب  إىل 

الصناعية،  لألقامر  املُشغلة  الفضاء وتلك  العاملة ضمن قطاع  للرشكات  املستقبيل  النمو 

مبا يُساهم يف اسرتاتيجية التنوع االقتصادي للدولة، إضافة إىل دعم جهود التوطني التي 

ستكون هامة لضامن التطور املستدام والطويل األمد للقطاع.“

ويوفر قطاع الفضاء اإلمارايت يف الوقت الحارض 3,000 وظيفة ضمن 50 مؤسسة متخصصة 

“ ”
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جامعات  وثالث  والتطوير  للبحث  مراكز  وخمسة 

من  أن  كام  الفضاء.  علوم  يف  علمية  درجات  تقدم 

املتوقع أن يوفر املرشوع الجديد 32 وظيفة جديدة 

منها 22 منها للمواطنني فضالً عن تعزيز نقل املعرفة 

يف  «إيرباص»  مرافق  ضمن  التدريب  فرص  وتوفري 

كل من فرنسا ودولة اإلمارات.

ومن جهته، أكد سعيد أحمد غباش، الرئيس األعىل 

أهمية  عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  لجامعة 

التوازن  مجلس  مع  والبحثي  العلمي  التعاون 

االقتصادي مبا يتامىش مع رؤية واسرتاتيجية جامعة 

واألكادميي  البحثي  التعاون  تعزيز  يف  اإلمارات 

وخلق  واملراكز  والهيئات  املؤسسات  مع  واملهني 

املحلية  واملؤسسات  الجامعة  بني  تواصل  حلقة 

واالقليمية والعاملية باعتبارها جامعة بحثية تسعى 

إىل الريادة والتميز العلمي مبا يحقق رؤية الحكومة 

يف  الوطنية  األجندة  ملتطلبات  واستهدافاً  الرشيدة 

االتجاهات  ومواءمة  املستدامة  التنمية  تحقيق 

متتلك  حيث  التنموية،  املشاريع  تنفيذ  يف  الحديثة 

الجامعة إمكانات علمية وتقنية متميزة مكنتها من 

التطبيقية  العلمية  للبحوث  العاملي  التطور  مواكبة 

ومتطلبات  الرابعة  الصناعية  الثورة  عرص   ظل  يف 

والذي  الفضاء،  وتقنيات  وعلوم  االصطناعي  الذكاء 

يسهم يف بناء االقتصاد املعريف والرقمي وتوظيفه يف 

التنمية  وتحقيق  للمجتمع  والرفاه  التقدم  تحقيق 

املستدامة للدولة.

تقوم  للفضاء  اإلمارات  وكالة  أن  بالذكر  والجدير 

تحت  إنجازهام  سيتم  مرشوعني  بتمويل  حالياً 

وتكنولوجيا  لعلوم  الوطني  املركز  وتشغيل  إدارة 

قمر  بناء  إىل  األول  املرشوع  يهدف  حيث  الفضاء 

اإلمارات،  لدولة  املالحية  القدرات  لتعزيز  صناعي 

مرشوع تصنيع القمر  هو  الثاين  املرشوع  أما 

عنه  أعلن  الذي  القمر «813»   الصناعي العريب 

مكتوم،  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

وسيتم إنجاز املرشوعني قيد التنفيذ حالياً بدعم من 

رشكة ”إيرباص“ يف املركز الجديد.

« »

“ ”
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رسعة  عىل  الجهود  هذه  وتركز 

جرت  التي  التعديالت  تقييم 

التي   “Hermeus” طائرة  عىل 

تصل رسعتها إيل ماخ 5 من أجل 

وأسطول  الرئايس  األسطول  دعم 

ومن  التنفيذي.  الجوي  الجرس 

الدمج  عملية  أن  بالذكر  الجدير 

الجو  سالح  ملتطلبات  املبكر 

خفة  لتحقيق  الفريدة 

الرسيعة  الحركة 

األسطح  وتقييم 

البينية بني الطائرات 

الرسعة  الفائقة 

االتصاالت  ومرافق 

متهد  واملطارات 

سلس  تحول  نحو  الطريق 

ستتوىل  ذلك  عىل  عالوة  الجديدة.  الخدمة  نحو 

رشكة ”Hermeus“ مسئولية إعداد خطط االختبار 

هذه  عىل  املرتتبة  الفنية  املخاطر  تقليل  أجل  من 

التعديالت الالزمة لدعم متطلبات سالح الجو.

وقال العميد ريان بريتون، املسئول التنفيذي لربنامج 

الخطوات  ”إن  والتنفيذي،  الرئايس  الجوي  الجرس 

التي احرزناها حتى اآلن تعترب خطوات مهمة عىل 

استغالل  إن  خصومنا.  عىل  املهام  تصعيب  طريق 

االستثامرات التجارية يف طرح تقنيات جديدة لخدمة 

سالح الجو متنحنا القدرة عىل تعظيم املردود الالزم 

من استثامرات وزارة الدفاع. وتفخر مديرية الجرس 

الجوي الرئايس والتنفيذي بتقديم الدعم الالزم لرشكة 

من  حقيقة  إىل  الحلم  هذا  لتحويل   “Hermeus”

أجل تعظيم قدرات األسطول يف املستقبل“.

قام   “Hermeus» رشكة  عىل  العقد  ترسية  قبل 

مسئول الرشكة بتصميم وبناء واختبار منوذج طائرة 

تستخدم محركاً بقوة ماخ 5 وذلك يف غضون 9 شهور 

املهندسني عىل  قدرة  الجهود  وعكست هذه  فقط. 

االلتزام بالجدول الزمني وحسن إدارة االستثامر.

لرشكة  التنفيذي  املدير  كيس،  جلني  ورصح 

املسبق  التربيد  تقنية  استخدام  بأن   ،“Hermeus”

استخدام  من  مكنتنا   “pre-cooler technology”

بالغاز  تعمل  التي  التوربينية  املحركات  أحدث 

بوترية أرسع  الرسعة  فائقة  واستخدامها يف طائرات 

ذلك  إىل  باإلضافة  الشهرية.   “SR-71” الطائرة  من 

ماخ  بني  ترتاوح  بحيث  املحرك  قوة  بتعزيز  قمنا 

دفع  قوة  عىل  الحصول  أجل  من   5 وماخ   4

بالذكر  الجدير  الصوت. ومن  أرسع من 

عىل  تقوم   “Hermeus” رشكة  أن 

ولديها رؤية  املشاريع،  تنفيذ 

تقوم عىل  املدى  بعيدة 

الشبكة  يف  ثورة  إحداث 

األفراد  بنقل  الخاصة  العاملية 

ماخ  برسعة  طائرة  طريق  عن 

ميالً   3,000 عىل  تزيد  برسعة  أي   ،5

وقت  اختصار  يعني  ما  الساعة،  يف 

إىل  لندن  إىل  نيويورك  من  الرحلة 

90 دقيقة بدالً من 7 ساعات. كام 

أن الطائرات الفائقة الرسعة تقدم 

فارقاً جوهرياً آخر حيث الرسعة 

هي املقياس الرئييس بدالً من عدد املقاعد التي أدت 

املاضية. وتتميز  السنوات  االقتصادي يف  التوسع  إىل 

الطائرات التي تطري برسعة ماخ 5 بقدراتها عىل توفري 

تريليوين دوالر إضافيتني من النمو االقتصادي العاملي 

كل عام. كام يرى الخرباء ميزة إضافية يف استخدام 

هذا النوع من الطائرات الفائقة الرسعة وهي طرح 

فلسفة جديدة للسفر يف األلفية الثالثة تعتمد عىل 

اختصار املسافات واختزال الزمن وما ينعكس إيجاباُ 

عىل حركة السفر وتنشيط االقتصاد العاملي وإخراجه 

 19 كوفيد  وباء  مثل  القرسية  الركود  فرتات  من 

والحروب والنزاعات الدولية.

- Hermeus Corporation

Executive Airlift Directorate 5

.

“Hermeus» AFWERX

. 5

Hermeus
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الشغل  ان يكون  الفرتة، هذا املوضوع يجب  يف هذه 

الشاغل للقامئني عىل املحتوى االتصايل يف أي مجتمع 

األفراد كمتخصصني ومؤثرين عىل  سواء عىل مستوى 

شبكات التواصل االجتامعي بالدرجة األوىل يف اعتقادي 

كوننا أصبحنا مجتمعات رقمية منذ مدة وازداد تعداد 

ثم  كورونا،  جائحة  أزمة  مع  مؤخرا  املجتمع  هذا 

يف  واملتمثل  ككل  باملجتمع  الخاص  االتصايل  املحتوى 

الشغل  يكون  ان  ملاذا يجب  للدولة.   الرسمي  االعالم 

تأثريها  نالحظ  أصبحنا  أهمها  أسباب  لعدة  الشاغل، 

بشكل  تعود  سالفا  قلت  وكام  البعض  سلوكيات  عىل 

السياسية  وكذلك  االجتامعية  التنشئة  لعنارص  رئييس 

العمرية من أزمات  للفرد، ومن ثم لرتاكامت املراحل 

شخصية وأزمات اقتصادية وسياسية يشعر معها الفرد 

او  األرسي  وحتى  املادي  النفيس،  استقراره  تهدد  انها 

املستقبلية،  حياته  مجرى  عىل  تداعياتها  من  يتخوف 

وبطبيعته البرشية واحتياجاته النفسية يواجه املشكالت 

واألزمات والتعقيدات التي تواجهه مبا تعود عليه سواء 

(بالهدوء) او (بالتعصب) او (بالقلق والتوتر) ، كام انه 

قد ال يكتفي بسلوكياته يف تعامله مع كل تلك األمور 

بطريقة فردية ال تتجاوز خصوصياته بل قد يتعدى األمر 

لخصوصيات اآلخرين بطريقة مبارشة والسامح لنفسه 

بالتدخل يف حياتهم ، أو بطريقة غري مبارشة ولكن من 

يستغلها  رقمية  منصة  أي  عرب  اتصايل  محتوى  خالل 

ليسقط حياته وأساليبه يف معالجة مشاكله عىل حياة 

غريه  وبغض النظر عن مدى صحة هذا املحتوى من 

الناحية النفسية واالجتامعية أو االقتصادية والسياسية 

-وهنا مكمن الخطورة -حيث ان اغلب من يقوم بذلك 

أما ان يكون غري مؤهل وال مختص يف املحتوى الذي 

شخص  أو   ! األمرين  أهون  وهذا  غريه  عىل  يعرضه 

النفس املقيت يف  متطرف فكريا يسعى اىل بث هذا 

عدد كبري من املتابعني خصوصا من أصبحت املنصات 

الرقمية مصدرا رئيسيا له الستقاء معلوماته والتعويل 

عليها يف اتخاذ العديد من القرارات يف حياته أو تبني 

مبادئ محددة لألسف!!

املتطرفني  هؤالء  ملثل  خصبة  اآلن  الرقمية  البيئة 

واملحتوى الذي يحتاجونه لبث سمومهم غزير إذا ما 

اخذنا يف الحسبان االزمات والقضايا ومجريات االحداث 

استغالل  أبشع  يستغلونها  والتي  دوليا!  املتسارعة 

الجاهل  واصطياد  املواضيع  وتحوير  الحقائق  لتزييف 

والسطحي واملتكاسل عن القراءة والتبحر يف املواضيع 

أصبحنا  لدرجة  والرسمية!  الصحيحة  مصادرها  من 

نشاهد ان التعاطي مع كل هذه األحداث أصبح بعيد 

عن كل البعد عن التعاطي الناضج الذي يتناسب مع 

حجم الحدث وأهميته!

مؤثرين  من  ملبادرات  بحاجة  اننا  القول،  خالصة 

(مختصني) يف علم النفس وعلم االجتامع وعلم السياسة 

واالقتصاد واالتصال واالعالم ألخذ زمام األمور، مؤثرين 

باإليجاب  يؤثر  هادف  محتوى  تقديم  عىل  حريصني 

عىل مستخدمي املنصات الرقمية ويعود بالفائدة عىل 

بأهمية  واعية  أرس  إىل  بحاجة  نحن  وقبلها  املجتمع، 

الوطن  حب  عىل  وتربيتهم  الجيل  تنشئة  يف  دورها 

والقادة، عىل حب القراءة، عىل االحرتام والتقدير، عىل 

التمييز بني الفكر السوي والفكر املتطرف، والفرق بني 

اآلخرين  حرية  عىل  التعدي  وبني  الشخصية  الحرية 

وتجاوز حدود الدين وتعاليمه! عىل التفكري مليا قبل 

االجتامعي  التواصل  يتابعون عىل شبكات  اختيار من 

بعدها   .... قدوة  وجعله  وسلوكياته  بآرائه  والتأثر 

وبعدها فقط لن يتمكن منهم حاقد وال مريض سلبي 

وال متطرف وال خائن.

السطر األخري ...

« ديننا ووطننا وقادتنا خطاً أحمراً ، ال نساوم عليها ! 

ما العيش بدونها !» د. خالد املنيف- كاتب سعودي- 

يف  معتمد  ومدرب  االداري  النفس  علم  يف  دكتوراه 

تطوير الذات والتنمية البرشية

( )

( )

- –

!



285842020

Collins Aerospace Systems

ورصح إد درايدن، نائب رئيس مجلس اإلدارة ألنظمة 

التشغيل برشكة ”Collins Aerospace“، بأن السفر 

بطائرات أرسع من الصوت يفرض بطبيعته سلسلة 

من التحديات الفريدة عندما يتعلق األمر بتصميم 

أنظمة محددة ميكن االعتامد عليها يف إدارة الطائرة. 

ويرسنا أن نتعاطى مع هذه التحديات بشكل مبارش 

عن طريق فريق العمل برشكة ”Aerion“. وتتمتع 

يف  طويل  بتاريخ   “Collins Aerospace” رشكة 

املتطورة  التشغيل  أنظمة  وتحديث  تطوير  مجال 

العسكرة  وغري  العسكرية  الطائرات  لخدمة  الالزمة 

عىل حد سواء. وتتطلع الرشكة ملواصلة هذا اإلنجاز 

.“AS2” مع الطائرة

ويبدأ سعي رشكة ”Aerion“ نحو السفر من مكان 

التجارية  الطائرة  بإطالق  أرسع  بطريقة  آخر  إىل 

سيبدأ  التي  الصوت  من  األرسع  النفاثة   “AS2”

انتاجها عام 2023 وقد جرى تصميم الطائرة بحيث 

وتشري  األوىل.  الرحلة  منذ  البيئية  العوامل  تراعي 

أول  ”AS2“ ستكون  الطائرة  أن  إىل  التقارير  بعض 

طائرة أرسع من الصوت ميتلك تصميمها القدرة عىل 

وتحقيق   100% بنسبة  الصناعي  الوقود  استهالك 

جهاز  إىل  الحاجة  دون  الصوت  من  أرسع  رسعات 

.“Afterburner” االحراق الالحق

تعترب   “Aerion” رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

 “OEMs” والصيانة  التشغيل  رشكات  أوائل  من 

“Aerion”

Collins Aerospace Systems

.Raytheon Technologies Corp

“elevons” “Actuation system”

. “AS2” “Horizontal stabilizer”
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 carbon  ” الكربون  بتحييد  التزامها  تعلن  التي 

قصب  تحقيق  إىل  أدى  الذي  األمر   ،“neutrality

ستكون  الرشكة  أن  منها  مجاالت،  عدة  يف  السبق 

تخطط  التي  والصيانة  التشغيل  رشكات  أوائل  من 

اسرتاتيجيات  طريق  عن  الكربون  تحييد  لعمليات 

خفض نسبة الكربون ( و ليس خفض األعباء املالية 

فقط ).

أول   “AS2” الطائرة  ستكون  ذلك  عىل  عالوة 

طائرة تجارية تطري برسعة أرسع من الصوت فوق 

وهذا  الضوضاء،  من  نوع  أي  إحداث  دون  األرض 

ومحركاً  ثورياً  تصميامً  يتطلب  التحدي  من  نوع 

 GE” أرسع من الصوت ذا كفاءة خارقة من انتاج

 300 لتصنيع  الرشكة  ويخطط مسئول   .“Aviation

من  األول  العقد  خالل   “AS2” طراز  من  طائرة 

تجميعها  يتم  طائرة  أول   “AS2” وستكون  اإلنتاج 

فلوريدا  بوالية  ملبورن  يف  الجديد  الرشكة  مبصنع 

واملعروف باسم ”Aerion park“. وستشمل عملية 

النظيفة  الطاقة  عىل  تعتمد  التي  الحديثة  التطوير 

الرئييس باإلضافة إىل مجمع متكامل  عمليات املقر 

األرسع  الطائرة  ودعم  وبناء  والتصميامت  للبحوث 

من الصوت.

املستدامة  الرحالت  تحدث  أن  الخرباء  ويتوقع 

خفة  حيث  من  حقيقية  ثورة  الصوت  من  األرسع 

معدل  وترسيع  الزمنية  الفواصل  واختصار  الحركة 

األنشطة التجارية والثقافية الحديثة.

 “Collins Aerospace» ومن الجدير بالذكر أن رشكة

التشغيل  تصميم  مجال  يف  كبرية  بخربة  تتمتع 

الهيدرولييك واالليكرتوهيدرولييك عن طريق السلك، 

التي  التشغيل  منتجات  من  متكامل  خط  ولديها 

تساهم يف تعزيز أداء الطائرة وتخفيف أعباء العمل 

وتصميم  تطوير  وسيتم  الطائرة.  قائد  كاهل  عن 

مفاتيح التحكم يف الطائرة ”AS2“ عن طريق مراكز 

 “Collins Aerosapce” برشكة  التشغيل  نظام 

ومدينة  الربيطانية   Wolverhampton مدينة  يف 

Vernon الفرنسية.

القدرات  الرشكة  لدى  التشغيل  منتجات  وتقدم 

أكرب  قدراً  توفر  التي  والحيوية  الرئيسية  العملياتية 

التشغيل  أنظمة  وتستخدم  والكفاءة.  السالمة  من 

املبتكرة مواداً معمرة خفيفة الوزن لتشغيل الطائرة 

والتحكم فيها.
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 National الجوية  للمالحة  الوطنية  الرابطة  ومتنح 

لعام   Collier كأس   Aeronautic Association

أداء  تعزيز  يف  ملساهمتها   X-37B للمركبة   2019

وكفاءة وسالمة املركبات الجوية والفضائية.

رشكة  طريق  عن   X-37B املركبة  تصميم  وجرى 

يف  األمريكية  الفضاء  سالح  تشارك  التي  بوينج 

 Rapid الرسيعة  األسلحة  هيئة  وتعترب  تشغيله، 

Capabilities Office التابعة لسالح الجو األمرييك 

مسؤولة عن إدارتها. وتتميز املركبة املذكورة بإمكانية 

االعتامد عليها وإعادة استخدامها عدة مرات وتعترب 

املصممة  الفضائية  لالختبارات  مأهولة  غري  منصة 

إلجراء التجارب الالزمة عىل كيفية التموقع يف املدار 

ثم العودة إىل األرض إلجراء التقييم الالزم.

الجو  سالح  عن  املسؤولة  باريت،  باربرا  وقالت 

أهمية  يعكس  Collierالذي  ”كأس   إن  األمرييك، 

الفضاء بالنسبة للواليات املتحدة يأيت لالحتفال 

باملهمة التي أنجزتها املركبة X-37B والتي 

حطمت خاللها كل األرقام القياسية“. 

األمريكيني  ”معظم  أن  وأضافت 

بصورة  الفضاء  يستخدمون 

املالحة  ألغراض  يومية 

عىل  والحصول 

ت  ما ملعلو ا

غري  املتطورة  املركبة  وأن  االتصاالت،  وتحقيق 

املأهولة املذكورة تساهم يف تطوير التقنيات الخاصة 

االستخدام،  املتعددة  املتقدمة  الفضائية  باملركبات 

ثم  ومن  الفضاء،  يف  التجارب  إجراء  يف  تساهم  كام 

استعادتها إلجراء املزيد من البحث والدراسة عليها 

عىل كوكبنا“.

تسهيل  يف  بوينج  رشكة  تساهم  ذلك،  عىل  عالوة 

 ،X-37B املركبة  نظام  يف  التجارب  إدخال  عملية 

ذات  املنصات  تجارب  فرص  تحديد  يف  واملساعدة 

االستخدام املتعدد يف املستقبل لكل مهمة من املهام. 

ومن الجدير بالذكر أن املركبة X-37B هي الطائرة 

.Collier الثالثة والثالثني التي تحصل عىل كأس

واملدير  اإلدارة  رئيس مجلس  كاريت،  لني  ورصحت 

التنفيذي للدفاع والفضاء واألمن برشكة بوينج، بأن 

”الرشكة تعتز بشدة بحصول النساء والرجال التابعني 

 Collier كأس  عىل   X-37B املركبة  لفريق 

لهم  موقع  حجز  بسبب  ليس  املرموقة، 

بفضل  الوطنية  صناعتنا  أساطري  بني 

األداء  وحسن  باالبتكار  التزامهم 

بسبب  وأيضا  بل  فحسب، 

إنجازاتهم التي سيكون 

عىل  كبري  أثر  لها 

ل  جيا أل ا

القادمة 

 – الجو  والعمليات  الفضاء  تطوير  عمليات  من 

فضائية لخدمة اإلنسانية جمعاء“.

X-37B

 X-37B Orbital املدارية  التجارب  مركبة  تتبع 

 -OTV باسم  اختصارا  -املعروفة   Test Vehicle

برنامج االختبارات التجريبية عىل التقنيات املتعلقة 

االستخدام إلجراء  متعددة  مأهولة  غري  منصة  ببناء 

األمرييك.  الجو  سالح  لخدمة  الفضائية  االختبارات 

ويتمثل الهدف الرئييس للمركبة X-37B يف نقطتني 

أساسيتني، هام استنباط تقنيات لسفن الفضاء القابلة 

الواليات  مستقبل  لتأمني  مرات  عدة  لالستخدام 

ميكن  التي  التجارب  وإجراء  الفضاء،  يف  املتحدة 

إعادتها إىل األرض حيث سيتم دراستها وفحصها.

املدارية  التجارب  مركبة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

X-37B Orbital Test Vehicle هي أحدث سفن 

العودة  عىل  القادرة  وتطورا  تقدما  وأكرثها  الفضاء 

من  تصميمها  املركبة  وتستمد  األرض.  كوكب  إىل 

”ناسا“، وهي مصممة  لوكالة  التابعة   X-37 املركبة

إلطالقها بشكل عمودي نحو ارتفاعات مدارية قليلة 

من األرض حيث ميكنها إجراء التجارب واالختبارات 

الالزمة عىل التقنيات الخاصة بالفضاء لفرتات طويلة. 

ومبجرد تلقي األمر من األرض، تعاود املركبة الدخول 

إىل الغالف الجوي مجددا ثم النزول والهبوط فوق 

املركبة  وتعترب  أفقي.  بشكل  الجوية  املدارج  أحد 

 Shuttle املركبة األوىل من نوعها منذ املكوك X-37B

القدرة  لديها  التي  ”ناسا“  لوكالة  التابع   Orbiter

التجارب إىل األرض إلجراء املزيد  عىل إعادة 

وتنفرد  عليها.  والتحليل  الدراسة  من 

 270 قضاء  عىل  بالقدرة  املركبة 

يوما مداريا أو أكرث، والبقاء يف 

الفضاء لفرتات أطول.
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Tempest

بدأت اململكة املتحدة والسويد وإيطاليا مؤخرا 
املشرتك  التعاون  لتعزيز  ثالثية  صناعية  محادثات 

فيام بينها يف مجال تطوير أقوى سالح جوي قتايل يف 

املستقبل. وميهد هذا التعاون الثاليث الجديد الطريق 

أمام صناعة الطائرات يف الدول الثالث لحشد قدراتها 

ومهاراتها وخرباتها يف املجال الجوي العسكري للتعاون 

يف مجال البحوث والتطوير املتعلقني بأحدث أساليب 

التكنولوجيا.

أكرب  الثالث  األوروبية  الوطنية  الصناعات  وتضم 

 BAE) بريطانيا  من  كل  من  العسكرية  الرشكات 

 Systems, Leonardo UK, Rolls Royce and

 Leonardo Italy,) وإيطاليا   (MBDA UK

 (Elettronica, Avio Aero and MBDA Italia

.(Saab and GKN Aerospace Sweden) والسويد

املشرتكة  املحادثات  إىل  استنادا  الترصيح  ويأيت هذا 

الربيطانية  الصناعات  مسؤويل  بني  جرت  التي 

والسويدية واإليطالية، وليعلن تشكيل تحالف صناعي 

ثاليث، حيث ستقوم رشكات التحالف بتقييم أفضل 

السبل الكفيلة ببناء مركبة جوية مقاتلة يف املستقبل، 

مستغلني خرباتهم ودرايتهم الفنية وعمليات تطوير 

التكنولوجيا يف مجال األنظمة الجوية املقاتلة الحالية 

واملستقبلية.

االتفاق  نحو  أخرى  خطوة  التحالف  هذا  ويجسد 

الكامل بني الصناعات األوروبية الثالث لتقنني مجاالت 

الجوية  األنظمة  تطوير  مجال  يف  املشرتك  التعاون 

املقاتلة املستقبلية. وستقوم كل واحدة من الصناعات 

املوظفني  من  اآلالف  عرشات  باستقطاب  الثالث 

بصورة مبارشة ودعم عدد كبري من الوظائف ذات 

املهارات العالية عن طريق سالسل اإلمداد لديها، األمر 

الذي سيساهم يف تعزيز األمن القومي ودعم الرخاء 

االقتصادي يف الدول الثالث.

ومن الجدير بالذكر أن بريطانيا تتعاون حاليا مع كل 

والجيوش  الصناعات  وتعترب  وإيطاليا،  السويد  من 

يف الدول الثالث رشكاء يف عملية التطوير والتشغيل 

يتجاوز  الذي   Meteor للصاروخ جو - جو املشرتك 

 Gripen, املدى البرصي واملسؤول عن تسليح طائرات

Eurofighter Typhoon and F-35. ويتم استخدام 

 chaff and flare موزعات الشهب والطلقات الضوئية

طائرات  منت  عىل  الصنع  السويدية    dispensers

من   Giraffe الرادار   ويعترب  الربيطانية،  «تايفون» 

نظام  من  أساسيا  جزءا  السويدية   Saab إنتاج رشكة

طائرات  وتأيت  الربيطاين.   Sky Sabre األريض  الدفاع 

Gripen E السويدية مجهزة بأنظمة رادار صممتها 

وأنتجتها رشكة Leonardo يف إدنربه. ويف الوقت نفسه، 

يقوم سالح الجو املليك الربيطاين والسويدي وسالح 

الجو اإليطايل Aeronautica Militare بتشغيل نفس 

تايفون» و  القوي من طائرات «يوروفايرت  األسطول 

إف35-، وهو التشغيل الذي يأيت يف إطار أكرث من 50 

عاما من التعاون الوثيق يف مجال الطائرات املقاتلة.

 Tempest تفعيل برنامج الطائرة

الطائرات  من  التايل  الجيل   Tempest الطائرة متثل 

والتي  الربيطاين،  املليك  الجو  سالح  لدى  املقاتلة 

ستدخل صفوف الخدمة اعتبارا من عام 2035 يك تحل 

محل الطائرة «تايفون». وملواجهة التهديدات الناشئة، 

جرى تصميم الطائرة Tempest كمركبة جوية مقاتلة 

من الجيل التايل تتميز بخفة الحركة واملرونة والقدرة 

عىل استخدام أحدث أساليب التواصل التكنولوجية 

وإمكانية تحديثها برسعة، عالوة عىل قلة تكاليفها.

«التشغيل  أسلوب   Tempest الطائرة  وستطبق 

والتوصيل» ’plug and play’ approach حيث ميكن 

لنوع  تبعا  سهولة  بكل  واألجهزة  الربمجيات  تغيري 

الطائرة والوظائف الالزمة للمهمة، وهو ما ينطبق 

األسلحة وأنظمة  عىل 

وخزانات  االستشعار 

الوقود. ويأيت هذا االبتكار ليزيح 

جانبا هياكل التجميع القاسية التقليدية، 

وليساهم يف خفض تكاليف عملية التصنيع ومنحها 

قدرا أكرب من املرونة.

طرق  عدة  تأمني  يف   Tempest الطائرة  وستساهم 

املأهولة  وغري  املأهولة  املنصات  ودمج  للتشغيل 

واملنصات املأهولة اختياريا مع عملية تجهيز البيانات 

الطائرة يف  قائد  املجوقلة ومساعدة  املجوقلة وغري 

املهام  االعتامد عىل  عند  مهمة  قرارات  عدة  اتخاذ 

القابلة  «االستقاللية  ب  يُعرف  ما  وهو  املأهولة، 

scalable autonomy «للتوسع

وتحتاج الطائرة Tempest إىل عدة أنظمة مختلفة 

حتى  الدفع  وأنظمة  الكثافة  العالية  الطاقة  من 

تستطيع املنافسة عىل الساحة الدولية. لتحقيق هذا 

مواد  تطوير  عىل   Tempest فريق  يعمل  الهدف، 

مركبة متقدمة والصناعات التكميلية الالزمة إلنتاج 

طائرة خفيفة الوزن وتتمتع بقوة هائلة وتستطيع 

العمل يف ظل درجات الحرارة العالية.

أساليب  أحدث  بتطوير   Tempest فريق يقوم  كام 

التكنولوجيا يف مجال توليد الكهرباء وكيفية التحكم يف 

الطاقة بطريقة ذكية ومتكاملة من أجل تشغيل أنظمة 

استشعار الطائرة Tempest، السيام تلك التي تعتمد 

عىل أشعة الليزر حيث يحتاج هذا النوع من الطائرات 

إىل طاقة كهربائية أكرب بكثري من األجيال السابقة.
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األسلوب  هذا  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

املتكامل يف استخدام الطاقة يساهم يف تقليل 

عدد مرات تبادل الطاقة energy exchanges، وهو 

 gas-turbine ما يؤدي إىل زيادة قوة التوربني الغازي

كمصدر أسايس من مصادر الطاقة. ومن املتوقع أن 

الكهربائية يف خدمة  التقنيات  تلك  تطوير  يساهم 

قطاع الفضاء الجوي املدين والقطاعات األخرى التي 

تواصل مساعيها لبناء مستقبل مستدام.

مقصورة  تكون  أن  املخطط  من  ذلك،  عىل  عالوة 

القيادة لدى الطائرة Tempest خالية من أي عدادات 

أو شاشات فعلية، حيث سيعتمد الطيارون عىل ارتداء 

خوذات معززة من الجيل التايل تعتمد عىل الواقع 

عرض  شاشات  إظهار  عىل  قادرة  وتكون  االفرتايض 

تفاعلية ومفاتيح التحكم داخل مقصورة القيادة وأمام 

عني الطيار مبارشة.

الطائرة  تشغيل  املسؤول عن  الشخص  وسيستطيع 

Tempest أن يفكر وأن يترصف قبل عدوه مبعدل 

االستشعار  أنظمة  بفضل  مرات  ثالث  إىل  مرتني 

املتقدمة واملتكاملة بدرجة كبرية وبفضل املؤثرات غري 

االتصاالت.  وأنظمة   non-kinetic effects الحركية 

وستتيح هذه امليزة الكبرية له إمكانية التعامل مع 

العدو وأداء عدة مهام مختلفة مثل الدفاع واملراقبة.

وسيتم تصميم كافة هذه األنظمة بحيث تكون قادرة 

عىل العمل معا بصورة متكاملة ودون انقطاع، وذلك 

تعترب  التي  الحالية  النفاثة  املقاتلة  للطائرات  خالفا 

أقرب ما تكون إىل مجموعات من األجهزة املنفصلة 

مثل جهاز الرادار املستقل واألجهزة اإللكرتو – برصية.

كام سيتمكن مسؤولو التشغيل من اتخاذ القرارات 

املناسبة بقدر أكرب من الثقة نظرا لعدم اعتامدهم 

عىل أنظمة استشعار واحدة بعينها. فبدال من ذلك، 

االستشعار  أنظمة  أنواع مختلفة من  ستعاون عدة 

مع بعضها البعض من أجل جمع املعلومات، وهي 

املعلومات التي سيتم تدقيقها ومضاهاتها عن طريق 

 Tempest نظام
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يف  التشغيلية  املرحلة  بدء  عن  رسمياً  اإلعالن  مع 

عاملياً  واملتخصصون  الخرباء  يجمع  األوىل،  املحطة 

النووية  للطاقة  ”براكة“  محطات  مرشوع  أن  عىل 

نوعه  من  األول  باعتباره  االمارات،  بدولة  السلمية 

به  يحتذى  منوذجاً  ميثل  العريب،  املستوى  عىل 

اقليمياً وعاملياً يف استخدام الطاقة النووية يف تنويع 

للدول.  االقتصادي  التنوع  وتحقيق  الطاقة  مصادر 

االمارات  تدخل  الضخم،  املرشوع  تدشني هذا  ومع 

فمن  الحديث،  تاريخها  يف  جديدة  نوعية  مرحلة 

.." "

" "

.

" "

.
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ـ من خالل  األخرية تسعى  العلمية  انجازاتها  خالل 

النووية  للطاقة  ”براكة“  مفاعالت  محطة  إطالق 

عىل  االعتامد  من  اقتصادها  تحرير  إىل  ـ  السلمية 

النفط مستقبالً، وتحجز لنفسها ـ عرب إطالق ”مسبار 

التي  الدول  نادي  يف  الكبار  وسط  مكاناً  ـ  األمل“ 

متتلك القدرة عىل استشكاف املريخ؛ ففي منتصف   

شهر يوليو ، كانت أول دولة عربية تطلق رحلة إىل 

الفضاء من خالل مرشوعها مسبار ”األمل“. بعد ذلك 

بقليل، تحديداً يف أوائل أغسطس ، قامت بتشغيل 

أول مفاعل للطاقة النووية يف العامل العريب، والالفت 

توقيت  يف  تتحقق  والنجاحات  االنجازات  هذه  أن 

يعاين فيه العامل أجمع االخفاقات واالحباطات جراء 

كوفيد  ـ  ”كورونا“  وباء  تفيش  مواجهة  يف  الفشل 

كبرية،  العامل خسائر  باقتصادات  ألحق  الذي  ـ    19

ونجحت االمارات يف أن تكون من ضمن الدول التي 

منها  جعلت  دقيقة  باسرتاتيجية  الوباء  هذا  تواجه 

منوذجاً يحتذى بني الدول يف هذا اإلطار.

التطورات  هذه  إىل  النظر  يصعب  أنه  والحقيقة 

عن  عن  مبعزل  املتسارعة  االماراتية  واالنجازات 

القيادة  رؤية  مقدمتها  يف  عدة،  ومتغريات  عوامل 
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استنهاض  رضورة  إىل  الداعية  الرشيدة  االماراتية 

األمل  وصناعة  العربية،  الحضارة  واستئناف  الهمم 

االحباط  براثن  من  العريب  الشباب  ماليني  وانتشال 

الفوىض  موجات  فيه  تسببت  الذي  واليأس 

تنظيامت  نرشتها  التي  واالضطرابات  والغضب 

عربية  دول  يف   2011 عام  منذ  والتطرف  االرهاب 

وتفيش  الدول  انهيار بعض هذه  فتسببت يف  عدة، 

الرصاعات األهلية والحروب والتدخالت الخارجية يف 

بعضها اآلخر، لذا تعمل االمارات عىل مسارات عدة 

الشباب  يرى  يك  املؤمل  العريب  الواقع  هذه  ملعالجة 

يسهم  مبا  املظلم،  العريب  النفق  نهاية  يف  ضوءاً 

االرهاب  عىل  والقضاء  املنطقة  واقع  تحسني  يف 

والتطرف.

مبنزلة  أيضاً  هي  االماراتية  العلمية  االنجازات 

عىل  قادرة  االمارات  بأن  واملنطقة  للعامل  رسالة 

بناء منوذج تنموي عريب إسالمي حديث يجمع بني 

األصيلة  االنسانية  واملبادىء  والقيم  العلمي  التقدم 

روح  واستنهاض  االسالمي،  الدين  من  املستمدة 

والسعي إلحياء  واملسلمني  العرب  نفوس  املايض يف 

والفضاء  والطب  العلوم  يف  العرب  الرواد  مجد 

والفلك وغريه من العلوم وذلك من خالل بناء منوذج 

ملهم قائم عىل اقتصاد املعرفة.

وميثل الربنامج النووي السلمي االمارايت منوذجاً لنمط 

يف  الرشيدة  للقيادة  االستباقي  االسرتاتيجي  التفكري 

الشيخ  السمو  صاحب  رأسها  وعىل  االمارات،  دولة 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

يفرس طموحات  االستباقي  التفكري  فهذا  الله؛  رعاه 

الدولة الرائدة يف مجال الطاقة الجديدة واملتجددة، 

ووجود مدينة ”مصدر“ والجهود الدؤوبة يف مجال 

استشكاف  خطط  مقدمتها  ويف  العلمي،  البحث 

أن  املتخصصة  التقارير  تؤكد  حيث  املريخ،  كوكب 

النضوب،  الطاقة األحفورية باتت عىل وشك  موارد 

النفط  احتياطي  من  املؤكدة  الكميات  تقدر  حيث 

تكفي  برميل،  تريليون   2.1 اىل   1.4 بحدود  بالعامل 

أقىص  عىل  عاماً  ـ90   60 بني  تراوح  لفرتة  العامل 

بديهية  تساؤالت  بالتبعية  يستدعي  ما  التقديرات، 

الدائم  مبيلها  االمارات  فإن  لذا  بعد؟  ماذا  حول 

النوعية،  التنموية  واملبادرات  االستباقي  للتفكري 

بالحد  منذ فرتة طويلة  اسرتاتيجياً  اتخذت قراراً  قد 

من االعتامد عىل النفط، وتنويع االقتصاد وموارده، 

ال  ومعارفها  النووية  الطاقة  تكنولوجيا  أن  السيام 

تقترص عىل توليد الطاقة الكهربائية، بل هي بالفعل 

مفتاح رئييس للتقدم املعريف، حيث باتت تستخدم 

النتاج  الصناعة  ويف  والتشخيص،  للعالج  الطب  يف 

وتقنيات  الكياموية،  واملعالجات  املوصالت  اشباه 

والبحث  التعدين  عمليات  ويف  الجودة  اختبار 

الستنباط  الزراعة  يف  الطبيعيـــة  الخــامــات  عن 

عالية  انتاجية  ذات  املحاصيل  من  جديدة  انواع 

وانتقاء نوعيات معينة من البذور ومقاومة اآلفات 

الزراعية  املنتجات  تخزين  مدة  وزيادة  والحرشات 

وغري ذلك. 

النووية  للطاقة  ”براكة“  محطات  مرشوع  ينطوي 

اقليمياً  والريادة،  التميز  سامت  من  العديد  عىل 
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ودولياً، ميكن رصدها فيام ييل:

املحطة  التشغيلية يف  الذي بدأت مرحلته  املرشوع 

األوىل وتقرتب مفاعالته الثالثة األخرى من الوصول 

إىل مرحلة التشغيل، قد وصل إىل هذه املرحلة بعد 

ما  االنشائية،  العمليات  بدء  من  فقط  سنوات   8

يعكس مستوى عزم وتصميم دولة االمارات وقدرتها 

عىل تنفيذ املرشوعات االسرتاتيجية الضخمة بالدقة 

ومستويات  ومعايري  درجات  أعىل  ووفق  الالزمة 

األمن والسالمة والكفاءة.

وإشارات  دالئل  عىل  ”براكة“  مرشوع  ينطوي 

العاملي، فضالً  التنافيس  االمارايت  مهمة عىل طموح 

العلمي  التقدم  عىل  مؤكدة  وداللة  رمزاً  كونه  عن 

فاملرشوع  االمارات،  دولة  يف  التكنولوجي  والتطور 

آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  قال صاحب  كام 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة ”خطوة مهمة عىل طريق تحقيق التنمية“. 

والشك أن هناك داللة وروابط ال تخطئها العني بني 

بعد  رسمياً  ”براكة“  ملرشوع  األوىل  املحطة  تدشني 

األمل“  ”مسبار  االمارات  إرسال  من  قالئل  أسابيع 

وهي  املريخ،  كوكب  إىل  تاريخية  علمية  مهمة  يف 

إشارات  مهمة بشأن موقع العلم يف رهان االمارات 

عىل املستقبل، الذي تطمح بقوة ألن تحجز لنفسها 

فيه، وهذا األمر تعكسه أهداف رؤية  مميزاً  مكاناً 

تهدف  رؤية طموحة  2071، وهي  االمارات  مئوية 

إىل وضع االمارات يف مقدمة دول العامل،  وتـشـــري 

العربيــة  اإلمـــارات  دولــة  اهتمــام  إىل  بوضـوح 

املتحــدة باملستقبل، واالستعداد الجيد له، يك تعزز 

مكانتها عىل خارطة الدول املتقدمة، وهذه املئوية 

التاريخية  املحارضة  من  مستمدة 

لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

املسلحة،   للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 

برميل  آخر  بتصدير  لالحتفال  االستعداد  بشأن 

للنفط، وتتضمن هذه الرؤية العديد من األهداف، 

العامل  يف  دولة  أفضل  من  اإلمارات  دولة  تكون  يك 

دولة  لقيام  املئوية  الذكرى  بحلول  تقدماً،  وأكرثها 

اإلمارات العربية املتحدة وذلك يف عام 2071 أيضاً. 

اإلمارات 2071“  أهمية ”مئوية  يزيد من  ما  ولعل 

يتضمن  شامل،  حكومي  عمل  برنامج  تشكل  أنها 

وضع اسرتاتيجية وطنية لتعزيز سمعة الدولة وقوتها 

للدخل  متنوعة  مصادر  وجود  وضامن  الناعمة، 

التعليم  يف  االستثامر  إىل  إضافة  النفط،  عن  بعيداً 

الذي يركز عىل التكنولوجيا املتقدمة، وبناء منظومة 

ورفع  املستقبل،  أجيال  يف  إماراتية  أخالقية  قيم 

اإلنتاجية  مســتوى 

يف االقتصاد الوطني، وتعزيز التامسك املجتمعي.

االمارات  أصبحت  النووية،  ”براكة“  محطة  بتدشني 

املنتجة  الدول  نادي  أعضاء  ضمن   33 رقم  الدولة 

وأصبحت  العامل،  يف  السلمية  النوويــة  للطـاقـــة 

 (450) رقم  املحطة  اإلماراتية  بـراكــــة  محطــــة 

املنتجة للكهرباء يف العامل، وأول دولـة نوويـة سلمية 

توقيت  ويف  واحدة  دفعة  نووية  محطات   4 تبني 

األمن  معايري  وأفضل  أرقى  ووفق  قيايس  زمني 

والسالمة العاملية التي تطبقها وترشف عليها الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية. 

السلميــة  للطاقة  النووية  ”براكة“  محطات  متثل 

خطـوة نوعيـة عىل درب معالجــة العــامل ملشكلــة 

قدوة  كونها  حيث  من  ســواء  املناخي،  التغــري 

تحذو  أن  عىل  الدول  بقية  يشجع  ملهامً  ومنوذجاً 

يف  النووية  الطاقة  توظيف  يف  االمارات  دولة  حذو 

بعد  ـ  املفاعالت  هذه  قدرة  من حيث  أو  التنمية، 

توليد 5600 ميغاواط  ـ عىل  كامل  تشغليها بشكل 

البالد.  الكهرباء أي حوايل %25 من احتياجات  من 

ماريانوغرويس  رافائيل  ”تغريدة“  ماتعكسه  وهو 

والتي  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير 

تشغيل  مبناسبة  االمارات  لدولة  التهنئة  فيها  قدم 

املرحلة األوىل من برنامج ”براكة“، حيث أكد دعم 

الطاقة  تختار  التي  الدول  ولبقية  للربنامج  الوكالة 

وبتكاليف  نظيفة  طاقة  عىل  ”للحصول  النووية 

معقولة تسهم يف معالجة مشكلة التغري املناخي“.

أول  تشغيل  لزر  األوىل  الضغطة  ماقبل  أن  الشك 

مفاعل ضمن مرشوع ”براكة“ تختلف عام بعدها، 

أن  يعني  فاملرشوع  االسرتاتيجية،  الناحية  من 

االمارات قد أصبحن العباً اقليمياً 
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يف  فاعالً  ودولياً 

نـــادي الطاقــة النوويــــة 

السلمية، من خــالل ضمـــان تنويـــع 

كالعب  مكانتها  ودعم  ومواردها  الطاقــة  اقتصـاد 

فاعل يف سوق الطاقة الجديدة واملتجددة، باعتبارها 

والطاقة  الشمسية  للطاقة  أيضاً  مهامً  اقليمياً  مركزاً 

املتجددة بشكل عام، كام أن شـفافية االمـارات يف 

التعامل مع هذا امللف يعزز جهـود العامل ومؤسساته 

الطاقة  استخدام  وضوابط  معايري  لتطبيق  املعنية 

السلمي  النووي  فالربنامج  آمن،  بشكل  النووية 

االمـارايت هو أكرب مساهـم يف تقديـم تقارير شفافة 

صادر  لتقرير  وفقاً  العامل،  يف  املحطات  انشاء  عن 

فمنذ  النوويني،  للمشتغلني  العاملية  الرابطة  عن 

عام 2009، خضع كل من  الربنامج النووي السلمي 

االمارايت ومؤسساته املعنية ألكرث من 250 تفتيًشا من 

قبل الهيئة االتحادية للرقابة النووية، إىل جانب أكرث 

من 40 مراجعة وتقييامت إضافية قامت بها الرابطة 

العاملية للمشغلني النوويني والوكالة الدولية للطاقة 

والتقييامت  املراجعات  كافة  أكدت  حيث  الذرية، 

العاملية  املعايري  ألعىل  اإلمارات  دولة  اتباع  عىل 

اإلمارايت،  السلمي  النووي  للربنامج  تطويرها  يف 

 2020 مارس  يف  الدولية  الوكالة  تفتيش  أكد  حيث 

النووي  االنتشار  بحظر  ملتزمة  اإلمارات  دولة  أن 

تم  التفتيش،  من  االنتهاء  وبعد  التامة،  والشفافية 

إجراء سلسلة من االختبارات املصممة للتحقق من 

يجب  كام  يعمل  املفاعل  أنظمة  من  نظام  كل  أن 

إغـالق  إعـادة  جانب  إىل 

وكانت  بإحكام.  املفاعل  حاوية 

دولة اإلمارات ممثلة بالهيئـة االتحاديـة للرقابـة 

النوويـة قـد استقبلت 11 بعثة مراجعة دولية تحت 

وشملت  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  إرشاف 

النووية،  التحتية  البنية  ييل:  ما  البعثات  هذه 

النووي،  األمان  والتنظيميــة،  القانونيــــة  اللوائح 

االستعداد  النووي،  االنتشار  حظر  النووي،  األمن 

لحاالت الطوارئ. كام وقّعت دولة اإلمارات العربية 

املتحدة عىل أكرث من 13 اتفاقية ومعاهدة دولية، 

للوكالة  التابعة  الشاملة  الضامنات  اتفاقية  منها: 

الدولية للطاقة الذرية، الربوتوكول اإلضايف التفاقية 

للطاقة  الدولية  للوكالة  التابعة  الشاملة  الضامنات 

حظر  معاهدة  النووي،  األمان  معاهدة  الذرية، 

الشامل  الحظر  معاهدة  النووية،  األسلحة  انتشار 

للتجارب النووية.

تأكيد كفاءة املؤسسات الوطنية االماراتية املتخصصة 

تتحمل  فيه، حيث  والنجاح  التحدي  يف خوض هذا 

رشكة  يف  ممثلة  النووية،  للطاقة  اإلمارات  مؤسسة 

نواة للطاقة التابعة للمؤسسة واملسؤولة عن تشغيل 

السلميــة،  النووية  للطاقة  براكة  محطات  وصيانة 

مسؤوليـة إمتام عملية 

املحطة  مفاعل  تشغيل  بداية 

األوىل، وتحقيق هذا االنجاز التاريخي.

عربيا،  األوىل  اإلمارات  دولة  أصبحت  اإلنجاز  بهذا 

التي تنجح يف تطوير محطات للطاقة النووية إلنتاج 

الكهرباء عىل نحو آمن وموثوق وصديق للبيئة، حيث 

تساهم محطات براكـة بشكل كبـري يف جهود اإلمارات 

الخاصة بتوفري الطاقة الكهربائية بالتزامن مع خفض 

االنبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج الكهرباء.

ستنتج  كامل،  بشكل  براكة  محطات  تشغيل  عند 

الكهرباء  من  جيجاوات   5.6 األربع  براكة  محطات 

وستحد من 21 مليون طن من االنبعاثات الكربونية 

من  سيارة  مليون   3.2 إزالة  يعادل  ما  وهو  سنوياً، 

واالرقام  االحصاءات  وهذه  عام،  كل  الدولة  طرق 

دولة  حرص  مدى  وتؤكد  االنجاز،  حجم  تعكس 

مستويات  خفض  يف  الجاد  االسهام  عىل  االمارات 

ظاهرة االحتباس الحراري التي تثري قلقاً عاملياً بالغاً.

لدولة  عدة  مردودات  الضخم  املرشوع  هذا  يحقق 

عىل  الوطنية  أهدافها  أهم  أحد  باعتباره  االمارات، 

النظيفة  الطاقة  يوفر  حيث  األخرية.  العقود  مدى 

بكلفــة تنافسيــة مقارنة بكلفة مصادر أخرى مثل 
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الغــاز الطبيعـــي، 

الغــاز  لتصدير  الفرصة  بالتبعية  ويوفر 

الفائض إىل السوق العاملي، مع تصدير الفائض أيضاً 

من الكهرباء عرب شبكة الربط الخليجي، إىل جانب 

اإلنفاق  حجم  وتقليص  الكربون  انبعاثات  خفض 

باإلضافة  االنبعاثات،  انتشــار هـذه  عىل مواجهــة 

إىل القيمـة طويلة األجل للمفاعالت الجديدة التي 

تضاعف فرتة االستخدام من 30 إىل 60 عاماً.

ينطوي املرشوع عىل عوائد ايجابية عدة غري مبارشة 

عىل االقتصاد الوطني لدولة االمارات، ويف مقدمتها 

والتكنولوجية  والعلمية  الفنية  الخربات  مراكمة 

الوطنية شاركت يف مراحل  والبحثية لدى الرشكات 

يف  الدولة  تنافسية  وتعزيز  وتشغيله،  املرشوع  بناء 

سوق الطاقة النظيفة عاملياً.

ميثل مرشوع ”براكة“ األحدث عاملياً يف هذا القطاع 

النووية  الطاقة  لقطاع  كربى  نوعية  إضافة  الحيوي، 

هذا  يف  الثقة  املرشوع  يعزز  حيث  عاملياً،  السلمية 

القطاع كونه ميثل املرشوع األضخم عاملياً من حيث 

حجم االستثامرات والتطور التقني والتكنولوجيوحجم 

الطاقة التي يتم توليدها عرب مفاعالته.

عاملياً  التنافيس  االمارات  موقع  املرشوع  يدعم 

كمركز للطاقة الجديدة واملتجددة، سواء مبا تراكم 

كنقطة  مكانتها  بحكم  أو  ومعارف،  خربات  من 

جذب رئيسية للخربات والخرباء العاملني يف هذا 

املجال الحيوي.

الكربى  التنموية  املرشوعات  هذه  مثل  أن  الشك 

متثل قاطرة لالقتصادات 

مشــاركة  بحكـــم  الوطنيــــــة، 

مراحـل  يف  الوطنيــة  والرشكات  املؤسسـات 

االنشاء، مبا يحقق لهذه الرشكات عوائد وخربات ال 

الرشكات  هذه  مكانة  بدوره  يعزز  ما  بثمن،  تقدر 

االقتصادية والتسويقية واالستثامرية، ويرسخ وضعها 

االقليمي كرشكات متتلك خربات العمل يف املرشوعات 

يف  العمل  فرص  لها  يوفر  مبا  الضخمة  االسرتاتيجية 

يف  والسيام  كافة،  العامل  بدول  مامثلة  مرشوعات 

التي تتجه النشاء مرشوعات لتوليد  العربية  الدول 

الطاقة النووية السلمية يف املستقبل املنظور.

بذات  الطبيعي  الغاز  االمارات من  استهالك  خفض 

النسبة التي تضيفها الطاقة النووية لشبكة االمارات 

الدولة للوصول بها  الكهربائية، وهي نسبة تخطط 

إىل 25%، ما يعني باملقابل زيادة صادرات االمارات 

تم خفضها،  التي  النسبة  بذات  الطبيعي  الغاز  من 

ومن ثم تعزيز العوائد املالية املحققة من صادرات 

صادرات  من  أو  الغاز  صادرات  من  سواء  الطاقة 

تصديرها  ميكن  التي  الكهربائية  الطاقة  فوائض 

اقليمياً عرب شبكة الربط الخليجي.

النووية  للطاقة  ”براكة“  محطات  مرشوع  يرسخ 

كمركز  االمارات  دولة  ومكانة  موقـــع  السلميــــة 

اقليمي ملرشوعـات الطاقــة املتجــــددة،  ما مينح 

يف  السـبق  الدولــة 

املرشوعـات  من  النـوع  هـذا 

يشجـع  موقـع  يف  ويضعها  االسرتاتيجية، 

ويحفز جهود الدول العربية الساعية لالستفادة من 

الطاقة النووية السلمية.

الحفاظ  عىل  االمارات  دولة  قدرة  املرشوع  يدعم 

عىل  الكهربية  للطاقة  تنافسية  سعرية  برشائح 

املديني القريب واملتوسط، ما يعني بالتبعية زيادة 

قوة  واالستثامرات  الرشكات  ومنح  التنمية  فرص 

دولة  يف  التكنولوجيا  وتوطني  واالنتاج  للعمل  دفع 

االمارات خالل املرحلة املقبلة.

توفر املرشوعات التنموية الكربى عادة، فرصاً هائلة 

جذب  يف  وتسهم  عاملياً،  الوطنية  الرشكات  لتوسع 

عن  تبحث  التي  األجنبية  والرشكات  االستثامرات 

أسواق واعدة ومتطورة تكنولوجياً.

النووية  للطاقة  ”براكة“  مرشوع  أن  القول  ميكن 

السلمية يضع العالقات االماراتيةـ  الكورية الجنوبية 
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عىل درب رشاكة تنمـويـة أرحـب وأكــــرث اتســاعـاً 

التي  األربــع  فاملفاعـــالت  وتنوعــاً،  وعمقـــــاً 

متــثل  جنوبية،  كوريــة  نوويــة  تقنيات  تستخـدم 

الجــيل األحـدث يف تكنولوجيا املفاعالت النوويـة، 

أبعـادهـــا  الحــيوي  املجــال  هـذا  يف  وللرشاكة 

اللذين  البلدين  بقية جوانب عالقات  وتأثريها عىل 

تربطهمــا عالقـات تعـاون قـوية منذ نحو أربعون 

”براكة“  مرشوع  انشاء  عقد  توقيع  فمنذ  عاماً؛ 

دخلــت   ،2009 عام  يف  السلمية  النووية  للطاقة 

العالقات الثنائيـة مرحلة الرشاكة االســرتاتيـجيـــة، 

مبــرور  روافـــدهـا  واتسعـت  تعمـقــت  التي 

أكرب  اإلمــارات  دولـة  أصبحــت  حتى  الســـنوات، 

الرشق  منطقة  يف  الجنوبيـة  لكـوريا  تجاري  رشيك 

وو،  يونغ  كون  فبحسب  إفريقيا؛  وشامل  األوسط 

حجم  بلغ  اإلمارات،  دولة  لدى  الكوري  السفري 

مليار   13.9 نحو  الدولتني  بني  التجاري  التبادل 

دوالر؛ ويبلغ حجم التجارة الثنائية غري النفطية بني 

البلدين ما يقارب الـ 5 مليارات دوالر أمرييك، كام 

الجنوبية  الكورية  التجارية  العالمات  إجاميل  بلغ 

 ،2017 عام  نهاية  يف  اإلمارات  دولة  يف  املسجلة 

رشكة  و83  وكالة،  و234  تجارية،  عالمة   3327

كورية ُمسجلة، بحسب تقرير التجارة الخارجية غري 

النفطية، الصادر عن وزارة االقتصاد االماراتية. واألمر 

ال يقترص عىل التبادل التجاري، فهناك نحو 13 ألف 

ويزورها  اإلمارات،  دولة  يف  يعيشون  جنويب  كوري 

عام  ويف  جنويب.  كوري  ي  ألف  مائتي  نحو  سنوياً 

وتحتل  الجنوبية.  كوريا  إماراتياً   11427 زار   2018

دولة اإلمارات املرتبة األوىل بني دول الرشق األوسط 

يف االستثامرات األجنبية املتجهة إىل كوريا الجنوبية؛ 

نحو  هناك  اإلماراتية  االستثامرات  بلغ حجم  حيث 

التعاون  تنامي حجم  يعكس  ما  مليار دوالر،   2.08

الرشاكة  هذه  بفعل  املحققة  املشرتكة  واملصالح 

االسرتاتيجية الخاصة.

يف  جيه  مون  الجنويب  الكوري  الرئيس  عرب  وقد 

”تغريدة“ عرب موقع ”تويرت“ يف ديسمرب 2018 عن 

السالم  إرساء  يف  املبذولة  املشرتكة  الجهود  أهمية 

السالم  إرساء  عىل  ”عملنا  وقال  مىض،  عام  طوال 

جهودنا  أقىص  بذل  عىل  قادرين  وكنا   2018 خالل 

بفضل تأييدكم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وشعب  نهيان  آل 

والذين كانوا واقفني إىل جانبنا طوال الوقت. ما زلنا 

لنا لقاءاتنا من الفرح باإلضافة إىل  نتذكر ما جلبته 

معكم  نقف  سوف  إننا  الثمينة.  الصداقة  لحظات 

السالم  مسرية  يف  دامئاً  اإلمارات  دولة  شعب  ومع 

واالزدهار“

الجنوبية  الكورية  ـ  االماراتية  العالقات  أن  ويذكر 

املؤسس  القائد  وقام   ،1980 عام  يف  انطلقت  التي 

الشيخ زايد بن سلطان  الله تعاىل  بإذن  له  املغفور 

دولة  سفارة  بافتتاح  ـ  ثراه  الله  طيب  ـ  نهيان  آل 

االمارات يف سيؤول عام 1987، ثم شهدت العالقات 

صيغة  إىل  وارتقت  التعاون  من  متزايدة  مستويات 

إىل  وتطورت   ،2009 عام  يف  االسرتاتيجية  الرشاكة 

مستوى أعىل مع عقد مرشوع ”براكة“ يف العام ذاته 

وهو  أمرييك،  دوالر  مليار   18.6 بنحو  تقدر  بقيمة 

رهانات  ضوء  يف  للجانبني،  استثنائية  اهمية  ميثل 

االمارات التنموية عىل الطاقة النووية كمصدر بديل 
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للطاقة فضالً عن كونه أول محطات للطاقة النووية 

السلمية يف العامل العريب، بينام تتجىل هذه األهمية 

بناء  الجنوبية يف كونه أول مرشوع  بالنسبة لكوريا 

ما  الجنوبية،  كوريا  خارج  النووية  للطاقة  محطات 

يعكس عمق الثقة االماراتية يف التكنولوجيا الكورية 

الجنوبية يف هذا القطاع الحساس.

رؤية  تقارب  إىل  املتبادلة  الرسمية  الزيارات  وتشري 

املراحل  مختلف  يف  وحرصهام  البلدين  قياديت 

التاريخية عىل تقوية العالقات حتى بلغت مستوى 

الرشاكة االسرتاتيجية الخاصة، وهي الصيغة الوحيدة 

العربية  الدول  وإحدى  كوريا  بني  تربط  التي 

والخليجية. ويشري سجل الزيارات إىل محطات بارزة 

عىل هذا الصعيد منها زيارة الرئيس الكوري األسبق 

يل ميونج باك إىل الدولة يف عام 2009 لتوقيع عقد 

اإلمارات  يف  النووية  للطاقة  مفاعالت  أربعة  إنشاء 

وكذلك  النووية،  للطاقة  السلمي  برنامجها  ضمن 

لكوريا  السابقة  الرئيسة  هيه  كون  بارك  زيارة 

توقيع  عنها  نتج  والتي   ،2015 عام  يف  الجنوبية 

بني  االقتصادية  الرشاكة  لتعزيز  اإلطارية  االتفاقية 

ان،  ـ  الكوري مون جيه  الرئيس  زيارة  ثم  البلدين، 

والتي  عام 2018  مارس  اإلمارات يف شهر  دولة  إىل 

حظيت باهتامم كبري، والتي أعرب خاللها فخامته عن 

أمله يف االرتقاء بالعالقات بني بالده ودولة اإلمارات 

أعىل  مستوى  إىل  االسرتاتيجية  الرشاكة  مرحلة  من 

لتصبح عالقات رشاكة اسرتاتيجية خاصة شاملة تتجه 

صوب املستقبل وآماله. ومن جانب دولة االمارات، 

هناك زيارات مهمة لكوريا الجنوبية قام بها صاحب 

عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة يف مايو 

2010، ومارس 2012، وأبريل 2014.

نهيان  آل  زايد  بن  الله  عبد  الشيخ  سمو  أكد  وقد 

إىل  زيارته  خالل  الدويل،  والتعاون  الخارجية  وزير 

سيؤول يف يوليو املايض لالحتفاء مبرور 40 عاماً عىل 

دولة  إن  الجنوبية  الكورية  االماراتية  العالقات  بدء 

اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية 

أظهرتا خالل الوضع غري العادي الذي واجهه العامل 

واملرتتبة  املسبوقة  غري  اآلثار  بسبب  العام  هذا 

حقيقـيــة  ترجمــــة  املستجد  كورونا  فريوس  عن 

ســموه   وقـال  والتضامــن.  الصــداقــة  ملعــاين 

الكـــوريــة  ”يونهــاب“  وكالــة  نرشتــه  مقال  يف 

الجنـوبيـة

لرشاكة  ”منوذج  هي  البلدين  بني  العالقات  إن   

بعد  أقوى  أصبحت  ثنائية 

 19  - كوفيد  فريوس  تفيش 

بعض  إىل  سموه  وأشار   .”

وأسسها  الرشاكة  هذه  ركائز 

يف  يقعان  البلدين  إىل  مشرياً 

وحيوية،  اسرتاتيجية  مناطق 

االستقرار  تحقيق  كالهام  ويدعم 

والرفاهية يف الدول املحيطة، وبالتايل 

التطرف  الحد من  الدولتان إىل  تسعى 

كانت  أينام   - التوسعية  واألنشطة 

مصدرها - من خالل تعزيز العمل 

الجامعي املشرتك يف مناطقنا يف إطار 

التعاون  بأن  ونؤمن  الدويل،  القانون 

لبلدينا  أساسيان  عامالن  والتضامن 

سويا  واجهناها  التي  التحديات  بسبب 

وبشكل منفرد. وأوضح أنه عىل مر السنني، 

كوريا  مع  للتعاون  اإلمارات  دولة  تطلعت 

الجنوبية نظرا لخربتها الكبرية يف مجاالت 

وتطلعت  والتكنولوجيا،  التصنيع 

كوريا الجنوبية للتعاون مع اإلمارات 

نظرا لخربتها الكبرية يف مجال الخدمات 

اللوجستية والتجارة والسياحة يف الرشق 

العالقات  أن  إىل  سموه  وأشار  األوسط. 

مرحلة  إىل  وصلت  البلدين  بني  الثنائية 

مع  عقودا  اإلمارات  وقعت  عندما  مهمة 

رشكة الطاقة الكهربائية الكورية و“هيونداي“ 

و“سامسونج يس آند يت“ للمساعدة يف بناء أول 

محطة للطاقة النووية يف العامل العريب.

الشيخ  قال  العالقات،  مستقبل  وحول 

الرغم  إنه عىل  نهيان  آل  زايد  بن  عبدالله 

من كل اإلحصائيات املتميزة للبلدين، إال أن 

الجانبني يعتربان ذلك مجرد بداية لعالقة أعمق 

وأوسع نوفر من خاللها حلوال مشرتكة لعدد أكرب 

من األسواق.

توليد  يف  النووية  الطاقة  توظيف  بدأ 

يف  املايض  القرن  ستينيات  يف  الكهرباء 

أول  وكانت  وبريطانيا؛  املتحدة  الواليات 

محطة لتوليد الطاقة تجارياً قد بدأت العمل 
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يف انجلرتا عام 1956 بطاقة 50 ميغاوات. وازدادت 

إنتاج الطاقة مع مرور  النووية عىل  قدرة املحطات 

الزمن من 1 ميغاوات يف الستينيات إىل أكرث من 366 

ميغاوات يف أوائل القرن الحادي والعرشين. 

وبتشغيل محطة ”براكة“ أصبحت االمارات عضواً يف 

ناد عاملي يضم نحو ثالثون دولة متتلك القدرة عىل 

توليد الكهرباء من املفاعالت النووية، وهناك قامئة 

البلدان  أكرث  من  تعد  العامل  يف  دولة   17 نحو  تضم 

 - الطاقة  توليد  يف  النووية  للمحطات  استخداما 

بحسب ما تقول منظمة ”وورلد نيوكلري أسوسييشن“، 

مفاعل   100 نحو  ولديها  املتحدة  الواليات  وهي 

نووي، وفرنسا لديها 58 مفاعالً نووياً، واليابان التي 

مفاعالً   33 لديها  وروسيا  نووياً،  مفاعالً   50 متتلك 

نووياً، وكوريا الجنوبية لديها 23 مفاعالً نووياً، وكنداً 

التي متتلك 20 مفاعالً نووياً، والهند لديها 20 مفاعالً 

نووياً، وبريطانيا لديها 18 مفاعالً نووياً، والصني لديها 

نووية،  مفاعالت   9 لديها  وأملانيا  نووياً،  مفاعالً   17

وأسبانيا التي متتلك 8 مفاعالت نووية، والسويد 10 

مفاعالت   7 متتلك  التي  وبلجيكا  نووية،  مفاعالت 

نووية، ودوالً أخرى متتلك أيضاً أقل من 10 مفاعالت 

نووية مثل سويرسا وجمهورية التشيك وغريهام. ويف 

الوقت الراهن، تتبنى دوالً آسيوية عدة يف مقدمتها 

الصني والهند سياسات تهدف إىل التوسع يف استخدام 

الطاقة النووية السلمية يف توليد الكهرباء، 

ومن الرضوري االشارة إىل أن فوائد محطات الطاقة 

الكهرباء، بل  توليد  السلمية ال تقترص عىل  النووية 

وعالج  األمراض  تشخيص  يف  األطباء  تفيد  أيضا  إنها 

أعامق  استكشاف  العلامء يف  وتساعد  منها،   الكثري 

املحيطات، وتوفر للغواصات طاقة نقية، كام تساعد 

السفر  يف  الفضائية  املسبارات  أيضا  النووية  الطاقة 

ملسافات تبلغ ماليني األميال باستخدام مولدات نووية 

للطاقة، ويستخدم اإلشعاع النووي يف معالجة األغذية 

وقتل البكترييا فيها، ويف قتل الحرشات والطفيليات 

التي تسبب األمراض. ويبقى توليد الكهرباء أحد أهم 

رشكة  نرشتها  دراسة  تقول  ذلك  ويف  الفوائد،  هذه 

”إكسون موبيل“ يف 2018 إن الطبقة الوسطى التي 

تتزايد أعدادها يف العامل ستكون بحاجة إىل املزيد من 

الطاقة التي ميكن أن يعّول عليها وبأسعار رخيصة. 

ومع زيادة دعوات الحفاظ عىل البيئة والدعوة إىل 

تقليص انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون، الذي يتولد 

طاقة  مصادر  عىل  املعتمدة  الطاقة  استخدام  عن 

العامل  يواجه  الطبيعي،  الغاز  أو  النفط  تقليدية من 

حامية  بني  التوازن  عىل  الحفاظ  يف  تتمثل  معضلة 

البيئة وزيادة االعتامد عىل طاقة أكرث موامئة، تتطلب 

استثامرات ضخمة وتقنيات متقدمة. 

يعزز  الطاقة  توفر  أن  إىل  الدراسة  تلك  وتشري 

االقتصاد  منو  ومع  املجتمعات،  يف  الرفاه  مستويات 

يصبح الناس أكرث رفاهية وامتالكاً لألموال، ويقبلون 

أكرث عىل رشاء البضائع، التي ينتج كثري منها من مواد 

كيميائية مستخرجة من النفط. ويؤدي اتساع رقعة 

الرخاء إىل منو النقل التجاري، إذ سيحتاج العامل إىل 

نقل مواد خام أكرث وشحن البضائع املنتجة أكرث من 

السكان،  تعداد  سيزداد  الرثاء  زيادة  ومع  قبل.  ذي 

الذين يحتاجون إىل السفر أكرث، ويعني هذا الحاجة 

الطاقة  أهمية  تربز  وهنا  الوقود،  من  املزيد  إىل 

توليد  إن  إذ  املعضلة.  لتلك  حال  باعتبارها  النووية 

الطاقة الكهربائية نوويا سيقلص نسبة االعتامد عىل 

وتعني  الطبيعي.  والغاز  النفط  من  املولدة  الطاقة 

قلة االعتامد عىل الوقود اإلحفوري تقليص االنبعاث 

الحراري، وانخفاض أسعار الطاقة التقليدية.

السبق  قد حققت  االمارات  دولة  أن  املعروف  من 

عربياً يف استخدام الطاقة النووية يف توليد الكهرباء، 

بناء  إىل  العربية  الدول  من  العديد  تتجه  حيث 

بعضها  ولدى  السلمية،  لألغراض  نووية  مفاعالت 

بالفعل خطط يجري تنفيذها وبعضها اآلخر ال يزال 

يطور خططاً يف هذا الشأن؛ لذا فإن تشغيل مرشوع 

محطات ”براكة“ للطاقة النووية يعد إنجازاً تاريخياً 

إماراتياً وعربياً رائداً بامتياز، حيث وضعت االمارات 

قدم العرب عىل أول طريق استخدام الطاقة النووية 

دعائم  توفري  أجل  من  الكهرباء  توليد  يف  النظيفة 

لعل  و  املستقبل،  بناء  وأسس  املستدامة  التنمية 

إطالق  من  وجيزة  فرتة  بعد  االنجاز  هذا  تدشني 

”مسبار األمل“ الستشكاف املريخ يعني أن االمارات 

عاملنا  يف  الحضارة  واستئناف  النهضة  مسرية  تقود 

للبناء  ملهم  الريادي كمصدر  وتعزز دورها  العريب، 

والتنمية وصناعة األمل لعرشات املاليني من الشباب 

رمزاً  باعتبارها  لالمارات  ينظرون  الذين  العرب 

للمستقبل والحياة والبناء والقيم واملبادىء الخرية.
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نتفهم  أن  كمراقبني  علينا  السابق  التمهيد  وفق 

وبعض  روحاين  حسن  اإليراين  الرئيس  غضب 

اإلمارات،  لدولة  وتهديداتهم  اإليرانيني  املسئولني 

مبجرد اإلعالن عن االتفاق، والتي أبسط ما يقال 

الدبلومايس  السياق  عن  خارجة  كانت  أنها  عنها 

واحرتام سيادة الدول عىل اعتبار أن دولة اإلمارات 

تقرر ما يناسبها من عالقاتها الدولية ومع من تريد 

الوطنية،  مصلحتها  تقتضيها  ما  وفق  تقيمها  أن 

وغري ذلك غري مقبول من أياً كان أن يكون وصياً 

عىل قراراتها.

 جرت العادة يف إقليمنا أن تتم كل التعامالت مع 

إرسائيل بالكتامن والرسية أو ما يعرف «صفقات 

تحت الطاولة»، بل أحيانا يتم تغطيتها من خالل 

اختالق حروب وهمية يقوم بها وكالء إيران وهم 

حدث  كام  إرسائيل،  ضد  املنطقة  يف  منترشون 

فقط  يومني  بعد  املايض)،  أغسطس   17) يوم 

اإليراين  باألعامل  للقائم  اإلمارات  استدعاء  من 

اللهجة حول  يف أبوظبي لتسليمه مذكرة شديدة 

تهديدات روحاين يف ادعاء مفضوح عىل «الرشف» 

مع  التعامل  أن  الحقيقية  الترسيبات  أن  مع 

إرسائيل تشمل إيران وغريها من الدول املعرتضة 

منذ زمن حتى وإن كان يتم إخفاءها للرأي العام 

ولكن بات األغلب يدرك ذلك. 

تتعامل  زالت  ما  أنها  اإليرانية  القيادة  مشكلة 

عقلية  وفق  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  مع 

«الثورة» القامئة عىل استخدام خطابات تحريضية 

اإليراين  الشعب  إثارة  منها  تهدف  وتهديدات 

وكذلك بعض أتباعها يف املنطقة وقد سبب إليران 

العامل من خالل رد  العديد من دول  مشاكل مع 

ملصالح  تخريبية  بأعامل  بالقيام  الشارع  الفعل 

الدول األخرى، فخطورة خطابات قادتها املتكررة 

قضايا  خلف  الغوغائية  الجامهري  «تعبئ»  أن 

غري حقيقية ومفتعلة تؤدي يف النهاية إىل أزمات 

معقدة.

ما أكرث التهديدات التي يطلقونها اإليرانيون عىل 

دول املنطقة بني الحني واآلخر أحياناً تجدها من 

أجل  من  أغلبها  أن  نعرف  أننا  إال  مناسبة  غري 

القيادة  إدراك من هذه  الداخيل دون  االستهالك 

أن اإلنسان اإليراين مل يعد بإمكان خداعه بأشياء 

غري واقعية فعندما يتكلمون عن أن إرسائيل عدو 

منذ أكرث من أربعني عاماً ملاذا مل يطلقوا رصاصة 

واحدة باتجاهها؟

 تصنيف إرسائيل بأنها عدو وفق العقلية اإليرانية 

يخرج  ال  بفوقية،  الخليجية  الدول  مع  والتعامل 

عن أنها بهدف تغطية األغراض الحقيقية للنظام 

أدوار  تأدية  أجل  من  هو  الحاالت  أفضل  يف  أو 

للشعب  قدموها  بوعود  اإليفاء  لفشل  تعويضية 

اإليراين الذي شارك يف الثورة من أجل حياة أفضل 

أما تهديدات اليوم نجد أن حالة القلق والتهديد 

هو أن «الورقة» التي كانت تغطي سلوكياتها تم 

كشفها وبالتايل مل يعد هناك ما تخدع به من يريد 

أن يفهم.

الغضب  لحالة  واملربر  العذر  نجد  أن  بإمكاننا 

اإليراين، فإذا رصدنا األحداث الحاصلة يف املنطقة 

والتي  اإليراين  النظام  مامرسات  ضد  تصب  التي 

توضح حجم الفشل واالنتكاسة الذي يعيشه هذا 

النظام فعل سبيل مثال: هناك احتجاجات شعبية 

إيران  بإخراج  تطالب  ولبنان  العراق  من  كل  يف 

الرئييس  السبب  أنه  اعتبار  عىل  نفوذها  وإنهاء 

التي  املظاهرات  وهناك  فيها.  والفشل  للفوىض 

تحدث يف الداخل اإليراين املطالبة بتحسني الوضع 

سوء  السلبية  تأثرياتها  من  زاد  والذي  االجتامعي 

إدارة أزمة كورونا مع الضغوط االقتصادية الدولية 

الشعب  بها  «تلهي»  كانت  األفعال  من  وغريها 

اإليراين.

التي  الفريوسات  أحد  السياسية هي  «الغطرسة» 

يعاين منها النظام اإليراين ويستخدم «التهديدات» 

فهل  الدولية  عالقاته  إدارة  يف  الدبلوماسية  بدل 

ميكن االقتناع بحكمة هذا النظام مع جواره ويف 

زمن الكل يتكلم عن القوة الناعمة؟!!

..
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التابعة  الرشكات  إحدى  باعتبارها  الرشكة،  وتحرص 

الصواريخ  إنتاج  عن  املسؤولة  «إيدج»  ملجموعة 

وتقنياتها.  الفكرية  ملكيتها  تطوير  عىل  واألسلحة، 

حرصية  مقابلة  الوطن»  «درع  مجلة  أجرت  وقد 

التنفيذي  الرئيس  اليافعي،  عرفات  سعادة/  مع 

الرشكة  أنشطة  الضوء عىل  لتسليط  لرشكة «لهب»، 

وفعالياتها. فيام ييل مقتطفات من تلك املقابلة:

”درع الوطن“: هل ميكن أن تحدثنا عن تاريخ رشكة 
”لهب“؟ 

اليافعي: يبدأ تاريخ الرشكة منذ عام 1994 ويشمل 

تطوير  وعمليات  رشكات  عدة  عىل  االستحواذ 

متعددة ، حيث تخصصت مبدئياً يف انتاج األسلحة 

التقليدية الصغرية، ثم توسعت خالل ثالث سنوات 

واملتوسطة.  الكبرية  األعرية  ذات  األسلحة  لتشمل 

ويف عام 2007 تم وضع كافة الرشكات الدفاعية يف 

”توازن“.  هي  واحدة،  مظلة  تحت  اإلمارات  دولة 

ويف عام 2016 قمنا بدمج عمليات تصنيع األسلحة 

ويف  معاً.  والكبرية  واملتوسطة  الصغرية  األعرية  ذات 

عام 2019 حصلنا عىل االسم التجاري ”لهب“، ونتبع 

مجموعة ”إيدج“ حالياً

«درع الوطن»: تعترب رشكة «لهب» الرشكة الوحيدة 
فام  اإلمارات،  دولة  يف  والذخرية  لألسلحة  املصنعة 

هي منتجاتكم؟
الذخرية  من  كبرية  مجموعة  ننتج  نحن  «اليافعي»: 

بدءاً من األسلحة الصغرية، مروراً باملتوسطة، وانتهاًء 

والقنابل  «املورتر»  الهاون  ومدافع  املدفعية  بقطع 

أيضاً  ننتج  كام  الطائرات.  قنابل  وحتى  اليدوية 

والقنابل  الطلقات  أظرف  مثل  التجارية  الذخرية 

نقوم  كام  الرشطة.  قوات  تستخدمها  التي  اليدوية 

أيضاً بإجراء االختبارات ونعترب جهة التصنيع الوحيدة 

لألسلحة يف دولة اإلمارات. وتضمن عمليات التصنيع 

مراحل  من  مرحلة  كل  يف  بالجودة  االلتزام  لدينا 

من  مختلفة  مستويات  عرب  ميّر  منتج  فكل  اإلنتاج، 

كام  اإلنتاج.  دورة  خالل  واالختبارات  الفحوصات 

تشمل قدراتنا أحدث مختربات الختبارات املقذوفات 

النارية ومختربات الكيمياء وفحص املواد باإلضافة إىل 

حقول التجارب. ومثرة كل هذه االختبارات الدقيقة 

هي منتجات عالية الدقة واملوثوقية تناسب عمالئنا.

ذلك  يف  شأنها  الذخرية،  تعتمد   :» الوطن  درع   ”
التكنولوجيا  عىل  الدفاعية  املنتجات  معظم  شأن 
الحديثة، فكيف تحصلون عىل أحدث املنتجات يف 

هذا املجال؟
«اليافعي»: لتحقيق مركز متقدم يف املنافسة البد من 

التعامل مع تقلبات السوق، السيام يف مجال استخدام 

األنظمة  أو  الذخرية  ناحية  من  سواًء  التقنيات 

هذا  تحقيق  عىل  الرشكة  حرصت  وقد  الدفاعية. 

أحدث  وتنفيذ  واعتامد  امتالك  عىل  فعملت  األمر، 

أساليب التكنولوجيا. مل يكن ذلك من حيث املنتجات 

فحسب، بل من حيث عملية التصنيع أيضاً. ويجب 

أال ننىس التكنولوجيا الرقمية أو بناء اإلنسان اآليل أو 

إدخال األساليب اآللية ونحن نحرص عىل االستجابة 

ملتطلبات العمالء املتغرية.

لدول  الرشكة منتجاتها  تبيع  الوطن «: هل  « درع 
أخرى خارج اإلمارات؟

«اليافعي»: نحن لسنا رشكة حديثة العهد، فنحن يف 

هذا املجال منذ أكرث من 25 عاماً، وهذا يعني أننا 

نتعامل مع مناطق عديدة ومختلفة. تعترب اإلمارات 

أو املؤسسات املحلية أكرب عميل بالنسبة لنا، وهذا 

عىل  الرتكيز  عىل  تقوم  التي  سياستنا  مع  ينسجم 

السوق املحلية، ولكن هذا ال مينعنا من التعامل مع 

دول مجلس التعاون الخليجي وشامل افريقيا.

« درع الوطن «: ما هي املواصفات التي تستوفيها 
ذخريتكم يف الوقت الحايل؟

«اليافعي»: نحن نطبق حالياً املواصفات العسكرية 

 “US-MIL SPEC» األمريكية  القياسية 

األطليس  شامل  حلف  إىل  باإلضافة 

مواصفات  وكلها  ”الناتو“، 

أيضاً  نطبق  كام  عسكرية. 

التي   “.C.I.P” مواصفات 

مثل  القانون  تطبيق  عن  املسئولة  القوات  تطبقها 

ابتكاراتنا  وبفضل  الرماية.  وأندية  الرشطة  قوات 

دامئاً  نحرص  املتقدمة،  املتطورة وعملياتنا  ومنشآتنا 

الكفاءة، ونحن حريصون  عىل طرح منتجات عالية 

حصلنا  وقد  العمالء.  متطلبات  استيفاء  عىل  دامئاً 

عىل الرتاخيص الالزمة من عدة جهات مختلفة مثل 

حصلنا  كام   ،OHSAS 18001:2007 و   OSHAD

 ISO وال ISO 9001 مثل ال ISO عىل شهادة ال

14001 ،،، إلخ. ونحن نتمتع بثقة عمالئنا بفضل تلك 

الرتاخيص.

«درع الوطن»: ترتاوح منتجات الرشكة بني األسلحة 
الطائرات، فهل هناك  ذات األعرية الصغرية وقنابل 
منتج واحد تتخصص فيه الرشكة أو يلقى إقباالً كبرياً 

مقارنة باملنتجات األخرى؟
«اليافعي»: تعترب الذخائر مواداً قابلة لالستهالك، ما 

العمالء.  جانب  من  مستمراً  إقباالً  تلقى  أنها  يعني 

لذلك فإن 

ن حيث عملية التصنيع أيضا. ويجب

لوجيا الرقمية أو بناء اإلنسان اآليل أو 

ب اآللية ونحن نحرص عىل االستجابة 

الء املتغرية.

لدول  الرشكة منتجاتها  تبيع  «: هل 
مارات؟

ن لسنا رشكة حديثة العهد، فنحن يف 

عاماً، وهذا يعني أننا  ذ أكرث من 25

طق عديدة ومختلفة. تعترب اإلمارات 

ملحلية أكرب عميل بالنسبة لنا، وهذا 

عىل  الرتكيز  عىل  تقوم  التي ياستنا 

 ولكن هذا ال مينعنا من التعامل مع 

عاون الخليجي وشامل افريقيا.

«: ما هي املواصفات التي تستوفيها 
قت الحايل؟

ًن نطبق حالياً املواصفات العسكرية 

“US-MIL SPEC» يكية 

األطليس  شامل  حلف 

مواصفات  كلها 

أيضاً نطبق  ًام 

التي   “.C.I.P

مقارنة باملنتجات األخرى؟
«اليافعي»: تعترب الذخائر مواداً قابلة لالستهالك، ما 

العمالء.  جانب  من  مستمراً إقباالً  تلقى  أنها  ًيعني 

لذلك فإن 

:
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مهمتنا األوىل هي تلبية املتطلبات الرئيسية لعمالئنا 

بأننا  اليوم  بشدة  نفخر  ونحن  الذخائر.  مجال  يف 

ذات  األسلحة  من  كبري  لعدد  الرئيسيون  املوردون 

مثل  واسع  نطاق  عىل  املستخدمة  الصغرية  األعرية 

الطلقات 5.56 ملم كام أننا أيضاً املوردون الرئيسيون 

ضمن  الرسعة  الشديدة  ملليمرتاً   40 عيار  للقنبلة 

إطار األعرية املتوسطة، كام نفخر أيضاً بأننا املوردون 

.“MK series” الرئيسيون لقنابل الطائرات

لرشكة  التنفيذي  الرئيس  بصفتكم  الوطن»:  «درع 
أجل  من  الوطنية  الكوادر  تنمون  كيف  «لهب»، 
التعاطي مع مسؤولية كبرية مثل تعزيز قدرات دولة 

اإلمارات يف مجال التصنيع املحيل؟
حوايل  اليوم  «لهب»  رشكة  يف  لدينا  «اليافعي»: 

وثيق  بشكل  نتعاون  ونحن  مؤهالً،  موظفاً   400

ومع  القابضة  رشكتنا  ومع  الشقيقة  الرشكات  مع 

الجامعات املتخصصة من أجل فرز املواهب وتدريبها 

عىل كيفية تأسيس اقتصاد قائم عىل املعرفة. ونحن 

ننظم برامج محلية ألصحاب املواهب من الشباب. 

مجهزة  مبنشآت  لهب  تتمتع رشكة  الوطن»:  «درع 
هي  فام  الذخائر،  واختبار  لفحص  عالياً  تجهيزاً 

الذخائر التي ميكن اختبارها داخل الرشكة؟
لفحص  للغاية  متقدمة  تجهيزات  لدينا  «اليافعي»: 

واختبار الذخائر، ويحرص عمالؤنا عىل األداء للتأكد 

مواصفات  سواًء  الالزمة  املواصفات  استيفاء  من 

ولدينا   .CIP أو   SAAMIأو  MILأو  NATO ال 

الداخل  يف  الباليستية  االختبارات  مواقع  من  عدد 

والخارج الختبار منتجاتنا، ولكن إذا أراد عميل من 

لتقديم  مستعدون  فنحن  منتجاته  اختبار  الخارج 

يتم  كيميائية حيث  مختربات  فلدينا  الخدمة.  هذه 

للمنتج  الخام  املواد  جودة  مدى  قياس  أو  حساب 

النهايئ. وتستطيع الرشكة اختبار األسلحة ذات األعرية 

متوسطة  أو  صغرية  أسلحة  كانت  سواء  املختلفة 

القوات  ولخدمة  الرضورة،  وعند  مختلفة.  ألسلحة 

األسلحة  باختبار  نقوم  اإلمارات  دولة  يف  املسلحة 

ثابت  مضامر  ولدينا  الكبرية.  األعرية  ذات  والذخائر 

الختبار املفرقعات حيث يتم اختبار حجم أو كمية 

املركبات،  لحامية  استخدامها  ميكن  التي  املتفجرات 

إذا  أنه  بحيث  متنقلة  اختبار  وحدات  أيضاً  ولدينا 

إذا  أو  النائية  املناطق  إحدى  يف  اختبار  عمل  أردنا 

كان العميل ال يستطيع الحضور أو احضار أدواته أو 

معداته إىل مقر الرشكة، حينها تتطوع الرشكة لتقديم 

املساعدة عن طريق اجراء االختبار يف املناطق النائية 

مثل مضامري الرماية. ولدينا منشآت ممتازة الختبار 

وفحص الذخائر سواًء كانت يف إطار اإلنتاج املتسلسل 

أو لتأكيد أو تقييم مدى جودة املنتج.

«درع الوطن»: تعترب رشكة «لهب» الرشكة الوحيدة 
لنزع األسلحة يف املنطقة كلها، فام مدى أهمية هذه 

الخدمة؟
«اليافعي»: يعترب نزع األسلحة عملية مهمة للغاية 

بالنسبة لصناعة الذخائر خصوصاً فيام يتعلق بسالمة 

عمرها  ذخرية  فلكل  االفرتايض  وعمرها  املنتجات 

اإلنتاج والعملية املستخدمة،  لنوعية  تبعاً  االفرتايض 

إما تجديد  يتم  العمر االفرتايض، حيث  انتهاء  وبعد 

ما  وهذا  منها  التخلص  أو  عمرها  إلطالة  الذخرية 

يسمى بنزع األسلحة. وتعترب هذه العملية محفوفة 

تنمية  عن  فضالً  طويلة  إىل خربة  وتحتاج  باملخاطر 

الرشوط البيئية. وهذا ما نفعله.

« درع الوطن»: منذ متى بدأت رشكة لهب يف تقديم 
خدمة نزع التسلح؟ وما هي الجهات التي ميكن أن 

تستفيد من هذه الخدمة؟
«اليافعي»: تقدم الرشكة هذه الخدمة منذ حوايل 15 

عاماً، حيث تقوم بنزع السالح كامالً وتقديم خدمات 

عدة  اتخاذ  بعد  والنفايات  املتفجرات  من  التخلص 

عمليات مختلفة مثل التوصيف والتحليل والتخزين 

نزعه.  املطلوب  السالح  من  والتخلص  واملعالجة 

ومنذ البداية ونحن نقدم هذه الخدمة للمؤسسات 

املختلفة  املدين والوكاالت  الدفاع  العسكرية وقوات 

ورشكات  الرماية  وأندية  القانون  بتطبيق  املنوطة 

الخدمات  بتقديم  املعنية  والرشكات  والغاز  النفط 

حيث تستخدم تلك الجهات املتفجرات يف عملياتها 

حيث يجب نزع املتفجرات عنها يف الوقت املناسب. 

عىل  النارية  األلعاب  رشكات  كذلك  نساعد  ونحن 

بعض  عمالئنا  قامئة  وتشمل  مخزونها،  من  التخلص 

والرشكات  املالحة  ورشكات  الكيميائية  الرشكات 

مخزونها  من  للتخلص  تسعى  التي  اللوجستية 

نتعاون مع  للبيئة. ونحن  بطريقة مأمونة وصديقة 

نعطي  ولكننا  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  كافة 

للتعامل  األولوية للسوق املحلية. ونحن مستعدون 

مع أي عميل ولدينا القدرة والدراية الالزمتني لتقديم 

هذه الخدمة.

«درع الوطن»: كيف يتم نزع السالح؟ هل ترشحون 
لنا كيفية إجراء هذه العملية؟

كافة  لنزع  متكاملة  خدمة  نقدم  نحن  «اليافعي»: 

الكيميائية،  املواد  من  والتخلص  املتفجرات  أنواع 

وحرقها  وفصلها  املفرقعات  تفكيك  يشمل  وهذا 

األلغام  من  نتخلص  كام  املفتوحة  الحفر  باستخدام 

التجارية ومنتجات النفط والغاز.

وتعتمد هذه العملية عىل نوع املنتجات التي ترتاوح 

بني األسلحة الصغرية واملنتجات الضخمة مثل قنابل 

الطائرات التي قد يصل وزنها إىل طن واحد.

لنقلها،  ثم تأيت بعد ذلك عملية فك البضائع متهيداً 

ثم تأيت عملية فصل البضائع حيث يتم نزع األجزاء 

املفجر وهام  أو  الفتيل  أي  الحريب،  للرأس  الرئيسية 

أخطر األجزاء. ويتم التعامل مع بقية األجزاء بطريقة 

مستقلة وكالً عىل حدها. ومبجرد الوصول إىل املادة 

إعادة  ميكن  الذي  الغالف  من  إزالتها  يتم  املتفجرة 

تدويره أو التخلص منه كخردة.

ويجب إعادة تدوير املادة املتفجرة أو التعامل معها 

بحرص شديد للغاية. وهناك بعض الرؤوس الحربية 

التي ال تحتاج إىل نزع املادة املتفجرة ومن ثم يتم 

الحاالت  بعض  ويف  املناسب  بالشكل  معها  التعامل 

نقوم بالتخلص من املادة املتفجرة عن طريق الحرق 

إىل  يحتاج  املادة  هذه  تدمري  ولكن  التفجري،  أو 

خربة، وهذا هو األمر املهم. ويتمتع خرباؤنا بالخربة 

والتدريب الالزمني للتعامل مع كافة أنواع املنتجات 

عىل  وللمحافظة  لحاميتهم  الالزمة  األجهزة  ولديهم 

البيئة. ونحن نعتز بشدة مبا وصلنا إليه اآلن ونطمح 

تلبية  ميكننا  حتى  كرشكة  قدراتنا  لتعزيز  بشدة 

املتطلبات املختلفة لعمالئنا سواًء يف دولة اإلمارات 

أو يف املنطقة أو عىل مستوى العامل.
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الجميع  خارس،  أو  رابح  هناك  ليس  الحرب،  يف 

املقربني  السامرسة  من  حفنة  بإستثناء  يخرس 

األسلحة،  ويبيعون  يشرتون  القرار،  صانعي  من 

يتاجرون  ضعفها،  ويأخذون  الرشاوى  يدفعون 

يف الشباب واألطفال والنساء، ويستخدمون الدم 

واملهاجرين ورقة إلبتزاز اآلخرين.

مل تكن الحرب عقيدة تركية قبل أردوغان، كانت 

من  إقتصادها  تنشيط  عن  تبحث  مساملة  دولة 

لو  وودت  وغريها،  والسياحة  الصناعة  خالل 

كانت دولة علامنية أوروبية، تحت مظلة اإلتحاد 

األورويب، ومل تظهر األجندة العثامنية الجديدة، إال 

حني فشل أردوغان، فشال ذريعا يف إنقاذ اإلقتصاد 

الرتيك، الذي أدى إىل فشله بإدارة البالد كلها، ومل 

يجد غري ذريعة حامية الحدود ومهاجمة األكراد، 

لإلرهابيني  راعيا  فأصبح  عنقه،  حتى  تورط  ثم 

وجوا،  وبرا  بحرا  ينقلهم  ثم  يصّنعهم  واملرتزقة، 

ليقاتلوا بدال منه.

هل يعلم أردوغان أنه قد أخطأ حني نّصب نفسه 

تزكية  عىل  ووافق  املسلمني،  لإلخوان  خليفة 

من  ملجموعة  إماما  يكون  أن  وريض  تجارهم 

الجهالء املارقني عىل أمل أن يصبح القائد اإلقليمي 

للمنطقة؟ من املتوقع أن أردوغان يعلم يف قرارة 

نفسه أنه أصغر من ذلك بكثري، ويعلم أن الذي 

مل يتمكن من قيادة الشعب الرتيك املسكني، الذي 

يسهل قيادته، لن يتمكن من فعل أي يشء ناجح 

عىل اإلطالق، والدليل أنهم ضحكوا عليه بفكرة أن 

نقل الغاز من تركيا إىل أوروبا ممكنة، سواء عرب 

سوريا أو عرب املتوسط، وهو ال يعلم كيف زرعوا 

بعقله هذه الفكرة التي يصعب تنفيذها، والتي 

دفعت املنطقة كلها مثنا غاليا لها..!

يف  يحدث  عام  بعيدا  وليس  مفاجىء،  بشكل 

املتوسط اليوم، ويف سوريا وليبيا، وجنون التنقيب 

عن الغاز لنقله إىل أوروبا، وإحتامل الحرب التي 

تؤججها تركيا ومتولها تلك الدولة الصغرية، تلقى 

أردوغان الصفعة املدوية التي جعلته يرتنح رشقا 

اإلمارات  بني  تاريخية  سالم  إتفاقية  إنها  وغربا، 

إىل  شاكلته  عىل  هم  ومن  ستعيده  وإرسائيل، 

املربع األول، حيث ينترص صوت العقل والسالم 

عىل أصوات املدافع والحرب، ويرتاجع السامرسة 

وتجار الحروب والفاسدين، ولن يبقى، عاجال أم 

آجال، إال الباحثني عن األمن والسالم.؟؟؟
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االهتامم  رضورة  بدوره  يفرض  الذي  األمر 

الثغرات  وسد  اإللكرتوين،  األمن  بتعزيز 

التي ميكن أن تشكل تهديداً للبنية الرقمية 

واملعلوماتية، التي متثل أهم مرتكزات األمن 

الوطني الشامل للدول.

كورونا  فريوس  أحدثها  التي  التحوالت  مع 

املستجد «كوفيد- 19» يف بيئة العمل وتزايد 

صدرت  الرقمية،  الخدمات  عىل  االعتامد 

تحذيرات عديدة من تصاعد وترية الهجامت 

اإللكرتونية سواء تلك التي تستهدف الدول 

آخرها  وكان  واألفراد،  الكربى  الرشكات  أو 

تحذير الرشطة الدولية (اإلنرتبول) يف شهر 

أغسطس 2020 من أن وباء «كوفيد- 19» 

اإللكرتونية يف  الهجامت  شجع عىل تصاعد 

متزايد  بشكل  استهدفت  دولة،   50 حوايل 

ورصدت  الصحية.  واملؤسسات  الحكومات 

:

الرشطة الدولية خالل األربعة األشهر األوىل من العام 2020  نحو 907 

آالف رسالة إلكرتونية غري مرغوب فيها و737 حادثة ناجمة عن برامج 

خبيثة و 48 ألف رابط لعناوين مواقع إلكرتونية ضارة، «كلها تتعلق 
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بفريوس كورونا املستجد». 

ديب  مؤسسة  أصدرته  تقرير  أظهر  ذاته  السياق  يف 

للمستقبل بعنوان «الحياة بعد كوفيد- 19: مستقبل 

األمن السيرباين»، يف شهر يونيو 2020 تزايداً ملحوظاً 

خالل  اإللكرتونية  والجرائم  السيربانية  الهجامت  يف 

أنظمة  يف  أمنية  ثغرات  ظهور  مع  املاضية،  الفرتة 

كورونا  فريوس  تفيش  ظل  يف  القامئة  التحتية  البنى 

التقرير  وأرجع  العامل.  دول  مختلف  يف  املستجد 

سعي  إىل  السيربانية  التهديدات  حجم  يف  الزيادة 

التي  املعلومات  إىل  للوصول  املتواصل  املخرتقني 

تجمعها الدول والحكومات لتتبع املصابني والحد من 

الفريوس، وتوظيفها يف الهجامت اإللكرتونية  انتشار 

التي ينفذونها ما يضع أمن املعلومات أمام تحديات 

كبرية. 

فيام كشف تقرير صادر عن رشكة «مايم كاست»، 

ارتفاع  عن  كورونا»  فريوس  من  يوم   100» بعنوان 

مطلع  منذ   %33 بنسبة  اإللكرتونية  الجرائم  عدد 

العام 2020 حتى نهاية مارس من العام نفسه، مع 

ازدياد عدد زيارات الروابط غري اآلمنة أكرث مام كان 

قبل تفيش الوباء، كام زادت رسائل الربيد اإللكرتوين 

 ،2020 فرباير  شهر  منذ   %600 من  أكرث  املخادعة 

حيث استهدف املخرتقون األشخاص واملؤسسات من 

اإللكرتوين  الربيد  واخرتاق  املشبوهة  الروابط  خالل 

للحصول عىل بيانات الدخول إىل الحسابات املالية، 

ملواقع  جديد  نطاق  ألف   100 من  أكرث  وأنشأوا 

إلكرتونية عن فريوس كورونا «كوفيد- 19» يف محاولة 

لخداع األفراد يك يسجلوا بياناتهم.  

تزايد  إىل  بوضوح  تشري  والتقارير  التحذيرات  هذه 

اإللكرتوين يف  األمن  تواجه  التي  التهديدات  مستوى 

اإلنرتنت  قراصنة  يستغل  حيث  العامل،  دول  معظم 

والخوف  الهلع  حالة  املحرتفة  «الهاكرز»  وجامعات 

السائدة لدى الكثري من السكان حول العامل يف شن 

هجامت إلكرتونية، كالتصيد االحتيايل، ورسقة بيانات 

تربعات  عىل  الحصول  ومحاولة  بل  املستخدمني، 

ملواقع إلكرتونية مزيفة بعد ترسيب 450 عنوان بريد 

إلكرتوين وكلمة مرور نشطة ملنظمة الصحة العاملية 

عرب اإلنرتنت.

من الواضح يف ضوء ما سبق أن التغريات التي أحدثها 

الهجامت  لتزايد  مساعدة  بيئة  شكلت  كورونا  وباء 

املتصاعدة، خاصة يف ظل  الصورة  بهذه  اإللكرتونية 

العوامل واملعطيات التالية:

ومزيفة  خبيثة  وبرمجيات  تطبيقات  ظهور   -  1

رسقة  تستهدف  املستجد،  كورونا  بفريوس  مرتبطة 

من  باملستخدمني  الخاصة  واملعلومات  البيانات 

باإلتجار  يقومون  الذين  «الهاكرز»،  جانب عصابات 

الحصول عىل  للغري مقابل  البيانات وبيعها  يف هذه 

مبالغ طائلة من األموال، وقد لجأ هؤالء إىل العديد 

لإلفصاح  املستخدمني  إلقناع  الخداعية  الحيل  من 

عن بياناتهم، من بينها حمالت التربع عرب اإلنرتنت، 

وتوجيه رسائل باسم هيئات صحية عاملية أو جهات 

إرشادات  أو  تعليامت  تحتوي عىل  حكومية رسمية 

تحديثات  أو  الفريوس،  من  الحامية  كيفية  حول 

بعينها،  جغرافية  منطقة  ضمن  اإلصابات  بأرقام 

يف  وهي  بالفريوس،  اإلصابة  عن  الكشف  آليات  أو 

األصل تحمل ملفات خبيثة تهدف للوصول ألجهزة 

« »
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الخاصة  ومعرفة الحاسب  باملستخدمني 

كافة البيانات الخاصة بهم. ومن بني الهجامت التي 

كشفتها رشكة Malwarebytes السيربانية األمريكية، 

عىل  يحتوي  ملفاً  تعرض  ضارة  إلكرتونية  رسالة 

معلومات من «منظمة الصحة العاملية» حول كيفية 

حامية األطفال والرشكات من مخاطر فريوس كورونا 

بتثبيت برامج  املستجد، ولدى تحميله يقوم امللف 

ضارة ميكنها رسقة بيانات تصفح الشبكة، وتتبع كل 

صادر  تقرير  وبحسب  بطباعته.  ضحاياها  يقوم  ما 

تم   check point السيرباىن  األمن  حلول  عن رشكة 

خاص  إلكرتوين  موقع  آالف   4 من  أكرث  إنشاء 

بكورونا، 3% منها تصنف كمنصات ضارة، 

والشك.  للريبة  مثرية  كمواقع   %5 و 

هذا وقد وزعت جمعية حوكمة 

 ISACA املعلومات  تقنية 

اإللكرتونية  الهجامت 

خالل  عاملياً 

العام 2020 

قع  ا بو

ملجرمي    %22

اإلنرتنت، و19% من قبل 

للربمجيات  و%11  القراصنة، 

املتسللة  للعنارص   %8 و  الخبيثة، 

.HACKIVISTS

يف 2  الرقمية  الحلول  عىل  االعتامد  تزايــد   -

والتعليم  بُعد  عن  كالعمل  املجاالت،  من  العديد 

عن بُعد، سهل لعصابات « الهاكرز» القيام بالعديد 

من الهجامت اإللكرتونية، خاصة إذا ما تم األخذ يف 

االعتبار حقيقة أن اللجوء إىل هذه الحلول الرقمية 

جاء دون تخطيط مسبق ودون اتخاذ اإلجرءات التي 

أو  تعزز األمن اإللكرتوين سواء من جانب الرشكات 

األفراد. 

3 - تزايد اللجوء إىل االجتامعات االفرتاضية من خالل 

الفيديو،  ومكاملات  االجتامعي  التواصل  تطبيقات 

التباعد  سياسات  ظل  يف  احرتازي  كإجراء  وذلك 

حيث  زووم»،  التطبيقات»  هذه  ومن  االجتامعي. 

يف  شخص  ماليني   10 من  مستخدميه  عدد  ارتفع 

ديسمرب2019 إىل 200 مليون يف مارس 2020، حيث 

مدرسة  ألف   90 جانب  من  التطبيق  استخدام  يتم 

أن  من  السيرباين  األمن  خرباء  ويحذر  دولة.   20 يف 

كبرية  فرصة  أتاح  قد  التطبيقات  هذه  إىل  اللجوء 

لقراصنة اإلنرتنت إما لرسقة معلومات املستخدمني 

الشخصية بهدف بيعها أو تشفريها لالبتزاز املايل، أو 

الستخدامها  الشخصية  أجهزتهم  عىل  السيطرة 

من خالل شبكات بوت نت Bot net يف شن 

هجامت إلكرتونية عىل الرشكات واملؤسسات 

والحكومات. 

..

يف شهر أغسطس 2020 أوضح األمني العام لإلنرتبول 

االعتامد  أن  صحفي  بيان  يف  ستوك  يورغن  الدويل، 

املتزايد يف العامل عىل اإلنرتنت يف ظل استمرار وباء 

للهجامت  جديدة  فرصا  يتيح  املستجد  كورونا 

ثلثي  من  يقرب  ما  أن  وكشف  اإللكرتونية، 

البلدان التي شاركت يف املسح الذي أجرته الرشطة 

الدولية، وعددها خمسون دولة، تعرضت إىل حوادث 

االحتيال أو الخداع اإللكرتوين للحصول عىل البيانات 

حكومات  «بأنهم  مجرمني  تظاهر  مع  الشخصية، 

أو سلطات صحية»، الفتاً يف هذا السياق إىل زيادة 

عدد الهجامت التي تستهدف تعطيل البنية التحتية 

باملقابل، بل وعودة  الصحية ليك تطلب دفع فدية 

إىل  خاملة  كانت  متعددة  إجرامية  مجموعات 

استئناف أنشطتها يف ظل كورونا.

من الواضح أن وباء كورونا املستجد، وما ارتبط به من 

تغريات أدى إىل تركيز قراصنة اإلنرتنت عىل استهداف 

القطاعات الصحية يف العديد من دول العامل، وظهرت 

أو  كورونا»  «فريوس  أسامء  تحمل  وهمية  مواقع 

«كوفيد- 19» بصورة الفتة، خاصة أن هذه النوعية 
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من املواقع تجذب مستخدمي اإلنرتنت الباحثني عن 

معدات طبية أو عن معلومات حول فريوس كورونا 

الشخصية،  بياناتهم  عىل  للحصول  وذلك  املستجد، 

وبالفعل تشري العديد من التقارير إىل تزايد هجامت 

عىل  السيطرة  طريق  عن  املزيفة  اإلنرتنت  نطاقات 

الكلامت املفتاحية األكرث بحثاً للمساعدة ىف عمليات 

كورونا  فريوس  مثل  اإللكرتوىن  والتصيد  االحتيال 

وكوفيد- 19. 

هجامت  أيضاً  األخرية  اآلونة  يف  تزايدت  كام 

الطبية  القطاعات  لها  تتعرض  التي  الخدمة  حجب 

دفع  تشرتط  والتي  االتصاالت،  وقطاع  والحكومية 

مبالغ مالية كبرية مقابل عودتها، فعىل سبيل املثال 

تعرضت وكالة الصحة األمريكية يف شهر مارس 2020 

الداخلية،  شبكاتها  تعطيل  إىل  أدى  سيرباىن  لهجوم 

نفسها  العاملية  الصحة  منظمة  تعرض  إىل  باإلضافة 

أنظمتها  من  واحد  الخرتاق  أدت  سيربانية  لهجمة 

من  مرسبة  مرور  كلامت  وجود  بسبب  اإللكرتونية 

ترصيحات سابقة ألعضائها. 

الرعاية  قطاع  أن  إىل  السيرباين  األمن  خرباء  ويشري 

تعرضت  التي  القطاعات  مقدمة  يف  كان  الصحية 

برامج  هجامت  خالل  من  اإللكرتونية  للهجامت 

الهاكرز  وجامعات  اإلنرتنت  قراصنة  ألن  الفدية، 

إىل  الصحية ستضطر  املؤسسات  أن  يعتقدون  كانوا 

دفع األموال «الفدية» الستعادة أنظمتها التي تعتمد 

أعداداً  أن  فضالً  الفريوس،  انتشار  مواجهة  عليها يف 

كورونا  فريوس  أزمة  يستغلون  املخرتقني  من  كبرية 

شخصيات  وانتحال  املزيفة،  الطبية  األدوات  لبيع 

إىل  بالتوصل  ادعاءات  ونرش  حكوميني  ملسؤولني 

طبية  ملنتجات  والرتويج  للفريوس  جديدة  عالجات 

وهمية مباليني الدوالرات.  

 حسب اإلحصاءات التي نرشتها الهيئة العامة لتنظيم 

قطاع االتصاالت يف دولة اإلمارات فإن الهجامت التي 

شهدت  الدولة  يف  اإللكرتونية  املواقع  لها  تعرضت 

زيادة كبرية بلغت 977% خالل شهري يناير وفرباير 

مقابل  377هجمة،  الهجامت  بلغت  حيث   ،2020

35 هجمة فقط خالل شهري يناير وفرباير من العام 

الهجامت تبني ثغرات  املايض 2019، وتنوعت هذه 

وبرمجيات  ونصب  واحتيال  تصيد  وعمليات  أمنية 

خبيثة. وكشفت الهيئة أن الفريق الوطني لالستجابة 

لها نجح يف منع نحو  التابع  الحاسب اآليل  لطوارئ 

الشهرين  خالل  إلكرتونية  هجمة  و671  ألفاً   52

املذكورين.

يف السياق ذاته، أظهر تقرير صدر عن رشكة 

يف  املتخصصة  العاملية  مايكرو»،  «تريند 

اإللكرتوين، أن  تطـوير حلـول األمن 

 1541 إىل  تعرضت  اإلمــارات 

هجمة إلكرتونية يف الربع 

 2020 مــــن  األول 

خـــالل فـــــرتة 

ر  نتشـــــا ا

س  و فــــري

املستجد.  كورونا 

ووفقــاً للتقــــريـــر، 

تصـــــــدرت اإلمـــــارات 

مــــن  الخليـــــــج  دول 

حيـــــث عـــــــدد 

الهجمـات اإللكرتونية 

مع تعرضها إىل 775 هجمة 

هجمة  و621  خبيثة،  برمجيات 

بعناوين  هجمة  و145  مزعجة،  إلكرتونية  رسائل 

 344 إىل  السعودية  وتعرضت  التشعبية.  الروابط 

هجمة   268 ذلك  يف  مبا  ذاتها،  الفرتة  خالل  هجمة 

برمجيات  هجمة  و59  مزعجة،  إلكرتونية  رسائل 

الروابط  عناوين  بواسطة  هجمة  و17  خبيثة، 

التشعبية. هذا وقد تعرضت دول الخليج إىل 3067 

املستجد  كورونا  بوباء  مرتبطة  إلكرتونية  هجمة 

 .2020 عام  من  األول  الربع  خالل   (19  – (كوفيد 

الربيـــد  رسائل  بني  الهجامت  هذه  وتنوعت 

املزعــج (سـبام) وعــناويـن  اإللكـــرتوين 

الروابـــط التشعبيـــة وهجمـــــات 

الربمجيات الخبيثة.

ارتفــــاع  أن  يف  شـــك  وال 

اإللكرتونيــة  الهجامت 

اإلمـارات  دولة  يف 

ودول الخليج 

بـوجــه 

« »
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عام، يرجع إىل كونها تعد من أكرث دول العامل اعتامداً 

كورونا  فريوس  مواجهة  يف  الرقمية  الحلول  عىل 

بعد  عن  العمل  تفعيل  خالل  من  سواء  املستجد، 

تحتية  بنية  متتلك  أنها  خاصة  بعد،  عن  التعليم  أو 

متقدمة يف مجال التقنية وتكنولوجيا املعلومات أتاح 

لها ميزة نسبية يف إدارة أزمة وباء كورونا، إذ أسهمت 

املؤسسات  كل  انتظام  يف  اإللكرتونية  الحكومة 

تأثري عىل مسارات ونتائج  الخليجية يف عملها دون 

االجتامعات  من  العديد  متت  حيث  األعامل،  تلك 

عن بعد سواء داخل كل دولة خليجية أو فيام بني 

املؤسسات  بدء  إىل  باإلضافة  الخليج،  دول  مسؤويل 

الخليج بتقديم خدماتها للطالب  التعليمية يف دول 

والدارسني عن بعد ما يعني انتظام العملية التعليمية 

وعدم تأثرها جراء األزمة. 

ورغم زيادة الهجامت اإللكرتونية يف اإلمارات نتيجة 

يف  الرائدة  الدول  من  تعد  أنها  إال  كورونا  فريوس 

اإلقليمي  الصعيدين  عىل  اإللكرتوين  األمن  تعزيز 

االسرتاتيجية  بوضوح  تجسده  ما  وهذا  والدويل، 

الوطنية لألمن السيرباين، والتي أطلقتها الهيئة العامة 

والتي   2019 مايو  شهر  خالل  االتصاالت  لتنظيم 

تهدف إىل تكوين منظومة سيربانية ذكية قامئة عىل 

االبتكار واإلبداع وتطوير الثقافة الرقمية يف املجتمع ، 

والعمل عىل درء املخاطر وتلبية االحتياجات املتزايدة 

ملواجهة التحديات األمنية يف الفضاء السيرباين، حيث 

من  الحد  كبري  بشكل  االسرتاتيجية  هذه  تستهدف 

لها  تتعرض  قد  التي  السيربانية  الهجامت  خطورة 

الرشكات أو املؤسسات العاملة يف الدولة، كام تعمل 

الوعي لدى األفراد واملؤسسات  عىل تعزيز مستوى 

اإلنرتنت  قراصنة  جانب  من  االخرتاق  بأساليب 

والعمل عىل تالفيها. 

تستهدف  االسرتاتيجية  هذه  فإن  ذاته،  الوقت  يف 

متكني االستجابة الرسيعة واملنسقة يف الدولة من 

األمن  حوادث  عن  الكشف  آلية  تنظيم  خالل 

موحدة  منهجية  وإنشاء  عنها،  واإلبالغ  السيرباين 

الدعم  لتوفري  الحوادث  خطورة  درجة  لتقييم 

املناسب له، وبناء قدرات وطنية عىل مستوى عاملي 

كام  السيربانية.  الحوادث  أنواع  لجميع  لالستجابة 

تستهدف هذه االسرتاتيجية حامية األصول الحيوية 

هي:(الطاقة،  قطاعات،  تسعة  يف  اإلمارات  لدولة 

واالتصاالت وتقنية املعلومات، والقطاع الحكومي، 

والكهرباء واملياه، والقطاع املايل والتأمني،وخدمات 

الطوارئ، والخدمات الصحية، واملواصالت، والغذاء 

بيئة  إيجاد  يف  يسهم  الذي  وبالشكل  والزراعة)، 

سيربانية آمنة وصلبة تساعد عىل متكني األفراد من 

التطور  من  الرشكات  ومتكن  طموحاتهم،  تحقيق 

والنمو يف بيئة آمنة ومزدهرة.

...

يف ظل املخاوف من تصاعد الهجامت اإللكرتونية 

تعزيز  العمل عىل  بات  وباء كورونا،  استمرار  مع 

جميع  لدى  قصوى  أولوية  يشكل  الرقمي  األمن 

األمن  خرباء  يجمع  هذا،  وألجل  العامل،   دول 

التي  القصور  أوجه  معالجة  أهمية  السيرباين عىل 

الشخصية  البيانات  استهداف   خاللها  من  ميكن 

الكربى،  والرشكات  املؤسسات  أو  للمستخدمني 

السيرباين»  لألمن  الوطني  «التحالف  دعا  حيث 

األمرييك، مستخدمي الشبكة إىل توخي الحذر لدى 

تطبيق  أي  تحميل  لدى  أو  اإلنرتنت  مواقع  زيارة 

التعامل مع رسائل  يتعلق بفريوس كورونا، وعدم 

تطلب  التي  فيها،  املرغوب  غري  اإللكرتوين  الربيد 

تطبيقات  أي  تحميل  وعدم  شخصية،  معلومات 
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 ،Apple أو Google Play غري متوفرة عىل منصتي

ألنها ميكن أن تكون برامج ضارة تتسبب يف رسقة 

الحاسوب  أجهزة  إتالف  أو  املستخدمني  بيانات 

الخاصة بهم.  كام يطرح الخرباء بعض املقرتحات 

ظل  يف  اإللكرتوين  األمن  تعزيز  شأنها  من  التي 

استمرار جائحة كورونا، لعل أبرزها:

* االستثامر يف أنظمة الربامج اإللكرتونية القوية 

غري القابلة لالخرتاق، يف ظل تزايد معدل إقبال 

املستهلكني عىل وسائل التجارة اإللكرتونية.

من  املنتجة  الوطنية  التطبيقات  استخدام   *

خاللها  من  ميكن  التي  املحلية  الجهات  قبل 

التهديدات  أمام  قوية  دفاعية  منظومة  بناء 

استخدام  من  الحد  إىل  باإلضافة  اإللكرتونية، 

تحتوي  قد  التي  املستوردة  الحامية  وسائل 

عىل ثغرات تساعد يف عمليات االخرتاق.

الجدد  للمستهلكني  توعية  حمالت  تنظيم   *

التجارة  وتطبيقات  ألنظمة  املستخدمني 

اإللكرتونية يف ضوء تأمني حساباتهم الشخصية 

من  نوع  أى  مواجهة  أو  االخرتاقات  من 

التهديدات أثناء التعامل اإللكرتوين.

الرشكات  شبكات  عىل  مكثفة  ضوابط  وضع   *

أو  تطبيقات  أو  أدوات  تنزيل  عدم  لضامن 

برامج غري مرصح بها عىل شبكاتها أو األجهزة 

من  العمل  ألغراض  املستخدمة  الشخصية 

املنزل.

* استخدام أنظمة األمن اإللكرتوين التي تعتمد 

التحليل  لتوفري  االصطناعي  الذكاء  عىل 

والهجامت  السيربانية  للتهديدات  املستمر 

اإللكرتونية املحتملة.

عىل  االعتامد  وتزايد  كورونا  وباء  استمرار  ظل  يف 

األمن  لتعزيز  رضروة  هناك  فإن  الرقمية،  الحلول 

األفراد بطبيعة  اإللكرتوين، والعمل عىل زيادة وعي 

الوباء،  هذا  عن  الناجمة  اإللكرتونية  الهجامت 

تستهدف  التي  الوهمية  التطبيقات  عن  واالبتعاد 

تعزيز  ذاته  الوقت  واملعلومات، ويف  البيانات  رسقة 

السيرباين،  األمن  آليات  لتطوير  الدويل  التعاون 

قراصنة  منها  تنفذ  قد  ثغرات  أي  سد  والعمل عىل 

اإلنرتنت لتنفيذ هجامتها اإللكرتونية.   
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 فالواليات املتحدة تسعى إىل الحفاظ عىل مكانتها يف 

قمة هذا النظام، باعتبارها ال تزال «القوة العظمى» 

ما يطرحه  تفاعالته، وترفض  املهيمنة عىل  الوحيدة 

البعض عن تراجع مكانتها بسبب القصور يف إدارتها 

ألزمة كورونا، بينام تطمح الصني إىل تعزيز مكانتها 

يف عامل ما بعد كورونا، بدعوى نجاحها يف إدارة هذه 

الشأن.  هذا  يف  به  يحتذى  منوذجاً  وتقدميها  األزمة، 

يف  جديدة  ملرحلة  كورونا  جائحة  ستؤسس  فهل 

هذه  مؤرشات  هي  وما  الجديدة؟  الباردة  الحرب 

عن  متيزها  التي  االختالف  أوجه  هي  وما  الحرب؟ 

الحرب الباردة القدمية بني الواليات املتحدة واالتحاد 

السوفيتي «السابق»؟ وما هي تداعيات هذه الحرب 

الجديدة عىل األمن والسلم الدوليني؟ 

تجدد  إىل  الجديدة  الباردة  الحرب  مصطلح  يشري 

التوتر والرصاع بني القوى الدولية واإلقليمية الفاعلة 

يف النظام الدويل حول املصالح والنفوذ، وخاصة بني 

كل من روسيا والصني من جانب والواليات املتحدة 

وهناك  آخر.  جانب  من  األطليس  شامل  وحلف 

الباردة  الحرب  بداية  حول  الخرباء  بني  اختالف 

الجديدة ، فالبعض يشري إىل أنها اشتعلت مع أزمة 

أوكرانيا عام 2013 والتي دشنت لتجدد الرصاع بني 

إىل  يرجعها  والبعض  وروسيا،  األطليس  حلف شامل 

 ،2018 عام  وبكني  واشنطن  بني  التجارية  الحرب 

وتباين  االنقسام  حالة  أن  يرى  ثالث  فريق  وهناك 
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الرؤى بني القوى الكربى حول قضايا وأزمات منطقة 

املاضية  القليلة  السنوات  خالل  األوسط  الرشق 

أسهمت يف عودة أجواء الحرب الباردة إىل الواجهة، 

األزمة  يف  عسكرياً  روسيا  تدخل  ظل  يف  خاصة 

السورية، هذا فضالً عن تجدد سباق التسلح العاملي 

التنافس فيام بينها عىل  القوى الكربى واحتدام  بني 

تكنولوجيا  وخاصة  التكنولوجيا،  مجال  يف  التفوق 

الذكاء االصطناعي. 

تصاعدت  واملعطيات  التطورات  هذه  ظل  يف 

التحذيرات من نشوب حرب باردة جديدة، وخاصة 

منذ وصول إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب إىل 

لسياسة  وتبنيها   ،2017 العام  من  يناير  يف  السلطة 

الواليات  قوة  تأكيد  تستهدف  جديدة  خارجية 

املتحدة، وتعزيز تفوقها يف املجاالت كافة. وبالفعل 

التاريخ  ذلك  منذ  األمريكية  للسياسة  املتتبع  فإن 

هذه  عىل  طرأ  الذي  التحول  طبيعة  بوضوح  يدرك 

مع  وإمنا  وروسيا،  الصني  مع  فقط  ليس  السياسة، 

تعاونية  بعالقات  يرتبط  الذي  األورويب  االتحاد 

ودفاعية وطيدة ورشاكة وثيقة مع الواليات املتحدة 

عرب حلف شامل األطليس(الناتو)، حيث بدأت إدارة 

التجارية والدفاعية  القضايا  العديد من  تثري  ترامب 

والتكنولوجية مع هذه القوى خالل السنوات املاضية، 

وظهرت مصطلحات جديدة مثل الحروب التجارية 

عن  فضالً  الخامس،  الجيل  وحروب  والتكنولوجية 

انسحاب الواليات املتحدة من العديد من االتفاقيات 

عىل  واضح  مؤرش  يف  األممية،  واملنظامت  الدولية 

رفضها لألطر املؤسسية والتنظيمية الحاكمة للنظام 

الدويل الراهن، وسعيها إىل تغيريها مبا يواكب أهداف 

السياسة األمريكية الجديدة. 

وحينام ظهر فريوس كورونا املستجد «كوفيد- 19» 

العام  من  ديسمرب  يف  الصينية  ووهان  مدينة  يف 

2019، تصاعدت وترية التوترات بني بكني من ناحية 

من  األوروبيني  حلفائها  وبعض  املتحدة  والواليات 

ناحية ثانية، حول منشأ هذا الفريوس، حينام وجهت 

انتشار  يف  السبب  بأنها  للصني  اتهامات  واشنطن 

وباء كورونا، بينام استمرت القضايا الخالفية األخرى 

التجارية واالقتصادية واألمنية، وذلك يف مؤرش واضح 

عىل سيطرة الطابع الرصاعي عىل هذه العالقات، بل 

أن إدارة ترامب أصدرت يف شهر مايو 2020 تقريراً 

بعنوان «النهج االسرتاتيجي األمرييك يف التعامل مع 

تفيد  معلومات  تضمن  الشعبية»،  الصني  جمهورية 

بأن الصني تسعى إىل تغيري النظام الدويل مبا يتامىش 

مع مصالح وإيديولوجية الحزب الشيوعي 

الصيني. ويف املقابل فإن مسئولني صينيني 

باردة  حرب  اندالع  مغبة  من  حذروا 

جديدة مع الواليات املتحدة، فقد أعلن 

يف  الصيني  الخارجية  وزير  يي  وانغ 

 2020 مايو  شهر  يف  صحفي  مؤمتر 

عىل  املتحدة  والواليات  «بالده  أن 

حافة حرب باردة جديدة»، قائال: 

أصيبت  املتحدة  الواليات  أن 

يجرب  سيايس»  «بفريوس 

املسؤولني هناك عىل مهاجمة 

وذلك  باستمرار،  الصني 

التي  لالنتقادات  إشارة  يف 

وجهها الرئيس دونالد ترامب 

لكيفية تعامل الصني مع الوباء.

كورونا  فريوس  أن  واضحاً  وبدا 

الرصاع  أعاد   «19 املستجد»كوفيد- 

بني الواليات املتحدة وحلفائها من ناحية 

والصني من ناحية ثانية إىل الواجهة، خاصة 

مع توجه األخرية إىل توظيفه سياسياً يف تعزيز 

مكانتها، والرتويج لنموذجها التنموي والسيايس 

يف العديد من املناطق حول العامل، كأوروبا الرشقية 

احتواء  إىل  املتحدة  الواليات  وتحرك  وأفريقيا، 

مناطق  اكتسابها  والحيلولة دون  الصينية  التحركات 

نفوذ جديدة يف العامل.

بها  ارتبط  وما  كورونا،  جائحة  أن  رغم 

الوباء،  هذا  لتسييس  محاوالت  من 

تصاعد  وراء  الرئييس  السبب  تعد 

عن  األخرية  اآلونة  يف  الحديث 

الجديدة،  الباردة  الحرب 

من  العديد  هناك  أن  إال 

العوامل واملعطيات األخرى 

تقف وراء ذلك، لعل أهمها: 

إعادة  عىل  الرصاع   -  1
بني  الدويل  النظام  تشكيل 

الواليات  الكربى، وخاصة  القوى 
املتحدة وروسيا والصني، فواشنطن 

النظام  عىل  هيمنتها  تأكيد  تريد 

قوى  ظهور  دون  والحيلولة  الدويل، 
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موسكو  من  كل  ترفض  بينام  لها،  منافسة  دولية 

وبكني استمرار الهيمنة األمريكية عىل النظام الدويل، 

األقطاب،  متعدد  دويل  نظام  بناء  إىل  وتسعيان 

تشاركان بفاعليه يف تفاعالته املختلفة، وهذا الرصاع 

القوى،  هذه  بني  العالقات  عىل  بدوره  ينعكس 

ويجعلها أقرب إىل التوتر منها إىل التعاون.

2 - التنافس عىل املصالح والنفوذ بني القوى الكربى 
يف العديد من املناطق حول العامل، فعىل سبيل املثال 
تتنافس الصني والواليات املتحدة عىل التمدد داخل 

القارة األفريقية، من بوابة تقديم املساعدات ملواجهة 

أيضاً  الدولتني  بني  التنافس  يظهر  كام  كورونا.  وباء 

 5.6 خالله  من  متر  الذي  الجنويب  الصني  بحر  حول 

التجارة  أكرث من 40 % من  تريليونات دوالر، متثل 

العاملية، فبينام تشرتك دول عديدة يف السيادة عىل 

هذا البحر كالصني وفيتنام والفلبني وماليزيا وبروناي 

وسنغافورة ، إال أن بكني تطالب تقريبا بنحو ثالثة 

تاريخية،  وثائق  إنها  تقول  ما  إىل  مستندة  أرباعه 

وهذا ما ترفضه الواليات املتحدة التي تعترب محاوالت 

الصني السيطرة عىل املوارد يف املياه املتنازع عليها يف 

بحر الصني الجنويب أمراً «غري مرشوع»، ولهذا تلوح 

عن  الصني  لردع  القوة  باستخدام  واآلخر  الحني  بني 

حينام   ،2020 أغسطس  شهر  يف  آخرها  وكان  ذلك، 

أجرت مجموعة سفن قتالية أمريكية بقيادة حاملة 

الصني  طائرات، عمليات دفاع جوي بحرية يف بحر 

باهتامم  املتحدة  الواليات  وتراقب  هذا  الجنويب. 

التي اتخذتها بكني لتعزيز تواجدها  بالغ الخطوات 

يف بحر الصني الجنويب خالل األشهر القليلة املاضية 

مع انشغال العامل مبواجهة وباء كورونا، خاصة بعد 

طائرات  ونرشت  أبحاث  محطات  بإنشاء  قامت  أن 

وهو  عليه،  املتنازع  البحر  يف  خاصة  عسكرية 

الواليات  دفع  ما 

التحركات، ومطالبة  التحفظ عىل هذه  إىل  املتحدة 

الصني بالتوقف عنها.  

القوى  العاملي بني  التسلح  3 - االستمرار يف سباق 
مبجاالتها  العسكرية  القوة  أن  تدرك  التي  الكربى، 
القوة  قياس  معايري  أهم  تشكل  تزال  ما  املختلفة 

بينها  تتنافس فيام  الدويل، ولهذا  النظام  والنفوذ يف 

كافة  يف  األسلحة  منظومات  أحدث  إنتاج  عىل 

إعالن   ذلك  عىل  املؤرشات  من  ولعل  املجاالت، 

الرئيس األمرييك دونالد ترامب يف شهر مايو 2020 

تفوق  جديد  صاروخ  لتطوير  موافقته  أعطى  أنه 

رسعته رسعة الصوت، بينام أعلنت روسا عىل لسان 

الرئيس فالدميري بوتني يف شهر مايو 2020 أنها متكنت 

من تصميم أسلحة عالية التقنية ال نظري لها يف أي 

العلوم  مستوى  بفضل  وذلك  العامل،  يف  أخرى  دولة 

وكوادر الهندسة يف روسيا. كام يستمر التنافس بني 

الفضاء  عسكرة  مجال  يف  الكربى  القوى 

عىل النحو الذي جسدته بوضوح اسرتاتيجية الفضاء 

الدفاع  وزارة  عنها  أعلنت  التي  الجديدة  األمريكية 

الواليات  أن  تؤكد عىل  والتي  يونيو 2020،  يف شهر 

املتحدة ستسعى للمحافظة عىل تفّوقها يف الفضاء، 

كالً  االسرتاتيجية  هذه  فيه  اعتربت  الذي  الوقت  يف 

نظرا  األكرب  االسرتاتيجي  التهديد  وروسيا  الصني  من 

فضائية  قدرات  ونرشهام  واختبارهام  لتطويرهام 

مضادة.

تتنوع مظاهر الحرب الباردة الجديدة التي يعيشها 

العامل اليوم، والتي تتضمن ما ييل:

العديد من  الواليات املتحدة يف عمل  1 - تشكيك 
املنظامت الدولية بل واالنسحاب منها، بدعوى عدم 
قيامها باملهام املنوطة بها أو نتيجة الخالفات معها 

حول تفسري بعض القضايا، وكان آخرها يف شهر يوليو 

العاملية،  2020 حينام انسحبت من منظمة الصحة 

لفريوس كورونا  للتصدي  التحرك  تأخرها يف  بدعوى 

بأزمة  ترتبط  كانت  وإن  الخطوة  وهذه  املستجد، 

العام  التوجه  عن  تنفصل  ال  أنها  إال  كورونا،  وباء 

السلطة  إىل  وصولها  منذ  ترامب  إدارة  تتبناه  الذي 

واالتفاقيات  املعاهدات  من  باالنسحاب   2017 عام 

الدولية.  

املتحدة  الواليات  بني  الرصاع  حدة  تصاعد   -  2
القضايا،  العديد من  األمريكية والصني عىل خلفية 
واالقتصادية  التجارية  املجاالت  تتضمن  والتي 

عن  فضالً  والتكنولوجية  والعسكرية  والسياسية 

قضايا حقوق اإلنسان، ولعل من أهم مؤرشات ذلك 

الرئيس دونالد ترامب يف شهر يونيو 2020  توقيع  

ترشيعاً يسمح بفرض عقوبات عىل مسؤولني 

يحملهم  صينيني 
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مسؤولية اضطهاد األقلية املسلمة يف والية زينجيانغ، 

خاصة  صينية،  رشكات  ترامب  إدارة  تستهدف  كام 

عمالق تكنولوجيا االتصاالت «هواوي»، بدعوى أنها 

متورطة يف مساعدة بكني يف مامرسات تجسس عىل 

العمالء، وهو ما تنفيه السلطات الصينية.

يف الوقت ذاته، فإن هناك توتر متصاعد يف عالقات 

الصني ببعض القوى اإلقليمية، خاصة مع الهند حول 

شهري  يف  الفتة  بصورة  تصاعدت  والتي  الحدود 

مايو ويونيو 2020 وتطورت إىل مناوشات عسكرية 

يف  األقل  عىل  هنديا  جنديا   20 مقتل  عن  أسفرت 

أسوأ صدام بني البلدين يف حوايل نصف قرن. وهذه 

التوترات وإن كانت بسبب الخالفات الحدودية بني 

الدولتني، إال أنها ال تنفصل عن رصاع النفوذ بني بكني 

ونيودلهي يف املنطقة بوجه عام، حيث متول الصني 

مرشوعات اقتصادية يف العديد من دول املنطقة مثل 

باكستان وميامنار ورسي النكا، وهو األمر الذي يثري 

مخاوف الهند، خاصة أن هذه الدول قريبة جغرافياً 

لها.

3 - الخالفات بني ضفتي األطليس حول العديد من 
واالقتصادية،  والتجارية  واألمنية  الدفاعية  القضايا 
األوروبيني  حلفائها  املتحدة  الواليات  تطالب  حيث 

ما  كثرياً  ترامب  فالرئيس  الدفاعي،  إنفاقها  بزيادة 

انتقد أملانيا إلنفاقها نسبة أقل بكثري من اقتصادها 

خالل  وقال  املتحدة،  بالواليات  مقارنة  الدفاع  عىل 

قبل  ستولتنربغ،  ينس  الحلف  رئيس  مع  محادثات 

انطالق قمة الناتو يف لندن يف ديسمرب 2019، «هذا 

ليس عدال، ليس من الصواب أن يتم استغاللنا من 

ندع هذا  أن  ميكننا  ال  التجارة،  يف  ثم  الناتو،  حلف 

هذه  وراء  من  املتحدة  الواليات  وتريد  يحدث». 

املفروضة  املادية  األعباء  تخفيف  الضغوط 

حيــث  عليهــا؛ 

تنفق أكرث من 649 مليار دوالر من ميزانية الحلف 

التي تقدر بحوايل 1036 مليار دوالر أمرييك بهدف 

وبالفعل  املشرتك،  والدفاع  واالستقرار  االمن  تحقيق 

األخرية  اآلونة  يف  الحلف  دول  من  العديد  أعلنت 

املحدد  الهدف  من  لتقرتب  الدفاع  ميزانيات  زيادة 

للناتو برفع هذه النسبة إىل %2.  

4 - عودة سياسة التحالفات إىل الواجهة:  لعل من 
عودة  هي  الجديدة  الباردة  الحرب  مظاهر  أهم 

تسعى  فالصني  الدولية،  العالقات  يف  االستقطابات 

الواليات  حساب  عىل  الدولية  تحالفاتها  تعزيز  إىل 

املتحدة، واستغلت أزمة وباء كورونا يف ذلك، حينام 

توجهت إىل تقديم مساعدات عسكرية للعديد من 

الدول األوروبية التي ترضرت بشدة جراء هذا الوباء، 

وخاصة إيطاليا وإسبانيا وبعض دول أوروبا الرشقية، 

وعىل الجانب اآلخر، فإن الواليات املتحدة تسعى إىل 

تعزيز عالقاتها مع اليابان وكوريا الجنوبية 

أنها  بل  آسيا،  يف  املتصاعد  الصيني  النفوذ  الحتواء 

توظف عالقاتها مع تايوان كورقة ضغط مستمرة ضد 

تايوان يف االنفصال عن  الصني، خاصة يف ظل رغبة 

بكني. روسيا هي األخرى تعمل عىل تعزيز تحالفاتها 

االقتصادية، وتركز بشكل رئييس عىل منظمة شنغهاي 

قدراتها  تطوير  تواصل  كام  بريكس،  مجموعة  أمام 

العسكرية.

5 - التنافس عىل التواجد العسكري يف الخارج: كانت 
تحتفظ  التي  الرئيسية  القوة  هي  املتحدة  الواليات 

بوجود عسكري كبري لها يف الخارج منذ نهاية الحرب 

الباردة القدمية، وحتى وقتنا الراهن ما تزال تحتفظ 

بالعديد من القواعد العسكرية، باعتباره ذلك يشكل 

أهم العوامل التي تضمن لها الحفاظ عىل مصالحها 

ونفوذها يف الخارج، ولكن منذ سنوات قليلة بدأت 

العديد من القوى الدولية تعمل عىل تعزيز تواجدها 

العسكري يف الخارج، فالصني عىل سبيل املثال، بدأت 

تهتم بإنشاء قواعد عسكرية يف أفريقيا، وأنشأت يف 

العام 2017 أوىل قواعدها العسكرية يف جيبويت ، كام 

أن روسيا هي األخرى بدأت تعمل عىل إنشاء قواعد 

عسكرية يف الخارج، وتحديداً يف سوريا؛ من منطلق 

القومي  أمنها  عىل  الحفاظ  رضورات  من  ذلك  أن 

ومصالحها االسرتاتيجية يف الخارج، حيث متتلك روسيا 

يف سوريا قاعدتني عسكريتني، جوية وبحرية، فقاعدة 

حميميم الواقعة يف الالذقية كانت مخصصة للطريان 

 ،2015 سنة  لقواتها  موسكو  واستخدمتها  املروحي، 

أما  مرشوط.  غري  املنشأة  لهذه  استعاملها  أن  علام 

قاعدة طرطوس فهي بحرية، وتعد الوحيدة لروسيا 

يف البحر األبيض املتوسط، وقد أعيد استخدامها من 

يقيض   ،2017 عام  وقع  اتفاق  ضمن  موسكو  قبل 

بتعزيز الوجود العسكري الرويس جوياً وبحريًا 

يف سوريا.
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 هناك العديد من املظاهر التي متيز الحرب الباردة 

الجديدة، عن الحرب الباردة القدمية لعل أبرزها:

1 - تعدد األطراف املشاركة فيها: كانت الحرب الباردة 
القدمية تقترص فقط عىل الواليات املتحدة واالتحاد 

السوفيتي السابق، أما الحرب الباردة الجديدة فتضم 

والصني  املتحدة  كالواليات  األطراف،  من  العديد 

اإلقليمية  القوى  وبعض  األورويب  واالتحاد  وروسيا 

واالعرتاف  مكانتها  تعزيز  إىل  تطمح  التي  الصاعدة، 

بدورها يف أية تحوالت مستقبلية يف النظام الدويل، 

تطمح  بوتني  فالدميري  الرئيس  قيادة  فروسيا يف ظل 

إىل استعادة موقع الدولة العظمى التي كان يحتلها 

«الوريث»  باعتبارها  «السابق»،  السوفيتي  االتحاد 

الرشعي له، ولهذا بدأت منذ سنوات تتحدى الهيمنة 

من  العديد  يف  رؤيتها  فرض  إىل  وتسعى  األمريكية، 

امللفات والقضايا الدولية، كام هو حاصل يف األزمتني 

ظل  يف  األخرى  هي  والصني  واألوكرانية.  السورية 

قيادة الرئيس يش جينبينغ تسعى إىل تحويل قوتها 

النظام  تفاعالت  يف  مؤثر  سيايس  دور  إىل  اقتصادية 

طريق  مرشوع  إحياء  يف  ذلك  وترجمت  الدويل، 

رغم  الجنويب  الصني  بحر  عىل  والسيطرة  الحرير، 

املعارضة الدولية وتعزيز تواجدها يف القارة األفريقية 

يف  الدوالرات  مليارات  ضخ  طريق  عن  واآلسيوية 

العديد من املرشوعات.  

2 - تراجع الوزن النسبي لدور حلف شامل األطليس 
تم  ما  إذا  خاصة  األهمية،  بالغ  تطوراً  يعد  وهذا 
األخذ يف االعتبار حقيقة أن الحلف الذي طاملا عرف 

السوفيتي  االتحاد  مواجهة  يف  ووحدته  بتامسكه 

يشهد  القدمية،  الباردة  الحرب  حقبة  إبان  السابق 

سبق  كام  أعضائه،  بني  الخالفات  من  العديد  اآلن 

أوروبية  توجهات  وجود  عن  فضالً  هذا  اإلشارة، 

تقودها كالً من فرنسا وأملانيا لتأسيس جيش أورويب 

موحد، بهدف استقالل السياسة األوروبية يف املجالني 

الدفاعي واألمني عن الواليات املتحدة األمريكية.

عىل  فقط  الجديدة  الباردة  الحرب  تقترص  ال   -  3
الصوتية  الفرط  الصواريخ  امتالك  أو  التسلح  سباق 
جديدة،  أدوات  تتضمن  وإمنا  للقارات،  العابرة 
وصحية،  ورقمية  وتكنولوجية  وتجارية  اقتصادية 

الباردة  الحرب  من  تعقيداً  أكرث  تعد  فإنها  ولهذا 

التسلح  سباق  عىل  باألساس  ارتكزت  التي  القدمية 

العظميني حول  القطبيني  النفوذ بني  والتنافس عىل 

العديد من املناطق يف العامل.

إذا  والصيني:  األمرييك  النموذجني  بني  الرصاع   -  4
بني  رصاعاً  شكلت  القدمية  الباردة  الحرب  كانت 

النموذج الرأساميل بقيادة الواليات املتحدة األمريكية 

والنموذج االشرتايك بقيادة االتحاد السوفيتي السابق، 

أيضاً  أقرب  هي  اآلن  الجديدة  الباردة  الحرب  فإن 

الليربايل،  األمرييك  النموذج  بني  تنافس  أو  إىل رصاع 

وبني النموذج الصيني الرشقي الذي تسعى بكني إىل 

الرتويج له عاملياً، خاصة بعد نجاحها يف إدارة أزمة 

وباء كورونا، وهذا ما عرب عنه بوضوح الرئيس الصيني 

بقوله عام 2017 «إن الصني تقدم خياراً جديداً للدول 

واألمم األخرى التي تريد ترسيع تنميتها مع الحفاظ 

عىل استقاللها». 

ملعطياتها  وفقاً  الجديدة،  الباردة  الحرب  أن  ال شك 

والسلم  لألمن  تهديداً  تشكل  السابقة،  ومؤرشاتها 

الدوليني، بالنظر للعاملني التاليني، األول تصاعد حدة 

التنافس بني القوى الدولية واإلقليمية حول املصالح 

والنفوذ، قد يؤدي إىل مناوشات عسكرية، كام حدث 

وبني  الحدودية،  الخالفات  حول  والهند  الصني  بني 

الصني والواليات املتحدة يف بحر الصني الجنويب، وهذا 

من شأنه أن يعقد من البيئة األمنية عىل الصعيدين 

اإلقليمي والدويل. أما العامل الثاين فريتبط باألساس 

بالرصاع بني هذه القوى الدولية واإلقليمية عىل إعادة 

الخاصة، هذا  ملصالحها  وفقاً  الدويل  النظام  تشكيل 

فضالً عن غياب التوافق فيام بينها حول كيفية حل 

العامل،  مناطق  من  العديد  تشهدها  التي  الرصاعات 

منذ  تشهد  التي  األوسط  الرشق  منطقة  وخاصة يف 

والرصاعات  النزاعات  من  معقدة  مجموعة  سنوات 

املسلحة، وال تلوح يف األفق أي مؤرشات عىل حلها، 

وهذا بالطبع ميثل تهديداً لألمن والسلم الدوليني.

AM
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روح  من  العامل  دول  لكل  واإلزدهار  اإلستقرار  ينبع 

التعاون التعايش والعالقات البينية لتحقيق التنمية 

الدول  بني  التشاركية  فالعالقات  املتبادلة  واملصالح 

الدول  بني  والتعاون  املنشود.  السالم  اىل  طريق 

مصطلح يطلق عىل الجهود املبذولة بني دول العامل 

املتبادلة  الدول  مصلحة  تحقيق  أجل  من  أجمع 

الدوليني  والسلم  األمن  تحقيق  سبيل  قي  املتعاونة 

والذي يعد من القواعد  األساسية التي تقوم عليها 

منظمة األمم املتحدة. 

التنمية هي عنرص أسايس لإلستقرار والتطور اإلنساين 

جزيئ  أو  شامل  تطور  عملية  وهي  واإلجتامعي 

مستمر تهدف اىل الرقي بالوضع اإلنساين اىل الرفاه 

اإلنسان  وسيلة  وهي  والتطور  والسالم  واإلستقرار 

وغايته.

متزايداً  إهتامماً  والتكنولوجيا  العلم  موضوع  يثري 

ومتعاظامً لدى األوساط السياسية والعلمية وخاصة 

يف ظروف التنمية اإلقتصادية باعتبارها القوى املحركة 

اإلقتصادي  للتقدم 

ر  لتطو ا و

الحضاري يف خضـم التطورات العلمية والتكنولوجية 

املتسارعة.

تعترب عملية التنمية املحرك ملجمل قطاعات اإلقتصاد 

الوطني حيث يحتل العلم والتكنولوجيا املكانة األوىل 

بإعتبارهام املحرك األسايس لترسيع هذه  والرئيسية 

العملية ودفع عجلة تطورها إىل األمام.

وما  والتكنولوجيا  العلم  تبني  إن 

طرق  من  عليه  يرتتب 

جيه  نتا إ

وتطبيقية  فنية  ومعارف  عملية  ووسائل  وأساليب 

لحل املعضالت التي تثور خالل مسرية التنمية يصبح 

أمراً بالغ األهمية بالنسبة للبلدان النامية واملتطورة 

عىل حٍد سواء، وبالتايل فإن حاجات املجتمع املتطورة 

واملتنامية باستمرار عىل الصعيدين الكمي والنوعي 

يساهم  أن  والتكنولوجي  العلمي  البحث  يستطيع 

مساهمة كبرية وفعالة يف تلبيتها وسد قسم كبري منها 

لزيادة  األول  الرشط  اإلنتاج وكونه  تأثريه يف  بسبب 

إنتاج السلع والخدمات النافعة للبرش.

التكنولوجيا  إستخدام  يف  الدول  إهتامم  رضورة  إن 

كإحدى الوسائل واإلسرتاتيجيات األساسية يف تفعيل 

سيام  ال  املربرات  كل  له  الوطنية  التنمية  وتطوير 

والدراسات  األبحاث  نتائج  اإلعتبار  بعني  أخذنا  إذا 

العلمي  التأثري  معرفة  حول  أجريت  التي  العلمية 

ومساهمة   ، االقتصادي  التطور  يف  والتكنولوجي 

ففي  العمل،  إنتاجية  زيادة  يف  التكنولوجي  التقدم 

الواليات املتحدة األمريكية نجد أن تقدم التكنولوجيا 

يساهم بنسبة ترتاوح ما بني 80 إىل %90  يف زيادة 

إنتاجية العمل.

يستنتج من ذلك أن التقدم التكنولوجي قد أثر عىل 

إنتاجية العمل ، ولقد أولت الدول املتقدمة اإلهتامم 

البالغ بصياغة إسرتاتيجيات التقدم التكنولوجي من 

من   %  3.5 إىل   2 من  املتوسط  يف  ينفق  ما  خالل 

الدخول القومية عىل البحوث العلمية والتكنولوجيا.

املتسارع  والتكنولوجي  العلمي  التطور 

جديدة  إخرتاعات  إىل  أدى 

للتخفيض  وذلك 

عبء  من 

% 3.5 2
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األدوات  إىل  حتى  هذا  تجاوز  بل  الجسدي  العمل 

تطوير  يف  وساعد  الذهنية،  العمليات  متارس  التي 

إىل  باإلضافة  والصناعي،  الزراعي  اإلنتاج  وتحديث 

الكوادر  وخصوصاً  التعليم  مجال  يف  ملحوظ  تقدم 

والفنيني مام يدفعهم إىل إيجاد طرق وسائل التنمية.

يتحتم عىل الدول النامية أن تهتم بتهيئة املستلزمات 

العلمي  التقدم  ربط  عىل  املساعدة  األساسية 

خدمة  له  يصبح  وبذلك   ، بالتعليم  والتكنولوجي 

لالنتاج وقوى اإلنتاج، وأن تطور البنية التكنولوجية 

إسرتاتيجيات  تفعيل  خالل  من  الوطني  لإلقتصاد 

الدول  وبني  بينها  فيام  تشاركية  وإتفاقيات  تعاون 

العمل  إنتاجية  منو  ملعدالت  وتعزيزاً  دعامً  األخرى 

ورأس املال وفقاً لخطة العلم والتكنولوجيا عىل عدة 

مؤرشات يحقق هدف التعاون االسرتاتيجى.

ميكن مالحظة هذه اإلسرتاتيجيات من خالل املحاور 

التالية: 

فائدة يف  لتحقيق أقىص  التكنولوجيا  أ. تسخري 

أداء األعامل املختلفة.

ب. تشجيع اإلبتكارات التكنولوجية (دعم قطاع 

العامة  الخزانة  بتمويله من  والتطوير)  البحث 

للدولة.

وكافية  عريضة  تكنولوجية  قاعدة  خلق  ج. 

لتحقيق األماين واألهداف الوطنية.

النامذج واالمثلة عىل مدى اإلهتامم 

إسرتاتيجيات  بتبني  الحكومي 

كثرية  املجال  هذا  تدعم 

ما  منها  نذكر 

إليه  ذهبت 

األمريكية خالل  املتحدة  الواليات  يف  الزراعة  وزارة 

والتحسينات  األبحاث  كل  متويل  إىل  املنرصم  القرن 

التكنولوجية التي تقف اآلن وراء إقتصادها الزراعي 

املتميز بإنتاجية عالية ، وأيضاً ما ذهبت إليه وكالة 

واملعاهد   (NASA) ناسا األمرييك  والفضاء  الطريان 

والتصاميم  الفضاء  تكنولوجيا  تطوير  لها يف  التابعة 

الطاقة  لجنة  أنفقت  كذلك   ، املجال  بهذا  املتعلقة 

الذرية التي أصبحت فيام بعد (إدارة تنمية وتطوير 

أبحاث الطاقة) مليارات الدوالرات خالل ربع القرن 

املنرصم من أجل تطوير إستخدامات الطاقة النووية 

وما يزيد عن عرشة وكاالت فيدرالية أخرى تكفلت 

بدعم قطاع األبحاث والتطوير.

الواليات  تقدمه  الذي  الحكومي  الدعم  أن  يالحظ 

األساليب  من  واحداً  إال  يكن  مل  األمريكية  املتحدة 

الكثرية التي كانت تقدم وقتها التشجيعات والحوافز 

أهم  بني  من  ونذكر   ، التكنولوجيه  لإلبتكارات 

إستفادت  التي  الرضيبية  اإلعفاءات  األساليب  هذه 

واملساعدات   ، التكنولوجية  التطوير  قطاعات  منها 

الحكومية يف مجال تشجيع التصدير وإعداد وتعلم 

املهرة  الحرفيني  فئات  وباقي  والعلامء  املهندسني 

القطاعات  مختلف  لتسيري  عنهم  الغنى  الذين 

التكنولوجية.

طرق  يف  عادة  الحكومات  تتدخل  أخرى  جهة  من 

واألمن  الصحة  باسم  التكنولوجيا  من  اإلستفادة 

عىل  فوائدها  القليلون  يحتكر  ال  أن  أيضاً  وتضمن 

واإلدارية  الرشعية  فالرتكيبة   ، الكثريين  حساب 

وفعالية  األغذية  نقاء  ضامن  أجل  من  توسعت 

األدوية والتحكم بالتلوث البيئي واستغالل الرثوات 

بتحديد  والترصيح  اإلخرتاع  براءات  ومنح  الطبيعية 

السلع  تصدير  ومراقبة  الراديو  ترددات  إستعامالت 

موحدة  مصطلحات  ووضع  الحساسة  التكنولوجية 

لإلنتاج .

التعاون الرسمي بني الدول يف الحقول التكنولوجية 

الباب عىل مرصعيه ويخدم العديد  ميكن أن يفتح 

منظور  من  فهو   ، دولة  لكل  الفردية  املصالح  من 

الوطنية يف مثل هذه  النشاطات  إسرتاتيجي يكمل 

تعاونية  رشاكات  عرب  الدول  وتستطيع   ، الحقول 

تخدم  إسرتاتيجية  فوائد  تجني  أن  بينها  فيام  ذكية 

مصالح وطموحات الدول املتشاركة واملتعاونة عىل 

النحو التايل:

أ. يرسع من إمكانيات تبنى وتقبل واستيعاب 

تحقيقها  ويجعل  الجديدة  التكنولوجيات 

لو  مام  سهولة  وأكرث  وواقعياً  عملياً  وتطبيقها 

كانت الجهود املبذولة يف هذا الصدد فردية .

بالبحث  املتعلقة  الجهود  تركيز  إىل  يؤدي  ب. 

والتطوير وتوجيهها لتحقيق أعىل الفوائد.

التكنولوجيا  فهم  قواعد  ويعمم  يوسع  ج. 

وانتشار الخربة .

للجدارة  وكامل  شامل  تعزيز  إىل  يؤدي  د. 

ويشجع  والتكنولوجية  العلمية  والكفاءة 

التعاون واملشاركة يف الحقول واملجاالت األخرى.

العلامء  لجمهرة  األمثل  اإلستخدام  يضمن  هـ. 

هذه  أن  والشك  الخربات  وذوي  واملهندسني 

والحكومات  الدول  تشجع  مجتمعة  امليزات 

عىل بذل الجهود الكبرية التي تهدف إىل خلق 

التكنولوجي  التعاون  الظروف املالمئة لتكريس 

بني الحكومات. 

تستطيع  الدول  بني  واملشاركة  التعاون  خالل  من 

التصدير  عوائد  لزيادة  فرصاً  تقدم  أن  الحكومات 

ذلك  أمثلة  ومن  الوطني  اإلقتصاد  تدعيم  وبالتايل 

إشرتاك بريطانيا وفرنسا يف إنتاج طائرة (الكونكورد) 

وأملانيا  فرنسا  وتعاون  واشرتاك   ،

إنتاج  يف  وبريطانيا  وهولندا 

الجوية  (الحافلة 

. (Airbus
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العلوم  مجاالت  يف  الدويل  التعاون  رضورات 

الدولية  املنظامت  تأسيس  تطلبت  والتكنولوجيا 

املتعددة األطراف اإلقليمية منها والعاملية والتي تهتم 

التكنولوجية،  للسياسات  العديدة  اإلشكال  بوضع 

وهي تعكس املعنى األعم للتعاون الحكومي يف هذه 

عىل  واهتامماتها  لوظائفها  وفقاً  نصنفها  املجاالت، 

النحو التايل:

التي  التكنولوجيات  بتطوير  املهتمة  املنظامت  أ. 
تدعم اإلهتاممات الفردية الخاصة للحكومات وهي 
التنظيامت  بني  أهمية  واألكرث  األكرب  العدد  تضم 

الدولية ومنها عىل سبيل املثال:
منظمة األغذية والزراعة ((FAO التابعة لألمم • 

وتهتم  1945م  عام  تأسست  والتي  املتحدة 

بالزراعة  املتعلقة  األبحاث  وتطوير  بتشجيع 

والتغذية .

الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA)) التابعة • 

وتهتم  1954م  عام  تأسست   ، املتحدة  لألمم 

السليمة  باإلستخدامات  املتعلقة  باألبحاث 

للطاقة الذرية ، كام ترشف عىل األمن النووي 

الصدد  هذا  يف  مسئوليتها  ضمن  وتقع  املدين 

جميع دول العامل مبا فيها تلك التي مل توقع عىل 

معاهدة خطر إنتشار األسلحة النووية.

العلمية •  لإلتحادات  الدولية  االستشارية  الهيئة 

بدأت  حكومية  غري  منظمة  وهي   (ICSU)

التقدم  تطوير  وهدفها  1918م  عام  نشاطها 

مختلف  يف  العلمية  املشاريع  ودعم  العلمي 

أنحاء العامل.

عام •  تأسست   ((IHO للمياه  الدولية  املنظمة 

عىل  العمل  وهدفها  م   1889

بشأن  التعاون  تشجيع 

السياسات  وضع 

أمن  وتطوير  وتنظيم  املائية  باألعامل  املتعلقة 

املالحة البحرية .

املقاييس  وتطبيق  بوضع  املعنية  املنظامت  ب. 
لإلستخدامات  الرضورية   ((STANDARDS

الدولية للتكنولوجيا ومنها : 
اإلتحاد الدويل لإلتصاالت ITU)) الذي تأسس • 

الدولية  القيم  بوضع  ويهتم  1865م  عام 

لرتددات الراديو.

التي •   ((ICAO الدولية للطريان املدين املنظمة 

تأسست عام 1944 م وتهتم بتطوير وتخطيط 

املدنية  الجوية  للمالحة  الدولية  األساليب 

ومراقبة حركة الطائرات.

 • (IBWM) واملقاييس   لألوزان  الدويل  املكتب 

معايري  إىل وضع  ويهدف  م  عام 1876  تأسس 

دولية موحدة لوحدات القياس املستعملة .

لحل  التكنولوجيا  بتطبيق  املعنية  املنظامت  ج. 
املشاكل العامة ، ومنها:

التابعة •   (WHO) العاملية  الصحة  منظمة 

وهي  1948م  عام  تأسست  املتحدة  لألمم 

وكالة متخصصة وتشمل العديد من املختربات 

ورعاية  بصيانة  املتخصصة  امليدانية  والربامج 

الصحة العامة.

 • (WMO) الجويـة العامليـة لإلرصـاد  املنظمـة 

التابعة لألمم املتحدة ويعود تأسيسها إىل عام 

1878م وترشف عىل تشغيل منشآت ومعدات 

املتعلقة  والبيانات  املعلومات  لجمع  مختلفة 

بالطقس وتوزيعها عىل دول العامل.

د. املنظامت املعنية بتطوير السياسات الوطنية يف 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا ، ومنها :

والعلوم •  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة 

عام  تأسست  التي   (UNESCO) والثقافة 

اإلهتامم  املتعددة  نشاطاتها  وتشمل  1914م 

بتطويرالسياسات الفكرية بشكل عام وأصدرت 

نرشات كثرية ومتعددة يف هذا الصدد.

التي •  اإلقتصادي  والتعاون  التنمية  منظمة 

البلدان  أهم  وتضم  1961م  عام  تاسست 

التجارية يف العامل من أجل التشاور يف مجموعة 

بالسياسات  املتعلقة  املشاكل  من  كبرية 

اإلقتصادية.

األهداف  بتطوير  ساهمت  املنظامت  هذه 

التكنولوجية وقرصت املسافة بني األماين اإلقتصادية 

وهو ما مكن التحقيق ، إال أن بعض عوامل الفشل 

التي صاحبت بعض نشاطات هذه املنظامت حملت 

للتعاون  اللجؤ  العامل عىل  يف  الحكومات  من  الكثري 

الثنايئ بوصفة بديالُ مفضالُ وخيار  إسرتاتيجي يتعلق 

بازدهار وإستقرار الشعوب ومنائها من خالل العقل 

مثرات  ليجني  يخطط  الذي  للدولة  اإلسرتاتيجي 

املصالح الحكومية املشرتكة من خالل تعزيز وتطوير 

الرشاكات الحكومية بني الدول يف املجال التكنولوجي.

مصالح  تحتمها  رضورة  الدول  بني  التعاون  أصبح 

رضورة  أصبح  عامة  الدول  بني  فالتعاون  الشعوب 

بقاء وليس رفاهية إختيار ، وبدون ذلك لن تستطيع 

أي أمة النهوض ومواجهة تحديات ومهددات العرص 

والحياة .

إن تبني إسرتاتيجيات التعاون التكنولوجي بني 

كافة  يف  التنمية  إىل  الطريق  ميهد  الدول 

عىل  تعتمد  وهي  األخرى  املجاالت 

وروابط  عالقات  يف  الدخول 

تحقق  تشاركية  تعاونية 

الوطنية  املصالح 

للدول.    
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 إن التقدم املذهل ومايسمى بثورة املعرفة يفرض 

علينا أن ال منكث كثريا لنتحرك وتتحرك كل أجهزة 

الدولة لتستعد دفاعا، وهجوما اذا لزم األمربسالح 

الوعي وهودرجة بني  أمىض من أي سالح وهو  

اإلدراك و اإلحاطة !!

أتابع  وأنا  وفرحي  دهشتي  أُخفي  أن  أستطع  مل 

بدأت  التي  السعودية  ”ذكريات“  قناة  بالصدفة 

جائحة  بسبب  الصحي  الحظر  رسيان  مع  بثها 

Covid-19، والتي تعرض ملواد تليفزيونية قدمية 

”عدنان  كرتون  مسلسل  عاما،   45 من  أكرث  منذ 

ذلك  يف  تحظى  كانت  وبرامج  و“هايدى“  ولينا“ 

الوقت مبشاهدة كبرية، إذ  مل يكن هناك يف الفضاء 

الحكومية  التليفزيونية  القناة  غري  السعودي 

خط  لرشكة  التابعة  التابالين  قناة  بإستثناء   –

التابالين التي كانت تنقل البرتول من السعودية 

/

/
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إىل لبنان- انذاك ،،

قادين هذا الشعور إىل العودة يف ظل هذه الظروف 

اإلنسانية الصعبة علينا جميعا بعد أن تحول اإلعالم 

بقنواته التي تبث ليل نهار أعداد املصابني واملوىت 

جراء هذا الفريوس اللعني،  تحول إىل بكائية كونية 

والوجدان  الروح  عىل  جبارة  سلبية  طاقات  تبث 

عىل مستوى العامل،، قادين ملتابعة قنوات من هذا 

”ديب  قناة  مثل  سنوات  بضعة  قبل  ظهرت  النوع 

جميعا  وقبلهم  زمان“  ظبي  ”أبو  وقناة  زمان“ 

قناة ”التلفزيون العريب“  التي ظهرت عام 2010،  

الذهبي  اليوبيل  مبناسبة  أطلقت  والتي  املرصية 

للتلفزيون املرصي، لكنها توقفت ثم عادت للظهور 

مرة أخرى عام 2016 مبُسمى ”ماسبريو زمان“،، هذا 

إحداث  مهام يف  دورا  لعب  الفضائيات  من  النوع 

ملشاهدتهم  تعرض  من  كل  لدى  النفيس  التوازن 

متابعات  أحدثته  الذي  الكوين  الصخب  برغم 

اإلعالم لجائحة Covid-19 وما صاحبها من توترات 

جراء  الناس،  عند  وهلع  وخوف  ونفسية  عصبية 

سقوط وسائل اإلعالم مع هذا التناول الذي مل تعتد 

عليه سابقا ،، كل ما سبق يقودما إىل تسائل : هل 

التي هي  هذا الشغف نتيجة عودة الكالسيكية - 

إتجاه عاملي بدأ مع األلفية الجديدة يف السينام- ؟! 

والتي  قديم؟!  لكل  ”الحنني“  النوستالجيا  هي  أم 

اللذيذ والذي  بها، ذلك املرض  نحن جميعا مرىض 

يعيدنا إىل سنوات الطفولة والشباب لنستذكر معها 

ذلك  يف  صاحبها  ما  وكل  التليفزيونية  املواد  هذه 

الوقت من أماكن وأحداث وأشخاص رحلوا عنا.

.. كل ما سبق كان مبثابة متهيد نرياين ملا يٌطلق عليه 

”إديولوچية السالح ” !! 

سميث“  ”بريى  املتقاعد  األمرييك  الجرنال  يقول 

 CNN قناة البارزين عىل  الضيوف  وقد كان أحد 

مل  الحرب  إن   ”  : الخليج  حرب  وقت  األمريكية 

تكن هي كل ما غطاه اإلعالم وأنه عىل مدى ستة 

أسابيع التي إستغرقتها الحرب، شاهد الناس العدد 

األكرب من ساعات البث يف اليوم الواحد عن أي فرتة 

مضت يف التاريخ“.

 كام تذكر عدد من املصادر ما كان يدور يف كواليس 

CNN من مخرجي األخبار ورؤساء التحرير حيث 

كان جزء منهم منشغل مبطالعة عناوين النيو يورك 

تاميز  والواشنطن بوست  لتحديد القصص الخربية 

األخبار،   نرشات  بعد  فيام  عليها  ستحتوي  التي 

املشاهد  يُتابعون  املخرجني  من  عدد  بقي  بينام 

الكويت  يف  هناك  العمليات  مرسح  من  القادمة 

املتاخمة  األمريكية  العسكرية  القواعد  يف  أو 

ويكتبون القصص الخربية لتندمج مع ما يصل 

هائل  كم  من  برس“  األسوشيتد   ” وكالة  عرب 

من الصور Sitcoms والفاكسات لتُكّون كلها 

تكوين  يف  منصهرا  متكامال  إعالميا  نظاما 

قد  والتي  ذهنية،  صور  أو   ”  Images  ”

مبارش  بشكل  مرتبطا  مصطلحا  تكون 

السياسة  عامل  يف  اإلنتخايب  بالنشاط 

عامل  يف  العامة  العالقات  بنشاط  أو 

تخصص  يف  لكنها  األعامل،  إدارة 

إختصار  النفسية“،  ”العمليات 

لكالم كثري يشتعل له الرأس شيبا.

أنه وبعد  الوثائق  تكشف بعض 

األمريكية  الحكومة  إنشاء 

املخابرات  لجهاز   1947 عام 

ليتوىل   “CIA“بـ املعروف 

الحرب  يف  الثقايف  الجانب 

الواليــات  بــني  البــاردة 

األمريكيـــــة  املتحـــدة 

السوفيتي  اإلتحاد  وبني 

قبل  نواتـه  كانت  والذي 

الخدمـــات  ”مكتــب  ذلك 

قــام  والذي  اإلسرتاتيجيــة“ 

سبتمرب  يف  بحله  ترومان 

1945 حيث كان من أبرز 

”آالن داالس“  رجــــالــه 

روزفلـت“،  و“كـريميت 

أن  الوثائــق  فتخــربنا 

إنشــاء  الهــدف من 

الجهاز هو ”تحصني 

العــامل ضــد وبـاء 

لشـــــــيوعيــة  ا

ومتهـيد الطريق 

مصالح  أمـــام 

ســة  لســـيا ا

ألمريكيــة  ا

يف 

الخارج“ 

فتم 
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يف  المعة  أسامء  اإلسرتاتيجي  الهدف  لهذا  التجنيد 

والفن  واملوسيقى  واملرسح  والرواية  السينام  عامل 

أرنولد   ” مثل  والفالسفة  واملؤرخني  التشكييل 

ذلك  يف  وإعتمدت  راسل“  برتراند   ” و  توينبي“ 

عىل مؤسسة ”فورد“ و“روكفلر“ التي كان ”هرني 

كيسنجر“ أحد خربائها يف الرتويج للحلم األمرييك، 

املعسكر  عىل  الحصار  إلحكام   CIA وقامت 

بإسم  ثقافية  منظمة  بإنشاء   1950 عام  الشيوعي 

بعد  فيام  تحولت  الثقافية“  الحرية  ”كونجرس 

وإفتتحت  الثقافية“،  للحرية  الدويل  ”اإلتحاد  إىل 

واملعارض  املجالت  لتمويل  أفرعا  دولة   35 يف  لها 

الفنية والحفالت املوسيقية، ليطغى الذوق واملزاج 

منترشا  كان  الذي  السوفيتي  نظريه  عىل  األمرييك 

و“تشيكوفسيك“  ”رحامنينوف“  كموسيقى  آنذاك 

و“داستافسيك“  ”تشيخوف“  الرواية  عامل  ويف 

موسيقى   وإنترشت  فظهرت   ... ”تولستوي“  و 

 Jazz و    Country music و    Rock and Roll

إىل  املنظمة  األمر يف هذه  بل وصل   ،HipHop و

”نريودا“  الشهري  شييل  شاعر  فوز  منع  يف  نجاحها 

بجائزة نوبل عام 1964، ومل يفز بها إال عام 1971 

 CIAالـ قتلته  فرنسا ومع هذا  كان سفريا يف  حني 

الوثائق  بعض  ذلك  تذكر  كام  بعامني  فوزه  بعد 

والتي أٌميط اللثام عنها بعد أكرث من 50 عاما.

إلعادة  واألدب  الفن  عامل  الـCIA يف  فعلته  ما  إن 

والذائقة  العامل  يف  الثقافية  البنية  وتشكيل  بناء 

الفنية مبا يؤدي إىل كراهية الشيوعية والسعي وراء 

النموذج األمرييك، يؤكد رسعة وخطورة الثقافة يف 

التأثري عىل الوعي والوجدان من خالل أدواتها كام 

ذكرنا، السينام- املرسح-الفن التشكييل- املوسيقى-

املعارض الفنية ... وقد ُجمعت كل هذه الفنون يف 

الفن الثامن وهو ”التليفزيون“!! .

قُبيل رشارة الثورات العربية والتي ُعرفت بـ“الربيع 

العريب“، كنت أتابع شخصيا التحوالت الثقافية التي 

شهدتها مرص منذ عام 2003 وحتى قُبيل 25 يناير 

الطابع  عليه  غلُب  الذي  املرسح  يف  سواء   ،2011

حساب  عىل  وساد   experimental التجريببي 

الفن  معارض  وأيضا   Classic ال  القومي  املرسح 

  Installation ”الرتاكيب“  فن  وغلبة  التشكييل 

األموال  وإخرتاق  فيه،  النمطي  السائد  الشكل  عىل 

املرشوعات  دعم  هيئة  عىل  الخارج  من  القادمة 

من  عدد  خالل  من  واملرسحية  الثقافية  الشبابية 

القاهرة...   وسط  يف  موجودة  كانت  التي  املراكز 

كنت أتابع ُمجمل املشهد الثقايف والفني بفم فاغر، 

السيايس  باملشهد  وربطه  ماسيحدث  فهم  محاوال 

يحدث  يشء  أي  يكن  مل  فعال  آنذاك،،  واإلجتامعي 

إعتباطا!!

يف   “ICFG” للصحافة  الدويل  املركز  لعب  كام    

القاهرة دورا مؤثرا يف هذا اإلطار،، حيث أتذكر أنه 

قُبيل إنتخابات 2005 الرئاسية املرصية والتي كانت 

مبثابة أول إنتخابات رئاسية تعددية بعد ثورة 23 

يوليو ، قام شخص أمرييك يٌدعى“ مايكل برادسيل“ 

حول  اإلعالميني  من  ملجموعة  عمل  ورشة  بعمل 

األمريكية،  الطريقة  اإلنتخابات عىل  تغطية  كيفية 

أكرث من 300 متقدم من كل  إختار من  أن  ويعد 
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متوج  كانت  التي  والفضائية  التليفزيونية  القنوات 

بها مرص آنذاك، 36 إعالميا ... وأنهى هذه الورشة 

يف أسبوع ثم إختار 6 إعالميني للمرحلة الحقيقية 

التي قَِدم من أجلها إىل مرص، وهي عمل مجموعة 

من التقارير اإلخبارية املصورة عن أبرز 18 مشكلة 

والتعليم  والصحة  واإلسكان  كاملواصالت  عامة 

 CBS وغريها باللغة اإلنجليزية، إلذاعتها عرب شبكة

األمريكية،، هكذا كان يقول .. !!

ولعل ما أقوله اآلن يدركه متاما العاملون يف مجال 

والسبعينيات  الستينيات  إرث  من  فلدينا  اإلذاعة، 

من القرن املنرصم ما يسمى بـ“اإلذاعات املوجهة“ 

يف  مؤثرة  لكنها  ناذرة  تكون  تكاد  مختلفة  بلغات 

اإلعالم  بدور  تقوم  وكانت  بالدها،  يف  حيويّة  كتل 

الحرب  إطار  يف  الزمنية  املرحلة  تلك  يف  الكوجه 

الباردة الصامتة وما يُعرف باإلخرتاق الثقايف،، مُيكن 

منظومة  إطار  يف  دورها  وتعظيم  اآلن  إستثامرها 

عىل  منها  واملحتملة،  القامئة  للعدائيات  املواجهة 

سبيل املثال الربنامج املوجه باللغة الفارسية واللغة 

برصي  مبعادل  وتكون  األمهرية،  واللغة  الرتكية 

تليفزيوين مناسب !

وعىل جانب آخر فإن عودة الروح للدراما الوطنية 

والتاريخية بإنتاج واع ملخاطر املرحلة التي تواجهها 

والتدخالت  املطامع  جراء  العربية  واملنطقة  مرص 

ه  وتنبُّ يقظٍة  عىل  هام  دليل  لهو  والرتكية  الفارسية 

املفاهيم  وتوحيد  تصحيح  يف  اآللية  هذه  ألهمية 

العدو  َزييف  الوطني وكشف  اإلصطفاف  وتحقيق 

الذي تارة يكون إرهابيا واضحا، وتارة يكون يف شكل 

يُراد  خارجي  ومظهر  سلوكية  وقيم  ذهنية  صور 

من  وإستالبها  إلخرتاقها  مجتمعاتنا  يف  له  الرتويج 

خالل فضائيات عربية ُموجهة – مع األسف- لدول 

عربية بعينها ..  فاليقظة ثم اليقظة ثم اليقظة!!

وهنا نؤكد أن صناعة الوعي هي إسرتاتيجية ُمقرتحة 

للدولة يف منظومات متعددة أولها اإلعالم،، وميكن 

حول  آمن  سياج  خلق  ذلك  يف  الغاية  تكون  أن 

والتأثر  اإلخرتاق  من  يقيه  املواطن،  ووجدان  عقل 

بأي عوامل خارجية، وهو ما نسميه ”الحفاظ عىل 

الُهوية الوطنية“ .. ولتحقيق ذلك هناك ركائز كثرية، 

أولها الحفاظ عىل جذوة الفولكلور الشعبي والرتاث، 

متّقدة ال تنطفىء أبدا أمام الثقافات الوافدة، ودعم 

هنا  تتقاطع  وسوف  اآلليات  بكل  لذلك  الدولة 

القول  نافلة  من  وليس  الثقافة،  مع  اإلعالم  آليات 

أن أذكر بكل التحية واإلعجاب مهرجان“سويحان“ 

اإلمارايت الخاص مبزاين اإلبل ومهرجان ”الجنادرية“  

شاشات  عىل  توازن  وجود  أيضا  السعودي...  

التليفزيون الوطني القومي اململوك للدولة يف بث 

اإلعالمية  املواد  مع  وطنيا  املُنتجة  اإلعالمية  املواد 

املُعلبة القادمة من الخارج، وكذلك التفاعل بحذر 

مع برامج ”الفورمات“... 

اإلعالم  مجال  يف  الوطنية  الُهوية  عىل  الحفاظ  إن 

باملضمون  يبدأ  بالتفاصيل  أمر كبري وواسع وميلء 

وينتهي باملكساچ واملؤثرات الصوتية و املوسيقية،  

األوطان  عىل  الحفاظ  أن  األلف،،  للمرة  ونؤكد 

ُمنفتحة  ُمدركة،   .. واعية  يقظة..  أعني  إىل  يحتاج 

بغري إندفاع و متأنية بغري تباطؤ... وللحديث بقية.    
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(Main Battle Tank (MBT

.

K2 Black Panther

لهذا السبب، يتعني عىل دبابة القتال الرئييس أن تصل 

إىل مستوى عاملي متقدم من حيث تقنياتها العامة 

التي تتمثل يف خفة الحركة الفائقة والقدرة عىل نقل 

الحركة ووجود نظام مميز لالتصاالت واملالحة والقدرة 

الفائقة عىل التحميل وتأمني الحامية الذاتية ووجود 

بني  التعامل  جيدة  بيئة  وتوفر  متقدم  تسلح  نظام 

اإلنسان واآللة.

الكورية   Hyundai Rotem رشكة  قامت  وقد 

 K2 Black الرئييس  القتال  دبابة  بتصنيع  الجنوبية 

دبابة  عن  عبارة  وهي  األسود)،  (الفهد   Panther

فيام  للغاية  جديدة  نظرية  من  تصميمها  تستمد 

عن  حد  أقىص  إىل  القتالية  الكفاءة  بزيادة  يتعلق 

 digital-based مريحة  رقمية  تصميامت  طريق 

ergonomic designs تناسب البيئة القتالية الفنية 

يف القرن الحادي والعرشين.



69

K2 Black
Panther

 K2 Black Panther استمدت دبابة القتال الرئييس

التي  الدبابة  هذه  تطوير  وجرى   ،XK2 برنامج من 

طريق  عن  الجنوبية  كوريا  يف  التايل  الجيل  تتبع 

 indigenous األصلية  التقنيات  عىل  االعتامد 

التطوير  عملية  بدأت  وقد  فحسب.   technology

هذه يف عام 1995، وتم كشف النقاب عن أول منوذج 

الدبابة  تخضع  التاريخ،  ذلك  ومنذ   .2007 عام  يف 

والتقييم.  االختبار  عمليات  من  متواصلة  لسلسلة 

 K2 وجرى توقيع عقد إنتاج أول 100 دبابة من طراز

يف عام 2014. ويف عام 2017 ذكرت تقارير أنه قد تم 

تسليم أول دفعة من هذه الدبابات املائة، وأن العمل 

يجري حاليا نحو إنتاج املزيد من هذه الدبابات. ويف 

عام 2019 جرى توقيع عقد إنتاج 106 دبابة من طراز 

 Doosan DV27K طراز  من  مبحرك  املجهزة   K2

 RENK التعليق نظام  عىل  وتعتمد  بالديزل  يعمل 

HSWL 295 TM. ويف عام 2020 تم إنتاج 54 دبابة 

K2 إضافية مجهزة مبحرك Doosan DV27K ونظام 

 S&T إنتاج رشكة تعليق أملاين EST15K مريح من 

Dynamics. وتعترب الدبابة K2 حاليا من أكرث دبابات 

مستوى  عىل  سعرا  وأعالها  تقدما  الرئييس  القتال 

رشاش  مبدفع  مبدئيا  الدبابة  تجهيز  وجرى  العامل. 

تجريبي ذي جوف أملس smoothbore gun عيار 

140 ملليمرتا من إنتاج رشكة Rheinmetall، ولكن 

تستوعب  بحيث  الحقا  الدبابة  تعديل  إعادة  جرى 

.L5 /120 املدفع عيار

األنهار  خوض  عىل  بقدرتها   K2 الدبابة  وتتميز 

وهي  قدما)،   13) أمتار   4,1 مستوى  حتى  العميقة 

 posture control مجهزة بوظيفة التحكم يف الوضع

function التي تسمح لها بإمالة الشاسيه أو خفض 

بوصة)   16) سنتيمرتا   40 بحوايل  الكيل  االرتفاع 

واستخدام نظام إنذار يعمل بالليزر القادر عىل إدارة 

الربج نحو مصدر النريان املعادية بطريقة شبه فورية.

حامية ضد الصواريخ والقاذفات املضادة للدبابات

تصميام   Black Panther الدبابة  تصميم  يعترب 

أفراد  ثالثة  من  مكون  لطاقم  تتسع  حيث  تقليديا، 

من بينهم قائد املهمة وفرد املدفع والسائق. ويوجد 

يتواجد  بينام  الهيكل،  مقدمة  منتصف  يف  السائق 

املقصورة  وتوجد  الربج.  داخل  املدفع  وفرد  القائد 

وصندوق  املحرك  يوجد  بينام  املنتصف،  يف  القتالية 

إىل  للدبابة  القتايل  الوزن  ويصل  الخلف.  الرتوس يف 

إىل  وعرضها  أمتار   10,8 إىل  طولها  ويصل  طنا،   55

إىل  بالنسبة  أما  أمتار.   2,4 إىل  وارتفاعها  أمتار   3,6

الخلوص األريض للدبابة فيصل إىل 0,45 مرتا، وتتكون 

الدروع املوضوعة عىل الدبابة Black Panther من 

 modular composite مركبة  قياسية  دروع 

 Active “و”نظام دفاعي فعال armour

يعتمد   (Defence System (ADS

املضادة  الدروع  بلوكات  عىل 

 Explosive للمتفجرات 

 Reactive Armour

 (ERA)blocks

ويـؤكـــــــد 

مهندسو رشكة 

الدرع  أن  التصنيع 

األمامي قادر عىل تحمل 

طلقات  من  مبارشة  إصابات 

التي  ملليمرتا  عيار 120  الدبابات 

الدبابة  أن  كام   .L55 مدافع  تطلقها 

Black Panther مجهزة أيضا بنظام حامية 

فعال ونظام لألساليب املضادة.

الدبابة  حاميـة  تعتمـد  ذلك،  عىل  عالوة 

ضد  شامل  حاميــة  نظـام  عىل   K2

التهديدات النووية والبيولوجية 

كام   ،(NBC) والكياموية 

أنهــا مـزودة بجهــاز 

استقبال للتحذير 

الرادار  ضد 

 R a d a r

 W a r n i n g

 (Receiver (RWR

والذي  الربج  أعىل  مثبت 

”نظام  ك  استخدامه  ميكن 

الصواريخ“  اقرتاب  ضد  تحذير 

 Missile Approach Warning System

وجرى  الرادار.  ضد  تشويش  ونظام   ((MAWS

تجهيز مركبة القتال الرئييس بنظام للحامية الفعالة 

والقاذفات  الصواريخ  ضد  الالزمة  الحامية  لتوفري 

أنظمة  عىل  الدبابة  وتحتوي  للدبابات.  املضادة 

إلعطاب أو تدمري األهداف املعادية.

أنظمــــة  عىل   K2 الدبــابـــــة  تحتــــوي 

واالتصــــــاالت  والتحكـــم  القــــيادة 

اآلليـــــــــة  والحــــواســـــــب 

ت  ا ر الســـــــــــــتخـبا ا و

 C4I (Command,

 C o n t r o l ,

 Communications,

 Computers, and

تحـديد  ونظـام   (Intelligence

ونظام   GPS عاملـيا  املواقــع 

واملعادية  الصديقة  األهداف  بني  التمييز 

IFF/SIF (Identification Friend or Foe/

 Selective Identification Feature) system

(الناتو)  األطليس  شامل  حلف  ملواصفات  املطابق 
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امليداين  الوعي  زيادة  أجل  من   STANAG 4579

 Battle لدى أفراد الطاقم. ويسمح نظام إدارة املعركة

معلومات  لنظام  (املشابه   Management System

األمرييك)  الجيش  يستخدمه  الذي  الداخيل  املركبة 

الصديقة، مبا  القوات  بتبادل املعلومات مع  للمركبة 

يف ذلك اآلليات املدرعة األخرى والطائرات املروحية). 

زكم املقرر قريبا دمج اآلليات الذاتية التجريبية وآلية 

الدبابة  أنظمة  مع  املأهولة  غري  املدولبة  االستطالع 

الدبابة  طاقم  مينح  الذي  األمر   ،Black Panther

القدرة عىل مسح ومراقبة أي منطقة عن بُعد دون 

الكشف عن موقعها.

نريانية  بقوة   K2 Black Panther الدبابة  تتمتع 

برجي  مبدفع  االستعانة  بفضل  كبري  بشكل  معززة 

ذلك،  عىل  عالوة  جديدة.  طلقات  واستخدام  ممتد 

عالية عىل  وقدرة  فائقة  بخفة حركة  الدبابة  تتمتع 

للطاقة  صغري  مصدر  عىل  اعتامدها  بفضل  املناورة 

ووجود نظام تعليق متقدم ونظام مالحي متطور.

 K2 Black Panther ويتكون التسليح الرئييس للدبابة

من مدفع رشاش من طراز Hyundai WIA عيار 120 

ملليمرتا ذي جوف أملس من إنتاج كوريا الجنوبية. 

 automatic loader واملدفع مجهز بجهاز تذخري آيل

الذي يؤمن تذخري القذائف من وضع الحركة عندما 

تكون الدبابة يف وضع الحركة أو تقف فوق سطح غري 

مستو. ويستطيع املدفع الرشاش عيار 120 ملليمرتا 

وتحتوي  الواحدة.  الدقيقة  يف  طلقات   10 إطالق 

يصل  إجاميل  مخزون  Black Panther عىل  الدبابة 

إطالق  ما ميكنها من  األعرية،  إىل 40 طلقة مختلفة 

سيل من النريان فوق املوقع املعادي ملدة ثالث دقائق 

تقريبا قبل أن تحتاج إىل إعادة التزود بالذخرية. وهنك 

عدد إجاميل يقدر ب 16 طلقة مخزنة داخل جهاز 

التلقيم اآليل املوجود داخل هيكل الدبابة. وتستطيع 

الذخرية  من  مختلفة  أنواع  عدة  إطالق   K2 الدبابة

بفضل مدفعها الرشاش الرئييس، وتشمل تلك الذخرية 

الطاقة  ذات  الخارقة  الطلقات  عىل-  تقترص  وال   -

 tungsten التنجستني  مادة  من  املصنوعة  الحركية 

بقدرة  تتمتع  التي   kinetic energy penetrators

أعىل عىل اخرتاق الدروع من طلقات الجيل السابق، 

ذات   HEAT الكياموية الطاقة  طلقات  تشمل  كام 

األغراض املتعددة التي ميكن استخدامها ضد األفراد 

خفيفا  تصفيحا  املصفحة  أو  املصفحة  غري  واآلليات 

فوق األر، باإلضافة إىل الطائرات املروحية التي تحلق 

عىل ارتفاع منخفض.

 K2 Black Panther ويتكون التسليح الثانوي للدبابة

من مدفع رشاش ثقيل K6 عيار X 99 12.7 ملليمرتا 

عىل  والقادر  الربج  ميني  أعىل  املثبت   (BMG  50.)

إطالق 3,200 طلقة، باإلضافة إىل مدفع رشاش مزدوج 

إطالق  عىل  القادر  ملليمرتا   7,62X51 عيار  املحاور 

12,000 طلقة.

 Agency for Defence العسكري  التطوير  قامت 

Development (ADD) الكورية الجنوبية بتطوير 

 Korean Active الكوري  الفعال  الحامية  نظام 

 K2 لتجهيز الدبابة (Protection System (KAPS

Black Panther من أجل زيادة قدرتها عىل حامية 

املضادة  والقاذفات  الصواريخ  ضد  الطاقم  أفراد 

للرصد  نظاما  النظام  هذا  ويستخدم  للدبابات. 

 dual sensor استشعار  بنظامي  مجهزا  والتعقب 

detection and tracking system مكون من نظام  detection and tracking system مكون من نظامبفضل مدفعها الرشاش الرئييس، وتشمل تلك الذخرية تكون الدبابة يف وضع الحركة أو تقف فوق سطح غري

Black Panther

(NBC)
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الحمراء،  تحت  باألشعة  ويعمل  األبعاد  ثاليث  رادار 

وجهاز كمبيوتر للتحكم وقاذفات لألساليب املضادة 

لهذا  خصيصا  مصممة  صواريخ  إطالق  عىل  القادرة 

األبعاد  ثاليث  رادار  من   APS نظام ويتكون  الهدف. 

للرصد والتتبع ونظام للرصد والتتبع الحراري وكمبيوتر 

للتحكم ونظام إطالق وصاروخ مضاد. وميكن للدبابة 

مرتا،   150 مسافة  عىل  من  الحربية  الرؤوس  رصد 

الرؤوس  تلك  لتدمري  دفاعي  صاروخ  إطالق  وميكن 

و15  أمتار   10 بني  يرتاوح  بُعد  عىل  من  الحربية 

مرتا. ويتميز نظام APS بقدرته عىل تحييد القنابل 

املضادة  املوجهة  والصواريخ  الصواريخ  تطلقها  التي 

للدبابات. وميكن تركيب النظام فوق منصات أخرى 

مستقبال مثل املدمرات الحربية والطائرات املروحية 

واملباين.

تستمد الدبابة K2 Black Panther طاقتها الحركية 

مكون    Doosan DV27K طراز  من  محرك  من 

منتج  أسطوانة   12 عىل  ويحتوي  أشواط  أربعة  من 

وهو  بالديزل،  ويعمل  حصانا   1,500 بقوة  محليا 

متصل بنظام نقل من نوع EST15K من إنتاج رشكة 

للدبابة  اآليل  النقل  ويتكون   . S&T Dynamics

عكسية  رسعات  وثالث  أمامية  رسعات  خمس  من 

خلفية، كام توجد وحدة مساعدة للطاقة الغازية - 

التوربينية التي تولد 400 حصانا، وهي الوحدة التي 

املحرك.  إطفاء  بالطاقة عند  املحمولة  األنظمة  تزود 

وتتمتع الدبابة K2 Black Panther بأحدث أنظمة 

 semi-active الفعال  شبه  الهيدرو-هوائية  التعليق 

التحكم  وميكن   .hydropneumatics suspension

يف كل عجلة عىل حدها، األمر الذي ميكن دبابة القتال 

الرئييس من ”الجلوس“ أو ”الوقوف“ أو ”االنحناء“ أو 

”امليل“ يف أي اتجاه، وهو ما مينح الدبابة عددا من 

املميزات املهمة. مثة خرباء يدعون أن نظام التعليق 

املذكور أسهل من حيث الصيانة إذا ما قورن بنظام 

التعليق التقليدي املعروف.

االشتباك مع العدو أو الطريان املنخفض أثناء التحرك

تم تجهيز الدبابة K2 Black Panther بنظام متقدم 

للتحكم يف النريان K2 Black Panther متصل بنظام 

باإلضافة  للربج،  األمامي  القوس  فوق  مثبت  رادار 

إىل جهاز تقليدي لقياس املدى يعمل بالليزر ونظام 

بوظيفة  والنظام مجهزة  املعاكسة.  للرياح  استشعار 

الذي   lock-on» mode» الهدف“  عىل  ”االستحواذ 

يضمن االستحواذ عىل أهداف معينة وتتبعها ملسافة 

تصل إىل 9,8 كيلومرتات عن طريق استخدام األجهزة 

الدبابة  لطاقم  يسمح  ما  وهو  الحرارية،  البرصية 

باإلضافة  التحرك،  أثناء  دقيق  بشكل  النريان  بإطالق 

إىل االشتباك مع الطريان املنخفض بكل قوة. ويشمل 

 Gunner›s الرئييس  املنظار  املدفع  فرد  منظار 

مجهز  القائد  أن  كام   ،(Primary Sight (KGPS

 Korean Commander›s بانورامي“  ”منظار  ب 

Panoramic Sight (KCPS)، وميتلك القائد القدرة 

عىل تخطي األمر ونزع السيطرة عن فرد املدفع من 

أجل فرض السيطرة عىل الربج.

:

عدد أفراد الطاقم: 3• 

وزن الدبابة: 55 طنا• 

خفة الحركة:
املحرك: محرك بقوة 1,500 حصانا يعمل 

بالديزل

الخوض تحت املاء: حتى عمق 4,1 أمتار
كيفية التحكم: التدحرج/التسلق/االرتفاع

املالحة: نظام تحديد املواقع عامليا
 Battle نظام إدارة املعركة

 :(Management System (BMS
متصل بأنظمة القيادة والتحكم 

واالتصاالت والحواسب اآللية 

 C4I واالستخبارات

القوة النريانية
املدفع الرشاش الرئييس: عيار 120 • 

ملليمرتا (عيار 55)

تلقيم الذخرية: آليا• 

التحكم يف النريان
رصد وتتبع الهدف آليا
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بعدما  االستخبارات،  أجهزة  أولويات  تغيري  ويأيت 

العاملية،  االقتصاد  عجلة  تعطيل  من  الوباء  متكن 

األمر الذي نجم عنه خسائر مادية فادحة، خاصة 

وأن االقتصاد ميثل عصب الحياة ودليل عىل قوة 

الدول يف تخطي األزمات . 

 وتعترب أجهزة  املخابرات أداة مهمة لتتبع الحقائق 

وباء  أزمة  بداية  ومنذ  األزمات،  أوقات  والبيانات يف 

سارعت  الصينية،  ووهان  مدينة  يف  وظهوره  كورونا 

وكالة االستخبارات املركزية األمريكية بتزويد الرئيس 

اتخاذ  تسهل  مبعلومات  ترامب  دونالد  األمرييك 

بيانات  قاعدة  إدارة  خالل  من  املدروسة،  القرارت 

الفريوس،  انتشار  خريطة  وراقبت  رصدت  رئيسية 

وتقييم خطط املواجهة التي اتخذتها الدول األخرى 

األرضار  حجم  عىل  والوقوف  الوباء،  انتشار  ملجابهة 

السياسية واالقتصادية والتعرف عليها.

:
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واضحة  صورة  االستخبارات  تقارير  رسمت  لقد 

جائحة  خصائص  وأظهرت  الفريوس،  انتشار  لكيفية 

يناير  يف  ترامب  الرئيس  وحذرت  العامل،  تحارص 

وحاجة  الفريوس،  انتشار  وقوة  حجم  من  املايض، 

أن  إال  مسبوقة،  غري  حكومية  قرارات  التخاذ  البالد 

التقارير االستخباراتية مل تتنبأ مبوعد وصول الفريوس 

إىل الواليات املتحدة، لكنها تتبعت انتشاره يف الصني، 

والحًقا يف دول أخرى.

التي  الدول  من  واحدة  املتحدة  الواليات  تعترب 

الطبية       باملعلومات  خاص  استخبارات  جهاز  لديها 

لالستخبارات  الوطني  باملركز  يُعرف  والصحية، 

الطبية(NCMI) -يخضع لسلطة وكالة االستخبارات 

الدفاعية- وهو عبارة عن مجموعة فريدة تجمع بني 

جمع  مع  واملتقدمة  النطاق  واسعة  الطبية  الخربة 

عىل  للحصول  والتقييامت  االستخبارية  املعلومات 

الصورة األكرث دقة لكيفية تأثري الفريوس عىل بلد ما.

املتحدة،  الواليات  يف  كورونا  فريوس  انتشار  وقبل   

رفع املركز الوطني لالستخبارات الطبية تحذيره من 

خطر الفريوس، من مستوى ”أزمة محتملة“ إىل ”أزمة 

محدقة“ بعد أن استمر الوباء يتناقل بني البرش خارج 

الصني.

 ولجمع املعلومات حول فريوس كورونا، استخدمت 

الدول  ملراقبة  قدراتها  األمريكية  االستخبارات  وكالة 

كانت  إذا  ما  وتحديد  الوباء،  انتشار  لتتبع  األجنبية 

من  وذلك  املرض،  تفيش  مدى  بشأن  صادقة  الدول 

خالل استخدام جميع أدوات االستخبارية من صور 

وكذلك  ومخربين  وعمالء  صناعية  وأقامر  جوية 

وكالة  وفرت  كام  االتصال،  عمليات  عىل  التنصت 

انتشار  حول  وتحديثات  يومية  إحاطة  االستخبارات 

الفريوس.  

.“

من  النوع  ذلك  بأنها  الطبية  االستخبارات  وتعرف 

التي تعمل عىل جمع وتقييم وتحليل  االستخبارات 

وترجمة املعلومات الطبية والفنية و الوبائية و البيئية 

يضاف إىل ذلك تقييم القدرات األجنبية سواء كانت 

عسكرية أو مدنية.

كام تعمل عىل جمع وتقييم وتحليل جميع مصادر 

التهديدات الصحية يف جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك 

القدرات الطبية األجنبية واألمراض املعدية والصحة 

التكنولوجيا  مجال  يف  التطورات  عىل  عالوة  البيئية 

الوطنية  الطبية ذات األهمية  الحيوية واملوضوعات 

والعسكرية، ودعم حامية القوات.

وتساهم االستخبارات الطبية يف وضع الصورة النهائية 

التي يبزر فيها مفهوم االستخبارات العامة ومبعنى آخر 

النهائية للمعلومات االستخبارتية بعد  هي املحصلة 

أن يتم تحليلها ودراستها من قبل طاقم استخبارايت 

احرتايف. 

 وهناك عدة مجاالت الستخدام االستخبارات الطبية 

منها 

 .(Health risks) تقييم املخاطر *

 * تقــديـــــر االحتيــاجـــــات الطبيــــــــــة

* املساعدة يف تنفيذ إجراءات الطب الوقايئ .

التفصيـيل  التخطيط  من  املزيـد  إجـراء   *

الصحيــة  املخاطـر  بتقييـم  واملتعلق 

ومخاطر العمليات القتالية .

توجيه  يف  املساعدة   *

اإلسناد  عملية  وإدارة 

الطبي يف امليدان .

إذاً االستخبارات الطبية تشكل 

يتخذ  إجراء  ألي  األساسية  القاعدة 

ويختص بالعمليات العسكرية الطبية خالل 

املكلفة  القوات  فإن  لذا  عسكرية  عملية  أي 

إبقاء قنوات  عليها  لزاماً  بأداء مهمة معينة سيكون 

االتصال مفتوحة مع الطاقم الطبي يف حال وجود أي 

معلومات استخباراتية قد تؤثر عىل الجاهزية الطبية 

هذه املعلومات تدفع بالتايل إىل مستوى قيادة مرسح 

العمليات التخاذ القرار الالزم بذلك.

 بعد انتهاء الحرب العاملية األوىل اتضحــت أهمــيـة 

جمــع املعـلومــات الطبيــــة عـن أرض املعركة، مـا 

كانت  حيث   (Medical intelligence) يسمـــى  

أكرب االخفاقات يف التاريخ العسكري نتيجــة انهـيـار 

الوقـايــة الشخصيــة وعــدم السيطـرة عىل األمراض، 

وعىل الرغم االسكندر وهانيبال وفريــدرك كانـوا من 

تحديد  يف  فشلوا  انهم  اال  العسكريني  القادة  أعظم 

أهمية 

الخطـــر 

لصحــــــي  ا

 عىل الجنـــــــــود.  

إحصـائيـــــــــــــة  ويف 

االســـــتخبارات  ملنظمـــــــة 

لوفـيات  األمريكيــــة  القوميـــة 

العــامل لعـــام 1988م، والبالغ 

مليونًا،   (54) عددهـــم 

وجد أن حوايل ثلث 

فـــني  ملتو ا

بســـبـب  كــان 

األمــراض  رئيـس من 

وتتزايد  الهواء،  إىل  املعدية 

النسبة، بخاصة يف عرصنا،  هذه 

والذي  العوملة(1)،  عرص  هذا 

تنتقل فيه األمراض برسعة 

مذهـــلة؛ حيث إن 

املـــرض هــو 

و  لعــد ا
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القائد  استطاع  اذا  الذي  الوحيد 

البيضاء. الرايات  له  تُرفع   قهره، 

تعتمد  عام  الحروب بشكل  عليه أنَّ  املتعارف  ومن 

عىل املعلومات املتوفرة قبل استخدام السالح، فالقائد، 

يستطيع  ال  القيادية،  ومهاراته  قدراته  كانت  مهام 

تحقيق املهمة بنجاح قبل أن يحصل عىل املعلومات 

الرضورية التي تساعده عىل استخدام قواته. 

معرفة  من  البد  العدو،  عىل  النرص  يتحقق  وحتى 

حيث  العمليات،  منطقة  وعن  عنه،  التفاصيل  أدق 

وتحليلها،  الطبية،  املعلومات  جمع  مسؤولية  إن 

وتوزيعها  إنتاجها،  ثم  ومن  وتفسريها،  وتقوميها، 

الالزمة  األسس  أهم  من  تعترب  طبية،  كاستخبارات 

لوضع الخطط التكتيكية وتنفيذها. لذا، علينا أن ندرك 

أّن االستخبارات الطبية رشٌط أسايس لكسب املعركة، 

التكتيكيون  القادة  يعطي  أن  اليوم  األهمية  فمن 

الكايف،  االهتامم  األمر  العسكريون هذا  واملخططون 

والدراسات الرضورية، لتزويدهم باملعلومات الكافية 

عن أرض املعركة من النواحي التالية: األمراض املعدية 

الطبي،  والتهديد  واملستوطنة،  الشائعة  أو  املنترشة، 

والقوارض،  والتضاريس، والحرشات،  واملناخ،  والبيئة، 

الصالحة  والنباتات  باملنطقة،  املفرتسة  والحيوانات 

عند  لها  للرجوع  باملنطقة  السامة  والنباتات  لألكل، 

الحاجة. 

وإمكاناته  عدونا،  ظروف  دراسة  علينا  فيجب 

تؤثّر  أن  شأنها  من  والتي  والجغرافية،  الطبية، 

واآلليات،  للجنود  القتالية  الكفاءة  مدى  عىل 

املعارك. يف  بدنيًا  الصمود  عىل  قدرتهم   ومدى 

وصال ميكن أن يكون تقويم الطاقة البرشية العاملة 

بل  العاملة وحده،  األيدي  أساس عدد  صحيًحا عىل 

األيدي من حيث: سالمتها  تقويم قدرة هذه  يجب 

وتحّمل  الجهد،  وبذل  العمل،  البدنية، وقدرتها عىل 

املشقة، وكامل لياقتها؛ حيث إنَّ نسبة عدد ساعات 

العمل التي تضيع بسبب املرض، والتغيّب، وبسبب 

اإلنهاك الجسامين، الذي تسببه بعض األمراض املزمنة 

والعارضة، التي قد تصيب الفرد فتنهك قواه وتقلل 

من قدرته البدنية واإلنتاجية عىل حٍد سواء.

 ومن الثابت أن انتشار أي مرض من األمراض املنهكة 

كفيل بأن يعرقل تقدمه وأداءه يف امليدان، فالحصول 

عىل املعلومات الدقيقة واملبّكرة يف الحروب الحديثة، 

أهم مرحلة يف تسلسل التخطيط ألي عملية، وهذا ما 

إليه معظم أجهزة االستخبارات، سواء كانت  تهدف 

اسرتاتيجية، أو اقتصادية، أو عسكرية، أو الطبية.

واستطلعت مجلة درع الوطن اراء عدد من الباحثني 

الذي طرحته  هل  السؤال  لإلجابه عىل  العسكريني 

أجاب  وقد  طبية،  استخبارات  اىل  بحاجة  الدول 

القيادة  كلية  من  الديب  صادق  صفوت  املستشار 

واألركان املشرتكة عىل السؤال بنعم ألن كورونا ليست 

األوىل لكنها األشهر فهناك انفلونزا الطيور والخنازير 

وسارس واأليبوال وهناك منشأة نستسيونا يف إرسائيل 

تعمل يف مجال األسلحة البيولوجية ولهذا فاألمر يحتاج 

لجهاز يف كل بلد عريب يكون له طابع رقايب دفاعي 

كحد ادىن ميكن تطويرة يف مرحلة التصنيع وأشار اىل 

ان كل هذه األوبئة ظهرت منذ عام 2000وهو امر 

غري طبيعي.

 وقدم املستشار الديب ورقة اىل مجلة درع الوطن 

الجيوش  وقاية  وأهمية  البيولوجية   الحرب  بعنوان 

أزمة  أن  يعتقد  البعض  ان  فيها  قال  منها   الحديثة 

بني  الرصاع  إطار  يف  تدخل  وأنها  مصطنعة  كورونا 

الواليات املتحدة األمريكية والصني، و أنها أحد أشكال 

الحرب البيولوجية لكنها خرجت عن نطاق السيطرة.

وأوضح ان الحرب البيولوجية نوع صامت من الحرب 

الباردة بدون سالح مادي وال تخلف وراءها تدمري يف 

املنشآت بل توجه مبارشة للبرش،و مبا أن الحروب تعد 

عمالً بشعاً إال أن الحرب البيولوجية هي األبشع عىل 

اإلطالق.

وأشار اىل ان الحرب البيولوجية ما هي إال استخدام 

املتعمد للجراثيم والفريوسات لنرش األمراض واألوبئة 

عىل  التأثري  أو  البرش  من  عدد  أكرب  إلخفاء  الفتاكة 

الكفاءة القتالية لسهولة إلحاق الهزمية بالعدد، حيث 

ميكن تطبيق تكنولوجيا الهندسة الوراثية والبيولوجية 

قدرة  زيادة  بغرض  الحيوية  والتكنولوجيا  الجزئية 

اإلصابة وتوسيع نطاقها التدمريي.

وأشار اىل انخفاض تكلفة انتاج هذا النوع من األسلحة 

تتطلب  التقليدية وهي ال  النووية  باألسلحة  مقارنة 

قدراً من كبرياً من املعرفة باعتبار ان التكنولوجيا هي 

أخطر ما مييز ذلك النوع من األسلحة فيمكن إنتاج 

عدد ضخم من البكترييا والفريوسات بأعداد ضخمة 

من خلية واحدة يف زمن محدود.

وأضاف :  طوال القرن العرشين حاولت العديد من 

الدول إحداث توجه عاملي مضاد لألسلحة البيولوجية 

بروتوكول   »  1925 عام  الكربى  الدول  فوقعت 

جنيف» الذي مينع اللجوء إىل األسلحة البكرتولوجية 

بريطانيا  قدمت  الستينات  أواخر  ويف  الحروب،  يف 

وتطوير  استخدام  لحظر   شاملة  ملعاهدة  مسودة 

 15 يف  للتوقيع  اتيحت  البيولوجية،  األسلحة  وإنتاج 

ابريل 1972 عندما صدقت عىل املعاهدة 22 دولة، 

أسهم  فاعليتها،  من  حد  مام  تصديقها  يتم  مل  لكن 

ذلك يف غياب نظام دويل فاعل للتحقيق من اإللتزام 

باملعاهدة 

مام سبق، نرى أن عىل الدول العربية االنتباه يستلزم 

خاصًة وإنها مستهدفة، فاألمر يحتاج اآلن إلداراة أو 

الرئيسية هي  هيئات طبية بيولوجية تكون مهمتها 

متابعة هذا النوع من الحروب ووضع اآلليات املناسبة 

ملواجهتها يف ظل تطور هذا النوع من الحروب.    

الكاتب والباحث محمد الصوايف من خالل  وتساءل 

ورقة قدمها ملجلة درع الوطن هل يكون كورونا أحد 

األسلحة املستقبلية؟ وقال يبقى فريوس كورونا أحد 

األدوات التي ميكن استخدامها مستقبالً هي أو غريها 

من األمراض، كسالح.

:

وقال الصوايف : قامت أجهزة االستخبارات يف كل دول 

املستشار صفوت ثابت الديب  
كلية القيادة واألركان املشرتكة

محمد خلفان الصوايف
كاتب إمارايت



أقسام  هناك  فتجد  التخصصات  يف  بالتوسع  العامل 

للحروب  آخر  وقسم  والفريوسات»  «بالهكر  خاصة 

استحداث  مسألة  فإن  وبالتايل  وغريها  البيولوجية 

عن  املعلومات  جمع  يف  متخصصة  جديدة  أقسام 

األمراض يف العامل أمر بدأ يطرح بشكل كبري وواضح 

الوطني  املركز  مدير  داي  شان  العقيد  ظهور  ورمبا 

لالستخبارات الطبية األمرييك عىل املال يف إدارة أزمة 

كورنا أعطت مؤرشاً بأن األجهزة األمنية يف دول العامل 

سوف تتجه نحو االستخبارات الطبية وبالتايل إضافة 

حالياً  املوجودة  التخصصات  ضمن  جديد  تخصص 

يكون دوره االستخبارايت يقوم عىل جمع املعلومات 

الطبية وبالتايل يبدأ هنا الحديث عن استقطاب أطباء 

ألن  االستخباراتية  املعلومات  جمع  يف  متخصصون 

املوضوع متخصص ورمبا يتخصص أكرث يف ذلك طبيعة 

األوبة بالغة التعقيد.

: « »

أثبت وباء كورنا أنه مل يكن أزمة صحية طارئة تجتاح 

دولة يف العامل، بل إن حالة القلق واالرتباك التي وصلت 

اليها مجتمعات الدول يؤكد ان كورونا  تهديد واضح  

طريقة  أن  كام  الدول  لكل  الوطني  القومي  لألمن 

التعامل معه كانت مبثابة حرب عاملية أسفرت عن 

األبيض»  الوباء «الجيش  انشاء جيش جديد يحارب 

بل إن بعض الدول عملت عىل كشف معلومات حول 

املرض أو الوباء يف دول أخرى ال تريد الكشف عنها، 

بل إن مسألة تجنيد أطباء وممرضني لجمع املعلومات 

مل تعد مستبعدة.   

« »

الرحلة  تلك  أول ضحايا  تزال  وال  كانت  العوملة» 

املترسعة. فالظاهرة التي أنهاها أسامة بن الدن 

ودفنها فالدميري بوتني منذ زمن بعيد، عادت 

لتتخذ أشكاال جديدة أقوى وأهم من أي 

وقت مىض. صحيح ان الحدود مقفلة 

الجوية  النقل  ووسائل  الدول  بني 

االجهزة  لكن  معطلة،  والبحرية 

الطبية والصحية واملختربات الطبية يف 

مختلف أنحاء العامل تعمل بإيقاع واحد، 

وتخوض معركة مشرتكة ضد عدو واحد. كام 

ان الجيوش وأجهزة االستخبارات تترصف وكأنها 

الطائرات  جديد.  نوع  من  فعلية  حرب  حالة  يف 

حاملة  االجواء  مختلف  يف  اآلن  تحلق  العسكرية 

االستخبارات  ورجال  الطبية،  والتجهيزات  املعدات 

يقتحمون املختربات واملصانع محملني باالموال لرشاء 

قيل  وما  النادرة.  والتنفس  الفحص  واجهزة  االدوية 

االرسائييل  املوساد  عمالء  بها  قام  رحالت رسية  عن 

لهذا الغرض اىل عدد من دول الخليج العريب، مل يكن 

مجافياً للحقيقة.

من  الكثري  أسقطت  والعسكرية  الصحية  «العوملة» 

الحدود، التي مل يبق منها سوى ما يحد روسيا وإيران 

االصابات  الوحيد هو رقم  الشاملية. حافزها  وكوريا 

الوفيات  ورقم  املليون  حاجز  بسهولة  حطم  الذي 

الذي يقرتب برسعة مذهلة من رقم الستني ألفا. 

ورمبا تؤدي تلك االرقام وحدها ومعها الجائحة 

نفسها اىل وقف عدد من الحروب والنزاعات 

العاملية، السيام مع تضاؤل قدرة مختلف 

دول العامل وجيوشها عىل خوضها، من يدري؟ 

الحكومات الوطنية ملزمة بالتفكري بجديّة يف انشاء 

وحدة اإلستخبارات الطبية عىل غرار الواليات املتحدة  

املبارشة  السلطة  تحت  الوحدات  هذه  تكون  وأن 

االساسية  املهمة  تكون  ان  أجل  من  القرار  لصناع 

باملعلومات  القرار  تزويد صناع  الوحدات هي  لهذه 

ملساعدتهم يف صناعة واتخاذ القرارات وقت االزمات 

واألوبئة.  

كام يجب ان تكون الحكومات الوطنية ملزمة عىل 

وبني  االستخبارات  بني  مشرتك  جهاز  بتأسيس  األقل 

تبادل  أجل  من  واألطباء  الباحثني  و  الدفاع  وزارات 

التهديدات  من  النوع  هذا  حول  الطبية  املعلومات 

غري التقليدية، ألن ذلك من شأنه املساهمة يف بناء 

سياسيات وطنية فعالة يف التوقع و رسعة االستجابة 

تجاه هذه التهديدات .

التخصصات  ضمن  جديد  تخصص  إضافة  رضورة 

عىل  يقوم  االستخبارايت  دوره  يكون  حالياً  املوجودة 

جمع املعلومات الطبية.
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طويلة،  لفرتات  النازي  الرسي  البوليس  طاردها 

كعميلة رسية غري معروفة الهوية. لديهم العديد من 

األسامء الرمزية لهذه العميلة: «جريمني»، و«كاميل»، 

كل  كانت  الحقيقة  يف  «نيكوالس»،  وأيًضا  و«ديان»، 

هذه األسامء لسيدة معقدة الذكاء واملوهبة، يعرفها 

الحقيقي،  باسمها  بالتيمور  يف  والجريان  األصدقاء 

يعلم  فال  النازي  الّرسي  البوليس  أما  هول.  فريجينيا 

عنها سوى أن إصابة يف القدم جعلتها عرجاء، فلقبوها 

بالسيدة العرجاء، وكانت هذه هي املعلومة الرئيسة 

يف كل محاوالت الكشف عنها، وقد ُجَند من أجلها 

العديد من العمالء املزدوجني.

أهم  وإحدى  األمريكية  الجاسوسة  هول  فريجينيا 

لها دور ال سبيل إىل  التي كان  النسائية  الشخصيات 

إنكار أهميته يف الحرب العاملية الثانية هي بطلة كتاب 

سونيا برينيل املوسوم /امرأة ال أهمية لها/ الحائز عىل 

نسبة  ألعىل  واملحقق  السرية  لكتب  بلوتارك  جائزة 

مبيعات بني كتب السرية لعام 2020 حسب ما أوردت 

نيويورك تاميز واملختار كأفضل كتاب من قبل واشنطن 

اندبندنت رفيو اوف بوكس. 

تحدثنا سونيا برينيل عن السيدة األمريكية التي أرّقت 

البوليس النازي الرسي ففي خضم فرتة االحتالل األملاين 

لفرنسا ما بني عامي 1940 و1944، عّربت السلطات 

األملانية عن استيائها الشديد من امرأة أجنبية تواجدت 

عىل األرايض الفرنسية، وساهمت بشكل كبري يف تحرير 

العديد من السجناء املعارضني للنظام النازي وتخريب 

األملانية  القوات  وتضليل  الحديدية  السكك  خطوط 

ونقل معلومات حساسة عنها للحلفاء.

فمن هي فريجينيا هول؟
وكان  ثرية،  لعائلة   1906 عام  هول  فرجينيا  ولدت 

باللغات وحس املغامرة، فدرست  لديها شغف كبري 

اللغات يف كلية رادكليف وبرنارد، وتقدمت لدراسة 

اللغات كذلك يف أوروبا ليتم توظيفها يف النهاية كاتبًة 

السابعة  يف  وارسو.  مدينة  يف  األمريكية  السفارة  يف 

دفعتها  مبهمة  تكليفها  تم  عمرها،  من  والعرشين 

تعرضت  حيث  تركيا؛  يف  أزمري  مدينة  إىل  للذهاب 

تحت  ما  يف  اليرسى  قدمها  فقدان  كلفتها  إلصابة 

الركبة، لتتعايش بعد ذلك مع قدم خشبية مل تعقها 

عن إمتام ما كان مقدرًا لها القيام به، لكن يف الوقت 

نفسه، قضت هذه الحادثة عىل حلمها القديم بأن 

خدمة  موظفة  بصفتها  الدبلومايس  بالسلك  تلتحق 

السلطات  رفض  بسبب  املتحدة  للواليات  أجنبية 

األمريكية بوالية ماريالند تشغيلها مرة ثانية، قدمت 

عام  األمريكية  الخارجية  وزارة  من  استقالتها  هول 

1939، لتلتحق فوًرا بالعمليات التنفيذية اإلنجليزية 

لفرنسا  األملاين  الغزو  بداية  قبيل  وهكذا  الخاصة. 

سنة 1940، انتقلت فرجينيا هول إىل باريس لتعمل 

هنالك كسائقة سيارة إسعاف لصالح الجيش الفرنيس. 

وبالتزامن مع سقوط فرنسا واستسالمها، غادرت هذه 

املرأة األمريكية األرايض الفرنسية لتستقر يف بريطانيا.

أثناء عودتها بالقطار من فرنسا عقب سقوط باريس 

يف يد املعسكر النازي عام 1940. 

أول امرأة تعمل لدى املؤسسة اإلنجليزية
العمليات  يف  املسؤولني  أحد  مصادفًة،  هول  التقت 

أول  لتصبح  فجّندها  الخاصة،  اإلنجليزية  التنفيذية 

جاسوسة  اإلنجليزية  املؤسسة  لدى  تعمل  امرأة 

يف  الراديو  إشارات  وتحليل  تشغيل  يف  متخصصة 

تواجد هول  لفرتة  هاما  فصال  الكتاب  ويفرد  فرنسا. 
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جهاز  لصالح  للعمل  انتدبت  أنها  سيّام  بريطانيا  يف 

عىل  بقدرتها  الجميع  مبهرًة  الربيطانية  املخابرات 

النطق بالفرنسية واإلنجليزية، لرتَسل عىل إثر ذلك مرة 

ُمِنَحت صفة صحافية بجريدة  أن  لفرنسا بعد  ثانية 

هول  فريجينيا  أثبتت  البداية،  بوست.ومنذ  نيويورك 

كفاءتها فنقلت العديد من املعلومات حول تحركات 

الجيش األملاين بفرنسا، كام انتدبت مزيداً من املقاومني 

الفرنسيني للعمل معها لتشّكل بذلك شبكة تجسس 

بريطانية عىل األرايض الفرنسية.

ظلت تعمل جاسوسة يف ليون مدة عامني، كانت خاللها 

«نيويورك بوست»،  تعمل مراسلة صحافية لصحيفة 

الخدمات  مكتب  بشأن  علمت   الفرتة،  هذه  خالل 

السلف وقت  وكان  أنشئ حديثًا،  الذي  االسرتاتيجية 

الثانية لوكالة االستخبارات األمريكية  العاملية  الحرب 

وكان  رسيًعا،  للمكتب  فانضمت  الحايل،  بتكوينها 

األرايض  إىل  باملخاطر  املحفوفة  ذلك سببًا يف عودتها 

لصالح  هول  فريجينيا  انتدبت  وهكذا  الفرنسية. 

املخابرات األمريكية عام 1944، بعد حصولها عىل هوية 

شعرها  وصبغت  ألبان،  بائعة  أنها  فتظاهرت  مزورة 

ا، كام ارتدت تنورة طويلة  باللون الرمادي لتبدو أكرب سنٍّ

لتخفي إعاقة قدمها. نقلت هول الكثري من املعلومات 

الحيوية إىل لندن، منها تنسيق هبوط املظالت التي 

تحمل اإلمدادات واألسلحة التي تم تسليمها لجامعات 

املقاومة، كام أخربت القوات الربيطانية بكل التحركات 

األملانية عىل األرايض الفرنسية، وقد ساعدتها التدريبات 

التي تلقتها عىل خداع أجهزة التنصت األملانية؛ لتبقى 

رسائلها إىل لندن مشفرة.

قامت هول يف تلك الفرتة بالكثري من املهام النوعية، 

فقد سلّحت ودّربت ثالث كتائب للمقاومة الفرنسية 

لتقوم مبهامت تخريبية محددة ضد القوات النازية يف 

فرنسا، وكانت قادرة عىل التنسيق طيلة الوقت مع 

املكتب يف لندن، فمنحها ذلك االستعداد الدائم لتنفيذ 

أي عمليات تُكلف بها يف أي وقت، كذلك ساهمت 

يف تهريب شخصيات مهمة لدى الحلفاء من األرايض 

الفرنسية. يف عام 1942.

الخروج من فرنسا
األملان  احتالل  عقب  فرنسا  من  الخروج  عليها  كان 

ملا تبقى من األرايض الفرنسية. أثارت أعاملها غضب 

جهاز الغيستابو األملاين، الذي ما فتئ يتتبع موقعها إىل 

حني اإلطاحة بها سنة 1942. إال أنها مل تستسلم لتلك 

النهاية ومتّكنت من الفرار سريا عىل ساقها االصطناعية 

عرب جبال الربانس لتستقر بإسبانيا وهو األمر شديد 

اإلعاقة.  تلك  مثل  لديها  لسيدة  بالنسبة  الصعوبة 

وهكذا نجحت هول يف الوصول إىل إسبانيا، لكنها مل 

تكن متلك أي أوراق تثبت شخصيتها لدى السلطات 

عليها يف سجن «فيجرييس»  التحفظ  فتم  اإلسبانية؛ 

رسالة  تهريب  يف  نجحت  حتى  أسابيع،  ستة  مدة 

إىل القنصل األمرييك يف إسبانيا عن طريق سجني تم 

تحريره مؤخرًا. وهذا ما أدى إىل تحريرها من السجن 

بوصفها  جديًدا  غطاًء  لها  األمريكية  السفارة  ومنح 

مراسلة صحفية لجريدة شيكاغو تاميز.

إنجاح  يف  هول  ساهمت  به،  ماقامت  لكل  وإضافة 

إنزال النورماندي وهزمية األملان. فقبيل بداية العملية 

التابعة  الكتيبة  يوم 6 حزيران/يونيو 1944، متكنت 

لهذه املرأة األمريكية من تدمري أربعة جسور وتخريب 

سكك قطارات الشحن والعديد من خطوط االتصال، 

لتساهم بذلك يف تأخري انتشار خرب بداية إنزال الحلفاء 

بنورماندي وتعطيل وصول اإلمدادات األملانية.

نجحت القوات األمريكية يف إخراج القوات األملانية 

من مناطق عمل هول؛ فانتهت مهمتها التي أنهكت 

القوات النازية. لقد علم النازيون بوجودها وبأنشطتها 

الكثرية، وقد نرشوا اإلعالنات بأوصافها للوصول إليها، 

انتهاء  قبل  بالفشل  باءت  املحاوالت  هذه  كل  لكن 

الرصاع يف مناطق عملها عام 1944. 

وسام الخدمة املتميزة
بعد أن علم الرئيس األمرييك، هاري ترومان ببطوالتها 

وإرصارها عىل املقاومة قام عام 1945 مبنحها  وسام 

للشجاعة  وسام  كأهم  املصنف  املتميزة  الخدمة 

بالجيش األمرييك.

أ

إضاءة عىل املؤلفة سونيا برينيل:
مبيعا.  الكتب  ألكرث  وكاتبة  صحفية  برينيل  سونيا 

الدقيقة  وأبحاثها  بالحيوية  املفعم  بأسلوبها  عرفت 

القراء.  من  واسع  جمهور  /لها  األول  كتابها 

السرية الذاتية غري املّرصح بها 

عىل  حاز  جونسون/  لبوريس 

شهرة كبريةوأدرج عىل القامئة 

أورويل  لجائزة  الطويلة 

/ الثاين  كتابها   .2011 عام 

كليمنتني: السيدة األوىل يف 

بني  كان  املتحدة/  اململكة 

لجائزة  النهائيني  امرشحني 

كشف  إذ  للسرية.  بلوتارك 

زوجة  لعبته  الذي  الحيوي  الدور  عن  األوىل  للمرة 

ترششل يف مسريته املهنية وتم اختياره ليكون فيلام 

يف هوليوود. 

وجاء عملها األخري /امرأة ال أهمية لها/  الحائز عىل 

مفّصل  مذهل  نحو  عىل  ليتناول  بلوتارك،  جائزة 

ودقيق حياة الشابة األمريكية العرجاء التي أشعلت 

الفرنسية ومل تستسلم حتى حققت  املقاومة  نريان 

حلمها. الكتاب تم اختياره كأفضل كتاب لهذا العام 

من قبل مكتبة نيويورك العامة ، وأمازون ، وسياتل 

تاميز ، وواشنطن إندبندنت ريفيو أوف بوكس   ،بوب 

شوغار، وبوك براوس، وذي سبكرت، وتاميز اوف لندن، 

أهمية  ا  له امرأة  كتاب حول  لها/  أهمية  ال  /امرأة 

الحرب  عن  الحديث  عند  حاسمة  األهمية  وهذه 

العاملية الثانية ومجرياتها.  تكشفت فيه سونيا بورنيل 

ألول مرة عن الحياة الرسية الكاملة للعميلة الرسية 

التي أرهقت البوليس األماين الّرسي لسنوات. قصة 

 ، مذهلة وملهمة للبطولة ، والتجسس ، واملقاومة 

ال  /امرأة  روعة.  امل املحن  عىل  الشخيص  واالنتصار 

أهمية لها / هي القصة املذهلة عن كيف ميكن أن 

يساعد اإلرصار يف كسب الحرب.

رمبا ليس عبثًا أن تختار سونيا برينيل لكتابها العنوان 

ذاته الذي تحمله مرسحية أوسكار وايلد الشهرية: /

التأمل يخربنا أن  امرأة ال أهمية لها/، إذ إن بعض 

العملني يؤكدان كيف ميكن المرأة الخروج إىل النور 

بعد سنوات طويلة من العيش يف الظل، وذلك عرب 

عمل شجاع بالتعاون مع بضع أشخاص واإلرصار عىل 

عدم االستسالم وإبداء القليل من املقاومة.

املؤلفة سونيا برينيل
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استقامة املسلم يف  الرشيفة عىل  النبوية  السنة  حرصت 

سلوكه وأخالقه وجميع ترصفاته وتوجيهه دوما إىل االبتعاد 

عن املعايص والذذنوب واآلثام، ألن ذلك سبب يف الربكة 

يف حياته وسالمة أحواله وتحقيق االطمنئان يف حياته له 

وألرسته وملن حوله من الناس وضامن سعادته يف الدنيا 

واآلخرة.

ولهذا فقد صح يف الحديث عن َعبِْد اللِه بِْن َعْمرٍو، ريض 

َعلَيِْه  اللَُّه  َصىلَّ  اللِه   رَُسوَل  َسِمْعُت  قَاَل:  عنهام  الله 

لَِسانِِه  ِمْن  الُْمْسلُِموَن  َسلَِم  َمْن  الُْمْسلُِم   ” يَُقوُل:  َوَسلََّم 

َويَِدِه، َوالُْمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما نََهى الله َعْنُه ” رواه أحمد 

ومعنى  األدب.  يف  والبخاري  صحيح  بسند  داود  وأبو 

هذا الحديث أن هجران املعايص وأصحابها دليل عميل 

تطبيقي عىل الصدق واإلخالص لله رب العاملني، وشاهد 

حقيقي إلميان اإلنسان.

عنه  واالنقطاع  عنه  والبعد  لليشء  الرتك  معناه  والهجر 

متاما. ولهذا فقد جاءت األحاديث النبوية يف وجوب اختيار 

الصحبة الصالحة ألنها من أعظم أسباب فالح اإلنسان 

َعْن أيَِب ُهَريْرََة ريض الله عنه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللِه  َصىلَّ 

اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: ” الَْمرُْء َعَىل ِديِن َخلِيلِِه  فَلْيَْنظُْر أََحُدكُْم 

َمْن يَُخالُِل ” رواه أحمد وأبو داود والرتمذي بسند صحيح .

وذلك ألن الصحبة تؤثر يف اإلنسان ألن الصاحب ساحب، 

وأصحابها  املعايص  بهجر  النبوي  األمر  جاء  هنا  ومن 

وأماكنها. ومن مثرات هجر املعايص تحقيق االستقامة يف 

السلوك واألخالق والترصفات

ومن مثراته أيضا القدوة الصالحة ألن غريك يقتدي بك يف 

ترك املعايص وهجرها وكذلك نهى النبي َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه 

وإظهارها  إعالنها  وهو  باملعصية،  املجاهرة  عن  َوَسلََّم 

وهذا مضاد متاما لهجر املعايص ؛ ألن املجاهر قدوة سيئة 

بأفعاله وأقواله ولهذا  النعايص  إىل  لغريه وسيكون داعياً 

. :

  هو معلم حضاري عريق يوثق سطوع شمس اإلسالم 

الله  دين  يف  الناس  ودخول  األرض  أقايص  وبلوغها 

وغربا،  رشقا  اإلسالم  بشارات  انطلقت  حيث  أفواجا، 

وسطعت شمس اإلسالم عىل بالد الشام يف عهد أمري 

املؤمنني الفاروق عمر بن الخطاب ريض الله عنه، وأنار 

اإلسالم جميع أرجاء الشام، وثبتت األركان اإلميانية يف 

لعام  املوافق  الرشيفة،  النبوية  للهجرة  عام 14  لبنان 

635ميالدية.

وهذا املعلم الحضاري هو أول مسجد  بني يف  لبنان  

حالل عهد الفاروق عمر بن الخطاب ريض الله عنه ،

حيث أصبح هذا املسحد موئال للعلم واإلميان يف لبنان 

أفواج  انطلقت  هذا.حيث  يومنا  إىل  تاريخه  طوال 

املؤمنني تغرتف من العلم وتتعلم أمور دينها يف هذا 

املعلم الحضاري,

وقباب  رئيسية  فخمة  قبة  عىل  املسجد  بناء  يشتمل 

جانبية أصغر من األوىل.

وتعلو املسجد منارتان شاهقتان بديعة البناء.

السبب جاء النهي عن الجهر باملعصية وأن 

الواجب عىل املسلم أن يتوب ويستغفر وال 

يتحدث بفعله للمعايص .

عن أيَب ُهَريْرََة، ريض الله عنه قال : َسِمْعُت 

يَُقوُل:  رَُسوَل اللَِّه  َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّمَ 

ِمَن  َوإِنَّ  املَُجاِهِريَن،  إِالَّ  ُمَعاًىف  ِتي  أُمَّ كُلُّ   ”

يُْصِبَح  ثُمَّ  َعَمًال،  ِباللَّيِْل  الرَُّجُل  يَْعَمَل  أَْن  املَُجاَهرَِة 

ارَِحَة كََذا  َوقَْد َسَرتَُه اللَُّه َعلَيِْه، فَيَُقوَل: يَا فُالَُن، َعِملُْت البَ

َذا، َوقَْد بَاَت يَْسُرتُُه َربُُّه، َويُْصِبُح يَْكِشُف ِسْرتَ اللَِّه َعْنُه ”  وَكَ

رواه البخاري ومسلم

ومن أرضار املجاهرة باملعايص: القدوة السيئة لآلخرين

وكذلك من أرضارها: تشجيع الناس عىل فعل املعايص

وتؤثر عىل املجاهر نفسه بتحبيطه عن التوبة ألنه إن أراد 

التوبة وسوس إليه الشيطان بافتضاح أمره ومعرفة الناس 

بفعله القبيح فيرتدد يف التوبة بسبب ذلك

ولهذا السبب نهانا النبي صىل الله عليه وسلم عن الجهر 

باملعايص والذنوب وأمرنا بهجرانها والبعد عنها.

-
الجميل  املظهر  واألعمدة  البديعة  األقواس  وزينت 

للمسجد، وتم استعامل النقوش والزخارف لتزيني مباين 

املسجد، وتم استعامل الحجارة امللونة  يف بناء املسجد.

تعرض املسجد يف تاريخه الطويل إىل أحداث كثرية ، 

وتم تجديد بناءه مرات عديدة، حيث عّمره الخلفاء، 

ثم عّمره املامليك، و كان آخر تجديد لبنائه عام 2004م 

يف عهد الدولة اللبنانية الشقيقة.

ويبقى هذا املسجد شاهداحضارياً عىل عمق الحضارة 

العربية اإلسالمية يف لبنان الشقيق .
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