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حينما تكون الكمامة
أهم من الصاروخ
بقلم :
العقيد الركن /يوسف جمعة الحداد
رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com
ربما أدركت العديد من الدول المتقدمة
التي بدت عاجزة عن مواجهة وباء
كورونا المستجد أن ما أنفقته من
مليارات الدوالرات على سباق التسلح
خالل األعوام القليلة الماضية كان
خطأ كارثياً أمام انكشاف منظومتها
الصحية ،وفشلها في تقديم الرعاية
المطلوبة لمواطنيها ،واضطرار
بعضها ،لألسف ،إلى المفاضلة بين
من يبقى على قيد الحياة ،ومن يجب
أن تتركه ليموت ،وذلك في اختبار
حقيقي لما كانت تدعيه من احترام
لحقوق اإلنسان.

لقد فشلت هذه الدول يف إدارة أزمة وباء كورونا التي كشفت عن سيادة قيم األنانية والنفعية
واالنتهازية ،وغياب الضمري اإلنساين لديها ،ألن من ينكر الحق يف الحياة ،الذي يعد أقدس وأمثن
حقوق اإلنسان التي ينبغي الحفاظ عليها ،يفتقر إىل الحد األدىن من األخالقيات.
حينام يدقق الباحث يف اإلحصائيات التي تضمنها تقرير التوازن العسكري األخري الذي صدر يف
فرباير املايض عن املعهد الدويل للدراسات االسرتاتيجية  ،IISSيصاب بالدهشة ،عندما يكتشف
أن اإلنفاق الدفاعي يف العامل ارتفع يف العام  2019بنسبة  4يف املئة عام كان عليه يف عام ،2018
حيث بلغ  1.73تريليون دوالر أمرييك ،وذلك يف أعىل زيادة سنوية خالل عقد كامل ،وأن
معدل هذه الزيادة وصلت يف أوروبا إىل  4.2ويف كل من الواليات املتحدة والصني إىل 6.6يف
املئة ،وذلك يف مؤرش واضح عىل عودة السباق عىل التسلح وتراجع االهتامم باألمن اإلنساين
واالجتامعي من جانب هذه الدول.
ما يقرب من تريليوين دوالر تم إنفاقها عىل ترسانة ضخمة متنوعة من األسلحة تم تخزينها
أو بيعها لدول أخرى ،لو تم توجيه جزء منها لإلنفاق عىل تطوير منظومة الرعاية الصحية يف
العديد من دول العامل ،لكان العامل اآلن أكرث قدرة وفاعلية يف االستجابة ملواجهة وباء كورونا.
اآلن ومع فداحة الخسائر البرشية واملادية التي خلفها الوباء خاصة يف الواليات املتحدة والعديد
من الدول األوروبية ،فإن شعارات مثل :التفوق العسكري ،وقوة الردع ،والهيمنة ،والتفاخر
بإنتاج أحدث األسلحة ،لن يكون لها أي صدى أو قبول لدى شعوب هذه الدول التي أيقنت أنها
تعرضت لعملية خداع متواصل؛ حينام تم إيهامها بأنها األفضل يف كل مؤرشات التنمية والرفاه
والرعاية الصحية واالجتامعية ،لتستفيق عىل كابوس كورونا القاتل.
أتصور أن وباء كورونا يعيد اآلن صياغة الكثري من نظريات التنمية واألمن والدفاع يف العامل،
فلم يعد مقبوالً مع االرتفاع املتزايد يف عدد وفيات ومصايب الوباء حول العامل ،وخاصة يف
الدول الغربية ،االدعاء أن القوة العسكرية هي أساس القوة الشاملة للدولة ،باعتبارها متثل
الرادع لألعداء ،والضامن للمكانة والنفوذ يف النظام الدويل ،بعدما انكشفت هشاشة منظومة
الرعاية الصحية واالجتامعية يف هذه الدول ،وباتت عاجزة عن توفري األدوات الصحية الرضورية
ملواطنيها ،بداية من الكاممة ونهاية بأجهزة التنفس الصناعي ،بل وجعلها تتنافس فيام بينها
للحصول عىل هذه املستلزمات الطبية بأي صورة حتى لو من خالل القرصنة عىل الشحنات
الطبية أو مصادرتها ،بصورة أظهرت العامل اآلن وكأنه يعيش “حرب كاممات”.
لقد صدق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،حينام قال يف إحدى تغريداته
قبل أيام”:يف زمن فريوس كورونا اكتشفنا أن الصحة هي التي تقود السياسة واالقتصاد مرغمني،
وأنهام يتقزمان أمام فريوس يجعل دهاة العامل يف حرية وخوف وتيه” ،فالصحة ستقود كل
املجاالت يف املستقبل القريب ،لقد أثبتت هذه األزمة أن الصحة العامة للشعوب هي أهم
مرتكزات القوة الشاملة للدول.
إذا كان سباق التسلح وعسكرة الفضاء والتفوق يف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي والحروب
التجارية واالقتصادية متثل أهم مفردات املشهد العاملي قبل ظهور كورونا ،فإن املستقبل ييش
بتحوالت هائلة ،سيتم خاللها تغيري أولويات الدول الكربى التي بات عليها اآلن إعادة بناء
منظومتها الصحية ،واألهتامم أكرث باألمنني اإلنساين واالجتامعي لشعوبها ،ألنها أدركت اآلن أن
قيمة الكاممة أهم من الصاروخ ،وأن الدور الذي تلعبه أجهزة التنفس الصناعي أجدى للبرشية
من ترسانات األسلحة التي يتم تخزينها وتكديسها من أجل صناعة املوت يف العامل.

تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي
في القيادة العامة
للقوات المسلحة ـ االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971
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بحضور وكيل وزارة الدفاع

القوات المسلحة تحتفل بتخريج دورة الجامعيين الــــــــــــــ

شهد سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع االحتفال الذي أقامته كلية زايد
الثاني العسكرية بمناسبة تخريج دورة الجامعيين الـ  37الذي أقيم بمقر الكلية في العين بحضور
عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.
تصوير :عمر البلوشي ،محمود الشرفا
كتب :حسين المناعي
بدأت فعاليات االحتفال بعزف السالم الوطني ثم
تالوة آيات عطرة من الذكر الحكيم ليبدأ بعد ذلك
العرض العسكري ثم ألقى العميد ركن عامر محمد
النيادي قائد كلية زايد الثاين العسكرية كلمة بهذه
املناسبة رحب فيها براعي الحفل ،شاكرا ً سعادة
وكيل وزارة الدفاع حضوره ورعايته حفل التخريج.
مستقبل مشرق
وقال العميد النيادي  :نحتفل اليوم بتخريج دورة

الضباط الجامعيني الـ  ،37بعد أن اجتازوا مراحل
التدريب املق ّررة بنجاح وكفاءة عاليتني ،وأظهروا
حامسا عاليا يف تحمل املسؤولية واالستعداد
لبذل الغايل والنفيس يف سبيل الدفاع عن الوطن
وأمنه واستقرارهُ ،متسلّحني باملعرفة العسكرية
والتخصصية التي تؤهلهم للقيام بواجباتهم
كضباط ُمحرتفني يف مختلف صنوف القوات
املسلحة.
وأكد أن هؤالء الخريجني هم البذرة الطيبة التي

نراهن عليها نحو مستقبل مرشق لدولة اإلمارات،
بعد أن أنهوا دراستهم الجامعية يف تخصصات
مختلفة من أفضل الجامعات املحلية والعاملية،
والتحقوا بهذه الدورة لصقل شخصياتهم
وإكسابهم مهارات جديدة يف القيادة واالنضباط
والوعي العسكري ،حتى أصبح هاجسهم الكبري
هو تحقيق النرص يف شتى امليادين العلمية
والعسكرية

7

ـــــــــــــــ  37من كليــة زايــد الثانــي العسكريــة

دعم
وتوجه العميد ركن عامر محمد النيادي قائد كلية
زايد الثاين العسكرية يف هذه املناسبة بالشكر
للقيادة العامة للقوات املسلحة عىل دعمها
الالمحدود يف إنجاح هذه املهمة التدريبية،
تكريم
ويف ختام الحفل كرم سعادة مطر سامل عيل
الظاهري وكيل وزارة الدفاع املتفوقني األوائل
وسلم الشهادات للخريجني ثم التقطت الصور
التذكارية لسعادته مع الخريجني.

عامر النيادي :الخريجون بذرة طيبة نراهن
عليهم نحو مستقبل مشرق
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ً
هاتفيا العالقات الدفاعية
البواردي يبحث
والتعاون مع عدد من وزراء الدفاع
عالقات التعاون الثنايئ بني دولة اإلمارات
العربية املتحدة وجمهورية إندونيسيا ،وسبل
تنميتها وتطويرها يف املجاالت الدفاعية
والعسكرية ،مبا يحقق املصالح املشرتكة.
كام استعرض الجانبان عددا ً من القضايا
كوريا
اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك،
خاصة تطورات جائحة فريوس «كورونا» ،كام بحث معايل محمد بن أحمد البواردي
والجهود املبذولة الحتواء تداعياته عىل وزير الدولة لشؤون الدفاع  -خالل اتصال
هاتفي اليوم  -مع معايل جونغ كيونغ دو
املستويات كافة.
 وزير الدفاع الوطني الكوري مستجداتفرنسا
جائحة فريوس كورونا املستجد «كوفيد –
كام بحث معايل محمد بن أحمد البواردي ،»19 ،حيث أشار الجانبان إىل أهمية تعزيز
وزير الدولة لشؤون الدفاع ،وفلورنس باريل ،التعاون الدويل والعمل املشرتك بني مختلف
وزيرة القوات املسلحة الفرنسية ،عالقات دول العامل من أجل احتواء تداعيات هذا
التعاون الدفاعي املشرتك بني دولة اإلمارات املرض عىل مختلف األصعدة.
العربية املتحدة وجمهورية فرنسا ،إىل جانب كام تم خالل االتصال استعراض عالقات
تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا التعاون الدفاعي بني دولة اإلمارات العربية
اإلقليمية والدولية ذات االهتامم املشرتك.
املتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية وسبل
تعزيزها مبا يخدم املصالح املشرتكة ،إىل
سنغافورة
جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من
كام أجرى معايل محمد بن أحمد البواردي ،القضايا اإلقليمية والدولية ذات اإلهتامم
اتصاالً هاتفياً ،مع الدكتور محمد ماليك بن املشرتك.
عثامن ،كبري وزراء الدولة لشؤون الدفاع
والخارجية يف جمهورية سنغافورة ،بحثا

خالله تعزيز عالقات التعاون الدفاعي
والعسكري املشرتك بني دولة اإلمارات
العربية املتحدة وجمهورية سنغافورة وسبل
تطويرها مبا يخدم البلدين الصديقني.

بحث معايل محمد بن أحمد البواردي وزير
الدولة لشؤون الدفاع خالل اتصال هاتفي
عالقات التعاون الثنايئ بني دولة اإلمارات العربية
املتحدة وكالً من جمهورية اندونيسيا والجمهورية
الفرنسية وجمهورية سنغافورة وكوريا.
أندونيسيا
بحث معايل محمد بن أحمد البواردي وزير
الدولة لشؤون الدفاع ومعايل فرابوو سوبيانتو،
وزير الدفاع اإلندونييس خالل اتصال هاتفي
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شهد العميد ركن بحري عبدالله املحرييب نائب
قائد القوات البحرية يف إبريل املايض االحتفال
بتخريج عدد من الدورات التخصصية للضباط
وضباط الصف يف معهد القوات البحرية
بحضورعدد من ضباط القوات املسلحة.
وبدأت فعاليات االحتفال بتالوة عطرة من آيات
الذكر الحكيم ألقى بعدها قائد معهد القوات

البحرية كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور
 ..مؤكدا ً أن الدورات التي تعقد يف معهد القوات
البحرية وإن تعددت أشكالها ومضامينها وفرتات
انعقادها إال أن هناك عامالً مشرتكاً بينها وهو رفع
كفاءة القوات البحرية وبالتايل القوات املسلحة
من خالل رفع مستوى التحصيل العلمي لدى
املتدربني ..متمنياً أن ينعكس ذلك عىل أدائهم

بشكل إيجايب يف وحداتهم وأماكن عملهم.
وقال « إننا يف معهد القوات البحرية نثمن
الجهود الجبارة التي تبذل لتطوير قدرات قواتنا
البحرية ،فكان لزاماً علينا أن نواكب هذا التطور
ألننا نؤمن بأنه ال ميكن بناء قدراتنا العسكرية
دون أن يالزمها تطور البنية التحتية خصوصاً
مواردنا البرشية ،األمر الذي جعلنا يف املعهد نركز
عىل نوعية وكفاءة التدريب والعمل باستمرار
عىل تطويع التقنيات الحديثة لخدمة أهدافنا
التدريبية وتحقيقاً ملقاصد قائد القوات البحرية».
وهنأ الخريجني باجتياز الدورات بنجاح ،مؤكدا ً
أن بناء قوات قادرة عىل أداء دورها مل يعد
يتوقف عىل التسليح املتطور والتدريب املتقدم
فقط بل إن االنضباط العسكري والتقيد بالنظم
واللوائح املعمول بها يف القوات املسلحة ال
بد أن تكون الشعار املالزم والدائم لكم غري
متناسني القيم الوطنية واملبادئ الدينية والوالء
التام لقيادتنا .ويف ختام االحتفال قام نائب قائد
القوات البحرية بتوزيع الجوائز والشهادات عىل
املتفوقني والخريجني.

10

العدد  580مايــو 2020

أخبار الشركات

شركة بوينج تسلم
أول مروحية من
طراز Chinook
إلى هولندا
قامت رشكة بوينج مؤخرا بتسليم أول طائرة مروحية
من طراز  Chinookاملجهزة بقمرة قيادة محدثة إىل
سالح الطريان املليك الهولندي الذي سيدير أسطوال
مكونا من  20طائرة من طراز CH-47F Chinook

وزارة الدفاع البريطانية
تمنح عقد اإلشارات
المضادة للتشويش
لشركة Cobham

حصــــلت شـــركـــــة Cobham Aerospace
 Connectivityمؤخرا عىل عقد مقدم من إدارة
األجهزة العسكرية والدعم التابعة لوزارة الدفاع
الربيطانية إلجراء بحوث حول األساليب املتقدمة
املضادة للتشويش من أجل حامية اإلشارات املالحية

التي تعترب أحدث نسخة من هذه الطائرة املروحية
التي تستخدمها الدول يف جميع أنحاء العامل.
وأعرب آندي بولتا ،نائب رئيس مجلس اإلدارة
للطائرات املروحية املخصصة للشحن واملرافق
ومدير برنامج الطائرة “ ،H-47عن شكره وتقديره
ملوظفي الرشكة عىل عملهم الجاد أثناء املواقف
والظروف الصعبة من أجل تسليم تلك الطائرات
بأمان ،وهذا ينبهنا جميعا إىل مدى أهمية املروحية
 Chinookبالنسبة لعمالئنا”.
وستشكل الطائرات املروحية العرشين من طراز
 Chinookأسطوال مجهزا بأحدث التقنيات
التي يستخدمها الجيش األمرييك مثل مفاتيح
التحكم الجوي اآليل الرقمي ومقصورة القيادة
الزجاجية املجهزة بنظام Common Avionics
 )Architecture System (CAASواإلمكانيات
املتقدمة املتعلقة بالتعامل مع مواد الشحن .ومن
املعروف أن توحيد الطراز يساهم يف تخفيض
التكاليف اإلجاملية املتعلقة بالدورة الحياتية
للطائرة.

ومن الجدير بالذكر أن سالح الطريان املليك
الهولندي يستخدم حاليا تشكيلة متنوعة من
املروحيات  F-model Chinookاملجهزة ب “نظام
متقدم للتحكم يف مقصورة القيادة” Advanced
)Cockpit Management System (ACMS
والطائرات املروحية من طراز CH-47D
ورصح العقيد كون فان جوخ من إدارة املواد
العسكرية الهولندية بأن “الطائرة املروحية
 Chinookمتثل عنرصا أساسيا يف تنفيذ مهامنا ،وأن
تسليم الطائرة يف املوعد املحدد سيساهم يف دعم
خططنا العملياتية”.
ومن املتوقع أن تتواصل عمليات تسليم الطائرة
لسالح الطريان املليك الهولندي حتى عام .2021
ومن املعروف أن طائرات  Chinookتتواجد يف
صفوف الخدمة حاليا أو قيد التعاقد عىل رشائها
من جانب عدد ال يقل عن  20قوة مسلحة أجنبية
من بينها الجيش األمرييك وقوات العمليات الخاصة
األمريكية ومثاين دول من الدول األعضاء يف حلف
شامل األطليس (الناتو).

الواردة من “أنظمة األقامر الصناعية املالحية
الكونية” Global Navigation Satellite
 Systems -GNSSوينص العقد عىل قيام الرشكة
بإجراء البحوث لتطوير األساليب الالزمة لحامية
املعلومات املتعلقة باملالحة املوضعية والتوقيت
(Position Navigation and Timing (PNT
املستخلصة من األقامر االصطناعية املختلفة
داخل منظومة األقامر الصناعية املالحية الكونية
()GNSS
وذكر بيان صادر عن الرشكة أن الرشكة تتمتع
بوضع جيد يؤهلها لتلبية احتياجات وزارة الدفاع
الربيطانية ،وذلك بفضل خربتها الطويلة يف مجال
تقنية الهوائيات وتجهيز وإعداد اإلشارات.
ويجري البحث عىل خلفية االعتامد املتزايد عىل
اإلشارات املالحية الواردة من “أنظمة األقامر
الصناعية املالحية الكونية”  GNSSداخل املرافق
الربيطانية الحساسة واألمن القومي ،وعىل خلفية
توقف اإلشارات بصورة متكررة سواء بطريقة
متعمدة أو غري متعمدة .وتتضمن التوقفات األكرث

تطورا تزييف معلومات اإلشارات املالحية ألسباب
رشيرة مثل القرصنة وتكدير السلم وتحقيق
التفوق العسكري.
ويصب البحث يف تحقيق هدف الرشكة املتمثل
يف الحصول عىل آلية مضادة للتشويش وتطوير
نظام مصغر قادر عىل تأمني وسائل متقدمة
لحامية اإلشارات املالحية الواردة من شبكة األقامر
االصطناعية املتعددة الخاصة ب “أنظمة األقامر
الصناعية املالحية الكونية”.
وسيتضمن الجهاز املضاد للتشويش استخدام تقنية
الهوايئ املتقدم املسري املعتمد عىل مصفوفة أمناط
اإلشعاع advanced Controlled Radiation
 Pattern Array -CRPAاملجهز بأساليب تجهيز
اإلشارات الرقمية الذكية ،ليس من أجل الحصول
عىل معلومات مالحية ميكن االعتامد عليها
فحسب ،بل وللحصول أيضا عىل معلومات مهمة
متعلقة باملعلومات اإلشارية والوعي امليداين فيام
يتعلق مبصدر وطبيعة التشويش وأفضل وسيلة
للتغلب عىل هذه املشكلة.
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طيران االتحاد
تجرب تقنية
جديدة لتحديد
المراحل األولى
لفيروس كورونا

أعلنت رشكة طريان االتحاد عقد رشاكة مع شقيقتها
األسرتالية  Elenium Automationلتجربة تقنية
جديدة تتيح استخدام أجهزة الخدمة الذاتية داخل
املطارات من أجل املساعدة يف تحديد الركاب
الذين يعانون من مشاكل صحية رمبا كان من بينها
املراحل األوىل لفريوس كورونا.
وبهذا ،تأيت طريان االتحاد يف طليعة الرشكات التي
تقوم بتجربة هذه التقنية الجديدة التي تستطيع
مراقبة درجة الحرارة ومعدل دقات القلب ومعدل
دقات الجهاز التنفيس لدى الراكب عن طريق
استخدام إحدى نقاط الفحص داخل املطار مثل
محطات إنهاء إجراءات ومكاتب االستعالمات
والنقاط األمنية وبوابات الجوازات.
وسيقوم جهاز  Eleniumآليا بإيقاف إجراءات
السفر التي تعمل بنظام الخدمة الذاتية إذا أشارت
العالمات الحيوية لدى الراكب أي أعراض محتملة
إلصابته باملرض ،ومن ثم تحويل الراكب إىل مؤمتر
عري الهاتف أو تنبيه املوظفني املؤهلني امليدانيني
القادرين عىل إجراء املزيد من عمليات تقييم حالة

الراكب والتعامل معها بالطريقة املناسبة.
وقد قامت رشكة ،Elenium Automation
بالتعاون مع رشكة ،Amazon Web Services
أيضا بتطوير تقنيات “آلية” ‘’hands free
 technologiesالتي تسمح باستخدام أجهزة
الخدمة الذاتية دون الحاجة عىل ملسها وذلك عن
طريق األوامر الصوتية ،ومن ثم تقليل احتامالت
انتقال أي فريوس أو بكترييا إىل العنرص البرشي.
وستقوم طريان االتحاد مبدئيا بتجربة تقنية املراقبة
تلك يف مطار أبوظبي مع نهاية شهر إبريل الحايل
وطوال شهر مايو عن طريق مجموعة من املتطوعني
والركاب املغادرين عند استئناف الرحالت الجوية.
وقال جورج أوبرمان ،نائب رئيس مجلس اإلدارة
لشؤون عمليات املطار والعمليات امليدانية بطريان
االتحاد ،إن “الرشكة تقوم حاليا باختيار هذه التقنية
الجديدة التي نعتقد أنها ستساهم ،ليس يف الحد
من انتشار وباء كورونا يف الوقت الحايل فحسب،
وإمنا يف املستقبل أيضا.

HENSOLDT
تساهم في
“برنامج جندي
المستقبل”
األلماني

سلمت رشكة  HENSOLDTمؤخرا الدفعة
السادسة الالزمة ل “برنامج جندي املستقبل”
املعروف باسم «– Infanterist der Zukunft
 ’Erweitertes Systemالتابع للجيش األملاين.
ويعترب جهاز الرؤية الحرارية  IRV 600املعتمد
عىل الذكاء االصطناعي الذي أنتجته الرشكة أحد
العنارص التي تساهم بها الرشكة يف الربنامج
املذكور.
وتقدر قيمة هذه الدفعة السادسة مبليون يورو
تقريبا ،وهي تتكون من أكرث من  100وحدة
رؤية برصية  IRV 600معتمدة عىل الذكاء
االصطناعي .وال تصدر هذه الوحدة أي نوع
من الضوضاء ،وهي جاهزة لالستخدام خالل
خمس ثوان فقط.
وقد جرى تطوير وحدة الرؤية البرصية
 IRV 600املعتمدة عىل الذكاء االصطناعي
للمسافات الطويلة خصيصا ،وتتميز بسهولة
تشغيلها وبلوح التحكم املركزي داخلها.
وهذه الوحدة التي تعمل باألشعة تحت

الحمراء مجهزة بوصلة فيديوية لعمل الشاشة
(املونيتور) الخارجية .وتتحرك هذه الوحدة
عىل قضيب إضايف يساهم يف إضافة مساحة
لتخزين أي إكسسوارات اختيارية إضافية.
ويسمح مخزن البطاريات للمستخدم باستبدال
البطارية الفارغة بكل سهولة دون الحاجة إىل
استخدام أي نوع من األدوات.
وباإلضافة إىل تطوير وحدة الرؤية البرصية
 IRV 600املعتمدة عىل الذكاء االصطناعي
تؤمن رشكة  HENSOLDTأيضا جهاز الرؤية
الليلية  , NSV 600وعدسة االستهداف ZO
 4x30 targeting opticوالرؤية املنعكسة
 RSA-S reflex sightومنظار تحديد املواقع
 ،Spotter 60 spotting scopeومنظار
البندقية  ZF 6-24x72 riflescopeوبقية
االكسسوارات األخرى الالزمة.
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Leonardo
تؤمن األجهزة
اإللكترونية الخاصة
بطائرات التدريب
 PC-21اإلسبانية

 Rheinmetallتفوز
بعقد بعدة ماليين
من اليوروهات من
أحد العمالء الخارجيين
لشراء الشحنات
الدافعة للمدفعية

حصلت رشكة  Leonardoمؤخرا عىل عقد من رشكة
 Pilatus Aircraft Ltdلتأمني أنظمة االتصاالت
املجوقلة ولوحات التحكم الخاصة مبقصورة القيادة
واألجهزة اإللكرتونية الخاصة بها لرتكيبها عىل منت
طائرات التدريب  PC-21ذات املحرك الواحد
وذات الدفع التوربيني املروحي التي يجري
تزويد سالح الجو اإلسباين بها حاليا.
وقد طلبت وزارة الدفاع اإلسبانية رشاء تلك
الطائرات عن طريق مديرية التسلح واملواد
Armament and Material Directorate
 DGAMيك تحل محل طائرات التدريب
النفاثة  Casa C-101لدى سالح الجو اإلسباين
والتي يستخدمها السالح منذ عام .1980
ومن الجدير بالذكر أن نظام االتصاالت V/
 UHF RT-700/Aاملتعدد املوجات الذي
تنتجه رشكة  Leonardoعبارة عن جهاز
عسكري مدمج خفيف الوزن يطبق املواصفات
الفنية القياسية األوربية ،ويقوم بتأمني
االتصاالت الصوتية واملعلومات داخل مدى

بطول  30-470ميجا هريتز ،وميكنه إرسال
واستقبال االتصاالت بأمان عند توصيله بوحدة
تشفري خارجية .واألهم من ذلك أن الجهاز
يؤمن االتصاالت عىل موجة VHF ATC band
بطول  25/8,33ميجا هريتز.
ويأيت العقد املذكور ليساهم يف تعزيز رشاكة
رشكة  Leonardoالطويلة مع رشكة Pilatus
 ،Aircraft Ltdوسبق أن وقع اختيار رشكة
صناعة الطائرات السويرسية عىل األجهزة
اإللكرتونية ومصابيح اإلضاءة وألواح التحكم
التي تنتجها رشكة  Leonardoلتجهيز طائرات
 PC-21التي طلبها بعض العمالء يف سويرسا
وسنغافورة واإلمارات والسعودية وأسرتاليا.
ويعترب سالح الجو اإلسباين ثالث سالح جوي
أوريب يقع اختياره عىل طائرة التدريب PC-21
من الجيل التايل.

منح أحد العمالء الخارجيني رشكة Rheinmetall
عقدا لتأمني الشحنات الدافعة للمدفعية .وقامت
رشكة )Rheinmetall Denel Munition (Pty
 Ltdبتسجيل طلب رشاء الشحنات املشار إليها يف
نهاية شهر مارس املايض ،وينص الطلب عىل رشاء
عدة مئات اآلالف من الشحنات القياسية التكتيكية،
وهي الشحنات التي سيتم تسليمها يف عام .2021
وتصل قيمة هذه الطلبية إىل أكرث من  80مليون
دوالر (أكرث من  70مليون يورو) ،وستقوم بتصنيعها
رشكة )Rheinmetall Denel Munition (Pty
 ،Ltdوجرى تصميم تلك الشحنات بحيث تكون
قادرة عىل دفع قذائف املدفعية عيار  155ميل مرتا،
كام جرى تعديلها مبا يناسب أنظمة التسلح وقذاف
املدفعية لدى العميل .وتتميز تلك الشحنات
بقدرتها عىل األداء الفائق ،فضال عن أن تصميمها
املعياري يساهم يف تسهيل اإلجراءات اللوجستية
واإلجراءات الخاصة بكيفية التعامل مع أنظمة
مدافع الهاون (الهاوتزر) الذاتية الدفع.
ومن بني الخصائص اإليجابية التي تتميز بها الذخرية

املتقدمة التي تنتجها رشكة Rheinmetall Denel
 Munition (Pty) Ltdقلة تآكل ماسورة املدفع ،
وهو ما ()RDM’s Barrel Wear Reducer/BWR
(األمر الذي يؤدي إىل إطالة العمر االفرتايض ملاسورة
املدفع) ،وانخفاض وميض الفوهة lower muzzle
flash (RDM’s Muzzle Flash Reducer/
( )MFRاألمر الذي يؤدي يصعب عىل العدو
مهمة رصد وتحديد موقع نظام املدفعية) ،وتطبيق
كلتا امليزتني املعايري القياسية التي حددتها مذكرة
حلف الناتو الخاصة بالقذائف الباليستية املشرتكة
NATO Joint Ballistics Memorandum of
 )Understanding (JBMoUوأنظمة املدفعية
غري الواردة يف هذه املذكرة.
وقد أثبتت رشكة Rheinmetall Denel Munition
 )(Ptyتفوقها التكنولوجي يف هذا املجال يف نهاية
عام  .2019وخالل عملية الرمي التجريبي التي
جرت يف  Alkantpanبجنوب أفريقيا تم تغطية
الحد األقىص لثالث مسافات باستخدام عدة مدافع
مختلفة.
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شركة Teledyne
تحصل على
عقد بقيمة 34.9
ماليين دوالر من
البحرية األمريكية

حصلت رشكة Teledyne Defense
 ،Electronicsاملعروفة أيضا باسم Teledyne
 ،Microwave Solutionsعىل عقد مؤكد
محدد القيمة مببلغ  34,963,200دوالر من
سالح البحرية األمريكية إلصالح أنابيب األمواج
املتحركة )traveling wave tubes (TWTs
بهدف تقديم الدعم الالزم ل “نظام التوجيه
اإللكرتوين ونظام املعدات/النظام القتايل
املتقدم Advanced Electronic Guidance
and Instrumentation System/Combat
System
وسيجري العمل عىل النموذج الخاص بأنابيب
األمواج املتحركة  TWTsالتي تصل طاقتها إىل
 10كيلو وات يف وصنع إنتاج الرشكة الذي يقع
عىل مساحة  160,000قدم مربع يف Rancho
 Cordovaبوالية كاليفورنيا األمريكية ،ومن
املتوقع أن ينتهي العمل بحلول شهر مارس
 .2025ويتضمن العقد فرتة أساسية مدتها
خمس سنوات دون إضافة أي خيارات .وسيتم

تخصيص األموال الرأساملية السنوية العاملة
حسب صدور كل أمر رشاء عىل حده ،ولن
تنفد األرصدة بنهاية العام املايل الحايل .ومتت
االستعانة برشكة واحدة لتنفيذ هذا العقد
األحادي املصدر.
ومن الجدير بالذكر أن رشكة Teledyneتعترب
إحدى الرشكات املتخصصة يف تصنيع مجموعة
كبرية من التقنيات والتطبيقات الخاصة بأنابيب
األمواج املتنقلة التي ميكن استخدامها يف عدة
أسواق مختلفة .وميكن العثور عىل أنابيب
األمواج املتنقلة التي تنتجها رشكة Teledyne
مثبتة عىل منت عدد كبري من الطائرات الرئيسية
املعنية بالحرب اإللكرتونية وأجهزة الرادار
واالتصاالت لدى الواليات املتحدة وحلفائها يف
جميع أنحاء العامل .كام تضم خطوط إنتاجها
أنابيب األمواج املتنقلة املستخدمة يف عمليات
القياس  instrumentationواتصاالت األقامر
الصناعية والصواريخ والتطبيقات الصاروخية
الحساسة األخرى.

“المجموعة
البحرية” تعين
مديرا تنفيذيا
جديدا

قام مجلس مدراء “املجموعة البحرية”
الفرنسية مؤخرا بتعيني بيري إيريك
بومليت رئيسا ملجلس إدارة املجموعة
ومنحه صالحيات املدير التنفيذي الرئييس.
وقد جرى تغيري أعضاء مجلس اإلدارة
بصورة جزئية بعد أن انتهت مدت عدد
كبري من املديرين مؤخرا ً.
وقال بومليت “يرشفني ويرسين أن
أعرب عن بالغ سعاديت واعتزازي بخدمة
“املجموعة البحرية” التي ميتد عمرها إىل
 400عاما وتعترب من أكرث الرشكات العاملية
طموحا اليوم .ويأيت تقلدي لهذا املنصب
يف ظل األزمة العاملية بسبب فريوس
كورونا الذي يجتاح بالد العامل حاليا ،األمر
الذي يضاعف إحسايس باملسؤولية امللقاة
عىل عاتقي”.
وأضاف أنه “عىل أتم االستعداد لتسخري
طاقته وطاقة فريقه اإلداري املعاون
ملكافحة هذا الفريوس القاتل وحامية

صحة موظفي املجموعة البحرية
وعوائلهم .وطبقا لسلم األولويات هذا،
سنقوم بتنفيذ مهامنا األساسية حتى
ميكن عمالؤنا ورشكاؤنا بدورهم من
تنفيذ مهامها باملثل دفاعا عن مؤسساتنا
العسكرية .وتسعى املجموعة البحرية إىل
خدمة أسلحة البحرية عىل مستوى العامل،
ال سيام البحرية الفرنسية التي دامئا ما
تكشف عن معدنها األصيل يف مثل هذه
الظروف العصيبة .وإين لعىل ثقة تامة من
قدرة رشكتنا عىل مواجهة هذا التحدي
بفضل حرص موظفيها وتفانيهم وروحهم
القتالية العالية وتحقيق نتائج مميزة”.

14

العدد  580مايــو 2020

تقارير

برنامج االستحواذ على
مقاتلة الجيل القادم اليابانية
ً
زخما
يكتسب
لم تقم اليابان رسمياً
بعد
ُ
باختيار شريك لبرنامج مقاتلة
المستقبل  ،F-Xكما أفادت
بذلك مؤخراً وكالة االستحواذ
والتكنولوجيا واللوجستيات
( )ATLAالتابعة لوزارة الدفاع.
وقد أكدت الوكالة أنها ستميض قدماً يف تصميم جديد
كلياً للنفاثة املقاتلة من الجيل القادم  .F-Xوكانت اليابان
قد قامت يف عام  2016بإماطة اللثام عن نظام عرض
لتكنولوجيا مقاتلة تجريبية من الجيل الخامس يسمى
( ”X-2 “Shinshinسابقاً  )ATD-Xالغرض منه أن يكون
أساساً لتصميم املقاتلة .F-X
أطلقت وزارة الدفاع اليابانية يف يناير املايض “الصورة
املفاهيمية” األوىل للمقاتلة  .F-Xوتنوي وزارة الدفاع أن
تنتج ما يصل إىل 100طائرة من طائرات التفوق الجوي
الجديدة من الجيل الخامس بحلول أواخر الثالثينيات من
القرن الحايل .وسوف تحل الطائرة الجديدة محل الطائرة
املقاتلة “ميتسوبييش
 ”X-2لدى قوة الدفاع الذاتي الجوية
اليابانية (سالح الجو).
ويعترب برنامج استحواذ مقاتلة الجيل القادم اليابانية
موضع تركيز قناة غري رسمية جديدة أقامها مركز أبحاث
يف واشنطن للمسؤولني اليابانيني واألمريكيني والربيطانيني
واألسرتاليني ملناقشة املتطلبات والتوقعات.
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من جانبه قال باتريك بوشان ،مدير مرشوع
حلفاء الواليات املتحدة التابع للمركز إن مركز
الدراسات االسرتاتيجية والدولية  CSISقد عقد
أول اجتامع له مع  30 – 25شخصاً ،حيث ضم
مسؤولني حكوميني ومديري أعامل تنفيذيني
ومراكز بحثية من جميع الدول األربع.
وحيث تم تنظيم املركز كمجموعة عمل

مبستوى “املسار )Track 1.5( ”1.5
باللغة الدبلوماسية ،فإنه ميثل أرضية مشرتكة
بني املحادثات الحكومية-الحكومية الرسمية
ودبلوماسية القنوات الخلفية.
كانت اليابان تبحث عن رشكاء دوليني للتعاون
عىل األرجح مع رشكة ميتسوبييش Mitsubishi
 )Heavy Industries (MHIومختلف املقاولني
من الباطن اليابانيني يف مرشوع الطائرة املقاتلة
 F-Xعىل مدى العامني املنرصمني .ولهذا الغرض
أصدرت وزارة الدفاع عددا ً من طلبات املعلومات
إىل صناع طائرات عامليني يف عا َم ْي  2018و .2019
وقد استجابت الرشكات  EADSو Lockheed
 Martinو  Boeingو Northrop Grumman
للطلب حسبام أفادت به التقارير.
قدمت رشكة تصنيع الطائرات األمريكية
 ،Lockheed Martinاملرشح الرئييس حسب
التقارير ،اقرتاحاً لتصميم طائرة مقاتلة تتميز
بالتفوق الجوي ،مزودة مبحركني ،تجمع بني
هيكل الطائرة  F-22واملجموعة اإللكرتونية
لطائرة  .F-35لكن وزارة املالية اليابانية تعترب
االقرتاح مكلفاً للغاية.
أعربت حكومة الواليات املتحدة عن رغبتها يف

مشاركة “كود” الحاسوب املستخدم لتشغيل
إلكرتونيات الطريان وأنظمة املهام من الجيل
الخامس  Lightning II F-35مع اليابان كجزء
من خطة  Lockheed Martinللمشاركة يف
تطوير الطائرات املقاتلة الجديدة.
إذا اختارت الحكومة اليابانية تصميم رشكة
لوكهيد مارتن ،فإن التقارير تفيد بأن الواليات
املتحدة مستعدة للسامح بدمج املكونات
اليابانية الصنع يف تصميم الطائرات املقاتلة ،مبا يف
ذلك نظام املهام واملحرك الجديدين،

حيث سيكونان مبثابة ميزة لصناعة الطريان
العسكرية اليابانية.
كذلك أبدت اليابان اهتام ًما مبرشوع طائرات
املستقبل املقاتلة Tempest Future Fighter
 ، Aircraftمن رشكة  ،BAE Systemsالذي
يهدف إىل تصميم ونرش طائرات الشبح املقاتلة
من الجيل السادس للقوات الجوية امللكية
( )RAFبحلول عام  .2035وستكون طائرات
املستقبل املقاتلة  Future Fighterقابلة للرتقية
برسعة وبتكلفة معقولة ،مع الحفاظ عىل
امليزة التشغيلية وحرية العمل يف بيئة مألى
بالتهديدات ،ورسيعة التطوير .يجب أن تكون
الواجهات املادية قوية وخفيفة الوزن ومتعددة
ومنتَجة بتكلفة معقولة .وسيتم تحقيق ذلك
من خالل الخربة يف تصنيع الطبقة املضافة،
وتكنولوجيا التجميع والربط ،و”القفل الهنديس”،
واملواد القابلة لإلخفاء عن الرؤية.
ستلعب تقنيات التصنيع املتطورة دورا ً مهامً يف
الحد من تكلفة إنتاج الوحدة للنظام ،وستكون
عامالً مساعدا ً رئيسياً عىل املرونة وقابلية الرتقية.
عىل سبيل املثال ،ميكن الحد من تكاليف الدعم

أثناء الخدمة باستخدام الروبوتات املعدّلة من
التصنيع إىل إعادة التزويد بالوقود ،وإعادة
التسلح ،ومالءمة األدوار واإلصالح.
ميكن للهياكل الخارجية والشاشات القابلة
لالرتداء والحوسبة أن توفر تعليامت وإرشادات
ومنشورات فنية تلقائية تسهم يف تقليل تكاليف
الدعم أثناء الخدمة ،من خالل املساعدة عىل
تحسني مرونة املوارد وتحسني جودة العمل
ورسعة أداء املهام .إن استخدام

الذكاء االصطناعي وتحليالت
البيانات يف ضامن سالمة املركبات
والبيانات املتعلقة باملهام من شأنه تحسني
إمكانية توافر الطائرات ،باإلضافة إىل زيادة
احتامالت نجاح املهام .وميكن تقليل تكاليف
التدريب بشكل كبري باستخدام قمرة القيادة
االفرتاضية ونظام تخطيط املهام االفرتايض نتيج ًة
النخفاض تكلفتها ومرونتها وإمكانية حمولتها
القصوى.
ستقوم  Tempestبنرش تقنية جديدة تسهم
يف تغيري اللعبة ،وتشتمل عىل مقصورة قيادة
افرتاضية تظهر يف شاشة الطيار املركبة عىل
الخوذة .وسيتم تزويد أسطول سالح الجو املليك
الربيطاين بها اعتبارا ً من عام  ،2035حيث تحل
محل قدرات طائرة .Typhoon
ترأس رشكة  BAE Systemsبرنامج Tempest
إىل جانب رشكاء املرشوع :مقاول الدفاع اإليطايل
 Leonardoمن أجل أجهزة االستشعار املتكاملة
وقدرات الحرب اإللكرتونية ،واتحاد الرشكات
األوروبية  MBDAألنظمة أسلحة الطائرات ،و
 UKs Rolls-Royceملحرك الطائرة.
من املتوقع أن تحدد اليابان “إطارا ً أولياً” يحدد
اسرتاتيجيتها للرشاكة ،عىل الصعيدين املحيل
والدويل ،وذلك بحلول ديسمرب .2020
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طائرة التدريب على المهام Predator
من  CAEتصنع التميز
أعلنت شركة  CAEمؤخراً أن شركة
General Atomics Aeronautical
 )Systems, Inc. (GA-ASIقامت بتركيب
نظام بريداتور للتدريب على المهام
 Trainer Predator Missionمن إنتاج
 CAEفي مركز االختبار والتدريب على
الطيران ( .)FTTCويقع المركز في
مجمع أعمال الطائرات بدون طيار
Grand Sky Unmanned Aircraft System
 )(UASبالقرب من مدينة جراند فوركس
بوالية داكوتا الشمالية في الواليات
المتحدة األمريكية.

سيتم استخدام نظام نظام بريداتور للتدريب عىل
املهام لتعزيز قدرات التدريب االصطناعي للطائرات
املسرية عن بعد ( )RPAالتي توفرها رشكة GA-
 ASIيف مركز االختبار والتدريب عىل الطريان
 .FTTCكام توفر رشكة  GA-ASIمجموعة تدريب
الطيار ومشغيل أنظمة االستشعار يف مركز االختبار
 FTTCملشغيل مجموعة أنظمة الطائرات املسرية
من إنتاج الرشكة.
من جانبه قال تود بروبرت ،رئيس املجموعة لشؤون
الدفاع واألمن يف رشكة “ :CAEيوفر نظام بريداتور
للتدريب عىل املهام مستو ًى غري مسبوق من الدقة
والقدرة عىل استخدام التدريب القائم عىل املحاكاة
لطياري الطائرات املسرية عن بعد ومشغيل أجهزة
االستشعار .كام أن إضافة نظام تدريب بريداتور
للمهام يف مركز تدريب  GA-ASIيف شامل داكوتا
يوسع تعاوننا التدريبي ،وسوف تساعد GA-ASI
عىل إضافة املزيد من التدريب االصطناعي إىل
املنهج املستخدم يف تدريب أطقم الطائرات وكذلك
مدربيهم”.
يقوم نظام تدريب بريداتور يف مركز االختبار
والتدريب عىل الطريان  FTTCمبحاكاة محطة
التحكم األرضية يف املبنى  30لرشكة  GA-ASIمن

أجل الطائرة بدون طيار  ،MQ-9 RPAوسيتم
استخدامه لتقديم املؤهالت األولية والتدريب عىل
أنظمة استشعار الطائرات ،باإلضافة إىل التدريب
عىل املهام .وميكن ألطقم الطائرات إجراء كل أنشطة
التدريب عىل جهاز املحاكاة دون الحاجة إىل مزيد
من التدريب عىل الطائرة الفعلية .وستقوم رشكة
 ،CAEيف وقت الحق من هذا العام ،كام تفيد
التقارير ،بتسليم نظام تدريب بريداتور ثانٍ إىل
مرفق عمليات الطريان  Grey Butteيف رشكة GA-
 ASIبالقرب من باملديل بوالية كاليفورنيا.
نظام التدريب العاملي املفضل
يشبه نظام تدريب بريداتور عىل املهام الذي يتم
تشغيله اآلن يف مركز التدريب  FTTCالتابع لـ
 GA-ASIنظام بريداتور األول عىل املهام والذي
تم تطويره بشكل مشرتك من قبل  CAEو GA-
 ASIلصالح القوات الجوية اإليطالية ،والذي ميكن
أن يقدم تدريباً عىل “زمن الرحلة صفر” بنا ًء عىل
محاكاة عالية الدقة لكل من منوذج الرحلة وأنظمة
االستشعار.
أجرت رشكة  CAEاختبار الطريان وجمع البيانات
اعتامدا ً عىل طائرة بريداتور اإليطالية الفعلية.
وميكّن نظام بريداتيور للتدريب عىل املهام ،العايل

الدقة ،الطيارين ومشغيل أجهزة االستشعار من
االنتقال الرسيع إىل عمليات الطريان دون تدريب
إضايف عىل الطائرة الفعلية.
عالوة عىل ذلك ،تعمل رشكة  CAEعىل تطوير نظام
تدريب اصطناعي شامل لنظام الطائرة املسرية عن
بعد ( )RPASيف اململكة املتحدة؛ وهو عبارة عن
نسخة خاصة باململكة املتحدة من الطائرة املسرية
عن بعد  MQ-9B SkyGuardian RPASاملعتمدة
من رشكة  ،GA-ASIوالتي ميكن أن تلبي متطلبات
التصديق األكرث رصامة لسلطات الطريان.
وتعترب رشكة  CAEأيضاَ املقاول الرئييس املسؤول
عن تنفيذ جميع عمليات التحويل والتعديل للطائرة
املسرية عن بعد  ،RPAوتوفري التدريب عىل املهام
لعمالئها يف الرشق األوسط .وقد قامت الرشكة
بتطوير املناهج الدراسية واملناهج الخاصة بـنظام
التدريب RQ-1E Predator Medium Altitude
 Long-Endurance (MALE) RPAونظام
التدريب الذي يتم عىل األرض ،ويتضمن أنظمة
تدريب من خالل الحاسوب وأنظمة التدريب
عىل املهام  RQ-1Eعالية الدقة .ويقدم مدربو
رشكة  CAEأيضاً التدريب يف فصول دراسية ،وعىل
الطريان املبارش ،وأنظمة التدريب باملحاكاة.
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شركة  Lockheed Martinتنتخب رئيس
مجلس إدارة ومديرا تنفيذيا جديدا
أعلن مجلس إدارة شركة Lockheed
 Martinمؤخرا انتخاب جيمس دي.
تيكلت تنتخب رئيسا لمجلس اإلدارة
ومديرا تنفيذيا جديدا للشركة اعتبارا
من  15يونيو القادم ليخلف مارلين إيه.
هيوسن التي شغلت منصب رئيس
مجلس اإلدارة منذ عام  2014ورئيسا
لمجلس اإلدارة ومديرا تنفيذيا منذ عام
 .2013وستصبح هيوسن رئيس مجلس
اإلدارة التنفيذي اعتبارا من  15يونيو
أيضا إذا أعاد المساهمون انتخابها
خالل االجتماع السنوي القادم.

وقالت هيوسن إمها “تدرك أن الوقت قد حان
إلحداث تغيري يف قيادة رشكة لوكهيد مارتن التي
تتمتع بوضع قوي حسبام أشارت نتائجنا املالية يف
العام املايض ولديها سجال قياسا من طلبات الرشاء
التجارية املرتاكمة .لدينا مستقبل باهر ينتظرنا”.
وأضافت أن “جيم سيقود الرشكة ،بوصفه املدير
التنفيذي القادم للرشكة ،إىل األمام خالل املرحلة
التالية من النمو وتعظيم القيمة”.
وسيستمر تيكلت يف عضويته داخل مجلس
إدارة الرشكة التي التحق بها يف عام  ،2018حيث
سبق له أن توىل منصب رئيس مجلس اإلدارة
واملدير التنفيذي لرشكة American Tower
 Corporationمنذ عام  2004واملدير التنفيذي
للرشكة منذ عام  .2003وقاد تيكلت عملية تطوير
الرشكة من كونها رشكة أمريكية تجارية يف املقام
األول إىل العبة رئيسية يف مجال صناعة الطائرات
وصاحبة أرصدة وعمليات ضخمة يف  19دولة عىل
مستوى العامل.
وقل االلتحاق برشكة American Tower
 Corporationشغل تيكلت منصب رئيس مجلس

إدارة رشكة ،Honeywell Aerospace Services
وهي إحدى الرشكات التابعة لرشكة Honeywell
 .Internationalوقبل ذلك شغل منصب نائب
رئيس مجلس اإلدارة لخدمات املحركات برشكة
 Pratt & Whitneyالتي تتبع رشكة United
تتواجد رشكة  Lockheed Martinيف
منطقة الرشق األوسط منذ أكرث من  50عاما،
وأقامت رشاكة اسرتاتيجية مع دولة اإلمارات
بهدف تعزيز أمن اإلمارات ورفاهيتها عرب
برامج الدفاع والتكنولوجيا املتقدمة ونقل
املعرفة .وترشف الرشكة بالتعاون مع
دولة اإلمارات يف مجال الربامج الدفاعية
الرئيسية واملبادرات والخطط املحلية
مثل املركز العسكري املتقدم للصيانة
واإلصالح والعمرة (أمروك) يف أبوظبي
ومركز االبتكار والحلول األمنية ( )CISSيف
“مدينة مصدر”.

 .Technologies Corporationكام شغل تيكلت
أيضا قبل ذلك منصب مستشار برشكة McKinsey
 & Companyاملتخصصة يف مجال اسرتاتيجيات
وعمليات االتصاالت والفضاء الجوي.
وقد استهل تيكلت مستقبله الوظيفي كضابط
وطيار بسالح الجو األمرييك وقام بعدة عمليات
أثناء حرب الخليج .ويحمل تيكلت درجة املاجستري
يف الشؤون العامة من جامعة برينستون حيث
حصل عىل درجة الزمالة من كلية وودرو ويلسون،
وهو أحد الخريجني املتفوقني يف أكادميية سالح
الجو األمرييك حيث حصل عىل شهادتني يف الهندسة
والعالقات الدولية.
وأعرب تيكلت عن “ترشفه بخالفة واحدة من أنجح
املديرين التنفيذيني وأكرثهم احرتاما يف الواليات
املتحدة .وخالل عضويتي داخل مجلس إدارة رشكة
 Lockheed Martinمل أفاجأ مبحافظة الرشكة
عىل منوها كرشكة رائدة يف مجال الفضاء الجوي
والدفاع فحسب ،ولكني فوجئت أيضا مبا تتمتع به
مارلني وبقية موظفي الرشكة من االلتزام واإلخالص
والتفاين يف العمل يف خدمة عمالئهم”.
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البحرية األمريكية ُترسي على بوينغ
ً
عقـدا بقيمـة  1.5مليـار دوالر
Boeing
إلنتاج طائرات Poseidon
منحت البحرية األمريكية شركة  Boeingعقداً بقيمة  1.5مليار دوالر إلنتاج  18طائرة من طراز P-8A
 ،Poseidonويشمل العقد ثماني طائرات للبحرية األمريكية ،وست طائرات لسالح البحرية بجمهورية
كوريا ،وأربع طائرات للقوات الجوية الملكية النيوزيلندية.

استحوذت القوات البحرية لجمهورية كوريا
والقوات الجوية امللكية النيوزيلندية عىل الطائرة
من خالل عملية املبيعات العسكرية األجنبية،
وستحصل عىل نفس النوع من طائرة P-8A
 Poseidonالذي تم تصميمه وإنتاجه للبحرية
األمريكية .ومن املتوقع أن تبدأ القوات الجوية
امللكية النيوزيلندية باستقبال الطائرات يف عام
 ،2022بينام تبدأ البحرية الكورية الجنوبية يف
استقبال الطائرات يف عام .2023
تعترب  P-8طائرة دورية بحرية متعددة املهام،
بعيدة املدى ،وقادرة عىل القيام بعمليات بحرية
وساحلية واسعة النطاق .وهي النسخة العسكرية
من طائرة  Boeing 737من الجيل القادم ،حيث
تجمع بني األداء الفائق واملوثوقية ونظام املهام

املتطـور الذي يضمـن أقىص قـدر من التشغيل
املتبادل يف ساحة املعركة.
إن  P-8مجهزة بأسلحة بحرية ،وهيكلية حديثة
لنظام املهام املفتوحة ،ودعم شبه تجاري لخفض
التكاليف .وقد تم تعديل الطائرة لتضم مخزناً
للقنابل وأبراجاً لألسلحة .كام تضم محطتني
لألسلحة يف كل جناح ،وميكن أن تحمل  129عوامة
إنقاذ .والطائرة مجهزة أيضاً بنظام تزود بالوقود
أثناء الطريان.
وطائرة  P-8A Poseidonمجهزة أيضاً مبستشعرات
وأنظمة مهام متقدمة ،تشمل رادارا ً متعدد املهام
من أحدث طراز ،وكامريات عالية الوضوح ،ونظاماً
صوتياً يتميز بأربعة أضعاف قدرة املعالجة يف
طائرات .AP-3C Orion

طائرة دورية بحرية متعددة
المهام
ُصنعت طائرة  P-8Aتحديدا ً كطائرة عسكرية،
وتحوي عىل مخزن أسلحة ،ونقاط صلبة تحت
الجناح وتحت جسم الطائرة لألسلحة ،مع زيادة
يف التعزيز للعمليات ذات االرتفاعات املنخفضة
(حتى  200قدم) واالنعطافات عالية الزاوية.
وتضم ،عالوة عىل ذلك ،نظام اتصاالت واسع
النطاق؛ يشمل أجهزة الالسليك ووصالت البيانات
التي تشمل ترددات  VHFو  UHFو  HFو
.SATCOM
تسمح سعة الوقود الداخلية التي تبلغ  34طناً
تقريباً لطائرة  P-8Aبإجراء مهام يف الحرب
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املضادة للغواصات عىل ارتفاعات منخفضة،
وملسافة تزيد عن  2000كيلومرت من القاعدة،
وستكون الطائرة متوافقة مع نظام التزود بالوقود
جوا ً بواسطة طائرات .KC-30A MRTT
يتميز نظام املهام الشامل  P-8Aبرادار من نوع
 APY-10مع وضعيات لرسم خرائط عالية الدقة،
ونظام استشعار صويت ،مبا يف ذلك عوامات اإلنقاذ
الصوتية السالبة واملتعددة ،وبرج كهرو-برصي،
ويعمل باألشعة تحت الحمراء ،وتدابري الدعم
اإللكرتوين ( .)ESMكام ميكن أن توفر إمكانية
بحث وتتبع شاملني ،بينام يتضمن نظام
أسلحة الطائرة طوربيدات لرضب أهداف
تحت سطح املاء.
تتفوق طائرة بوينج Boeing P-8
يف الحرب

ضد الغواصات ،والحرب املضادة لسفن السطح،
واالستخبارات واملراقبة واالستطالع ،والبحث
واإلنقاذ .وميكنها أن تطري الرتفاعات أعىل (حتى
 41000قدم) وأن تصل إىل مناطق القتال بشكل
أرسع ( 490عقدة) .كام تسهم أوقات االنتقال
األقرص يف اختصار حجم منطقة االحتامل عند
البحث عن الغواصات أو السفن السطحية أو
الناجني من البحث واإلنقاذ .وقد تم تصميم طائرة
 P-8أيضاً لتنفيذ مهام عىل ارتفاعات منخفضة،
حيث برهنت بالفعل عىل قدراتها يف دعم املهام
اإلنسانية ومهام البحث واإلنقاذ.
يوجد نوعان مختلفان من طائرة P-8
أثبتتاكفاءتهام عاملياً هام ، P-8I :لدى البحرية
الهندية ،و  ،P-8A Poseidonالتي تستخدمها
البحرية األمريكية والقوات الجوية امللكية
األسرتالية ،كام اختارت اململكة املتحدة والرنويج

طائرة  P-8Aكطائرة دوريات بحرية مستقبلية
لهام .وتتوقع اململكة املتحدة قدرة تشغيلية
لها بحلول عام ،2024
كــا ملـــــة
تُعرف هذه الطائرة باسم
حيث
Poseidon MRA Mk1
لدى القوات الجوية امللكية
الربيطانية (.)RAF
الجاهزية التشغيلية
عالوة عىل ذلك  ،تضمن طائرة
 P-8أقىص قدر من التشغيل
البيني املشرتك يف ساحة املعركة
املستقبلية ،وقد تم تصميمها عىل
مدى  25عاماً  25000 /ساعة يف
أقىس أنظمة الطريان البحري ،مبا يف
ذلك العمليات الواسعة النطاق يف
بيئات جليدية.

توفر رشكة
 Boeingحلول االستدامة لدعم قدرات ،P-8
وذلك من خالل االستفادة من أنظمة دعم

اللوجستيات والصيانة والتدريب يف جميع أنحاء
العامل .وقد صممت  P-8لتوفري مستويات عالية
من توافر األسطول مع تقليل تكلفة دورة الحياة،
وتستفيد إمكانات الدعم من حلول الربامج
التجارية؛ مبا يف ذلك سلسلة التوريد ،والدعم
العاملي ،والخدمات امليدانية ،ونرشات البيانات
التقنية ،وقطع الغيار واإلصالحات ،والتعديالت
والتحديثات ،لتوفري حلول مخصصة حسب
الطلب.
تسهم حلول دعم طائرة  P-8يف خفض تكاليف
الربامج ومخاطر التوافر لتسهيل االستعداد
التشغييل لألسطول من خالل االستفادة من
البنية التحتية الحالية لسلسلة اإلمداد التجارية
لرشكة  Boeingوالصيانة واإلصالح وعالقات
خدمة العمرة واإلصالح .كذلك تؤدي فرق الدعم
املشرتكة إىل تحسني الجاهزية من خالل حل
املشكالت الرسيع وتحسني املوثوقية.
تسهم خربة رشكة
 Boeingيف مجال دعم
مشتقات الطائرات وإدارة األسطول التجاري

يف ضامن مزيد من توافر
الخدمة للعمالء بتكاليف تشغيل أقل ،مع توافر
االستفادة من تكامل قدرات الرشكة التجارية
والدفاعية يف مجال الفضاء.
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االبتكار.التميز.
الهندسة.
ّ
في إطار جهود شركة إيرث الرامية لتوفير المتطلبات
الدفاعية التكتيكية المتغيرة باستمرار ،وتلبية الحاجة
إلى حلول تكنولوجية عالية األداء ،تمتاز بالموثوقية
والجاهزية ألداء المهام ،تحرص إيرث على تزويد
القوات المسلحة والجهات األمنية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة بأحدث ما توصلت إليه نتائج األبحاث
والتطوير ،والهندسة ،والتكامل التكنولوجي،
والتصنيع وإدارة المشاريع.

وتتعاون الرشكة مع صانعي املعدات األصلية عىل
املستوى العاملي ،ملساعدتها يف تطوير حلول متكاملة
للتحديات التكنولوجية والهندسية التي تواجه
املستخدم النهايئ ،بهدف تعزيز كفاءة العمليات
الحربية ،الجوية والبحرية والربية.
املنصات واألنظمة يف (ايدج)؛
وتتبع رشكة إيرث قطا َع ّ
مجموعة التكنولوجيا املتقدمة يف قطاع الدفاع وغريه
من املجاالت ،وأسهمت قدرات إيرث الداخلية يف
االبتكار والهندسة ،بتطوير أنظمة مختلفة مكنت
الرشكة من تصميم خرباتها الفنية والتخصصية بصورة
تتيح لها تحديد األنظمة األكرث مالءمة لدعم مهام
العمالء .وباالستفادة من التكنولوجيا املتقدمة ،مثل
التكامل ،وقدرات التحكم الذايت للمركبات املسرية،
وضعت إيرث خربتها املمتدة لعقد من الزمن يف
األنظمة الدفاعية ،بدءا ً من التصوير والبرصيات
والليزر ،ووصوالً إىل الروبوتات وعلم املواد وهندسة
األنظمة.
ويف هذا السياق ،تع ّد الدراجة املائية املسرية
واملعدّلة جزءا ً أساسياً من أنظمة التسليح البحرية يف
إيرث ،وتتميز الدراجة املائية بحجمها الصغري ،وتعدد
استخداماتها ،مبا يجعلها مثالية ملراقبة السواحل،
وعمليات اإلنقاذ املائية املعقدة أو النقل ،إىل جانب
مهامها البحرية األخرى .ويتيح نظام الدراجة املائية
إمكانية الح ّد من املخاطر التي يتعرض لها األفراد
خالل العمليات يف هذا املجال ،باالعتامد عىل مزايا
تحديد املوقع الجغرايف ،والتحكم عن بُعد ،واملالحة
بنا ًء عىل اإلحداثيات.
وإىل جانب مواصفاتها العالية التي تجعل منها
بديالً رسيعاً منخفض التكلفة بدالً من استخدام

السفن الساحلية ،تم
تزويـد الدراجــة املائيـة
مبــيزة تشغـيل السليك،
ومنظــومـــــة تحكـــم،
باإلضافة إىل نظام تسليح
يتم التحكم به عن بُعد،
ألداء املهام التي تتطلب
مواجهات مسلحة .ومع
تعزيزهـا بقدرة اتصال
واسعــة النطــاق يصل
مداهـــا إىل  12كلــم،

يتميز نظام حاويات التحكم عن ُبعد بمرونته
العالية ومالءمته للعمليات متعددة األغراض،
واستخداماته في مهام الحماية
ورسعة قصوى تصل إىل  65كيلومرتا ً يف الساعة،
وقدرة تشغيل تصل إىل  8ساعات ،تستطيع الدراجة
املائية املسيرّ ة كشف التهديدات برسعة ،مبا يتيح أمام
إيرث مجاالً للمساهمة يف متكني مستقبل آمن.
وباملثل ،تم تحسني نظام حاويات مسلحة ذات
التحكم عن بُعد من رشكة إيرث ،بهدف الكشف
عن التهديدات املحتملة وتتبعها ،والتغلب عليها
بصورة فورية .ويشكل هذا النظام جزءا ً أساسياً
من مجموعة منتجات الرشكة ،حيث تم تصميمه
لحامية املنشآت ،والبنية التحتية العسكرية واملدنية،
مع إمكانية نرشه يف بيئات التشغيل القاسية،
للتمكني من جمع املعلومات اإلجرائية والعملياتية

الدقيقة و متريرها للوحدات التكتيكية أو غرف
القيادة والسيطرة إلتخاذ اإلجراءات الالزمة ،ونقل
التسجيالت الصوتية واملرئية ،والبيانات الجغرافية،
لدعم اإلستجابة الفورية.
ويتميز نظام حاويات التحكم عن بُعد مبرونته العالية
ومالءمته للعمليات متعددة األغراض ،واستخداماته
يف مهام الحامية و الذي يتيح خيارات التسليح التي
تتنوع مابني أسلحة خفيفة أو متوسطة موجهة أو
غري موجهة  ،.ويتميز بسارية وأبواب أوتوماتيكية
الفتح واألغالق ،واشتامله عىل واجهة مدعمة
باأللياف البرصية ،ومتيزه بنطاق اتصال السليك واسع
يصل مداه إىل  6كم.
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يؤمن سونار
األعماق depth sonar
المعروف باسم  ULISSESالمكون من  64عوامة صوتية
 acoustic buoysمزيدا من القدرة والوظائف االستاتيكية المتعددة ،وهو
النظام الصوتي الجديد الذي طورته شركة  Leonardoالذي جرى تحسينه
بحيث يتمشى مع أي نوع من اآلليات المأهولة وغير المأهولة أو
الطائرات الثابتة أو المتحركة بفضل صغر حجمه وخفة وزنه.

ويف نهاية عام  2019جرى إخضاع سونار األعامق
 ULISSESالختبار بحري مهم ،وجاءت النتائج
ممتازة .وقد جرى قبالة السواحل اإليطالية أول
اختبار للنظام الصويت الجديد  ULISSESلرصد
الغواصات ،وكانت النتيجة املدهشة هي أن هذا
النظام أصبح جاهزا للبدء يف تصنيعه اعتبارا من
العام الجاري عقب حملة تسويق محلية ودولية.
وقد أثبت النظام الصويت الجديد  ULISSESجدارته
وأداءه الفائق وقدرته عىل العمل املتواصل وبدرجة
عالية من الوضوح وتقديم معلومات دقيقة حول
الغواصات التي ميكن أن تكون معادية.
وجرى تشغيل النظام الصويت الجديد ULISSES
يف بيئة عمل واقعية ،وقامت إحدى السفن بوضع
العوامات الصوتية يف البحر ،ونجح النظام برسعة
ودقة يف تحديد الغواصات املستهدفة.

يؤمن النظام الجديد
قدرات جديدة تساهم في
تخفيف األعباء الصوتية
عن كاهل مسؤولي
التشغيل مثل الوظائف
االستاتيكية المتعددة
التي تسمح لوحدة
التجهيز المركزية Cpu
بالحصول على المعلومات

وجرى اختبار ثان الختبار اإلمكانيات والقدرات
باستخدام سونار األعامق املعروف باسم
 HELRASبهدف إطالة مدى رصد الغواصات
املستهدفة .وكانت النتيجة النهائية هي نجاح
النظام  ULISSESيف استكامل مرحلة التطوير
وأصبح جاهزا لدخول مرحلة اإلنتاج ،فيام بدأت
مرحلة التسويق عىل املستويني املحيل والعاملي.
ويؤمن النظام الجديد قدرات جديدة تساهم
يف تخفيف األعباء الصوتية عن كاهل مسؤويل
التشغيل مثل الوظائف االستاتيكية املتعددة التي
تسمح لوحدة التجهيز املركزية  Cpuبالحصول عىل
املعلومات من العوامات الصوتية املتعددة وعرض
صورة مفصلة عن بيئة الغواصة مثل الغواصات
التي ميكن أن تكون معادية.
وتأيت خفة الوزن وصغر الحجم ليجعال من النظام
الصويت  ULISSESالنظام الوحيد يف األسواق الذي
ميكن تركيبه أيضا عىل املنصات البحرية املسرية
الصغرية مثل الطائرة املروحية  AWHEROالتي
أنتجتها رشكة  ULISSESأو جهاز توزيع العوامة
الصوتية الجديدة التي أنتجتها رشكة .Ultra
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 Raytheonو وكالة الدفاع الصاروخي األمريكية
ً
تاريخيا بقيمة  2,1مليار دوالر
توقعان عقدا
من المقرر أن تقوم شركة
 Raytheonبإنتاج وتسليم
الصاروخ االعتراضي ®SM-3
 Block IBبموجب عقد متعدد
السنوات بقيمة  2,1مليار
دوالر موقع مع وكالة الدفاع
الصاروخي األمريكية ،وهو
أول عقد متعدد السنوات
يتعلق ببرنامج الصاروخ SM-3
ويغطي األعوام المالية
.2019-2023

ويعترب الصاروخ  SM-3الصاروخ الباليستي
االعرتايض الوحيد الذي ميكن إطالقه من البحر أو
من عىل ظهر اليابسة .وينترش هذا الصاروخ يف
جميع أنحاء العامل ونجح يف تحقيق أكرث من 30
عملية اعرتاض ضد الصواريخ الباليستية خارج
الغالف الجوي.
الصاروخ  :SM-3من على ظهر
اليابسة أو من البحر
يعترب الصاروخ االعرتايض  ®SM-3صاروخا دفاعيا
تستخدمه البحرية األمريكية يف تدمري الصواريخ
الباليستية القصرية إىل متوسطة املدى .ويستخدم
الصاروخ االعرتايض القوة املحضة بدال من الرأس
الحريب املتفجر لتدمري الهدف .وتقم “قوته الفتاكة”
بإصابة الهدف بقوة تعادا مركبة زنة  10أطنان تسري
برسعة  600ميال يف الساعة ،ويُعرف هذا األسلوب
ب “اإلصابة بغرض التدمري” ،وهو يشبه اعرتاض
رصاصة برصاصة أخرى.
ويعترب الصاروخ االعرتايض  ®SM-3صاروخا مهام
داخل منظومة النهج التكيفي التدريجي Phased
 Adaptive Approachللصواريخ الدفاعية يف
أوربا ،ويتم حمل الصاروخ االعرتايض مبعرفة سفن
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البحرية األمريكية املنترشة قبالة السواحل األوربية،
الصاروخ االعتراضي SM-3
وأصبح قيد التشغيل اليوم داخل أحد املواقع الربية
Block IB
املوجودة يف رومانيا ،وهو األمر الذي سيساهم يف
تعزيز منظومة األمن األوريب .وميكن إطالق الصاروخ يواصل الصاروخ االعرتايض SM-3 Block IB
تفوقه ،سواء يف البحر أو عىل اليابسة ،خالل
االعرتايض  SM-3من عىل اليابسة أو من البحر.
ويتمتع الصاروخ االعرتايض  SM-3مبرونة كبرية االختبارات .ويف عام  2014متت عملية نسخة
تسمح باستخدامه من عىل اليابسة أو من البحر ،الصاروخ  Block IBبنجاح ألول مرة من داخل
وهي ميزة مهمة بالنسبة للدول التي لديها أحد مواقع االختبار عىل شاطئ بحر إيجه يف
أسلحة بحرية ال متتلك منظومة الدفاع الصاروخي هاواي .ويف مرحلة الحقة من العام نفسه ،نجح
الباليستي لحامية مساحات شاسعة من اليابسة .الصاروخ يف تدمري هدفه وهو عبارة عن صاروخ
وغالبا ما يًشار إىل هذا النوع من الدفاع ب “الدفاع باليستي قصري املدى أثناء تدريبات الدفاع الجوي
اإلقليمي” .ويستطيع الصاروخ االعرتايض SM-3
تغطية مساحات كبرية بأسلحة قليلة ،وذلك عند
الصاروخ  SM-3نجح في تحقيق أكثر من  30عملية
مقارنته ببقية منظومة الدفاع الصاروخي األخرى
“من املستوى الثاين”.
اعتراض ضد الصواريخ الباليستية خارج الغالف الجوي
وقد نجح الربنامج يف تحقيق أكرث من  30عملية
اعرتاض يف الفضاء وأكرث من  400عملية اعرتاض
داخل سالحي البحرية يف كل من الواليات املتحدة
واليابان.
وقد دخلت كل من رشكة Raytheon
 Technologiesورشكة Mitsubishi Heavy
 Industriesاليابانية يف رشاكة قوية إلنتاج نسخة
من الجيل التايل من الصاروخ  IIAاملجهز مبحرك
صاروخي جديد من أجل مضاعفة مدى الصواريخ
االعرتاضية السابقة .ويتميز الصاروخ الجديد مبيزتني
جديدتني هام ،محركات صاروخية أكرب حجام
لتمكني الصاروخ من الدفاع عن مساحات أكرب ضد
تهديدات الصواريخ الباليستية والصواريخ الفتاكة
 Kill .Vehicleكام يتمتع الصاروخ الجديد ب “آلة
فتاكة” أكرب حجام بدال من الرأس الحريب .ويعتمد
الصاروخ الجديد عىل االرتطام املبارش بالصاروخ
املعادي وتدمريه.
وعند دخول موقع الصاروخ االعرتايض  SM-3التايل
املنصوب عىل األرض مرحلة التشغيل يف بولندا،
ساعتها سيمكن الدفاع عن كافة دول أوربا ضد
هجامت الصواريخ الباليستية.
ويف أواخر عام  2019نجحت رشكة  SM-3يف
الفوز بعقد بقيمة مليار دوالر مبوجب عقد موقع
مع وكالة الدفاع الصاروخي األمريكية إلنتاج 62
صاروخا اعرتاضيا من طراز  ،SM-3وينص العقد
عىل تدبري التمويل الالزم لعملية اإلنتاج خالل عامي
 2018و .2019

والصاروخي املعروفة بصعوبتها الشديدة يف
املحيط الهادئ.
ويضم الصاروخ االعرتايض  SM-3 Block IBجهاز
بحث معزز بلونني يعمل باألشعة تحت الحمراء
enhanced two-color infrared seeker
ودفة ومحرك محدثني ،حيثي يعتمد املحرك عىل
دفعات قصرية للدفع الدقيق short bursts of
 precision propulsionلتوجيه الصاروخ صوب
األهداف القادمة .وقد دخل الصاروخ مرحلة
التشغيل يف عام  ،2014وجرى نرشه عىل منت
القطع البحرية األمريكية ألول مرة.
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 Huntington Ingalls Industriesتفوز
بعقد بقيمة  1,50مليار دوالر لبناء
سفينة اإلنزال البرمائية LPD 31
أعلنت شركة  Huntington Ingalls Industriesمؤخرا أن شركة
 Ingalls Shipbuildingالتابعة لها حصلت على عقد محدد
السعر بقيمة  1,50مليار دوالر لتعديل العقد الذي سبق
ترسيته من قبل لتمويل عملية تصميم وبناء سفينة اإلنزال
البرمائية  LPD 31لتكون سفينة اإلنزال الخامسة عشر
من طراز  San Antonioوسفينة اإلنزال الثانية من طراز
 .Flight IIومن الجدير بالذكر أن سفن النقل البرمائية
هي عبارة عن بوارج قادرة على حمل ونقل
وإنزال عناصر قوات اإلنزال ألداء مجموعة
كبيرة من مهام الحرب الطارئة.
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وقال براين كوسياس ،رئيس مجلس إدارة رشكة
 ،Ingalls Shipbuildingإن “بناء سفينة اإلنزال
الربمائية الخامسة عرش سيمكن مهنديس الرشكة
من مواصلة خط اإلنتاج الساخن للبوارج الربمائية
العظيمة لخدمة سالحي البحرية واملارينز
(مشاة البحرية) .وكلنا نشعر بالفخر ببناء

هذه املنصات البحرية العمالقة،
وسنواصل جهودنا الرامية إىل بناء وتسليم
منصات بحرية قليلة التكلفة وقادرة عىل الصمود
والبقاء من أجل خدمة عمالئنا وبلدنا”.
وتشكل سفينة اإلنزال من طراز San Antonio

جزءا مهام من القوة الربمائية الهجومية لسالح
البحرية يف القرن الحادي والعرشين .ويبلغ طول
هذه السفينة  684قدما وعرضها  105أقدام،
وهي ت ُستخدم يف حمل ونقل قوات املارينز
وعتادها ومهامتها إىل الشاطئ هن طريق
استخدام وسادة هوائية أو إحدى طوافات اإلنزال
التقليدية ومركبات االقتحام الربمائية مع تعزيزها
بالطائرات املروحية أو الطائرات القادرة
عىل اإلقالع والهبوط عموديا مثل

الطائرة  .MV-22 Ospreyويقدم هذا النوع من
السفن الدعم الالزم لقوات املهام الجوية األرضية
التابعة لسالح املارينز Marine Air Ground
 Task Forceألداء مجموعة كبرية من العمليات
العسكرية ،بداء من تنفيذ املهام الربمائية
والطارئة لتنفيذ املراقبة البحرية واستعراض القوة
وانتهاء بتقديم املساعدات اإلنسانية وعمليات
اإلغاثة طوال النصف األول من القرن الحادي

والعرشين.
وتتكون قاعدة بائعي برنامج سفن اإلنزال
الربمائية  Flight IIالتي تنتجها رشكة Ingalls
 Shipbuildingمن أكرث من  600رشكة مصنعة
وموردة يف  39دولة ،من بينها  387رشكة صغرية.
ويعمل أكرث من  1,500رشكة لبناء السفن عىل
سفينة اإلنزال الربمائية الواحدة ،ونجحت الرشكة
يف تسليم  11سفينة من طراز San Antonio
إىل البحرية األمريكية ،وهناك ثالث سفن أخرى
تحت اإلنشاء.
وتعد رشكة Huntington Ingalls Industries
أكرب رشكة لصناعة السفن يف الواليات املتحدة
وأكرب رشكة موردة للخدمات االحرتافية لرشكائها
سواء لدى الدوائر الحكومية أو رشكات التصنيع.

ومنذ أكرث من قرن ،نجحت رشكتا HII’s
 Newport Newsو Ingalls Shipbuilding
يف واليتي فرجينيا ومسيسبي األمريكيتني يف بناء
عدد من طرازات السفن املختلفة أكرب مام أنتجته
أي رشكة أمريكية أخرى لبناء السفن .وتقدم
رشكة  HII’s Technical Solutionsالدعم الالزم
للمهام املتعلقة باألمن القومي يف جميع أنحاء
العامل عن طريق تزويدها باألنظمة غري املأهولة
واألنظمة العسكرية واالتحادية والخدمات
النووية والبيئية ودعم األساطيل .ويعمل لدى
رشكة  ،HIIالتي تتخذ من Newport News
بوالية فرجينيا مقرا لها ،أكرث من  42,000موظفا
سواء يف الداخل أم الخارج.
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تحليق أول طائرة A-29 Super Tucano

لدى القوات الجوية النيجيرية

أعلنت شركتا  Embraer Defense & Securityو )Sierra Nevada Corporation (SNCمؤخراً أن أول طائرة هجومية
خفيفة وقتالية واستطالعية من طراز  A-29 Super Tucanoمن أصل  12طائرة قد أتمت بنجاح رحلتها
االفتتاحية في مصنع اإلنتاج في جاكسونفيل ،بوالية فلوريدا ،في الواليات المتحدة األمريكية.

يجري العمل حالياً عىل إنتاج رسب كامل من
طائرات  A-29 Super Tucanoلصالح القوات
الجوية النيجريية بواسطة الرشكتني  SNCو
 Embraerيف مصنع جاكسونفيل ،عىل أن يتم
التسليم كام هو متوقع حسب الجدول املقرر يف
عام  .2021وسوف تبدأ طائرة  A-29للقوات الجوية
النيجريية عملية تعديل املهام واالختبارات النهائية
يف سنتينيال بكولورادو .وعقب االختبار النهايئ
وقبل التسليم سيتم تدريب طياري القوات الجوية
النيجريية عىل الطائرات.
من جانبه قال جاكسون شنايدر ،الرئيس واملدير
التنفيذي برشكة :Embraer Defense & Security

“ميثل هذا الحدث معلامً وإنجازا ً بارزا ً يف إنتاج هذه
الطائرات من طراز  A-29لصالح القوات الجوية
النيجريية ،حيث ينشط خط اإلنتاج يف جاكسونفيل،
وتتطلع رشكتا  Embraerو  SNCقُدُماً لرؤية خروج
هذه الطائرات من خط اإلنتاج يف الشهور القادمة”.
ومن جهته أضاف إد توبس ،نائب الرئيس ل ُنظم
وبرامج الطريان التكتييك ملجال أعامل االستخبارات
واملراقبة واالستطالع والطريان واألمن برشكة :SNC
“لقد حققت الطائرة بل تفوقت عىل املتطلبات،
المعيار الذهبي
ونحن سعداء جدا ً بنجاح رحلة الطريان ،وإن SNC
ورشيكنا  Embraerعىل يقني من أن هذه الطائرات من املعروف أن الطائرة ،A-29 Super Tucano
ستكون مبعث سعادة للقوات الجوية النيجريية” .التي أثبتت جدواها قتالياً ،متثل املعيار الذهبي

يف ديسمرب  ،2018تم منح  SNCو Embraer
 Defense & Securityعقدا ً إلنجاز وتسليم 12
طائرة هجومية خفيفة من طراز A-29 Super
 Tucanoإىل القوات الجوية النيجريية .وقد تضمن
عقد القوات الجوية النيجريية أجهزة التدريب
األرضية ،وأنظمة تخطيط املهام ،وأنظمة استخالص
معلومات املهام ،وقطع الغيار ،ومعدات الدعم
األريض ،ومعدات املهام البديلة.
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للطائرات املقاتلة الهجومية الخفيفة وطائرات
االستطالع يف جميع أنحاء العامل ،وهي مصممة
ومصنوعة لتنفيذ املهام يف يف نيجرييا.
وتعترب  A-29 Super Tucanoحالً موثوقاً وفعاالً
من حيث التكلفة للتدريب األسايس واملتقدم عىل
الطريان والقتال ،وعمليات الدعم الجوي القريب،
واالستخبارات ،واملراقبة ،واالستطالع (،)ISR
والحراسة املسلحة ،وسيناريوهات مكافحة التمرد
والحرب غري النظامية.
إن  A-29هي طائرة قوية ومتعددة االستخدامات،
وذات دفع توربيني ،ومعروفة بتصميمها املتني
والشديد التحمل ،مام يسمح لها بإجراء عمليات
التشغيل من مدارج غري محسنة ،ويف قواعد
التشغيل األمامية يف البيئات القاسية والتضاريس
الوعرة .إنها الطائرة الهجومية الخفيفة الوحيدة يف
العامل التي تحمل شهادة النوع العسكري للقوات
الجوية األمريكية.
تركز قمرة القيادة الوظيفية يف Super Tucano
عىل سهولة إنجاز املهام ،حيث تم تجهيز قمرة
القيادة املضغوطة واملكيفة هوائياً بالنظام املضاد
للجاذبية  ، Anti-Gونظام األكسجني ،OBOGS
وقمرة القيادة املدرعة وحجرة املحرك ،ومقود
الطيار  ،HOTASوجهازي حاسوب للمهام اإلضافية
(معالج املهام والعرض  ،)MDPونظام الطيار اآليل،
وشاشة العرض العلوية  HUDمع كامريا فيديو
ملونة لشاشة العرض العلوية ( ،)CHVCولوحة
التحكم األمامية ( )UFCPمع النسخ االحتياطي
عىل نظام  .CMFDوقد تم تصميم قمرة القيادة
خصيصاً لضامن سالمة الطيار وراحته يف
الرحالت الطويلة.
حل التدريب
تعترب طائرة  A-29من
أفضل حلول التدريب
املتقدمة الشاملة يف
السوق ،والتي تتميز
بعائد استثامري مفيد
من حيث تكاليف
تدريب الطيارين.
وتتشابه واجهة اآللة
الحديثة
البرشية
املتطورة ( )HMIمع

تم تصميم طائرة
 A-29للعمل من القواعد
الجوية األمامية
المتقدمة ،وهي
تتوافق مع المتطلبات
المدنية والعسكرية
األكثر صرامة لالستخدام
التشغيلي اآلمن
تلك املوجودة يف مقاتالت الجيل الرابع .وهي تتيح
إمكانية مامرسة التدريب بالذخائر الحية ،وحزمة
التدريب االصطناعية للتدريب االفرتايض ،ومحاكاة
رادار  ،APG-68 Classوالتدريب باستخدام
صواريخ محاكاة ( BVRخارج النطاق البرصي)
والتدريب عىل أنظمة محاكاة مثل ( RWRجهاز
االستقبال التحذيري).
تم تصميم طائرة  A-29للعمل من القواعد الجوية
األمامية املتقدمة ،وهي تتوافق مع املتطلبات
املدنية والعسكرية األكرث رصامة لالستخدام
التشغييل اآلمن والفعال من حيث التكلفة .يضاف
إىل ذلك ميزات مالمئة للدعم الجوي القريب مثل:

ارتفاع العمر االفرتايض للكالل ،ومعدات الهبوط
عىل املدارج شبه امل ُ َعدّة ،والزجاج األمامي املقاوم
لتأثري الطيور ،والحامية من التآكل لتحمل البيئات
الصعبة .كام تعترب وضعيات الهجوم الجوي-األريض
الدقيق مع تكوينات األسلحة املتعددة مثالية
لسيناريو القتال الدينامييك.
والطائرة مجهزة أيضاً بـ نظام  EO / IRاملصغر
لالستهداف الكهروضويئ لنظام التصوير الحراري،
وهو قادر عىل جمع الصور يف العمليات النهارية /
الليلية للتعرف عىل الهدف .وتم دمج محدِّد ومؤرش
الليزر املدمج مع نظام السالح لتحديد الهدف
والهجوم الدقيق .يزيد مكتشف الليزر املدمج
مع نظام السالح من دقة التصويب .كام يسمح
الجهاز الالسليك  V / UHFاملشفر بإجراء اتصاالت
آمنة وإرسال واستقبال املسارات  /نقاط الطريق
واألهداف.
تم تجهيز نظام توزيع مضادات التشويش للطائرة
 )A-29 (CMDSبجهازين للتشويش ،كل منهام
مزود بسعة  30خرطوشة .حيث يتميز نظام CMDS
بقابليتة للربمجة وفقًا للفلسفة والسيناريوهات
التشغيلية .وقد تم بالفعل اختيار الطائرة من قبل
 15سالحاً جوياً حول العامل لتقديم دعم جوي وثيق
وقدرات استطالع فعالة من حيث التكلفة.
تعترب Embraer Defense & Securityرشكة رائدة
يف مجال الطريان والدفاع يف أمريكا الالتينية .وعالوة
عىل الطائرة الهجومية الخفيفة وطائرة التدريب
املتطورة  A-29 Super Tucanoوطائرة النقل
العسكري متعددة املهام ،C-390 Millennium
توفر الرشكة مجموعة متكاملة من
الحلول والتطبيقات املتكاملة مثل:
مركز القيادة والسيطرة ()C4I
والرادارات ونظام االستخبارات
واملراقبة واالستطالع ISR
والفضاء .كام يشمل ذلك
أيضاً أنظمة متكاملة
للمعلومات واالتصاالت
الحدود
ومراقبة
والرصد ،باإلضافة إىل
مهام النقل للسلطات
واملهام الخاصة.
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تقارير

تعزيز التعاون بين شركة
ليوناردو Leonardo
ودولــة اإلمــارات
العـــربيــــــــــة
المـتــحـــدة
لطالما كانت شركة
ليوناردو  Leonardoللطيران
والدفاع واألمن شريكاً لدولة
اإلمارات العربية المتحدة ،وقد
استخدمت الدولة منتجاتها وخدماتها
عالية التقنية ،بما في ذلك أكثر من 100
طائرة مروحية وأنظمة بحرية وتطبيقات
اتصاالت آمنة وطائرات تدريب.

من جانبه قال دوميزانو بوسيك ،رئيس مكتب
رشكة ليوناردو يف أبو ظبي ،يف لقاء مع مجلة “درع
الوطن”“ :تعود جذور عالقاتنا إىل عقود مضت،
وقد تبني اليوم ،يف ظل هذه الجائحة العاملية ،أن
هذه العالقات ما زالت أقوى من أي وقت مىض.
وليوناردو ،كرشكة مقرها إيطاليا ،ممت ّنة لدولة
اإلمارات العربية املتحدة عىل إجراءاتها استجاب ًة
لحالة الطوارئ بسبب فريوس كورونا املستجد
 COVID-19يف إيطاليا .ونحن من جانبنا ،وبفضل
مكتبنا بدولة اإلمارات العربية املتحدة وفريق
محيل مؤلف من  24شخصاً ،تضمن ليوناردو الدعم
املستمر للعمالء املحليني”.
وقال بوسيك موضحاً“ :تحتفل ليوناردو مبناسبة
يوم توحيد القوات املسلحة الرابعة واألربعني
كمثال رائع عىل الوقوف معاً يف مواجهة التحديات
العاملية املتزايدة ،ولذلك فإن ليوناردو دوماً
عىل أهبة االستعداد للوقوف إىل جانب العمالء

والرشكاء”.
تعاون وثيق
قامت رشكة  Leonardo’s technologiesبتجهيز
دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ منتصف
السبعينيات ،حيث وفرت طائرة التدريب األسايس
 SF-260ومدفع البحرية  .OTO 76/62وقامت
الرشكة بتجهيز وتسليم أكرث من  20سفينة من
طراز  Ghannathaو  Baynunahو  Falaj 2ونوع
 ، Abu Dhabiوبتوفري أنظمة قتالية تعتمد عىل
أحدث أنظمة  CMS Athenaاملتطورة ،ورادار
 ،Kronos AESAوأجهزة استشعار متطورة،
ومدفعية بحرية مثبتة قتالياً .أما يف الجو ،فقد
مثلت طائرة التدريب النفاثة Aermacchi MB-
 339العمود الفقري ألنشطة التدريب لفرتة
طويلة ،وهي اآلن موجودة يف الخدمة مع فريق
الفرسان لالستعراضات الجوية ،حيث يقوم هذا

الفريق اليوم بتنفيذ واحد من أكرث العروض الجوية
إثارة لإلعجاب يف أي مكان يف العامل ،ويرجع الفضل
يف ذلك جزئياً إىل تدريبه وتعاونه مع فريق عرض
 Frecce Tricoloriالوطني اإليطايل ،الذي يقود
حالياً هذا النوع نفسه من الطائرات ،وسيبدأ قريباً
يف التحليق بطائرات .Leonardo M-345
ومتثل رشكة ليوناردو أيضاً يف اإلمارات العربية
املتحدة طائراتها املروحية ،والتي تستخدم عىل
نطاق واسع يف العمليات العسكرية والحكومية
والخدمات الطبية .كمت يتم استخدام الطائرات
املروحية التوأم املتوسطة  AW139وهي األكرث
مبيعاً يف الرشكة ضمن مجموعة واسعة من مهام
الخدمات واملرافق ،وتتمثل املهمة الرئيسية يف
البحث واإلنقاذ ( .)SARويتم استخدام مروحيات
ليوناردو  AgustaWestlandمنذ  25عاماً تقريباً،
حيث تتميز الرشكة بالريادة يف تشغيل املروحيات
يف اإلمارات العربية املتحدة ،مع ما يقرب من 20
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طائرة من طرازات مختلفة موجودة يف الخدمة.
وتشمل املروحيات املوجودة يف الخدمة طائرة
 AW109القدمية وطائرة  ،AW139والتي ميكن أن
تؤدي دورها حتى يف أصعب الظروف التشغيلية.
وقد تم يف السنوات القليلة املاضية إدخال طائرة
 AW189من النوع فوق الوسط ،والتي تتميز
بسعة ومدى كبريين .ويف أماكن أخرى يتم تشغيل
 AW109sو  AW139sمن قبل سلطات الرشطة
للقيام بأدوار إنفاذ القانون وخدمة الطوارئ
الطبية (.)EMS
كذلك تعد إلكرتونيات ليوناردو املحمولة جوا ً يف
صميم بعض القدرات األكرث تطورا ً يف دولة اإلمارات.
وتأيت طائرة اإلنذار املبكر واملراقبة املتعددة
املستشعرات واملتعددة األدوار GlobalEye
مجهز ًة برادار  Seasprayمن ليوناردو ،وهو رادار
صفيف نشط ممسوح إلكرتونياً ،يُعرف أيضً ا
باسم  ،E-Scanوميكنه إجراء املراقبة باستخدام
مجموعة متنوعة من الوضعيات املتقدمة ،مام
يعزز قدرة النظام األسايس عىل اكتشاف األهداف.
وتلبي ًة لتوقعات دولة اإلمارات العربية املتحدة
باستمرار ،تنظر ليوناردو يف املجاالت التي ميكن
فيها تكوين رشاكات محلية لتقديم حلول
مشرتكة .ويتم توفري الخدمات اللوجستية
للطائرات املروحية داخل الدولة من قبل رشكة
،AgustaWestland Aviation Services Ltd
وهو مرشوع مشرتك مع هيئة أبوظبي للطريان
املدين ،لضامن أعىل مستويات الفعالية التشغيلية
للمهام الحساسة .وستكون قادرة عىل تقديم
مجموعة من الخدمات الشاملة باإلضافة إىل قطع
غيار الطائرات املروحية وملحقاتها؛ مبا يف ذلك
إصالح املروحيات ومكوناتها وإجراء عمرة لها
وتعديلها حسب الطلب وتحديثها ورفع كفاءتها،
ويشمل ذلك جميع أنواع  Leonardoالرئيسية
املستخدمة داخل الدولة مبا يف ذلك AW109 ،
 AW139 ، AW169و .AW189
وقعت ليوناردو مذكرة تفاهم مع رشكة أبوظبي
لبناء السفن تهدف إىل تطوير مخترب تكامل
نظام اإلدارة القتالية ( )CMSقادر عىل اختبار
وصيانة وتطوير برنامج نظام إدارة القتال CMS
للرشكة .ويف الوقت نفسه ،وبنا ًء عىل مذكرة
تفاهم تم اإلعالن عنها يف معرض ديب للطريان
األخري ،ستتعاون ليوناردو  Leonardoواملجموعة

مثلت طائرة التدريب النفاثة Aermacchi MB-339

العمود الفقري ألنشطة التدريب لفترة طويلة،
وهي اآلن موجودة في الخدمة مع فريق الفرسان
لالستعراضات الجوية
الذهبية الدولية International Golden
 )Group (IGGيف أنشطة تطوير األعامل من
أجل األمن املادي واإللكرتوين ،ونظام القيادة
والسيطرة واالتصاالت والحواسيب واالستخبارات
وإدارة املعركة  ،C4Iواألنظمة البحرية ،والذخرية
املوجهة ،وطائرات الهدف بدون طيار ،drones

وأنظمة السيطرة عىل النريان.
تعمل رشكة ليوناردو أيضاً يف اإلمارات العربية
املتحدة عرب فرعها األمرييك ،Leonardo DRS
الذي يوفر أنظمة بحرية متكاملة إلدارة القتال
واإللكرتونيات األرضية وأنظمة السيطرة النارية
وأجهزة الالسليك العسكرية.
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ملف العدد

دور القادة في إدارة األزمات:
ً
نموذجا
اإلمارات
إعداد :هيئة التحرير

في مواجهة خطر تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيدـ )19برز نموذج القيادة في دولة االمارات من
خالل ما اتسمت به من سرعة استجابة وقرارات مدروسة وحرص على التمسك بالقيم والمبادىء االنسانية
والحضارية األصيلة رغم ما يشهده العالم من انحسار للقيم االنسانية في التعاطي مع هذه األزمة
المعقدة ،كما تجلت كفاءة القيادة وفاعلية دورها في وضوح الرؤية والوعي الشديد بأهمية دورها في
بناء إجماع طوعي وطني حول استراتيجيات التصدي لألزمة،
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كام برز بقوة التأثري االيجايب للتالحم والرتابط
بني القيادة والشعب ،واملخزون الكبري والرصيد
املرتاكم من الثقة الشعبية الجارفة ،الذي يتمتع
به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة ،لدى شعب االمارات ،الذي استقبل
بوعي ويقني كبري رسائل سموه منذ بداية األزمة،
فكانت كلامته مصدر الثقة األول الذي يبعث عىل
الشعور باألمان واالحساس بالهدوء واالرتياح بني
جميع سكان الدولة ،مواطنني ومقيمني.
عىل مر التاريخ ،تتجىل سامت القيادة الفريدة
يف أوقات األزمات ،وهكذا تكرر األمر يف
مواجهة دول العامل جميعها لجائحة تفيش
فريوس «كورونا» ،حيث اتفق الساسة والخرباء

واملتخصصني يف جميع أرجاء العامل عىل ان األزمة
متثل منعطفاً تاريخياً فارقاً سيعيد تشكيل النظام
العاملي ،ويؤثر تأثريا ً عميقاً يف هيكلية العالقات
الدولية يف مرحلة مابعد األزمة ،وقياساً عىل حجم
التأثريات السلبية التي مل تستنث أي دولة من دول
العامل ،يربز بوضوح دور القيادة الرشيدة يف دولة

تمتلك اإلمارات
رؤية عميقة وواعية
تدرك قيمة التماسك
وتظافر الجهود
والمساعي الدولية
في مواجهة أزمة
كورونا

االمارات يف إدارة األزمة ليس عىل الصعيد الوطني
فقط ،بل أيضاً يف تعزيز التعاون والتضامن العاملي
والسعي لتوحيد الجهود الدولية من أجل التصدي
لألزمة ،من خالل رؤية واعية تدرك قيمة التامسك
وتضافر الجهود يف مواجهة مثل هذه األزمات.

«كورونا» :تأثيرات استراتيجية
عالمية كبرى
الشك أن األزمة العاملية الناجمة عن جائحة
«كورونا» تعد أكرب من كونها أزمة صحية ملا لها
من تأثريات ممتدة وعميقة يف كافة القطاعات
واملجاالت ،حتى أن األزمة قد سيطرت عىل
أولويات اهتامم العامل ابتداء من شهر مارس
املايض وحتى اآلن ،وتراجعت أمامها كل األحداث
والقضايا واملوضوعات أياً كان حجمها وأولويتها،
حتى أن استحقاقات عاملية مهمة يف مجاالت
السياسة واالقتصاد والرياضة قد تاجلت بسبب
الخوف من الفريوس الخطري ،كام بات مصري
تكتالت دولية مثل االتحاد األورويب مثار شك

وتكهنات بسبب الرتدد والتباطؤ يف انقاذ بعض
دول االتحاد التي شهدت تفشياً واسعاً للفريوس
مثل أسبانيا وايطاليا ،بل كان تحول بعض دول
أوروبا إىل بؤر تفش للوباء مثار تساؤالت حول
العامل قياساً للتطور الذي تتمتع به هذه الدول
يف أنظمة الرعاية الصحية ،وتحول السؤال حول
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جدوى الكيان األورويب املوحد إىل أحد أهم
تساؤالت أزمة «كورونا» ومابعدها ،حيث برزت
االنقسامات بني دول أوروبا الشاملية والجنوبية
بشكل مل يكن معروفاً من قبل ،أضف إىل ذلك
أن األزمة قد وجهت رضبة مؤملة لفكرة العوملة
واالعتامد املتبادل بني الدول ،ومن أسباب هذه
التحوالت:
تحدثت بعض التقديرات عن امكانية تسبب
فريوس «كورونا» (كوفيد ـ )19يف وفاة نحو %1
من سكان العامل ،كام يحذر خرباء من احتاملية
وفاة مابني  750ألف إىل مليون أمرييك بسبب
الفريوس ،وهو عدد هائل يكاد مياثل عدد ضحايا
الحرب العاملية الثانية يف البالد ،كام سبق أن حذرت

ملف العدد

املســتشارة
األملانية انجيال
مريكل يف بدايات
األزمة من أن  %70من
سكان أملانيا -أي  58مليوناً-
ميكن أن يصابوا بالفريوس ،وهذه
االحتاملية كانت تعني وفاة أكرث من نصف
مليون أملاين جراء انتشار العدوى .ورغم الجدل
حول هذا التحذير من جانب بعض الساسة
الذين اعتربوه سبباً النتشار الذعر والقلق ،فإن
علامء األوبئة قد أيدوا هذه التقديرات مشريين
إىل أن اإلصابات قد تشمل ما بني  %40ـ %70
من سكان العامل ،أي مابني  3ـ  5مليار مصاب
بفريوس “كورونا”.
جاء وقف رحالت الطريان وحركة السفر
والتنقل والسياحة بني دول العامل ،وكذلك وقف
املهرجانات والغاء املؤمترات والتجمعات كافة
وحظر السفر بني الدول والقارات ليمثل حدثاً
عاملياً غري مسبوق ،بحيث يبدو من السابق ألوانه
رصد تأثرياته السلبية يف القطاعات االقتصادية
والتجارية كافة.

هــناك شـبه
اجامع عىل أن األزمة ستدفع
الجميع إىل إعادة التفكري يف مفاهيم تقليدية
ترتبط األمن القومي للدول ،وسيعاد البحث يف
كثري من املامرسات التي ترسخت يف السنوات
والعقود األخرية مثل انظمة “التعهيد” وغريها،
حيث بات االعتامد عىل توريد دول أخرى لسلع
حيوية وأدوية وغريها مثار شكوك لدى الدول
والشعوب.
دفعت األزمة الكثريين حول العامل إىل التشكك يف
فاعلية املنظامت االقليمية والدولية  ،حيث ارتفع
شعار “انقذ نفسك بنفسك” ومل تتحرك التكتالت
االقليمية والدولية كجسد واحد يف مواجهة أزمة
تتبدل مفاعيلها وآثارها بحسب مقدرات كل
دولة .فبعد إجراءات اإلغالق العام التي نفذتها
معظم الدول األوروبية ،وتعليق مفهوم الحدود
املفتوحة ،حالت الحواجز دون انتقال املواد
الطبية إىل الدول التي تحتاجها أكرث مثل إيطاليا
وإسبانيا ،وهذا ما أدى إىل حال من االستياء
وموجة انتقادات كبرية حتى أن رئيسة املفوضية
األوروبية ،أورسوال فون دير الين ،قد بادرت
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حروب القرن الحادي
والعشرين لن تكسب بالقوة
العسكرية بل هناك حاجة
ملحة للقوة والمنعة
الصحية

باالعتذار من إيطاليا عىل تأخر
رد فعل االتحاد بشأن تفيش وباء كوفيد -19وذلك
يف رسالة نرشتها الصحف اإليطالية يف الثاين من
أبريل الجاري .ولكن تداعيات األزمة لن تتوقف
عىل مرشوع أوروبا املوحدة بل دفعت الكثريين
للتساؤل حول أسباب دفع الدول الغنية عائدات
رضائبها للدول املحتاجة بدال من توظيفها يف
التعامل مع أزماتها؟ وهو السؤال الذي أخرج
بريطانيا من االتحاد األورويب ،ويرتدد اآلن بشأن
فاعلية بعض املنظامت الدولية يف التعامل مع
األزمات وبناء حالة تضامن عاملي يف التصدي لها.
تعيد األزمة إىل الواجهة النقاش حول استعادة
مامرسات تقليدية طغت عليها العوملة مثل
السيادة الصناعية والزراعية ،وارتباط ذلك باألمن
القومي للدول ،حيث يعاد تشكيل هذا املفهوم
وركائزه متاماً ،بحيث ال يقترص عىل ضامن التفوق
الدفاعي والعسكري ،بل يجب استعادة دور
الدول يف تصنيع احتياجاتها من الغذاء والدواء
وعدم االعتامد يف ذلك عىل توريدات دول أخرى
(املصانع الصينية تنتج نحو  80%من املكونات
األساسية للكثري من املضادات الحيوية التي زاد
الطلب عليها بقوة أخريا يف كل دول العامل) ،حيث

ال توجد
خارطة طريق
واضحة للخروج من أزمة
كورونا وهو ما يفسر
تباين االستراتيجيات
المعتمدة في دول
العالم للتعامل مع
هذه األزمة
تسبب انكشاف الدول املتقدمة وعدم قدرتها
عىل تلبية احتياجات شعوبها من املعدات الطبية
واألدبية والكاممات يف أزمة عاملية تسببت يف
مامرسات سلبية مثل استيالء بعض الدول عىل

شحنات معدات طبية مصدرة لدول أخرى وغري
ذلك ،كام تسبب حظر بعض الدول تصدير ادوية
ومستلزمات طبية تستخدم يف صناعة أدية
أساسية يف تسليط الضوء عىل األزمة ومثلت
اختبارا ً مهامً لفاعلية فكرة االعتامد املتبادل بني
الدول يف أوقات األزمات االستثنائية ،فالهند مثال
سارعت اىل فرض حظر عىل تصدير  24منتجا
طبيا يستخدم يف صناعة أدوية أساسية ما أدى اىل
نقص كبري يف األسواق التي تعاين نقصا يف بعض
العقاقري الطبية ،وذكرت تقارير عدة أن اإلدارة
األمريكية قد مارست ضغوط سياسية من أجل
رفع الحظر.
عىل الصعيد االقتصادي ،اعترب صندوق النقد
الدويل أن العامل يواجه أسوأ أزمة اقتصادية ،منذ
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الكساد الكبري ،الذي وقع يف ثالثينيات القرن
املايض ،إذ أجربت اإلجراءات االحرتازية ،التي
فرضتها الحكومات ،العديد من الرشكات عىل
اإلغالق وترسيح املوظفني ،وقالت دراسة لألمم
املتحدة إن  81يف املئة من القوى العاملة يف
العامل ،التي تقدّر بنحو
 3.3مليارات شخص،
قد أُغلقت أماكن
عملهــم ،بشكل
كـامـــــل أو

جزيئ،
بسبب
تفيش املرض،
وقال الصنـدوق
إن األسواق الناشئة
والـــــدول الناميــــة
ستكون األكرث ترضرا ،ما
يتطلب مساعدة خارجية تقدر مبئات املليارات
من الدوالرات ،ولتخيل حجم األرضار ميكن
االشارة إىل أن تقديرات الصندوق قبل ثالثة
أشهر فقط ،كانت تشري إىل توقعات بنمو ايجايب
يف دخل الفرد ،يف أكرث من  160دولة من أعضاء
الصندوق خالل عام  ،2020وجاءت األزمة لتقلب
األوضاع رأساً عىل عقب ،حيث بات يتوقع أن
تشهد أكرث من  170دولة تراجعاً يف دخل الفرد
هذا العام .كام حذرت منظمة العمل الدولية،
وهي إحدى الوكاالت التابعة لألمم املتحدة ،من
أن الوباء ميثل «أشد أزمة» منذ الحرب العاملية
الثانية ،وقالت املنظمة إنه من املتوقع أن يؤدي
تفيش املرض ،إىل إلغاء  6.7يف املئة من ساعات
العمل يف جميع أنحاء العامل ،خالل الربع الثاين
من عام  ،2020وهو ما يعني فقدان  195مليون
عامل بدوام كامل لوظائفهم ،كام حذرت منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،الشهر املايض ،من
ٍ
أن االقتصاد العاملي سيستغرق
سنوات حتى
يتعاىف ،وقال األمني العام للمنظمة ،أنجيل غوريا،
إن االقتصادات تعاين من صدمة ،أكرب مام كانت
عليه بعد هجامت  11سبتمرب اإلرهابية عام
 ،2001أو األزمة املالية العاملية عام .2008

ملف العدد
كل ماسبق جعل من املؤكد
أن تجـرى مراجـعـات
ا ســـــــرتا تيجيـــة
للمفــا هيـــــــم
التقليــديــــة

الســـائــدة يف
بنيــة الدول مثل
مثل مفهـوم الدولـة
القوية ،ليشمل أكرث من
مجرد القوة العسكرية،
خاصــة بعد ثبـوت أهميـــة
األطبـاء واملعــدات الطبيـــة يف
مواجهة الفريوس ،الذي اشعل سباقاً عاملياً عىل
االستحواذ عىل “الكاممات” ووسائل التعقيم
األخرى أكرب مبراحل من سباق التسلح ،واثبت
أن حروب القرن الحادي والعرشين لن تكسب
بالقوة العسكرية بل هناك حاجة ملحة للقوة
واملنعة الصحية أيضاً.
القيادة في أوقات األزمات
أثبتت أزمة تفيش فريوس «كورونا» (كوفيد ـ)19
حاجة الدول والشعوب كافة إىل منط استثنايئ
من القادة القادرون عىل إدارة األزمات وتوجيه
املوارد وحسن توظيفها من أجل التصدي آلثار
مثل هذه األزمات االستثنائية التي جعلت العامل
كله يواجه وقتا حرجاً وظرفاً غري مسبوق عىل
املستويات كافة .وإذا كانت القاعدة تقول أن

«الشــــدائد
تصنع الرجال»،
فـــإن األزمـــــات
كذلك تظهر قدرات
القــادة ومـدى كفاءتهم
من خالل الطريقة التي تدار بها األمور يف هذه
األوقات الصعبة؛ ويف أزمة «كورونا» مل تكن
القيادة أمرا ً عادياً وال بسيطاً ،فاألزمة ليست
تقليدية وال توجد سبل للخروج منها يف إطار
زمني محدد ،وال تلوح يف األفق آليات للحد من
آثارها يف ظل عدم التوصل إىل أمصال أو عالجات
معتمدة عاملياً ،وبالتايل ال توجد خارطة طريق
واضحة للخروج من األزمة ،وهو مايفرس تباين
االسرتاتيجيات املعتمدة يف دول العامل للتعامل
مع هذه األزمة ،وهنا يتحمل القادة مسؤوليتني
رئيستني هام:
أوالً :اإلرشاف عىل إدارة األزمة واختيار
االسرتاتيجية املناسبة للتعامل مع الوباء مبا يحد
من تأثرياته عىل الصعيد الوطني ،وحشد املوارد
الالزمة لذلك وحسن توجيهها يف أزمة يصعب
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يتحمل قادة دول العالم مسؤولية وضع خارطة طريق للخروج من أزمة كورونا

الإ�شـــــــــراف علـــى بلـــــورة
ا�سرتاتيجية عالقات عامة
وطنيـــــة متوازنـــة ودقيقـــة
توائم بني ا�ســتنفار ال�شعوب
وتوعيتهـــا ،وبث الطم�أنينــــة
وجتنب �إثارة الذعر والقلق

الإ�شراف على �إدارة الأزمة
واختيــار اال�سرتاتيجيــــة
املنا�سبة للتعامل مع الوباء
مبا يحد من ت�أثرياته على
ال�صعيد العاملي

للغاية التنبؤ بنهاياتها ومساراتها ومآالتها ليس
عىل صعيد الدول ولكن ،وهذا هو األهم ،عىل
الصعيد العاملي ،ألن السيطرة عىل انتشار العدوي
يف دولة ما قد يعني خروجها من نطاق التأثريات
الصحية لألزمة ولكنه ال يعني خروجها من نطاق
اآلثار االقتصادية واالسرتاتيجية العاملية لها.
ثانياً :االرشاف عىل بلورة اسرتاتيجية عالقات عامة
وطنية متوازنة ودقيقة توائم بني استنفار الشعوب
وتوعيتها من ناحية وبث الطأمنينة وتجنب اثارة
الذعر والقلق من ناحية ثانية ،بحيث يتم تعزيز
ثقة املواطنني يف قرارات القيادة وامتثالهم لها
بشكل تام ،وهذا العنرص بالغ األهمية يف هذه
األزمة التي متثل اختبارا ً للوعي الشعبي ،ويلعب
فيها عنرص االلتزام الشخيص والجامعي باتباع
تعليامت السلطات املسؤولة دورا ً بالغ الحيوية
يف تحديد مسارات األزمة ونتائجها ،والسيام أن
االلتزام بهذه القرارات والتعليامت ينتج عنه يف
أحيان كثرية تبعات سلبية عىل املستوى الشخيص
والعائيل وتكاليف كبرية تتعلق بحياة ماليني األرس
والعائالت ،ناهيك عن اآلثار النفسية واملعنوية
لاللتزام باسرتاتيجيات مثل “التباعد االجتامعي”
التي متثل عصب املواجهة يف هذه األزمة
املستعصية.
وتكمن أهمية دور القيادة يف مثل هذه األزمات
يف كارثية أي قرار خاطىء ،ألنه قد يتسبب يف
فقدرات الثقة وغياب البوصلة وفتح الباب امام
انتشار الشائعات وفقدان االلتزام الجامعي
بتطبيق اسرتاتيجيات أساسية مثل التباعد
االجتامعي وغري ذلك ،ومن هنا فإن فاعلية
أو كفاءة سياسة إدارة األزمات ال تقترص عىل
املعطيات املتاحة وقت حدوث األزمة فقط ،بل

تزداد صعوبة
قرارات القيادة في
األزمات االستثنائية
بالنظر إلى ضرورة
الموائمة بين حماية
المواطنيين وضمان
األمن الصحي وبين
الحد من التأثيرات
االقتصادية
يجب أن تتوافر لها عوامل حيوية أخرى مثل مدى
توافر الثقة بني القائد والشعب ومستوى هذه
الثقة وعمقها ،ومصداقية القيادة بنظر شعبها،
وطبيعة العالقة بني القائد والشعب ،باعتبار ذل
كله األرضية التي ستنطلق منها وترتكز عليها
بل وتتوقف عليها سياسة إدارة األزمة ،فاألمر
يف مثل هذه الحاالت ال يقترص عىل الخطب
والكلامت االنشائية والعاطفية ،فاالستجابة
الفاعلة للكوارث واألزمات مسألة تراكمية يف
مسرية العالقة بني القادة والشعوب ،عالوة عىل
أن مثل هذه األزمات متثل اختبارا ً مهامً لكفاءة
مجمل السياسات والخطط التنموية وقدرتها عىل
العمل يف ظروف صعبة أو استثنائية ،فتوفري البنى
التحتية التكنولوجية عىل سبيل املثال لتطبيق
مبادرات نوعية مثل العمل عن بعد والتباعد
االجتامعي وغريها ميثل رشطاً للنجاح عرب وضع

هذه البنى موضوع التطبيق واختبار كفاءتها
وتحملها للظروف املختلفة من دون تباطؤ أو
تأخري ،كام تربز أيضاً كفاءة أنظمة الرعاية الصحية
والعالجية وقدرة الدول عىل استننفار قدراتها
الذاتية يف مجال الفحص واكتشاف حاالت االصابة
وإجراء االختبارات الالزمة وغري ذلك.
والحقيقة أنه يصعب عىل القائد أن يتحكم يف
معطيات إدارة األزمة ما مل يكن قد قطع شوطاً
كبريا ً فيام مىض يف العمل عىل تحديث البنى
التحتية الصحية والتنكنولوجية وغريها ،ووضع
كل املوارد الوطنية ذات الصلة موضع التطبيق،
وهنا يصبح من املمكن بناء خطاب متامسك قادر
عىل اقناع الشعوب بفاعلية االجراءات والخطط
الوقائية ورضورة االلتزام بتنفيذها باعتبارهم
رشيك أسايس يف النجاح والفاعلية بل إن اقتناعهم
وتعاونهم وسلوكياتهم ومستويات التزامهم الذايت
تعد العنرص املحدد لهذا النجاح وتلك الكفاءة،
خصوصاً أن مثل هذه األمات قد تتطلب إجراءات
صعبة ورمبا تحتاج إىل تصاعد مدروس يف هذه
االجراءات املؤثرة عىل املزاج الشخيص وتحتاج إىل
وعي وفهم وقناعة راسخة بجدواها وأهميتها من
أجل االلتزام بالتطبيق.
وتزداد صعوبة قرارات القيادة يف األزمات
االستثنائية بالنظر إىل رضورة املوامئة بني عوامل
واعتبارات عدة مثل حامية املواطنني وضامن
األمن الصحي من ناحية والحد من التأثريات
االقتصادية الناجمة عن الوضع الطارىء الذي
يواجهه العامل أجمع من ناحية ثانية ،وتلعب هذه
املوامئة ـ باالضافة إىل الثقة املرتاكمة ومستوى
مصداقية قرارات القيادة ـ الدور األبرز يف فاعلية
وكفاءة الرسالة االتصالية التي يتلقاه الشعب يف
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مثل هذه األزمات من القادة بغض النظر عن
القالب التي ترد فيه سواء كان خطاباً رسمياً او
“تغريدة” عرب موقع التواصل االجتامعي “تويرت”
أو كلامت عابرة أثناء مناسبة ما ،أو ترصيح
صحفي منشور أو غري ذلك من أشكال التواصل
التي تألفها الشعوب.
وهنا تجب االشارة إىل أن ضامن فاعلية الرسالة
االتصالية يتوجب بدوره توافر بيئة اتصالية
مناسبة وعوامل عدة مثل االحساس باألمان يف
معناه الشامل ،وهو احساس تراكمي تقيسه
الكثري من مؤرشات التنمية يف الوقت الراهن،
وليس احساساً عابرا ً أو طارئاً ،ويعتمد عىل
مجمل السياسات واالسرتاتيجيات والرؤى التي
تشكل يف الوعي العام وتصيغ العالقات بني
القادة وشعوبهم ،ويف حال توافر مثل هذه الثقة
واالحساس باألمان ميكن ببساطة للقادة بناء
مايعرف باإلجامع الطوعي الذي ميكنهم من اتخاذ
القرارات املناسبة وتنفيذ السياسات والخطط
التي ترتجم الرؤية الوطنية يف معالجة األزمة عرب
آليات وأجهزة تقوم عىل ذلك ،كام تسهم يف

ملف العدد

اتسمت سياسة
اإلمارات منذ بداية
أزمة كورونا بالجدية
والصرامة والسرعة
من خالل تطبيق
خطط جاهزة إلدارة
األزمات والطوارئ
والكوارث
تفادي االرباك والقرارات املترسعة والخاطئة التي
تتسبب يف تشوش املواطنني وتآكل الثقة ورمبا
انحسارها وفقدان عجلة القيادة.
من املهم أيضاً يف األزمات االستثنائية أن متتلك
القيادة الكاريزما الشخصية الالزمة لبث الطأمنة
والثقة يف قراراها وقدرتها عىل تنفيذها ،فالناس
بشكل عام تشعر بالذعر والقلق يف اوقات
األزمات ،وتحتاج إىل معاملة ترتبط بفهم القادة
لنفسيات شعوبهم والثقافة املجتمعية السائدة
والترصف بحذر يف مثل هذه األوقات ،واألمر
بالتأكيد يزداد صعوبة ودقة يف حاالت مثل
دولة االمارات حيث ينبغي عىل القيادة
مخاطبة ماليني املواطنني واملقيمني

متعددي الثقافات واألعامر ومستويات التعليم
وغري ذلك ،ومن ثم فإن فاعلية دور القيادة يرتبط
بشكل كبري بالبناء الرتاكمي للثقة وقدرة القيادة
عىل ترسيخ معايري ومبادىء حضارية قامئة عىل
إعالء املبادىء والقيم االنسانية مبا يشعر بالجميع
باألمان واالطمئنان ويبث الهدوء يف النفوس
ويسهم بشكل رئييس يف التصدي الفاعل لألزمة.
وعملياً ،ميكن االستشهاد بكثري من مواقف
القيادة الرشيدة يف دولة االمارات باعتبارها مناذج
مثالية يف نقل الرسائل واملضامني املهمة يف إدارة
أزمة تفيش جائحة “كورونا” عاملياً من دون
كلمة واحدة ،فقد تابع املاليني ـ سكان ومقيمني
ـ يف الدولة رسائل مثل لقاءات صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ـ رعاه
الله ـ وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة ،يف بدايات األزمة وكانت الرسالة
االتصالية بالغة القوة والتأثري عرب إشارة “تجنب
املصافحة” ،وهي رسالة نوعية يف غاية األهمية
ألنها تأيت من قيادتني تربط بينهام عالقات أخوية
قوية متينة يف مجتمع متامسك حريص عىل
ترسيخ القيم واملبادىء األصيلة ،ومن ثم يصبح
اللقاء الرسمي مع تجنب املصافحة واالكتفاء
بالتحية األخوية من دون مصافحة يف داللة مهمة
عىل عمق التزام القيادة بتطبيق قواعد الحامية
الذاتية من نقل العدوى ـ كام ورد يف أحد أقوى
الفيديوهات املؤثرة يف نقل الرسالة االتصالية
بتاريخ  16مارس  2020ـ ومثل هذه الرسائل
كان لها وقع اتصايل هائل ليس داخل دولة
االمارات فقط بل خارجها أيضاً ،حيث كانت
من املامرسات التي عكست وعياً مبكرا ً
للقيادة الرشيدة يف إبداء املرونة
الالزمة والترصف خالل األزمات يف
إطار سلوك ينسجم مع رسالتها
االتصالية وخطابها الرسمي ،مبعنى
أنها تلزم نفسها مبا تريد للشعب
أن يلتزم به ،وهذا االتساق العميق
رمبا يسهم يف تأكيد مصداقية
القيادة وترسيخ الثقة بها بدرجة ال
تقل عن العوامل واملعطيات األخرى
ذات الصلة.
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سمات النموذج اإلماراتي
في التعامل مع أزمة كورونا:
 - 1مواكبة تعليمات وتوجيهات
منظمة الصحة العالمية.
 - 2التزام معايير الشفافية في
التعامل مع األزمة.
 - 3اشراك المجتمع في جهود
أحتواء المرض.
 - 4االستفادة من تجارب الدول
التي اثبتت نجاعاتها.
 - 5التقييم المستمر لواقع األزمة.
 - 6التحرك االستباقي إلدارة األزمة.
 - 7اتخاذ اإلجراءات والقرارات
لمواجهة التداعيات الناتجة عن
الوباء.

وتكمن حساسية موقف القادة يف مثل هذه
األزمات املرتبطة بالخطر الصحي الذي يواجه
األشخاص عىل مستويات فردية ،فاألوبئة ليست
ـ عىل سبيل املثال ـ كالحروب التي تخوضها
الجيوش ،فالحروب رغم أنها تتطلب جبهة
داخلية متامسكة وداعمة وحشدا ً استثنائياً
للطاقات واملوارد الوطنية ،لكن القوات املدربة
تبقى رأس حربة املواجهة العسكرية ،وتقوم
بدور التصدي للتهديدات واألخطار العسكرية
بشكل رئييس ،يف حني أن خطر االوبئة والكوارث
الطبيعية وغريها يداهم أي شخص ،الكبري
والصغري واملسن واملريض والرجل واملرأة وكافة
رشائح املجتمع ،ماينتج حالة من حاالت القلق
العامة االستثنائية وتتطلب بدورها قيادة واعية
موثوق فيها الستيعاب األرضار والحد منها وغرس
األمل والثقة وإظهار التعاطف والدعم النفيس
للشعوب.
ويف التاريخ العاملي املعارص ،ميكن االشارة ـ عىل
سبيل املثال ـ إىل إدارة رئيسة وزراء نيوزيلندا

جاسيندا آرديرن مع لألزمة الوطنية الناجمة عن
الهجوم املسلح الذي شهدته مدينة كرايست
تشريتش العام املايض ،حيث كانت منوذجا للقائد
القادر عىل إظهار مهارات القيادة وتعزيز التامسك
الوطني يف لحظة حرجة ،حيثد أظهرت رسائلها إىل
مواطنيها ،عرب الكلامت والخطابات التي ألقتها
يف هذا الشأن ،تعاطفها مع الضحايا ،وفضحت
من خاللها اإليديولوجية املفعمة بالكراهية التي
وقفت وراء الهجوم ،وأعادت عربها يف الوقت
نفسه التأكيد عىل قيم نيوزيلندا كدولة منفتحة
ومتسامحة ،كام أبرزت آرديرن أيضاً يف رسائلها
تلك ،اإلجراءات األمنية اإلضافية التي تم اتخاذها
للحيلولة دون وقوع مزيد من الهجامت املأساوية
املامثلة يف املستقبل ،دون أن تهون يف الوقت ذاته
من أي خطر مستقبيل مامثل قد تواجهه بالدها.
ومل تكتف رئيسة الوزراء النيوزيلندية بالخطابات،
بل مضت عىل طريق تغيري قوانني حيازة السالح
واستخدامه يف بالدها ،والقت جهودها إشادة

واسعة النطاق يف مختلف أنحاء العامل.
ويف أزمة “كورونا” برزت عاملياً مناذج عدة يف كفاءة
تطبيق سياسة إدارة األزمات يأيت يف مقدمتها دولة
االمارات والدور البارز لصاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة يف إدارة األزمة داخلياً
بكفاءة بالغة وأيضاً يف تعزيز التعاون والتضامن
العاملي وبث الثقة لدى شعوب العامل ،كام برز
أيضاً منوذج اململكة العربية السعودية باإلستجابة
الكفؤة الفاعلة لألزمة ،والسيام أن اململكة ذات
وضعية دينية عاملية خاصة واتخذت إجراءات
صعبة ولكنها مطلوبة واثبتت قدرة القيادة يف
اململكة الشقيقة عىل مواجهة األزمة العاملية
الصعبة بشكل متناسب متاماً ،كام برز منوذج
كوريا الجنوبية من خالل رسعة االستجابة وتطبيق
مبادئ اإلدارة الفعالة لألزمات ،حيث كشفت ازمة
«كورونا» عن امكانيات وقدرات استباقية من
خالل إظهار االستعداد قبل وقت طويل من تفيش
الوباء يف أراضيه ،وتخزين األدوات الالزمة إلجراء
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االختبارات الخاصة بالكشف عن اإلصابة
بالفريوس ،وسمح ذلك بأن تشهد الفرتة التي
بدأت فيها معدالت اإلصابة يف التزايد بشدة،
إخضاع  10آالف شخص لتلك االختبارات يوميا،
فضال عن ذلك ،أبقت السلطات مواطنيها عىل
إطالع مستمر عىل مستجدات املوقف املتغري
طوال الوقت ،عرب تطبيق يُثبت عىل الهواتف
الذكية ،كام يعود األمر أيضاً إىل دور الرسائل
االتصالية ،التي وجهها الرئيس الكوري الجنويب
مون جاي-إن إىل شعبه ،وكانت تتسم بالشفافية
والوضوح والثقة املتوازنة يف عبور األزمة من دون
تهويل أو تهوين.
استراتيجية االمارات في إدارة
أزمة “كورونا”
عىل خالف معظم الدول التي دفعتها األزمة

ملف العدد

لالنكفاء عىل
الذات ،واعالء شعار «انقذ
نفسك أوالً» ،بل وقوع بعض الدول يف مامرسات
تتسم باالنانية املفرطة مثل االستيالء عىل شحنات
مستلزمات طبية ووقائية مخصصة لدول أخرى
تعاين آثار وتداعيات أشد وأخطر لألزمة ،اتسمت
اسرتاتيجية دولة االمارات العربية بالهدوء والدقة
واعالء القواعد العلمية إلدارة األزمات والطوارىء
والكوارث ،واألهم أنها اتسمت بالتوازن والعمل
عىل مسارين واضحني اولهام داخيل واآلخر
خارجي ،فاإلمارات متثل أحد أهم الدول
الحريصة عىل إعالء مبادىء التضامن والتعاون
الدويل ،كام تتسم سياستها الخارجية بتميز البعد
االنساين باعتبارها عاصمة العامل االنسانية طيلة
عقد كامل ،وأياديها البيضاء وحرصها عىل الخري
والعطاء مسألة ال شك فيها ،وهذا األمر تجىل بقوة
خالل معاناة شعوب العامل من أزمة «كورونا»،
حيث كانت االمارات من أوائل دول العامل التي

عربت عن تضامنها مع
الشعب الصيني يف مواجهة الوباء،
حيث بادرت يف بدايات األزمة لنجدة أكرث من
مئتي شخص محارصين يف مدينة ووهان الصينية
بؤرة تفيش الفريوس القاتل وإجالئهم ونقلهم إىل
مدينة اإلمارات اإلنسانية لتقديم الرعاية الالزمة
لهم ،كام عربت االمارات منذ البداية عن تضامنها
مع الشعب الصيني يف املحنة واعربت عن ثقتها
يف قدرة الدولة الصينية عىل التصدي لها ،وأكدت
استعدادها لتقديم يد العون للشعب الصيني
الصديق ،كام تسامت االمارات فوق الخالفات
السياسية يف هذه الظروف االستثنائية ،وقدمت
اإلمدادات واملعدات الطبية إليران لدعم جهودها
الحتواء خطر تفيش فريوس «كورونا» ،ويف إطار
ذلك أيضاً يجب االشارة إىل موقف صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة،
واتصاله بالرئيس السوري بشار األسد ،مؤكدا ً
أن سوريا لن تقف وحدها يف هذه الظروف
الحرجة ،التي رمبا غاب فيها الشعب السوري عن
ذاكرة الكثري من الشعوب العربية وغري العربية
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بسبب انشغال الجميع
بخطر صحي داهم ،ولكن االمارات
وقيادتها ال تنشغل عن واجباتها يف مثل هذه
الظروف ،وتدرك جيدا ً حجم مسؤولياتها القومية
والدولية يف مواجهة األزمات والكوارث ،ومن ثم
فإن رسائل التضامن القوية التي وجهها صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من منرب
قمة العرشين للعامل أجمع متثل مرآة عاكسة لقيم
االمارات ومبادئها االنسانية األصيلة ،حيث أوضح
سموه أن اإلمارات حارضة وبقوة ملساندة الدول
والشعوب يف حربها ضد فريوس «كورونا».
وقد انعكست مستويات القبول والتأييد والدعم
الشعبي لسياسات القيادة الرشيدة يف دولة
االمارات يف التعامل مع أزمة «كورونا» من خالل
إطالق املواطنني واملقيمني يف الدولة عىل حد سواء
حمالت الشكر والتضامن مع القيادة والحكومة
وكافة األجهزة املعنية عرب «هشتاغات» عىل مواقع
التواصل االجتامعي للتعبري عن امتنانهم لكل ما
تقوم به اإلمارات ملساعدة شعوب العامل يف أزمة
كورونا ،حيث بذلت جهودا ً كبرية ولكل الجنسيات
بداعي اإلنسانية وليس الجنسية أو العرق.
وقد اتسمت سياسة دولة االمارات منذ بداية

عكست أزمة
كورونا انتماء محمد
بن زايد إلى نمط
القيادة الكارزمية
التي تحظى بحب
وإلتفاف وتقدير
الشعب اإلماراتي
والمقيمين وجميع
دول وشعوب العالم
تسجيل إصابات بالفريوس التاجي يف البالد
بالجدية والرصامة ومن خالل تطبيق خطط

جاهزة إلدارة األزمات
والطوارىء والكوارث ،فجاء التحرك سلساً
ورسيعاً واالستجابة واعية ومدروسة ووفق خطط
مدروسة استطاعت بث الثقة والطأمنية برسعة
بني السكان واملقيمني ،واكتسبت هذه الثقة
الجرعة األهم لها من خالل الرسائل االتصالية
األقوى التي بثها صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان لطأمنة السكان جميعاً عىل تعامل
الدولة بحرص وجدية لحاميتهم وتوفري الغذاء
والدواء لهم ،من دون تفرقة ،حيث أكد سموه
أن أولوية الدولة حامية الناس والحفاظ عىل
سالمتهم قبل كل شئ ،بل كان سموه حريصاً عىل
توجيه رسائل الشكر والدعم للمقيمني وإظهار
حرص الدولة عىل حاميتهم وتوفري سبل الراحة
لهم يف هذه الظروف،
وقال سموه يف كلمة له مبجلس يف قرص البحر
بحضور عدد من الشيوخ والوزراء واملسؤولني
«نحن بدأنا استعداداتنا قبل كورونا ..وبفضل
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الله تعاىل اإلمارات آمنة ومستقرة ومتطورة
طبيا ونحن يف خري وأمان ..وجاهزيتنا مستدامة
ملواجهة التحديات كافة» .وطالب سموه الجميع
باملحافظة عىل صحتهم وصحة أهاليهم قائال
«أريدكم أن تتذكروا كلمة وهي أن الوقت
الصعب الذي نعيشه سيميض بإذن الله لكن
يحتاج منا إىل صرب» ،وأكد أن «الدواء والغذاء
هذا خط أحمر لدولة اإلمارات ،عندنا القدرة
لتأمني إىل ال نهاية» ،موجها شكره لكل موظف يف
وزارة الصحة وقال «هذا العمل ال ميكن نسيانه».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان أن “كل عمل تقوم به دولة اإلمارات هو
لحامية اإلمارات وأهلها واملقيمني فيها ،وهذه
أمانة يف رقابنا ،الزم نكون أقوى وأصح وأكرث
تطورا ً” .وتابع “نحن عايشني لنؤمن مستقبل
أحفادنا ،وال تشيلون هم”.
واألمر مل يقترص عىل ذلك بل تجسد يف العديد
من االجراءات الحكومية التي كشفت عن
وجود رؤية شاملة ومتكاملة للقيادة الرشيدة
يف إدارة األزمة ،حيث تم منذ البداية وعرب
سلسلة إجراءات متدرجة اتخاذ قرارات استباقية
لحامية املواطنني واملقيمني من انتشار فريوس
“كورونا” ،كام تم تفعيل نظام العمل عن بعد
لبعض الفئات من املوظفني يف الجهات االتحادية،
واتخاذ قرارات استثنائية لدعم انسيابية العمل
و كفاءته يف مختلف الجهات والقطاعات ،وذلك
اعتامدا عىل البنية التحتية التكنولوجية يف البالد
املدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا ذات املواصفات
العاملية.ومنذ بداية انتشار الفريوس املستجد يف
عدد من بلدان العامل ،بادرت الحكومة اإلماراتية
بطأمنة املواطنني واملقيمني يف الدولة بخطاب
واثق مؤكدة عىل إمكاناتها وكفاءتها يف مواجهة
الظروف االستثنائية ومجابهة الفريوس مبا يلزم
من حزم ومرونة.
وتتمثل أهم مالمح اسرتاتيجية االمارات يف إدارة
أزمة “كورونا” يف تفردها بالعمل عىل مسارين ـ
كام سبقت االشارة ـ داخيل وخارجي ـ بالتوازي
مع بلورة منوذج خاص بها يف التصدي آلثار األزمة
وتداعياتهاـ بالنظر إىل أن االمارات من الدول التي
متتلك موروثاً علمياً متجذرا ً يف بناء هيئة وطنية
اتحادية إلدارة األزمات والطوارىء وفق أسس
علمية ،ومتتلك خربات وكوادر وطنية متخصصة

ملف العدد

يعد محمد بن
زايد نموذجاً استثنائياً
في استنهاض
الهمم الوطنية
وحشد الطاقات بما
يجمع بين خصال
القيادة الفعالة
والقيادة الملهمة
ومؤهلة يف هذا املجال ،فضالً عن أن بنيتها
التحتية املتطورة وطبيعة تكوينها السكاين يفرض
عليها رضورة صياغة منوذج خاص يف اسرتاتيجيات
معالجة األزمة .ويف هذا اإلطار ميكن االشارة إىل
سامت النموذج االمارايت يف هذا الشأن ،وهي كام
ييل:
1 .1مواكبة تعليامت وتوجيهات منظمة الصحة
العاملية ،والْتزام تطبيقها بشكل كامل
ورسيع؛ منذ اليوم األول الكتشاف فريوس
كورونا املستجد يف الصني وإىل أن أعلنت
عنه منظمة الصحة العاملية كجائحة.
2 .2التزام معايري الشفافية يف التعامل مع
األزمة ،واإلفصاح التام عن البيانات الخاصة
بوضع الوباء داخل الدولة ،أوالً بأول.
3 .3إرشاك املجتمع يف جهود احتواء املرض،
سواء من خالل توعيته بدوره يف هذه
األزمة ومسؤوليته يف اتباع إجراءات
الوقاية ،خصوصاً “التباعد االجتامعي”؛ أو
من خالل تعزيز مبادرات املجتمع ،أفرادا ً
ورشكات ،كتأسيس “صندوق اإلمارات
وطن اإلنسانية” الذي يتلقى مساهامت
األفراد واملؤسسات املادية والعينية والدعم
اللوجستي ،وإطالق هيئة املساهامت
املجتمعية يف أبوظبي برنامج “معاً نحن
بخري».
4 .4محاولة االستفادة من تجارب الدول األخرى
التي أثبتت نجاعتها ،وبالذات تجربة
كوريا الجنوبية يف توسيع الفحص املخربي

للكشف عن الفريوس ،ويف هذا الصدد تُعد
الدولة األعىل يف العامل من حيث نسبة
إجراء الفحص إىل عدد السكان ،والتي
بلغت  13ألف فحص لكل مليون نسمة
5 .5التقييم املستمر والدينامي لواقع األزمة،
واتخاذ اإلجراءات املتناسبة مع الحالة ،دون
هلع أو فقدان التوازن.
6 .6عدم االقتصار عىل مواجهة التداعيات
الصحية لوباء كورونا ،ولكن وضع الخطط
واتخاذ اإلجراءات والقرارات ملواجهة
التداعيات األخرى الناتجة عن الوباء،
كالتداعيات االقتصادية والتعليمية
واالجتامعية.
7 .7التحرك االستباقي يف إدارة األزمة من
خالل تجهيز الخطط والقدرات للتعامل
مع الخطوات املقبلة ،واالستعداد لكافة
السيناريوهات املحتملة.
وقد تحقق التميز والنجاح والفاعلية لهذه
االسرتاتيجية بفعل عوامل ومعطيات عدة منها
املتابعة اليومية الفاعلة للقيادة الرشيدة لجوانب
تطبيق االسرتاتيجية وضامن تعاون جميع
الجهات االتحادية واملحلية يف تنفيذها ،وتطور
وكفاءة البنى التحتية االماراتية خصوصاً يف مجال
التكنولوجيا املعلوماتية واالنرتنت ما اسهم يف
تطبيق مبادرات العمل والتعليم عن بعد بسهولة
فائقة وكذلك جاهزية القطاع الصحي املتطور،
وقوة االقتصاد االمارايت ومرونته وقدرة النظام
املرصيف عىل التعامل مع األزمات بكفاءة وفاعلية،
واالستعدادات االحرتازية التي تعمل عليها
طيلة الوقت هيئة الطوارىء واالزمات وقدرتها
عىل الرصد والتنبؤ باالزمات وتوفري متطلبات
االستجابة لها مبكرا ً ،مبا يف ذلك جاهزية املخزون
االسرتاتيجي من السلع والسيام يف مجال الغذاء
والدواء وبالتايل مل يحدث أي نقص يف أي سلع
اسرتاتيجية خالل تلك الفرتة .كام أسهم ترسيخ
ثقافة التميز والحلول الذكية يف التعامل مع
هذه األزمة حيث استعانت السلطات بالطائرات
من دون طيار يف تعقيم املدن وتوفري الخدمات
الصيدالنية املتنقلة يف توصيل األدوية إىل املناول
ملساعدة كبار السن وتخفيف الضغط عىل
املرافق الصحية .كام برزت كذلك مرونة العالقة
بني السلطات االتحادية وتعاونها مع االدارات
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املحلية ضمن فرق عمل سبق لها التعاون وتبادل
الخربات ما سهل عملها خالل فرتة األزمة ودعم
قدرتها وفاعلية استجابتها بالشكل الذي يليق مع
تطور الدولة يف مختلف املجاالت.
وقد اعتمدت اسرتاتيجية دولة االمارات يف التصدي
ألزمة “كورونا” عىل عنارص عدة متشابكة منها “
اوالً القطاع الصحي ،حيث اتخذ هذا القطاع كافة
التدابري الالزمة من خالل تعزيز إجراءات الرصد
عرب منافذ الدولة املختلفة ،وتوسيع االختبارات
واملسوحات وتطبيق بروتوكوالت العالج املتفق
عليها مع منظمة الصحة العاملية وثانيها عىل
املستوى التنظيمي واالداري تم تطبيق أنظمة
العمل والتعليم عن بعد وتعليق حركة الطريان
من الدولة وإليها وتجميد كل األنشطة والفعاليات
واملهرجانات ومنع التجمعات كافة واغالق مراكز
التسوق واملتنزهات وهذه جميعها أمور تطلبت
قرارات قيادية بالنظر إىل مكانة دولة االمارات
عىل خارطة السفر والسياحة العاملية .وانفردت
الدولة بسامت عدة يف تطبيق اجراءات التباعد
االجتامعي فلم تلجأ إىل الحظر الشامل لحركة
السكان ملراعاة البعد النفيس وأيضاً بفضل الوعي
والقبول وااللتزام بتطبيق التعليامت من جانب
السكان ما أسهم يف كفاءة التطبيق والتنفيذ مبا حد
كثريا ً من االثار االجتامعية والنفسية واالقتصادية
للجائحة ،خصوصاً أن املرصف املركزي قد قدم
محفزات بقيمة اجاملية نحو  100مليار درهم
ملساعدة املصارف العاملة بالدولة عىل التعاطي
مع تأثريات األزمة ،كام اتخذت الحكومة االتحادية
والحكومات املحلية إجراءات عدة

رسائل التضامن
القوية التي وجهها
محمد بن زايد من
منبر قمة العشرين
للعالم أجمع تمثل
مرآة عاكسة لقيم
اإلمارات ومبادئها
اإلنسانية األصيلة
لتعزيز االستقرار االقتصادي؛ فأطلقت حكومة
أبوظبي مثالً  16مبادرة لتخفيف األعباء عىل
الرشكات وتحفيز قدرتها عىل مواجهة ظروف
السوق الصعبة ،وأعلنت أيضاً عن تشكيل لجنة
ملراجعة وضع القروض للرشكات .كام أطلقت
حكومة ديب حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5
مليار درهم بهدف دعم الرشكات وقطاع األعامل،
فضالً عن إطالق مبادرات عدة لتخفيف العبء
املايل عىل األعامل .وكعادة االمارات يف البحث
عن فرص داخل أي أزمة واالستفادة منها يف
تطوير قدراتها الوطنية وتنافسيتها العاملية يف
املجاالت كافة ،فقد انشأت «مراكز إجراء الفحص
من املركبة» للكشف عن فريوس كورونا خالل
عرشة دقيقـــــة فقط ،كام
خمس

أنشأت أكرب مخترب حديث خارج الصني يضم
قدرات معالجة فائقة إلجراء عرشات آالف
االختبارات بتقنية تفاعل البوليمرز املتسلسل
اللحظي ( .)RT-PCRوال يتميز هذا املخترب
بالقدرة الفائقة والكبرية عىل تشخيص فريوس
“كوفيد ”-19فقط ،بل إنه لديه القدرة عىل
الكشف عن مسببات األمراض الجديدة مستقبالً
من خالل االختبارات التسلسلية املتقدمة.
خاتمة :سمات فريدة للقيادة
الكاريزمية
وقد أكدت متابعة وإرشاف صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عىل جهود دولة
االمارات بشأن التصدي لتداعيات أزمة تفيش
فريوس «كورونا» عىل الصعيدين الوطني والدويل،
أن القادة العظام ميتلكون خصال عدة تعدّدها
األدبيات السياسية املتخصصة ،ولكن األهم من
بني تلك الخصال هو قدرتهم عىل إطالق طاقات
شعوبهم فالقائد الحقيقي هو من يستطيع
حشد الهمم واستنهاض الطاقات وشحذ االرادات
الوطنية يف مواجهة التحديات ،فالقيادة كام
يعرفّها علم النفس تعني القدرة عىل فهم الطبيعة
البرشية والتأثري يف السلوك االنساين لتوجيه
مجموعة من الناس نحو هدف مشرتك بطريقة
تضمن بهم طاعتهم وثقتهم واحرتامهم وتعاونهم،
وسموه يعد منوذجاً استنثائياً يف استنهاض الهمم
الوطنية وحشد الطاقات مبا يجمع بني خصال
القيادة الف ّعالة والقيادة امللهمة.
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استراتيجيات

"كــورونا»
وتغير مفهوم
األمـــن
الوطنــي

أحدثت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )-19التي أصابت العالم
وحولت دوله إلى جزر منعزلة ،تغيرات كبيرة ،وعلى
بحالة من الشلل
ّ

صعد مختلفة ،لم تشمل الجوانب المادية فقط ،بل امتدت لتشمل عالم
يتعمق
األفكار والنظريات ،ومنها تلك الخاصة بالعلوم السياسية ،وسوف
ّ

هذا التغير على الصعيدين المادي والفكري ،كلما كانت التأثيرات التي
ستتركها هذه الجائحة أكثر.
بقلم االستاذ الدكتور /جمال سند السويدي

مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية

وقد يبدو من املبكر نوعاً ما الحديث عن عامل ما
بعد كورونا وما سوف يشهده من تحوالت متوقعة،
لكن التأثريات التي خلفتها تلك الجائحة حتى اآلن،
تتيح لنا ،وبقدر كبري من االطمئنان ،الحديث عن

تغريات مهمة سيتمخض عنها هذا التحدي ،الذي التي ستؤدي إليها جائحة فريوس كورونا املستجد
يعد األكرب من نوعه الذي يواجه العامل منذ نهاية (كوفيد )-19فيام يخص مفهوم األمن الوطني ،الذي
يعد من املفاهيم الرئيسية يف األدبيات السياسية،
الحرب العاملية الثانية .1945
وما نريد الحديث عنه يف هذا املقال ،هو التغريات وقد حاز اهتامم العديد من الفالسفة واملفكرين
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والباحثني واملختصني واملسؤولني ،بل إن هناك مراكز
ينصب اهتاممها حرصا ً عىل هذه
بحوث ودراسات
ّ
القضية.
وقبل الحديث عن التغريات التي ستخلفها جائحة
فريوس كورونا املستجد (كوفيد )-19عىل مفهوم
األمن الوطني ،يجب يف البداية التعريف بهذا
املفهوم ،وما لحق به من تطورات كبرية خالل
املراحل التاريخية املختلفة ،منذ تبلوره كأحد
املفاهيم الرئيسية يف العلوم السياسية.
مفهوم األمن الوطني
نشأ مفهوم األمن الوطني مع نشأة الدول القومية
الحديثة ،وتحديدا ً عقب توقيع معاهدة وستفاليا
عام  ،1648وكان التعريف التقليدي ملفهوم األمن
الوطني يركز عىل القوة العسكرية كمرتكز رئييس
لتحقيق األمن .والحاصل أن هذا املفهوم قد نشأ يف
ظل مرحلة تاريخية يسودها الكثري من الرصاعات
والحروب ،وهذا الواقع هو الذي أدى إىل تغليب
القوة العسكرية ،أو ما تسمى القوة الصلبة ،كأداة
لتحقيق األمن الوطني عىل ما عداها ،من مصادر
القوة األخرى .ويخلط بعضهم بني مفهوم األمن
الوطني من ناحية ومفهوم األمن القومي من ناحية
ثانية ،عىل الرغم مام بينهام من تباينات واضحة،
حيث إن األول يتعلق بأمن الدولة الواحدة ،كأن
نتحدث عن األمن الوطني لدولة اإلمارات العربية
املتحدة .أما الثاين فيتعلق بأمن دول عدة تشرتك فيام
بينها بروابط خاصة أو مصالح مشرتكة ،كأن نتحدث
عن األمن القومي العريب ،واملفهوم املستخدم لدينا
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة هو مفهوم األمن
الوطني ،وهناك دول عربية أخرى تستخدم مفهوم
األمن القومي لإلشارة إىل أمنها الخاص.
يف مرحلة الحقة ،تطور مفهوم األمن الوطني وأصبح
يتم الرتكيز عىل مصادر إضافية لحامية أو تحقيق
هذا األمن إىل جانب القوة العسكرية ،فتم تطوير
املفهوم باتجاه مفهوم األمن الشامل ،مبعنى أن أمن
الدولة ال يتحقق بناء عىل ما متتلكه من قدرات
عسكرية فقط ،وإمنا مبا متتلكه أيضاً من مصادر قوة
أخرى اقتصادية وسياسية وثقافية وغريها ،ثم ظهر
مفهوم القوة الناعمة كمصدر جديد لقوة الدولة.
ومع هذا التطور يف مفهوم األمن الوطني ،تطورت
يف الوقت نفسه مصادر تهديده ،التي تشمل مصادر
داخلية وأخرى خارجية ،فضالً عن مصادر داخلية

ترتبط مبصادر خارجية ،وهو ما يدفع بعض الدول أصبحوا عنرصا ً حيوياً يف الرصاعات يف القرن الحادي
أحياناً للتدخل يف الشؤون الداخلية لدول أخرى ،والعرشين ،من أجل تشكيل كتائب من «املقاتلني
من أجل حامية أمنها الوطني .ونريد أن نؤكد يف السيربانيني» .وقد خلقت هذه الثورة تشابكات
هذا السياق أنه مع تنامي ظاهرة العوملة ،باتت وروابط غري مسبوقة بني األمم والشعوب املختلفة،
فض هذه
هناك مصادر تهديد مشرتكة لألمن الوطني للدول وأصبح من الصعوبة ،بل من املستحيلّ ،
املختلفة ،مثل اإلرهاب ،الذي أصبح يهدد دول العامل الروابط؛ األمر الذي يكرس ظاهرة العوملة أكرث
املختلفة؛ يف ظل سهولة تنقل الجامعات اإلرهابية وأكرث؛ فدول القارة اإلفريقية ،عىل سبيل املثال،
عرب الحدود .ويف ظل صريورة العامل قرية صغرية يعتمد الكثري منها عىل العامل الخارجي السترياد املؤن
بالفعل يف ظل العوملة ،أصبحنا نعاين عىل سبيل التي تلبي حاجتها األساسية ،ومن ثم فإنه من غري
املثال الجرمية املنظمة العابرة للحدود ،وانتشار املمكن أن نطلب منها االنعزال عن الخارج ،يف ظل
األوبئة بشكل رسيع بني الدول ،كام هو حادث حالياً أي ظروف.
مع جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد.)-19
الصحة واألمن الوطني
ثورة االتصاالت والمعلومات
وتشهد الفرتة الحالية تطورا ً مهامً يف مفهوم األمن
ومع تنامي ثورة االتصاالت واملعلومات ،تم الرتكيز الوطني بفعل جائحة فريوس كورونا املستجد
عىل قضية أمن املعلومات أو ما يسمى األمن (كوفيد )-19لجهة تأكيد الجانب
السيرباين كبعد رئييس من مكونات األمن الوطني ،الصحي كمكون أسايس يف هذا
ويقول املراقبون إن املؤسسات العسكرية املفهوم ،وتُربز وسائل اإلعالم
الســــتقطا ب املختلفـة خــالل هذه
حول العامل تتسابق
يف مجال املرحلـــة الـــدور
خرباء ومتخصصني
الكبـــري الـذي
ا لحا ســـو ب ؛
ألنهــم قـــد
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تقوم به الكوادر الطبية مبختلــف فئـاتهـا يف
الحـــرب الرضوس التي تخوضها دول العامل
املختلفة يف مواجهة جائحة فريوس كورونا املستجد
(كوفيد ،)-19ومن شأن هذا الرتكيز اإلعالمي
املساهمة يف إعادة االعتبار ملا تقوم به الكوادر
الطبية من دور حيوي يف خدمة مجتمعاتها ،وهو
خفت يف ذهن البعض ملصلحة نجوم الرياضة
دور ُ
والفن وغريهم .وما نود تأكيده يف
هذا السياق ،أن

استراتيجيات
الصحة كانت بالفعل جزءا ً رئيسياً من مفهوم األمن
الوطني الشامل ،الذي سبقت اإلشارة إليه ،ولكنها مل
تكن مبثل هذه األهمية التي باتت تتمتع بها اآلن،
حيث اكتشف العامل ،وهو الذي مل مير مبثل هذا
النوع من األزمات منذ عقود طويلة ،أن الجانب
الصحي يجب أن يحظى بأهمية مركزية يف األمن
الوطني.
وال شك أن ما تنطوي عليه أزمة جائحة فريوس
كورونا املستجد (كوفيد )-19لجهة تأكيد الجانب
الصحي كمكون حيوي من مكونات األمن الوطني،
سيكون معناه العمل بالرضورة عىل متتني البنى
الصحية ،واملزيد من حضور الدولة يف تأمني قطاع
طبي قوي ،حيث كشفت األزمة عن ضعف هذا
القطاع يف الدول الرأساملية ،التي قامت بخصخصة
كل القطاعات ،ويف السياق نفسه ،سيكو ن
لهذه األزمة دور

كبري يف تأكيد الدور الحيوي
للكوادر الطبية ،التي متثل خط الدفاع األول
لكل املجتمعات يف هذه املعركة حامية الوطيس ضد
هذه الجائحة الفتاكة؛ وهو ما دفع إىل ظهور مفهوم
«الجيش األبيض» حيث تقود هذه الكوادر هذه
املعركة بكل بسالة ،كام يفعل الجنود الشجعان يف
ميادين الحرب.
ما بعد جائحة كورونا
وأريد أن أؤكد بشكل خاص يف هذا السياق ،أن
مرحلة ما بعد القضاء عىل جائحة فريوس كورونا
املستجد (كوفيد )-19ال بد من أن تشهد تطويرا ً
جذرياً للبحوث العلمية الخاصة باملجال الطبي،

وتأسيس مراكز إنذار مبكر لألوبئة ،وخاصة الخطرية
منها .وقد بدأت الدول بالفعل يف االنتباه لهذه
القضية الحيوية مع تغول تلك الجائحة يف ظل
املحاوالت الجارية عىل قدم وساق للتوصل إىل عالج
ولقاح لهذا املرض ،الذي لن نستطيع مواجهته من
خالل سياسة التباعد االجتامعي ،والحجر الصحي
أو من خالل باقي السياسات الراهنة التي حولت
العامل إىل جزر منعزلة ،بل من خالل وجود دواء
له ،بحيث تصبح اإلصابة به عادية ،ليعود العامل
ملامرسة حياته الطبيعية ،ألن الوضع القائم حالياً،
يعد ببساطة وضعاً مدمرا ً من الناحية االقتصادية،
وال ميكن أن يستمر طويالً .كام أنه ال بد من أن
يدشن العامل آليات فاعلة لتعاون شامل يف املجال
الصحي ،وإعطاء هذا األمر أهمية خاصة ،فنحن
بالفعل أصبحنا نعيش يف قرية صغرية ،ميكن أن
تنترش فيها األمراض واألوبئة بسهولة ،وال ميكن
مواجهة هذه املخاطر دون تعاون وتكاتف دويل
فاعل .والحديث هنا يجب أن يرتكز حول الرضورة
املطلقة لدعم املؤسسات واملنظامت الدولية املعنية
بقضية الصحة ،وعىل رأسها منظمة الصحة العاملية.
عىل صعيد متصل ،فإن جائحة فريوس كورونا
املستجد (كوفيد )-19ال بد من أنها لفتت األنظار
إىل الخطورة الكبرية ملا ميكن أن تنطوي عليه
الحروب البيولوجية؛ فصحيح أن الخرباء واملختصني
يعرفون ويحذرون منذ سنوات طويلة من الخطورة
البالغة لهذا النوع من الحروب ،ولكن هذه الجائحة
سلطت الضوء بشكل مل يسبق له مثيل عىل رضورة
تحصني األمن الوطني يف مواجهة مثل هذه الحروب،
التي قد يتم شنها من قبل دول أو جامعات متطرفة،
بالنظر إىل ما تسببه من ضحايا ،وهلع وفزع يف
مواجهة عدو غري مريئ.
ويف جميع األحوال ،نحن أمام مرحلة جديدة سيتطور
فيها مفهوم األمن الوطني ،لجهة الرتكيز عىل البعد
الصحي كمكون جوهري يف هذا املفهوم ،وستشهد
مرحلة ما بعد القضاء عىل جائحة فريوس كورونا
املستجد (كوفيد )-19اهتامماً كبريا ً بدعم القطاع
الطبي الذي يعاين بالفعل نقص الكوادر واإلمكانيات
الالزمة لتطويره يف الكثري من الدول؛ وهو ما أسهم
يف تفيش هذه الجائحة وسقوط املاليني كضحايا لها،
ما بني وفيات ومصابني ،كام ستشهد هذه املرحلة
عمالً مكثفاً من قبل الدول املختلفة عىل تحصني
أمنها الوطني يف مواجهة خطر الحروب البيولوجية.
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الجائحة
بقلم  :د .نورا المطيري
روائية وباحثة سياسية
Noura_Almoteari@yahoo.com

في نهاية مارس ،2020 ،بدأت
بكتابة رواية جديدة بعنوان
«الجائحة» ،وحيث أن المكتوب يقرأ
من عنوانه ،فال شك أن أحداث
الرواية تدور حول فيروس كورونا
المستجد ،وقد إخترت لروايتي
بطلتين ،األولى سارة ،مدير مكتب
وكالة أنباء عالمية ،مقيمة في
اإلمارات ،والثانية الدكتورة شيخة،
وهي إماراتية ،تحمل شهادة
الدكتوراة في علم النفس ،وتعمل
كأخصائية نفسية في شرطة دبي.

لن أحرق قصة الرواية وأحداثها ،التي ت ُنرش
اآلن أو س ُينرش قريبا ،أجزاء منها  ،بشكل
يومي يف صحيفة البيان ،بقرار من رئيسة
التحرير  ،األستاذة منى بوسمرة ،التي إختارت
إعادتنا للعرص الذهبي لألعامل األدبية،
حني كانت األعامل األدبية ت ُكتب وتنرش يف
الصحف أوال ،قبل نرشها يف كتاب مطبوع،
مثل رواية «الجرمية والعقاب» التي نرشها يف
العام  1866عمالق األدب الرويس «فيودور
دوستويفيسيك» يف املجلة األدبية العريقة
«الرسول الرويس» يف إثني عرش جزء شهريا
قبل جمعها يف كتاب مطبوع.
هذا التحدي ،يضع الكاتب يف مواجهة معقدة
مع روايته وشخصياته وأحداثها ،فهو يتعرض
للنقد املبارش ،من النقاد أو القراء ،وال ميكن
تخفيف حدة املواجهة إال بالتخطيط الجيد،
فنيا وموضوعيا ،ثم البحث بعمق ،عن
األحداث الواقعية التي تؤرخ للحدث الرئييس،
وألن البطلة سارة مقيمة يف اإلمارات ،فقد
بدأت بحثا حول اإلجراءات التي اتخذتها
اإلمارات ،منذ إنطالق فريوس كورونا يف 12
ديسمرب  2019يف الصني ولغاية تسجيل أول
حالة يف اإلمارات بتاريخ  29يناير  2020يف
اإلمارات ،وقد تفاجأت حقا ،حجم العمل
الذي قامت به الدولة مبكرا ،حني كان العامل
كله ،يغط يف سبات عميق.
ككاتبة وباحثة عربية ،مقيمة يف اإلمارات،

أقدم باسمي وباسم جميع املقيمني عىل
أرضها الطيبة املعطاءة ،ولكل جنودها عىل
خط الدفاع األول ،عظيم الشكر واإلمتنان،
عىل كافة الجهود السباقة ملحارصة فريوس
كورونا املستجد ،وتقديم أقىص ما يحتاجه
اإلنسان ،بغض النظر عن جنسه وجنسيته،
من رعاية وإهتامم ،ليشعر باألمان املطلق.

على الحدود
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استراتيجيات

النموذج المصري

أزمة كورونا وإعداد الدولة للدفاع

تذكر بعض الوثائق العسكرية السرية أنه في عام  1992قدم الجنرال سيدنى شاكنو
من قيادة العمليات الخاصة في البانتجون برنامج أبحاث يرمي إلى عام  ،2020يهدف
لتطوير  Surreptitiously Acquired DNA Identificationوإستبدال الدم كله Whole
 Blood Replacementبل وتوارد الخواطر المصطلح  Telepathy Synthetic0كان ذلك
البرنامج محض خيال حينها ،لكن بالقياس على ابتكارات علمية كثيرة توصل إليها
االنسان بعد أن كانت محض خيال هي األخرى ،يمكن أن يتحقق أي شيء!!.
بقلم  /عبد هللا يسرى إعالمي وكاتب
زميل كلية الدفاع الوطني /أكاديمية ناصرالعسكرية العليا

إن هذه الربامج البحثية العسكرية وغريها
تجعلنا نتحسس رؤوسنا ونحن نتخيل حروب
تساؤالت
املستقبل بوجه عام ،وبوجه خاص حينام نحاول
الحصول عىل خلفيات معلوماتية لهذا الفريوس يف حروب املستقبل ال ىشء أخالقي ،وغالبا ما
 covid-19الذي أقعد العامل كله يف بيوتهم ،تكون أهدافها ال تقترص عىل التكتيك فحسب،
وعطل حركة الطريان وأوقف عجلة اإلنتاج ،وكبد بل أهداف إسرتاتيجية أيضاً ،وأيمّ ا كانت اإلجابات
الدول كل هذه الخسائر ،بل ألقى بظالله الغري املرتبطة بهذا الفريوس ،ومدى إرتباطه بشبكات الـ
متوقعة عىل إحتاملية تفكك كيانات وتكتالت  5Gوما كشف عن آثارها املفزعة عىل اإلنسانية
دولية دامت عرشات السنني.

وغريها من األسئلة .إال أن مايعنينا يف عاملنا العريب
هو اإلجابة عن هذا السؤال :ما مدى قدرة الدولة
يف الدفاع عن أمنها القومي؟ وكيف يتم إعدادها
يف مواجهة الجيل الجديد من الحروب البيولوجية؟
وما مدى جاهزية مؤسساتها الرسمية واألنساق
األخرى البديلة الغريمعلنة واملعدّة خصيصاً
للتعامل مع مهام غري إعتيادية ويف ظروف خاصة
وفق سيناريوهات محتملة ومتوقعة؟

47

هالة زايد:
الدولة اتخذت
كافة اإلجراءات
منذ يناير الماضي،
باإلضافة إلى أنه
تم التقصي بشكل
دقيق عن كل
المخالطين للحاالت
المصابة ،مما قلل
انتشار المرض
بشكل كبير.

النموذج
اإلماراتي
المصري

وأميّا كان التفاوت يف رسعة
التعاطى مبكرا ً مع هذا الفريوس الذي
يهدد األمن القومى لكل دولة بشكل مبارش يف
هذا العامل الرحب ،حيث مثّل هذا التعاطي يف إدارة

لتعليامت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيىس من
زيار ٍة ومؤازرة وتقديم ملساعدات طبية لكل من
الصني دولة املنشأ لهذا الفريوس ،وإيطاليا الدولة
األشد تأثرا ً من سلبيات هذا الفريوس من حيث
عدد الضحايا.
وما رصح به أيضاً الرئيس عبد الفتاح السيىس
عرب حسابه عىل مواقع التواصل اإلجتامعي،
من وقوف مرص مع أي دولة يف العامل ضد هذا
التهديد الذي يُواجه البرشية واإلنسانية ،وهو ما
كان له أبلغ األثر اإلنساين اإليجايب وإنعكاساً ل ِقيم
الدولة املرصية وموروثها الحضارى.
لقد مثل املوقف اإلمارايت واملرصي منوذجاً مضيئاً
عىل املستوى الدويل يف التعاطي مع هذه األزمة
العاملية للدولة خارجياً ،أما يف التعاطي الداخيل
مع هذه األزمة فيمكن اإلشـارة بإختصــار شـديد
إىل محــور واحـــد وهو املحور الصحى والذي
يعكس قدرات الدولة وإعدادها للدفاع
ومدى جاهزية مؤسساتها يف
دولـــة كمصـر،

يبلغ تعداد سكانها أكرث من  100مليون نسمة.
يوم االصطفاف

فبعد تقارير كافية من األجهزة املعلوماتية
املعنيــــة يف الدولـــةُ ،وضعــــت أمام القـــيادة
السياســية ،تم تقـديــر املوقــف ومن ث ّم تم
اإلجتمـاع مع املجموعـة الوزاريـة املعنيــة
وإســتعراض املوقـف وتحديد املهام لكل وزارة
يف إدارة هذه األزمة مـــع صــــدور مجمــوعة
مـن القرارات السـريعــة يف مقدمتهــا تكليـف
القـــــوات املسلحــــة املرصيـة مبسـاعـدة
ومعاونة كافة مؤسسات الدولة األخرى
يف تنفيذ خطة الدفاع عن حياة
املرصيـني ورفـع اآلثـار
ا لجــا نبيـــة

هذه األزمة إنعكاساً لكل دولة عىل حدة من حيث
قيمها األخالقية واإلنسانية ،ومن حيث قدراتها الداخلية
وحتى سياساتها الخارجية ،أ ّميا كان ذلك ،فإن النموذج
اإلمارايت واملرصي يدعو لإلعجاب واإلشادة ،من حيث
ملمح شديد األهمية وهو البعد اإلنساين ،والذي عكسته
قرارات القيادة السياسية لكال البلدين.
فوسط إنشغال العامل ،كل دولة بنفسها ومواطنيها ـ تُعلن
اإلمارات العربية املتحدة عن إرسال طائرة خاصة ملدينة
ووهان الصينية إلحضار الطالب السودانيني مع مجموعة
من أبناء الجاليات العربيـة ،تنفيـذا ً للمبادرة اإلنسانيـــة
لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
عهد أبو ظبي ،نائب القائد األعىل للقوات املسلحة،
ل َيحضرُ هؤالء وتتـم إستضافتهم يف مدينـــــة اإلمـــــارات
اإلنسانية يف أبو ظبي لتنفيذ الحجر الصحى عليهم.
إن رمزية هذا القراراإلنساين اإلمارايت ليس لها حدود،
ومدى التأثري النفيس اإليجايب عىل كل إنسان يف العامل
عميق وغائر.
يعرف هذا املوقف ٌ
أيضا ما قامت به وزيرة الصحة والســكـــان
املرصيـــة الدكتـورة هالــة زايــد من تنفيذ
املحتملة لهذه الجائحة.
سيبقى يوم اإلصطفاف الذي حرضه الرئيس
عبد الفتاح السييس يف السابع من إبريل
الجاري يوماً فارقاً لكثري مـن أجهزة
املعلومـات املعنية يف كثــري من
دول العامل ،بقياس قدرات
الدولــة الشاملـة عـرب
األوزان النسبيــة
املعروفــة
يف
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معادلة العلوم اإلسرتاتيجـية ،حيث عكست القوات
الصحية املصطفة التابعة للقوات املسلحة املرصية
مبعدّاتها الخاصة باإلخالء واإليواء والتطهري والتعقيم
وكذلك العنارص البرشية والنامذج للمستشفيات
امليدانية ،عكست قدرات كربى ملصـــــر يف
مواجهــــة تهـديـــــد يصـــل اىل درجــة البقــاء
لهــا وملواطنيها ،وهذا ما يجعل دولة بحجمها رقامً
صعباً يف عامل الحروب البيولوجية أو الكيميائية
املستقبلية ،فضالً عن أن كل ما متلكه مرص من
قدرات يف هذا الصدد هو «مسافة الِسكّة» ملواجهة
أي تهديد ميس أمن الخليج العريب ،كام صرّ ح بذلك
الرئيس عبد الفتاح السيىس يف أكرث من مناسبة.
إعداد الدولة للدفاع

وهنا يجب أن نعيد إىل األذهان أهمية وجود عقيدة
للمعلومات يف إطار التخطيط إلعداد الدولة للدفاع
وأهمية معرفة وتحديث بيانات قُوى الدولة الشاملة
وخاصة القوة الصحية ،التي تندرج تحت القوى
امللموسة داخل أي دولة ،فقد وضعتنا أزمة كرونا
أمام ملمح مهم جدا ً رمبا تزداد أهميته يف املستقبل،
يف إطار مفهوم إعداد الدولة للدفاع ضد أي عدائيات
محتملة أو قامئة.
إن أهم ملمح يف قدرات الدولة الصحية وإعدادها
للدفاع يكمن يف وجود أنساق أخرى متثل داعامً
للنسق األول وهي وزارة الصحة مبستشفياتها
وأطبائها وتوزيعها الجغرايف ومعداتها الخاصة باإلخالء
والنقل وغريها ،بيد أن األنساق األخرى هنا ميكن أن
تكون مثال قدرات وإمكانات إدارة الخدمات الطبية
التابعة لهيئة اإلمداد والتموين بالقوات املسلحة،

استراتيجيات

هناك قدرات
للدولة اليمكن قياسها
وهي غير ملموسة مثل
الروح المعنوية لألطباء
والممرضين ومدى
تأهيلهم وكفائتهم
في تنفيذ كافة المهام
المكلفين بها
إذا ما أجاد صناع
القرار تقدير الموقف فال
شك أن أي تهديد قد
يواجه الدولة سيحظى
باصطفاف وطني للرأي
العام الداخلي لتكون
الدولة عندها جاهزة
ومعدة للدفاع عن
نفسها ومواطنيها

وما يتبعها من مستشفيات عسكرية ميكن أن تكون
جاهزة لتنفيذ الحجر الصحي مع وجود املستشفيات
امليدانية وباقي املعدات الالزمة يف مثل هذا الظرف،
وأيضا ما ميثله سالح الحرب الكياموية من نسق ثاين
بعد إدارات وزارة الزراعة املعنية بالتعقيم والتطهري يف
هذا الظرف ،وأيضا ما متثله الرشكة الوطنية للخدمات
البرتولية التابعة لجهاز مرشوعات الخدمة الوطنية
للقوات املسلحة ،من نسق ثاين بقدراتها الهائلة يف سد
اإلحتياجات بالوقود بعد النسق األول املعني بذلك يف
الدولة فهي وزارة البرتول.
بالتأكيد تحرص الدول عىل عدم اإلدالء بأي معلومات
أو بيانات أو أرقام عن قدرات األنساق األخرى لها
وتحيطها برسية تامة وغموض ،وهو ما يجعل دامئاً
قدرات الدولة للدفاع عن أمنها القومي يف شتى
املجاالت مجهوالً بدرجة كبرية ال يتجسد إال يف وقت
الحروب واألزمات التي تهدد بقائها ،فضالً عن أن
هناك قدرات للدولة ال ميكن قياسها أبدا ً وهي غري
امللموسة يف هذا املجال مثل مدى الروح املعنوية
لألطباء واملمرضني ومدى تأهيلهم وكفائتهم يف تنفيذ
كافة املهام املكلفني بها.
إن اإلحساس بالخطر داخل أي مجتمع يُولد آليات
الدفاع الذاتية والغري متوقعة للعدو ،فإذا ما أجاد
ُصناع القرار إستخدام األنساق املختلفة وتوزيع
األدوار بينها يف إدارة األزمة ،وقبل كل ذلك تقدير
املوقف بأبعاده حق التقدير فال شك أن أي تهديد قد
يُواجه الدولة سيحظى بإصطفاف وطني للرأي العام
الداخيل ،لتكون الدولة عندها جاهزة و ُمعدّة للدفاع
عن نفسها ومواطنيها.
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بقلم  :د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك
ورئيس قسم العلوم السياسية -
جامعة اإلمارات
binhuwaidin@hotmail.com

لقد عكست جائحة كوفيد 19 -

أو فيروس كورونا العديد من
التحديات للنظام العالمي الذي
نعيش فيه ،مما يشير وبصراحة
إلى أن النظام العالمي الحالي
وأسسه ستشهد بعض التغيرات
والتأثيرات الكبيرة في المستقبل
القريب .فعالم أو نظام ما بعد
كورونا لن يكون هو ذاته نظام
ما قبل كورونا .وهنا سنركز على
تأثير جائحة كورونا على أحد أهم
أسس النظام العالمي اال وهي
العولمة وتطبيقها في عالم ما
بعد كوفيد .19 -

إن النظام العاملي ملا قبل كوفيد  19 -اعتمد
بشكل كبري عىل العوملة ،التي استطاعت أن ت ُغري
العامل إىل قرية صغرية يتفاعل مع جوانبه املختلفة
وفق أسس سهولة انتقال األفراد والبضائع ورأس
املال مبا يحقق التنمية والتقدم لشعوب دول
العامل .كانت الفكرة لدى الدول أن العوملة ميكن
السيطرة عليها ،إال أن األمر اتخذ منحى آخر،
حيث أدخلت العوملة تحديات جديدة للدول،
عرض مفهومها لألمن الوطني للخطر ،ويف مقدمتها
انتشار األفكار املزعزعة لألمن واالستقرار ،وانتقال
األمراض واألوبئة بني حدود الدول كام نشهده
يحدث اليوم يف العامل مع تفيش فريوس كورونا
ملختلف دول وبقاع العامل .لقد كانت العوملة هي
السبب األول والرئيس وراء انتشار هذا الوباء
بشكل رسيع ومخيف ،من نقطة ظهوره يف أرايض
الصني البعيدة كل البعد جغرافياً إىل مختلف دول
العامل .فلوال سهولة االنتقال لألفراد ملا متكن هذا
الفريوس من االنتشار بهذا الشكل الجنوين .لذلك
فإن هذه الجائحة املتفشية يف عامل اليوم ستفرض
عىل الدول اتخاذ مزيد من السياسات واإلجراءات
التي من شأنها أن تحد من درجة االنفتاح العوملي
الحادث يف العامل .نعم ستبقى العوملة قامئة ألنها
سبيل مهم لتحقيق التبادل املشرتك بني دول العامل،
ولكن حجم هذه العوملة ورسعتها ستلقى تراجعا
يف عامل ما بعد كوفيد .19 -
لقد أثبت جائحة كوفيد  19 -أن االعتامد عىل
الغري ليس هو الخيار األمثل يف األزمات .وهذه
حقيقة ميكن أن تطبق عىل معظم األزمات ،حيث
أن العامل إذا ما اتجه إىل أزمة مشرتكة كبرية تجده
يف البداية ينغلق عىل نفسه أكرث من أن يعمل
عىل التعاون مع األخرين ملواجهتها .وجائحة
كورونا تعطي خري مثال عىل ذلك ،حيث شاهدنا
االنغالق الدويل لكل دولة عىل نفسها ،وأصبح
همها وتفكريها األسايس منصب حول أمنها الوطني
وكيفية حامية ذاتها وليس عىل مساعدة اآلخرين
حتى لو كانوا قريبني ومن حولها .فهذه أوروبا
التي يُرضب يف اتحادها األورويب املثل يف التعاون
والتنسيق املشرتك ،مل تُحرك ساكنا لدعم إيطاليا -
الدولة األوروبية العضو يف االتحاد والتي عانت

بشكل كبري من هذا الوباء -يف أزمتها مع كورونا.
الكل اتجه إىل األنانية السياسية ،واتبع االسرتاتيجية
الواقعية التي تقول نفيس-نفيس أوال .وهذا يف حد
ذاته كرس واضح لفكر ومامرسة العوملة التي تدعو
للتواصل مع الغري ال االنعزال عنه.
وأثبتت جائحة كوفيد  19 -كذلك أن االعتامد
عىل العوملة وفلسفة االعتامد املتبادل بني دول
العامل يف انتقال البضائع مل تجدي بشكل فعال.
فهناك العديد من دول العامل التي كانت تعتمد
عىل استرياد املستلزمات الطبية الرضورية ملواجهة
انتشار كورونا (كالكاممات ،وسرتات التمريض،
وأجهزة التنفس االصطناعي) غدت اليوم غري قادرة
عىل الحصول عىل مثل تلك املستلزمات باألعداد
املطلوبة نظرا ً لتزايد الطلب العاملي وقلة املعروض.
بل أن بعض الدول أصبحت تتنافس مع بعضها
البعض ،وبعضها يتصارع من أجل الحصول عىل
تلك املستلزمات .هذا األمر ُسيلقي بضالله عىل
عوملة ما بعد كوفيد  ،19 -حيث سيجعل الدول
تتجه إىل التصنيع املحيل والتقليل من االعتامد
الخارجي عىل العديد من املستلزمات واملنتجات
الرضورية يف فرتة األزمات .األمر الذي سيقلل من
االعتامد العاملي املتبادل ويضعف بالتايل العوملة
بشكل كبري ،بداعي العمل عىل خلق االكتفاء
الذايت من املنتجات املطلوبة يف فرتة األزمات .وهذا
أمر طبيعي ،لكنه بالطبع يرضب يف صميم فكرة
االعتامد املتبادل التي جاءت مع العوملة.
فالعوملة ستكون إحدى أهم الجوانب املترضرة
من تأثريات جائحة كورونا .وبالطبع هناك العديد
من الجوانب األخرى املهمة ستتأثر هي أيضاً يف
نظام ما بعد كوفيد ،-19وهذا ما سنتحدث عنه
يف املرات القادمة.
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كورونا ...كيف سيعيد صياغة سياسات
الدفاع وبناء القوة الشاملة للدول ؟

لم يتوقع أحد حينما ظهر فيروس كورونا «كوفيد  »19 -في مدينة ووهان
الصينية في منتصف ديسمبر  2019أن يحدث هذا التأثير الضخم في كافة
المجاالت ،السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واألمنية
والعسكرية ،ليس فقط ألنه كشف عن أوجه القصور التي تواجه
األمن اإلنساني واالجتماعي في الدول المتقدمة.
بقلم  :يوسف جمعة الحداد

وإمنا أيضاً ألنه أضاف معايري جديدة لقياس
وباء كورونا ..وطبيعة
القوة الشاملة ألي دولة ،من بينها الصحة العامة
التحوالت المحتملة في أدوار
والجاهزية االستباقية يف مواجهة األزمات الطارئة
الجيوش
ووجود منظومة قوية من البحث العلمي ،كام
أحدث تحوالً يف طبيعة مهام الجيوش ،وباتت رغم أن الجيوش يف العديد من دول العامل كانت
تشارك بفاعلية يف مواجهة األوبئة املتفشية تقوم بأدوار متنوعة مبا فيها مواجهة األوبئة
وتتعاون مع األجهزة الرشطية يف مهام ضبط األمن والفريوسات ،فإن وباء كورونا املستجد أعاد
التأكيد عىل أهمية هذا الدور ،ولهذا تم اللجوء
واالستقرار الداخيل.

إليها من جانب العديد من حكومات العامل
ملساعدة األجهزة املدنية يف مواجهة هذا الوباء
واحتواء تداعياته املختلفة ،وهذا من شأنه أن
يدفع مخططي السياسات الدفاعية إىل الرتكيز
عىل هذا الجانب مستقبالً ،بعد أن أثبتت أزمة
وباء كورونا أن الجيوش ،مبا متتلكه من خربات
ومهارات وقدرات لوجستية متنوعة ،ميكنها
القيام بدور فاعل يف التصدي لهذه النوعية من
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األوبئة املتفشية ،سواء من خالل املساهمة يف
بناء املستشفيات امليدانية املتنقلة أو يف تنفيذ
أظهرت الجيوش
أنظمة الحجر الصحي وتطبيق القواعد املنظمة
لحركة األفراد خالل أوقات الحظر بالتعاون مع في العديد من دول
األجهزة األمنية والرشطية ،وضامن حفظ األمن العالم استجابة عالية
واالستقرار والتصدي ألي محاوالت إلثارة الفوىض
في مواجهة هذا
خالل مراحل إدارة األزمة املختلفة.
يف الوقت الذي أظهر فيه وباء كورونا ضعف
الوباء ،خاصة أنها تمتلك
املنظومة الصحية يف العديد من دول العامل
التي مل تستطع التعامل مع هذا الوباء ،أظهرت فرقاً طبية مدربة بشكل
الجيوش يف العديد من دول العامل استجابة احترافي
عالية يف مواجهة هذا الوباء ،خاصة أنها متتلك
فرقاً طبية مدربة بشكل احرتايف ،وباستطاعتها
احتواء التداعيات السلبية التي قد تنجم عن
هذه النوعية من الفريوسات القاتلة ،يف هذا وتعقيم مركز انتشار الوباء يف إيطاليا ،وهي
السياق فقد وافقت وزارة الدفاع األمريكية عىل منطقة «لومبارديا» ،وهي العملية التي تندرج
تقديم خمسة ماليني كاممة وألفي جهاز تنفس ضمن مفهوم «الدبلوماسية الصحية».
من مخازنها للنظام الصحي املدين ،كام حرك ومل يقترص دور الجيوش عىل مساعدة املؤسسات
األسطول األمرييك مستشفييه العامئني (السفينتان الطبية املدنية وتوفري بعض األدوات الصحية
 USNS Mercyو )USNS Comforللمساعدة كالكاممات وأجهزة التنفس الصناعي ،وإمنا القيام
يف تخفيف الضغط عىل املؤسسات الطبية ،كام مبحاولة التوصل إىل لقاح وعالج لوباء كورونا ،إذ
متت االستعانة بالجيوش خارج الحدود ملساعدة كشفت العديد من التقارير أن الجيش األمرييك
دول تعاين بشدة من انتشار وباء كورونا ،كحالة يتعاون مع العديد من الرشكات والوكاالت
األطباء العسكريني الروس الذين قاموا بتطهري إلنتاج بعض اللقاحات ،كام يعمل مخترب علوم

وتكنولوجيا الدفاع الربيطاين يف بورتون داون،
الذي لديه خربة يف التهديدات البيولوجية ،عىل
تطوير واختبار اللقاحات ،ورسم خرائط لحاالت
الكوفيد.19 /
كورونا ..وتغيير الرؤية لطبيعة
المخاطر والتهديدات التي
تواجه األمن القومي
إذا كان وضع السياسات الدفاعية يرتبط بطبيعة
التحديات واملخاطر التي تهدد األمن القومي
للدول ،فإن فريوس كورونا ال شك سيحدث
تحوالً يف رؤية الدول لطبيعة املخاطر بعد أن
اتضح أن هناك مصادر تهديد جديدة تفوق يف
خطورتها التهديدات التقليدية التي كانت تشغل
املعنيني برسم السياسات الدفاعية ،ميكن أن
يطلق عليها «التهديدات غري املرئية والكامنة»
التي تستطيع إغالق الدول بشكل تام ،كاألوبئة
والفريوسات العابرة للحدود ،فوباء كورونا منذ
انتشاره يف معظم دول العامل أصاب الحياة العامة
بالشلل التام يف كل املجاالت ،األعامل واالقتصاد
والتجارة والتعليم ،حتى الجيوش فقد أوقف
العديد من أنشطتها العسكرية ،كالتدريبات
واملناورات املشرتكة بني الدول .لهذا فإن خربة
كورونا تشري إىل أن مخططي السياسات الدفاعية
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سيأخذون يف االعتبار هذه النوعية من
التهديدات غري املنظورة ،والتي تفوق يف
خطورتها مبراحل التهديدات التقليدية كالنزاعات
والحروب والرصاعات ،يكفي اإلشارة هنا إىل أن
تداعيات وباء كورونا التي ما تزال تتصاعد يتوقع
أن تفوق يف تكلفتها البرشية واالقتصادية ضحايا
حروب عديدة شهدها العامل يف سنوات سابقة.
كورونا  ..نحو مزيد من
االهتمام بالحروب البيولوجية
والفيروسات القاتلة
يجمع كثري من الخرباء عىل أن العامل يف مرحلة ما
بعد كورونا سريكز عىل كيفية التصدي للمخاطر
اآلتية من التهديدات غري املرئية ،والعمل عىل
زيادة القدرات ملواجهة الحروب البيولوجية
املحتملة ،ومن املتوقع أن تتجه معظم دول
العامل إىل تطوير سياساتها الدفاعية واألمنية
والرتكيز عىل منع عبور الفريوسات أو األوبئة عرب
حدودها سواء عرب املطارات أو املوانئ ،وذلك
من خالل زيادة فعالية الرقابة ونظم الكشف
املبكر عرب الصوت والصورة ،إضافة إىل زيادة
استخدام الطائرات املسرية لزيادة التغطية،
وذلك ضمن إجراءاتها االحرتازية للحيلولة دون
عبور أي فريوس أو بكرتيا أو جرثومة أو فطر
دون كشفه .وعىل املدى الطويل ،من املرجح
أن يضع مخططو السياسات الدفاعية أوضاع
املشكالت الطبية الكربى يف إطار العقيدة
والتخطيط العسكري بدرجة أكرب من ذي قبل.
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كورونا والتحول ف���ي أولويات
اإلنفاق والتصنيع الدفاعي
من املتوقع أن تشهد الفرتة املقبلة إعادة النظر
من جانب العديد من الدول املتقدمة ،وخاصة
الواليات املتحدة والدول األوروبية ،إعادة النظر يف
أولويات اإلنفاق الدفاعي ،بعدما انكشفت هشاشة
منظومتها الصحية ،فبدالً من تخصيص املليارات
عىل إنتاج أسلحة يتم تخزينها ،ميكن توجيه
جزء من هذه املليارات إىل الصناعات الدوائية
وخاصة يف األمصال واللقاحات ،لتحقيق فائض من
األدوية يتم االستعانة به يف وقت األزمات .فلم
يكن أحد يتصور أن تعاين الدول املتقدمة نقصاً
حادا ً يف األدوات الطبية البسيطة ،كالكاممات
واملالبس الطبية ،أو األجهزة الرضورية كأجهزة
التنفس الصناعي ،لدرجة دفعت الرئيس األمرييك
دونالد ترامب يف شهر مارس  2020إىل االستعانة
مبا يسمى «قانون اإلنتاج الدفاعي» الستخدامه
ضد وباء فريوس كورونا املستجد ،لترسيع إنتاج
املعدات الالزمة .ومن املعروف أن قانون اإلنتاج
الدفاعي يعود إىل زمن الحرب الكورية يف
خمسينيات القرن املايض ،ومينح الرئيس األمرييك
سلطة واسعة لترسيع وتوسيع إمدادات املوارد من
القاعدة الصناعية األمريكية لدعم برامج الجيش
والطاقة والفضاء واألمن الداخيل.
يف الوقت ذاته ،فإن أزمة إمدادات األدوات
الصحية الناتجة عن وباء كورونا قد تدفع العديد
من دول العامل إىل توجيه صناعاتها الدفاعية لتهتم
باألدوات الطبية والدوائية ،خاصة أنها متتلك كافة
القدرات ،البرشية والفنية والتقنية ،التي تؤهلها
للقيام بذلك ،خاصة أن معظم جيوش العامل متتلك
أطباء ماهرين لديهم الخربة الكافية التي تؤهلهم
لتطوير الصناعات الدوائية ،بل أن بعض هؤالء
األطباء العسكريني قدموا إسهامات نوعية يف
تطوير أجهزة التنفس الصناعي والعناية املركزة.
كورونا ..معايري جديدة لقياس القوة الشاملة
للدولة
إذا كانت نظريات الدفاع التقليدية تقيم قوة
الدولة الشاملة من منظور عسكري واقتصادي
وتكنولوجي ،فإن وباء كورونا أضاف أبعادا ً
جديدة لقياس القوة الشاملة للدولة ،هي صحة
الشعب ومستوى الرعاية الصحية املقدمة له،

التداعيـــات الكارثيــة التي خلفهــا فيروس كورونا
على العالــم قد تدفع مخططي السياسات الدفاعية
واألمنية إلى تطوير مهام االستخبارات
خاصة مع فشل العديد من الدول املتقدمة يف
التعامل مع هذا الوباء ،لدرجة أن بعضها لجأ
إىل التخيل عن كبار السن يف هذه األزمة ،األمر
الذي أثار العديد من التساؤالت حول مدى التزام
هذه الدول باألمن الصحي ملواطنيها ،لهذا مل يكن
غريباً أن تضع صحيفة «واشنطن بوست» ،أعرق
الصحف األمريكية يف إحدى مقاالتها التي نرشت
يف السابع من أبريل  2020صحة الشعب ووجود
منظومة صحية قوية باعتبارها أهم املعايري

الجديدة لقياس قوة الدولة الشاملة ،وتحديد
مركزها ونفوذها يف النظام الدويل يف مرحلة ما
بعد كورونا.
إن التداعيات الكارثية التي ترتبت عىل وباء كورونا
ستدفع العديد من دول العامل يف املستقبل إىل
الرتكيز عىل االستثامر يف األمن الصحي ملواطنيها،
وبنفس الدرجة من االهتامم بالجوانب األخرى،
االقتصادية واألمنية والعسكرية والتكنولوجية،
وهذا سيكون يف صلب السياسات الدفاعية
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كيف ا�ستجابت الدول لتف�شي كورونا

القرارات
احلكومية

خليك يف
البيت

حمالت
التعقيم

ارتداء
الأقنعة
الواقية

واألمنية يف املستقبل ،بعد أن ثبت أن االستثامر
يف منظومة صحية وقائية قوية من شأنها أن تعزز
الرعاية الصحية لجميع السكان.
اإلمارات  ..تجربة يحتذى
بها في االستثمار في
األمن اإلنساني واالستعداد
الوقائي لألزمات

اخلطوات
احلكومية

�إلغاء
الفعاليات

احلجر
ال�صحي

ال�شفافية
يف عر�ض
احلقائق

وباء كورونا
سيفرض على الدول
في المستقبل أن
تعيد اإلهتمام باألمن
االنساني والمجتمعي
بإعتباره أهم مرتكزات
قوتها الشاملة.

ويف الوقت الذي أظهر فيه فريوس كورونا هشاشة
األنظمة الصحية يف العديد من الدول املتقدمة،
وعجزها عن التعامل مع وباء كورونا ،وفشلها يف
تحقيق األمن الصحي ملواطنيها ،فإنه يف املقابل أبرز
دوالً أخرى استطاعت أن تقدم منوذجاً ملهامً يف للشعوب أهم معايري قياس قوة الدول الشاملة
إدارة هذه األزمة ،كدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وتحديد وزنها ودرجة تأثريها يف النظام الدويل فإن
التي تويل اهتامماً استثنائياً منذ نشأتها مطلع العامل قد يشهد تحوالً يف خريطة القوى الفاعلة
سبعينيات القرن املايض باألمن الصحي واالجتامعي يف النظام الدويل يف مرحلة ما بعد كورونا ،حيث
لشعبها ،مواطنني ومقيمني ،ضمن رؤيتها الشاملة ستتعزز مكانة دول جديدة أثبتت أنها منوذج
لألمن الوطني ،وهذا ما جسدته بوضوح مقولة يحتذى به يف إدارة هذه النوعية من األزمات
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل التي تشكل تهديدا ً لألمن والسلم الدوليني ،وعىل
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،رأسها دولة اإلمارات التي متتلك كل مقومات
«الدواء والغذاء خط أحمر وال تشلون هم» ،والتي الدولة القائد صاحبة التأثري واملبادرات اإلنسانية
تجسد يف أبعادها حرص دولة اإلمارات العربية عظيمة الجدوى ،كام أن منوذجها يف تعزيز األمن
املتحدة عىل ضامن األمنني الصحي والغذايئ لجميع اإلنساين واملجتمعي ينطوي عىل العديد من
الدروس الرثية التي ال شك سيكون لها تأثريها
من يعيش عىل أراضيها.
إذا كان وباء كورونا سيجعل من األمن الصحي الكبري عىل العديد من دول العامل يف الفرتة املقبلة،

التوا�صل
مع املواطنني
واملقيمني

تعزيز
البنية
ال�صحية

ح�صر ب�ؤر
تف�شي الوباء

فصحة اإلنسان تأيت يف مقدمة أولويات القيادة
الرشيدة ومحور معظم السياسات واالسرتاتيحيات
الحكومية ،كام أن هدف توفري الرعاية الصحية
عىل مستوى عاملي يعد إحدى الركائز الست يف
األجندة الوطنية لدولة اإلمارات .2021
خاتمة
يف الوقت الذي احتاجت فيه التحوالت الكربى
التي حدثت يف العامل خالل العقود املاضية
إىل فرتات زمنية طويلة لبلورة معاملها ورصد
إرهاصاتها ،فإن فريوس كورونا منذ ظهوره خالل
هذه املدة الزمنية القصرية أحدث تحوالت
بالغة األهمية يف كافة املجاالت ،وبات الحديث
عن مرحلة ما بعد كورونا كأنها حقيقة واقعة،
ألن تداعياتها واضحة عىل االقتصاد واألمن
والسياسة والثقافة واالجتامع ..مرحلة ستشهد
تحوالً يف صياغة سياسات الدفاع واألمن القومي
لتأخذ يف االعتبار مصادر التهديد غري املرئية
التي تواجه األمن اإلنساين واالجتامعي لشعوب
العامل ،وطبيعة األدوار الجديدة للجيوش وأجهزة
االستخبارات يف إدارة هذه األزمات الكربى،
وستعيد تقييم القوة الشاملة للدولة استنادا ً
إىل صحة شعوبها ومستوى التزامها اإلنساين
واألخالقي مبواجهة هذه األزمات عىل الصعيدين
اإلقليمي والدويل.
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«قضايا استراتيجية :تصور الوقت»
رؤى استراتيجية
بقلم  :د .جون راندال باالرد
مدير كليات أبورتيونيتي العسكرية
john.ballard@ndc.ac.ae
يمثل تفعيل دور االستراتيجية أثناء
األزمات تحدياً جوهرياً للقادة.
لكن حتى لو توافر الفهم الراسخ
للمبادئ االستراتيجية األساسية،
يبقى من الصعب دوماً على
القادة وضع الخطط موضع التنفيذ
في عالم يسوده الغموض
وي َع ّد "الوقت" من بين
والتقلبُ .
أشد القضايا تحدياً  ،ويعتبره البعض
شموال ،ويتعين إدارته أثناء
األشد
ً
التنفيذ .كان الشاعر الروماني
"أوفيد" يقول باستمرار إن الوقت
"يلتهم كل شيء" ،ومع ذا يبقى
الوقت أبعد ما يكون عن الفهم
من بين جميع مكونات االستراتيجية
الفعالة.

الوقت هو التقدم الكمي لألحداث من
املايض إىل الحارض ،ثم إىل املستقبل ،ويتم
قياسه بأدوات مثل التقاويم والساعات.
واألهم من ذلك أن الوقت رضوري لتسلسل
األحداث ،وملقارنة مدة األحداث أو الفرتات
الفاصلة بينها ،وتحديد معدالت التغيري .ومع
ذلك فغالباً ما يصعب تفعيل الوقت من
املنظور االسرتاتيجي .يكمن السبب أحياناً
يف التهديد الذي ميثله كيان آخر (دولة أو
جامعة أو مرض) ال يتبع معيارا ً زمنياً متفقاً
عليه (أياماً أو أسابيع أو أشهر) .ويف بعض
األحيان يخدع مصدر التهديد خصمه عن
عمد فيام يتعلق بأهدافه الزمنية (كأن يقول
إن العمل ليس موضع اهتاممٍ فوري ولكنه
ما يلبث أن يقوم برد الفعل دومنا تأخري).
ويف حاالت نادرة ،يكون التهديد جديدا ً
للغاية بحيث ال ميكننا التكهن إال بكيفية
تأثري الوقت عىل مساره.
يع ّد فريوس كورونا املستجد مثاالً جيدًا :إ ْذ
مل يعرف أح ٌد كم من الوقت سيبقى يصيب
الناس أو إىل متى سيظل معدياً .وقد تعني
عىل قادة كل دولة عىل وجه األرض أن
يضعوا افرتاضات حاسمة حول الوقت الذي
سيستغرقه فريوس كورونا املستجد ليصل إىل
سكانهم والوقت الذي سيؤثر خالله الفريوس
يف شعوبهم ويف أنظمة الرعاية الصحية يف
دولهم .وما زلنا غري متأكدين حتى اآلن حول
ما إذا كانت هذه هي الدورة األوىل لتفيش
الفريوس من بني عدة دورات محتملة ،وما
إذا كان سيتكرر انتشاره عدة مرات؛ فالوقت
مييض ،وعلينا أن نضع فرضيات.
مبجرد أن نفهم مدى صعوبة التعامل مع
الوقت أثناء األزمة ،يصبح من السهل فهم
السبب الذي يجعل قادتنا األكرث تأثريا ً
يدعون إىل اإلبداع يف التفكري االسرتاتيجي
واملرونة يف التخطيط االسرتاتيجي .فالدول
التي أبدت ردود فعل مناسبة تجاه الفريوس
وضعت بافرتاضات أفضل حول الوقت،

وترصفت برسعة أكرب إلدارة القضايا .أما
القادة الذين وضعوا سياسات غري مرنة أو
غري متكاملة ومل يتكيفوا مع توسع الفريوس،
فقد أهدروا موارد وأرواحاً مثينة .ونجد أن
دولة اإلمارات ،التي تُع ّد األوىل يف املنطقة
التي تعرضت لفريوس كورونا ،وتتميز
مبجتمع منظم للغاية وقيادة مرنة قادرة
عىل التكيف ،قد ترصفت برسعة بإجراء
الفحوصات واملراقبة ،وس ّنت سياسات
حازمة ،ولكنها تتسم باملرونة وتتناسب مع
حجم الجائحة ،وبذلك وجدت مسارا ً فعاالً
أنقذ األرواح .وعلينا اآلن أن ننتهز الفرصة
لفهم كيف أثر الزمن يف استجابتنا لهذه
الجائحة ويف تعديل تفكرينا االسرتاتيجي
لضامن أنه عندما يصل تهديد غري متوقع
مامثل إىل أرضنا يف املستقبل (ألنه سيحدث)
ميكننا أن نفهم ونتفاعل بشكل أكرث فاعلية .
وبالنظر إىل أن بيئتنا العاملية تزداد تعقيدا ً
أكرث من أي وقت مىض ،يتعينّ عىل القادة
االسرتاتيجيني الحرص عىل أن يضعوا يف
اعتبارهم الوقت ويتعاملوا معه بشكل
مناسب مبا يخدم أفضل املصالح ملواطنيهم
ويحافظ عىل الرخاء الوطني .ومبا أنه ال
يوجد إجراءان دوليان متامثالن متاماً ،قد
يتطلب الوقت مقاربات مختلفة يف ظروف
مختلفة ،لكن تبقى إدارتها بحكمة رشطاً
أساسياً للنجاح ،وال سيام لدولة تتميز
مبشاركات عاملية مثل اإلمارات العربية
املتحدة.
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في الوقت الذي دعت فيه األمم المتحدة والعديد
من المنظمات اإلقليمية والدولية إلى وقف النزاعات
والصراعات في منطقة الشرق األوسط ،وتركيز
الجهود على مواجهة وباء كورونا المستجد
«كوفيد ،»-19الذي يمثل أخطر تحدي يواجه البشرية
منذ عقود ،فإن بعض أطراف هذه الصراعات ال يزال
يناور ويتبنى موقفاً غامضاً من هذه الدعوة ،األمر
الذي يشير إلى احتمال استمرار هذه الصراعات.
بقلم :داليا السيد أحمد

م���اذا وراء الدعوات األممي���ة والعربية إلنهاء
الصراعات في منطقة الشرق األوسط؟

فيروس كورونا ..هل
ينهي الصراعات
المسلحة في منطقة
الشرق األوسط؟

مع االنتشار الرسيع لوباء كورونا يف معظم دول العامل  ،مبا فيها الدول
العربية ،صدرت العديد من الدعوات إليقاف الرصاعات يف منطقة
الرشق األوسط  ،لرتكيز الجهود ملواجهة وباء كورونا ،فاألمني العام
للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أطلق ندا ًء مهامً برضورة توقف
الرصاعات املسلحة املستمرة يف املنطقة ،داعياً إىل التفرغ ملواجهة
الوباء الخطري .كام أطلق األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو
غوترييش يف شهر مارس  2020ندا ًء عاملياً مامثالً إلنهاء الرصاعات
يف منطقة الرشق األوسط والعامل ،وحذر من أن «أزمة فريوس
كورونا قادمة اآلن إىل جميع مناطق الرصاع هذه»  ،وأكد عىل
رضورة «أن تكون هناك معركة واحدة فقط يف عاملنا اليوم
ضد فريوس كورونا» .ودعا إىل وقف فوري إلطالق النار يف
جميع أنحاء العامل يف محاولة ملنع حدوث أزمة صحية كبرية
يف حال تفيش الوباء يف مناطق الرصاعات.
يف السياق ذاته ،دعا مبعوثو األمني العام لألمم املتحدة
إىل الرشق األوسط كل األطراف يف املنطقة إىل املشاركة
بحسن نية ومن دون رشوط مسبقة يف التفاوض
عىل وقف فوري لألعامل العدائية ،والحفاظ عىل
وقف النار الراهن ،والتوصل إىل وقف مستدام
وشامل للنار ،والتوصل إىل حلول طويلة األجل
للنزاعات املستمرة يف أرجاء املنطقة .وشارك يف
هذه الدعوة األممية ،التي صدرت يف بيان يوم
الحادي عرش من أبريل  2020يف نيويورك ،كل
من املبعوث الخاص لألمم املتحدة إىل سوريا
جري بيدرسن واملنسق الخاص لألمم املتحدة
يف لبنان يان كوبيش ومبعوثة األمم املتحدة
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يف العراق جينني هينيس  -بالسخارت واملبعوث
الخاص لألمم املتحدة إىل اليمن مارتن جريفيث
واملنسق الخاص لألمم املتحدة لعملية السالم
يف الرشق األوسط نيكوالي مالدينوف ،والذين
طالبوا الجميع باالمتناع عن أي نشاطات ميكن أن
تؤدي إىل املزيد من التدهور يف االستقرار واألمن
يف أي بلد أو يف املنطقة ككل ،وحثوا األطراف
عىل “التواصل عرب خطوط النزاع والتعاون محلياً
وإقليمياً وعاملياً لوقف االنتشار الرسيع للفريوس،
وتقاسم املوارد ،حيثام أمكن ،والسامح بالوصول
إىل املرافق الطبية عند الحاجة”.
فيام حذرت اللجنة الدولية للصليب األحمر من
أن مكافحة جائحة كوفيد 19 -يف البلدان التي
د ّمرتها النزاعات ستكون شبه مستحيلة ،ما
مل تطلق الدول واملنظامت اإلنسانية استجابة
نسقة فو ًرا ،وال بد من أن ت ُنفذ عىل جناح
ُم َّ
الرسعة خططا ملنع انتشار الفريوس والتصدي
له قبل أن تتسع رقعة انتشاره يف مناطق النزاع.
بينام أشار صندوق النقد الدويل يف وقت سابق
إىل أن العديد من الدول يف منطقة الرشق األوسط
ستواجه صعوبات جمة بعد تفيش فريوس كورونا
املستجد ،خصوصا تلك التي متزقها الحروب ،ومن
بينها العراق والسودان واليمن.
هذه الدعوات الصادرة عن منظامت أممية
وعربية ودولية تقف ورائها مجموعة من
االعتبارات ،أولها إدراك املجتمع الدويل لخطورة
تفيش وباء كورونا يف مناطق الرصاعات واألزمات،
خصوصاً تلك التي تكرث فيها مخيامت النازحني
والالجئني ،إذ ترتدى مستويات املعيشة والرعاية
الصحية ويتكدس آالف البرش ،وبينهم األطفال
وكبار السن األكرث عرضة لإلصابة ،ما قد يهدد
بكارثة إنسانية خطرية يف هذه املناطق .ثانيها
افتقار الدول التي تشهد الرصاعات إىل منظومة
صحية ووقائية متكنها من مواجهة وباء كورونا
يف حال انتشاره بني السكان ،ولهذا فإن الدعوة
إىل وقف الرصاعات متثل رضورة إنسانية التخاذ
االستعدادات الالزمة ملواجهة هذا الوباء .ثالثها
صعوبة وصول املساعدات اإلنسانية واإلغاثية
التي تقدمها املنظامت األممية والدولية يف
ظل استمرار الرصاعات والنزاعات ،حيث
علقت العديد من املنظامت أعاملها يف مناطق
الرصاعات ،ولهذا فإن الدعوة إىل وقف عمليات

رغم الدعوات
األممية والعربية
والدولية إلنهاء
النزاعات والصراعات في
الشرق األوسط إال أن
االستجابة جاءت متباينة
بين أطراف الصراع
القتال ميكن أن تشكل فرصة لعودة عمل هذه
املنظامت اإلنسانية واإلغاثية ومساعدة السلطات
يف هذه الدول عىل اتخاذ اإلجراءات الوقائية
ملواجهة وباء كورونا.
ردود األفعال على دعوات
إنهاء الصراعات
القت دعوات وقف إطالق النار ترحيباً عربياً
ودولياً ،باعتبارها تجسد الحرص عىل تعزيز األمن
والسلم عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل،
وقد تفاعلت منظامت دولية
أخرى مع هذه الدعوات ،فقد
أطلقت منظمة «آفاز»،
وهي منظمة عاملية
معنية بقضايا حقوق
اإلنسان والرصاعات،
مبادرة جمعت من
خاللها ما يزيد عن
مليون توقيع عىل
عريضة وضعتها
عىل اإلنــــرتنـــت
لدعم جهود األمم
املتحـــدة لوقــــف
إطالق النار يف مناطق
النزاعات املختلفة.
أما فيام يتعلق مبوقف
أطراف الرصاعات يف منطقة
الرشق األوسط فقد جاء متبايناً،
ففي سوريا فقد أعلنت قوات سورية

الدميقراطية يف الرابع والعرشين من مارس
 2020بفكرة وقف إطالق النار وتعهدت بتجنب
التحركات العسكرية يف شامل رشق البالد .لكنها
أكدت يف نفس الوقت ،التزامها بحالة الدفاع
املرشوع ،وتجنب الخوض يف أي أعامل عسكرية،
أمالً يف أن تساعد هذه الهدنة اإلنسانية يف فتح
باب الحوار والحل السيايس ،وإنهاء حالة الحرب
يف العامل وسوريا .هذا يف الوقت الذي تواصل فيه
بعض امليليشيات والجامعات املوجودة يف سوريا
عملياتها القتالية.
ويف اليمن أعلن التحالف العريب الذي تقوده
السعودية الستعادة الرشعية يف اليمن يف التاسع
من أبريل  2020مبادرة لوقف إطالق النار ،ضمن
إطار الجهود لوقف انتشار فريوس كورونا ودعم
جهود السالم التي تبذلها األمم املتحدة .والقت
هذه الخطوة ترحيباً واسعاً،باعتبارها ميكن أن
تشكل بداية حقيقية لتحقيق السالم الدئم يف
اليمن .ودخل القرار حيز التنفيذ من جانب
“التحالف” ،ومبوجبه أكدت الرئاسة اليمنية دعمها
للجهود األممية الستئناف العملية السياسية ،لكن
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ميليشيات الحويث مل تعلن موقفاً موضحاً من هذه
الخطوة ،وواصلــــت خروقاتها املستفزة عىل
إنهاء الصراعات
شتى الجبهات السيام يف مأرب والجوف ،يف تأكيد
واضح عىل أنها ما تزال تشكل العقبة الرئيسية أمام يمثل ضرورة ملحة
تحقيق السالم يف اليمن.
للحيلولة دون انتشار
ومل تتجاوب ميليشيات الحويث فقط مع مبادرة
التحالف العريب لوقف إطالق النار ،بل أنها وباء كورونا وزيادة
وظفت أيضاً هذا الوباء لصالحها ،فقامت بفرض معانات ماليين
إتاوات جديدة باسم حملة تربعات ملواجهة الوباء
وشنت حملة جبايات عىل التجار واألسواق بهدف البشر في مناطق
التكسب واالبتزاز واإلثراء غري املرشوع لقياداتها .الصراعات
واألخطر أنها سعت إىل تسييس هذا الوباء حينام
زعمت أنه مؤامرة أمريكية ،متأثرة يف ذلك مبوقف
إيران داعمها الرئييس ،والذي ينطلق من أن هذا يف منتصف شهر مارس  ، 2020وزادت أعداد
الوباء صناعة أمريكية رغم أنه جائحة عاملية ،وأن املصابني مبعدالت منخفضة يف األيام التالية .وهناك
الواليات املتحدة أكرث األطراف الدولية ترضرا ً منه .مخاوف من انتشار الفريوس عىل نطاق واسع،
ويف ليبيا ،رحب طرفا النزاع ،حكومة الوفاق خاصة مع ضعف اإلجراءات الوقائية واالحرتازية
الوطني ،والجيش الوطني الليبي ،يف البداية بدعوة التي اتخذتها الحكومة السورية أو السلطات
األمم املتحدة لوقف إطالق النار ،لكن رسعان ما املحلية يف العديد من املناطق .ويتزايد خطر تفيش
استأنفت امليليشيات املسلحة التابعة لحكومة الوباء ،وفقا ملنظمة الصحة العاملية ،يف منطقة
الوفاق األعامل القتالية ،حيث ترى أنها يف وضع شامل غرب سوريا ،حيث يوجد ثالثة ماليني شخص
يؤهلها إللحاق املزيد من الخسائر بقوات الجيش من النازحني املحارصين ،يف ظروف إنسانية بالغة
الوطني الليبي الذي يقوده املشري خليفة حفرت ،الصعوبة .وتشري منظمة الصحة العاملية إىل أن
وقطع خطوط اإلمداد عنه ،وإجباره عىل الرتاجع تفيش املرض يف سوريا سيصل ذروته يف مايو ،2020
من النقاط التي اكتسبها ،ولهذا فإنها استأنفت وهو ما يتعني من السلطات الرسمية اتخاذ العديد
عملياتها القتالية ،غري مكرتثة بالتحذيرات من من اإلجراءات االحرتازية والوقائية للحيلولة دون
تفيش الوباء يف ليبيا.
انتشار الوباء.
خريطة انتشار وباء كورونا يف مناطق الرصاعات
ويف اليمن سجلت أول إصابة يف التاسع من أبريل
ما تزال معدالت انتشار فريوس كورونا يف دول  ،2020وقد أعربت وكاالت اإلغاثة عن قلقها من
الرصاعات مبنطقة الرشق األوسط منخفضة وال تفيش الفريوس يف اليمن ،حيث دمرت سنوات
تدعو إىل القلق ،لكن املشكلة تكمن كام سبق الحــــــرب األهليـــة النظــام الصحــي هناك.
احتماالت انتهاء الصراعات في
اإلشارة يف أن انهيار املنظومة الصحية يف هذه
منطقة الشرق األوسط
الدول نتيجة سنوات الحرب ،وضعف
رغــم الدعــوات األمميــة والعربية
االســتعدادات الوقائية قـد يؤدي
والدوليــــة إلنهـاء النزاعـــات
إىل رسعة انتشاره إذا مل
غياب الرقابة
املخاوف من عودة
والرصاعـــات يف منطقـــة
يتم اتخـاذ اإلجـراءات
الفاعلة على حظر
خطر التنظيمات
إرهابية
ل
ا
اال�سلحة
الرشق األوسـط خوفــاً
الوقائية.
مــن التداعيـــــات
ففـي ســــــوريا
الكارثية التي قد
سـجلت أول
تنجم عن وباء
إ صــــا بــة
كورونـا ،فإن
بالفريوس
ان�شغال العامل
ا�ستمرار التدخالت
االســتجابة
رســـميا
وباء
مبواجهة
اخلارجية
وهناك تخوفات من أنه يف حال انتشار كورونا يف
اليمن ستكون له تبعات خطرية ،خاصة مع انهيار
املنظومة الصحية نتيجة استمرار الرصاع ،وقيام
ميليشيات الحويث مبصادرة املساعدات الصحية
والدوائية التي يتم تقدميها للشعب اليمني .وقالت
منظمة الصحة العاملية إنها تقدم اإلمدادات الطبية
ومعدات االختبار وأجهزة التنفس والتدريب
للخدمات الصحية يف اليمن.
ويف ليبيا تم اإلعالن عن أول إصابة بفريوس كورونا
يف الخامس والعرشين من مارس  ،2020وتزايدت
األعداد بعد ذلك بنسب منخفضة ،وهناك مخاوف
أيضاً من انتشار الفريوس يف البالد ،خاصة أن عرشات
اآلالف يعيشون يف مخيامت للنازحني ويف مالجئ
جامعية مؤقتة بسبب استمرار عمليات لقتال،
وهي بيئة مثالية لنرش العدوى بفريوس كورونا
املستجد ،ال سيام مع انهيار املنظومة الصحية يف
البالد وعجزها عن مواجهة هذا الوباء .فضالً عن
قرب ليبيا الجغرايف من إيطاليا ،التي كانت قبل
عدة أيام أكرب بؤرة لتفيش الوباء يف العامل بعد
الصني ،وهو ما يعزز املخاوف من خطورة انتشار
الفريوس يف ليبيا.
ويف العراق ،ورغم أنه ال يشهد حالياً نزاعا شامال،
إال أنه ما يزال مرسحا للمواجهات املتقطعة بني
القوات األمريكية وميليشيات الحشد الشعبي
التابعة إليران ،عىل خلفية عملية اغتيال قاسم
سليامين قائد قيلق القدس التابع للحرس الثوري
اإليراين يف يناير  .2020ويعد العراق من الدول
التي ينترش فيها فريوس كورونا ،خاصة أنه أحد
دول الجوار إليران التي تعد مركز تفيش املرض يف
منطقة الرشق األوسط.

كورونا

عوامل تقليل فر�ص انهاء
ال�صراعات يف ال�شرق الأو�سط
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لهذه الدعوات جاءت متباينة من أطراف
الرصاعات ،فبعضها قد رحب بحذر واآلخر ما
زال يناور ويراوغ ،والثالث يعتربها فرصة للحسم
النشغال العامل مبواجهة الوباء ،وهذا يعني أن
وباء كورونا قد ال ينهي هذه الرصاعات يف املدى
القريب ،وإمنا قد ميثل فرصة للهدوء أو التقاط
األنفاس عىل بعض الجبهات ،ألن هذه الرصاعات
تتسم بالتعقيد ،وتتداخل فيها أطراف خارجية
تحول دون تسويتها.
ويف ظل املعطيات الحالية والتطورات الراهنة
عىل األرض ،ميكن رصد مجموعة من العوامل
التي تقلل من فرص إنهاء الرصاعات يف منطقة
الرشق األوسط بشكل كيل ،لعل أهمها:
 - 1استمرار التدخالت الخارجية يف هذه
الرصاعات ،وخاصة من جانب كل من إيران
وتركيا ،اللتان متتلكان مرشوعاً للتمدد والنفوذ
اإلقليمي عىل حساب املصالح العربية ،ففي ليبيا
عىل سبيل املثال ،فإن تركيا تدعم حكومة الوفاق،
سواء بالسالح أو باملرتزقة من املقاتلني األجانب.
نفس األمر فإن التدخل الرتيك يف الشامل السوري
يجسد مرشوعها للتوسع والتمدد يف األرايض
العربية .وهذا ما عرب عنه الرئيس رجب طيب
أردوغان يف ترصيحاته يف شهر فرباير  ،2020والتي
قال فيها رصاحة »:اليجوز حرص تركيا يف مساحة
مقدارها  780,000كيلومرت مربع ،مرصاتة يف
ليبيا  ،وحلب وحمص والحسكة يف سوريا هي
حالياً خارج حدودنا الفعلية؛ لكنها داخل تخومنا
العاطفية ،وسنجابه كل هؤالء الذين يحدّدون
تاريخنا بالسنني التسعني املاضية فقط» ،وهي
ترصيحات تشري بوضوح إىل أن التدخل الرتيك
يف األزمتني السورية والليبية تقف ورائه أطامع
تاريخية يف أرايض الدولتني واالستيالء عىل
ثرواتهام ومقدراتهام.
يف الوقت ذاته ،فإن إيران تقف وراء تعرث جهود
التسوية السياسية يف اليمن فام زالت تدعم
ميليشيات الحويث التي مل تلتزم بالهدنة األممية
ومل تستجب ملبادرة التحالف العريب بوقف إطالق
النار ،بل واصلت خروقاتها وعملياتها القتالية.
كام تواصل إيران تقديم الدعم مليليشيات الحشد
الشعبي يف العراق ،وتحريضها عىل استهداف
املصالح والقوات األمريكية.
 - 2غياب الرقابة الفاعلة عىل حظر األسلحة

إىل مناطق الرصاعات ،فإيران رغم معاناتها من
وباء كورونا ما تزال ترسل األسلحة إىل ميليشيات
الحويث يف اليمن وتدعم ميليشيات الحشد
الشعبي يف العراق ،كام تفعل تركيا مع امليليشيات
التابعة لحكومة الوفاق يف ليبيا ،حيث تتحايل
عىل عمليات الرقابة من خالل استعامل الطائرات
املدنية يف نقل عتاد عسكري إىل حكومة الوفاق.
ولعل هذا يفرس تحفظ أنقرة عىل عملية”
إيريني” التي أطلقها االتحاد األورويب يف بداية
شهر أبريل  2020لفرض حظر عىل تدفق
األسلحة إىل ليبيا ،ما يؤكد بصورة واضة
أنها تقف وراء تعرث جهود تحقيق
السالم يف ليبيا.
 - 3املخاوف من عودة خطر
التنظيامت املتطرفة واإلرهابية،
حيث تشري العديد من
التحليالت إىل أنه يف حال توقف
– أو هدوء -الرصاعات يف دول
الرشق األوسط ،فإن الجامعات
املتطرفة والتنظيامت اإلرهابية
قد تستغل األوضاع إلعادة
متركزها مجددا ً ،وتعزيز نفوذها،
وخاصة «بقايا» تنظيم داعش يف
كل من سوريا والعراق.
 - 4تذهب بعض التقديرات إىل أن
أطراف الرصاعات يف منطقة الرشق
األوسط قد تستغل انشغال العامل
مبواجهة وباء كورونا إىل تعزيز مكاسبها
عىل األرض ،وتصعيد عملياتها القتالية،
ومحاولة اإلرساع بإنهاء الرصاع أو فرض أمر
واقع عىل األرض ،وهذه حقيقة أثبتتها خربة
السنوات املاضية ،ففي مناطق الرصاعات تشتغل
بعض األطراف انشغال العامل بأزمة ما أو مواجهة
تهديد ما لحسم األمور لصالحها أو توظيفها يف
املفاوضات الالحقة بالصورة التي تعزز مكاسبها
السياسية .
خاتمة
ال شك أن اللحظة الراهنة ميكن أن تشكل فرصة
مهمة إلنهاء النزاعات والرصاعات يف منطقة
الرشق األوسط ،خاصة أن هناك شبه إجامع
دويل عىل رضورة توحيد الجهود للتصدي لوباء

كورونا ،لكن ذلك يتطلب مامرسة أقىص الضعوط
عىل أطراف الرصاعات لالستجابة لدعوات
وقف إطالق النار ،والتفرغ
ملواجهــــة وبــــاء
كـــــورونا،

ألن أي تقاعس يف ذلك
ستكون تداعياته كارثية ليس
فقط عىل مناطق الرصاعات واألزمات ،وإمنا عىل
منطقة الرشق األوسط برمتها ،يف ظل االنتشار
الرسيع لهذا الوباء وسهولة العدوي به ..ولهذا
فإن العمل عىل إنهاء هذه الرصاعات ميثل رضورة
ملحة من أجل الحيلولة دون انتشار هذا الوباء
وزيادة معاناة ماليني البرش يف مناطق الرصاعات.
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في لحظة
معتمة الزعامة
ً
خيارا
ليست

تضمن الفيديو كلامت قليلة أكد فيها أن
مؤسسات الدولة ستضمن توفر الغذاء والدواء
إىل ماال نهاية ،وتضمنت كلامت ويل عهد أبوظبي
نصائح حول العناية بكبار السن وحاميتهم من
عدوى كورونا .ويف األول من أبريل انترش مقطع
آخر لويل العهد وهو يف اجتامع عن بعد مع
عدد من املسؤولني ،قال فيه إنه يشعر بالسعادة
وتدمع عيناه وهو يستعرض مشاهد ملقيمني من
غري اإلماراتيني يرددون النشيد الوطني اإلمارايت يف
األوقات التي تشهد حظرا ً للتجول تحية وامتناناً
لألرض الطيبة التي تحتضنهم .اليزال فيديو
منتصف مارس هو األكرث تناقالً واألوفر حظاً يف
اإلمارات بني مختلف الجنسيات واللغات ،وهي
حتى اآلن تحتل الصدارة ضمن ألوف من املقاطع
التي انشغل العامل العريب بها يف األسابيع األخرية.

في الـ 16من مارس الماضي تناقلت
وسائل اإلعالم اإلماراتية وشبكات
التواصل االجتماعي مقطع فيديو
قصــيرا لولــي عهــد أبوظبــي
الشيخ محمد بن زايدآل نهيان،
وهو يتحـدث مع عــدد من
مســؤولـــــي حكومتــــــه
عن جــائحــة كــورونــــا،
واإلجـــــراءات التـــي
اتخذتها الحكومة
ومؤسساتها.

خطاب تاريخي
نقطة القوة يف هذا الخطاب الذي ميكننا وصفه
بـالتاريخي أنه كان موجهاً إىل كل من يعيش
عىل األرايض اإلماراتية ،كان رسالة تطمني
للمواطن ولكل أولئك املقيمني الذين اختاروا
“دار زايد” أرضاً لتحقيق أحالمهم .مثلت
الكلامت رسالة لإلنسانية ،يف لحظة عصيبة ،يف
توقيت مناسب ،النفوس فيها مهيئة ،و تحت
وطأة القلق والخوف من املستقبل والاليقني
الذي يعصف بالبرشية يف حادثة هي األوىل
يف التاريخ املعارص .ميكننا اعتباره خطاباً لزعيم
قوي وملهم واثق ومؤمن بنفسه وبفريق
حكومته وبثقة األمة اإلماراتية فيه قائدا ً .وكام
هو معتاد فإن املقارنات مل تتوقف بني خطاب
القائد اإلمارايت وبني غريه من رؤساء ومسؤويل

بقلم :منصور النقيدان
مدير حرف آند فاصلة ميديا

الدول رشقاً وغرباً الذين اضطروا تحت وطأة
الجائحة إىل مصارحة مجتمعاتهم والتحدث
إليهم ورشح سياساتهم الحكومية الحتوا الوباء
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ونتائجه االقتصادية واالجتامعية والصحية.
لحظات تاريخية
يف العرص الحديث -شأن كل لحظات التاريخ
املفصلية -كانت الساعات العصيبة التي متر
بها املجتمعات فرصة سانحة للقادة أن يضعوا
بصامتهم ،وأن يدشنوا معامل مرحلة قادمة ،وميدوا
جرسا ً مع رعاياهم ويجددوا الثقة ،ولكن القلة هم
الذين كانوا محظوظني بتوافر العوامل :الظرف،
التوقيت ،الكلامت املناسبة ،والجمهور املتعطش
الوجِل ،والنجاح يف اختيار الكلامت ،وتحقق األثر
املرجو .نتذكر املهامتا غاندي عام  1922يف خطابه
التاريخي حول الالعنف ،وفرانكلني د.روزفلت عن
اعتداء بريل هاربر  ،1941وخطاب ترششل الشهري
لألمة الربيطانية عشية الحرب العاملية الثانية «دم
وأمل ودموع»  ، 1940وكلمته األخرى أمام الرئيس
األمرييك ترومان عن الستار الحديدي يف جامعة
ويستمنسرت  ،1946ومارتن لوثر كينغ لدي حلم
 ، 1963وتأيت كلمة محمد بن زايد ضمن هذه
الخطابات التاريخية ،حيث توجه قائد عريب
برسالته إىل أمة يافعة ودولة حديثة ستحتفل هذا
العام بعيد ميالدها الـ.49
األمن الغذائي
يف عام  2012ذكر ويل عهد أبوظبي يف
تعليق عىل محارضة ألقيت يف مجلسه أن أكرث
مايشغل باله هو األمن املايئ ملنطقة سيكون
عدد سكانها خالل سنوات قليلة خمسني مليوناً،
ألنها أرض تتصحر وتشهد نضوباً يف املوارد املائية.
املوارد املائية هي العنوان األكرب ملا ميكن أن
يوصف بحروب املستقبل وفق خرباء ودراسات
نرثتها مراكز الدراسات واالسترشاف يف العقدين
األخريين .ويف أواخر عام  2010يف حديث مع
اثنني من الصحفيني قال الشيخ محمد بن زايد إنه
يسعى إىل تحقيق حلمه ،يف أن تكون أبوظبي
واحدة من أكرث عواصم العامل تقدماً ،و»أن تحتل
مكانها ضمن أفضل خمس حكومات يف العامل،
« إن طموحي أن تنافس أبوظبي سنغافورة يف
مخرجات التعليم».
جودة الحياة
وكان متوقعاً أن تتوىل أبوظبي منذ األزمة

محمد بن زايد
من أوائل من تنبهوا
إلى الخطر الكامن
في تمدد جماعات
الدين السياسي لهذا
كان تنظيف البيت
اإلماراتي وحمايته
واحد من المرتكزات
في رؤية سموه

فيها رغبة أو رهبة ،وبالتوازي مع ذلك كان له
خطوة أخرى يذكر فيها وجهاً لوجه كبار النافذين
واملسؤولني بأنه الحصانة ألحد أمام القانون.
الصرب واألناة كانت إحدى الصفات العظمى التي
كان مؤسس البالد الشيخ زايد آل نهيان يتحىل
بها ،وهي سجية لطاملا ذكر بها ويل العهد أقرب
مستشاريه وأصدقائه.
موالون وأعداء

يف السنوات املاضية برز اسم الزعيم اإلمارايت
بشكل متصاعد عىل مرسح السياسة العاملي،
وكان لهذه الريادة مثنها ،فكام ملحمد بن زايد
محبون وموالون ومعجبون عىل امتداد البسيطة،
فهناك أيضاً أعداء كام هو الحال مع الزعمــاء
الذين يأخـــذون زمام املبــادرة ،وال يستسلمــون
لألقدار وينكفؤون يف كهــوفهــم وكأن مايجـري
املالية عام  2008العبء األكرب يف املسؤولية من حولهم اليعنيهم .حني تكون زعيامً فأنت
تجاه االتحاد الذي شهد عىل مدى خمسني عاماً مرغم عىل أن تشطر الناس إزاءك فلقتني وتجعل
تحديات هائلة .تضاعفت الحاجة إىل قيادة منهم ضفتني ،فالتأثري والثقل الذي تجاوز حدود
قوية بعد أحداث الربيع العريب التي تسببت بالده وجوارها ،كان له ردود الفعل املتوقعة،
باضطرابات هائلة وهشاشة يف أنظمة الحكم دعم الرشعية يف اليمن ،واالستقرار يف مرص،
التي نخرت فيها عوامل االهرتاء منذ عقود ،و ودعم الجيش الوطني يف ليبيا ،والتنبه مبكرا ً
اليوم يبدو أن اتحاد اإلمارات السبع أكرث صالبة بسنوات قبل الربيع العريب إىل مايشكله
ومتاسكاً وانسجاماً يف رؤية شيوخه أكرث من أي اإلسالم السيايس واملليشيات املسلحة
وقت مىض.
من أخطار ماحقة باملجتمعات
ومع تحول اإلمارات إىل واحدة من أكرث دول والحكومات ،والوقوف أمام
العامل جذباً وأمناً وبيئة لألعامل وجودة الحياة ،األطمـــاع الرتكيـــة يف
مل يكن تواجد قرابة مئتي جنسية عىل األرايض املنطقـة العربيـة،
اإلماراتية إال عبئاً يستدعي من الساسة تذكري وأخــذ زمام
الجميع أنهم سواسية أمام القانون ،فبالقانون املبادرة
يتحقق األمن والعدل والتطور ،لهذا احتل
الحكم الرشيد وسيادة دولة القانون األولوية عند
ويل عهد أبوظبي .يف نوفمرب  2016انشغل
الشيخ محمد ببعث طاقة من القوة
والثقة يف قضاة املحاكم وتذكريهم
بأنهم مسؤولون أمام الله وأمام
القيادة مدفوعون بحكم
الواجــــــب بــأن ال
يجاملوا أحدا ً يف
األحكـام وال
يراعوا
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إ قليـميــاً ،
وعقــد التحالفـات لتجنيب
املنطقة الفراغ الذي ستكون نتائجه وخيمة لألمن
اإلقليمي .إنها كلها مسؤوليات ضخمة يختار
كثري من رؤساء الدول تجنب صداعها وتكاليفها
الهائلة سياسياً ومادياً وأمنياً ،ونتيجة لهذا فإنه
اليكاد مير يوم إال وتنرش صحف دولية ووسائل
إعالم متعددة التوجهات تقارير ومقاالت وبرامج
يكون فيها ويل عهد أبوظبي محل النقاش ومثار
الجدل.
يجلل اليأس والغموض وشبح الفقــر والفوضــى
منطقـة مرتاميــة األطــراف ،وتتمركز اإلمـارات
يف بؤرة هـذه البقعــة البائسة ،واالستسالم ليس
خيارا ً.
سير العظماء
يف تسعينيات القرن املايض كان ويل عهد أبوظبي
من أوائل من تنبهوا إىل الخطر الكامن يف متدد
الحركية اإلسالمية ،وجامعات الدين السيايس،
ولهذا كان تنظيف البيت اإلمارايت وحاميته

استراتيجيات

اللحظة الراهنة
مع الوباء وتبعاته
المرعبة المعتادة
التي اختزنتها التجربة
اإلنسانية هي واحدة
من أكبر التهديدات
الوجودية للحكومات
واألنظمة السياسية
واحدا ً من األسس يف رؤية الشيخ إلمارات
مزدهـرة ومستقرة وذات تأثـري إقليمـي وعاملي
وبلد متسامح ومتعايش ،قادر عىل أن يسهم يف
االستقرار خليجيا وإقليمياً.
كتب التاريخ وسري العظامء مليئة بقصص
ألفراد سادوا مجتمعاتهم وبرزوا يف ملعب التاريخ

يف فــرتات مخـتلفــــة،
قصص تحيك عن أمارات مبكرة بدت
عليهم يف مرحلة اليفاع ،وهي روايات متخمة
بالدالالت التي تنبيء عن النجابة وصفات القيادة
ألفراد أحدثوا تحوالً كبريا ً يف مجتمعاتهم ،سياسيني
أو قادة عسكريني أو علامء وفالسفة أو مصلحني،
ولهذا لطاملا كان العنفوان وصعوبة املراس وقوة
الشكيمة منذ الصغر مع فضيلة الصمت واخيتار
الكلامت بعناية ،هي إحدى الصفات املشرتكة
لألفراد العظام.
استثناء تاريخي
إن اللحظة الراهنة مع الوباء وتبعاته املرعبة
املعتادة التي اختزنتها التجربة اإلنسانية من
فقر ومجاعات واضطرابات ،هي واحدة من
أكرب التهديدات الوجودية للحكومات واألنظمة
السياسية ،وكان القدر أن يكون الشيخ محمد
بن زايد هو القائد يف بحر لجي من التحديات
واملخاطر .إنها استثناء تاريخي ،من املؤكد أننا
بعدما نتجاوزها سنحكيها لصغارنا يوماً وألجيالنا
القادمة أنها كانت أحلك اللحظات ،ولكنها بحسن
التدبري والصرب والحكمة جعلتنا أصلب عودا ً وأنها
كانت بال امرتاء أسعد األوقات.
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«زمن كورونا» ..وسر اإلبهار اإلماراتي

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

إدارة دولة اإلمارات ألزمة فيروس
كورونا ،التي اجتاحت كل دول العالم
بال استثناء ،ومثلت اختباراً عملياً لـ»فن
القيادة» ومهاراتها النظرية حسب
األدبيات الكالسيكية المعروفة في
العالم ،تلك اإلدارة ،تشكل ،اليوم،
مرجعاً يعتد به في معرفة الطريقة
التي تمكن القائد من ممارسة التأثير
واإلقناع على شعوبها.

بل إن الدخول يف بعض تفاصيلها هو مدعاة
للدهشة واالستغراب حني يتعمق أحدنا فيها
ملعرفة كيف أن الشعب من مواطنني ووافدين،
لديه إميان وثقة عمياء مبا ينطق به القائد يف
دولة .وإذا ما استثنينا املواطن اإلمارايت باعتبارها
يدرك ما ستفعله قيادة بالده لتوفري له كل أساليب
الراحة والسعادة فإن االستغراب يكمن يف الوافد
مع العلم أن الوافدين الذي ميثلون  200جنسية
قادمني من مجتمعات وثقافات متباينة وبدرجات
كبرية بل إن بعضهم مل تستطع حكوماتهم األصلية
أن تقنعهم باتباع اإلجراءات االحرتازية ،التي كانت
أبسطها «الجلوس يف البيت».
لقد استوقفت إدارة اإلمارات ألزمة فريوس كورونا
الكثري من الناس يف أرجاء العامل حتى بدت وكأنها
الدولة الوحيدة يف العامل التي مل يطالها هذا
الوباء الغامض مع أن حالها كحال باقي دول
العامل من حيث أنها تسجل إصابة وحاالت وفاة
لكن يف الداخل كانت هناك حالة من الطأمنينة
والهدوء ومل تشهد ارتباك مجتمعي أو قلق من
أي نوع ،بل إنها قامت بأدوار عاملية من خالل
«الرحالت املكوكية» يف كل االتجاهات إما لحاالت
إجالء ملواطنيها وكل إنسان يف أي بقعة من العامل
«ورحاالت مكوكية» أخرى توزع فيها املساعدات
اإلنسانية يف وقت الكل يتشىك من مواجهة نقص
يف مؤن أو األدوات الصحية وقد شملت دول عدة
يف القارات العامل املختلفة ،هذا غري تلك الدول
التي لديها تحفظات يف عالقاتها معها مثل إيران
والحكومة الصومالية.
ومن الناحية النظرية من واقع مشاهد الفيديو
التي انترشت يف طريقة (إقناع) ضبط حركة
الشعوب يف دول العامل بالجلوس يف البيت
باعتبارها اإلجراء األويل للحد من تفيش الوباء
الفريويس ،أوشكت الناس أن تقتنع بأنه ال توجد إال
الوسيلتني اللتني تداولها الكثريون ،ففي حني وجدنا
بعض الدول «لجأت» إىل الرضب إلجبار الناس عىل
عدم الخروج من البيت أو أنها ابتعدت أساليب
أخرى تقرتب من طريقة العقاب ،فإن الطريقة

التقليدية املتعارف يف حاالت تطبيق الحظر هو
االستعانة باملؤسسات األمنية والجيوش وفعالً
اتبعتها دول تصنف أنها متحرضة وأن شعوبها
اعتادوا عىل «التعايش» املشرتك وتقاسم املنفعة.
ولكن دولة اإلمارات ،الدولة التي تؤمن
بالخصوصية يف أي تجربة إنسانية حتى ولو كانت
املعرفة مشرتكة فإن هذا ال مينع من تكوين تجربة
تصلح ملجتمعها ،فكان لها أسلوبها ونهجها الخاص
والذي متثل يف القيادة عن طريق :االقتداء والتأثري
من خالل مامرسة األفعال.
هذا النوع من اإلدارة هو متوارث يف دولة
اإلمارات من اآلباء املؤسسني وقد أثبت جديته
منذ زمن هذا النوع من القيادة يقوم عىل أن
الحكام يقومون بفعل ما يريدونه من شعوبهم
تطبيقه ،وهذا النوع من القيادة هو أحد أرسار
ازدهار هذه الدولة التي بدأت مسريتها كنموذج
واستمرت إىل اآلن وهي منوذج ،وإذا كان التاريخ
البعيد لدولة اإلمارات يحفظ لنا ما كان يفعله
املغفور له-بإذن الله -الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان من أعامل يك يقتدي به شعبه خاصة يف
تأكيد قيمة العمل وقيم الحفاظ عىل اإلنسانية
فإن التاريخ القريب ما يزال يذكرنا مبشاركة
القيادة اإلماراتية لذوي شهداء الواجب بعيدا ً عن
الواجب الوطني ولكن املشاركة يف املشاعر وكأنهم
أرسة وهم كذلك.
واقعياً ،لو قلنا أساليب التأثري عىل الشعوب
تعتمد عىل ما هو متعارف عليه وفق الدراسات
االكادميية مثل «كاريزما الزعيم» وغريها الفنون
الحديثة من أساليب االنضباط القامئة عىل مبادئ
النظرية ،فإن ما كشفته أزمة فريوس كورونا لك
يكن كله صحيحاً .القيادة الوحيدة التي نجحت
هو الطريقة اإلماراتية حيث كان الشعب يقتدي
مبا تفعله قيادتها أو القول باختصار ..القيادة
بالقدوة.
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دراسات وبحوث

جائحة«كورونا» وفرص
تدبير األزمات في
عالم مرتبك
بقوة
أعادت جائحة «كورونا» موضوع تدبير األزمات والكوارث الدولية ّ
إلى الواجهة ،فاألمر يتعلق بوباء خطر ،أفرز حالة كبيرة من االرتباك
محك حقيقي ،تطلّ ب اتخاذ
والذهول ،ووضع المجتمعات والدول في
ّ
مجموعة من القرارات المتسارعة والصارمة ،اختلفت وتباينت من حيث
أهميتها ونجاعتها من بلد إلى آخر.

يتعلق األمر بأحد التهديدات العابرة للحدود
التي أدخلت بتداعياتها املسارعة العامل يف أوضاع
اقتصادية واجتامعية غري مسبوقة ،غالبا ما ستكون
انعكاساتها أكرث صعوبة يف املستقبل ،وقد تتمخض

عنها أوضاع دولية اسرتاتيجية جديدة.
فكيف يدبّر العامل هذه الكارثة؟ وهل سيت ّم تحويلها
إىل فرص حقيقية لخدمة اإلنسانية؟ أم ستشكّل
منعرجا جديدا نحو مزيد من املآيس والرصاعات؟

بقلم :د / .إدريس لكريني
مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة األزمات
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التهديدات الدولية الجديدة
أوالّ -
وإدارة األزمات
ظلّت دول العامل بر ّمتها توليّ لعقود طويلة أهمية
قصوى للتهديدات العسكرية ،حيث اقرتن تحقيق
السلم واألمن الدوليني لديها بغياب هذه التهديدات،
ورغم انقضاء مرحلة الحرب الباردة بتداعياتها
ورصاعاتها العسكرية واإلديولوجية ،والتفات العامل
إىل بعض املخاطر الجديدة العابرة للحدود ،كام
هو الشأن بالنسبة إىل اإلرهاب ،والهجرة الرسية،
والجرمية املنظمة وتلوث البيئة ،والجرائم اإللكرتونية،
ظل
واألمراض الخطرة ،إال أن الهاجس العسكري ّ
مهيمنا مقارنة مع كل هذه املخاطر ،حيث التهم
قطاع التسلّح قسطا وفريا من ميزانيات الدول ،مبا
فيها الفقرية ،عىل حساب التهديدات األخرى.
عندما أعلنت منظمة الصحة العاملية عن اعتبار
فريوس «كورنا» وباء عامليا ،وطالبت باعتامد تدابري
صارمة ملحارصته والتقليل من خطورته ،تبينّ أن عددا
كبريا من الدول ،وحتى املتقدمة منها ،مل تكن عىل
قدر من االستعداد والجاهزية لتدبري الكارثة بكفاءة
ونجاعة ،تسمح مبحارصة الوباء ،ومنع خروجه عن
نطاق الحكم والسيطرة ،حيث بدت مرتبكة أمام
هول الجائحة.
يقوم أسلوب تدبري األزمات عىل توظيف مجموعة
من املقومات البرشية واملعلوماتية واملالية
والتقنية ،..عىل سبيل منع األمور من الخروج عن
نطاق السيطرة ،وهي تقنية تزاوج بني العلم والفن،
وتتأسس عىل مقاربات وقائية وأخرى عالجية.
ويندرج أسلوب إدارة األزمات ضمن األمناط الحديثة
للتدبري التي تقتيض العقلنة واستحضار متطلبات
الحكامة ،مبا تنطوي عليه األمر من شفافية وتشاركية
وتخطيط اسرتاتيجي ،وبخاصة وأنه يقوم يف جزء كبري
منه عىل التنبؤ ،وإتاحة عدد من البدائل والخيارات
أمام صانعي القرار..
تباين تعاطي الدول مع الجائحة ،ففي الوقت
الذي فضّ لت فيه بعض األقطار ،اعتامد
تدابري صارمة وجريئة ،سواء عىل مستوى
إقفال الحدود ،ووقف الرحالت الجوية
وإغالق املقاهي واملطاعم والنوادي ودور
العبادة ،..تردّدت دول أخرى ،وتأخرت
بشكل ملحوظ يف اعتامد عدد من هذه
اإلجراءات ،فيام تعاطت دول أخرى بقدر من

يلعب اإلعالم
دوراً كبيراً وحاسماً
في ترسيخ ثقافة
إدارة األزمات داخل
المجتمع وفي توفير
األجواء المثلى لصناع
القرار إلدارة االزمات
والكوارث
املرونة والتّساهل مع املوضوع ،وهو ما اعتربه البعض
استهتارا بأرواح األفراد ،وانصياعا لجامعات الضغط
االقتصادية التي فضلت ال ّربح املايل عىل حساب
األمن الص ّحي للمواطن..
رغم اإلمكانيات االقتصادية والتقنية والعسكرية
الكبرية التي متلكها الكثري من الدول كفرنسا
والواليات املتحدة األمريكية وإيطاليا وإسبانيا ،..إال
أنها وجدت صعوبات ج ّمة يف تدبري الكارثة ،فال
البنيات التحتية وال البوارج العسكرية وال األقامر
االصطناعية ..استطاعت أن توقف زحف الفريوس،
الذي خلق مناخا غري مسبوق من الهلع والخوف
والركود االقتصادي..
ثانيا -العالم في مواجهة جائحة
كورونا
بــدا العـامل مرتبكا يف
مــواجهــــة
الوباء،

فقد كشف هذا األخري الكثري من االختالالت يف
النظام الدويل القائم منذ نهاية الحرب الباردة،
سواء فيام يتعلق بشعارات التعاون والتنسيق ،أو
خطابات احرتام حقوق اإلنسان ،أو الحديث عن
الوجه اإلنساين للعوملة ،ذلك أن الكثري من الدول مبا
فيها دول غربية كربى ،وتحت هول الكارثة وضغطها،
فضّ لت اعتامد مقاربات انفرادية وسيادية ،بعيدا عن
تجسد بصورة
أي تنسيق إقليمي أو دويل ،وهو ما ّ
واضحة داخل أوربا ،حيث اختارت عدد من الدول
االنكفاء عىل ذاتها ،بدا معها االتحاد األوريب غري ذي
قيمة أو أهمية ،رغم املكتسبات الهامة التي تراكمت
عىل امتداد أكرث من ستة عقود من الزمن.
ويف تناقض صارخ مع الشعارات املتّصلة باحرتام
حقوق اإلنسان ،والتي ظلّت تردّدها الدول الغربية يف
مواجهة عدد من البلدان األخرى ،برزت باملوازاة مع
املعاناة التي خلّفتها الجائحة ،انحرافات وخروقات
خطرة للمعاهدات واالتفاقيات والقوانني الدولية
ذات الصلة بحقوق اإلنسان ،ففي فرنسا ذهب
«طبيب» يدعى «جان بول مريا» وهو رئيس وحدة
العناية املركزة يف مستشفى «كوشني» يف باريس،
ضمن ترصيح عنرصي مقيت يعكس التنكّر الصارخ
ألخالقيات مهنة الطب الراقية ،إىل ح ّد الدعوة للقيام
بتجارب طبّية للقاح «كورونا» داخل إفريقيا.
فيام برزت كثري من أحداث القرصنة والسطو عىل
حموالت لتجهيزات طبّية عىل منت طائرات وبواخر
يف أوربا (إيطاليا ،وفرنسا ،وإسبانيا )..يف تنكر رصيح
ملقتضيات القانون الدويل ..وأشارت بعض
األخــبار أيضــا عن
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وجود سلوكات عنرصية يف تقديم العالج لعدد من
مواطني دول غربية من أصول إفريقية..
وهو ما يدفع إىل التساؤل :هل يتعلق األمر
بترصيحات وسلوكات معزولة أفرزها هول وباء
«كورونا»؟ أم أنها متجذّرة ،فقط كشف عنها هذا
األخري؟
يف مقابل ذلك ،أظهرت املامرسة أن عددا من الدول
املحسوبة عىل الجنوب ،كانت أكرث حرصا عىل احرتام
حقوق اإلنسان ،وحامية األمن اإلنساين لشعوبها ،يف
إطار من الشمولية واليقظة ،حيث وفّرت العناية
االجتامعية والتطبيب لساكنتها وللمقيمني بداخلها
بشكل مجاين ،واعتمدت تدابري عىل قدر كبري من
الجرأة والرصامة ،وض ّحت بجزء كبري من مصالحها
االقتصادية ،حرصا عىل األمن الصحي ملواطنيها.
Haut du formulaire
Bas du formulaire
ثالثا -مكانة اإلعالم في زمن
األزمات والكوارث

دراسات وبحوث
كشفت جائحة كورونا عن الدور الراقي واالحرتايف
واملواطن الذي قامت به عدد من وسائل اإلعالم
املقروءة واملسموعة واملرئية واإللكرتونية ،عىل
الصحي داخل املجتمع،
مستوى ترسيخ الوعي ّ
والتّحسيس برضورة اتخاذ االحتياطات والتدابري
الالزمة التي تدعو إليها املصالح املختصة.
إن الكثري من الخسائر التي تطرحها الكوارث
واألزمات ،غالبا ما تقع يف جزء كبري منها ،بسبب
اإلهامل وعدم جاهزية األفراد ،وعدم اتخاذهم
لالحتياطات الالزمة ،أو بسبب قلّة أو غياب ثقافة
تدبري األزمات ،التي تتصل بتقديم اإلسعافات األولية،
رسع يف اتخاذ قرارات وخيارات مرتجلة
وعدم الت ّ
مكلفة ،قد تسهم يف تعقد األمور ،ويف خروجها عن
نطاق السيطرة.
فالرتتيبات التقنية واإلدارية واالقتصادية
والصحية التي تتّخذها الدول
واالجتامعية واألمنية ّ
تظل ناقصة بل ودون جدوى
يف إطار تدبري األزماتّ ،
يف غياب ثقافة تدبري األزمات داخل املجتمع ،بل إن
وجود خلل أو قصور عىل مستوى إرساء هذه الثقافة،
يساهم بشكل كبري يف إرباك الجهود املبذولة ،ويف
تط ّور األمور نحو األسوأ.
ومن هذا املنطلق ،يلعب اإلعالم دورا كبريا وحاسام،
يف ترسيخ هذه الثقافة ،ويف توفري األجواء املثىل
الشتغال صانعي القرار عىل مستوى تدبري األزمات
والكوارث ،وبخاصة وأن هذه األخرية تسمح بتقارب
وانسجام املواقف والتوجهات بني اإلعالم من جهة
وصانعي القرار السيايس من جهة أخرى.

يستأثر اإلعالم بكل قنواته بأهمية قصوى داخل
املجتمعات ،عىل مستوى التواصل والتنشئة والتنوير
وتشكيل الرأي العام وتوجهاته ،وهو املنرب الذي
يتواصل عربه صانعو القرار مع الجمهور ،بصدد
توضيح سياسات معينة أو الدفاع عنها ،أو تنوير
الرأي العام مبعطيات متّصلة بالعمل الترشيعي أو
السياسات العمومية والتوجهات الحكومية املختلفة..
وتتضاعف هذه املهام خالل فرتات األزمات ،حيث
تتزايد حدّة إطالق اإلشاعات ،واألخبار الزائفة،
توسع
وانتشار الرعب والهلع بني األفراد ،وبخاصة مع ّ
رابعا -من األزمة إلى الفرصة
استخدام شبكات التواصل االجتامعي التي يتهافت
الكثري من روادها عىل االنتشار والشهرة..
رغم الظّروف القاسية التي تخلّفها الكوارث واألزمات،

فإنها تشكّل  -مع ذلك  -محطّة مه ّمة ،ومحكّا
حقيقيا الستنباط العرب والدروس ،وإعادة ترتيب
سلّم األولويات ،وتجاوز األخطاء واالختالالت ،وبناء
الخطط واالسرتاتيجيات الكفيلني بتحصني املستقبل.
فالوباء أبرز أن أهم سالح ميكن للدول واملجتمعات
أن تراهن عليه ،وتواجه به مختلف املخاطر
والكوارث واألزمات املستجدّة يف أبعادها االقتصادية
والبيئية واالجتامعية واألمنية ..يتمثّل يف التعليم
والبحث العلمي ،فهام الكفيالن برتسيخ العقلنة
محصن ،قادر عىل
داخل املجتمع ،وبناء مواطن ّ
املساهمة يف تحقيق التنمية مبفهومها االسرتاتيجي
والشامل ،إضافة إىل تطوير البنيات الطبية وجعلها يف
مستوى الكوارث البيئية واألوبئة الخطرة..
ويف الوقت الذي كشف فيه الوباء عن بعض ت ّجار
األزمات املتهافتني عىل الربح وتحقيق املصالح
الضيقة عىل حساب املعاناة اإلنسانية ،أتاح أيضا بروز
مجموعة من القيم النبيلة والراقية داخل املجتمع،
وخصوصا تلك املرتكّزة حول الشعور باملواطنة،
والحس التضامني بني أفراد املجتمع ،إضافة إىل
املسؤولية التي أبدتها الكثري من النظم السياسية يف
تدبري اللحظة بقدر من الكفاءة واالقتدار.
لقد استطاعت اإلنسانية عىل م ّر التاريخ ،أن
تتجاوز أحلك الظروف التي خلّفتها األوبئة ومختلف
الكوارث ،بالعزمية واإلرصار والعلم ،ومتكنت من
تحويل هذه الفواجع املؤملة إىل فرص حقيقية،
مكّنت البرشية من كسب العديد من اإلنجازات
العلمية واالقتصادية واالجتامعية ..ويبدو أن عامل
ماسة أكرث من أي وقت
اليوم املرتبك أصبح بحاجة ّ
مىض ،إىل الخروج قويا ومتامسكا من هذه التجربة،
نحو مزيد من التعاون والتنسيق والتضامن ملواجهة
مخاطر عابرة للحدود ال تستثني أحدا..

جائحة المعلومات

بقلم  :د .مها الراشد
أكاديمية وكاتبة بحرينية

malrashid@uob.edu.bh

منذ بدء ظهور فيروس كورونا
المستجد في العالم وتطوره
لمرحلة الجائحة ووسائل االعالم
المختلفة في سباق مع الزمن
لتغطية األحداث المرتبطة بهذا
الفيروس وتقديم ما يمكن تقديمه
من معلومات للتعريف به وبالكيفية
التي أستطاع من خاللها هذا
الفيروس شل الحياة الطبيعية في
معظم الدول.

والتأثري عىل قطاعات مختلفة ،مبا يشكل مشهدا
ألحداث ديناميكية متسارعة مليئة مبعلومات ذات وترية
صاروخية ال تخلو من الضغوط النفسية ملن يحرص
عىل متابعة كل ما يحدث يف عامل أصبح شغله الشاغل
(جائحة) تسجل اسمها يف التاريخ بأعداد اإلصابات
والخسائر البرشية وحتى الخسائر االقتصادية  ،جائحة
تشكل أزمة متخضت عنها أزمات عديدة وسؤال ملح
ومشرتك بيننا جميعنا  ...متى تنتهي؟!
ولإلجابة عىل هذا السؤال ،البد من عملية البحث عن
املعلومات من مصادرها املختلفة ،وهنا نختلف فيام
بيننا من حيث نوع املصادر الستقاء املعلومات الالزمة
لإلجابة عىل هذا السؤال وغريه الكثري من األسئلة التي
تشكلت نتيجة معطيات املشهد املتغري ...كام مل يحدث
من قبل!
الحصول عىل املعلومات يف هذه الفرتة هو حق أصيل
لكل فرد ملعرفة السياسات والقرارات التي يتم اتخاذها
من قبل الدولة ملكافحة انتشار الفريوس ،كام ان
عملية تداول هذه املعلومات عىل نطاق واسع تلعب
دورا رئيسيا يف ضامن االستجابات الناجحة ملواجهة
كوفيد ،-19لذا وسائل االعالم الرسمية أصبحت يف
تحدي كبري جدا يتعدى القيام بأحد مهامها الروتينية
من تقديم أخبار ينتظرها كل فرد يف املجتمع! وسائل
االعالم يف تحدي حقيقي لتأدية مهمة عاجلة ال تحتمل
التأخري وسط كل املعلومات التي نتالقها وهي التوعية
الحتواء انتشار الفريوس! هذا التحدي الذي يجب
ان يأخذ بعني االعتبار جبهات مفتوحة تعيق وتؤخر
تحقيق هذه املهمة بنجاح كبري  /ومنها الخصائص
الدميغرافية لفئات املجتمع املختلفة ،لغاتهم ،مدى
تعرضهم لوسائل االعالم الرسمية ،والجبهة األهم – من
وجهة نظري -املعلومات التي يتم تداولها عرب شبكات
وتطبيقات التواصل االجتامعي والتي تعترب لألغلبية
حسب الدراسات -املصادر الرئيسية للحصول عىلاملعلومات! ،الجبهات املفتوحة مل تنتهي ،فالتزام أفراد
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املجتمع بالبقاء يف املنزل والتقيد باإلرشادات التوعوية
كالتباعد االجتامعي هي جبهة تسعى كل مؤسسات
املجتمع اىل غلقها وليس فقط املؤسسات االعالمية!
ونأمل ان تساعد األرقام املعلنة يف األسابيع املاضية
ألعداد اإلصابات يف دول الخليج العريب اىل لفت انتباه
االفراد واملؤسسات عىل حد سواء مبا يدفعهم للقيام
مبسؤوليتهم االجتامعية والعمل عىل مساعدة من هم
يف الصفوف األوىل عىل غلق هذه الجبهة!
يف هذا الوقت الذي تتنامى فيه املخاوف ،ميكننا الجزم
ان جائحة املعلومات التي نتعرض لها أشد خطرا من
فريوس كورونا املستجد ،فكم املعلومات التي تستهدفنا
ال تخلو من املعلومات املغلوطة التي ينرشها الجاهل
والعدو واألخطر من يريد ان يركب املوجة عىل حساب
وعي املجتمع! وقد قامت حكوماتنا الرشيدة -بشكل
واضح بجهود مقدرة ومثمنة من مواطنيها -عىل
مجابهة االشاعات وكل من تسول له نفسه عىل نرش
املعلومات الخاطئة التي من شأنها اثارة الذعر والهلع
من خالل اإلدارات املعنية التي مل تدخر جهدا يف متابعة
ورصد ما يتم تداوله والعمل عىل تكذيب املغلوط منها
ودحض الشائعات.
خالصة القول ،ان التحدي الذي تواجهه الدول اآلن
يتعدى مواجهة الجائحة ،فالتحدي الحقيقي هو تكوين
الوعي واملحافظة عليه بالرتكيز عىل حامية املعلومات
والحقائق من أي خرب مضلل يحظى باملتابعة ويبطل
أهميتها!
السطر األخري ...
« تنترش املعلومات الخاطئة أو غري املوثوقة بكثافة
حول العامل لدرجة دفعت ببعض املحللني إىل إطالق
اسم (آفة املعلومات املغلوطة  )Disinfodemicعىل
الكم الهائل من التضليل الذي رافق جائحة كوفيد-19
من بداية األزمة” منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة  -اليونيسكو

السطر األخير
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دراسات وبحوث

إستراتيجيـة إعـداد الشـعب
للدفـاع
اجتاحت جائحة وباء كورونا العالم وأدت إلى
تغير كثير من المفاهيم المتعلقة بالعالقات
الدولية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية
و العسكرية و بالتالي فإن الدول واألمم
و الشعوب بحاجة الى إعادة صياغة هذه
المفاهيم لتتماشى مع متطلبات المرحلة
الراهنة المتمثلة في األزمة الصحية العالمية
وتداعياتها وكيفية تفادى وقوع مثل هذه
األزمات مستقبال بعد زوالها.

بقلم :اللواء الركن (م)  /خالد محمد عابدين
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مفهوم إعداد الشعب
للدفاع
مع تزامن التهديدات وتطور
وسائل الحرب الحديثة
وي
ملعن
يكــون مفهـوم إعـداد
ي وا
يا�س
الشعب يف ابسـط
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داد
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لإع
إعــداده
ا

الإ

عد
اد ا
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�ش
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محاور إعداد
الأخ
د
�صائي
عمال

ني وال

للدفاع

إ�عد

إ�عدا

الشعب

اد ال�ش

يعنى بإعداد أجهزة الدولة للدفاع إعداد سلطات
ومؤسسات وأجهزة الدولة السياسية والتنفيذية
واالقتصادية واالجتامعية مبا يضمن االستقرار
السيايس واالقتصادي واالجتامعي وقت األزمات
واستمرار سيطرتها عىل نشاطاتها املختلفة وتلبيتها
ملطالب الشعب وقواته املسلحة ،ويتضمن إعداد
أجهزة الدولة للدفاع النواحي اآلتية:
أ .تواجد الجهاز التخطيطي الكفء القادر عىل
وضع الخطة األساسية إلعداد الدولة والخطط
املرحلية ،ورسم السياسات التخصصية وتحديد
أهدافها وإصدار التوجيهات الالزمة لألجهزة
التنفيذية ثم متابعة ومراقبة عملية التنفيذ مع
االستعداد لتطوير الخطط وتعديلها وإضافة
ما يستجد عليها طبقا لتطورات املواقف
واالحداث املختلفة.
ب .تحديد املسئوليات التفصيلية لكل جهاز من
أجهزة الدولة وأسلوب التعاون بينها وأسلوب

تعترب القوة البرشية من
أهم عنارص قوى الدولة
وإمكانيـــاتهــا وليس
من الرضوري أن
ترتبط القوة
البشـريـــة
للــدولــــــة
بحجـم تعــدادها
الســكاين بل بنوعيــة
الشعـب واألســلوب األمثل
الســـتغالل قدراتــه وإعــداده
اإلعداد املناسب اقتصادياً واجتامعياً
وعسكرياً ومعنوياً حتى يصبح قوى فاعلة
ومؤثرة يف الدفاع واملساهمة عن كل ما يشكل
خطرا عىل الدولة والشعب.

�ؤون ال

إعداد أجهزة الدولة للدفاع

إعداد الشعب للدفاع

�صحية

إن اسرتاتيجية إعداد الشعب للدفاع تهدف إىل
تحقيق االستخدام األمثل للقوى البرشية للدولة
يف جميع املجاالت واالتجاهات لتحقيق زيادة
الدخل ،ولتدبري أكرب قدر من الوفر املادي وقت
السلم واالستقرار لتلبية االحتياجات الضخمة
وقت الكوارث واألزمات مبختلف أشكالها وأنواعها.
لقد أصبح من املسلم به نتيجة للتطور الكبري
لقدرات وإمكانيات أسلحة الحرب الحديثة أن
جميع نواحي الدولة سوف تقع تحت تأثريها
سواء عن طريق مبارش أوغري مبارش ،ولذلك لن
يكون إعداد أجهزة الدولة للدفاع مبعزل عن إعداد
الشعب للدفاع يف مواجهة األزمات حتى تصبح
الدولة ككل يف مناخ واحد سليم ومعايف.
إن الطاقات التي تستمدها الشعوب من مثلها
العليا النابعة من أديانها الساموية ومن تراثها
الحضاري لقادرة عىل صنع املعجزات يف وقت
الشدائد واألزمات مبختلف مسمياتها وتكويناتها،
حيث يعترب العنرص البرشى من أهم عنارص اإلنتاج
الذى تعتمد عليه الدولة يف تحقيق أهدافها
وغاياتها الوطنية ،وبالتايل فان من مهام القيادات
عىل مختلف املستويات العمل عىل تكوين القوى
العاملة الالزمة وتنميتها وإعدادها وزيادة قدرتها
وكفاءتها يف العمل.

السيطرة الكاملة للقيادة السياسية عليها جميعا.
جـ .إعداد كل جهاز من أجهزة الدولة للعمل
تحت مختلف ظروف األزمة ويشمل ذلك وضع
الخطط التفصيلية والفرعية الخاصة بالتنفيذ
والحركة والسيطرة تحت ظروف أزمة مشابهة مع
إنشاء غرف التحكم واملتابعة مع وضع الخطط
التبادلية ملواجهة أي مطلب أومواقف فجائية.

أوالً ليكون الئقاً متاماً للخدمة العسكرية مبعنى
إعداده صحياً وبدنياً وثقافياً ومعنويا ًحتى يكون
الئقاً متاماً عندما ينضم إىل ركب الدفاع عن
الدولة ،ويف نفس الوقت االستفادة منه يف تنفيذ
مهام الدفاع املدين وحراسة املنشآت
الحيوية وكل ذلك بجانب أن
ارتقاء إعداد الشعب بصفة
عامة يساهم مساهمة
فاعلة يف ارتقاء
الدولة ككل

�إعداد الدفاع املدين
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وارتقائها اقتصاديا وحضاريا وصحيا وأمنيا.
جوهر إعداد الشعب للدفاع
إن جوهر إعداد الشعب للدفاع يبنى أساساً عىل
تطوير جميع العوامل املحيطة بالعنرص البرشى
واالرتفاع مبستواه ،وأهم هذه العوامل التي يجب
الرتكيز عليها هى الناحية الثقافية ( التعليمية )
والناحية الصحية ملا لهام من تأثري فعال عيل باقي
العوامل املحددة للسلوك االنساىن.
املستوي الثقايف والتعليمي .يتطلب األمر
التخطيط الدقيق للتنمية السياسية التعليمية
مبراحلها ومستوياتها املختلفة مبا يتمىش مع
السياسة العامة للدولة بحيث تلبى مطالبها أو
احتياجاتها املختلفة ومبا يحقق أهدافها املحددة
فتنمية التعليم تبدأ أساساً بهدف محواألمية
ثم تتدرج هرمياً للوفاء باحتياجات املرشوعات
املختلفة طبقاً لجدول زمني محدد نابع من
الخطة العامة للدولة مع العمل عىل الزيادة يف
التخصصات الفنية واملهنية مبستوياتها املختلفة
وتطويرها املستمر مع تكنولوجيا العرص ،مبا يرفع
نسبة قوة العمل يف الدولة واالرتفاع مبستواها
العلمي والفني.
إن القوة البرشية للدولة هي مصدر (منبع)
قوة العمل فيها والتي تعترب من أهم العنارص
األساسية الفعالة واملؤثرة عىل الناحية العسكرية
للدولة وال تقاس هذه القوة بالناحية الكمية فقط
ولكن تقاس أيضا بالناحية النوعية والتي تعتمد
أساساً عىل املستوى النوعي للقوة البرشية فكلام
ارتفعت معدالت األداء واإلنتاج تطورت القدرات
االخرى مبا فيها القدرة العسكرية للدولة.
وبناء عيل التطور التكنولوجي الهائل ىف العرص
الحايل ( والذي ميكن أن نطلق عليه مجازا ً
الثورة التكنولوجية) يتطلب ذلك أهمية
العناية بالتعليم يف مراحله املختلفة
مبا ميكن من االرتفاع باملستوي
الثقايف والعلمي للشعب.
املســـتوي الصحــي.
أمــا بالنسبــــة
للمســـتوي
الصحي

دراسات وبحوث

يهدف
اإلعداد العسكري
للشعب إلى تزويد
القوات المسلحة
بالعناصر االئقة
عسكرياً واالستعداد
للمشاركة في حماية
األهداف الحيوية
ففي العصور السابقة مل تنل قوة العمل العناية
الصحية الكافية إال اعتبارا ً من عرص الثورة
الصناعية (يف القرن التاسع عرش) وما تالها من
تطورات يف املجاالت املختلفة فلم تكن قوة
العمل تنال الرعاية الصحية الكافية من أصحاب
العمل وكانت الجيوش تعتمد يف تلك العصور
عيل القوة الجسامنية فقط مع املهارة يف استخدام
األسلحة الفردية  ،ولكن بناء عىل ظروف التطور
الحديثة والتوسع التكنولوجي الهائل يف جميع
املجاالت ودخول اعقد املعدات الفنية يف القوات
املسلحة فقد تطور مفهوم العناية الصحية من
فقـط إيل مجــال
مجال القوة العضليـة
فأصبح لزاماً أن
أوسع وأشمل
قـادرا ً عىل
يكون الفرد

استخدام كل حواسه وفكره وعضالته بيرس
وكفاءة ولفرتات طويلة لتحقيق أقيص إنتاج بأقل
مجهود.
أهداف إعداد الشعب للدفاع
يهدف إعداد الشعب للدفاع إىل تحقيق اآليت :
•تحقيق االستخدام األمثل للقوة البرشية ىف
جميع املجاالت واالتجاهات.
•العمل عىل زيادة الدخل القومي مع
تحقيق أكرب قدر من الوفر املادي وقت
السلم
•تحقيق تعبئة العنارص املختارة من
التخصصات املختلفة وقت األزمات يف أقل
وقت ممكن.
•رفع مستوى القدرة العسكرية للقوات
املسلحة (ملا لهذا العنرص البرشي من تأثري
فعال عيل باقى العوامل األخرى املؤثرة يف
القدرة العسكرية) حيث تعترب الخدمة ىف
القوات املسلحة مرحلة مير بها كل مواطن
قادر عيل حمل السالح.
محاور إعداد الشعب للدفاع
تنحرص املحاور الرئيسية إلعداد الشعب للدفاع
يف األيت :
 .1اإلعداد السيايس واملعنوي يهتم هذا املحور
من خالل أجهزته وآلياته بإقناع الشعب بسياسة
الدولة وجهودها الرامية إىل تحقيق أهدافها
املبنية أساسا عىل حامية وأمن الوطن وسالمة
أراضيه وعالقاته السياسية مع مختلف الدول
ىف سبيل تحقيق هذه السياسة بتهيئة املناخ
للقيادة السياسية وأجهزتها لبذل أقىص جهودهم
يف تحقيق أهداف الدولة السياسية  ،كام
أن اإلعداد املعنوي للشعب من أقوى
العوامل التي تؤدى إىل قدرة الشعب
عىل تحمل ظروف األزمات
املختلفة القاسية والصمود
أمام أي جهد مادي
أومعنوي اضاىف
مطـلــــوب
خــال ل
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فرتة األزمة وهوما يطلق عليه اصطالحا الثبات
املعنوي.
 .2إعداد األخصائيني والعامل .من الطبيعي
أن األخصائيني والعامل بالدولة هم رشيحة
هامة من الشعب تلعب دورا رئيسيا يف قدرتها
االقتصادية مام يحتم توجيه عناية خاصة لهذه
الفئة من الشعب وإعدادها لصالح الحياة املدنية
والعسكرية معا  ،وقد تواجه الدولة مشكلة توفري
وإعداد هذه الفئة الهامة نظرا التجاه معظم أبناء
الدولة إىل التعليم األكادميي بالجامعات واملعاهد
والكليات واالبتعاد عن التعليم الفني مام يتطلب
حل هذه املشكلة من جذورها وتوجيه الطلبة
يف املراحل األوىل إىل التعليم املهني والحريف ،
وقد يكون من املفيد جدا توجيه تعليم املرأة
إىل النواحي الفنية فاملرأة نصف املجتمع الذي
يجب االستفادة منه يف هذا املجال خاصة وإن
هناك تخصصات كثرية فنية تصلح للمرأة مثل
الصناعات الخفيفة واملتوسطة ووسائل املواصالت
والزراعة باألساليب امليكانيكية والنقل فضال
عن الخدمات الطبية واإلدارية مام يتيح املجال
للرجال الستخدامهم يف املجاالت األكرث مشقة
سواء ىف الحياة املدنية أوالعسكرية.
 .3إعداد الدفاع املدين .ويهدف أساسا إىل إعداد
الشعب لوقايته من هجامت العدوالجوية وإزالة
آثار هذه الهجامت وكذلك حامية املنشات
االقتصادية والحيوية وعنارص اإلنتاج والخدمات
األساسية بالدولة ضد غارات العدواملختلفة
وتأمني استمرار سري نشاطاتها املختلفة أثناء
الحرب وسوف يواجه الدفاع املدين مشكلة
الزيادة السكانية ىف الدولة حيث يقابل هذه
الزيادة بالتبعية زيادة الخسائر عند التعرض
لألعامل املعادية مام يتطلب خطة سليمة
للتوزيع السكاين مبا يوفر توازنا سليام وصحيحا يف
التوزيع األفقي والرأيس للسكان.
 .4إعداد الشؤون الصحية .يجتاح العامل اليوم
وباء خطري وفتاك ولقد أودى بحياة مئات اآلالف
من البرش حتى اآلن ومل يكتشف له لقاح أومصل
يحد من انتشاره ومعالجته ،وىف هذا السياق
نجد أن محور إعداد الشؤون الصحية يهدف اىل
التهيئة الطبية الالزمة للحد من انتشار األوبئة
واألمراض املعدية باإلضافة اىل معالجة إصابات
الحرب يف حالة األزمات األمنية والعسكرية.

الهدف
االستراتيجي من
إعداد الشعب
للدفاع هو تحقيق
االستخدام األمثل
للقوى البشرية للدول
في جميع المجاالت
واالتجاهات
 .5اإلعداد العسكري للشعب .يهدف اإلعداد
العسكري للشعب إىل هدفني رئيسيني
أولهام تزويد القوات املسلحة بالعنارص
املعدة الالئقة عسكرياُ وبذا
يخفف عبء إعداد الفرد
بعد التحاقه بالقوات
املسلحة وثانيهام
ا ال ستعد ا د
للمشاركة
يف حامية
ا ألهد ا ف
ا لحيو ية
للدولة ىف العمق
وترك القوات املسلحة
وتفـريغهـــــــا ملهــامهـــــا
ىف الخطـــوط األماميــة ويجــب
أن يتـم األعـداد العسكري للشعب من
املراحل األوىل باملدارس االبتدائية والتدرج
يف التدريب العسكري سنة بعد أخرى حتى إذا
ما وصل الطلبة إيل السن الخاصة بالتجنيد كانوا
صفوة الئقة وسليمة للخدمة العسكرية كام أن
اإلعداد والتدريب يؤدي إيل رفع مستوي اللياقة
البدنية والذهنية والصحية ألفراد الشعب مبا يؤثر
بصفة عامة عيل رفع مستوى اإلنتاج والخدمات.
الخاتمة
شهدنا كيف أن كربى دول العامل تتنازع من أجل
الحصول عىل كاممات واقية من وباء كورونا

برغم متلكهم ألعتي ترسانات األسلحة الحديثة
وعجزهم التام أمام فريوس ال يري بالعني املجردة
 ،ولعل العربة من ذلك تأىت من خالل تكاتفنا
وتعاوننا كأمة إسالمية لنكون منوذج يف التصدي
لكل شدة وأزمة.
إن الهدف االســرتاتيجي من إعـداد
الشعـب للدفــاع هو تحقيق
االســتخدام األمـثل للقـوى
البرشيـــة للـدول يف
جميـــع املجـاالت
وا التجا ها ت
ملواجهـة

ا ألزمـا ت
بصنـــوفهـــــا
املختلفــة لتحقيـق
زيـادة الدخـل ولتدبــري
أكرب قــدر من الوفـر املادي
وقت األزمات.
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بقلم د .الدكتور جاسم الزعابي
الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة إيرث

علمتنا األحداث األخرية التي شهدناها ،أن العامل الذي
يقف بتوازن حرج عىل حبل مشدود.
نعرفه اليومُ ،
ويف طرفة عني ،قد ينقلب ُ
الحال من الهدوء إىل
الفوىض ،ومن السلم إىل الحرب يف غضون دقائق.
ويع ّد الحفاظ عىل هذا التوازن الدقيق أمرا ً حاسامً،
ولكنه يغدو أكرث تعقيدا ً من أي وقت مىض ،يف بيئة
تتزايد فيها التهديدات حجامً ونوعاً.
وعىل الساحة العسكرية والدفاعية ،تدفعنا الهيمنة
املفاجئة للتكنولوجيا الرقمية عىل طيف واسع من
الرشكات والقطاعات ،وبرسعة متزايدة ،تدفعنا نحو
تكامل ال رجعة فيه بني اإلنسان والتكنولوجيا ،لكن
هذا التكامل ستكون له عواقب بعيدة املدى.

و
ي
ر
ا
ل
عس

كري

تقوم شركة إيرث المتخصصة في البحث والتطوير ،والتابعة
مجموعة من
لـ (ايدج) ،بتطوير سلسلة قيمة شاملة تقدم
ً
حلول الثورة الصناعية الرابعة ،لضمان التوازن التكنولوجي-
البشري األمثل للقدرات العسكرية
وعىل الرغم من أننا مل نصل بعد إىل عرص التكنولوجيا
الحيوية املنشود ،والذي يهيمن عليه البرش اآلليون،
أو الكمبيوترات البرشية الخارقة ،إال أننا بحاجة
لالستفادة من أدوات عرص الثورة الصناعية الرابعة
التي نعيشها اآلن ،لجمع املعلومات املطلوبة ،وضامن
التوازن األمثل بني البرش والروبوتات يف الجيوش ،يف
جميع أنحاء العامل.
وخالل سعينا لتحضري أنفسنا استعدادا ً للمواجهات
املستقبلية يف ساحات القتال ،فإن عملية البحث
والتطوير التي نقوم بهام يف رشكة إيرث ،وبدعم من
قواتنا اإلماراتية الفعالة ،التي تدرك أبعاد املشهد
الدفاعي املحيل واإلقليمي ،ومتطلبات عمالئنا،

ستسهم بدور ال غنى عنه يف حامية اإلمارات العربية
املتحدة وحلفائها من التهديدات األجنبية واملحلية،
وذلك عرب تقديم حلول موثوقة ومبتكرة وعالية
األداء وجاهزة أيضاً لتنفيذ املهام.
ونشهد يف وقتنا الراهن تهديدات قامئة من جميع
األحجام واألنواع ،تضفي عىل املشهد العام مزيدا ً
من الغموض ،نظرا ً لتنوعها الهائل الذي يصعب
التنبؤ به .واليوم ،تعمل الدول واملنظامت يف جميع
أنحاء العامل عىل تطوير أنظمة أسلحة صغرية وفتاكة،
اعتامدا ً عىل ميزانيات ضئيلة ،بفضل استفادتها من
التكنولوجيا التجارية املتاحة عىل نطاق واسع.
وبعيدا ً عن إمكانية تجاهل هذه األنظمة منخفضة
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امليزانية ،باعتبارها غري معقدة أو غري متطورة مبا
يكفي ،فقد تشكل طائرات الدرون غري املكلفة وذات
املهام املتعددة ،خطرا ً حقيقياً عىل األنظمة العسكرية
القامئة اآلن .وال ميكننا أن نتوقع بأن تكون أنظمة
الردع والصواريخ األكرث تكلفة ،قادرة عىل تحييد هذه
التهديدات الصغرية يف كل مرة ،فاستخدامها مكلف،
وغري مستدام ،وغري ف ّعال للموارد الحيوية.
وتحتاج األنظمة الدفاعية القامئة ،وسالسل القيمة
التي تدعمها ،إىل استجابة تتناسب مع طبيعة هذه
التهديدات ونوعها .وينبغي علينا تطوير حلول
فعالة التكلفة ملكافحة أرساب الطائرات الهجومية
املسرية ،قليلة التكلفة ،متاماً كام هو الحال يف تفعيل
أنظمة الدفاع الليزري عىل نطاق واسع ،للتعامل مع
التهديدات الرئيسية يف الجو والرب والبحر.
وعىل هذا الصعيد ،متلك دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،اقتصادا ً ناشئاً يحظى بإمكانات عالية
تتيح له أن يكون مساهامً أساسياً ،ومركزا ً لألنظمة
الدفاعية الجديدة التي تم إنشاؤها وتصميمها بناءا ً
عىل أحدث ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة .وتحتاج
الدولة إىل بناء سلسلة قيمة شاملة بشكل عاجل،
تتيح لها تقديم حلول قابلة للتطبيق ،بهدف التعامل
مع التهديدات التي تواجهها الدولة وحلفاؤها ،يف
منطقة تشهد تقلبات جيوسياسية كبرية.
ويف هذا السياق ،تعمل رشكة إيرث مع كبار مزودي
أنظمة الدفاع الدوليني ،وصانعي املعدات األصلية
حول العامل ،البتكار أنظمة تشغيل أساسية قادرة
عىل االرتقاء بالجاهزية والقدرات العسكرية يف
اإلمارات العربية املتحدة واملنطقة وخارجها ،اعتامدا ً
عىل أحدث املركبات األرضية املسرية ،وأنظمة الدفاع
الليزرية ،وصوالً إىل املواد النانوية واملركّبة لحامية
الجنود ووقايتهم ،إضاف ًة الستخدام الطباعة ثالثية
األبعاد لبناء قطع الطائرات األساسية.
ينصب تركيزنا يف إيرث عىل األنظمة
وبشكل أسايسّ ،
املسرية ،إىل جانب عدد كبري من الحلول العسكرية
التي نعمل عىل تطويرها يف مختربات البحث
والتطوير لدينا ،والتي يتم اإلرشاف عليها ،وتشغيلها،
وقيادتها من قبل فرقنا العاملة التي تضم أفرادا ً
سابقني يف القوات املسلحة اإلماراتية.
وال شك بأن الذكاء االصطناعي واألنظمة املسيرّ ة قد
غيرّ ت وستستمر يف تغيري طبيعة املواجهات املسلحة
حول العامل ،وسيكون من الصعب التنبؤ بكيفية

ال شك بأن
الذكاء االصطناعي
المسيرة
واألنظمة
ّ
غيرت وستستمر
قد ّ
في تغيير طبيعة
المواجهات المسلحة
حول العالم ،وسيكون
من الصعب التنبؤ
بكيفية تأثيرها على
الجيوش حول العالم
تأثريها عىل الجيوش حول العامل ،ومن غري املجدي
محاولة توقع التغيريات التي ستحدثها التكنولوجيا
ضمن أي قطاع ،خاصة عندما يتعلق األمر بالعمليات
العسكرية.
وعىل الرغم من ذلك ،فإن الفوائد املحتملة لهذه
التكنولوجيا الحديثة واضحة بشكل ال ميكن تجاهله.
ولهذا السبب ،يتم بالفعل إنفاق املليارات عىل تطوير
قدرات تحكم ذايت عسكرية ومتقدمة
يف جميع أنحاء العامل .وبحسب تقرير
مجموعة بوسطن االستشارية األمريكية
متعددة الجنسيات ،ارتفع اإلنفاق العاملي
عىل األنظمة العسكرية املسيرّ ة من  8.8مليار
درهم ( 2.4مليار دوالر أمرييك) فقط يف عام
 2000إىل  27.6مليار درهم ( 7.5مليار دوالر
أمرييك) يف عام  ،2015ومن املتوقع
أن يصل اإلنفاق إىل حدود 60.7
مليار درهم ( 16.5مليار
دوالر أمرييك) بحلول عام
.2025
ويبــــدو الحجــم
الكبــــري لهـــذا
ا ال نفــــــا ق
منطقـــيـاً

بشكل واضح؛ حيث ميكن للروبوتات أن ّ
تحل محل
البرش يف املواقف التي يصعب التنبؤ بها ،أو ألداء
املهام الروتينية .وستسهم هذه التكنولوجيا يف خفض
تكاليف إدارة الجيـــوش الكبــرية ،وتشــغيـلهــــــا،
وتـزويــدهـــــا يف األراضــــي األجنبيــة ،فضالً عن
تحسني دقة املهام التي يتم تنفيذها بشكل متكرر
ومبعايري محددة ال يتم اإلخالل بها.
وعىل مستوى العمليات األرضية ،ميكن للمركبات
املسيرّ ة التي يشغلها شخص واحد عن بُعد ،أن
تشتمل عىل أنظمة متقدمة للكشف عن األهداف
وتحديد الهوية .ويف البحر ،لن تحتاج السفن املسيرّ ة
إىل طاقم العمل أو دميومة تواجده ،إذ ميكن التخلص
من املساحة الزائدة املستخدمة سابقاً كمطابخ
وغرف للنوم واألماكن املشرتكة عىل السفينة ،مبا يتيح
استخدام سفن أصغر وأكرث خفة ورشاقة .وبدالً عن
ذلك ،ميكن االستفادة من املساحات الزائدة لدمج
مزايا دفاعية إضافية ،أو أنظمة تجهيزات أخرى عىل
منت السفن .أما يف الجو ،فقد أصبحت الطائرات
املسيرّ ة اآلن من بني أكرث األنظمة مرونة ودقة يف
عمليات الجيوش املختلفة حول العامل.
ويف نطاق العمليات البرشية ،تحظى رشكة إيرث
مبوقع الريادة يف تكنولوجيا التصوير والبرصيات
التي ستعزز
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سالمة العسكريني ،وتحسن أداء املركبات والطائرات
العسكرية ،للحامية من هجامت الليزر ،وزيادة
املعلومات التي ميكن الحصول عليها إىل أقىص
قدر ممكن ،واستخدامها من قبل الجنود املشاة،
أو الطيارين أو املركبات املسيرّ ة ،بدون عرقلة نقاط
املراقبـة الخاصة بهم يف ساحة املعركة.
املحسنة
ويف وقتنا الراهن ،أصبح التصوير والبرصيات ّ
املاسة إىل كمية
رضورة أساسية ،نظرا ً للحاجة ّ
متزايدة من املعلومات ،بهدف تخطيط اسرتاتيجيات
وتكتيكات عسكرية متطورة ومبتكرة ،وتنفيذها
بصورة متواصلة .وينبغي أن تكون األنظمة التي
تتيح للعسكريني القدرة عىل جمع البيانات ،مدمجة
وخفيفة الوزن ،وتلك هي املتطلبات التي تدفع
جهودنا يف مجال البحث والتطوير وتحفزها ،وخاصة
فيام يتعلق بشاشات العرض الرأسية ،ومعدات
الحامية الليزرية.
وباإلضافة إىل ذلك ،ستلعب التكنولوجيا الضوئية
والبرصية دورا ً حاسامً يف استشعار مواقع أنظمة

دراسات وبحوث

ستلعب التكنولوجيا
الضوئية والبصرية دوراً
حاسماً في استشعار
مواقع أنظمة األسلحة
واختراقات قوات العدو
وتحركاتها واكتشافها
واإلبالغ عنها بهدف
تحديد األهداف
بسرعة وثقة أكبر وعبر
مسافات أبعد
األسلحة ،واخرتاقات قوات العدو وتحركاتها،
واكتشافها واإلبالغ عنها ،بهدف تحديد األهداف

برسعة وثقة أكرب ،وعرب مسافات أبعد .كام ميكن
تطوير التصوير متعدد األطياف الذي تلتقطه أجهزة
االستشعار متعددة األطياف ،للكشف عن معلومات
يصعب عىل أجهزة االستشعار األخرى كشفها .وهذا
هو السبب الرئييس لحرصنا عىل متابعة التكنولوجيا،
باعتبارها وسيلة لجمع املعلومات االستخبارية القامئة
عىل نشاط العدو وتحركاته .وعىل هذا األساس،
تصبح الرؤية الفعلية أساساً للمعرفة والتأكيد.
ومع استمرار الخصوم يف تطوير التقنيات األحدث،
واألرسع ،واألكرث كفاءة يف ميدان املعركة ،وحرصهم
عىل نرشها ،ينبغي علينا العمل بأسلوب أكرث ذكا ًء
للبقاء يف املقدمة ،حيث أصبح البحث والتطوير يف
مجاالت الدفاع الحاسمة أكرث أهمية من أي وقت
مىض .ومع اقرتابنا كل يوم من ميادين القتال التي
تهيمن عليها األنظمة املسيرّ ة ،والروبوتات الخارقة،
يبدو أن الكلمة الحاسمة ستكون من نصيب القوات
املتكاملة بشكل فاعل .وتكمن مهمتنا يف جعل هذا
التكامل سلساً وقوياً إىل أقىص مد ًى ممكن.
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تحقيق

إستعدادت القوات المسلحة في مواجهة كورونا

ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ

في ظل الظروف التي يمر بها العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد ،تواصل
القوات المسلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة دورها في تعزيز التدابير واإلجراءات
الوقائية لضمان سالمة الجميع ،حيث افتتح اللواء الركن الطيار ،الشيخ أحمد بن
طحنون بن محمد بن آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية “مركز إجراء
الفحص من المركبة” في مستشفى زايد العسكري للكشف عن فيروس كورونا
«كوفيد –  »19ألفراد وضباط القوات المسلحة ،مطالبا بضرورة إجراء الفحص الطبي
لضمان سالمتهم.

تحقيق  :حسين علي المناعي

تصوير  :عمر البلوشي ،محمد الخضر
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ومتاشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية املجتمع
لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات يف الدولة بهدف
االكتشاف املبكر وحرص الحاالت املصابة بفريوس
كورونا املستجد (كوفيد  )19 -واملخالطني لهم
وعزلهم ،دعت القيادة العامة للقوات املسلحة
الضباط واألفراد واملدنيني إىل رضورة اتباع إرشادات
الوقاية من فريوس االلتهاب الرئوي «كورونا الجديد»
يف ظل ما تشهده دول عدة من انتشار الفريوس
ونصحت القيادة العامة للقوات املسلحة حرصاً منها
عىل سالمة ضباطها وافرادها والعاملني فيها باتباع
مجموعة من اإلرشادات الخاصة بالوقاية من الفريوس
الصادرة من الجهات الصحية املختصة يف الدولة
سالح الخدمات الطبية ودور رائد
في مواجهة كورونا
أعرب العاملون يف مراكز املسح الذي اطلقها سالح
الخدمات الطبية بالقوات املسلحة عن شكرهم
وتقديرهم للدعم والتحفيز الذي يقدمه صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة للقطاع
الصحي يف الدولة وكوادره بشكل عام والقوات
املسلحة بشكل خاص مشريين اىل الخطط والتدابري
االستباقية واالحتياطية التي اتخذتها وزارة الصحة
وتنمية املجتمع والتي جعلت الدولة عىل أعىل
جاهزية يف مواجهة كورونا كام توجهوا بالشكر
والتقدير اىل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،رئيسة
االتحاد النسايئ العام ،الرئيس األعىل ملؤسسة التنمية
األرسية ،رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة «أم
اإلمارات» ،التي تعد رمزا ً عاملياً يف مجال االهتامم
باملرأة وتهيئة البيئة املناسبة لتمكينها عىل كافة
املستويات الصحية منها والعسكرية .وأكدوا أن
عاملنا يواجه اليوم تحدياً غري مسبوق أظهر أهمية
وحدتنا والتزامنا تجاه بعضنا البعض ،وخالل هذا
التوقيت تلعب املرأة دورا ً حيوياً يف الخط األمامي
إىل جانب الرجل عرب حضورها امللموس يف العديد
من القطاعات الحيوية ،كالقطاع الطبي والصحي.
ومثنوا حالة التالحم والتكاتف التي يعيشها املجتمع
اإلمارايت بكل أفراده وفئاته ومؤسساته ،ووقوفهم
إىل جانب القيادة الرشيدة يف هذا الظرف الصحي
العاملي ،والعمل عىل تطويقه والحد من انتشاره ،عرب
جهود ميدانية تُشارك فيها املرأة والرجل يف مختلف

القطاعات واملجاالت ،وااللتزام باإلجراءات والتدابري
االحرتازية والوقائية التي اتخذتها حكومة الدولة
والجهات املختصة
وأكدوا بأن إطالق مراكز املسح التي
أعلنت القــيادة العامــه للقــوات
املسلحة عن افتتاحها يف ابوظبي
والعني والشارقة لتقديم خدمات
الفحص برسعة وكفاءة عالية.
ويأيت ذلك يف إطــار حــرص
القــــيادة العامــة للقـــوات
املسلحة عىل ســالمة أفــراد
وضبــاط والعاملـني يف كافــة
وحـــدات القـــوات املسلحـــة
واالطمئنان عىل صحتهم وضمن
التدابري واإلجــراءات التي تنفـذها
دولة اإلمارات العربية املتحدة للوقايـة
والحد من انتشار الفريوس.
وقالت ريم الحمودي تعمل مراكز املسح التابعة

ريم الحمودي

صالح السعدي

للقوات املسلحة والذي تم تجهيزها بالتقنيات
والكوادر الطبية والفنية عىل حرصها يف تقديم
الرعاية الالزمة لكافة ضباط وافراد القوات املسلحة
من عسكريني ومدنيني وفقاً ألعىل املعايري العاملية،
بحيث يتم إجراء الفحوصات الالزمة خالل  3دقائق
تقريباً.
وأضافوا بأن اإلجراءات التي يقوم بها سالح الخدمات
الطبية تتم من خالل استخدام أحدث وسائل
التكنولوجيا والتقنيات املستخدمة يف مكافحة
الفريوس والحفاظ عىل صحة وسالمة املجتمع.
آلية الفحص
من جانبه أكد صالح السعدي أن للمراكز (مسارات)
ميكن من خاللها إجراء الفحص الالزم للكشف عن
فريوس كورونا املستجد ،حيث يطلب من الشخص

ملياء املطرويش

راية راشد

تجهيز بطاقة الهوية الخاصة به ،والبقاء يف السيارة،
مع ابقاء نوافذ السيارة مغلقة لحني الوصول إىل
نقطة التسجيل عند مدخل املركز ،وعند نقطة
التسجيل يستقبله أحد املمرضني يف مستشفى زايد
العسكري ويقدم له معقم طبي لتعقيم يديه،
ويطلب منه ادخال بطاقة الهوية الخاصة به يف
القارئ اإللكرتوين ،وبعد التأكيد من التسجيل يتم
سحب البطاقة ،واملتابعة لألمام واالقرتاب قليالً إىل
النقطة الثانية وهي الخاصة بأخذ املسحة.
وأوضح أنه عند النقطة الثانية يتقدم أحد املمرضني
من الزائر للمركز ،ويطلب منه فتح نافذة السيارة
وارجاع رأسه للخلف من أجل أخذ املسحة من
األنف ،وبعد أخذ املسحة يواصل الشخص السري
بسيارته نحو مخرج املركز ،وبعد الخروج يجد الفتة
توضح للمراجع أنه سيتم إرسال نتائج الفحص له
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عرب رسالة نصية قصرية وأنه بامكانه الحصول عىل
النتيجة ».
المتطوعون والمشاركون
ومن جهتهم أكد متطوعون ومشاركون يف تنظيم
الدخول للمركز أنهم فخورون بهذا العمل وباملشاركة
انطالقاً من شعورهم باملسؤولية ولتعزيز التالحم
الوطني يف ظروف تتطلب وقوف الجميع يدا ً بيد
ملواجهة فريوس كورونا.
سالمة املواطنني واملقيمني
وأكدت ملياء املطرويش أن قيادتنا الرشيدة تويل حياة
اإلنسان وصحته أهمية قصوى وتضعه عىل قمة
أولوياتها وخططها يف كافة الظروف ،مؤكدة أن املركز
يتخذ كافة اإلجراءات االحرتازية يف سبيل سالمة
املواطنني واملقيمني ،والحفاظ عىل صحتهم ،مشيدة
بجهود كافة الكوادر الطبية من أطباء وممرضني
وممرضات والفنيني واملتطوعني الذين يؤدون جميعاً
مهامهم بكفاءة عالية خالل تلك الفرتة االستثنائية.
الفحوصات الخاصة
وعربت راية راشد عن فخرها بالجهود الكبرية التي
تقوم بها الدولة وفق التدابري االحرتازية والوقائية
ملواجهة فريوس كورونا كوفيد  19وذلك من خالل
توفري الفحوصات الخاصة بالفريوس يف كل أنحاء
الدولة للحد من انتشار اإلصابات بالفريوس يف
الدولة ورسعة احتوائها يف حالة اإلصابة لتوفري العالج
املناسب لكل حالة.
دقائق بسيطة
وعرب املتطوع محمد حمد عن فخره وسعادته
بأن يكون متطوع يف مركز املسح مبستشفى زايد
العسكري ومشاركته مع زمالئه املتطوعني يف هذا
الوقت املهم الذي تحتاج الدولة لجهود شبابها
ملواجهة خطر فريوس كورونا املستجد
وقال بأن إجراء الفحص يف مركز املسح بالعني التابع
للقوات املسلحة ال يستغرق سوى بضع دقائق بسيطة،
وينتظر النتيجة التي سيتم إعالمه بها عرب الرسالة
النصية من خالل رقم الهاتف الذي سجله ،متمنياً
أن تصله النتيجة يف أقرب وقت ممكن لالطمئنان
عىل صحته ،وصحة من يقيم معه من األهل.
وأكد رضورة أن يقوم الجميع بهذا الفحص التطميني،

حوار
والتأكد من عدم إصابتهم بالفريوس ،وبالتايل أخذ
اإلجراءات االحتياطية ملنع انتشاره والقضاء عليه.
الحجر الذايت
وأوضح حسن سعيد أن بعد عودته ألرض الوطن،
وحتى بعد التأكد من عدم إصابته بالعدوى،
قمت بحجر نفيس ملدة  14يوماً بعيدا ً عن األهل
واألقارب واألصدقاء ،ألنه «واجب وطني ومسؤولية
كبرية يجب عدم التهاون بها» ،مضيفاً :أن الوعي
التام بهذا الوباء يجعلنا نتبع سلوكاً وقائياً ،حيث
إن فرتة احتضان املرض قد تصل  14يوماً« ،وبعد
ظهور النتائج والتي كانت سلبية بفضل الله ،التزمت
املكوث باملنزل مطيعاً ألمر دولتي ،ألحافظ عىل
صحة من حويل».
كام ناشد املجتمع بأهمية االلتزام بالتدابري الوقائية
التي تقوم بها دولة اإلمارات ،من أجل مكافحة
هذه الجائحة ،مؤكدا ً أن «هذا االلتزام ما هو إال رد
لجزء بسيط مام تقدمه لنا الدولة ،وامتناناً لجهودها
عىل كافة األصعدة وتعاون مثمر للتغلب عىل هذه
الظروف االستثنائية»
مديرية التوجية المعنوي
حرصا من مديرية التوجية املعنوي عىل ادامة
الروح املعنوية وتعزيز الوعي الديني لدى منتسبي
القوات املسلحة يف ظل اإلجراءات اإلحرتازية للحد
من أنتشار فريوس كورونا كوفيد  19قامت ببث
رسائل توجيهية وتوعوية بصفة دورية كام
قامت بعمل تصميم بوسرتات
ارشــادية تم توزيعهـا
يف مخـتلــف

وحدات القوات املسلحة
«تعاون الحق »12
نفذت القوات املسلحة فعاليات التمرين
املشرتك «تعاون الحق  »12يف منطقة الشامخة،
مبشاركة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية إلدارة
الطوارئ واألزمات والكوارث والجهات املعنية.
واشتملت فعاليات التمرين عىل العديد من املواقف
التي تتطلب تدخل الجهات الصحية واإلنسانية،
باإلضافة للمواقف األمنية املالزمة لتطبيق إجراءات
الحجر الصحي عىل املناطق ،وقد انعكست إجراءات
التعامل مع املواقف من قبل الجهات املختلفة
احرتافية يف االستجابة والتطبيق ،وقد أبرزت أهمية
تكامل اإلجراءات بني مختلف الجهات وخرجت
الجهات املشاركة بالدروس املستفادة التي تشكل
رافدا ً يف تطوير عملية التعلم وتطوير اإلجراءات
وأساساً إلعداد التامرين املستقبلية وتقدم القامئون
عىل إعداد وتنفيذ التمرين بالشكر والتقدير
لكل املواطنني واملقيمني يف املنطقة عىل تعاونهم
وتجاوبهم التام ،األمر الذي ساهم بشكل كبري وفعال
يف نجاح هذا التمرين
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ماذا بعد كورونا ؟!

بقلم  :د .ناهد باشطح
صحفية وكاتبة سعودية

nahedsb@hotmail.com
قال العالم األمريكي «نعوم
تشومسكي» ضمن حلقة من
«”DiEM25 TV
(سيجد الناس طريقهم
وسيعثرون على وسائل أخرى
لالستمرار وتوسيع األنشطة ،.....
ليبنوا عالماً جديداً
قابال للعيش
ً
فيه ،يكفي أن نمتلك اإلرادة
والعزم والتصميم ،يكفي أال
نفقد األمل)

نعم ،ال ميكن للعامل أن يعود كام كان قبل فريوس
“كورونا»  ،إذ أن سنن الله يف الكون أنه ال ثبات
بل تغيري ،والتغيري له رشط أسايس وهو البدء من
الداخل أوالً.
يقول الله تعاىل “ إن الله ال يغري ما بقوم حتى
يغريوا ما بأنفسهم “ ،ولذلك ميكن القول أن
وباء مثل «كورونا» سيغيرّ نا عىل محورين  :األول
خارجي وهو ما يشهده العامل من تغيريات يف
معامل السياسة واإلقتصاد والعالقات اإلجتامعية
وسلوكيات البرش.
اما املحور الثاين فهو محور التغيري عىل مستوى
الفرد.
وهنا البد من التوقف عند شخصية الفرد نفسه
وكيف ينظر إىل وجود هذا الوباء العاملي.
البعض وهم الشخصيات القلقة  ،استقبلو هذا
الوباء بتوتر وقلق ينخفض ويرتفع حسب درجة
ارتفاع اعداد االصابات او انخفاضها ،وحسب
األخبار التي يختار منها السلبي ليتداولها يف
مواقع التواصل اإلجتامعي ،والبعض ميكن أن
يعاين من جراء ذلك باضطراب يتوقع له الباحثون
أن تزداد نسبته مع تداعيات فريوس «كورونا»
وهو اضطراب ما بعد الكرب أو الصدمة .
البعض اآلخر اختار زاوية أخرى ،فابتعد عن
األخبار السلبية وقلّل من متابعته ملواقع التواصل
اإلجتامعي وحرص فقط عىل متابعة الحسابات
الرسمية  ،للتعرف عىل سبل الحامية واإلجراءات
التي تعلن عنها دولته فيتبعها محافظا عىل
هدوئه واستقراره النفيس.
هذه املجموعة من الناس اختارت أن تستثمر
تداعيات أزمة «كورونا» فبدأت يف تعديل
خطط أهدافها وبدأت يف استثامر كم الدورات

التدريبية واملحارضات املعلن عنها مجانا من قبل
الجامعات والرشكات الكربى.
واستثمرت الوقت الفائض والذي كان يذهب
للزيارات اإلجتامعية إىل وقت أرسي يقضونه بني
حميمي.
أرسهم يف جو
ّ
هذه املجموعة اختارت أن تستعد للتغيري
ملا بعد أزمة «كورونا» ،حيث يتنبأ العلامء
بأنها مرحلة جديدة سوف تكون مختلفة تبعا
لألرضار الناجمة عن تداعيات «كورونا»  ،بيد
أن هذا الفريوس أيضاً أفرز عدد من التداعيات
االيجابية مثل :توحيده لجهود العامل ملحاربته،
بدلاً من الرصاعات التي كانت مستنزفة الشعوب
والحكومات ،كام ساهم الحجر املنزيل يف تنقية
الهواء من امللوثات مع توقف املصانع عن
العمل ،حتى أن ُسكان مدينة «جاالندهار»
الهندية متكنوا للمرة األوىل يف حياتهم من رؤية
جبال الهياماليا بالعني امل ُج ّردة.
واضطرت األرس للعودة إىل أكل املنزل الصحي،
وتراجع الطلب عىل الوجبات الرسيعة ،مع
تزايد املخاوف من انتقال فريوس «كورونا»
عرب مطابخ املطاعم أوعامل توصيل الطلبات
للمنازل ،ونظرا ً لقرارات منع التجمعات؛ تم
توفري ميزانيات ونفقات اإلجتامعات واملؤمترات
الرسمية والخاصة لتصبح عرب الفضاء اإلفرتايض،
كام تراجعت معدّالت تلوث البحار واملحيطات
واملياه  ،بعد وقف حركة النقل البحري.
كل هذا يحدث للعامل يف ظل االشهر التي انترش
فيها الفايروس ومع األمل املصاحب لوفاة املاليني
من البرش يظل األمل بالله قوياً يف انتهاء هذه
األزمة واستيعاب الرسائل التي جاءت بها للعامل
أجمع.

أنحــاء
أنحــاء
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عرض كتاب

أمريكا وإسرائيل:
العرى التي ال
تنفصم
عرض ومراجعة د .البدر الشاطري
كاتب وأكاديمي إماراتي

العالقات األمريكية-اإلسرائيلية فريدة في
العالقات الدولية والتي تدور حولها كثير من
السجال .وهناك عدة اجتهادات في فهم كنه
هذه العالقة التي تحيط بها كثيرا من التساؤل.
وهناك تفسيران رئيسان لهذه العالقة األول
هي أن التحالف مبني على السياسة الداخلية
األمريكية وقوة اللوبي المساند إلسرائيل.
والثاين أن العالقة مبنية عىل التحالف االسرتاتيجي
بني البلدين وان إرسائيل قاعدة اسرتاتيجية متقدمة
يف منطقة مهمة للواليات املتحدة من العامل.
وتقدم الباحثة إميي كابالن ،األستاذة يف جامعة
بنسلفانيا املرموقة واملتخصصة يف الدراسات
األمريكية ،تفسري مختلف حول هذه العالقة يف
كتابهـا الحـديث إسـرائيليتنا األمريكيـة :قصة
تحالف متشابكة ،حيث ترى الكاتبـة أن العالقـة
مبنية عىل أسس ثقافية تصيري العالقة إىل متاسك
صلب يقاوم التغريات التي تطرأ عىل البلدين.
وتقول الكاتبة بانها استعارت عبارة “إرسائيليتنا
األمريكية” من موعظة ألقاها قس يدعى أبيل
أبوت يف  1799يتحدث عن استثنائية أمريكا
والتي تتامهى مع إرسائيل التوراتية .وقال إن
“شعب الواليات املتحدة هو األقرب موازاة إىل
شعب إرسائيل الغابر عن أي شعب أخر عىل وجه
البسيطة” .

تأطير اإلشكالية:
تفتح كابالن الكتاب بالخطاب الذي القاه الرئيس
باراك أوباما واكد فيه عمق العالقات مع إرسائيل.
وقال أوباما أن الوشائج بني البلدين “مبنية عىل
الروابط الثقافية والتاريخية ،واالعرتاف بالتوق إىل
وطن يهودي متجذر يف تاريخ مأساوي ال ميكن
نكرانه”  .والعالقة مع إرسائيل تتقدم عىل العالقات
مع العامل العريب ،بل وتحدد معامل هذه العالقات.
تنازع السرديات:
ترى الكاتبة أن أساس االنحياز الكامل إىل الفكرة
الصهيونية ،ودولة إرسائيل فيام بعد ،مرتكز عىل
عملية تطورت فيها الرسديات التي متخضت عنها
هذا العالقة املتشابكة .وتقول الكاتبة بان الواليات
املتحدة واجهة ألول مرة مسالة فلسطني يف قضية
سكان املعسكرات النازية يف األجزاء التي احتلتها
القوات األمريكية بعد أو وضعت الحرب العاملية

هذا الكتاب
اسم الكتاب  :أمريكا وإسرائيل:
العرى التي ال تنفصم
سنة اإلصدار 2018 :
المؤلف :إيمي كابالن

الثانية أوزارها .وقد واجه األمريكيون هذه األعداد
الغفرية من بقايا ضحايا املحرقة النازية ومل يكن لديه
حل يف إعادة معايشهم إىل ما قبل الحرب.
وهنا انربت اللجنة األنجلو-أمريكية إليجاد حل
ملشكلة الالجئني اليهود يف أوروبا .وعقدت اللجنة
جلسات استامع لكافة األطراف ذات الصلة .ونتج
عن هذه اللجنة سجال حول أحقية الالجئني اليهود
الذين عانوا األم َّريْن جراء الحرب للهجرة إىل فلسطني.
وقد رأى البعض يف الصهيونية قضية ليربالية تستحق
الدفاع عنها.
تكوين إسرائيل األمريكية:
تقوم الكاتبة بتحليل كيف ترسخت فكرة إرسائيل يف
املخيلة الشعبية األمريكية عرب عمل أديب روايئ كان
له تأثري كبريا يف الثقافة األمريكية .وهذه الرواية هي
“الخروج” أو Exodusوالذي نرش يف  .1958وقد
كتب ليون أوريس هذه الرواية لجعل قصة والدة
إرسائيل مبثابة ميالد الواليات املتحدة والتي كانت
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جامثة تحت حكم الربيطانيني حني ثار األمريكيون يف
 1776فيام عرف بحرب االستقالل .وقد سعى أوريس
من خالل القصة إىل صياغة شخصية يهودية تختلف
عن الصورة النمطية لليهودي الخانع لسلطة اآلخرين
والضعيف الذي يستسلم لجالديه ،كام حصل يف
الهولوكوست أو املحرقة ،والتي أودت بحياة ستة
ماليني شخص.
حرب  :67من إسرائيل الجريئة
إلى الحليف االستراتيجي:
كانت لحرب يونيو  1967وقعة قوية يف املخيلة
األمريكية فاق صورة إرسائيل يف قصة “الخروج”
وجرأة الجندي اإلرسائييل .فإرسائيل تفوقت عىل
نفسها ،وخرجت من املعركة مع ثالثة دول عربية
كقوة ال تقهر .وكان تصوير الرصاع عىل انه دولة
صغرية يف مواجهة دول عربية أكرب سكان ومساحة،
ولكن بسالة وشجاعة الدولة اليهودية أنقذها بفعل
ال يقل عن املعجزة من براثن موت محقق .أنها
استدعاء ملعركة داود وجالوت! وتضيف الكاتبة
بان انتصار إرسائيل الرسيع والحاسم جاء يف وقت
كانت الواليات املتحدة متورطة إىل أذنيها يف مستنقع
فيتنام دومنا مخرج يف األفق .وإرسائيل الدولة الفتية
املنكشفة واملستهدفة من أعدائها استطاعت يف
سويعات قليلة لحسم املعركة ضد خصومها العرب؛
وهو شيئا مل تفلح به واشنطن يف فيتنام.
نقطة التحول:
غزو لبنان واالنتفاضة الفلسطينية شكلتا نقطة تحول
يف األدراك الشعبي األمرييك إلرسائيل .ففي لحظة
معربة أثناء حصار بريوت من قبل إرسائيل ،أعلن أحد
كبار مذيعي شبكات األخبار املهمة “إن هذه ليست
إرسائيل التي راءيناها باألمس” بينام تتصاعد سحب
الدخان من خلفه .وأردف قائال “إننا نتعامل اآلن مع
إرسائيل إمربيالية” .وقد غريت حرب لبنان اإلجامع
األمرييك للمحافظني والليرباليني حول إرسائيل الدولة
الصغرية التي تدافع عن حقه يف الوجود ضد الهجمة
الهمجية لإلرهابني العرب والفلسطينيني.
وترى الكاتبة انه للمرة األوىل يغطي الصحفيني
حرب إرسائيلية-عربية من وجهة نظر دولة عربية.
إضافة إىل ذلك فان قضية الفلسطينيني كشعب رشد
من أرضه ظهر جليا عىل شاشات يف كربيات رشكات
التلفزة .وتضيف الكاتبة بان “الحرب التي شنت

لتحطيم القومية الفلسطينية كان لها األثر املعاكس
لتقديم فكرة الوطن القومي الفلسطيني ملتلقني
أمريكيني”  .وما زاد الطني بله ،أن إرسائيل اتهمت
بالتواطؤ مع من قام مبذابح صربا وشاتيال .حتى أنصار
إرسائيل التقليديني شجبوا ما بدى للعيان من مجزرة
فظيعة.
الهولوكوست أيقونة أمريكية:
شكلت املحرقة النازية والتي أبيد فيها جزء كبري من
يهود أوروبا أساس مهم للدعم األمرييك إلرسائيل.
ولكن يف السبعينيات من القرن املنرصم ،أصبحت
املحرقة جزء من الرتاث السيايس األمرييك .فقد أعلن
الرئيس األمرييك جيمي كارتر ،والذي كان منخرط يف
إيجاد حل سلمي للرصاع يف الرشق األوسط ،يف 1978
عن خطط إلنشاء متحف يحي ذكرى املحرقة .ويف
نفس العام ،بثت أحد اهم محطات التلفزة مسلسل
صغري من عدة حلقات عن املحرقة والتي شاهده ما
يزيد عن مئة مليون وكان لها أثر بليغ عىل الوعي
الجمعي والشعبي األمرييك“ .دخلت املحرقة”.
الصهيونية المسيحية:
كان أوائل املهاجرين إىل أمريكا من الطهوريني
( )Puritansالربوتستانت يرون أنفسهم عىل
انهم الشعب املختار وان أمريكا هي ارض امليعاد.
وقد رشعوا بتسمية بعض بلداتهم بأسامء من
العهد القديم مثل أريحا وكنعان أورسامل .وقد
كان لتأسيس دولة إرسائيل يف  1948وقع مهم
للمسيحيني الربوتستانت والذي راوا فيه تحقيق
لنبوءة اإلنجيل أن “الرب سيعيد اليهود إىل صهيون…
والذي سيطلق سلسلة من األحداث ستؤول إىل نهاية

العامل”  .وهناك هوس من قبل هؤالء املتدينون
بإرسائيل عىل أنها مركز املعركة املصريية والتي
يتصارع فيها الخري والرش بني املسيح والذي يبعث
من جديد واملسيخ الدجال وهي االشرتاط لحدوث
نهاية العامل .وهذا الفهم الثيولوجي يفرس تعلق
الربوتستانتية بالصهيونية وإرسائيل .ويف كل حروب
إرسائيل تقوم هذه املجموعات بالدفاع عن إرسائيل
مهام بلغت تجاوزاتها ،حتى يف ضوء الكشف عن
مذابح صربا وشاتيال يف لبنان العام .1982
أوطان مهددة:
تختتم الكاتبة بفصل حول أثر أحداث الحادي عرش
اإلرهابية عىل طبيعة العالقات بني واشنطن وإرسائيل.
ورغم متانة العالقة تاريخيا بني البلدين ،فان أحداث
سبتمرب خلقت متاثل يف مواجهة خطر اإلرهاب .ورأى
االثنان انهام مهددان ليس بسب أفعالهم بل بسبب
من هم .وان رصاعهام رصاع وجودي مع جامعات
ظالمية ال ميكن التعامل معها أو مساومتها.
وبسبب هذه التجربة املريرة ،اعتقد الكثري بإمكانية
االستفادة من خربات إرسائيل يف مكافحة اإلرهاب.
وأصبحت إرسائيل مستودع الخربات للتعامل مع من
تراه الواليات املتحدة إرهاب إسالمي .وان إرسائيل
لها الباع الطويل يف التعامل مع ثقافة اإلرهاب وتقنية
السيطرة عىل مجموعات كبرية من البرش املهددين
لسالمتها املتمثل يف األرايض الفلسطينية املحتلة .
كتاب يف غاية األهمية يسد فراغ حول األسس الثقافية
والفكرية لعالقة حريت الكثري .كابالن تسرب أغوار
املنتجات الفكرية واألدبية والفنية لفهم وتحليل هذه
العالقة.
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إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

االجتهاد في
العبادة في شهر
رمضان
هذا هو شهر الصيام والقيام قد أقبل
واستهل الشهر علينا بيمنه وبركاته،
ففتحت فيه أبواب الجنان وتنزلت الرحمات
وعمت الخيرات هذا شهر الصبر وشهر األجر
وشهر المغفرة وشهر العتق من النار
والفوز إلى الجنة من باب الريان واغتنام
ليلة العمر وغنيمة الدهر ليلة القدر.

هو معلم حضاري إسالمي يقف شامخا كالطود
العظيم ،يف عاصمة أوربية عريقة لدولة عرقية
موغلة يف الحضارة والرقي والتطور ،ليكون رابطاً بني
الحضارات ،وهمزة وصل بني اإلسالم وأوروبا ،ذلكم
هم مسجد املركز اإلسالمي يف فينا ،يف دولة النمسا،
يف قلب أوربا.
وصل اإلسالم إىل غرب جنوب أوروبا منذ عرص بعيد،
حني دخلت بالد الغال كلها يف اإلسالم ،زمن التابعني
يف الخالفة األموية ،ثم دخل اإلسالم إىل وسط أوربا
بعد ذلك بزمن بعيد زمن الخالفة العثامنية ،ومن
هنا انبثق الوجود اإلسالمي يف أوربا ويف النمسا من
زمن بعيد .وحني اشتدت الحاجة لبناء مسجد ومكز
إسالمي يكون منبعاً للهداية والوعي الصحيح ألحكام
الرشيعة اإلسالمية ،ه ّبت اململكة العربية السعودية
بأمر عاهلها الراحل فيصل بن عبد العزيز رحمه الله
وطيب ثراه ،حيث ت ّوج الجهود الساعية لبناء هذا
املسجد بالتكفل بهذا الجهد املبارك إلعالء كلمة
اإلسالم ونرش رسالة املحبة والسالم فري ربوع أوربا،

كان النبي َص ىَّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّم يفرح وينرشح صدره إذا
دخل عليه شهر رمضان وكان يجتهد يف هذا الشهر أكرث من
بقية األشهر وكان يجود مبا يف يديه للناس فهو أجود الناس
وأكرم الناس وأرحم الناس َص ىَّل اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّم.
ويبدأ االحتفاء منذ رؤية الهالل َعنِ ابْنِ ُع َم َر ،قَالَ  :كَا َن
َر ُسولُ اللَّ ِه َص ىَّل اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّم إِذَا َرأَى الْهِلاَ لَ  ،قَالَ « :اللَّ ُه َّم
السلاَ َم ِة َوالإْ ِْسلاَ مِ َ ،والتَّ ْو ِفيقِ لِماَ
أَ ِهلَّ ُه َعلَ ْي َنا ِبالأْ َ ْمنِ َوالإْ ِ َميانِ َ ،و َّ
نُ ِح ُّب َوتَ ْر ىَضَ ،ربُّ َنا َو َربُّ َك اللَّهُ» رواه ابن حبان والدارمي
بسند صحيح.
ض اللَّ ُه َع ْنهُ ،يَقُولُ  :قَالَ َر ُسولُ اللَّ ِه َص ىَّل اللَّ ُه
عن أَيب ُه َريْ َر َة َر يِ َ
اب ال َج َّن ِةَ ،و ُغلِّقَتْ
َعلَ ْي ِه َو َسلَّم« :إِذَا َدخ ََل َر َمضَ ا ُن فُتِّ َحتْ أَبْ َو ُ
اب َج َه َّن َم َو ُسل ِْسل َِت الشَّ يَ ِاط ُني» رواه البخاري ومسلم.
أَبْ َو ُ
َع ْن أَ يِب ُه َريْ َرةَ ،قَالَ  :ل اََّم َحضرَ َ َر َمضَ انُ ،قَالَ َر ُسولُ الل ِه َص ىَّل
اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّم“ :قَ ْد َجا َءكُ ْم َر َمضَ انُ ،شَ ْه ٌر ُمبَا َر ٌك ،افْترَ َ َض

اب
اب الْ َج َّن ِةَ ،وتُ ْغل َُق ِفي ِه أَبْ َو ُ
الل ُه َعلَيْ ُك ْم ِصيَا َمهُ ،تُ ْفتَ ُح ِفي ِه أَبْ َو ُ
الْ َج ِحيمِ َ ،وتُغ َُّل ِفي ِه الشَّ َي ِاط ُنيِ ،في ِه لَ ْيلَ ٌة َخيرْ ٌ ِم ْن أَل ِْف شَ ْهرٍ،
َم ْن ُح ِر َم َخيرْ َهَا ،فَ َق ْد ُح ِر َم “ روه أحمد بسند صحيح.
َع ْن أَ يِب ُه َريْ َرةََ ،ع ْن َر ُسو ِل اللَّ ِه َص ىَّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّم قَالَ “:
إِذَا كَانَتْ أَ َّولُ لَيْلَ ٍة ِم ْن َر َمضَ انَُ ،ص ِّفد َِت الشَّ يَ ِاط ُنيَ ،و َم َر َد ُة
ابَ ،وفُ ِت َحتْ
الْ ِج ِّنَ ،و ُغلِّقَتْ أَبْ َو ُ
اب ال َّنارِ ،فَلَ ْم يُ ْفتَ ْح ِم ْن َها بَ ٌ
ابَ ،ونَادَى ُم َنا ٍد :يَا بَا ِغ َي الْ َخيرْ ِ
اب الْ َج َّن ِة ،فَلَ ْم يُ ْغل َْق ِم ْن َها بَ ٌ
أَبْ َو ُ
ْصَ ،ولِلَّ ِه ُعتَقَا ُء ِم َن ال َّنارَِ ،و َذلِ َك يِف ك ُِّل
الش أَق رِ ْ
أَقْب ِْلَ ،ويَا بَا ِغ َي رَّ ِّ
لَيْلَ ٍة “ رواه ابن ماجة والرتمذي.
فهذا الشهر الفضيل فرصة ال تف ّوت وغنيمة ال يزهد عاقل
فيها؛ ألن فيها من الكرامات للمؤمنني ما ال يوصف فهو
سبب من أسباب دخول الجنة من باب خاص وهو باب
الريّان والصيام والقيام من أسباب املغفرة التامة للذنوب
وكذلك الصيام سبب للعتق من النريان والبعد عنها أشد
االبتعاد.
َع ْن أَ يِب ُه َريْ َر َة َر َيِ
ض اللَّ ُه َع ْنهَُ ،عنِ ال َّنب ِِّي َص ىَّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه
َو َسلَّم  ،قَالَ َ « :م ْن قَا َم لَيْلَ َة ال َق ْد ِر إِميَانًا َوا ْح ِت َسابًاُ ،غ ِف َر لَ ُه َما
تَ َق َّد َم ِم ْن َذنْ ِب ِهَ ،و َم ْن َصا َم َر َمضَ ا َن إِ َميانًا َوا ْح ِت َسابًا ُغ ِف َر لَ ُه َما
تَ َق َّد َم ِم ْن َذنْ ِب ِه» رواه البخاري ومسلم.

فينا
مسجد ّ
عاصمة النمسا

ابتدأ بناء هذا املسجد عام  1975م املوافق
1378هجرية يف شهر رمضان املبارك ،واكتمل بناؤه
وتم االفتتاح يف شهر محرم 1400هجرية املوافق
11نوفمرب 1977م وحرض االفتتاح وزير التعليمالسعودي آنذاك وسفري اململكة العربية
و كبار املسؤولني من الدولة النمساوية وسفراء
الدول اإلسالمية؛ ليكون هذا املسجد رمزا ً لإلخاء
اإلنساين بني األمم ومنرب هداية وعلم وإميان يف هذه
الغاصمة األوربية.
وتقام يف هذا املسجد الصلوات الخمس واملحارضات
الثقافية للجالية اإلسالمية حيث هو املصدر للفتاوى
والتوجيه يف األمور التي يحتاج فيها املسلمون ملعرفة

حكم الرشيعة يف شؤون حياتهم.
السيام مع زيادة عدد أبناء الجالية اإلسالمية حيث
يبلغ عدد املسلمني من السكان ما يزيد عىل  7يف
املائة من سكان النمسا.
بني املسجد بتصميم بديع حيث تتوسطه قبة فخمة
واسعة باللون األخرض الجميل ،ويعلو املسجد مارة
شامخة ممشوقة القوام رائعة البناء ،واستعمل يف
البناء األقواس البديعة التي زادت املسجد رونقا
وتألقا.
ويبقى هذا املسجد شاهدا ً عىل العمق الحضاري
اإلسالمي يف أوربا حيث يتزايد املسلمون وتصدح
كلامت الله يف سامء هذه املدينة الجميلة.
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لنجعل من هذا اليوم عطلة رسمية وعيداً
لقواتنا المسلحة
عقد المجلس األعلى للدفاع في
يوم  6مايو  1976اجتماعاً هاماً سبقته
اجتماعات مكثفة للمجلس األعلى
لإلتحاد.
كانت النيات قد اتجهت نحو جمل
الشمل وتوحيد الكلمة بعد سنوات
خمس من عمر اإلتحاد استطاع
القائمون على أمره خاللها إكتساب
الخبرة وإستيعاب الدروس الكفيلة
بتصحيح المسيرة.
وكان ال بد هنا من وقفة إلتخاذ القرار

المناسب  .وهكذا ولد القرار التاريخي
ليؤكد اإلصرار على المضي قدماً
على طريق الوحدة.
جاء بيان المجلس األعلى للدفاع
معبراً عن الروح األخوية التي سادت
إجتماعات المجلس األعلى لإلتحاد
في تلك اللحظة المصيرية ،ومتمشياً
مع آمال وأماني شعب اإلمارات
وتطلعاته.
إنطالقاً من سعينا المستمر لدعم

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

من كلمات سمو رئيس الدولة
إن بناء القوات المسلحة في أي بلد
إنما هو عمل عزيز علي أبنائه ومن هذا
المنطلق دعتنا الحاجة الماسة للعمل
على دمج قواتنا المسلحة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة.

درع الوطن مع وحداتنا في القوات
المسلحة
تعتبر كتيبة المشاة المحمولة من
أحدث التشكيالات العسكرية في قواتنا
المسلحة  ،وبالرغم من حداثة تشكيلها
استطاعت تنظيم نفسها وتعزيز
قدراتها بالسالح واألفراد ،وأصبحت
تباشر مهماتها في منطقة عملياتها
المحددة لها.

الكيان اإلتحادي وتوطيد أركانه وتعزيز
استقراره وأمنه وتقدمه وايماناً
بالمسئولية التاريخية التي تفرض
علينا العمل بروح التجرد واإليثار .

من ذاكرة عدسة
درع الوطن

دمج قواتنا المسلحة
تحققت قفزة تطورية رائعة بلواء بدر الثاني
على أثر دمجه ضمن لواءات القوات المسلحة
وكان التقدم لألفضل شعاره من قبل ومن
بعد  ..وارتقى اللواء بضباطه وجنوده في
مهاراتهم العسكرية وروحهم القتالية ،وباتت
شهيتهم مفتوحة للمزيد من التدريب واتقان
استخدام السالح  ،يتطلعون إلى سماع النداء
،لتنفيذ األوامر ،باذلين الروح رخيصة في سبيل
إطاعة القسم الذي هتفوا به أمام قائدهم.

