
الفضـاء  بيئة  ديناميات  على  تأثير  الــظــواهــر  ولتلك 
المغنطيسي  الــغـــــالف  ــًا  وخــصــوصـــ األرض،  مـــــن  الــقــريـــــب 
والغالف األيوني والغالف الجوي المحايد، كما تؤثر على 
والفضائية،  األرضية  المرافـق  وعمل  البشرية  األنشطة 
وشـبكات  الجهـد  العاليـة  الكهربـاء  نقـل  نظـم  ذلك  في  بما 
م كهربائي قد يشمل  إلى تعُتّ أن تفضي  األنابيـب، ويمكـن 

قارة بكاملها.
ــل  تعُطّ إلــى  األيــوني  الغــالف  فــي  ــرات  التغُيّ وتــــــــؤدي 
النظام  إشـــارات  وتحــوير  التــرددات  العاليــة  االتصــاالت 
الطـيران  رحـالت  ُتضـطر  كمـا  المالحـة.  لسـواتل  العالمي 
التجاريـة فـوق القطـبين إلى تغيير مسارها، مع ما يترتب 
على ذلك من تكـاليف باهظـة، مـن أجـل ضـمان القـدرة علـى 

إجـراء االتصاالت والحماية من التعرض لإشعاعات.
األيـوني  الغـالف  عـبر  اإلشـــــارات  انتقال  تأخر  وُيعتبر 

المصـدر الرئيسـي للخطـأ في اسـتخدام
فـوق  وخصوصـًا  المالحـة،  لسـواتل  العالميـة  النظم 
ُيــَعـــــُدّ إجـــــراء  المنطقـة االســـــتــوائــيــة. وفــي هـــــذا الــصـــــدد، 
ن عنصـرًا أساسـي في  البحـوث بشـأن الغـالف الجـوي المتـأِيّ
المالحة  سواتل  إشـارات  لتعزيـز  عالميـة  نظـم  اسـتحداث 
التحديات  فهم  شــأن  مــن  إَنّ  إذ  الــنــظــم،  تلك  تنفيذ  وفــي 
تكوين  يتيح  أن  ن  المتأِيّ الجـوي  الغـالف  يفرضـها  الـتي 
نظرات متعمقة في مجال تطوير النظم العالميـة لسـواتل 
المتاحـة  البيانـات  ــإَنّ  فـــ ذلـــــك،  علـى  ــالوة  وعـــ الــمــالحـــــة. 
المسـتمدة مـن محطـات النظـام العـالمي لتحديـد المواقـع 
مة  قِيّ معلومات  هــي  المالحة  لسواتل  العالميـة  والـنظم 
ن  المتـأِيّ الــجـــــوي  الــغـــــالف  ــر  تــأُثّ جــوانــب  تقييم  أجــل  مــن 

بالعواصـف المغنطيسية وغيرها من آثار طقس الفضاء.
الغـالف  انــتــفــاخ  يـــؤدي  أن  يمكن  األرض،  عــن  وبــعــيــدًا 
الجـوي بفعـل طقـس الفضـاء إلى تغـيير  مـدارات السـواتل، 
ممـا يفضـي إلى تـدهور نوعيـة المعلومـات الالزمـة لمراقبـة 
أَنّ  لهما  أَوّ طريقين.  عن  يحدث  وهـذا  بـه.  وتعُقّ الفضـاء 
بكثافـة  يرتبطـان  وتــطـــــوره  الفضـائي  الــحــطــام  مــجــمــوع 

-
ياسر عبد الجواد السيد
اخصائى تنبؤات جوية اول

وكيل مركز تنبؤات مطار القاهرة

ماذا تعرف عن 

؟طقس الفضاء قرأت لك

يش����ير مص��طل��ح »طق����س الفض����اء« إلى 

ال��تغيرات في البيئ��ة الفض��ائية ب��ين الش����مس 

واألرض )وعل��ى نطاق المنظومة الشمس��ية( التي 

يمك��ن أن تؤثر عل�ى البش���ر والتكنولوجي�ات في 

الفض�اء وعل�ى األرض. 

وترج��ع أكثر التغي��رات جذريًة إل��ى األحداث 

الشمس��ية، بم��ا فيه��ا التوهج���ات الشمس���ية، 

ال�تي ه��ي اندالعات فجائي��ة لفوتون�ات طاقوي�ة 

وجس���يمات مش���حونة م�ن س���طح الش���مس؛ 

واالنق�ذاف��ات الكُتلي���ة م�ن اإلكلي�ل الشمس���ي، 

حي�ث تق�ذف الش���مس ع�ادًة ملي�ارات األطن�ان 

م�ن كتل�ة غالفه�ا الجوي في شكل بالزما ممغنطة؛ 

والريح الشمسية.
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فيــه  تــتحكم  الــذي  الحـراري  الغـالف 
المــدخالت الشمســية والمغنطيســية 
علــى  القــدرة  أَنّ  وثانيهمــا  األرضــية. 
ن  التمُكّ ثم  ومن  باالقترابات،  التنبــؤ 
تتوقف  االصـــطـــدامـــات،  تـــفـــادي  مـــن 
على تـوافر معرفـة دقيقـة عـن كثافـة 

الغالف الجوي.
االسباب التي تدعو الى االهتمام 

 بأحوال طقس الفضاء
 SPASC WEATHER(

)SWX
االعــــاصــــيــــر  ـــــــــؤدي  ت أن  يـــمـــكـــن 
والــــعــــواصــــف الـــتـــرابـــيـــة والـــعـــواصـــف 
الـــثـــلـــجـــيـــة إلـــــــى تـــعـــطـــيـــل خـــطـــوط 
الــكــهــربــاء، ولــكــن مــا هــو الــضــررالــذي 
الــفــضــاء  يــلــحــقــه طـــقـــس  أن  يــمــكــن 
ففي  االضــــرار.  مــن  الكثير  بــــاالرض؟ 
الـــســـنـــوات الـــعـــاديـــة، يــتــكــبــد الــعــالــم 
بــســبــب الــطــقــس فــي الــفــضــاء حــوالــي 
إلى  استنادا  سنوًيا،  دوالر  10باليين 
االميركية  المؤسسة  لــدى  الــخــبــراء 

الوطنية للعلوم.
ـــعـــديـــد مــــن أحـــــــداث  - هـــنـــاك ال
كـان  الـتي  السـابق  في  الفضـاء  طقـس 
التحتية  الـبنى  علـى  كـبير  تـأثير  لهـا 
األول  والــحــدث  البشرية.  واألنشطة 
ـــداث  ــيــن تــلـــــك األحــــ واألشــــــــُدّ مـــــن بـــ
ــدث كــاريــنــغــتــون،  ــلــة هـــــو حـــ الــمــســـــَجّ
نـــســـبـــًة إلــــــى عــــالــــم الـــفـــلـــك الــــهــــاوي 
البريطاني ريتشارد كارينغتون، الذي 
ــات الــمــكــثــفــة الــتــي  الحـــــظ الــتــوهــجـــ
وقعت في 1أيلول/سـبتمبر 1981 وقـد 
ــيـــــة مـن  وصـــــلــت االضـــــطــرابــاُت الــمــتــأِتّ
قياسي  وقــت  في  األرض  إلــى  الشـمس 
مــن حــيــث ِقــصــره، وهـــو 17.5 ســاعــة، 
مغناطيسـية  عاصـفة  فــي  وتسببت 
في  الــبــرق  خــدمــات  وتعطلت  هــائــلــة. 
وشـوهدت  أيـام.  لعدة  وأوروبـــا  أمريكا 
في  البادية  القطـبي  الشـفق  مظـاهر 
منخفضة  عرض  خطوط  عند  الليل 

بشـكل غـير عـادي - في رومـا وهافانـا 
وهـاواي، وحتى عند خط االستواء.

الــذي وقع  وكــان حــدث كيبيك،   -
يومي 13و 14 مـارس 1989 مثـااًل علـى 
كــبــيــرة الحجم  تــكــنــولــوجــيــة  كــارثـــــة 
ر  ناجمة عن طقس الفضاء، حيث ُقـِدّ
6باليـين  بلغـت  الكليـة  خسـائره  أَنّ 
بكندا  كيبيك  مقاطعة  وعانت  دوالر. 
تقريبـًا  ســـــاعــات  تسـع  دامـــــت  عتمـًة 
الــطــاقــة  ــبــكــات  ـــارت شـــ انـــهــــ ــد أن  بــعـــ
الــمــقــاطــعــة بسبب  فـــي  الــكــهــربــائــيــة 
ــة فـــي خــطــوط  الـــتـــيـــارات الــمــســتــحــَثّ
الــنــقـــــل الــطــويــلـــــة. وتــســـــبــب الــحـــــدث 
لرفـع  كـبير  ل  محـِوّ ـل  تعُطّ فــي  أيضـًا 
ماليـين   10 بقيمـة  الطاقـة  مسـتوى 
لــلــطــاقـــــة  ســـــالــم  مــحــطـــــة  فـــي  دوالر 
بالواليـات  نيوجيرسـي  في  النوويـة 
المتحـدة األمريكيـة، لكنـه لم يسـفر، 
ــة كــبــرى.  لــحــســـــن الــحـــــظ، عـــــن كــارثـــ
العاصفة  تسببت  ذلــك،  إلــى  وإضــافــًة 
ــل  تــعــُطّ فـــي  األرضـــيـــة  المغنطيسية 

االتصاالت الالسلكية.
مغنطيسـية  عــاصـــــفــة  ـــــــت  وهـــَبّ  -
ــرى يـــــومــي 14و  أرضـــــيــة مــشـــــهــودة أخـــ
العاصفة،  تلك  وأثناء   .1921 15مـايو 
ـر المجـال المغنطيسـي  كان معدل تغُيّ
أعلـى بنحـو 10 أضـعاف مـن نظـيره في 
عـن  العاصفة  ونجمت  كيبيك.  حدث 
في  كـبيرة  شمسـية  بقعـة  في  نشـاط 
مركـز القـرص الشمسـي، وتسببت في 
القصيرة  الـــدارات  أحــداث  من  سلسلٍة 
ألحقـت  كمـا  حرائـق.  انــدالع  إلى  أدت 

وخطـوط  البحـري  بالكابل  أضـــــرارًاد 
ــاتــف علـى  الــهـــ ــوط  ــاء وخــطـــ الــكــهــربـــ
جـانبي المحـيط األطلسـي. وتضـررت 
الالسـلكية  واالتــصـــــاالت  الـبرق  نظـم 
فـــي إنــكــلــتـــــرا واســـــكــتــلــنــدا وأيــرلــنـــــدا 
القوية  اآلثـار  جـراء  مـن  ونيوزيلنـدا 

للعاصفة المغنطيسية.
ـــــف  ــا يــســــــــمــى »عــواصـــ ـــ - هـــــــــــَبّ مـــ
 2003 ونوفمبر  أكتــوبر  في  هــالوين« 
التوهجــات  مــــــــن  لسلســلة  نتيجــة 
واالنقــذافات  الرئيســية  الشمســية 

الُكَتليــة مــن اإلكليــل
ظــروف  إلــى  أدى  ممــا  الشمســي، 
ــيــرة فــــي الــبــيــئــــــــة  ـــ ــعــاعــيــة خــطـــ ـــ إشـــ
ـــيـــة، وإلــــــى اضـــــــــــطـــرابـــات فــي  ــــ األرضــــ
لمـدة  األرضـي  المغنطيسـي  المجــال 
ـــاء مــجـــــرى الــحـــــدث،  ـــبـــوع. وأثـــنــــ أســــ
ــحــونــة  ـــت جـــســـــــيـــمـــات مــشـــ اخـــتـــرقــــ
ـــالف  ـــغــــ ـــيـــة ال بــــالــــطــــاقـــــــــة الـــشـــمـــســــ
مـــــدار  وبــلــغـــــت  ــألرض  ـــ ل المغنطيسـي 
ــد  ـــة. وقـــ ــة الـــفـــضـــــــاء الـــدولـــيــــ مــحــطـــ
ــن حـــــاالت الـــشـــذوذ  ــد مـــ وقـــــــع الــعــديـــ
في  الــســواتــل  عمليات  فــي  المسجلة 
فقـد  الفتـرة:  تلك  خــالل   2003 عــام 
النطاق  الواسع  التعزيز  نظـام  تعطـل 
لتحديد  العالمي  النظام  على  القائم 
لـــمـــدة 30 ســـاعـــة؛ وحـــدث  الـــمـــواقـــع 
في  الكهربائيـة  الشـبكة  فــي  انقطـاع 
التيـار  آثـــــار  بسـبب  السـويد  جنـوب 
ــــه الــمــتــســـــلــقــون  ــتــَحــث؛ وواجـــــ الــمــســـ
تتعلق  مــشــاكــل  الهيماليا  جــبـــــال  فــي 
بــالــهــواتــف الــســاتــلــيــة؛ وأغــلــق حــرس 
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الـــســـواحـــل فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
مؤقتـًا نظـام المالحة الطويل المدى.
لــو حــدث أي شــئ مــن هــذا القبيل 
فـــي يــومــنــا هـــــذا، لـــكـــان مـــن الــمــمــكــن 
أن تــتــوقــف أقـــمـــار الــنــظــام الــعــالــمــي 
لتحديد المواقع، وأن تتعطل شبكات 
في  االلكترونية  واالجــهــزة  الكهرباء 

الكثير من البلدان.
عاصفة  االرض  ضــربــت  ومــؤخــرا، 
شمسية صغيرة، نتج عنها سلسلة من 
3-2إبــريــل  فــي  الشمسية  التوهجات 
انقطاع  إلــى  أدت  التي   2017 عــام  مــن 
العاملة  الراديو  أجهزة  من  كبير  جزء 
عــلــى الــمــوجــة الــقــصــيــرة ً بـــــدءا من 
ومن  الهند  الــى  وصــوال  أفريقيا  شــرق 
المتحدة  للواليات  الغربي  الساحل 
والمكسيك وصوال الى منطقة شاسعة 

من المحيط الهادئ.
يتجزأ  ال  جــــزءا  منطقتنا  وتــعــد 
االقتصادية  الدولية  المنظومة  من 
واالجتماعية فيما يتعلق باستخدام 
والمواصالت  النقل  في  التكنولوجيا 
االصطناعية  واألقــمــار  واالتــصــاالت 
والطيران المدني والعسكري والبحث 
الفضاء(  )طقس  فــإن  لذلك  العلمي. 
كــعــلــم ومـــجـــال بــحــثــي أصـــبـــح حــاجــة 
يتعلق  فيما  مــضــى،  مــمــا  أكــثــر  ملحة 
األرضــيــة  الــــدول،  ممتلكات  بحماية 
الرغم  وعــلــى  جـــوا.  والمحمولة  منها 
جغرافيا  يقع  الــعــربــي  الــوطــن  أن  مــن 
فـــي الــمــنــطــقــة الــمــمــتــدة مـــن أقــصــى 
الخليج  وحتى  العربي  المغرب  غــرب 
خطوط  إحداثيات  ويشمل  العربي، 
الــطــول والـــعـــرض الــتــي تــقــع - بشكل 
مبدئي- خارج تأثير الفضاء المباشر 
مــن خـــالل الــجــســيــمــات ذات الــطــاقــة 
المنبعثة  الكونية  واألشــعــة  العالية 
المجموعة  خــارج  مــن  أو  الشمس  مــن 
الشمسية، فإن بعض الجسيمات ذات 
تكسر  أن  تستطيع  الــعــالــيــة  الــطــاقــة 

هـــذه الـــقـــاعـــدة، وال تــصــل فــقــط إلــى 
األرض،  مــن  القريب  الــجــوي  المجال 
شبكات  حــيــث  األرض  ـــى  إل تــصــل  بـــل 
الضغط العالي الكهربائية، واألهم من 
البترول  أنابيب  خطوط  هو  كله  هذا 
المعادن!  من  المصنعة  والمياه  والغاز 
عاصفة  حــدثــت  إذا  سيحصل  فــمــاذا 

مغناطيسية؟
الــشــمــس هــي الــســبــب فــي حــدوث 
على  الفضائي«  »الطقس  بـ  يعرف  ما 
األرض، وهو العمليات الطبيعية التي 
تــحــدث فــي الــفــضــاء وتــخــلــف آثــارهــا 
على البيئة القريبة من األرض وعلى 
األقـــمـــار الــصــنــاع ورحـــــالت الــفــضــاء. 
يــظــهــر هـــنـــا تـــوهـــج شــمــســي مــنــطــلــق 
األول/  كــانــون  فــي  الشمس  سطح  مــن 

 )NASA( 2014 ديسمبر
العواصف املغناطيسية

أمثلة  المغناطيسية  لــلــعــواصــف 
التي  الهالووين  حــادثــة  منها  كثيرة، 
وتــســبــبــت في  فـــي عـــام 2003  وقــعــت 
حدوث هزات هددت شبكة الطاقة في 
المناطق  من  وعــدد  الشمالية  أمريكا 
األخرى القريبة من القطب الشمالي، 
مــمــا أدى إلــــى تــوقــف عــمــل األقــمــار 

االصطناعية والمالحة واالتصاالت.
الــمــجــال  أن  هـــو  ســيــحــصــل  مـــا  إن 
الــمــغــنــاطــيــســي الــمــتــغــيــر مـــع الــزمــن 
يولد  الشمسية  العاصفة  مــن  الناتج 
تـــيـــارا كــهــربــائــيــا مــتــغــيــرا مـــع الــزمــن، 

وإذا كـــان هـــذا الــتــيــار قــويــا ســُيــحــِدُث 
وبين  األنابيب  بين  كبيرا  جهد  فــرق 
الحماية  تكنولوجيا  يتخطى  التربة 
إلى  يــؤدي  مما  لألنابيب،  الكهربائية 

حدوث تآكل فيها وانفجارها.
تستوجب  الــحــوادث  هــذه  مثل  إن 
اهتمام الجامعات ومراكز األبحاث في 
الوطن العربي ووزارات البحث العلمي 
استراتيجية  لوضع  العالي  والتعليم 
الفضاء،  في  الفيزيائية  للتطبيقات 
مــثــل فــيــزيــاء الــشــمــس، والــمــجــاالت 
المغناطيسية بين الكواكب، والمجال 
المغناطيسي الكروي لألرض، وفيزياء 
على  مــثــااًل  ونعطي  الــجــوي.  المجال 
فضائية  بعثات  خمس  األهمية  هــذه 

عالمية هي:
 Cluster ،مشروع الفضاء األوروبي

 space mission
ومــــــشــــــروع الــــفــــضــــاء األمـــريـــكـــي 
الــــمــــتــــمــــوضــــع فــــــي نــــقــــطــــة تــــعــــادل 
والــشــمــس األرض  بـــيـــن   الـــجـــاذبـــيـــة 

 Advanced Composition  -  
 ،Explorer -ACE

 ومــــــشــــــروع الــــمــــرصــــد الــشــمــســي 
 Solar Heliospheric

 ،Observatory-SOHO
 Solar Dynamic ومــــــشــــــروع 

 ،)Observatory )SDO
ومشروع

The NASA Magnetospheric 
Multiscale )MMS( Mission.
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علم ناشئ
إن عــلــم طــقــس الــفــضــاء الــنــاشــئ 
حــديــثــا )تــبــنــتــه أوروبــــــا عــــام 2004 
تــقــريــبــا( هـــو مــحــاولــة عــلــمــيــة لفهم 
الـــعـــواصـــف الــفــضــائــيــة وتــأثــيــراتــهــا 
الـــمـــبـــاشـــرة عـــلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
األرض.  لـــكـــوكـــب  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
والقدرة  االستطاعة  هو  منه  والهدف 
وتجنب  الفضاء  بطقس  التنبؤ  على 
األخـــــطـــــار الـــنـــاتـــجـــة مـــنـــه. ويــمــكــن 
الظرف  بــأنــه  الفضاء  طقس  تعريف 
الــمــكــانــي عــلــى الــشــمــس وفـــي الــريــاح 
المغناطيسي  المجال  وفي  الشمسية 
والمجال  األيــونــي  والــمــجــال  الــكــروي 
بالكوكب،  المحيط  الكروي  الحراري 
أداء  على  مباشرا  تأثيرا  يؤثر  الــذي 
جوا  المحمولة  الممتلكات  وفعالية 
واألقمار  والصواريخ  الطائرات  )مثل 
االصطناعية( واألنظمة التكنولوجيا 
شبكات  )مثل  األرض  على  الموجودة 
وأنابيب  العالي  والضغط  االتــصــاالت 
الــفــضــاء مصطلح  الــنــفــط(. وطــقــس 

من  ينتج  الشمسي،  بالنظام  مرتبط 
المقذوفة  واإلشــعــاعــات  الجسيمات 
لهذه  الرئيسي  والمنتج  الشمس.  من 
الشمسية  الـــريـــاح  هـــو  الـــمـــقـــذوفـــات 
المقذوفة  الشمسية  الهالية  والكتل 
مـــن ســطــح الـــشـــمـــس. وأصـــبـــح طقس 
الــفــضــاء حــاجــة اســتــراتــيــجــيــة ماسة 
تنتج  التي  المجتمعات، سواء  لجميع 
دولة  فأي  تستهلكها.  أو  التكنولوجيا 
فــقــيــرة تــمــتــلــك حــالــيــا أســـطـــوال من 
اتصال  وشــبــكــات  المدنية  الــطــائــرات 
ـــكـــي وشـــبـــكـــات تــلــفــزة  ســـلـــكـــي والســـل
وراديو، وكلها تعتمد على بث األقمار 
تتأثر  أن  يمكن  الــتــي  االصــطــنــاعــيــة 

بالنشاطات الشمسية المفاجئة.
مجال جوي عنيف

الشمسي  للنظام  شامل  مسح  بعد 
االصطناعية  األقمار  من  كبير  بعدد 
الـ  السنوات  في  الفضائية  والمركبات 
50 الماضية، تبين أن الناس يعيشون 
فـــي مــجــال جـــوي ديــنــامــيــكــي عنيف 
لــلــشــمــس يـــوفـــر الـــطـــاقـــة الســتــمــرار 

الحياة، لكنه من جانب آخر قد يسبب 
الـــخـــراب الــشــامــل والــــدمــــار لــألقــمــار 

االصطناعية وأجهزة االتصاالت.
الـــمـــنـــظـــمـــة  الــــــمــــــشــــــاهــــــدات  إن 
والــمــتــتــابــعــة والـــمـــراقـــبـــة الــحــثــيــثــة 
لــلــظــواهــر الــطــبــيــعــيــة، مــثــل الــشــفــق 
الــقــطــبــي والــــمــــجــــال الــمــغــنــاطــيــســي 
على  الشمسية  والبقع  األرض  لكوكب 
من  مجتمعة  تعتبر  الــشــمــس،  ســطــح 
طقس  علم  منها  انطلق  التي  العناصر 
ومركبات  الستينيات  ومــنــذ  الــفــضــاء. 
ينتج  الموضعية  والــقــيــاســات  الفضاء 
منها كميات هائلة من البيانات التي من 
المثبت، في المجتمع العلمي لفيزياء 
الفضاء  بالزما  ديناميكية  أن  الفضاء، 
أن  باعتبار  لــلــمــادة،  الــرابــعــة  )الــحــالــة 
%99 من الكون بالزما( في بيئة الفضاء 
تــقــودهــا  األرض  بـــكـــوكـــب  الــمــحــيــط 
والمجال  الشمسية  الــريــاح  جسيمات 
الــمــغــنــاطــيــســي بــيــن الـــكـــواكـــب، حيث 
المواجهة  الجهة  مــن  الكوكب  تــقــذف 
الفضاء،  وكـــاالت  و  الــشــمــس.  لنجمنا 
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الروسية،  وفكا  األمريكية،  ناسا  مثل 
الصينية،  وسنسا  اليابانية،  وجاكسا 
األوروبــيــة،  وإيسا  الفرنسية،  وكنوس 
تعتبر االهتمام بطقس الفضاء أولوية 
قصوى للعقود المقبلة. وتأثير الرياح 
الشمسية على الكوكب يشمل قدرتها 
عـــلـــى إدخـــــــال ونـــقـــل كـــتـــل ُجــســيــمــيــة 
إلى  الفضاء  مــن  حركي  وزخــم  وطــاقــة 
الــمــجــال  وحـــتـــى  األرض  فـــضـــاء  حــيــز 

الجوي لها.
عالقة املنظمة العاملية لألرصاد 
اجلوية و منظمة الطيران املدني 

الدولي بطقس الفضاء
لألرصاد  العالمية  المنظمة   -1

الجوية
 ،2008 حـــزيـــران/يـــونـــيـــــــه  فـــي   -
الحـظ المجلـس التنفيـذي للمنظمـة 

العالميـة لألرصـاد الجويـة مـا
كـبير  تـأثير  مـن  الفضـاء  لطقـس 
ــة الــتــحــتــيـــــة لــألرصـــــاد  ــى الــبــنــيـــ ـــ عــل
مهمـة.  بــشـــــريــة  وأنــشـــــطــة  ــة  الــجــويـــ
وَأَقـــــــــَرّ بــإمــكــانــات الـــتـــآزر بــيــن دوائــــر 
الفضـاء  وطــقـــــس  الــجــويـــــة  ـــاد  األرصــــ
التشـغيليين.  المسـتعِملين  لفائـدة 
ـــق الــمــجــلــس عـــلـــى ضـــــــرورة أن  واتـــفــــ
تــدعــم الــمــنــظــمــُة الــتــنــســيــَق الــدولــي 
ألنـــشـــطـــة طـــقـــس الــــفــــضــــاء، وحــــــِثّ 
الموارد  توفير  على  المنظمـة  أعضاء 
الالزمة عن طريق اإلعارة والتبرعات 

للصناديق االستئمانية.
- وفــــي أيـــــار/ مــايــو 2010أنــــشــــأت 
المنظمـة فريـق التنسـيق بـين الـبرامج 
َف  ُكِلّ حيث  الفضـاء،  بطقـس  المعـني 
وتبـادل  الفضـاء  طقـس  رصـد  بـدعم 
النـواتج والخـدمات  البيانـات وتقـديم 
والتطبيقـات التشغيلية. وضم الفريق 
خـــبـــراء مـــن 26 بـــلـــدًا مــخــتــلــفــًا وســبــع 

منظمات دولية.
- في أيار/ مـايو 2011 َأَقـَرّ المـؤتمر 
بالحاجـة  الجويـة  لألرصـاد  العـالمي 

إلى أن يبـذل أعضـاُء المنظمة جهودًا 
قة لتلبية االحتياجات المتعلقة  منَسّ
بـــالـــرصـــد الـــرقـــابـــي والـــخـــدمـــات من 
المخاطر  من  المجتمـع  حمايـة  أجـل 

العالمية لطقس الفضاء.
- وفي تموز/ يوليه 2014 نوقشت 
خــدمــات طــقــس الــفــضــاء الــتــي يمكن 
تقـديمها لفائـدة المالحـة المرتبطة 
في  وذلك  الدولية،  الجوية  بالحركة 
المشتركة بين لجنة األرصاد  الدورة 
الجوية  بالمالحـة  المعنية  الجوية 
األرصــــاد  وشــعــبــة  للمنظمة  الــتــابــعــة 
الــطــيــران  لمنظمة  الــتــابــعــة  الــجــويــة 

المدني الدولي
أحـــاط   2015 مــايــو  أيـــــار/  وفـــي   -
الجوية  لــألرصــاد  الــعــالــمــي  الــمــؤتــمــر 
عــلــمــًا بــالــخــطــة الــربــاعــيــة الــســنــوات 
المتعلقة  المنظمة  أنشطة  لتنسيق 
فريق  وضعها  الــتــي  الــفــضــاء،  بطقس 
ــيــن الـــــــبـــرامـــج الــمــعـــــنــيــة  الــتــنــســيــق بـــ
لجنة  مــع  بالتشاور  الفضاء  بطقـس 
بالمالحة  المعنية  الجوية  األرصـــاد 
الــجــويــة ولــجــنــة الــنــظــم األســاســيــة. 
تقوم  أن  ضــرورة  على  المؤتمر  واتفق 
الجوية  لألرصاد  العالمية  المنظمة 
بتنسيق عمليـات رصـد طقـس الفضـاء 
والتنبـؤ به على الصعيد الدولي دعمًا 
والـبنى  والممتلكـات  األرواح  لحماية 
التحتيـة البالغـة األهميـة ولألنشـطة 
االقتصادية المتأثرة وذلك من خـالل 
اتفـق  كمـا  الشـاملة.  الجهـود  تحسـين 

المنظمة  شـأن  مـن  أَنّ  علـى  المـؤتمر 
خالل  من  الجوية،  لألرصاد  العالمية 
توفير إطار حكـومي دولي عـالمي، أن 
تتـيح  وأن  الدوليـة  االلتزامـات  ل  تسـِهّ
الخاصـة  التشـغيلية  الخـدمات  إرسـاء 
بــطــقـــــس الـــفـــضـــــــاء، وخـــصـــوصـــــــًا فــي 
المدني  الطيران  منظمة  دعـم  سـياق 

الدولي.
َأَقــَرّ  - وفي جزيران/ يونيه 2016 
خطـة  للمنظمـة  التنفيذي  المجلس 
المنظمة  ألنشـطة  األربـــــع  السـنوات 
للفتـرة  الفضاء  بطقس  يتعلق  فيما 
ــة  الــخــطـــ وحـــــــــــددت   2019-2016
مجموعـة مـن األنشـطة ذات األولويــة 
ـــــروريــة  ـــــتــي ُتــعــتــــــــبــر ضـــ ـــــوى الـــ الــقــصـــ
ـــــة ضــــــــمــن اإلطــــــــار الــــــــزمــنــي  ومــجــديـــ
ــاعــي الــســــــــنــوات، واســتــهــدفــت  ـــ ـــ الــرب
تمكين الـدول األعضـاء في المنظمـة 
كاملـة  تشـغيلية  خـدمات  تقـديم  مـن 
فــي مــجـــــال طقـس الــفــضـــــاء، وتــبـــــادل 
البيانـات والنـواتج وأفضـل الممارسـات 
قابليـة  وضـــــمــان  الــرصـــــد،  مجـال  فــي 
التشـغيل التبادلي وتوحيد المعايير، 
التصدي  أجــل  مــن  االقــتــضــاء،  حسب 
بــكــفــاءة لــلــتــحــديــات الــعــالــمــيــة ذات 
ــلــة بــطــقــس الـــفـــضـــاء. وتــرتــئــي  الــصـــ
الخطة أيضًا مشاركة الدول األعضاء 
ــق تـــــوفــيــر  ــن طــريـــ فـــي الــمــنــظــمـــــة عـــ
تقديم  خالل  ومن  التقنية  الخـبرات 
الــمــســاهــمــات الــمــالــيــة إلـــى الــصــنــدوق 
التـابع  الفضـاء  لطقس  االستئماني 
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للمنظمـة.
وإضــافــًة إلــى ذلـــك، وافـــق المجلس 
على االستعاضة عن فريق التنسيق بين 
البرامج المعنية بطقـس الفضـاء بفريق 
مشترك بين البرامج معني بالمعلومات 
بطقس  المتعلقة  والــخــدمــات  والنظم 
ــلــة عــمــل فــريــق  الــفــضــاء، بــغــيــة مــواصـــ
ــق مـع  ــاون وثــيـــ الــتــنــســيــق، وذلــــك بــتــعـــ
وأوســـــاط  للمنظمـة،  التقنيـة  اللجـان 
لة  مي خـدمات طقس الفضاء، ممَثّ مقـِدّ
بالخدمة الدولية لرصد بيئة الفضاء، 

وممثلي المستعملين.
ا مسؤولية الفريق المشترك  - وأَمّ
األنشطة  تنسيق  فهي  الــبــرامــج  بين 
بـرامج  بـين  الفضـاء  المتعلقة بطقس 
الـروابط  علـى  والحفـاظ  المنظمـة، 
ومجموعاتهـا  سـة،  المؤِسّ الهيئـات  مـع 
والمنظمات  الــصـــــلــة،  ذات  الــفــرعــيـــــة 
الشريكة، وتوفير اإلرشـادات ألعضـاء 
مطلـع  في  عملـه  بـدأ  وقـد  المنظمـة. 
من  خـــبـــراء  يــضــم  وهــــو   .2017 عـــــــام 
كما  دولــيــة  منظمات  وخمس  21بــلــدًا 

في مارس 2017
المدني  الطيران  منظمة   -2

الدولي
أمــــانــــة  تـــنـــظـــيـــم  بــــعــــد إعــــــــــادة   -
مــنــظــمــة الـــطـــيـــران الــمــدنــي الـــدولـــي 
ُأنشـئ   2014 عـام  في  أفرقتها  وهيكل 
الــفــريــق الــمــعــنــي بـــاألرصـــاد الــجــويــة 
فــي االجــتــمــاع الــخــامــس لــلــدورة 197 
المعقودة  الــجــويــة،  المالحة  للجنة 
التي  واألفرقة   2014 سبتمبر   30 في 
عـن  عبـارة  هـي  اللجنـة  منها  تتشكل 
مجموعـات تقنيـة مـن خبراء مؤهلين 
هـو  منـها  والــغـــــرض  اللجنـة.  شكلتها 
ــددة أو وضـــــع  مــعــالــجـــــة مــشـــــاكــل مــحـــ
ر  الــمــقــَرّ بــالــتــطــويــر  متصـلة  معـايير 
زمنيـة  أطـر  ضـمن  الجويـة،  للمالحة 
تــوســـــيــعــهــا ضـمن  يــمــكـــــن  ــددة ال  مــحـــ
اللجنـة أو عـن طريق الموارد الراسخة 

ألمانة المنظمة.

الرئيسـية  المسـؤوليات  وتتمثل   -
الجويـة  بــاألرصـــــاد  المعـني  للفريـق 
في تحديـد وتوضـيح المفـاهيم ووضع 
يتعلق  فيما  الطيران  منظمة  أحــكــام 
المتعلقة  الجوية  األرصــاد  بخدمات 
بــالــمــالحـــــة الــجــويـــــة بــمـــــا يــتــفـــــق مع 
ترتئيها  التي  التشغيلية  التحسينات 
المنظمـة في خطـة المالحـة الجويـة 
العالميـة، وتمشـيًا مـع ترتيبـات العمل 
القائمة بين منظمة الطيران المدني 
لألرصاد  العالمية  والمنظمة  الدولي 

الجوية.
الفريــُق  أنشــأ   2015 أبريل  وفي   -
الفريــَق  الجويــة  باألرصــاد  المعــني 
معلومــات  بتطــوير  المعــني  العامــل 
لتقيــيم  الجويــة  األرصــاد  وخــدمات 
وتحديــد  المســتعملين،  احتياجــات 
المفـاهيم  ووضـــــع  الــقــصـــــور،  مــواطن 
المتطلبـات  وتــحــديـــــد  التشـغيلية، 
فيمـا  األداء  ومتطلبـات  الوظيفيـة 
يــخـــــص مــعــلــومــات األرصــــــاد الــجــويــة 
المفاهيم  لــدعــم  الــالزمــة  الــجــديــدة 
التشغيلية في المستقبل علـى النحـو 
الجويـة  المالحـة  خطـة  في  المحـدد 
العامـل  الفريـق  ويسـتخدم  العالميـة. 
اسـتنادًا  المتطلبـات  لتطـوير  عمليـة 
إلى مبادئ موحدة ومقبولة دوليا في 

الوقـت  وفــي  الـنظم.  هندسـة  مجـال 
من  العامـل  الفريـق  يتـألف  الحـالي، 
خمسة مسارات عمل تضع المتطلبات 
الجويـة  ـــاد  األرصــــ مــعــلــومـــــات  بــشـــــأن 

الواجـب إدراجهـا في
3من  للمرفق  و79   78 التعديلين 
اتــفــاقــيــة الــطــيــران الــمــدنــي الــدولــي، 
ــــاد الــجــويــة  ــأن خـــــــدمـــات األرصـــــ بــشـــ
الدولية،  الجوية  المالحة  ألغــراض 
تنفيـذ  بشـأن  إرشـادية  مـواد  وكذلك 

األحكـام المقترحـة، أحـدها
مسار عمل طقس الفضاء

للفريق  الــثــانــي  وفـــي االجــتــمــاع   -
المعقود  الجوية،  بــاألرصــاد  المعني 
ــدا، فـــي الــفــتـــــرة  ــال، كــنـــ فـــي مــونــتــريـــ
2016جــــــــرى  أكتــوبر   21 إلــى   17 مــن 
ــايــيــر  ـــ ـــتـــعـــراض وإقـــــــــــــــــرار الــمــعـــ ــــ اســــ
ــات الــمــوصــى بــهــا بــشـــــأن  ـــ والــمــمــارســـ
الفضـاء  طــقـــــس  مــعــلــومـــــات  خـــــدمــات 
المعنيـون  اقترحهـا  (الـتي  الجديـدة 
الــتي  الفضـاء)،  طقـس  عمـل  بمسـار 
ُيــقــتـــــرح إدراجـــهـــــــا فـــي الــتــعـــــديــل 78 
للمرفـق 3 التفاقيـة الطـيران المـدني 

الـدولي.
وتــســتــنــد الــمــعــايــيــر والــمــمــارســات 
الموصى بها إلى مفهوم العمليات الذي 
األداء  ومتطلبـات  الــســابــق  فــي  ُأنــجــز 

كما تم عرض نموذج من تقرير تحذير طقس الفضاء كما بالشكل:
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الــوظــيــفــيــة واألولــــيــــة. وإضــــافــــًة إلــى 
باألرصـاد  المعـني  الفريق  َأَقـــَرّ  ذلــك، 
أجـل  مـن  المعـايير  مشـروع  الجويـة 
المعلومات  مــو  مــقــِدّ هــم  َمـــن  تــحــديــد 
المطلوب  الــفــضــاء  بطقس  الــخــاصــة 
والممارسـات  بالمعـايير  الوفـاء  منهم 
الموصـى بهـا. وسـوف يضـع المعنيـون 
 SWXالفضـاء طقـس  عمـل  مسـار  في 
دلـياًل بشـأن معلومـات طقـس الفضـاء 
الدوليـة  الجويـة  المالحـة  ألغـراض 
والممارسـات  المعـايير  تنفيـذ  لـدعم 
ـــن خـــــــــالل وصـــف  ـــى بـــهـــــــا مــــ الـــمـــوصــــ
الــذي  والــغــرض  مة  المقَدّ المعلومات 

سُتستخدم من أجله.
اعـــُتـــمـــدت،   2017 مـــــارس  وفــــي   -
 204 للـدورة  الثـامن  االجتمـاع  خــالل 
المعايير  الــجــويــة،  المالحـة  للجنـة 
والـــمـــمـــارســـات الـــمـــوصـــى بـــهـــا بــشــأن 
خـــدمـــات مــعــلــومــات طــقــس الــفــضـــــاء 
فــي رســالــة رسمية  إدراجــهـــــا  أجـل  مـن 
الدول  من  عليها  التعليقات  اللتماس 
والمنظمات الدولية. ومن المتوقع أن 
بعـد  الجويـة،  المالحـة  لجنـة  تقـوم 
باسـتعراض  تــلـــــك،  الــتــشـــــاور  عمليـة 
الـردود الـواردة علـى الرسـالة الرسميـة 
ورفـــع   2017 وأكـــتـــوبـــر  ســبــتــمــبــر  فـــي 
المنظمـة  مجلـس  إلــى  نهـائي  تقريـر 
يتضـمن توصـية بـأن يعتمـد المجلـس 
بهـا  الموصـى  والممارسـات  المعـايير 
تمهيـدًا   2018 ـــارس  ومــــ فــبــرايــر  فـــي 

لتطبيقها في نوفمبر2018
اعــتــمــاد  عملية  مــع  وبـــالـــتـــوازي   -
بها،  الموصى  والــمــمــارســات  المعايير 

اقترح الفريق المعني باألرصـاد

ـــن هم  الــجــويــة عــمــلــيــة لــتــحــديــد َم
مو خدمات معلومات طقس الفضاء،  مقِدّ

وأقرتها لجنة المالحة الجوية.
وتــشــمــل الــعــمــلــيــة مــــواد إرشــاديــة 
علـى  يـتعين  الـــــتــي  المعـايير  بــشــأن 
مي الخـدمات المحـتملين الوفـاء  مقـِدّ
ــدول زمــــــــنــي بــشــــــــأن إنــشــــــــاء  ـــ بــهـــــا وجـــ
الفضــاء  طقــس  معلومــات  خــدمات 

لــدعم المالحــة الجويــة الدوليــة.
وستضطلع بالعملية كٌلّ من منظمـة 
 ICAO ـــي  ـــدول ــــ ال الـــمـــــــدنـــي  ـــيـــران  الـــطــــ
الجويـة،  لألرصـاد  العالميـة  والمنظمـة 
الـــــتــي ســتــســاعــد فــي مــراجــعــة   WMO
مــــي خــــدمــــات طـــقـــس الــفــضـــــاء  مــــقــــِدّ
تـوفير  عــلـــــى  ــادريــن  الــقـــ المحـتملين 
المعايير  تتطلبها  الـــــتــي  الــمــعــلــومـــــات 

والممارسات الموصى بها المقترحة

- واخــيــرا كـــان اجــتــمــاع افــتــراضــى 
الفضاء  طقس  تقارير  نشر  بــعــنــوان: 
من  االنترنت  شبكة  عبر  عقد  والــذى 
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وفــــــى خــــــالل هــــــذا االجــــتــــمــــاع تــم 
مــنــاقــشــة كـــافـــة االبــــعــــاد والــمــعــايــيــر 
عــرض  وتـــم  الــفــضــاء  بطقس  المتعلقة 
الـــمـــراكـــز الــعــالــمــيــة الــخــاصــة بــاصــدار 
تـــحـــذيـــرات طـــقـــس الـــفـــضـــاء الــتــابــعــة 
كما   ICAO المدنى  الــطــيــران  لمنظمة 

جاء بالشكل االتى:
وايــضــا تــم عــرض مــراحــل الخطة 
التنفيذية لخدمات ومعلومات طقس 
الــى   2014 ســنــة  مــن  عالميا  الــفــضــاء 

سنة 2023 كما بالشكل:
وفى نهاية االجتماع تمت التوصية 
العالم بالتعاون فى  بتشجيع كل دول 
الفضاء  طقس  تقارير  وتفعيل  اصدار 

وذلك لخطورة الموضوع.

املصـــــــــادر
1- وثائق االجتماع:

SPACE WEATHER ADVISORY 
INFORMATION DISSEMINATION 

WEBINAR 3 - 4 March 2021
A/ - 2- تقرير االمم المتحدة - الجمعية العامة
AC.1146/105 - لجنة استخدام الفضاء الخارجي

في األغراض السلمية -طقس الفضاء التقرير الخاص 
لالجتماع المشترك بين الوكاالت المعنية بأنشطة 

الفضاء الخارجى عن التطورات داخل منظومة 
األمم المتحدة فيما يتعلق بطقس الفضاء- 

28 ابريل 2017
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