/

ّ
محله ...والمطلوب :التجاوب
قلق في
يف �ض���وء توا�صل الن�ش���اط الزلزايل يف املنطقة ،وال�سيما يف
�إي���ران ،ترتفع وترية ال�ش���عور باخلطر ،وي���زداد قلقنا اخلليجي
قدر اهلل � -إىل كارث���ة بيئية ،من نوع
م���ن تع ُّر����ض املنطقة – ال َّ
ما �ش���هدته ت�ش�ي�رنوبيل الأوكرانية يف � 26أبري���ل  ،1986حيث
الزالت �أ�ض���رار ما ح�صل تظهر حتى يومنا هذا� ،أو على �شاكلة
ما ح�صل يف فوكو�شيما اليابانية ،يف  11مار�س .2011
وتُ�ص���بح املطالبة �أكرث �إحلاح ًا ،ب�ض���رورة �إخ�ض���اع مفاعل
بو�شهر النووي ،الواقع على ال�ساحل اجلنوبي الغربي جلمهورية
�إيران الإ�س�ل�امية ويف منطقة عر�ضة للزالزل� ،إىل الرقابة من
جانب الوكالة الدولية للطاقة الذ ِّرية ،من �أجل �ضمان مطابقته
ملعاي�ي�ر ال�س�ل�امة الدولية ،وحثّ طه���ران على االن�ض���مام �إىل
اتفاقي���ة ال�س�ل�امة النووية .ويف ه���ذه املطالبة م�ص���لحة لكافة
�شعوب املنطقة ،ومن بينها ال�شعب الإيراين ال�شقيق.
ومل َي ُعد خافي ًا على �أحد ،مدى اخلطر الكامن يف � ّأي ت�س� � ُّرب
ت�صدع
حُمتمل للإ�ش ��عاعات� ،إذا ما ح�ص ��ل  -ال �سمح اهلل ّ � -أي ّ
يف من�ش�آت املفاعل ،ذلك �أن ُقرب موقع املفاعل من �شواطئ دول
جمل�س التعاون اخلليجي والعديد من مدنهاُ ،ي�ض ��اعف اخل�شية
مما قد ُي�ص ��يب البيئة الب�ش ��رية والطبيعية من �أ�ضرار ،ال�س ّيما
�إذا م ��ا علِمنا �أن اجت ��اه حركة الرياح يف اخلليج ي�ش�ي�ر �إىل �أنها
مت�سربة من املحطة �إىل عدد من عوا�صم
�س ��تحمل �أ ّية �إ�شعاعات ِّ
دول جمل�س التعاون وموانئ ت�صدير النفط الرئي�سة فيها.
وبالتوازي مع �ضرورة ال�سعي احلثيث من جانب دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية� ،إىل و�ضع خطة م�شرتكة للتن�سيق
والتع���اون يف مواجه���ة � ّأي ت�س��� ُّرب حمتمل من املحط���ة النووية
الإيرانية ،ينبغي �أن تتوا�ص���ل اجلهود وامل�س���اعي ،لدى املجتمع

ال���دويل والأمم املتحدة ّ
ومنظماتها املختلفة ،حلثّ طهران على
بجدية
الإن�صات �إىل لغة العقل ،واالجتاه الإيجابي نحو التعامل ِّ
حد �سواء.
وم�س�ؤولية ،مع املخاوف الدولية والإقليمية على ٍّ
�إن «ت�س���يي�س» الر ّد الإيراين على «الطلب» املنطقي اخلليجي
املتكرر ،و�إبداء عدم التجاوب حياله ،يزيد من ال�شعور بال ّريبة،
ِّ
حيال امل�ش���روع النووي الإيراين ب ّرمته ،ولي�س فقط على م�ستوى
مفاع���ل «بو�ش���هر» ،لأن �إ�ص���رار طه���ران عل���ى �إدارة الظه���ر لـ
«اجل�ي�ران» ،وملبادرات ح�س���ن النوايا ال�ص���ادرة عنه���م ،ت� ِّؤكد
يوم��� ًا بعد يوم على اال�س���تهتار املُتمادى فيه ،حيال م�س���تلزمات
«اجلرية» و�شروط ح�سن اجلوار ،التي تعمل دول جمل�س التعاون
 ما يف و�س���عها  -لتعزيزها وتنميتها ،يف �إطار من اال�س���تقرارالآمن� ،إىل ما فيه م�صلحة �شعوب املنطقة كافة.
و�إذ ت� ِّؤك���د الإم���ارات العربي���ة املتح���دة ،ومعه���ا دول جمل�س
التع���اون لدول اخلليج العربية ،على حقّها يف بيئة نظيفة ،بعيد ًا
يهدد مواطنيها وبيئتها مبا ال حُتمد ُعقباه ،تدعو
ع���ن � ّأي خطر ِّ
جمي���ع ًمن يعنيهم الأمر� ،إىل و�ض���ع م�ص���لحة �ش���عوب املنطقة
وم�س���تقبلها فوق كل اعتبار ،وامل�ساهمة يف نرث بذور الطم�أنينة،
ُ
ع�ب�ر التع���اون ال�ص���ادق وال�ش���فّاف ،وامل�س���ارعة �إىل اتخ���اذ
اخلطوات الإجرائية ،لدرء الكوارث وامل�صائب وتاليف وقوعها.
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زلزال هايتي :2010
قوته الـ 7درجات
تجاوزت َّ
وخ َّلف وراءه نحو 300
ألف قتيل

50

تصـــــــــوت
اإلمــــــــارات
ِّ
في األمــــم المتحــــــدة
لصالح اعتمد «معاهدة
تجارة األســلحة»

58

َّ
الضبـــاب ..قــد يـــودي
بحيــــاتــــك واآلخــــرين
تتصـرف حيالـه
إن لم
َّ
بــــوعـــي ودرايـــة

فــي العمــــق

68

• مروان علي الكعبي
لتحديات
طبيعة عمل متغيّرة
ّ
متغيّرة

71

إعصار «أوكالهوما»
أقوى من قنبلة
هيروشيما بـ  600م ّرة

د .جورج طراد
وسائل اإلعالم في زمن األزمات
والطوارئ  ...بين الدور االستباقي
واستخالص الدروس

20
اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية..
دعوة مفتوحة لبذل كل جهد ُممكن إلنهائها
المدمرة والضارة على حياة
بغية تج ُّنب آثارها
ّ
الناس وصحتهم

54

72

وثيقة ِق َيم وسلوكيات المواطن اإلماراتي
مفهوم املواطنة
هي موروث م�شرتك من املبادئ والقيم والعادات وال�سلوكيات بني الأفراد يف الدولة الواحدة ،والتي
ت�سهم يف ت�شكيل �شخ�صية املواطن ومتنحها خ�صائ�ص متيزه عن غريه من املواطنني يف الدول الأخرى.
ومبعنى �آخر ،هي عبارة عن ع�ضوية الفرد التامة وامل�س�ؤولة يف الدولة �أو �أي جمتمع ما ،وما يرتتب على
تلك الع�ضوية من جمموعة من العالقات املتبادلة بني الطرفني.
�أبعاد املواطنة
وفي للوطن ويحترم القوانني
مواطن ٌ
ويسعى إلى رفعة الوطن وإزدهاره

مواطن يسعى إلى توفير حياة
ك ملسؤولياته
كرمية ألسرته ،ومدر ٌ
جتاه بقية أفراد اجملتمع
مواطن يتحلى باألخالق احلميدة
والسلوكيات الفاضلة ويسعى
لتحقيق ذاته

ص َّنف ضمن العشرة األوائل
تقدمت في  19مؤشرًا مختلفًا ل ُت َ
َّ
ِّ
مؤشر التنافسية العالمية 2013
عالميًا وفق

اإلمــارات :األولى عالـميـًا في الكفاءة الحكومية
والتـرابــط المجتمــعـي والقيــــم والســـلـــوكيــات
والرابــعــــة فــي األداء االقتـــصــادي والخــامســـة
في التوظيــف والسـادسة في ممارسـات األعمــال
�أك��د �صاح��ب ال�سمو ال�شي��خ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدول��ة  -حفظه اهلل � -أن دولة الإمارات العربي��ة املتحدة ،وبف�ضل ر�ؤاها
ون�ساء ،جتن��ي اليوم ثمار التمك�ين ،تقدير ًا دولي�� ًا واعرتاف ًا
احلكيم��ة و�سيا�ساته��ا الر�شي��دة ومت ُّي��ز حكومتها وجه��د مواطنيها ،رج��ا ًال
ً
بكفاءتها ال�سيا�سية وجدارتها االقت�صادية والإدارية ،وما يتمتع به �شعبها من رفاه و�أمن واطمئنان وتفا�ؤل بامل�ستقبل.
وه ّن�أ �س ��م ّوه ال�ش ��عب الإماراتي ،و�ص ��احب ال�س ��مو ال�شيخ حممد بن
را�ش ��د �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي،
و�أ�ص ��حاب ال�س ��مو �أع�ض ��اء املجل�س الأعلى حكام الإمارات ،مبا حقّقته
الدول ��ة من مركز متقدِّ م يف م� ِّؤ�ش ��ر التناف�س ��ية العاملي ��ة  ،2013الذي
ي�صدره �سنو ّي ًا املعهد الدويل للتنمية الإدارية يف �سوي�سرا.
وقال �س ��م ّوه ،يف ت�ص ��ريحات للمنا�س ��بة�« :إننا ،ويف مثل هذا اليوم،
نذك ��ر باخل�ي�ر ونتذ َّكر بالعرفان ،الوالد  -املغفور له  -ال�ش ��يخ زايد بن
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�سلطان �آل نهيان ،و�إخوانه الآباء امل� ِّؤ�س�سني ،ون�شعر جميع ًا ب�أن ما غر�س
�آبا�ؤنا ورعاه بالعناية الأبناء والأحفاد �أثمر �إجنازات م�شهودة ،فدولتنا
الأوىل عاملي ًا يف الكفاءة احلكومية ،والأوىل عاملي ًا يف الرتابط املجتمعي،
والأوىل عاملي ًا يف القيم وال�س ��لوكيات ،واخلام�س ��ة عاملي� � ًا يف التوظيف،
وال�ساد�س ��ة يف ممار�س ��ات الأعمال� ،إىل جانب تق ُّدمها يف  19م�ؤ�ش ��ر ًا
خمتلف ًا ،لت َُ�صنَّف �ضمن الع�شرة الأوائل عاملي ًا يف التناف�سية العاملية».
و�أ�ضاف �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة� ،أن «ح�صول دولة الإمارات
عل���ى املركز الأول عاملي��� ًا يف الكفاءة احلكومية� ،ش���هادة حقّ
بقدرات ابن الوطن البار ،القائد الفذّ � ،أخي �صاحب ال�سمو
ال�ش���يخ حممد بن را�ش���د �آل مكت���وم ،نائب رئي����س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،الذي ن�شهد له بتحريك
الطاق���ات الوطنية ،وتطوير العم���ل احلكومي ،واالرتقاء
ب�أدائ���ه وممار�س���اته �إىل �أف�ض���ل امل�س���تويات العاملي���ة،
فالتح َّية له ولكامل فريق العمل احلكومي على امل�ستويني
االحتادي واملحلي،

خليـــــــفــــة:
اإلمــــارات تجنــــي ثمار
التمكين تقـــديرًا دوليًا
واعترافًا بكفاءتها
السياسية
واالقتصادية واإلدارية
قدموا من مثال ،هو اليوم م�ص���در �إلهام
مل���ا حققوا من �إجناز وم���ا َّ
للكثريي���ن داخل الدولة وخارجها ،م�ؤكّدي���ن �أن خري املواطن ،مهما
كان مق��� ّره على �أر�ض الوطن ،هو مق�ص���د العم���ل احلكومي وغايته
النهائي���ة ،وح�ص���ول الدول���ة عل���ى املرك���ز الأول عاملي��� ًا يف الرتابط
متقدمون
املُجتمع���ي ،له���و �أقوى ت�أكي���د ب�أننا عل���ى الطريق ال�س���ليم ِّ
و�سائرون نحو بناء امل�ستقبل».
و�أ َّك ��د �س ��م ّوه �أن «ما حتقق مل ي� ِأت �ص ��دفة ،بل �إنه نت ��اج البناء على
الأ�س ��ا�س املتني ،وثم ��رة ال�ش ��ورى والعدالة و�س ��يادة القان ��ون والإدارة
الر�ش ��يدة لالقت�ص ��اد� ،إنه حم�ص ��لة متكني الإن�س ��ان و�ص ��ون الأ�س ��رة
والأخالق واالنفتاح الر�شيد على العامل والعالقات اخلارجية املتوازنة».
وقال �سم ّوه «�إن احلفاظ على هذه الإجنازات ،وجتاوزها �إىل ما هو
�أف�ض ��ل منها يتط ّلب منا جميع ًا �صون عنا�صر هويتنا الوطنية واالفتخار
بها ،والإعالء من قيمة العمل ،وت�ش ��جيع امل�شاركة ،ومتكني املر�أة
وال�ش ��باب وتطوير التعليم وتوط�ي�ن التقنية ،وحتفيز التم ّيز
والتف ّوق ،و�إحاطة كل ذلك بالقدرات والإمكانيات الع�سكرية
والأمني ��ة القادرة عل ��ى الدفاع عن الوط ��ن واحلفاظ على
الإجنازات الوطنية».
واختتم �ص ��احب ال�س ��مو رئي�س الدولة ،ت�ص ��ريحاته،
بت�أكيد ثقته بالإن�سان الإماراتي ،وفريق العمل احلكومي،

م�ؤكد ًا �أن «التناف�سية العاملية للدولة ،مثلما هي فخر يزيدنا قوة و�إرادة
عل ��ى الإجناز ،ف�إنها �أمانة بيد كل مواطن وكل م�س� ��ؤول» ،داعي ًا للوطن
ومواطنيه بالتقدم واال�ستقرار واحلفاظ على الإجنازات.
ووفق ًا مل� ِّؤ�ش ��ر التناف�سية العاملية  ،2013جاءت الإمارات العربية املتحدة،
�ض ��من الع�شرة الأوائل عاملي ًا ،يف التناف�س ��ية العاملية  ،2013واحت َّلت
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محمد بن راشد:
المقبلتان
السنتان ُ
ستشهدان إطالق
مبادرات تنموية كبيرة
ستبهر العالم
املرتب ��ة الأوىل عاملي ًا ،يف كل من جم ��االت كفاءة ال�سيا�س ��ة املالية احلكومية،
الكفاءة احلكومية ،الرتابط املُجتمعي ،القيم وال�س ��لوكيات .كما تب َّو�أت املركز
الأول عربي ًا ،والثامن والع�ش ��رين عاملي ًا ،يف جمال ال�س ��ياحة وال�سفر ،الرابع
عامل ّي� � ًا يف جم ��ال الأداء االقت�ص ��ادي ،اخلام�س عاملي ًا يف م�ؤ�ش ��ر التوظيف،
ال�س ��اد�س عاملي� � ًا يف حمور ممار�س ��ات الأعمال ،ال�س ��ابع يف جم ��ال كفاءة
الإدارة املالية يف القطاع احلكومي ،الثامن يف جمال التناف�سية بني الدول،
والتا�سع يف حمور كفاءة الأعمال.
ً
ِّ
وكانت الإمارات يف املرتبة  27يف م�ؤ�ش ��ر  ،2012لكنها ،وفقا للكتاب
أهم التقارير العاملية
ال�سنوي للتناف�س ��ية العاملية  ،2013الذي ُي َع ّد �أحد � ّ
الت ��ي تقي�س م�س ��توى تناف�س ��ية الدول ،ع� �زَّزت مكانة اقت�ص ��ادها دولي ًا
للع ��ام ال�س ��ابع على التوايل ،ليكون االقت�ص ��اد العرب ��ي الوحيد والـ 23
عاملي ًا �ض ��من «االقت�صادات القائمة على الإبداع واالبتكار» ،حيث ُتعنى
باالقت�صادات العاملية ،وفق منهجية «املنتدى االقت�صادي العاملي» الذي
يعتمد ت�صنيف  144دولة.
وقال �ص ��احب ال�س ��مو ال�ش ��يخ حممد بن را�ش ��د �آل مكتوم� « :إن دولة
الإمارات العربية املتحدة ،هي عبارة عن فريق عمل واحد ،يقوده رئي�س
ويهتم بكل مواطن ومواطنة...
ال�س ��لع �إىل الفجريةّ ،
الدولة ،وميت ّد من ّ
ويبني م�س ��تقب ًال را�س ��خا ًلكافة �أبناء الوطن» .و�أ َّكد �س ��م ّوه �أن «ت�ضافر
اجله ��ود االحتادي ��ة م ��ع املح ّلية ،ح ّقق لن ��ا �أكرب قفزة ب�ي�ن جميع دول
العامل ،يف جمال التناف�سية ،خالل عام واحد ،لن�صل للثامن عاملي ًا يف
التناف�سية ونح ّقق املركز الأول يف جمال الكفاءة احلكومية».
و�أ�ض ��اف �س ��م ّوه« :ه ��ذا الإجن ��از هو ثم ��رة عم ��ل لآالف فرق
العم ��ل يف احلكومة االحتادية واحلكومات املحلية ،وهو ر�س ��الة
وا�ض ��حة يريد �ش ��عب الإمارات �إي�ص ��الها �إىل الع ��امل ،ب�أنه ال
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ير�ض ��ى بغري املركز الأول» ،مو�ض ��ح ًا �أن «هذا الإجناز يتط َّلب بذل املزيد من
اجلهود ،وتوجي ��ه جميع الطاقات ،لتحقيق ر�ؤية الإمارات  ،2021يف �أن نكون
من الأوائل عاملي ًا يف كل املجاالت».
و�أ َّكد �سم ّوه �أن دولة الإمارات لديها طموحات كبرية ،و�أن ال�سنتني املقبلتني
«�ست�ش ��هدان �إطالق مبادرات تنموية كبرية �س ��تبهر العامل ،و�ستنقل الإمارات
�إىل مراحل جديدة يف الأداء االقت�صادي والتنموي ب�شكل عام» .وختم �صاحب
ال�س ��مو ال�شيخ حممد بن را�شد ،بالقول" :متفائلون بامل�ستقبل ،وواثقون ب�أبناء
الوطن ،وم�ستم ّرون بالعمل ..و�ستبقى غايتنا حتقيق ال�سعادة لأبناء الإمارات».
و ُي َع ّد تقرير الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية ،من �أهم التقارير ال�سنوية
العاملي ��ة ،الت ��ي تقي� ��س م�س ��توى تناف�س ��ية ال ��دول ،كم ��ا ُيعترب من
املراجع الأ�سا�س ��ية التي يَعتمِ د عليها كبار امل�س�ؤولني احلكوميني
وامل�س ��تثمرون و�ص� � ّناع الق ��رار العاملي ��ون .وي�ص� � ِّنف التقرير

تناف�سية الدول من خالل �أكرث من 300
م ��ن خالل برام ��ج الإب ��داع الإبت ��كار .و ُي َع ّد من
معي ��ار قيا�س ��ي ،تعتم ��د يف تقييمها
�أه ��م التقاري ��ر العاملي ��ة ،حيث يه ��دف �إىل
الدولة:
رئيس
عل ��ى بيان ��ات �إح�ص ��ائية ونتائج
م�س ��اعدة الدول يف حتدي ��د العقبات التي
ا�ستبيانات تو ّزع على التنفيذيني،
تعرت� ��ض النم ��و االقت�ص ��ادي املُ�س ��تدام،
حصول اإلمارات
وذل ��ك ال�ستق�ص ��اء �أرائهم حول
للح� � ّد من الفقر
وو�ض ��ع اال�س�ت�راتيجيات َ
وزيادة الرخاء ،ويقيِّم قدرتها على توفري
بيئة الأعم ��ال واخلدمات وفر�ص على المركز األول شهادة
النمو االقت�ص ��ادي واال�س ��تدامة
م�س ��تويات عالية من االزدهار والرفاهية
حق بقدرات ابن الوطن
البيئية وجودة احلياة يف الدولة.
ملواطنيها ،كما ُي َع ّد من التقارير التي تو ّفر
ويت � ّ�م قيا�س التناف�س ��ية ،يف
تقييم ًا �ش ��ام ًال لنقاط الق ��وة والتحدّيات
أخي
الفذ
القائد
البار
التقري ��ر ال�س ��نوي ،م ��ن خالل
القت�صادات الدول.
َ
مت�ضمنة
ثالثة حماور �أ�سا�سية،
يُذكر �أن �أول تقرير للتناف�س ��ية �صدر
ِّ
صاحب السمو الشيخ
خالل العام  ،1979وي َ
لـ  12م� ِّؤ�ش ��ر ًا فرع ّي ًا .وت َُ�ص َّنف
ُن�ش ��ر �سنو ّي ًا خالل
�ش ��هر �س ��بتمرب ،ويختلف عدد الدول التي
الدول �ض ��من مراح ��ل خمتلفه
محمد بن راشد آل مكتوم
ي�شملها التقرير يف كل عام.
من التطور االقت�ص ��ادي ،وهي:
َّ
�إىل ذلك�،أك ��د مريو�س�ل�اف دو�ش ��ك،
مرحل ��ة املتط ّلب ��ات الأ�سا�س ��ية،
مدير ق�سم ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
املرحل ��ة االنتقالي ��ة الأوىل ،مرحل ��ة
يف املنت ��دى االقت�ص ��ادي العامل ��ي� ،أن الإمارات ثقل
عوام ��ل تعزي ��ز الفعالية ،املرحل ��ة االنتقالية
الثاني ��ة ،و�أخريا مرحلة عوامل تعزي ��ز الإبداع واالبت ��كار .وتُعترب املرحلة اقت�ص ��ادي و�ش ��ريك مهمّ ملنتدى االقت�ص ��اد العاملي .وتو َّقع �أن حترز الإمارات
مزيد ًا من التقدّم على م� َّؤ�ش ��ر تقرير التناف�س ��ية العاملي  ،2014 - 2013بعد
اخلام�سة ،الأكرث تط ّور ًا.
وق ��د ان�ض� � َّمت دولة الإم ��ارات �إىل مرحل ��ة االقت�ص ��اديات املُعتمدة �أن كانت قد تقدَّمت بالفعل �إىل املرتبة الرابعة والع�ش ��رين على م� ِّؤ�ش ��ر تقرير
عل ��ى الإبداع والإبتكار من ��ذ العام  ،2006وتف َّوق ��ت ،يف جمال اعتماد التناف�س ��ية العاملي لقمة دافو�س  ،2013 - 12- 20والذي ي�ص ِّنف  144دولة
اقت�ص ��ادها عل ��ى الإب ��داع واالبت ��كار ،عل ��ى دول رائ ��دة مث ��ل نيوزلندا �ضمن  5جمموعات ي�شملها تقرير التناف�سية العاملي الذي ي�صدر �سنوي ًا عن
املنتدى االقت�صادي العاملي ومقره يف جنيف ب�سوي�سرا.
و�أ�سرتاليا و�إيطاليا و�أ�سبانيا.
و ُتع� � َّرف االقت�ص ��ادات القائم ��ة عل ��ى الإب ��داع واالبت ��كار ،ب�أنه ��ا تلك
و�أ�ش ��اد دو�ش ��ك بالتم ُّي ��ز ال ��ذي ح ّققت ��ه الإم ��ارات يف جمال التناف�س ��ية
الت ��ي يمُ كنها املحافظ ��ة على م�س ��تويات �أعلى للأج ��ور ،والعمل بتخطيط االقت�صادية العاملية ،و�أ َّكد على التفا�ؤل الكبري بنمو اقت�صاد الإمارات ،قائ ًال
ا�س�ت�راتيجي لالرتقاء بجودة احلياة وم�س ��تويات املعي�ش ��ة .كما تعمل هذه �إن الن�ش ��اط يتجدَّد وبقوة يف اقت�ص ��اد الإم ��ارات ،الذي تقود من� � ّوه التجارة
االقت�ص ��ادات على تعزيز ق ��درة �ش ��ركاتها الوطنية على املناف�س ��ة حم ّل ّي ًا وال�سياحة والعقار.
وعامل ّي ًا من خالل املُنتجات واخلدمات النوعية.
من جانب �آخر� ،أكد دو�ش ��ك عل ��ى �أن الإمارات متتلك القدرة واملقومات
ويه ��دف التقري ��ر �إىل قيا�س مدى قدرة الدول على ت�ش ��جيع االبت ��كار واملعرفة يف �أن تكون عا�ص ��مة لالقت�ص ��اد الإ�س�ل�امي يف املنطقة ،متو ّقع ًا من ّو ًا لقطاع
يف �س ��بيل دفع اقت�ص ��اداتها على املناف�سة عامليا .وت�س ��تند نتيجة القدرة التناف�سية التمويل الإ�سالمي يف املنطقة ،ممّ ا ي�ش ّكل ُفر�ص ًا كبرية يف هذا القطاع.
ودعا دو�ش ��ك بلدان الربيع العرب ��ي ،لأن حتذو حذو الإمارات
يف تقري ��ر التناف�س ��ية العامل ��ي ،على عاملني �أ�سا�س ��يني ،هما :ا�س ��تطالع �آراء �آالف
يف تنويع اقت�صاداتها ،ل�ض ��مان حتقيق منو ُم�ستدام ،م�شري ًا �إىل
التنفيذي�ي�ن ورجال الأعم ��ال حول العامل� ،إ�ض ��افة �إىل اعتم ��اد البيانات
�أن الوقت الراهن ي�ش� � ّكل �أف�ض ��ل فر�ص ��ة لكي تن ِّوع بلدان الربيع
والإح�ص ��ائيات ال�ص ��ادرة ع ��ن الدول امل�ش ��اركة يف التقري ��ر ،والتي
العربي من اقت�ص ��اداتها ،كما دعا بل ��دان املنطقة �إىل �أن حتذو
تعبرِّ عن قطاعات حيوية ،مثل ال�ص � ّ�حة والتعليم ،وحجم الأ�سواق
حذو الإمارات يف دعمها للم�ش ��اريع ال�ص ��غرية واملتو�سطة ،الذي
وعدد براءات االخ�ت�راع ،وكمّ الأبحاث ومدى تقدّم ال�ش ��ركات
ُي�سهم �إىل َح ٍّد كبري يف تعزيز النمو االقت�صادي للمنطقة.
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القمة العالمية ّ
للقاحات في أبوظبي:
ّ

متجــدد على اهتمـــام اإلمـــارات
تأكيــد
ّ
باإلنســـان على مســـاحة العالـــم
مالية تنقذ عشرات ماليين األطفال
مساعدات
ّ
بحلول العام 2018
ُي�ص َّن��ف �شل��ل الأطفال ،كواحد من الأمرا�ض الفريو�سية املُعدية ،الذي تقرتب اجلهود املبذولة ملكافحته ،من الق�ضاء عليه ،ال�سيما بعدما
جنح��ت ،يف الع��ام املا�ض��ي ،يف ال�سيط��رة نهائ ّي ًا على مر�ض «اجل��دري» ،الذي كان ُيهدِّ د حي��اة مليوين �شخ�ص على م�ست��وى العامل ،عرب توفري
اللقاحات الالزمة له ،بالتزامن مع حملة توعوية وا�سعة ،ا�ستطاعت �أن ت�ؤتي ثمارها.
وكان �شل��ل الأطف��ال ،يف وق��ت م��ن الأوقات ،من الأمرا�ض التي تث�ير اخلوف يف �شتى ربوع الع��امل� ،إذ كان يظهر فج���أة ويت�س ّبب يف حاالت
�إ�صاب��ة ت��دوم مدى احلياة .وظلَّت حماوالت عالجه فا�شلة� ،إىل �أن جنح العامل��ان الأمريك ّيان ،يونا�س �إدوارد �سولك (طبيب وباحث) ،وبعده
الطب.
�ألربت برو�س �سابني (باحث ط ّبي) ،يف اكت�شاف لقاح �ضدهُ ،عدَّ من �أعظم االكت�شافات على هذا ال�صعيد ،يف تاريخ ّ
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وتمُ كن الوقاية من الإ�صابة باملر�ض ،عن طريق �أخذ التطعيمات بان كي مون ،وبيل غيت�س ،الرئي�س امل�شارك لـ «م�ؤ�س�سة بيل وميليندا
الأ�سا�س���ية اخلا�ص���ة (خم�س جرعات)� ،إذ ال يوجد حتى يومنا هذا غيت����س» ،ومب�ش���اركة تاريخ ّية من القادة العاملي�ي�ن واملُبتكرين ،ومن
ال�صحة والتّنمية وامل�شاهري وامل�ساهمني يف الأعمال اخلريية
حمدد ،ب�إمكانه �إ�شفاء املري�ض املُ�صاب به� .أما الرتكيز خرباء
نوعي َّ
ّ
عالج ّ
يف العالج���ات احلديث���ة ،فيقت�ص���رعلى تفري���ج الأعرا�ض وت�س���ريع ور ّواد الأعمال ،الذي���ن يمُ كن لتعاونهم �أن يحقِّق �أثر ًا �إيجابي ًا مه ّم ًا،
�صحي.
ال�ش���فاء واتق���اء امل�ض���اعفات .ت�ش���مل التدابري الداعمة امل�ض���ا ّدات من �أجل �ضمان جمتمع عاملي ّ
احليو ّي���ة ملن���ع الع���دوى يف الع�ض�ل�ات ال�ض���عيفة ،م�س��� ّكنات الأمل،
وجاءت مبادرة الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان،
ً
ممار�س���ة الريا�ض���ة باعتدال ،واتباع نظام غذائي متكامل .ويتطلَّب بتق���دمي مبل���غ  440مليون دره���م �إماراتي دعما له���ذه الآل ّيةّ ،
حمل
الدويل
الع�ل�اج  -غالب��� ًا � -إع���ادة ت�أهيل عل���ى املدى الطوي���ل ،مبا يف ذلك تقدي���ر كل اخليرّ ي���ن يف الع���امل ،وحافز ًا �إ�ض���اف ّي ًا للتّح���رك ّ
لتحقي���ق هذا الهدف .وق���د عبرّ بان كي مون وبيل غيت�س ،عن ذلك،
العالج الطبيعي ،ويف بع�ض الأحيان العمل اجلراحي.
ال�ص���حة العاملية»� ،أ َّدت اجلهود التي ُبذِ لت على يف مق���ال م�ش�ت�رك �أكّ���دا خالله الأهمي���ة الكب�ي�رة الت���ي يع ّلقانها،
ووفق ًا لـ «منظمة
ّ
ال�ص���عيد العاملي ،م���ن �أجل ا�ستئ�ص���ال مر�ض �ش���لل الأطفال � ،إىل مب�ش���اركة �س���مو ويل عهد �أبو ظبي ،على دور هذه املبادرة يف �ضمان
تقلُّ����ص عدد احل���االت منذ العام  ،1988بن�س���بة تف���وق  99باملئة ،ح�صول كل �أطفال العامل على الفوائد الكاملة من ال ّلقاحات وبرامج
�إذ تُ�ش�ي�ر التقديرات �إىل انخفا�ض ذلك العدد من نحو
التطعيم���ات ،واملح���روم منها �أكرث م���ن  22مليون طفل
 350 000حالة ُ�س ّجلت يف ذلك العام� ،إىل 650
مم���ن ال يح�ص���لون عل���ى ال ّلقاح���ات
يف الع���املّ ،
حالة �أبلغ عنها يف العام .2011
الأ�سا�س���ية .كم���ا �أكّ���دا على دور ه���ذه اجلهود
ّ
«املنظم���ة» �أن املر����ض ،يف الع���ام
وت� ِّؤك���د
الإن�س���انية املباركة يف عملية حترير الب�ش���رية
الوقاية من
���د يتوطن �إ ّال يف ثالثة بلدان يف
م���ن ع���بء الأمرا����ض ،وه���ي تُع���د امت���داد ًا
 ،2012مل َي ُع ْ
العامل ،هي� :أفغان�س���تان ونيجرييا وباك�ستان،
لأهداف الأمم املتحدة للألفية اجلديدة.
اإلصابة بالمرض
بعدم���ا كان ي�ش���مل �أك�ث�ر م���ن  125بل���د ًا يف
و�أكَّد الفريق �أول �س���مو ال�ش���يخ حممد بن
ُممكنة عن طريق
العام  .1988لكنها ،يف الوقت ذاته ،ترى �أن
زايد �آل نهيان� ،أنه بف�ض���ل توجيهات �صاحب
الأطف���ال يف جميع البلدان مع َّر�ض���ون خلطر
ال�س���مو رئي����س الدول���ة« ...ف�إنن���ا ملتزم���ون
ْ
أخذ التطعيمات
الإ�ص���ابة بعدوى فريو�س ال�ش���لل ،طاملا يوجد
بتعزي���ز الفر����ص واملناف���ع ،لإيج���اد جمتم���ع
األساسية الخاصة
طفل واحد م�ص���اب باملر�ض .وتُ�ض���يف �أن...
�صحي ،وذلك من خالل حت�صني
عاملي �سليم ّ
"الف�شل يف ا�ستئ�صال �شلل الأطفال من هذه
الأطف���ال �ض���د الأمرا����ض» ،ور�أى �س���م ّوه �أن
املعاق���ل العتيدة ،التي ال ت���زال موبوءة به ،قد
«القمة العاملية للقاحات يف �أبوظبيُ ،ت َع ّد خطوة
ُي�سفر عن الإ�صابة بنحو � 200ألف حالة جديدة
مه َّمة وجديدة ،ل�ض���مان ح�ص���ول جميع الأطفال
تعم �أرجاء العامل يف غ�ضون ع�شر �سنوات».
على اللقاحات املُنقذة للحياة».
ّ
يف ه���ذا الإط���ار ،ا�ست�ض���افت �أبوظب���ي ،يوم���ي  24و � 25أبري���ل
من جانبه ،ر�أى غيت�س �أنه يمُ كن الق�ضاء على �شلل الأطفال خالل
املا�ض���ي« ،الق ّمة العاملية ل ّلقاحات»� ،سعي ًا �إىل تقدمي الدعم لـ «عقد ال�سنوات اخلم�س املقبلة� ،إذا حتقَّق وجود التزام دويل بتمويل كبري،
اللقاح���ات»� ،إحدى مبادرات «منظمة ال�ص���حة العاملية» التي تهدف «...وبذلك يمُ كن حتقيق �أحد املنجزات الأخالقية والعملية الكبرية
�إىل تفعيل ُن ُظم الوقاية الف ّعالة وحت�صني الأطفال يف الدول الفقرية يف زمانن���ا» .وح���ذَّ ر يف مقالة ن�ش���رتها جملة «كايرو ريفي���و» ،من �أن
يتم الق�ض���اء علي���ه عاملي ًا ،فلن
ّ
�ض���د الأمرا�ض ،وه���ي واحدة من اخلطوات الت���ي ترعاها الإمارات فريو�س �ش���لل الأطف���ال�« ... ،إذا مل ّ
�شدد على
العربية املتحدة ،م�س���اهم ًة منها يف جتنّب وقوع كوارث �صح ّية تودي تكون هناك �أ َّية دولة يف م�أمن من �إعادة الإ�صابة به» .و�إذ َّ
بحياة �أعداد كبرية من �أطفال العامل.
�أنه«..ال يمُ كن االكتفاء بتثبيت ن�س���بة �ش���لل الأطفال على م�ستوياتها
ً
ربع�ي�ن الدوليني �أن
وقد ُعقِ َدت الق ّمة ،الهادفة �إىل ت�س���ريع �آل ّية الق�ض���اء على �ش���لل احلالي���ة ،حتى و�إن كانت متدنية» ،منا�ش���دا املت ِّ
الأطف���ال يف العامل ،بحلول العام  ،2018برعاية الفريق �أول �س���مو مي ِّول���وا بالكام���ل خطة املبادرة العاملية للق�ض���اء على �ش���لل الأطفال
ال�ش���يخ حممد بن زاي���د �آل نهي���ان ،ويل عهد �أبوظب���ي نائب القائد يف �س���ت �س���نوات ،دقَّ غيت�س ناقو�س اخلطر ،بقوله�« :إذا مل نحافظ
الأعلى للقوات امل�سلحة ،وبال�شراكة مع الأمني العام للأمم املتحدة ،على اال�س���تثمار يف هذه اخلطط� ،س���تعاوِد احلاالت زيادتها ،لت�صل
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�إىل ع�ش���رات الآالف �سنوي ًا يف العديد من الدول ،خا�صة ونحن على و�أ�ض���اف �أن ال�س���بب الآخر لعق���د امل�ؤمتر يف �أبوظبي ه���و التمويل..
و�شك الو�صول ب�شلل الأطفال �إىل االنقرا�ض متام ًا».
«الأم�ص���ال باهظة الثمن ،وي�ص���عب على الدول الفق�ي�رة توفريها،
وحول �س���بب اختي���ار �أبوظب���ي ال�ست�ض���افة امل�ؤمتر ق���ال غيت�س :ولذلك نحتاج م�ساعدات مالية».
«لقد �س���اندت دول ال�ش���رق الأو�سط جمهوداتنا
ر�س َمت «الق ّمة العامل ّية ل ّلقاحات» ،التي ي�شارك
وقد َ
يف تنظيمها ّ
يف توف�ي�ر اللقاح���ات وحاالت الق�ض���اء على
كل من منظمتي الأمم املتحدة للطفولة
�شلل الأطفال ،و�ش��� َّكلت م�ساهمات جهات
«اليوني�س���يف» ،و«ال�ص���حة العاملي���ة» ،و«مب���ادرة
مه َّم���ة و�شخ�ص���يات حاكم���ة ،مث���ل :ويل
ا�ستئ�ص���ال مر����ض �ش���لل الأطف���ال» و«التحال���ف
معظم األمراض
عهد �أبوظبي والبنك الإ�س�ل�امي للتنمية،
العامل���ي للقاح���ات والتطعي���م /غ���ايف» ،خريطة
بماليين
تعصف
التي
وبع����ض املتربعني ،دعم��� ًا كبري ًا يف ذلك».
طريق للب�ش���رية ،للتخلُّ�ص من �شلل الأطفال ،مع
الدول،
الـترّ كي���ز على املناط���ق النائية يف بع����ض ّ
واعترب �أن بلدان ال�ش���رق الأو�سط" ...لها األطفال في العالم
م�ص���داقية يف تل���ك الأماكن الت���ي نواجه
خا�ص��� ًة يف نيجريي���ا وباك�س���تان و�أفغان�س���تان.
ّ
مث�ل�ا يف �ش���مال ناتجة عن غياب برامج
فيه���ا �ص���عوبات ،فحت���ى ً
وجنحت الق ّمة يف جمع �أك�ث�ر من �أربعة مليارات
باك�ستان ،نتلقى امل�س���اعدة من
دوالر للغاي���ة النبيلة للمبادرة ،التي تتط ّلب توفري
ِّ
خمت�صني اللقاحات األساسية
م���ن �أبوظب���ي ،للخ���روج م���ع احلم�ل�ات
 5.5مليار دوالر لل�سنوات ال�ست املقبلة.
وال �ش � َّ�ك يف �أنّ الأمرا� ��ض التي تع�ص ��ف مباليني
واحلديث مع املواطنني .نحتاج �إىل �شبكة من
الأطف ��ال يف العامل ،ه ��ي مبعظمها نتيجة لغي ��اب برامج
القنوات ال�سيا�س���ية واالجتماعية والدينية لن�ش���ر
مقدمتها التّح�ص�ي�ن �ض � ّ�د �ش ��لل الأطفال.
الوع���ي ،وله���ذا نعتقد �أن دول ال�ش���رق الأو�س���ط تلع���ب دور ًا كبري ًا» .ال ّلقاحات الأ�سا�س ��ية ،ويف ّ
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وتقوم دولة الإمارات العربية املتحدة
الدولي ��ة ال ّرامية �إىل
بدعم اجلهود ّ
الق�ض ��اء على الأمرا�ض امل�ستوطنة،
والعمل الدائم على حت�س�ي�ن وتطوير
نظ ��ام الرعاية ال�ص ��ح ّية .وت�س ��عى
ّ
منظمة ال�ص � ّ�حة العاملية على تطوير
مع ��ارف وتقن ّيات و�أ�س ��اليب جديدة
للق�ض ��اء عل ��ى ه ��ذه الأمرا�ض ،ويف
مقدمتها �ش ��لل الأطفال ،والو�ص ��ول
ّ
�إىل املجتمعات الأكرث تع ّر�ض� � ًا لهذه
املخاطر ال�صح ّية.
ّ
اخلطة اال�س�ت�راتيجية
وتق�ض ��ي
بالت�صدي
ال�ستئ�صال �شلل الأطفال،
ّ
التحدي ��ات امليداني ��ة الت ��ي
لكاف ��ة
ّ
تواجه عملية �إي�ص ��ال اللقاحات �إىل
َّ
املكتظة بال�سكان،
املناطق احل�ضرية
و�إىل تل ��ك الت ��ي ي�ص ��عب الو�ص ��ول
�إليها� ،أو التي ُيفتقد فيها الأمن .كما
�إىل تقوي���ة �أنظم���ة التّح�ص�ي�ن ،للت�أكّد من احل�ص���ول عل���ى التغطية
�أنّ هذه ّ
اخلطة تت�ض� � ّمن اال�س ��تفادة
ُ
ّ
�س���تهدف من اللقاحات .وملّا كانت
من اخلربات واملوارد امل�ستفادة من ا�ستئ�صال �شلل الأطفال ،من �أجل ال�ش���املة ،ال�ستئ�ص���ال املر�ض امل
َ
ّ
اخلطة اال�سرتاتيج ّية ال�ستئ�ص���ال �شلل الأطفال ،ت�شمل الك�شف عن
تقوية ُن ُظم املناعة يف البلدان ذات الأولوية املرتفعة .وقد �ص ��ادق على
اخلطة ما يزيد ع ��ن  400عامل وخبري يف ال�ص � ّ�حة العاملية من فريو�س���ات املر�ض ،واال�س���تفادة من �أحدث املعلوم���ات العلمية حول
ه ��ذه ّ
�ش� �تّى �أرجاء العامل ،و�أ�ص ��دروا الإعالن العاملي حول ا�ستئ�ص ��ال �شلل الفريو�سات والأ�ساليب اجلديدة لرفع م�ستوى املناعة ،ومنها �إدخـال
جمددين ت�أكيدهم على �إميانهم الرا�س ��خ ب�إمكانية الو�صول اللـقاح َّ
املعطل ل�ش���لل الأطفال ،والتخ ّل�ص التدريجي من ا�س���تخدام
الأطفالّ ،
ال�شّ
ال�ساري املُ�شْ تَق من اللقــاح عــن
لل
فريو�س
من
يزيد
الذي
ن
و
املك
ّ
ّ
�إىل عا ٍمل خالٍ من �شلل الأطفال بحلول العام .2018
طريق الفم ،فقد انخف�ضت ،ومنذ �إطالق هذه املبادرة
وم���ع � ّأن اجله���ود الت���ي بذلته���ا املب���ادرة العاملية
معدالت وقوع �شلل الأطفال مبا
يف العام ّ ،1988
ال�ستئ�صال �شلل الأطفال� ،ستعود مبنافع �إجمالية
يزيد عن .99%
ترتاوح بين  40و 50مليار دوالر ،بحلول العام
فقبل خم�سة وع�شرين عام ًا ،كان �أكرث من
 ،2035من ج��� ّراء انخفا�ض تكاليف العالج،
«الصحة العالمية»:
ّ
� 350ألف طفل ي�ص ��ابون بال�شّ ��لل كل عام يف
واملكا�سب املت�أتية من زيادة الإنتاج للطاقات،
�أكرث م ��ن  125بلد ًا م�س ��توطن ًا باملر� ��ضّ � ،أما
�إ ّال � ّأن التخ ّل����ص من �ش���لل الأطف���ال ،هو عمل
كل  20ثانية
الي ��وم ،ف� ��إن هناك ثالثة بل ��دان فقط ال يزال
ي�ص���ب يف خدم���ة الإن�س���انية ،وجزء �ض���خم
ّ
يموت طفل
�ش ��لل الأطفال م�س ��توطن ًا فيها ،وهي نيجرييا
الدولية املبذولة للو�ص���ول �إىل كل
من اجلهود ّ
وباك�ستان و�أفغان�ستان .وتراجعت حاالت �شلل
طفل ي�ص���عب الو�صول �إليه ،و�إعطائه خمتلف
بسبب أمراض
الأطف ��ال م ��ن  650حال ��ة الع ��ام � 2011إىل
اللقاحات املنقذة للحياة.
ُتمكن الوقاية منها
 223حالة العام  ،2012م�س � ّ�جلة االنخفا�ض
� ّإن �إنق���اذ الأرواح م���ن خ�ل�ال ال ّلقاحات،
الأك�ب�ر خ�ل�ال عق ��د كام ��ل ،فيم ��ا بل ��غ عدد
يتط ّل���ب احلفاظ على املنافع التي ّ
مت حتقيقها
احل ��االت يف ال ّربع الأ ّول م ��ن هذا العام ،بحلول
حت���ى الآن لأج���ل ه���ذا الهدف ،وه���ذا ما يدعو
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� 17أبريل املا�ضي 19 ،حالة ،بانخفا�ض بلغ  60%عن العام املا�ضي .خف�ض عدد الوف ّيات .فمنذ العام  ،2000جرى تلقيح �أكرث من مليار
وتت�ض� � ّمن ميزانية ّ
اخلطة اجلديدة تكاليف الو�صول �إىل ما يزيد على طفل ،تراوحت �أعمارهم بني � 9أ�ش���هر و� 14سنة ،من �سكان البلدان
�ضد هذا املر�ض ،وذلك من خالل حمالت التلقيح
 250ملي ��ون طفل وتطعيمهم بال ّلقاحات م� � ّرات ّ
متعددة كل عام ،مع �ش���ديدة الأخطار ّ
ال ّر�ص ��د
والرت�ص ��د يف �أكرث من  70بلد ًا ،و�ضمان البنية التحت ّية التي وا�س���عة النطاق ،ومن ه�ؤالء نحو  220ملي���ون طفل ،جرى تلقيحهم
ّ
يف العام  .2011وتلقّى نحو  84%من �أطفال العامل يف ذلك العام،
ال�صحية والتنموية الأخرى.
الربامج
منها
ت�ستفيد
أن
يمُ كن �
ّ
التقدم الهائل يف ا�ستئ�ص���ال مر�ض جرعة واحدة من لقاح احل�صبة ،قبل بلوغهم عامهم الأ ّول ،يف �إطار
لك���ن ،وعلى ال ّرغم من هذا ّ
�ش���لل الأطفال ،ف� ّإن منظمة
ال�صحة العاملية ت�ؤكّد �أنّه ما يزال ميوت اخلدمات ال�ص���ح ّية االعتيادية ،وذل���ك مي ّثل زيادة مقارنة مع العام
ّ
طف���ل كل  20ثاني���ة ،ب�س���بب �أمرا����ض تمُ ك���ن الوقاية منه���ا ،مثل 2000 :حيث كانت تلك الن�سبة تناهز الـ .72%
والالف���ت يف مر����ض احلَ ْ�ص���بةّ � ،أن ن�س���ب ًة تُق���ارب الـ  10%من
االلته���اب الرئ���وي ،وفريو����س الروتا واحل�ص���بة ومر����ض االلتهاب
الدول ّيني ،حاالت���ه ،ت����ؤ ّدي �إىل الوفاة لدى الفئات ال�س��� ّكانية الت���ي ترتفع فيها
ال�س���حائي .ولهذا ،مل تنح�صر جهود املنظمة و�ش���ركائها ّ
معدالت �س���وء التّغذية ،وتنق�ص فيها ف َُر�ص احل�ص���ول على الرعاية
يف االهتم���ام مبر����ض دون �س���واه .وعلي���ه ،فق���د بد�أت ع�ب�ر مكتبها
ّ
احلمل،
الإقليم���ي يف ال�شّ ���رق الأو�س���ط ،ومن���ذ ربي���ع العام املا�ض���ي ،بحملة ال�ص���ح ّية .وتواجه الن�س���اء اللواتي ُي َ�ص نْب باحل�ص���بة �أثناء ْ
حملهن
للق�ض���اء على مر�ض «احل�صبة» ،حتت �شعار« :لنق�ض على احل�صبة خطر الإ�ص���ابة �أي�ض��� ًا مب�ض���اعفات �ش���ديدة ،وق���د ينته���ي ْ
الآن» .وق�ضت هذه احلملة ب�إجراء ال ّلقاحات والترّ ويج لها من خالل بالإجها����ض �أو الوالدة املب ّكرة .وما زالت احل�ص���بة �ش���ائعة يف كثري
من البلدان النامية  -وال�س���يما يف بع�ض املناطق من �أفريقيا
�أن�شطة اتّ�صالية وتوعوية مبتكرة ومتـرابطة ،لن�شر املزيد من
و�ش���رق املتو�س���ط و�آ�س���يا ،فذل���ك املر�ض ي�ص���يب
املعلوم���ات ح���ول �أه ّميته���ا ،و�إذكاء الوعي ،وتعزيز
�أكرث من  20مليون ن�س���مة يف كل عام ،وحتدث
الإقبال على خدمات ال ّلقاحات ،وحت�سني فر�ص
الغالبي���ة الكربى من وفيات احل�ص���بة (�أكرث
�سكان الإقليم يف الو�صول �إىل هذه اخلدمات.
من  )95%يف البلدان التي تتّ�سم بانخفا�ض
لق���د تبنَّت جمي���ع البل���دان التي ي�ش���ملها
المئة
في
10
الدخ���ل القوم���ي الإجم���ايل للف���رد الواح���د،
ال�ص���حة العاملية يف
املكتب الإقليم���ي ملنظمة
ّ
ّ
وه�شا�شة بنيتها التحتية ال�صحية.
احل�صبة
من
�ص
ل
التخ
ال�شّ رق الأو�سط ،هدف
من حاالت المرض
تُعت�ب�ر ال ّلقاح���ات واح���دة م���ن �أك�ث�ر
يف الع���ام  ،2015نظر ًا خلطورة هذا املر�ض،
ي
تؤد
بة
بالحص
ْ
ّ
بو�ص���فه �ش���ديد العدوى و�س���ريع االنتقال من
التدخّ �ل�ات ال�ص���ح ّية جناع���ة وفعـالي���ة على
�ش���خ�ص �إىل �آخ���ر .وعل���ى ال ّرغم م���ن توافر
احلد من الوف ّيات
الإطالق ،حيث �أ�سهمت يف ّ
إلى الوفاة نتيجة
ال ّلق���اح الآمن والف ّع���ال وزهيد التكلف���ة ،ف� ّإن
و�إ�ص���ابة الأطف���ال بالعديد م���ن الأمرا�ض يف
التغذية
سوء
احل�ص���بة الت���زال �أح���د الأ�س���باب الرئي�س���ة
كاف���ة �أنحاء الع���امل .وهي و�س���يلة �ض���رور ّية
خا�صة
لإنقاذ الأرواح وحماية الأطفال من الأمرا�ض
لوف ّيات الأطفال يف �شتّى �أرجاء العاملّ ،
ُ
ُ�سجل ع�شرات الآالف
املهلك���ة ،وتق���دمي الوقاي���ة م���ن �إ�ص���ابتهم بها.
ال�ص���غار منهم ،وال تزال ت ّ
ّ
من حاالت الوفاة �س���نو ّي ًا ب�س���بب ه���ذا املر�ض ،على
ووج���ود عامل خالٍ م���ن تهديد الأمرا����ض لأطفالنا،
�ض���د احل�ص���بة ،والتي يتط ّلب بذل اجلهود املتوا�صلة لتح�صينهم من هذه الإ�صابة ،بتقدمي
ال ّرغ���م من اجله���ود املبذول���ة يف ال ّلقاحات ّ
والتق���دم الإجناز
حقّقت مكا�سب �ص���ح ّية كربى ،نتج عنها انخفا�ض يف الوف ّيات بهذا ال ّلقاح���ات املنا�س���بة له���م ،يف �أوقاتها املنا�س���بة.
ّ
الدولية
املر����ض يف جميع �أنحاء العامل بن�س���بة  71%يف الفرتة بني العامني ال���ذي حتقّق حتى اليوم يف هذا اجلانب ،جاء نتيجة اجلهود ّ
والدعم املتم ّثل بتوف�ي�ر الإمكان ّيات ،من خالل اجلهات
�س���جل الع���ام  ،2000عل���ى �س���بيل املث���ال ،امل�س���تدامةّ ،
 2000و .2011فق���د َّ
ربع���ة واملاليني العاملني يف جمال ال ّرعاية ال�ص���ح ّية .وي�أتي دور
 542000حال���ة وف���اة ،بينما �ش���هد العام  2011وق���وع � 158ألف املت ّ
حال���ة وفاة� ،أي ما يناهز  430حالة وفاة يف اليوم �أو  18حالة وفاة دول���ة الإمارات العربية املتحدة يف هذه اجلهود ،فاع ً
الدوام،
ال على ّ
يف ال�س���اعة ،علم ًا ب�أنّ���ه يف العام � ،1980أي قبل انت�ش���ار ال ّلقاحات وانعقاد «الق ّمة العاملية ل ّلقاحات» يف �أبو ظبي م�ؤخّ ر ًا ،وما جنم عنها
�ض���د احل�صبة على نطاق وا�س���ع ،كان هذا املر�ض يودي بحياة نحو م���ن خطوات ال�ستئ�ص���ال �أمرا�ض تفت���ك ب�أطفال الع���امل ،ما هو �إ ّال
ّ
 2.6مليون ن�سمة كل عام .وكان لت�سريع �أن�شطة التلقيح �أثر كبري يف جتديد التزام هذه الدولة بالق�ضايا الأخالق ّية والإن�سان ّية.
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زلزال سيستان /بلوشستان يفاقم القلق الخليجي من مخاطر النووي اإليراني

تكررت كارثة «فوكوشيما» في «بو شهر»؟
ماذا لو
ّ
خطط وطنية لمواجهة الخطر ...واحتمال
ألي تأثير مباشر «ضعيف جدًا»
تعرض الدولة ّ
ّ
َّ
دق الزل��زال ال��ذي �ض��رب جنوب �شرق �إي��ران ،منت�صف �أبريل املا�ضي ،من جدي��د ،ناقو�س اخلطر ،الكامن خلف �أ�س��وار املفاعل النووي الإيراين
يف مدين��ة بو�شه��ر ال�ساحلية الواقعة على �ضفاف اخلليج العربي ،الذي ُّ
يق�ض وج��وده م�ضاجع �شعوب املنطقة ب�أكملها ،نظر ًا ملا ي�ش ِّكله من تهديد
ت�سرب �إ�شعاعي ما.
للبيئة واحلياة ،ال�سيما �إذا ما تع َّر�ض حلادث طارئ ،طبيعي �أم نتيجة خط�أ ب�شري ،قد ي�ؤدّي �إىل ُّ
فق��د ت��رك الزل��زال ،الذي بلغت قوت��ه  7.8درجات عل��ى مقيا�س ريخرت ،وكان مرك��زه على م�سافة نح��و  85كلم جنوب �شرق املفاع��ل ،ت�سا�ؤالت
وعالمات ا�ستفهام جديرة ب�أن ُت�ؤخذ بعني االعتبار ،ب�ش�أن الآثار ال�سلبية واملخاطر التي قد تلحق باملنطقة ،وال�س ّيما دول اخلليج العربية ،فيما
ت�سرب �إ�شعاعي خطري .ذلك �أن كوارث
ل��و تع َّر���ض مفاع��ل بو�شهر� ،أو غريه ،لأ�ضرار قد ينتج عنها حريق� ،أو انفجار� ،أو ح��االت ت�صدُّ ع تت�س َّبب يف ُّ
املفاعالت النووية الزالت ماثلة �أمام الأب�صار ،من ت�شرينوبل ال�سوفياتي� ،إىل فوكو�شيما الياباين.
وعل��ى الرغ��م م��ن �أن م�س���ؤ ً
وال حكوم ّي ًا �إيران ّي ًا ،و�صف ه��ذا الزلزال ب�أنه الأكرب يف بالده ،من��ذ �أربعني عام ًا ،نقلت وكال��ة «رويرتز» ،عن م�صادر يف
ال�شركة الرو�سية التي َب َنت مفاعل «بو�شهر» الإيراين جنوبي البالد� ،أن املفاعل مل ي َُ�صب ب�أ َّية �أ�ضرار ج ّراء الزلزال.
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وكانت هزة �أر�ض ��ية �ضربت املنطقة القريبة من بو�شهر ،يف وقت �سابق
م ��ن ال�ش ��هر نف�س ��ه (�أبريل) ،جن ��م عنها مقتل � 40شخ�ص� � ًا عل ��ى الأقل،
و�أثارت خماوف ب�ش� ��أن �سالمة املفاعل .و�أكد م�س� ��ؤولون �إيرانيون ورو�س -
الحق ًا � -أن املفاعل مل يحدث به � ّأي ت�س ُّرب نووي.
مل ت� ��ؤ ِّد الت�ص ��ريحات الإيراني ��ة والرو�س ��ية �إىل طم�أنة ال ��دول العربية
اخلليجي ��ة ،ال بل جعل ��ت دول جمل�س التعاون تُ�س ��ارع �إىل الإحلاح يف دعوة
متخ�ص ���ص ،ملعاينة
الوكال ��ة الدولية للطاقة الذ ّرية �إىل �إر�س ��ال فريق فني
ِّ
املفاع ��ل الن ��ووي الإي ��راين يف بو�ش ��هر والوقوف عل ��ى الأ�ض ��رار املُحتملة،
والت�أ ّكد من �سالمة املن�ش�آت النووية الإيرانية.
الزي��اين :طه��ران مل ُت ْب ِد � ّأي جت��اوب لتبديد خم��اوف املجتمع
الدويل
و�ش� �دَّد الأم�ي�ن الع ��ام ملجل� ��س التع ��اون ل ��دول اخللي ��ج العربي ��ة ،د.
عبداللطيف الز ّياين ،على �أن الهزة الأر�ض ��ية التي �ضربت مدينة بو�شهر،
ينبغ ��ي �أن ّ
تدق ناقو�س اخلطر حول �س�ل�امة املفاعل الن ��ووي فيها ،باعتبار
�أنه يقع يف منطقة الن�ش ��اط الزلزايل يف �إيران .و�أ َّكد على �ض ��رورة تدار�س
تداعي ��ات هذه اله� �زَّة ،وت�أثرياتها عل ��ى البيئة الطبيعي ��ة يف دول املجل�س،
وال�س� � ُبل الكفيل ��ة بتوف�ي�ر احلماي ��ة الالزم ��ة لها عل ��ى امل�س ��توى اجلماعي
ُّ
امل�شرتك.
وطالب د .الز ّياين ،الوكالة الدولية بالتح ّرك ال�سريع ملعاجلة الو�ضع وحماية
البيئة الطبيعية من �أ َّية �أ�ضرار حُمتملة ،م�شري ًا �إىل �أن م�س�ؤولية �سالمة املن�ش�آت
النووية تقع على عاتق جمهورية �إيران الإ�س�ل�امية ،وم�شدِّ د ًا على �ضرورة التزام
طهران باملعايري الدولية للأمن وال�سالمة يف املن�ش�آت النووية.
وكان ��ت اللج ��ان الوطني ��ة
للط ��وارىء يف جمل� ��س
التع ��اون اخلليج ��ي،
قد عقدت اجتماع ًا

طارئ ًا على خلفية تع ُّر�ض مدينة بو�ش ��هر ،التي حتت�ض ��ن �أقدم املفاعالت
النووية الإيرانية ،لهزَّة �أر�ض ��ية .ودع ��ا د .الز ّياين ،يف الكلمة االفتتاحية
لالجتماع� ،إيران �إىل �ضرورة االلتزام باملعايري الدولية للأمن وال�سالمة
يف من�ش� ��آتها النووية ،واالن�ض ��مام �إىل اتفاقية ال�سالمة النووية ،وانتهاج
مبد�أ ال�ش ��فافية التام ��ة يف برناجمها النووي .وقال �إن امل�س� ��ؤولية امللقاة
عل ��ى عات ��ق اللجان الوطنية للط ��وارئ يف دول املجل� ��س ،يف ظ ّل مثل هذه
الظروف ،م�س�ؤولية ج�سيمة ،الأمر الذي يحتّم على هذه اللجان الإ�سراع
يف تدار� ��س الو�ض ��ع بكاف ��ة احتماالته ،و�إع ��داد خطط العم ��ل اجلماعي
امل�شرتك ،لكيفية مواجهة مثل هذه الأخطار بتعاون وتن�سيق
�شامل ومتكامل.
وق ��ال� :إن طه ��ران مل ُت ْب ��دِ � َّأي جت ��اوب يف
هذا االجتاه ،ومل تتف َّهم طبيعة املخاوف التي
تنتاب املجتمع الدويل من برناجمها النووي.
و�أ�شار �إىل �أن الهزَّة ،قد �أثارت قلق وخماوف
دول اخلليجية من �أ�ضرار قد تلحق باملفاعل
من �ش�أنها �إحداث ت�س ُّرب �إ�شعاعي.
و�أو�ض ��ح �أم�ي�ن ع ��ام املجل� ��س� ،أن دول
التعاون �س ��بق و�أن ن َّبهت �إىل خطورة و�ض ��ع
مفاع ��ل بو�ش ��هر ،وح � َّ�ذرت م ��ن احتم ��ال
الت�س ُّرب الإ�ش ��عاعي وت�أثرياته ال�ضا َّرة على
البيئة الطبيعية يف منطقة اخلليج العربي.
و�أ�ض ��اف �أن الوف ��ود تدار�س ��ت متط َّلب ��ات
تنفيذ اخلط ��ط الوطنية للط ��وارئ يف دول
املجل� ��س ،والتجهي ��زات املتوف ��رة لديه ��ا
ل�ض ��مان احلماي ��ة الالزم ��ة للقاطنني من
و�س ُبل
مواطنني و ُمقيمنيُ ،
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التن�س ��يق والتعاون امل�شرتك بني اجلهات املعن َّية بالطوارئ يف دول املجل�س،
املتخ�ص�ص ��ة
واخلط ��ط الالزمة للتوا�ص ��ل مع املنظمات والوكاالت الدولية
ِّ
يف الطاق ��ة النووية ،كما َّمت االتفاق على تكثيف التوا�ص ��ل وتبادل املعلومات
والتن�سيق امل�شرتك بني اللجان الوطنية للطوارئ يف دول املجل�س.

مثل ه ��ذه الأخط ��ار ،وحماولة �إيجاد بدائ ��ل ال�س ��تمرارية الأعمال يف تلك
امل�ؤ�س�سات احليوية والهامة.
و�أكد احلو�سني يف ال�سياق ذاته �أنه «على الرغم من �أن الربنامج
الن���ووي ال�س���لمي الإمارات���ي يتبع �أعلى درج���ات الأمن وال�س�ل�امة،
و�أف�ض���ل املعاي�ي�ر العاملية يف ت�أمني و�س�ل�امة املن�ش���اة� ،إ ّال �أن الهيئة
الوطني���ة لإدارة الط���وارئ والأزمات والكوارث تخط���ط وتعمل على
�أ�سا�س �أ�س���و�أ احلاالت� ،سواء كان م�ص���در اخلطر من داخل الدولة
م�شدد ًا على �أن «الهيئة» تعمل ب�شكل م�ستمر على الت�أكّد
�أو خارجهاِّ ،
من �أن الإجراءات والت�أمينات املو�ض���وعة ،قادرة على �سالمة الدولة
والبيئة املحيطة.

التعر�ض
الإم��ارات :خط��ط وطنية للمواجه��ة ...واحتم��االت
ّ
«�ضعيفة جدّ اً»
يف �أبوظبي ،ك�شفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،
عن �أنها و�ض ��عت خطط ًا و�إجراءات وطنية خا�ص ��ة ،للتعامل مع �أ َّية خماطر
حُمتملة ،قد تنجم عن املفاعل النووي الإيراين ،ف�ض�ل ً�ا عن �س ��يناريوهات
يتم تنفيذها من خالل متارين وطنية م�شرتكة ،مب�شاركة اجلهات
ُم�س ��بقة ّ
املعن َّية وم�ؤ�س�س ��ات الدولة ،الع�س ��كرية واملدنية واخلا�صة ،للت�صدّي لكل ما خرباء :خطر ُم�ستق َبلي يهدِّ د منطقة ال�شرق الأو�سط
و�إ�ض ��افة �إىل ما �أورده الباحث خالد الرتكي ،يف كتابه «مفاعل بو�ش ��هر
من �ش� ��أنه الإ�ض ��رار باملجتمع والبيئة .و�أ َّكدت �أن الإمارات العربية املتحدة
النووي… الكابو�س الإ�ش ��عاعي على �ش ��فري زلزال» ،وح ّذر فيه من كارثة،
بعيدة عن الت�أثري املبا�شر للمفاعل النووي الإيراين.
ً
متط ِّرقا �إىل �ض ��عف بنية املفاعل ،الذي و�ص ��فه بـ «الهجني» ،اعترب
و�أ�شار د .جمال احلو�سني ،مدير �إدارة التكنولوجيا واالت�صاالت
عدد م ��ن اخل�ب�راء اال�س�ت�راتيجيني والأكادميي�ي�ن� ،أن
املتحدث الر�س ��مي با�س ��م «الهيئ ��ة»� ،إىل �أن املفاعل يقع
خطر ًا حمدق ًا قد يهدِّ د دول اخلليج العربية ومنطقة
على م�س ��افة تقدّر بنحو�س ��تمئة كيلوم�ت�ر تقريب ًا من
ال�شرق الأو�س ��ط ،ب�شكل عام ،يف امل�ستقبل ،خا�صة
مدينة �أبوظبي .م�ض ��يف ًا ،نق ًال عن حتليل اخلرباء
يف ظ ّل تكرار حدوث الزالزل التي ت�ضرب الأرا�ضي
يف ه ��ذا املج ��ال� ،أن «احتم ��ال تع ّر� ��ض الدولة لأي
التعاون
دول
الإيرانية مع وجود مفاعالت نووية ن�ش ��طة ،وهذا
ت�أثري مبا�ش ��ر �ض ��عيف ج ��د ًا� ،إ ّال �أننا ن�ؤ ِّكد �أي�ض� � ًا
م ��ا يزيد من خماطر الزالزل التي قد حتدث ،وما
�أن � َّأي ت�س� � ُّرب �إ�ش ��عاعي من املفاعل ،حتم ًا �ستكون
تدعو الوكالة
قد ينتج من ت�س� � ّربات نووية ،قد ت�ؤثر على مناطق
ل ��ه تداعيات �س ��لبية عل ��ى النظ ��ام الآيكولوجي يف
الدولية للطاقة
يف دول اخلليج العربي.
اخلليج العربي والبيئة البحرية ب�شكل خا�ص ،وقد
ونقلت و�س ��ائل �إعالم �سعودية ،عن عميد كلية
ت�ص ��ل الت�أثريات غري املبا�شرة �إىل �سواحل الدولة
الذرية لمعاينة
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية يف جامعة امللك �سعود،
و�أجوائها بن�سب متفاوتة».
المفاعل
و�أو�ضح �أن «الهيئة» ،بالتعاون والتن�سيق الل�صيق
د� .ص ��الح اخلث�ل�ان ،قول ��ه� :إن وج ��ود مفاعالت
نووي ��ة يف منطق ��ة مع َّر�ض ��ة للزالزل ي�ش� � َّكل خطراً
املخت�ص�ي�ن وال�ش ��ركاء ،من جهات حكومية و�شبه
مع
َّ
حكومي ��ة وخا�ص ��ة ،و�ض ��عت جمموع ��ة م ��ن اخلط ��ط
ي�ض ��ع �إيران حتت دائ ��رة اللوم ،لأن وج ��ود مثل هذه
والإج ��راءات اخلا�ص ��ة للتعام ��ل م ��ع مث ��ل ه ��ذه احل ��االت
املفاعالت يف �أماكن ن�ش ��اط زلزايل ُيع ّد م�صدر قلق كبري
يتم و�ض ��ع �س ��يناريوهات ُم�س ��بقة يجري تنفيذها يف التمارين لدول اخلليج ،مع التهديد املبا�ش ��ر املتمثل يف احتمالية الت�س� � ُّربات النووية
واملخاطر .كما ّ
الوطنية امل�ش�ت�ركة ،مب�ش ��اركة اجلهات املعن َّية وم�ؤ�س�س ��ات الدولة الع�س ��كرية الت ��ي قد حت ��دث من مفاعالته ��ا النووية فيم ��ا لو حدث زل ��زال قريب من
واملدنية واخلا�صة.
�أماك ��ن وجود هذه املفاعالت ،وع ّد الكوارث الزلزالية التي قد حت�ص ��ل يف
و�أ�ش ��ار �إىل �أن العمل جا ٍر على ت�أم�ي�ن البنية التحتية احليوية وجاهزية �إيران �س ��تكون لها �آثار خطرية على امل�س ��توى البيئي يف كل مناطق ال�ش ��رق
امل�ؤ�س�س ��ات املعنية به ��ذه البنية ،مثل حمط ��ات املياه والكهرباء واملن�ش� ��آت الأو�س ��ط ،وق ��ال :يجب عل ��ى �إيران �أن تتع ��اون مع الوكال ��ة الدولية للطاقة
البرتولي ��ة ،للتعامل مع مثل هذه احلاالت وتوف�ي�ر الأمن واحلماية والوقاية الذرية يف ما يتعلق بربناجمها النووي ،لو�ضع �ضوابط �أمن حمدَّدة ل�ضمان
يتم مع �سالمة من�ش�آتها النووية ،وجتنيب املنطقة �أ َّية �أ�ضرار حُمتملة على املنطقة
يف امل�ؤ�س�س ��ات املعن َّي ��ة ب�ش ��كل دوري واعتي ��ادي ،كم ��ا �أن التن�س ��يق ّ
امل�ؤ�س�س ��ات املعنية لدرا�س ��ة م ��دى الت�أثري ،وم ��ا يمُ كن �أن تتع َّر� ��ض له تلك و�ش ��عوبها .و�أ�ض ��اف اخلثالن :من املفرت�ض �أن تتح َّرك دول اخلليج لو�ضع
امل�ؤ�س�س ��ات م ��ن عطل �أو توقف للأن�ش ��طة احليوية فيها ،م ��ن ج ّراء حدوث ح َّد لتجاوزات �إيران يف هذا ال�ش�أن ،و�أن تتن َّبه ملا قد يحدث من مفاعالتها
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النووية ،خ�صو�ص ًا لأنها تنذر بكوارث طبيعية وتهدِّ د �أمن اخلليج ،فامل�سالة
ال تعني �إيران وح�سب ،فاخلطر النووي يهدِّ د املنطقة.
من جانبهما ،ا�ستبعد د� .صنهات العتيبي� ،أ�ستاذ الإدارة اال�سرتاتيجية
يف ق�س ��م ال�سيا�س ��ة يف جامعة امللك �س ��عود ،واخلبري ال�سيا�س ��ي د .يو�سف
ال�ص ��غري ،احتمالي ��ة �أن تك ��ون الزالزل ارت ��داد ًا لتفجريات نووي ��ة تجُ ريها
�إي ��ران� ،أو �أ ّي ��ة دولة �أخرى ،يف باطن الأر�ض ،وق ��ال العتيبي :ال توجد حتى
الآن �أ َّي ��ة معلوم ��ات ت�ؤك ��د ه ��ذا االحتمال� .إال �أن ��ه ع ّد الأم ��ر مقلق ًا ملنطقة
اخلليج ،و�سي�ستمر القلق مع ا�ستمرار الزالزل التي ت�ضرب �إيران .و�أ�ضاف
�أن منطقة اخلليج �س ��تعاين لعقود من �آثار مفاعالت �إيران النووية ،فيما لو
حدث � ّأي خط�أ �أو من زالزلها ومن قالقلها ال�سيا�سية.
�شكوك يف قدرة �إيران على احتواء الكارثة �إذا ما ح�صلت
ويتخ� � َّوف م�س� ��ؤولون وخرباء من حدوث كارثة بيئية و�س ��ط �ش ��كوك يف

قدرة �إيران على احتواء �أية كارثة نووية قد ي�س َّببها هذا املفاعل ،الذي يقع
يف منطق ��ة تتع َّر� ��ض لزالزل وهزّات بني احلني والآخر� ،إذ �أن من �ش� ��أن � ّأي
ت�س� � ُّرب �أن يل ِّوث مياه البحر بالإ�ش ��عاعات ،وي�ؤثر عل ��ى عملية حتلية مياهه
الت ��ي تعتم ��د عليه ��ا دول املجل�س لتوفري املي ��اه العذبة ،كما �س ��تت�أثر الرثوة
ال�سمكية ،و�سيتعينَّ �إخالء ال�سكان �إىل املناطق اخلالية من الإ�شعاعات.
ويك ُم ��ن خط ��ر املفاعل النووي الإي ��راين يف موقعه اجلغرايف ،بالن�س ��بة
ل ��دول جمل� ��س التعاون اخلليج ��ي� ،إذ �إن ��ه ُي َع� � ّد الأقرب �إىل عوا�ص ��م دول
خليجية مثل الريا�ض والكويت وم�س ��قط والدوحة ،مقارنة ب ُبعده عن العا�صمة
طهران ،التي تقع على م�س ��افة  1300كلم �ش ��مال املفاعل ،يف حني �أن هذا
املفاعل يقع على ُب ْعد  200كلم فقط ،مقابل مدينة اخلفجي ال�سعودية على
ال�س ��احل الغربي م ��ن اخلليج ،وعلى ُب ْعد  250كلم من العا�ص ��مة الكويتية،
كما يبع ��د نحو  300كلم عن البحرين وقط ��ر والدمام واخلرب والظهران،
و 600كلم عن �أبوظبي ودبي ومدن دولة الإمارات.
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ّ
السيء
الحظ
أسبابه جغرافية ومناخية و ..القليل من
ّ

إعــصــار «أوكالهـــومـــــا» أقـــــــــوى
مــــرة
من قنبـلــة هيروشــــيما بـــ 600
ّ
ُتعت�بر الك��وارث الناجمة عن العوامل الطبيعية ،من زالزل وبراكني و�أعا�ص�ير وفيا�ضانات وجفاف وغريها ،من �أكرث التحدّ يات التي واجهت
وال�شع��وب ،نظر ًا لطبيعة هذه الكوارث التي ال مُيكن ّ
و ُتواج��ه الدّ ول ّ
توقع �أحجامها وتوقيتها الدّ قيق ،والتي تقف �أكرب الدول �شبه عاجزة
�أمام ما مُيكن �أن ت�س ّببه من دمار وخ�سائر ب�شر ّية ومالية ،بالإ�ضافة �إىل �أنّ ُ�سبل الوقاية منها ،واعتماد �أحدث ال ّتقن ّيات وال ّتدابري للحدّ من
حجم اخل�سائر النّاجمة عنها ،ال ُتعطي مفعولها املُ َ
نتظر مع بلوغ بع�ض هذه الكوارث مراحلها الق�صوىّ .
ولعل �أقرب مثال على هذه احلاالت،
الزل��زال ال��ذي �ض��رب الدولة الأوىل يف تطوي��ر ال ّتقن ّيات يف العامل واعتماده��ا يف �إدارة الكوارث ّ
والطوارىء والأزم��ات ،وهي اليابان ،التي
فاج�أه��ا زل��زال مد ّم��ر يف  11مار�س من العام  ،2011بلغت ق ّوته  8.9درجات على مقيا���س ريخرت� ،أعقبته موجات ت�سونامي عاتية ،ونتج عنه
انفجار ّ
حمطة نووية وتدمري مئات املباين ومقتل الآالف.
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ومهما بلغ م�ستوى التدابري لتج ّنب �آثار كارثة طبيعية ،ف�إنّ ذلك ُي�صبح
�أقل جدوى مع الغ�ض ��ب الأق�صى للطبيعة ،كزلزال يتجاوز الدرجات الت�سع
عل ��ى مقيا� ��س ريخرت ،مثل الذي �أ�ص ��اب ت�ش ��يلي الع ��ام  ،1960وهو �أقوى
زلزال على ال ّنطاق العاملي ،حيث بلغت ق ّوته  9.5على مقيا�س ريخرت ،وقد
�أزال عن الأر�ض قرى بكاملها ،وقتل �آالف الب�ش ��ر� .أو كفيا�ضانات مثل تلك
التي �أ�ص ��ابت جزيرة هاييتي الواقعة يف البحر الكاريبي ،يف العام ،2004
والتي تُ�ص� � ّنف الأ�سو�أ يف العامل ،حيث ت�س ّبب ت�ساقط الأمطار الغزيرة ملدّة
�أ�سبوعني ،يف ارتفاع من�سوب مياه الأنهار يف جنوب �شرقي البالد ،على طول
احل ��دود مع جمهورية الدومينيكان ،و ُقتل ج ّراء هذه الفي�ض ��انات �أكرث من
� 2500ش ��خ�ص� .أو ك�أعا�صري مثل ذلك الذي �ض ��رب ال�شواطىء ّ
ال�شرقية
لأمريكا ّ
ال�ش ��مالية يف �س ��بتمرب من العام  ،1999حيث جتاوز حجمه مئات
ال�س ��اعة ،وجنمت
الكيلوم�ت�رات املك ّعبة ،وبلغت �س ��رعته  250كيلومرت ًا يف ّ
عن ��ه هج ��رة ثالث ��ة ماليني ف ��رد من �س� � ّكان تل ��ك املناط ��ق ،الذي ��ن ف ّروا
ال�سيارات بلغ طوله نحو  320كيلومرت ًا ،بالإ�ضافة
مذعورين يف طابور من ّ
�إىل تهدي ��ده قاعدة "كيب كندي" لإطالق �ص ��واريخ الف�ض ��اء ،وت�س� � ّببه يف
مقتل �أكرث من خم�سني �شخ�ص ًا وجرح املئات.
و�أمام هذه الكوارث الطبيعية املُد ّمرة على خمتلف الأ�ص ��عدة الب�ش ��رية
واملالية واالقت�ص ��ادية واالجتماعية ،ف�إنّ العربة تكمن يف قدرة الدولة التي
تتع ّر� ��ض لهذا ال ّنوع من الكوارث ،على �إدارة الأزمة ،والتّعامل مع مثل هذه
احلاالت ّ
الطارئة ،قبل وخالل وبعد حدوثها.
التط ّرق �إىل الكوارث الطبيعية الكبرية ،ا�ستح�ضر ْته كارثة جديدة ع�صفت
بالوالي ��ات املتحدة الأمريكية يف الع�ش ��رين من �ش ��هر مايو املا�ض ��ي ،حيث
�ض ��رب �إع�ص ��ار ُمد ّمر مدينة �أوكالهوما جنوبي البالد ،نا�ش ��ر ًا اخلراب
يف �ض ��احيتها بع ��د اجتياحه مدينة مور ب�س ��رعة بلغ ��ت  320كيلومرت ًا يف
ال�ساعة .ويف وقت قدّرت الأر�صاد اجلوية ب�شكل ر�سمي ،ق ّوة هذا الإع�صار
ّ
بـ «�آي .يف ـ  »4على درجة قوة الأعا�صري� ،أي ما يعادل �سرعة ما بني 260
و 320كيلوم�ت�ر ًا يف ال�س ��اعة� ،أ ّكد فريق من اخلرباء يف هذه الأر�ص ��اد �أنّ
ق ّوة �إع�ص ��ار �أوكالهوما فاقت ق ّوة القنبل ��ة الذر ّية التي ُ�ألقيت على مدينة
هريو�شيما اليابانية� ،أواخر احلرب العاملية الثانية يف العام � ،1945إذ �إنّ
ال ّريح ّ
ال�س ��رعات ،وبلغت �أكرب ن�سبة خطورة ،يف �أمر بدا غري
تخطت �أعلى ّ
م�ألوف ونادر احلدوث� ،أدّى �إىل مقتل وجرح الع�شرات.
وا�س ��تخدم ه�ؤالء اخلرباء يف الأر�ص ��اد اجلوية ،القيا�س ��ات ،يف الوقت
احلقيق ��ي للإع�ص ��ار ،لتحديد ق ّوته ،فاحت�س ��بوا الطاقة املُنبعث ��ة �أثناء وجوده
ال ��ذي ا�س ��تم ّر زه ��اء  40دقيقة ،و ّمت قيا�س ��ها يف الهواء ،ثم زي ��ادة حجم هذا

وصلت سرعته
حتــى  320كلـم
في الســــاعة
واستـمر زهاء
ّ
 40دقيقـة
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ليتو�ص ��لوا �إىل �أنّ ق ّوة الإع�ص ��ار بلغت من � 8إىل  600م ّرة
الإع�ص ��ار ومدّتهّ ،
�أق ��وى من قنبلة هريو�ش ��يما ،بحيث �إنّ جمموعة من العوامل من بينها �س ��رعة
الري ��اح ورطوبة اجل ��و ودرجة احل ��رارة والتوقيت� ،أجتمعت لك ��ي يحدث ذلك
خمت�ص يف الأر�صاد
الإع�ص ��ار مفرط الق ّوة .وقال هارولد بروك�س ،وهو باحث
ّ
اجلوية لدى املخترب الوطني الأمريكي للعوا�ص ��ف ال�ش ��ديدة� ،إنّ املدّة الطويلة
التي ت�س ��تغرقها الأعا�ص�ي�ر �أمر عادي ،لكن ما هو غري م�ألوف  -ب�شكل كبري -
�أن تكون تلك الأعا�ص�ي�ر عنيفة مثل هذا الإع�صار الأخري ،الذي د ّمر كل �شيء
كان يواجهه يف طريقه ،لدرجة �أ ّنه كان يقتلع البنايات.
وق ��ال رو�س �ش ��وماخر� ،أ�س ��تاذ علم الأر�ص ��اد اجلوي ��ة يف جامعة والية
كول ��ورادو الأمريكي ��ة ،ال ��ذي �ش ��ارك يف قيا�س درج ��ة الطاق ��ة والرطوبة
و�س ��رعة الرياح يف �أوكالهوما" :يب ��دو �أنّ الأمور كلها كانت م�ؤاتية حلدوث
ه ��ذا الإع�ص ��ار املد ّم ��ر" .وجاءت ه ��ذه التّاكي ��دات بالتزامن م ��ع �إطالق
"الإدارة الوطني ��ة للمالحة الف�ض ��ائية والف�ض ��اء /نا�س ��ا «( National
 »)Aeronautics and Space Administrationالأمريكي ��ة،
جمموعة �صور خا�صة للإع�صار العنيف من الف�ضاء.
�إذ ًا ،ال ّري ��ح والرطوب ��ة والأمط ��ار ،جمتمعة مع بع�ض ��ها البع� ��ض يف توقيت
ا�س ��تثنائي� ،ش ّكلت �أ�ضخم �إع�صار مد ّمر ،امت ّد م�ساره لأكرث من  27كيلومرت ًا،
وبلغ مداه كيلومرتين يف بع�ض ال ّنقاط .وو�ص ��ف بع�ض خرباء الأر�ص ��اد اجلوية
هذا الإع�صار ب�أ ّنه مزيج من الأ�سباب اجلغرافية واملناخية ،والكثري من احلظ
ال�س� � ّيئ ،حيث �إنّ �أقل من  1%من �أعا�ص�ي�ر الواليات املتحدة الأمريكية عنيفة
به ��ذه الدرج ��ة ،ومثل هذا ال ّن ��وع من الأعا�ص�ي�ر ،يحدث مبقدار م� � ّرة واحدة
خالل ع�ش ��ر �سنوات ،وغالب ًا ما جتتاح الزوابع �س ��هول �أوكالهوما ،لك ّنها نادر ًا
ما ت�صل �إىل املناطق الآهلة بال�سكان ،مثلما حدث مع هذا الإع�صار الذي ُيع ّد
الثالث من نوعه الذي ي�ض ��رب �ض ��احية مور من مدين ��ة �أوكالهوما خالل 14
عام� � ًا .فقد كان �آخر �إع�ص ��ار عنيف د ّمر مدينة مور جزئ ّي ًا ،قد وقع يف �ش ��هر
مايو من العام  ،1999وخ ّلف  41قتي ًال ،و�أحلق الأ�ض ��رار ّ
ال�شديدة �أو التّدمري
الك ّلي بثمانية �آالف منزل ،وخ�سائر مالية ُقدّرت مبليار ون�صف املليار دوالر.
م ��ن املفيد هنا ت�س ��ليط ّ
ال�ض ��وء عل ��ى �إدارة مث ��ل هذه الك ��وارث ،وطريقة
التّعام ��ل معه ��ا .ف�أوكالهوما تتع ّر� ��ض بعد  14عام ًا لإع�ص ��ار مد ّمر ُي�ص ��يب
ال ّب�شر واحلجر ،وهذه الفرتة الزّمنية كافية لال�ستفادة من التّقنيات املتط ّورة،
والتّجارب مع الأعا�صري التي تتو�أمات تاريخ ّي ًا مع الواليات املتحدة الأمريكية،
التي ت�ش ��هد حدوث نحو � 750إع�صار ًا �س ��نو ّي ًا ،خا�صة يف و�سطها ،ف�شهر مايو
 بالتّحديد ُ -يعترب �شهر الأعا�صري يف تلك املنطقة.يف العام � ،1999أنقذ الإنذار املب ِّكر العديد من الأرواح ،حيث �أ�ص ��درت
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ال�س ��لطات املحل ّية حتذي ��رات ،يف وقت مب ّكر ج ّد ًا ،من و�ص ��ول الإع�ص ��ار،
وتو ّقفت و�س ��ائل الإعالم املرئ ّية وامل�سموعة عن بث براجمها املعتادة ملتابعة
تط ّور َ�س�ي�ر الإع�ص ��ار وق ّوته ،عرب ال ّرادارات وطائرات الهليكوبرت ،و�ش ��مل
الأم ��ر تغطية �إذاعية يف ّ
حمط ��ات املرتو ،الأمر الذي ح� � ّذر ال ّنا�س ،وخ ّفف
الكثري من اخل�سائر الب�شر ّية.
ولكن ،كيف ّمتت �إدارة كارثة �إع�ص ��ار �أوكالهوما يف هذا العام ،بعد مرور
 14عام ًا على كارثة مماثلة؟
لقد َح َ�صد �إع�صار �أوكالهوما املد ّمر  24قتي ًال على الأقل ،بينهم ت�سعة
�أطفال مل يتجاوزوا االثني ع�شر عام ًا من �أعمارهم ،من �أ�صل � 55ألف ًا هو
ال�س ��كان ،فيما �أُ�صيب نحو � 230شخ�ص� � ًا بجراح خمتلفة .بالإ�ضافة
عدد ّ
�إىل ذل ��ك ،ت�س� � ّبب يف تدمري و�إحلاق �أ�ض ��رار كبرية يف �أك�ث�ر من � 12ألف
ال�س ��يارات ،وت�ض� � ّرر � 33ألف �ش ��خ�ص ،ووقوع
منزل ومدر�س ��تني ،ومئات ّ
خا�صة على �شركات التّامني،
خ�س ��ائر مادية �ضخمة ُقدّرت مبلياري دوالرّ ،

وانقطاع املياه والكهرباء عن � 23ألف مبنى.
وقد مت َّكن املتابعون ،يف هذا الإطار ،من ت�سجيل بع�ض ال ّنقاط الإيجاب ّية
املتع ّلقة ب�إدارة هذه الكارثة ،ومنها:
�أعلن الرئي�س الأمريكي ،باراك �أوباما ،فور وقوع الإع�صار ،والية �أوكالهوما
«منطق ��ة منكوبة» ،و�أمر بتخ�ص ��ي�ص معون ��ات فدرالية من �أجل �إغاثة �س ��كان
الوالي ��ة ،ودعم جهود التعايف التي تبذلها �س ��لطات الوالية وال�س ��لطات املح ّلية.
و�ش ��ملت املعونة حّ
االتادية ِم َنح ًا للإ�سكان امل�ؤقت ،و�إ�صالحات املباين وخ�سائر
املمتلكات غري امل�ش ��مولة بالت�أمني .وقال البيت الأبي�ض �إنّ الأفراد وال�ش ��ركات
مي�س ��رة،
التجارية ميكنهم التقدّم ٍ
بطلب للح�ص ��ول على ِم َنح حّاتادية وقرو�ض َّ
مل�س ��اعدتهم يف التّعايف من هذه الكارثة .وات�صل �أوباما بحاكمة الوالية لت�سريع
ال�سريعة.
امل�ساعدة الفدرالية ،كما ُم ِن َحت الواليات املجاورة �أي�ض ًا م�ساعدتها ّ
�أبدى امل�س�ؤولون ثقة متزايدة بتحديد م�صري جميع من �أ�صابتهم الكارثة.
ُ�س � ّ�جلت ا�س ��تجابة هائلة لهذه الكارثة على �أر�ض الواقع ،من حيث ّ
التدخل
ال�س ��ريع م ��ن قبل ال�س ��لطات الفدرالية و�س ��لطات الدول ��ة .و�أ ّول ّ
تدخل لتقدمي
ّ
ً
ً
ً
ّ
امل�س ��اعدة كان – طبع� �ا  -جه ��دا جماع ّيا من قبل ال�س ��لطات املحلية و�س ��كان
املدينة ،الذين هرعوا �إىل �أماكن الدمار للبحث عن الناجني.
ن�ش ��طت فرق الإنقاذ بال ّبحث ع ��ن ال ّناجني حتت ركام املباين ّ
املحطمة،
خا�ص ��ة يف وج ��ود ع�ش ��رات الأطفال حتت ُركام مدر�س ��ة ابتدائ ّي ��ة مد ّمرة.
ّ
ّ
وعم ��ل رج ��ال الإنقاذ ب ��كل جهودهم ،يف �س ��باق مع الوقت ،وا�ص ��لني الليل
مت َملني� ،أو انت�ش ��ال اجلث ��ث من حتت
بال ّنه ��ار ،للعث ��ور عل ��ى ناج�ي�ن حُ ْ
الأنقا�ض ،وا�س� �تُعملت لهذه الغاية الكالب املدّربة ،و ّمت انت�ش ��ال نحو
ناج ،كانوا حتت ُركام املباين .و ّمت ال ّعثور على جميع من �أُبلغ عن
مئة ٍ
حصــــد أكثـــر
فقدانهم يف الإع�ص ��ار .وواجهت عمل ّيات الإنقاذ م�ص ��اعب ،ب�سبب
جبال الأنقا�ض املرتاكمة وخطوط الكهرباء املت�س ��اقطة ،بالإ�ض ��افة
من  250بين قتيل
�إىل تدهور الأحوال اجلو ّية ،وتوا�صل �سقوط املطر يف املنطقة ،الذي
ودمــــر
ومصـــــاب
�ساهم يف �إبطاء عملية الإنقاذ.
َّ
ُ
ُ
ّمت �إخالء �س ��ريع للمركز ال�ص � ّ�حي يف املدينة ،ونقل جميع املر�ض ��ى
 12ألـــف مـنـــزل
�إىل م�ست�شفيات �أخرىُ .و�ضع احلر�س الوطني يف حال ا�ستنفار.
ومئات الس ّيارات
خا�ص ��ة يف الكنائ�س،
�أُقيمت مالجئ طوارئ يف مدينة �أوكالهوماّ ،
و ُك ّثفت الدّعوات للت ّربع عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي.
وقت �س ��بق الإع�ص ��ار ،عن حالة ّ
الط ��وارئ يف الوالية،
ّمت الإع�ل�ان يف ٍ
و�ص ��درت حتذيرات من و�صول الإع�ص ��ار �إىل واليات جنوبية �أخرى .ويف و�سط
مدينة �أوكالهوما انطلقت �ص� � ّفارات التّحذير من الأعا�ص�ي�ر ثالث م ّرات على
الأقل ،كما ّمت �إغالق الطريق ال�س ��ريع « ،»35الوا�ص ��ل بني ال�شمال واجلنوب،
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�أمام جميع العربات ،با�س ��تثناء عربات الطوارئ ،علم ًا �أنّ �س ��تّ ع�ش ��رة دقيقة
فقط ،هي التي ف�صلت �إنذار ال�سلطات عن و�صول الإع�صار.
وباملقاب ��ل� ،أمكن ت�س ��جيل بع�ض ال ّثغ ��رات املتع ّلقة باال�س ��تعدادات ملثل هذا
ال ّنوع من الكوارث ،حيث:
مل تكن معظم املنازل مبن ّية على �أ�س ��ا�س �إمكان ّية تع ّر�ض ��ها لهكذا �إع�صار.
فالإع�ص ��ار قويّ وغري عادي� ،إنمّ ا املنازل كانت جمهّزة ب�أنظمة كفيلة ب�إطالق
�ص� � ّفارات �إنذار كل خم�س ع�ش ��رة �أو ع�ش ��رين دقيقة قبل وقوع الإع�صار .ولوال
ه ��ذه الأجهزة ل ُفقدت �أرواح �أخرى .و�أكرث ح ��االت الوفاة يف مثل هذه الكوارث
حت ��دث بني �س ��كان املنازل املتنقلة .وب�س ��بب �ص�ل�ابة الأر� ��ض يف املنطقة ،ف�إنّ
القلي ��ل م ��ن املنازل م ��ز ّودة بطوابق �س ��فلية �أو مالجئ وقائية من الأعا�ص�ي�ر،
ي�ستطيع ال�سكان االختباء فيها.
لوح ��ظ ع ��دم وجود الوع ��ي واملعلوم ��ات عند ن�س ��بة من ال�س ��كان ،جلهة
ال�س ��ليم عند وقوع مث ��ل هذه الك ��وارث ،حيث ُ�س � ّ�جل مقتل �أربعة
الت�ص� � ّرف ّ
�أ�ش ��خا�ص م ��ن عائلة واحدة ،جل�أوا اىل غرفة تربي ��د ،يف حني �أنّ من لديهم
�إر�ش ��ادات الوقاية� ،أُنق ��ذت �أرواحهم ،ومثال على ذلك ،م ��ا روته واحدة من
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�سكان املدينة لقناة متلفزة ،ب�أ ّنها عندما �شاهدت الإع�صار يقرتب ،اختب�أت
يف حو�ض ح ّمامها مع كلبهاّ ،
وغطت نف�سها بو�سادات حلمايتها من الأنقا�ض.
اخلال�ص ��ة من ذلك ك ّل ��ه ،هي �أنّ ق ّوة الطبيعة يمُ كنه ��ا �أن تتغ ّلب على �أيّ
�ش ��يء يمُ كن للإن�سان فعله .وعلى ال ّرغم من املحاوالت التي يقوم بها خرباء
الأر�ص ��اد اجلوي ��ة ،بالتّعاون م ��ع املحط ��ات التلفزيونية والإذاعي ��ة ،لتحذير
النا� ��س من مثل هذه الأعا�ص�ي�ر واال�س ��تعداد ملواجهته ��ا� ،إ ّال �أنّ تلك اجلهود
عاد ًة ما تكون غري كافية ،نظر ًا للق ّوة املفرطة للأعا�ص�ي�ر .ولكن ،م�س� ��ؤولية
الدول عن �س�ل�امة �ش ��عوبها ،تفر�ض عليها اال�س ��تعدادات ال ُق�صوى ملواجهة
هذه الكوارث ،والتي تبد�أ من:
ا�ستخدام ك ّل التّقنيات احلديثة ،ال�ست�شعار وقوع وحجم الكارثة.
�أخذ كل تدابري الإبالغ والتّحذير من وقوع الكارثة ،وو�ضع حماية
الأرواح يف الأولو ّيات.
خا�صة املدار�س ،حلماية
ا ّتخاذ كل تدابري الوقاية يف املنازل وامل� ّؤ�س�س ��اتّ ،
الأرواح ،ب ��د ًءا م ��ن تطبيق موا�ص ��فات عالية اجل ��ودة ملنع تدمريها ،والت�ش� �دّد
يف تطبي ��ق ذل ��ك عند ت�ش ��ييدها ،وتزويد هذه املن ��ازل وامل� ّؤ�س�س ��ات باملالجىء

املخ�ص�صة للأعا�صري� ،أو لبع�ض الكوارث الطبيع ّية الأخرى.
ّ
اعتم ��اد كل الو�س ��ائل الت ��ي ُت�س ��اهم يف ن�ش ��ر الوعي جت ��اه ه ��ذا ال ّنوع من
الكوارث ،و�إ�ص ��دار و�س ��ائل و�أدوات �إعالمية – �إعالنية – توجيهية ،عن كيف ّية
ال�سليم حلماية الأرواح ،وتكثيف التّدريبات ب�ش�أ ّنها بني ال�سكان عرب
الت�ص� � ّرف ّ
م� ّؤ�س�سات اجتماعية �أو ر�سم ّية ،و�إلزام املدار�س والط ّالب بتدريبات ُم�شابهة.
جتهي ��ز فريق عمل �إنقاذيُ ،يدي ��ر الأزمة التي حُتدثها ه ��ذه الكوارث على
ال�صحية والإغاث ّية منها.
جميع الأ�صعدة ،ال�س ّيما ّ
تر�س ��يخ مبد�أ التّن�س ��يق ال ّرفيع بني خمتلف اجلهات احلكوم ّية التي
�س ��تتابع معاجلة الكارثة ،حيث �إنّ ذلك �س� � ُيخفّف من حجم اخل�س ��ائر
الب�شر ّية واملاد ّية.
اعتم ��اد �أعل ��ى درجات التنظي ��م ،وا�س ��تخدام الو�س ��ائل والتقن ّيات
خا�ص ��ة حت ��ت ال ّركام ،يف
املتع� � ّددة يف ح ��االت التّفتي�ش عن مفقودينّ ،
حاالت تد ّمر املباين ،و�إ�شراك �أكرب عدد من املتط ّوعني املُد ّربني ُم�سبق ًا
على عمل ّيات الإنقاذ.
�إنّ حدوث �أعا�ص�ي�ر ،مثل ذلك الأخري الذي �أ�ص ��اب مدينة �أوكالهوما،
�أو الذي �ض ��رب جنوبي الواليات املتحدة يف �ش ��هر ماي ��و من العام ،2011
و�أدّى �إىل �س ��قوط  324قتي ًال ،يف �أ�س ��و�أ ح�ص ��يلة للخ�س ��ائر الب�ش ��رية منذ
ثمانني عام ًا ،وت�س� � ّبب ب�أ�ض ��رار ماد ّية ك ّلفت �ش ��ركات الت�أمني بني مليارين
وخم�س ��ة ملي ��ارات دوالر ،وحت ّول ��ت مناطق ب�أكمله ��ا ب�س ��ببه� ،إىل دمار� .أو
ذلك الإع�ص ��ار الذي �ض ��رب دو ًال يف �أم�ي�ركا اجلنوبي ��ة يف العام ،2005
وعرف با�سم �إع�صار «�ستان» وقتل نحو � 1500شخ�ص ،وت�س ّبب ب�أ�ضرار
ُ
ماد ّي ��ة فادحة يف املك�س ��يك وغواتيماال وغريهم ��ا� .أو قبله يف العام ذاته
�إع�ص ��ار «كاترينا» ،الذي ُيعترب الأكرث �إ�ض ��رار ًا بني الأعا�صري جميعها،
ال�س ��واحل الأمريكية قبل �إع�صار «�س ��اندي» ،والذي يحتل
التي �ض ��ربت ّ
املركز اخلام�س بني �أقوى الأعا�ص�ي�ر التي �ضربت الواليات املتحدة عرب
تاريخها� ،إذ ت�س� � ّبب بحدوث في�ض ��انات ،وقتل نحو �ألفي �شخ�ص ،وجنم
عن ��ه ما يزيد ع ��ن الثمانني ملي ��ار دوالر كخ�س ��ائر ماد ّية� .أو الإع�ص ��ار
الذي �ض ��رب جزيرة «هاييتي» وجزر الباهام ��ا يف العام  ،2004والذي
ت�س� � ّبب مبقتل نحو ثالثة �آالف �ش ��خ�ص� ...إنّ حدوث هذه الأعا�صري وما
�س� � ّببته من خ�س ��ائر ب�شر ّية وماد ّية �ض ��خمة ،و�آثار اجتماعية واقت�صادية
تُرهق الدّول ،جلدير بوقفة م�س� ��ؤولية ُق�صوى للتّخفيف من �سلب ّياته .وهذا
ال�ص ��عاب ،وجت ّنب
ي�س ��تدعي ،بالدّرج ��ة الأوىل� ،إدارات قادرة على حتدّي ّ
املزي ��د من اخل�س ��ائر ،من خالل �إدارة الأزمات والك ��وارث ّ
والطوارئ ،كما
ي�ستدعي االهتمام الأق�صى للدّول بهذه الإدارات ،وتزويدها بك ّل ما ُي�ساهم
يف حماية �شعوبها وممتلكاتها.

قطع الكهرباء
والماء عن  23ألف
مبنى ونشر خرابًا
كبيرًا ..والخسائر
ُق ِّدرت بملياري دوالر
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بلغ نسبة ال مثيل لها منذ آالف السنوات

ّ
يتخطى عتبة
التغ ُّير المناخي العالمي
ّ
يدقون ناقوس الخطر
جديدة والخبراء
الفرصة التزال سانحة لتالفي األكثر كارثية..
التحرك فورًا
لكن يجب
ّ
ال ي ََ�سع املرء �إ َّال �أن يقلق على �ضوء التقارير والدرا�سات التي ُت�شري �إىل �أن التغيرُّ املناخي يودي بحياة نحو � 150ألف �شخ�ص �سنو ّي ًا ،و�أن قرابة
التوجه نحو تطوي��ر ال�صناعة ،واحلاجة �إىل
ع�شري��ن يف املئ��ة م��ن الأنواع احلية الربي��ة مهدَّ دة باالنقرا�ض مع حلول الع��ام  .2050ذلك �أن
ُّ
تولي��د الطاق��ة ،يف الأعوام الـ  150املن�صرمة� ،أدَّيا �إىل ا�ستخراج مليارات الأطن��ان من الوقود الأحفوري ،وحرقها .وقد �أطلقت هذه الأنواع
من املوارد الأحفورية غازات حتب�س احلرارة ،مثل ثاين �أوك�سيد الكربون ،مت َّكنت من رفع حرارة الكوكب �إىل  1.2درجة مئوية.
ويتح � َّ�دد م�س ��توى التغيرُّ املناخ ��ي ،باعتباره "� ّأي تغ�ُّي� ررُّ م�ؤثر وطويل
معدل ٍّ
كل من درجات احلرارة
املدى يف ّ
معدل حالة الطق�س" ،على �ضوء َّ
والت�س ��اقط� ،إ�ض ��افة �إىل حالة الرياح .وقد حتدث هذه التغيرُّ ات ب�سبب
العملي ��ات ذات الفعالية املُ�س ��تم َّرة (الديناميكية) للأر�ض ،كالرباكني،
�أو ب�س ��بب قوى خارجية ،كالتغيرُّ يف �ش � َّ�دة الأ�ش ��عة ال�شم�س ��ية �أو �سقوط
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النيازك الكبرية ،و�أي�ض ًا ،ب�سبب ن�شاطات الإن�سان.
وترتف����ع الأ�ص����وات لت����دقَّ ناقو�����س اخلطر املقب����ل ،ب�����أن ما حدث
ويح����دث ،لي�����س ب َه ْول ما قد ي�أتي يف امل�س����تقبل .ذلك �أن التقاع�س عن
التح���� ّرك لكبح �س����رعة عواق����ب التغيرُّ املناخ����يُ ،يفاقِ م عدد الب�ش����ر
املهددين ،ويرفع من ن�سبة الأنواع املع َّر�ضة لالنقرا�ض من ع�شرين يف
َّ

املئة �إىل الثل����ث ،بينما يتوقَّع ُ
اخلرباء ان ت�ؤ ّدي العواقب املالية للتغيرُّ
املناخ����ي �إىل جتاوز �إجمايل الناجت املح ّل����ي يف العامل �أجمع مع حلول
العام  ،2080لكنهم ُي�ضيفون ب�أن الفر�صة الزالت �سانحة لوقف هذه
الكارثة� ،إذا ما َّ
مت التح ّرك على الفور.
وتُلقى بالالئمة ،يف هذا ال�ص����دد ،على دور الن�ش����اط الب�ش����ري يف
ن�س����ب الغازات الدفيئة يف الغالف اجل ّوي ،الذي بات
الت�س���� ُّبب برفع َ
يحب�س املزيد من احلرارة .و ُي�شار بالبنان �إىل التلوث ب�أنواعه الثالثة:
ربي واجل���� ّوي والبحري ،و�إىل قطع �أ�ش����جار الغابات وحرقها ،مما
ال ّ
ي�ؤ ّدي �إىل اختالل يف التوازن البيئي.
تبدالت خطرية ،ورمبا تكون
لقد ت�س���� َّبب التغيرُّ املناخي يف حدوث ّ
دائمة يف احلالة اجليولوجية والبيولوجية لكوكب الأر�ض ،ويف النظم
البيئي����ة .الأمر الذي ح����دا بـ «اللجن����ة الدولية املعن َّية بتغ�ُّي�رُّ املناخ/
���دا و�أكرث قوة على �أن
(� ،»)IPCCإىل الق����ول �إن "هن����اك دليلاً جدي� ً
عاما ،يمُ كن ن�س����بتها
معظم ال�س����خونة املالحظة على مدار �آخر ً 50
�إىل الأن�ش����طة الب�ش����رية" .وقد �أ َّدت هذه التغيرُّ ات �إىل حدوث الكثري
من املخاطر البيئية جتاه �صحة الإن�سان ،مثل :ن�ضوب طبقة الأوزون،
فق����دان التن���� ّوع احليوي ،ال�ض����غوط عل����ى الأنظم����ة املُنتج����ة للغذاء،
وانت�شار الأمرا�ض املُعدية.
وم����ع اق��ت�راب نتائج �أداة قيا�����س كثافة ثاين �أوك�س����يد الكربون يف
اجلو ،من  400جزء من املليون ،بات التغيرّ املناخي على و�شك بلوغ
م�ستويات قيا�سية جديدة ،وهي ن�سبة ال مثيل لها منذ �آالف ال�سنوات،
���جلة حتى الآن ،وتدلّ على وترية االحرتار
ال بل هي �أعلى ن�س����بة م�س� َّ
املُقلقة.
ففي نهابة �أبريل املا�ض����ي ،و�ص����لت كثافة ثاين �أوك�س����يد الكربون،
وه����و �أبرز الغ����ازات الدفيئ����ة� ،إىل  399,50جز ًءا م����ن املليون ،فوق
بركان «مونا لوا» يف هاواي يف املحيط الهادي ،حيث جترى قيا�س����ات
منذ العام .1958
وتو َّق����ع "معه����د �س����كريب�س لعل����وم املحيط����اتScripps /
� - Institution of Oceanographyس����كريب�س �إن�ستيتو�ش����ن
�أوف �أو�ش����ينوغرايف" ،الذي يتّخذ يف �س����ان دييغو يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،مق ّر ًا لهّ ،
تخطي عتبة الأربعمئة جزء من املليون.
و ُي َع ّد هذا الر�سم البياين ،من الأدلَّة الأكرث قطع ًا على دور الإن�سان
يف اح��ت�رار املن����اخ .ويوا�ص����ل هذا املنحن����ى ارتفاعه منذ القيا�س����ات
الأوىل الت����ي كان����ت ت�س����اوي  316جز ًءا م����ن املليون ،علم���� ًا ب�أن هذا
امل�س����توى مل يكن قد ّ
تخطى ،قبل الثورة ال�ص����ناعية واللجوء الكثيف
�إىل م�صادر الطاقة الأحفورية ،ثالثمئة جزء من املليون خالل 800
�ألف �سنة على الأقل ،وفق ع ِّينات �أُخذت من اجلليد القطبي.
ونقل���ت وكال���ة ال�ص���حافة الفرن�س���ية «فران�س بر����س» عن رالف

كيلينغ ،ابن العامل الأمريكي ت�شارلز كيلينغ الذي �أطلق م�شروع جمع
املعطيات اخلا�صة بتك ّثف ثاين �أك�س���يد الكربون ،تف�سريه� ،أن «عتبة
الأربعمئة جزء من املليون ،توازي مبدلوالتها م�ؤ�شر البور�صة" الذي
ّ
يتخطى ن�س���بة معينة .و�أ�ض���اف �إنه���ا "مهمة بداية ملفهوم الإن�س���ان
للتغ�ّي�رّ ات اجلاري���ة ،فهي عالمة مرجعي���ة» ،حتى لو ل���ن تبقى هذه
حم���ددة ،وهي �س���تنخف�ض بعد منو
الن�س���بة �إ ّال خ�ل�ال ف�ت�رة زمنية
َّ
�ستمت�ص ثاين �أوك�سيد الكربون.
النباتات التي
ّ
واعترب عامل املناخ الفرن�س���ي ،جان جوزيل� ،أنه «من املرتقب �أن
ي�ساوي املعدل ال�سنوي �أربعمئة جزء من املليون ،يف غ�ضون �سنتني �أو
ّ
"تخطي هذه العتبة للمرة الأوىل
ثالث �س���نوات" ،لكنه �أ�شار �إىل �أن
غني باملدلوالت».
مت ّ
وقد َّ
تخطي هذه العتبة يف يوليو املا�ض���ي يف القطب ال�شمايل،
امل�سجلة يف هاواي ،تعك�س املعدل ال�سائد عموم ًا يف
غري �أن "الن�س���بة
َّ
حد قول جان جوزيل.
الن�صف ال�شمايل من الأر�ض" ،على ّ
حتى �أن كري�ستيانا فيغريي�س ،الأمينة التنفيذية التفاقية الأمم املتحدة
الإطارية ب�ش� ��أن تغيرُّ املناخ ،قد عر�ض ��ت هذه املعطي ��ات على مندوبني من
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مع حلول العام  ،2040يف حال ا�ستمر االرتفاع على
بل ��دان الع ��امل �أجم ��ع ،اجتمع ��وا يف مدينة ب ��ون الأملانية
هذا املن���وال"ّ � ،أي �أن احلرارة �س�ت�رتفع مبعدل
ملوا�ص ��لة املفاو�ض ��ات ال�ش ��اقة ب�ش� ��أن مكافحة التغيرُّ
ث�ل�اث درجات مئوية .وبح�س���ب وكالة الطاقة
املناخي.
وي�س���عى املجتم���ع ال���دويل �إىل احت���واء
الدولية� ،إن التوقّعات هي بعد �أكرث ت�ش���ا�ؤم ًا،
ب
ب
تس
المناخي
ر
ي
التغ
ّ
َّ
االحرتار دون درجت�ي�ن مئويتني ،باملقارنة مع
ب�ش���دة،
فاال�س���تهالك العامل���ي للطاقة يزداد
َّ
املع���دالت ال�س���ائدة قب���ل الفرتة ال�ص���ناعية.
وانبعاث���ات ثاين �أوك�س���يد الكرب���ون ،ال تزال
تبدالت
في حدوث ّ
أ�ش���د
توازي م�ستويات العام .1990
ويح���ذر العلم���اء م���ن تداعيات احرتار � ّ
الحالة
في
خطيرة
وذكرت م�ؤ�س�سة «�س���كريب�س �إن�ستيتو�شن
م���ن درجتني على النظ���ام املناخي والظواهر
الق�صوى ،علما �أن ّ
تخطي كثافة ثاين �أوك�سيد الجيولوجية والبيولوجية �أوف �أو�ش���ينوغرايف » ب�أن املرة الأخرية التي
َّ
تخط���ت فيها كثاف���ة ثاين �أوك�س���يد الكربون
الكرب���ون  400جزء م���ن املليون ،ي����ؤ ّدي �إىل
لكوكب األرض
 400ج���زء من امللي���ون ،كانت من���ذ � 3إىل
اح�ت�رار مبع���دل  2,4درجتني ،وف���ق التقرير
 5ماليني �سنة ،عندما كانت احلرارة �أعلى
الأخري ال�ص���ادر عن الهيئة احلكومية الدولية
بثالث �إىل �أربع درجات ،ومن�سوب البحار �أعلى
املعن َّية بتغيرّ املناخ والتابعة للأمم املتحدة.
بخم�سة �إىل �أربعني مرتاً.
وتوقع جوزيل "بلوغ ن�سبة  450جز ًءا من املليون،
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الفيروس الغامض والنادر يربك العالم ...ومنظمة الصحة العالمية ُتطمئن

ِّ
تؤكد عدم تسجيل أ َّية إصابة
اإلمارات
بـ«كورونا» داخل البالد
�أكدت وزارة ال�صحة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،عدم ت�سجيل �أ َّية �إ�صابات بفريو�س «كورونا» داخل البالد حتى الآن ،وقالت
التق�ص��ي الوبائ��ي تعمل على م��دار ال�ساعة للإبالغ املبكر ،يف ح��ال اكت�شاف حاالت �إ�صابة به��ذا الفريو�س .وتراقب وزارة
�إن مراك��ز
ّ
يتم عن
ال�صح��ة الو�ض��ع يف مرافقها والأخ��رى املعن َّية ،بالتعاون مع اجله��ات ذات االخت�صا�ص ،حيث �أن ت�شخي�ص احل��االت امل�شتبهة ّ
للتق�صي املُبكر عن املر�ض.
طريق الفح�ص الإكلينيكي ،وفق ًا لل�شروط واملعايري املُعتمدة من طرف منظمة ال�صحة العاملية
ّ
و�أ َّك ��دت ال ��وزارة جاهزيته ��ا
للتعامل مع �أ َّية �إ�صابات حُمتملة
بالفريو� ��س ،وذل ��ك بالتعاون
واملتابعة الدقيقة وامل�س ��تمرة
م ��ع الهيئ ��ات ال�ص � ّ�حية
ال�ص ��حة
املح ّلي ��ة ،ومنظم ��ة ّ
العاملي ��ة ،والهيئ ��ات العاملي ��ة
الأخ ��رى ذات ال�ص ��لة ،للوق ��وف
على �آخر التطورات العاملية ،ومراقبة
مدى انت�شار الفريو�س على م�ستوى دول العامل.
وهكذا ،فبع ��د فريو�س «�س ��ار�س» و»�أنفلونزا الطيور»
و»�أنفلون ��زا اخلنازير» ،يط ّل فريو� ��س «كورونا» النادر ،بر�أ�س ��ه على العامل،
لي�ش ��غل بغمو�ضه منظمة ال�ص ��حة العاملية ،و ُيدخل عوا�صم العامل يف د ّوامة
االرتباك .و�أفادت الإح�صائيات �أن �ضحايا هذا الفريو�س بلغت على م�ستوى
العامل نحو ع�شرين �شخ�ص ًا.
وينتم ��ي «كورون ��ا» �إىل عائل ��ة فريو�س الته ��اب اجلهاز التن ّف�س ��ي احلا ّد
«�سار�س» ،الذي ظهر يف �آ�سيا يف العام � ،2003إ َّال �أن الفريو�سني خمتلفان عن
بع�ضهما البع�ض ،بح�س ��ب منظمة ال�صحة العاملية .وتبد�أ �أعرا�ض الفريو�س
اجلديد م�ش ��ابهة لأعرا� ��ض الإنفلونزا ،حيث ي�ش ��عر املري� ��ض باالحتقان يف
وال�س ��عال وارتفاع يف درجة احلرارة و�ض ��يق يف التن ّف�س و�صداع ،وقد
احللق ّ
يتماثل بعدها لل�شفاء .وت�شري ال�سج ّالت �إىل �أن �أول ت�سجيل حلاالت الإ�صابة
ب� �ـ «كورون ��ا» َّمت يف �س ��بتمرب  ،2012يف منطقة اخلليج العرب ��ي .ومنذ ذلك
التاريخ حتى اليوم�ُ ،س ِّجلت � 64إ�صابةَّ ،مت الت�أ ّكد منها خمرب ّي ًا ،على م�ستوى
العامل ،منها حاالت يف ال�سعودية والأردن وقطر وبريطانيا وفرن�سا .و�أ�شارت
منظمة ال�ص ��حة العاملية �إىل �أن جميع احلاالت الأوروبية لها �ص ��لة مبا�ش ��رة
مبنطق ��ة ال�ش ��رق الأو�س ��ط .وذك ��رت �أن من بني � 38شخ�ص� � ًا توفوا ب�س ��بب

الفريو�س يف العامل ،هناك  32القوا حتفهم يف ال�سعودية.
من جهتها ،ذكرت وزارة ال�ص ��حة التون�س ��ية �أن مواطن ًا ،يبلغ من العمر
 66عام� � ًا ،ت� �وفيّ من ج ّراء الإ�ص ��ابة بالفريو�س ،مو�ض ��حة �أن ��ه زار اململكة
العربي ��ة ال�س ��عودية يف الآون ��ة الأخرية .و�أ�ش ��ارت ال ��وزارة �إىل �أن اثنني من
�أبنائه �أ�صيبا بالفرو�س لكنهما ا�ستجابا للعالج.
وبينم ��ا يتنام ��ى القلق العاملي م ��ن خماطر الفريو�س اجلدي ��د ،واحتماالت
حت ّول ��ه �إىل وب ��اء فتّاك ،ي�ؤ ِّكد اخل�ب�راء �أهمية النظرة العلمي ��ة للمر�ض ،وعدم
التعامل معه مببالغة �أو تهويل ،ولكن � ً
أي�ض ��ا من دون التهوين من �ش� ��أنه و�إهمال
املعطيات الأخرية حول قدرته على االنتقال املبا�شر بني الب�شر.
من جانبه� ،أ َّكد عالء العلوان ،املدير الإقليمي ل�ش ��رق املتو�س ��ط يف منظمة
ال�ص ��حة العاملية ،يف ت�ص ��ريحات �ص ��حافية� ،أن الو�ض ��ع احلايل يف دول �إقليم
�ش ��رق املتو�س ��ط ،ال يتط َّلب �أ َّية اجراءات حلظر ال�س ��فر �إىل �أ َّية دولة يف العامل،
وال يتط َّلب �إجراء فحو�ص ��ات مبكرة «�س ��كريننغ» ،يف منافذ الدخول للدول ،وال
ف ْر�ض �أ َّية قيود على التجارة.
وقد طلبت املنظمة من مراكز االت�ص ��ال الوطنية املعنية باللوائح ال�صحية
الدولية يف الدول لإبالغها ب�أ َّية حالة م�شتبهة� ،أو َّمت ت�أكيد �إ�صابتها.
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تقدم الشركة بموجبها ُمنتجاتها مجانًا إلى المناطق التي قد تتع َّرض للكوارث
ِّ

«الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
ِّ
توقع على مذكرة تفاهم
والكوارث»
مع «الوطنية للمواد الغذائية»
�أ�ش��اد �سع��ادة حمم��د خلف��ان الرميثي،
مدي��ر ع��ام «الهيئ��ة الوطني��ة لإدارة
الط��وارئ والأزمات والكوارث» ،مببادرة
«ال�شرك��ة الوطنية للم��واد الغذائية»،
وحر�صها على اال�ضط�لاع مب�س�ؤولياتها
املجتمعي��ة جت��اه الوط��ن ،وا�ستعدادها
لت�أم�ين امل��واد الغذائية  -ب��دون مقابل
 �إىل املناط��ق التي ق��د تتع َّر�ض حلالةطارئ��ة �أو لكارث��ة – �سم��ح اهلل ،مث ِّمن�� ًا
�سع��ي ال�شرك��ة احلثي��ث نح��و خدم��ة
الوطن و�أبنائه يف �أوقات امل َِحن.
جاء هذا على هام�ش التوقيع على مذكرة تفاهم بني «الهيئة» وال�ش ��ركة التابعة
لـ «جمموعة بن حمودة» ،تق�ضي بتوليّ الأخرية  -ومببادرة منها  -تقدمي مُنتجاتها
جمان ًا وب ��دون مقابل� ،إىل املناطق التي ق ��د تتع َّر�ض للطوارئ
م ��ن امل ��واد الغذائيةّ ،
ً
والأزم ��ات والك ��وارث .وي�أت ��ي توقيع ه ��ذه املذكرة انطالق� �ا من حر�ص ال�ش ��ركات
الوطنية ،يف �إطار امل�س� ��ؤولية املُجتمعية جتاه الوطن وقيادته الر�ش ��يدة ،على القيام
بدورها يف خدمة املجتمع ،وتوفري كافة �أ�شكال الدعم وامل�ساعدة يف فرتات الطوارئ
والأزم ��ات الت ��ي قد مت ّر بها الدول ��ة .وتهدف املذكرة �إىل اال�س ��تفادة من �إمكانيات
«ال�ش ��ركة الوطنية للموارد الغذائية» ،يف توف�ي�ر وتوريد مواد غذائية من مُن َتجاتها،
يف املواقع التي �سوف يتمّ حتديدها من قبل «الهيئة» �أثناء حاالت الطوارئ والأزمات
والك ��وارث .وث َّم ��ن الرميثي مبادرة ال�ش ��ركة ،من تلقاء نف�س ��ها� ،إىل عر�ض تقدمي
مُنتجاته ��ا من امل ��واد الغذائية .وقال« :هذا يجعلنا ن�ش ��عر باالمتن ��ان والفخر بهذه
املبادرة الوطنية ،التي ت�ؤ ّكد �أن �أبناء الدولة ي�سريون على نهج العطاء واخلري الذي
�أر�س ��اه م� ِّؤ�س ���س دولتنا ،املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان  -طيب اهلل ثراه
 وي�س�ي�ر على نهجه ال�سديد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�سالدول ��ة  -حفظه اهلل  -و�أخوانه ح ّكام الإمارات ،والفريق �أول �س ��مو ال�ش ��يخ حممد
بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة» .و�أ�ضاف
مدي ��ر عام «الهيئة» �أن« ..من �ش� ��أن مثل هذه املبادرات الوطنية �أن ت�س ��اعد الهيئة
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على القيام بدورها املنوط بها ،يف حاالت الطوارئ والأزمات والكوارث ،والتن�س ��يق
املخت�ص ��ة» ..م�ؤ ِّكد ًا �س ��عي «الهيئة» ،بتوجيهات من
م ��ع اجلهات االحتادية واملحلية
َّ
�س ��مو ال�ش ��يخ ه ّزاع بن زايد �آل نهيان ،م�ست�ش ��ار الأمن الوطني رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئ ��ة الوطنية لإدارة الط ��وارئ والأزمات والكوارث� ،إىل التم ُّي ��ز يف �إدارة حاالت
الطوارئ ،من خالل �إيجاد بيئة عمل منا�سبة ملختلف القطاعات املُ�ستجيبة للحدث
وبهدف تن�س ��يق ال�سيا�س ��ات والإج ��راءات الوطنية لأغرا�ض اجلاهزية والإ�ش ��راف
على �إدارة الأزمات وحاالت الطوارئ على امل�ستوى الوطني» .من جانبه �أعرب حمد
غامن بن حمودة ،ع�ض ��و جمل�س ادارة «ال�ش ��ركة الوطنية للمواد الغذائية» عن �شكره
وامتنانه لـ «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»« ..لإتاحة الفر�صة
لل�ش ��ركة ،لر ّد جزء من اجلميل �إىل الوطن الغايل والقيادة الر�ش ��يدة التي مل تبخ ْل
ب�أيّ �ش ��يء على �أبنائها املواطنني ،وعلى ال�ش ��ركات الوطنية للعمل والنمو يف �أجواء
وظروف وبيئة منا�س ��بة .ول ��ذا كان من الواجب على هذه ال�ش ��ركات القيام بدورها
جتاه الوطن وقيادته و�أبنائه».
و�أ�ض ��اف بن حم ��ودة�« :إن توف�ي�ر املواد الغذائي ��ة يف �أوقات الط ��وارئ واملحن،
واجب وطني علينا وعلى جميع ال�ش ��ركات ،وق ��د �آن الأوان من �أجل القيام بدورها،
حيث ال يوجد وقت �أهمّ و�أخطر من تع ُّر�ض البالد حلاالت طوارئ وكوارث ،لأن مت ّد
فيه ال�شركات الوطنية يدها للوطن ،وتعمل على ت�ضميد حراجه يف هذه احلاالت»

تقديرًا لدورهم في خدمة المجتمع

«الهيئة» تكرم  65من العاملين لديها
يف �إط��ار اهتمامه��ا ب�أو�ضاعهم ،وتقدي��ر ًا لدورهم
يف خدم��ة املجتم��ع� ،أقام��ت «الهيئ��ة الوطني��ة
لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث ،يف مق ِّرها يف
�أبوظبي ،حف ًال تكرمي ّي ًا لـ  65من العاملني لديها.
وق ��ال علي �س ��امل ب ��ن كنيد الفال�س ��ي ،مدي ��ر �إدارة
اخلدمات امل�س ��اندة يف «الهيئة»� ،إن هذا النهج ال�س ��نوي
ال ��ذي تتبعه «الهيئة» ،ي�أتي تقدير ًا ملا يقوم به العمال من
خدمات ،مهما كانت ب�سيطة.
و�أ�ض ��اف الفال�س ��ي �أن التك ��رمي يهدف �إىل ت�س ��ليط
ال�ض ��وء على �شريحة وا�س ��عة من العمال ،الذين يحملون
عل ��ى عاتقهم م�س� ��ؤولية خدمة املجتمع ،وه ��و حافز لهم
نح ��و املزي ��د من التف ��اين ،والعم ��ل وفق �آلية ت�س ��اهم يف
الرق ��ي باخلدم ��ات التي تق� �دّم ل� �ـ «الهيئة» ومنت�س ��بيها،
و�إظهار �أهمية عطائهم وت�ضحياتهم ،وت�أمني متط ّلبات العي�ش الكرمي لهم،
ال�صحية واالجتماعية والقوانني التي حتميهم ،وحتمي
بالأجور وال�ضمانات
ّ

ا وﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﺗﻮ ّزع ﻋﻠﻰ :
وﻣ ﱠﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
• دواوﻳﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ُ
• اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
• اﻟﻮزارات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺧﺎرﺟﻪ

– بالتايل  -امل�ستقبل الذي يطمحون �إليه ،ورفع م�ستواهم املهني والعملي،
وتطوير قدراتهم ،وتنويع فر�ص العمل لديهم لكي يتم َّكنوا من تقدمي �أف�ضل
ما ميكنهم من خدمات.
ﻋﻼﻧﺎﺗﻜﻢ:
ﻳﺆﻣﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﺒﺮ:
اﻟﻬﺎﺗﻒ +971 2 4177000 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ+971 2 4177088 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲinfo@ncema.gov.ae :
ص ب  113811 :أﺑﻮﻇﺒﻲ
ا¦ﺳﻌﺎر:
ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻊ ادارة
اﻟﺸــﺮوط :
ُﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻋﻼن أن :
 - 1ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻣﻊ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺠﻠﺔ وﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ
ﻣﺼﻤﻤ µوﺟﺎﻫﺰ ³ﻟﻠﻨﺸﺮ
 - 2ﻳﻜﻮن
ﱠ
ّ
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺧﻼل 15
ُ - 3ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻜﺘﺎب
ﻳﻮﻣ µﺑﻌﺪ اﻟﻨﺸﺮ
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الوصول إلى االكتفاء الذاتي في األمن
ّ
والحل
الغذائي هو «جوهرة الصياد»
النموذجي وأفضل ما ُيمكن أن تصل
إليه أ َّية دولة

معالي
محمد أحمد البواردي
رئيس مجلس إدارة
مركز األمن الغذائي
لـ «

»:

قيادتنا واعية
ألهمية وجود مخزون
استراتيجيُ ،يستفاد
منه عند الحاجة
اإلمارات من أوائل الدول
التي تن َّبهت إلى أهمية
األمن الغذائي في مسيرتها
متفوقة
التنموية وهي
ِّ
وسابقة للكثير من الدول
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�أ َّك��د معايل حمم��د �أحمد الب��واردي ،رئي�س
جمل���س �إدارة «مرك��ز الأم��ن الغذائ��ي» يف
�أبوظب��ي� ،أن القي��ادة يف دول��ة الإم��ارات
العربي��ة املتح��دة ،واعي��ة لأهمي��ة وج��ود
خم��زون ا�سرتاتيج��يُ ،ي�ستف��اد من��ه عن��د
ّ
ظ��ل التط�� ّورات
احلاج��ة ،خا�ص��ة يف
ال�سيا�سي��ة يف منطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط.
و�أ�ش��ار �إىل �أن الإم��ارات ،م��ن �أوائ��ل الدول
تن َّبه��ت �إىل �أهمي��ة الأم��ن الغذائ��ي يف
م�سريته��ا التنموية ،وه��ي متف ِّوقة و�سابقة
للكثري من الدول يف �إجراءات احلفاظ على
الأمن الغذائي.
و�أ�ضاف ،يف حوار خا�ص ،لـ «طوارئ و�أزمات»،
�أن «هدفن��ا� ،ضمان رخاء وطم�أنينة املواطن
واملقي��م على ه��ذه الأر�ض الط ِّيب��ة ،تنفيذ ًا
لتوجيه��ات ور�ؤى القيادة احلكيمة» .و�شدَّ د
عل��ى �أن الو�ص��ول �إىل االكتف��اء الذات��ي
يف الأم��ن الغذائ��ي ،ه��و «جوه��رة ال�صياد»،
ّ
واحلل النموذجي ،و�أف�ضل ما مُيكن �أن ت�صل
�إليه �أ َّية دولة.
و�إذ �أ�ش��ار �إىل �أن «مرك��ز الأم��ن الغذائ��ي»
ميل��ك �أحد �أق��وى �أنظم��ة البن��ى التحت َّية،
الت��ي ت�ؤ ّدي �إىل �سهول��ة التنقل واملوا�صالت
ودعم الأم��ن الغذائي»� ...أو�ض��ح �أن املركز
قام ببناء خم��زون ا�سرتاتيجي ،لال�ستفادة
من��ه �أثناء الطوارئ ،و�أن��ه يعمل – حالي ًا -
على تطوي��ر خططه ومهام��ه ،بحيث تكون
جزءا م��ن خط��ة «الهيئة الوطني��ة لإدارة
ً
الطوارئ والأزمات والكوارث» ،ومك ِّملة لها.
وق��ال :ال تناق���ض عل��ى الإط�لاق ،ب�ين �أن
تنته��ج الدولة �سيا�س��ة ال�سوق املفت��وح ،و�أن
تكون هناك جهة ت�أخذ على عاتقها احلفاظ
على الأم��ن الغذائي ومنع التالعب بالأ�سعار
�أو االحت��كار .ور�أى �أن �سيا�س��ات مرك��ز
الأم��ن الغذائ��ي ،كجهة �إ�شرافي��ة� ،ستت�س َّبب
يف عملي��ة م��ن الت��وازن يف �سل�سل��ة التوري��د
الغذائ��ي ،مب��ا ي�ضم��ن الأم��ن واال�ستق��رار
للتجار وامل�ستهلكني على حدٍّ �سواء
ّ

القطاع الخاص «حجر زاوية»
أي من مشاريع األمن الغذائي
في ٍّ
وفعال
وال استغناء عنه كشريك رئيس
ّ
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و�أو�ض ��ح معالي ��ه� ،أن من املهام الرئي�س ��ة لـ «مركز
الأم ��ن الغذائي ومنع التالعب بالأ�س ��عار �أو االحتكار،
الأم ��ن الغذائي» ،دعم الزي ��ادة يف الإنتاج املح ّلي،
ب ��ل عل ��ى العك� ��س ،ف� ��إن �سيا�س ��ات مرك ��ز الأمن
لي� ��س فق ��ط الزراعي واحلي ��واين ،بل وم�ض ��اف
الغذائ ��ي ،كجهة �إ�ش ��رافية� ،ستت�س� � َّبب يف عملية
�إلي ��ه – �أي�ض� � ًا  -ال�ث�روة ال�س ��مكية ،ودع ��م هذه
م ��ن الت ��وازن يف �سل�س ��لة التوري ��د الغذائي ،مبا
للتجار وامل�ستهلكني
الزيادات �إىل حني حتقيق اكتفاء ذاتي من بع�ض جميع االستراتيجيات ي�ض ��من الأمن واال�س ��تقرار ّ
املُنتجات ،كمرحلة �أوىل ،من خالل تطبيق �أف�ضل
حد �سواء.
على ٍّ
المرسومة لألمن
املمار�س ��ات الدولي ��ة يف ه ��ذا املجال .و�أ�ض ��اف:
• �ش��ارك «مرك��ز الأم��ن الغذائ��ي» يف
«خطتن ��ا خ�ل�ال ال�س ��نوات اخلم� ��س املقبلة ،هي
تتم
الغذائي
ّ
�أبوظب��ي ،كممث��ل ع��ن دول��ة الإم��ارات
زيادة حج ��م الإنت ��اج املح ّلي لل�س ��لع التي منتلك
العربي��ة املتح��دة ،يف اجتماع��ات ال��دورة
فيها ميزة تناف�سية ،وذلك بن�سبة .»40%
بالتنسيق الكامل
ور َّك ��ز البواردي عل ��ى �أن جميع اال�س�ت�راتيجيات
التا�سع��ة والثالثني للجنة الأمن الغذائي،
تتم بالتن�س ��يق الكامل مع مع الوزارات والدوائر
التابع��ة لربنام��ج الغ��ذاء العامل��ي يف روما،
املر�س ��ومة للأمن الغذائيّ ،
ّ
يف �أكتوب��ر املا�ضي ،كيف مُيكن و�صف موقع
ال ��وزارات والدوائ ��ر املحلي ��ة« ..لكي ن�ض ��من الرخاء المح ّلية لكي نضمن
دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة �ضم��ن
املتوح ��د» ،ودون �أيّ
والرفاهي ��ة ل�س ��كان «البي ��ت ِّ
ا�س ��تثناء» ...م�ؤ ِّكد ًا على �أه ّمية دور القطاع اخلا�ص،
التو�صيات التي خرجت بها اللجنة؟
الرخاء والرفاهية
باعتب ��اره «حج ��ر زاوي ��ة» يف �أيٍّ م ��ن م�ش ��اريع الأمن
«البيت
لسكان
الغذائي ،وال ا�ستغناء عنه  -ك�شريك رئي�س وف ّعال.
•• ب ��كل فخ ��ر ...لق ��د �أثبتت لنا املناق�ش ��ات
ويف ما يلي ن�ص احلوار:
والتو�ص ��يات املنبثقة ع ��ن اللجنة ،ب� ��أن دولتنا –
المتوحد» ودون
ِّ
وهلل احلمد – متف ِّوقة و�س ��ابقة للكثري من الدول،
• يت�ساءل الكثريون عن ماهية مركز الأمن
يف �إج ��راءات احلفاظ على الأم ��ن الغذائي .فمن
أي استثناء
ّ
الغذائي ،و�أ�سباب �إن�شائه يف �إمارة �أبوظبي،
برامج الدعم� ،إىل م�شاريع دعم املزارع ال�صغرية،
خا�ص��ة يف ظ��لّ دولة تنته��ج �سيا�س��ة ال�سوق
�إىل م�ش ��اريع البن ��ى التحتي ��ة ،وارتباطه ��ا بالأم ��ن
ّ
املفتوح و ُت َعدّ مركز ًا لإعادة الت�صدير ؟
الغذائ ��ي والتغ�ّي�رّ ات املناخية ،و�أهميته ��ا ...كلها �أمور
ُط ِر َح ��ت وقد كانت الدولة �س� � ّباقة يف تنفيذها منذ مدة طويلة.
•• كان ��ت الإم ��ارات العربية املتحدة م ��ن �أوائل ال ��دول تن َّبهت �إىل وبالن�س ��بة للتو�صيات اخلا�صة باملخازين اال�سرتاتيجية ،جتدر الإ�شارة �إىل
�أهمي ��ة الأمن الغذائ ��ي يف م�س�ي�رتها التنموية ،منذ قيامه ��ا �إىل اليوم� ،أن املركز قام ببناء خمزون ا�س�ت�راتيجي ،لال�ستفادة منه �أثناء الطوارئ.
وقد �أخذ هذا االهتمام قالبه التنظيمي والإداري ال�ص ��حيح يف ال�سنوات ويعم ��ل مركز الأمن الغذائي – حالي ًا  -على تطوير اجلزء اخلا�ص به ،من
الأخرية ...ففي العام  ،2008حني ارتفعت �أ�سعار بع�ض ال�سلع الغذائية ،ه ��ذه اخلطط واملهام ،بحيث تكون ج ��ز ًءا من خطة «الهيئة الوطنية لإدارة
َّمت ت�ش ��كيل جلن ��ة على م�س ��توى �إم ��ارة �أبوظبي�ُ ،س � ِّ�م َيت «جلن ��ة الأمن الط ��وارئ والأزمات والكوارث» ،ومك ِّملة لها  ..وهدفها الرئي�س هو �ض ��مان
الغذائ ��ي» ،وقد �ض� � َّمت جميع الأطراف امل�ش�ت�ركة ،حل ّل هذه الق�ض ��ية ،رخاء وطم�أنينة املواطن واملقيم على هذه الأر�ض الط ِّيبة ،تنفيذ ًا لتوجيهات
واحلفاظ على ا�س ��تقرار نوع ��ي .وكانت هذه ال َّل ِب َن ��ة الأوىل ،لتك ّون ر�ؤية ور�ؤى القيادة احلكيمة يف هذا ال�صدد.
وا�ضحة لدى �إمارة �أبوظبي ،كان من خمرجاتها يف ما بعد ،ت�شكيل كيان
يوعز �إليه الإ�ش ��راف على /واالهتمام بق�ض ��ايا الأم ��ن الغذائي ،ملواكبة • هن��اك ارتب��اط كب�ير  -كم��ا ذك��رمت  -ب�ين البن��ى التحتية
َ
احل�سا�س ج ّد ًا ،اجتماعي ًا واقت�صادي ًا و�أمني ًا .و ُت ِّوج وو�سائ��ل املوا�صالت يف �أ ّية دولة ،وب�ين �أمنها الغذائي واحلفاظ
الإمارة لهذا القطاع ّ
ذل ��ك بالقرار الرقم  5جلل�س ��ة  2010/4يف املجل� ��س التنفيذي لإمارة عليه ،كيف يكون ذلك ،وما هو دور امل�ؤ�س�سات املحلّية فيه؟
ن�ص على ت�أ�س ��ي�س «مركز الأمن الغذائ ��ي» يف �أبوظبي.
�أبوظب ��ي ،الذي َّ
و ُن َن ِّبه هنا� ،إىل �أن ال تناق�ض على الإطالق ،بني �أن تنتهج الدولة �سيا�سة
•• لنب ��د�أ �أو ًال مبالحظ ��ة ح ��ول �أهمية امل ��واد الغذائيةِ ،تبع� � ًا ملكانتها
ال�س ��وق املفت ��وح ،و�أن تكون هناك جهة ت�أخذ عل ��ى عاتقها احلفاظ على التجاري ��ة يف الدول ��ة ،فامل ��واد الغذائي ��ة متثل القط ��اع الثاين ،م ��ن ناحية
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التداول ،بعد القطاع النفطي ،كما ُقدِّ رت قيمة الواردات
يتم
اخل�ضار عالية اجلودة ،مبعدل  2500طن �أ�سبوعي ًاّ ،
�ش ��را�ؤها من �أكرث من  1200مزرعة ،وذلك بزيادة
الت ��ي دخل ��ت يف العام املا�ض ��ي 42.2 ،ملي ��ار درهم
ّ
مطردة ن�سبتها  68%عن العام املا�ضي.
تقريب� � ًا ،كث ��اين �أك�ب�ر قطاع م�س ��تورد بع ��د قطاع
وجت ��در الإ�ش ��ارة� ،إىل �أن ��ه ق ��د َّمت تفعي ��ل عدد
النق ��ل .وه ��ذا امل� ِّؤ�ش ��ر ُيعط ��ي دالل ��ة هام ��ة على
م ��ن املب ��ادرات يف �إم ��ارة �أبوظبي ،خلدم ��ة الإنتاج
�أهمي ��ة ه ��ذا القطاع ،و�أهمية وجود نظام ي�ض ��من
ال تناقض على
الغذائ ��ي املح ّل ��ي ،فعلى �س ��بيل املثال ال احل�ص ��ر،
ا�س ��تمرارية الأعم ��ال فيه ب�ش ��كل م�س ��تمر .ولكن
تنتهج
أن
بين
اإلطالق
َّ
مت ت�أ�س ��ي�س «مرك ��ز خدمات املزارع�ي�ن» ،وتفعيله،
لتوزي ��ع ه ��ذا القط ��اع الع ��ام ،ونقله ب�ي�ن مناطق
به ��دف رفع ن�س ��بة املُنتجات املح ّلية ،مثل اخل�ض ��ار
الدول ��ة وداخله ��ا و�إىل خارجه ��ا ،ولتحويل ��ه �إىل
الدولة سياسة
واللح ��وم ،والتي متتلك فيها �أبوظبي ميزة ن�س ��بية.
امل�ص ��انع ،وحتويل ُمنتجات امل�ص ��انع لال�ستخدام
كم ��ا َّمت القي ��ام مبب ��ادرات لت�ش ��جيع ال�ش ��ركات
والت�ص ��دير ،ول ��دوران امل�ص ��انع وا�س ��تمرارية السوق المفتوح وأن
الوطني ��ة ،لال�س ��تثمار يف جمال الأغذية يف ال�س ��لع
عملها ...ل ��كل هذه الأمور ،يج ��ب �أن تتواجد بن َية
تكون هناك جهة
اال�س�ت�راتيجية .وهنا جتب الإ�شارة �إىل نقطة هامة
حتت َّي ��ة قو َّي ��ة ،من املوا�ص�ل�ات والطاق ��ة وغريها.
ج� � ّد ًا ،وهي �أن الإنتاج الزراع ��ي واحليواينُ ،يعتربا
ونحن منلك يف الدولة  -بف�ض ��ل اهلل تعاىل � -أحد
تأخذ على عاتقها
�أقوى �أنظم ��ة البنى التحت َّية ،والتي ت� ��ؤدّي بالطبع
من �أهم العنا�صر امل�س ��اهمة يف الأمن الغذائي لأيّ
جمتم ��ع .وهنا ،يف �إم ��ارة �أبوظبيُ ،ي�س ��هم القطاع
�إىل �س ��هولة التنق ��ل واملوا�ص�ل�ات ،وبالتايل ،دعم
الحفاظ على األمن
احليواين  -ب�شكل كبري  -يف توفري اللحوم احلمراء
الأمن الغذائي.
ومنع
الغذائي
واحلليب اخلام ،الذي يُ�ستخدَ م يف �صناعة ُمنتجات
• دع��م ال�ثروة احليواني��ة وامل�شاري��ع ال�صغرية ،من
الألب ��ان ،حي ��ث يل ّبي ن�س ��بة كبرية م ��ن احتياجات
التالعب باألسعار
ّ
امله��ام الت��ي يدعمه��ا «مرك��ز الأم��ن الغذائ��ي» ،ما هو
امل�س ��تهلك املحل ��ي .وقد بلغت ال�ث�روة احليوانية يف
دورهما يف تعزيز الأمن الغذائي الوطني يف الدولة؟
الإمارة� ،أكرث من  2.3مليون ر�أ�س ،واحتلت مدينة
أو االحتكار
الع�ي�ن املرتبة الأوىل يف تعداد ال�ث�روة احليوانية يف
•• خطتنا خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة،
الدولة ..وبالن�س ��بة للإنتاج الزراعي ،هناك املعادلة
هي زيادة حجم الإنتاج املح ّلي لل�س���لع التي منتلك
الهامة يف موازنة تو�سيع الرقعة الزراعية واحلفاظ على
فيها ميزة تناف�سية ،وذلك بن�سبة  .40%ولنذكّر هنا ،ب�أن
املوارد املائية ،وال تتح ّقق هذه املعادلة� ،إ ّال بتفعيل دور امل�ؤ�س�سات
�سيا�س���ة الإم���ارات التجارية مفتوحة مع كل ال���دول ،لذا فمن املهام العلمية والبحثية واملقاولني الزراعيني ،ال�س ��تخدام التقن ّيات املحا ِفظة على
الرئي�س���ة لـ «مركز الأمن الغذائي» ،دعم الزيادة يف الإنتاج املح ّلي ،املياه ،بالإ�ضافة �إىل االلتزام بتعليمات وا�ست�شارات «مركز الأمن الغذائي»،
لي�س فقط الزراعي واحليواين ،بل وم�ض���اف �إليه – �أي�ض ًا  -الرثوة وغ�ي�ره من اجلهات ،يف ما يتع ّلق باحلفاظ على املوارد املائية ،التي ال تُعترب
ال�س���مكية ،ودعم هذه الزي���ادات �إىل حني حتقي���ق اكتفاء ذاتي من عم ��ود ًا للأم ��ن الغذائي فقط ،ب ��ل وثروة وطن ّية حتا�س ��بنا عليه ��ا الأجيال
بع�ض املُنتجات ،كمرحلة �أوىل ،من خالل تطبيق �أف�ض���ل املمار�سات القادمة .وي�ش � ِّ�جع املركز و�سيا�سته ،اال�س ��تثمار الزراعي التجاري املدرو�س
الدولية يف هذا املجال.
للم�ؤ�س�سات املدعومة حكومي ًا� ،سواء داخل الدولة �أو خارجها ،حيث �أن هذه
ال�س�ي�ر فيها ،بخطوات تُ�س ��ابق ال�سيا�سة تُ�سهم يف احلفاظ على الأمن الغذائي للدولة.
�إذن ،اخلطط موجودة ووا�ض ��حةّ ،
ويتم َّ
الزمن ،وقد �ش ��هد ز ّوار معر�ض «�س ��يال» ،الذي �أُقيم حتت �أ�شراف «جهاز
�أبوظبي للرقابة الغذائية» ،هذا العامُ ،منتجات غذائية كثرية ،حتمل عبارة • يف ظ��لّ ر�سالة «املركز» ..ه��ل يختلف الأمن الغذائي لدولة
«�ص ��نع يف الإم ��ارات» .كما �أن م�ش ��روع «مركز خدم ��ات املزارعني» ،ا َملعني الإمارات العربية املتحدة ،مع �أمن �أ ّية دولة �أخرى ،يف املتطلّبات
مب�س ��اعدة املزارع�ي�ن ،وتوجيههم وت�س ��ويق منتجاتهم يف �إم ��ارة �أبوظبي ،والإجراءات والنتائج اخلا�صة بهذا القطاع؟
ي�س ��اهم – بدوره  -يف �إكمال منظومة الأمن الغذائي ،ويف �إي�صال �أ�ساليب
•• لكل دولة خ�صو�ص ��يتها ،بالن�سبة لأمنها الغذائي ،بنا ًء على عدة
الزراع ��ة اجلدي ��دة والعلمية �إىل املعن ّي�ي�ن ،لزيادة حج ��م الإنتاج الزراعي
واحليواين ،حيث ا�ستقبلت الأ�سواق املح ّلية �أكرث من � 42صنف ًا من منتجات عوامل ،مثل :مناخها ،وطبيعة املتوافر من غذاء فيها ،وموقع ا�ستقرارها
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ال�سيا�سي على خارطة العامل ،وطرق املوا�صالت فيها.
فمث�ل� ًا ،حني بد�أنا ،يف الإمارات ،ب�إن�ش ��اء املخزون
اال�س�ت�راتيجي ،وذلك بالتعاون مع �ش ��ركاء الأمن
الغذائي والقطاع اخلا�ص ،اعتمدنا يف �إن�شاء هذا
املخزون ،على عدة نقاط خا�ص ��ة بالدولة� ،أه ّمها
خطتنا
� :إح�صائية ال�س ��كان وطبيعة الرتكيبة ال�سكانية،
بالإ�ض ��افة �إىل حاج ��ة الف ��رد م ��ن ال�س ��عرات للسنوات الخمس
احلرارية اليومية ،ومتو�س ��ط الأعمار ،واجلن�س،
المقبلة هي
ودرا�سة عادات ال�س ��لوك الغذائي لفئات املجتمع
املختلف ��ة يف الدول ��ة ،وحتليل بيانات اال�س ��ترياد زيادة حجم اإلنتاج
والت�ص ��دير ،وطبيعة ال�س ��لع الغذائي ��ة املختارة،
المح ّلي للسلع
م ��ن حي ��ث ال ُعم ��ر االفرتا�ض ��ي و�آل ّي ��ة التخزين،
بالإ�ضافة �إىل درا�سات �سل�سلة التوريد لكل �سلعة ،التي نمتلك فيها
ابت ��دا ًء من بل ��د املن�ش� ��أ� ،إىل غاية و�ص ��ولها �إىل
املواطن واملُقيم على �أرا�ضي الدولة.
ميزة تنافسية

احلاالت الطارئة.

• �أخ�ير ًا  ..حتدثن��ا – با�ستفا�ض��ة  -ع��ن دور
احلكوم��ة واملرك��ز ،فم��اذا ع��ن دور القط��اع
اخلا���ص واجلمه��ور والأُ َ�س��ر املواطن��ة يف
احلفاظ على الأمن الغذائي للوطن؟

•• ب ��كل ت�أكي ��د ،نح ��ن نعت�ب�ر �أن القط ��اع
اخلا�ص ه ��و «حجر زاوي ��ة» يف � ٍّأي من م�ش ��اريع
الأم ��ن الغذائ ��ي ،وال ا�س ��تغناء عنه  -ك�ش ��ريك
رئي� ��س وف ّع ��ال  -يف هذا الأمر ،ل ��ذا نقوم بعقد
اجتماع ��ات دوري ��ة م ��ع �ش ��ركائنا يف القط ��اع
اخلا�ص ،ون�س ��تمع �إىل احتياجاتهم وم�ش ��ورتهم
ومقرتحاته ��م ،ونقوم يف «مركز الأمن الغذائي»
يف �أبوظبي ،بتعزيز هذه ال�شراكة اال�سرتاتيجية
ع�ب�ر قنات�ي�ن :الأوىل ،ه ��ي دع ��م ا�س ��تثمارات
القط ��اع اخلا�ص يف الأمن الغذائ ��ي وتعزيزها،
بنسبة 40٪
• ماذا عن حاالت الطوارئ والكوارث  -ال �سمح
حد �س ��واء� ،إذ �إن
داخ ��ل الدول ��ة وخارجها على ٍّ
اهلل ،وم��ا م��دى التن�سي��ق م��ع «الهيئ��ة الوطني��ة
� َّأي ا�س ��تثمار يخدم الأمن الغذائي ،هو ا�ستثمار
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث؟
مق � َّ�در ومدعوم .والقن ��اة الثانية ،ه ��ي تفعيل دور
م�ؤ�س�س ��ات القطاع اخلا�ص الغذائية ،خا�ص ��ة الوطنية
•• التن�س ��يق م�س ��تمر دائم ًا مع فريق �إدارة الطوارئ يف �إمارة �أبوظبي منها ،عرب م�س ��اهمتها يف بناء املخزون اال�س�ت�راتيجي وتدويره حل�ساب
ومع «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ،بناء على املهام القط ��اع الع ��ام .وقد َّمت تتوي ��ج هذا الأم ��ر باتفاقية «املرك ��ز» مع دائرة
يتم توزيعها
ال�سلع املدعومة ،والتي ّ
التي �أُ ْوكلت �إىل «مركز الأمن الغذائي» ،والتي َّمت تطويرها لتخدم وحتافظ ال�ش� ��ؤون البلدية ،يف ما يتع ّلق ببع�ض ّ
عل ��ى منج ��زات الدول ��ة .ويتك ��ون جمل� ��س �إدارة «املركز» ،يف الأ�ص ��ل ،من على املواطنني عرب منافذ البلدية ،وهي وا�صلة ومداورة ومه َّي�أة من قبل
ممثلني عن عدة دوائر حم ّلية واحتادية .وعليه ،ف�إن جميع اال�سرتاتيجيات القطاع اخلا�ص.
و ُيعت�ب�ر الو�ص ��ول �إىل االكتف ��اء الذات ��ي يف الأم ��ن الغذائ ��ي «جوهرة
تتم بالتن�س ��يق الكامل مع ال ��وزارات والدوائر
املر�س ��ومة للأم ��ن الغذائيّ ،
ّ
املتوحد» ،ودون ال�ص ��ياد» ،وهو احلل النموذجي ،و�أف�ضل ما يمُ كن �أن ت�صل �إليه �أ َّية دولة،
املح ّلي ��ة ،لكي ت�ض ��من الرخ ��اء والرفاهية ل�س ��كان «البي ��ت ِّ
� ّأي ا�س ��تثناء ...ومبا �أننا نتح� �دَّث �إىل املطبوعة العزيزة «طوارئ و�أزمات» ،يف �سيا�سة �أمنها الغذائي ،وهذا ال يكون �إ ّال بالتوا�صل مع القطاع اخلا�ص.
بالن�س ��بة للجمهور� ،س ��تكون التوعية �أحد �أه ��م التحدّيات �أم ��ام «املركز»،
فم ��ن ال ��وارد هنا �أن نذ ُك ��ر ب�أن املركز يعم ��ل على �إعداد خط ��ط للطوارئ
الغذائي ��ة حتديد ًا ،بالتعاون مع «الهيئ ��ة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات فواقعن ��ا يفر� ��ض علينا عدم التفك�ي�ر يف االكتف ��اء الذاتي ،مبفهوم ��ه املج َّرد،
والكوارث» ،كما يقوم املركز ب�ش ��كل م�ستمر مبتابعة تط ّورات �أ�سواق الغذاء وذلك بالنظر �إىل الطبيعة املناخية للدولةُ ،
و�ش � ّ�ح امل ��وارد املائية .وهنا ،يك ُمن
ال ��دور الكبري للجمهور ،يف احلفاظ على هذه املوارد ،بالإ�ض ��افة �إىل ت�ش ��جيعه
و�أمور �أخرى كثرية.
التجار وامل�ستثمرين ،على اال�ستثمار يف ِ�س َلع مع َّينة ،تكون لنا فيها ميزة
القي ��ادة واعية لأهمية وجود خمزون ا�س�ت�راتيجي ُي�س ��تفاد منه عند �ص ��غار ّ
ً
احلاجة ،خا�ص ��ة يف ظ ّل التط ّورات ال�سيا�سية يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،ن�س ��بية ،مثل :التم ��ور ،اللحوم والأ�س ��ماك ،وهذه متثل �س ��لعا ا�س�ت�راتيجية يف
حي ��ث �أنها �أح ��د �أكرث مناط ��ق العامل ا�ض ��طراب ًا يف ال�س ��نوات الأخرية .منظومة الأمن الغذائي� .أ ّما بالن�س ��بة �إىل بقية ال�س ��لع ،ف�س ��يكون الرتكيز ،يف
ولهذا� ،أ�ش ��رف املركز ،منذ بداية ت�أ�سي�س ��ه ،على �إن�ش ��اء و�إدارة خمزون املرحلة املقبلة ،على جانب الت�صنيع ،ومل يكن و�صولنا يف كمية الإنتاج الزراعي
�صحي ذي قيمة يف الهكت ��ار ،م ��ن  15طن �إىل  42ط ��ن يف الإمارات� ،إ ّال واحد ًا من م�ؤ�ش ��رات
احتياطي للطوارئ ،من الغذاء ،لكي ي�ضمن وجود غذاء ّ
غذائية منا�س ��بة جلميع �س ��كان الإمارات يف كافة الظروف ،مبا يف ذلك عديدة ،على �أننا ن�سري يف طريق �صحيح ووا�ضح املعامل � -إن �شاء اهلل.
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خالل مشاركتها في االجتماع الوزاري الخامس للدول األعضاء في إندونيسيا

تنضم إلى «نظام بالي» لمكافحة االتجار بالبشر
اإلمارات
ّ
�أعلنت دول��ة الإمارات العربية املتحدة
ان�ضمامه��ا �إىل «نظ��ام ب��ايل» ملكافح��ة
االجتار بالب�شر واجلرائم ذات العالقة،
وذل��ك خ�لال م�شاركته��ا يف االجتم��اع
الوزاري اخلام���س يف �أندوني�سيا ،والذي
ا�ستعر�ض��ت خالل��ه ا�سرتاتيجي��ة
«اللجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة االجت��ار
بالب�ش��ر» ،و�سعيه��ا �إىل ت�أ�صي��ل التعاون
الإقليمي والدويل يف هذا املجال.
و�أ�ش��ار �سع��ادة الدكت��ور عب��د الرحيم
العو�ض��ي ،م�ساع��د وزي��ر اخلارجي��ة
لل�ش���ؤون القانوني��ة ،يف كلم��ة �ألقاه��ا
خ�لال االجتم��اع� ،إىل �أن «دول��ة
الإمارات حتر�ص عل��ى ت�أ�صيل التعاون
الإقليم��ى والدويل من خالل االن�ضمام
�إىل ع�ضوي��ة الآلي��ات الداعم��ة له��ذا
التوج��ه ،ال��ذي ين��درج �ضم��ن اجلهود
ُّ
املكثف��ة للجن��ة الوطني��ة ملكافح��ة
الإجتار بالب�شر».
���د �أحد هذه الآلي���ات الفاعلة
و�أكَّ���د العو�ض���ي �أن «نظام بايل» ُي َع ّ
لدع���م التع���اون وتبادل اخل�ب�رات على م�س���توى ال���دول واملنظمات
م�ش���دد ًا على �أن «دول���ة الإم���ارات تعمل من
الدولي���ة املن�ض��� َّمة ل���ه،
ِّ
خ�ل�ال �أجهزته���ا عل���ى مكافحة جرمي���ة االجتار بالب�ش���ر من خالل
ا�س�ت�راتيجية وطنية تقوم على خم�س���ة حماور رئي�سة ،هي :الوقاية،
احلماية ،املالحقة الق�ضائية ،العقاب ،و�أخريا التعاون الدويل .وبينَّ
العو�ض���ي �أن الإمارات «مت َّكنت من حتقيق �إجنازات كبرية يف جمال
مكافح���ة االجتار بالب�ش���ر ،وخ�صو�ص��� ًا يف ما يتع ّل���ق بحماية ورعاية
�ضحايا االجتار».
ولف���ت �س���عادته �إىل �أن الدول���ة عملت على توف�ي�ر �أربعة مالجئ
ل�ضحايا االجتار بالب�ش���ر ،لتوفري الرعاية ،و�إعادة ت�أهيل ال�ضحايا،
والت�أكّ���د م���ن �إعادته���م �إىل ُدولهم ،يف �إطار التن�س���يق م���ع الأجهزة
املعن َّية يف دول امل�صدر ،ل�ضمان عودتهم بال�شكل الالئق.
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و�أك ��د �أهمي ��ة التعاون ال ��دويل والآلي ��ات الإقليمي ��ة ملكافحة جرمية
االجتار بالب�ش ��ر ،من ِّوه ًا ب�أن هذه اجلرمية تتم َّي ��ز ب�أنها «عرب �إقليمية»،
حيث �أنها من املُمكن �أن تُرتكب يف دولة ،وترتتَّب �آثارها يف دولة �أخرى،
مم ��ا يوج ��ب على املجتمع ال ��دويل التعاون والتن�س ��يق امل�س ��تمر يف هذا
ّ
ال�ش� ��أن .و�أو�ضح العو�ض ��ي �أن الإمارات تدعم العمل من خالل الآليات
وترحب دائم� � ًا بالتعاون والتن�س ��يق مع الدول
الدولي ��ة يف هذا ال�ش ��انِّ ،
واملنظمات الدولية ل�ضمان مواجهه فاعلة جلرائم االجتار بالب�شر.
وذك ��ر �أن «نظام ب ��ايل» هو اختياري لل ��دول الآ�س ��يوية واملطلة على
املحيط البا�س ��يفيكي ،حتت رئا�س ��ة م�ش�ت�ركة لإندوني�س ��يا و�أ�س�ت�راليا،
ويهدف �إىل تبادل اخلربات والتجارب الناجحة بني الدول الأع�ضاء يف
م�سائل مكافحة االجتار بالب�ش ��ر وتهريب الأ�شخا�ص واجلرائم العابرة
للحدود ،كما يهدف هذا التج ُّمع �إىل و�ضع ُن ُظم و�آليات بني هذه الدول،
التي من �ش�أنها الت�أ ُّكد من

«الداخلية» تقترح مبادرة «خليجنا واحد»
لمكافحة المخدرات
اقرتح��ت الإم��ارات العربي��ة
املتح��دة ،مبادرة ال�ستح��داث نظام
للإ�شع��ار الف��وري ،ب�ين �أجه��زة
املكافح��ة ب��دول جمل���س التع��اون
ل��دول اخللي��ج العربي��ة ،ح��ول
املعلوم��ات املتعلّق��ة باملنظم��ات
النا�شط��ة يف جم��ال االجت��ار
باملخ��درات .وتركِّ��ز املب��ادرة الت��ي
حمل��ت ا�سم «خليجن��ا واحد» ،على
�ض��رورة ت�ضاف��ر اجله��ود امل�شرتكة
يف مكافح��ة املخ��دَّ رات ،والتب��ادل
ال�سريع للمعلومات املتعلّقة باملواقع
الإلكرتوني��ة املتو ِّرطة يف ترويجها
ع�بر �شبك��ة الإنرتن��ت،
والتح��ري
ّ
وح ْجبها على
ع��ن القائم�ين عليه��ا َ
م�ستوى دول املجل�س.
و�أو�ض���ح العقيد �س���عيد عبداهلل ال�س���ويدي ،مدير عام مكافحة
املخ���درات االحتادي���ة رئي����س وف���د الدول���ة �إىل االجتماع ال�س���ابع
والع�ش���رين ملدي���ري �أجه���زة مكافح���ة املخ���درات يف دول جمل����س
التعاون لدول اخلليج العربية ،الذي عقد م�ؤخّ ر ًا يف اململكة العربية
ال�س���عودية� ،أن فكرة املبادرة ت�أتي انطالق ًا من اعتبار دول املجل�س
كيان��� ًا واح���د ًا ،وذات م�ص�ي�ر واح���د يف مواجه���ة �ش���بكات تهريب
ت�ضمنتها اال�سرتاتيجية
املخدرات ،وحتقيق ًا للأهداف الرئي�سة التي َّ
الأمني���ة ال�ش���املة ملجل����س التع���اون اخلليجي ،عرب تعزي���ز التعاون
التحديات
والتن�سيق بني الأجهزة الأمنية يف دول املجل�س ومواجهة
ّ
واملخاطر الإقليمية ،والتع ُّرف �إىل م�ص���ادر اخلط���ر التي تواجهها
قدمتها وزارة
والت�ص���دي لها.
دول املجل�س
ّ
وتت�ضمن املبادرة ،التي َّ
َّ
الداخلي���ة �إىل االجتماع الذي ُعقِ ���د يف املدينة املن َّورة� ،إيجاد �آليات
املخدرة املُ�ستحدثة التي يبد�أ ظهورها ،واتخاذ
ف ّعالة ملواجهة املواد ِّ
الإجراءات الكفيلة بتجرميها يف جميع دول املجل�س.
و�أ�ش���اد املجتمعون باملبادرة الإماراتية ،و�أو�صوا ب�إعداد درا�سة
حوله���ا متهي���د ًا لعر�ض���ها عل���ى وزراء الداخلي���ة يف دول جمل����س

التعاون اخلليجي .ويهدف االجتماع ،الذي بحث نتائج الدرا�سات
قدمتها �أجه���زة املكافحة يف اخلليج ،بالتن�س���يق مع
العلمي���ة التي َّ
الأمانة العامة ملجل�س التعاون اخلليجي� ،إىل تعزيز ُ�س��� ُبل التعاون
املخدرات ،يف املجالني
امل�ش�ت�رك بني دول املجل�س ،يف مواجهة �آفة ّ
امليداين والوقائي.
وق���دم املركز الوطني للت�أهيل يف �إمارة �أبوظبي ،عر�ض��� ًا جلهود
املخ���درات ،وت�أهيله���م ،و�إعداد
املرك���ز يف ع�ل�اج املدمن�ي�ن عل���ى
َّ
املتخ�ص�ص���ة يف الع�ل�اج والت�أهيل ،وب�ش���هادات
الك���وادر الوطني���ة
ِّ
علمية ُمعتمدة دولي ًا يف هذا املجال .و�أثنى املجتمعون على خدمات
املركز و�أو�صوا باال�ستفادة منها.
و�أُقي���م ،عل���ى هام����ش االجتماع ،معر����ض توعية� ،ش���اركت فيه
امل�صمم من قبل القيادة العامة
"الداخلية" بعر�ض جهاز ال�صديق
َّ
ويقدم فكرة �شاملة عن �أ�ضرار
ل�ش���رطة دبي ،والذي يعمل باللَّم�س ِّ
ويت�ضمن مقاطع مرئية وم�سموعة من �شخ�صيات دينية
املخدرات،
ّ
َّ
تق���دم النُّ�ص���ح واملوعِ ظة
و�أمني���ة وريا�ض���ية مرموق���ة يف املجتمعِّ ،
للوقاية والتوعية من املخدرات.
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افتتح ورشة تدريبية خليجية في هذا الشأن

الزياني  :دول التعاون في حاجة إلى استراتيجية
مشتركة لمواجهة المخاطر والتعافي منها
�أك��د د .عبداللطي��ف ب��ن را�ش��د الز ّي��اين� ،أم�ين ع��ام
جمل���س التعاون لدول اخلليج العربي��ة� ،أن دول املجل�س
يف حاج��ة �إىل ا�سرتاتيجي��ة �شامل��ة ،حت��دِّ د العنا�ص��ر
ال�ضروري��ة الالزم��ة لعم��ل خليج��ي م�ش�ترك ملواجه��ة
املخاطر والتعايف منها.
وق��ال الزياين يف كلم��ة افتتح بها ور�ش��ة عمل تدريبية
ح��ول التخطي��ط املُ�سبق للتع��ايف من خماط��ر الكوارث،
ُعقِ��دَ ت م�ؤخّ ��ر ًا يف مقر الأمان��ة العامة ملجل���س التعاون
يف الريا���ض� ،أن �أه��م مرتك��زات ه��ذه اال�سرتاتيجي��ة،
ال�شراك��ة م��ع ال��دول الإقليمي��ة واملنظم��ات الدولي��ة
املتخ�ص�ص��ة يف هذا املج��ال ،والأجه��زة الدولية املعن َّية
ِّ
مبواجهة الكوارث واملخاطر.

و�ش���دد الز ّياين� ،أمام امل�ش���اركني يف الور�ش���ة الت���ي نظمها مركز
َّ
جمل����س التع���اون لإدارة حاالت الط���وارئ ،بالتعاون م���ع مكتب الأمم
للحد من خماطر الكوارث واملرك���ز العاملي للتعايف ،على �أن
املتح���دة ّ
القدرة على التعايف من الأزمات والتعامل مع الكوارث� ،أمر �أ�سا�س يف
حتقيق ال�سالمة العامة التي متثل عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا لتحقيق الأهداف
الإمنائي���ة لدول املجل�س .و�أ�ش���ار �إىل �أهمية التوعي���ة حيال املخاطر،
و�ض���رورة �إ�ش���راك املواطن يف جه���ود مكافحة الك���وارث ،من خالل
زيادة وعي���ه بكيفية التعامل معه���ا والتقليل من �آثاره���ا ،م� ِّؤكد ًا على
�أهمي���ة العمل اخلليجي امل�ش�ت�رك ملواجهة املخاط���ر والتعايف منها ..
م�شدد ًا على �أن التعاون والتن�سيق امل�شرتك خليجي ًا ،من �ش�أنه �أن يق ِّلل
ِّ
من اخل�سائر.
وق���ال يف كلمت���ه �أمام الور�ش���ة التي �ش���اركت فيها وف���ود من دول
جمل�س التع���اون ،ميثلون خمتلف القطاع���ات ذات العالقة بالكوارث
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واملخاطر�" ،إن توفري البيئة الآمنة وامل�س���تقرة واملزدهرة وامل�ستدامة
ل���دول املجل�س و�ش���عوبها ،ي�أتي يف مقدمة �أولويات �أ�ص���حاب اجلاللة
وال�س���مو قادة دول جمل�س التعاون" .و�أ�ض���اف� :إن عقد ور�ش���ة العمل
التدريبية حول التخطيط املُ�س���بق للتعايف من خماطر الكوارث ،ي�أتي
وامت���دت �آثارها �إىل
يف �أعق���اب الزالزل التي �ض���ربت �إيران م�ؤخَّ ر ًا،
َّ
دول املنطق���ة  ..م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن دول جمل����س التع���اون لديه���ا خطط
طوارئ جاهزة ملواجهة مثل هذه املخاطر.
و�إذ �أكَّ���د عل���ى �أن القدرة عل���ى التعايف من الأزم���ات والتعامل مع
الكوارث� ،أمر �أ�سا�س���ي يف حتقيق ال�سالمة العامة التي متثل عن�صر ًا
�أ�سا�سي ًا لتحقيق الأهداف الإمنائية لدول املجل�س� ،أعرب الز ّياين عن
اعتزازه بالتعاون والتن�س���يق القائم بني املركز ومكتب الأمم املتحدة
للحد من خماطر الكوارث ،لتنظيم مثل هذه الور�ش امله َّمة ومب�شاركة
ّ
خمت�صني دوليني يف هذا املجال املهم.
ِّ

مبان في العاصمة والعين والمنطقة الغربية
تم تثبيتها على
ٍ
َّ

مجسات لمراقبة الزالزل واله ّزات األرضية في أبوظبي
َّ
جم�سات يف
ك�ش ��ف املركز الوطني للأر�صاد اجلوية والزالزل ،عن تركيب َّ
ور�صد ت�أثرياتها يف املباين ،حيث
�س ��بعة مبانٍ يف �أبوظبي ،ملراقبة �أثر الزالزل ْ
َّمت اختيار خم�س ��ة مبانٍ يف مدين ��ة �أبوظبي ،هي� :أحد �أبراج ال�س ��وق املركزي،
وب ��رج «الند مارك» ،وبرج «�ش ��م�س �أبوظبي» يف جزيرة ال ��رمي ،واملبنى املائل لـ
«مركز �أبوظبي الوطن ��ي للمعار�ض � /أدنك» ،و«برج امل ّال» ،ويف مدينة العني َّمت
اختيار جامعة الإمارات ،ويف املنطقة الغربية ،مبنى م�ست�شفى مدينة زايد.
وقال مدير املركز الوطني للأر�ص ��اد اجلوي ��ة والزالزل ،عبداهلل املندو�س،
املج�س ��ات التي َّمت تركيبها ،لر�صد احلركة القو ّية يف املباين املختارة،
�إن عدد َّ
جم�س� � ًا على مبانٍ �أخرى،
تراوح ما بني ّ 24
جم�س� � ًا على عدد من الأبنية ،و ّ 36
املج ّ�س عبارة عن جهاز مقيا�س لل�س ��رعة «�أك�سلريومرت» ،ومهمته
مو�ض ��ح ًا �أن َ
قيا�س ِق َيم الت�س ��ارعات الأر�ضية التي تتع َّر�ض لها املباين واملواقع املر َّكبة فيها،
وهذه ِق َيم مه َّمة يف عمليات الت�صميم املقاوم لأفعال الزالزل.
املج�س ��ات عليها ،بطريقة جتعلها متثل خمتلف
و�أ َّكد املندو�س �أنه َّمت اختيار املباين ،التي جرى تركيب َّ
املج�سات على املباين «من �أهم امل�شاريع التي عمل عليها
�أمناط املباين يف �إمارة �أبوظبي .واعترب �أن تركيب ّ
املركز الوطني للأر�ص ��اد اجلوية والزالزل ،بالتعاون مع بلدية �أبوظبي ،حيث يت�ض� � َّمن هذا امل�شروع درا�سة
املج�س ��ات التي تر�ص ��د قوة الزلزال واله� �زّات ،ومدى ت�أثريها
�أث ��ر ال ��زالزل على املباين ،وذلك من خالل ّ
يف مبن ��ى ما ،ومن هذا املنطلق ي�س ��تطيع املركز ح�ص ��ر الأماكن الأكرث خطورة من ناحي ��ة الت�أثر بالهزات
الأر�ضية ،و�إبالغ اجلهات املعن َّية يف الوقت املنا�سب ،لتفادي الأ�ضرار التي قد يخ ّلفها الزلزال».
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ّ
تنظم دورة تدريبية حول التخطيط
«الهيئة»
االستراتيجي أثناء الطوارئ واألزمات

َّ
مقرها يف �أبوظبي ،دورة تدريبية بعنوان« :التخطيط اال�سرتاتيجي
نظمت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ،يف ِّ
ّ
�أثناء الطوارئ والأزمات»� ،شارك فيها فريق �إدارة الطوارئ والأزمات املحلّي ،وممثلون عن احلكومة املحلّية.
وت�أتي الدورة ،التي َّ
متت يف ح�ضور عدد من كبار امل�س�ؤولني و�أع�ضاء الفريق املحلي لإدارة الطوارئ يف �أبوظبي� ،ضمن خطط «الهيئة»
لال�ستعداد وتطوير قدرات ومهارات قادة وفرق الطوارئ والأزمات ،التابعة للجهات املحلية املختلفة.
وتهدف الدورة �إىل حتديد �أبرز الق�ض ��ايا اال�سرتاتيجية �أثناء التخطيط
لإدارة الط ��وارئ والأزمات ،وتدريب امل�ش ��اركني على مه ��ارات حتليل �أدوار
امل�ستوى اال�سرتاتيجي ،ح�سب مفهوم العمليات يف الدولة.
كم ��ا ته ��دف �إىل تطوي ��ر الأهداف اال�س�ت�راتيجية ،الت ��ي تدعم اجلهد
امل�ش�ت�رك للجه ��ات املعنية لإدارة الط ��وارئ والأزمات ،وت�س ��اهم يف تدريب
امل�ش ��اركني على عملية اتخاذ القرار اال�سرتاتيجي ،بني اجلهات املعن َّية على
امل�ستوى املحلي.
وحتر� ��ص الهيئة على تدريب موظفيه ��ا ،وغريهم من العاملني يف جمال
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�إدارة الط ��وارئ والأزم ��ات ،م ��ن �أج ��ل الوق ��وف عل ��ى �آخر امل�س ��تجدات يف
هذا املجال ،وعلى �أف�ض ��ل املمار�س ��ات العاملية ،خ�صو�ص� � ًا �أن عملية اتخاذ
القرار اال�س�ت�راتيجي بني اجلهات املعنية على امل�س ��توى املحلي ،حتتاج �إىل
مهارات ،و�إىل تن�س ��يق متوا�ص ��ل بني جميع اجلهات املعن َّية ،على امل�س ��تويني
املحل ��ي واالحتادي ،على حدٍّ �س ��واء .ي�ش ��ار �إىل �أن «الهيئ ��ة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث» ،ت�ضع َّ
خطة �سنو َّية للتدريب والتطوير ،حم ّلي ًا
وخارجي� � ًا ,وذل ��ك �ض ��من ا�س�ت�راتيجيتها لتطوير كف ��اءة وق ��درات الكوادر
الوطنية يف جمال �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

جراء األمطار والسيول
للوقوف على أحوال السكان ورصد الخسائر من ّ

تفقدية
وفد من «الهيئة» يقوم بجولة
ّ
في المناطق المتضررة
�شغل��ت الأمط��ار وال�سي��ول ،الت��ي تع َّر�ضت
لها املنطقة ال�شرقية م� ّؤخر ًا ،اهتمام كبار
امل�س�ؤول�ين واجله��ات املعن َّي��ة يف الدول��ة،
جله��ة �ض��رورة الوق��وف عل��ى الأ�ض��رار
التي حلق��ت باملنطقة والعم��ل �سريع ًا على
معاجلتها ،حفاظ ًا على الأرواح واملمتلكات.
ويف ه��ذا الإط��ار ،ق��ام وف��د م��ن «الهيئ��ة
الوطني��ة لإدارة الط��وارئ والأزم��ات
�ضم علي را�شد النيادي ،مدير
والكوارث»َّ ،
العملي��ات يف «الهيئة» ،وع��دد ًا من مدراء
مكات��ب التن�سي��ق يف كل م��ن ال�شارق��ة
ور�أ���س اخليم��ة والفج�يرة� ،إىل جان��ب
م�س�ؤول�ين م��ن اجلهات املعن َّي��ة ،بجولة يف
املنطقة ،تفقد خاللها النواحي والأماكن
التي تع َّر�ض��ت للأمطار وال�سي��ول ،وعاين
الأ�ض��رار التي حلقتْ باملن��ازل واملمتلكات
اخلا�صة ،من ج ّراء ال�سيول اجلارفة التي
�شهدتها املنطقة.
وق ��ال الني ��ادي �إن اجلول ��ة التف ّقد ّية تندرج يف �س ��ياق احلر� ��ص على متابعة
�أح ��وال املواطنني واملُقيمني على �أر�ض الدولة ،لالطمئنان عليهم وعلى �أحوالهم،
و�ض ��مان �سالمة الأرواح واملمتلكات ..مو�ضح ًا �أن قيام وفد «الهيئة» بهذه اجلولة
ي�أت ��ي م ��ن �أجل معاين ��ة الآثار التي تر َّتبت عن ال�س ��يول والأمط ��ار التي �أنعم اهلل
بها على العباد والبالد .و�أ�ش ��ار النيادي �إىل �ضرورة الوقوف على اخل�سائر التي
حلقتْ ببع�ض املنازل ،ور�ص ��دها وتقييم حجمها و�آثارها .و�أ�ض ��اف �أن "الهيئة"
ِ
ت�سعى �إىل تخفيف الأ�ضرار الناجتة عن الظواهر الطبيعية ،مبا يف ذلك الأمطار
وال�سيول ،ودرا�سة كيفية التعامل معها م�ستقب ًال ،والتخفيف من �آثارها ّ
ال�ضارة.
و�ش� �دَّد النيادي على �ضرورة درا�سة بع�ض الأمور املتع ّلقة باملواقع بد ّقة ،للوقوف
عل ��ى �س ��بب ت�أثرها بال�س ��يول والأمط ��ار ،وتطوي ��ر الإج ��راءات االحرتازي ��ة املُ ّتبعة
با�س ��تمرار ..مُ�شري ًا �إىل �أن هناك تن�س ��يق ًا وتعاون ًا بني اجلهات املعن َّية ،لتتمَّ معاجلة
بع�ض الآثار املرت ِّتبة مبا�شرة وب�سرعة منا�سبة.

و�أثنى مدير عمليات «الهيئة» على دور اجلهات املعن َّية يف املنطقة ،مثل خدمات
الط ��وارئ والدفاع املدين� ،إ�ض ��افة �إىل القط ��اع الط ّبي والبلديات ودوائر الأ�ش ��غال
وخدم ��ات الكهرباء واملي ��اه ،التي رفعت حالة اال�س ��تعداد ،وعملت بجهد على �إدامة
وا�س ��تمرارية اخلدمات و�إعادتها بال�س ��رعة املنا�س ��بة عند انقطاعها ..مر ِّكز ًا على
�أهمية وجود التن�سيق والتعاون امل�ستم َّرين بني هذه اجلهات.
و�أ�ش ��اد النيادي بدور اجلهات املعن َّية يف حماية الأرواح ،وحر�ص ��ها على �سالمة
املجتم ��ع جلمي ��ع فئاته  ..داعي� � ًا اجلمهور �إىل التع ��اون من �أجل ت�س ��هيل عمل تلك
اجلهات ،وذلك با ّتباع التعليمات والن�ص ��ائح التي ت�ص ��در م ��ن «الهيئة» �أو اجلهات
املخت�ص ��ة الأخ ��رى ،مثل االبتعاد عن جم ��اري الوديان والبرُ ك ،م ��ن �أجل احلفاظ
ّ
على �س�ل�امتهم .يُذ َكر �أن «الهيئة» واجلهات الأخرى املعن َّية يف الدولة ،قامت خالل
الفرتة املذكورةّ ،
ببث ر�سائل توعوية عرب و�سائل الإعالم االجتماعي ،من �أجل تنبيه
اجلمهور وتوعويته بطرق الت�ص ُّرف ال�سليمة حيال الأمطار وال�سيول اجلارفة.
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َّ
َّ
مؤهل
الدقة ..ويعتمد على فريق
َيستخدِ م في عمله تقن ّيات حديثة عالية

الجوية والزالزل»:
«المركز الوطني لألرصاد
ّ
ّ
الجوية
خط دفاع ال ُب ّد منه يراقب األحوال
ّ
ّ
الهزات األرضية
ويرصد تأثيرات
و ...عند الضرورة يصطنع المطر
يلع��ب «املرك��ز الوطني للأر�ص��اد اجلوية والزالزل» يف �أبوظب��ي ،دور ًا ها ّم ًا ورائ��داً ،يف مراقبة الأحوال اجل ّوي��ة ،ويف ر�صد ت�أثريات
ال��زالزل واله��زّ ات يف املباين ،على كامل م�ساحة الدولة ،حل�ص��ر الأماكن الأكرث خطورة من ناحية الت�أث��ر بالهزّ ات الأر�ضية ،و�إبالغ
اجلهات املعن َّية واجلمهور ،يف الوقت املنا�سب ،لتفادي الأ�ضرار التي قد تخلّفها .كما ي�أخذ على عاتقه عمليات اال�ستمطار ال�صناعي،
الت��ي تجُ ��رى بني احل�ين والآخر ،بهدف زي��ادة الن�سبة املئو ّي��ة للأمطار ،ورف��ع معدّ الت اجلري��ان ال�سطحي للأودي��ة ،وبالتايل دعم
املخ��زون اال�سرتاتيج��ي م��ن املياه اجلوفية .و ُيعت�بر «املركز» امل�ص��در الر�سمي للمعلومات على ه��ذه الأ�صعدة ،يف الدول��ة ،ومي ّثلها يف
ع�ضوية املنظمة العاملية للأر�صاد اجل ّوية.
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مهام «املركز» وخدماته
�أن�ش ��ئ «املركز الوطني للأر�صاد اجلوية والزاللزل» ،مبوجب املر�سوم بقانون،
ال�ص ��ادر عن �ص ��احب ال�س ��مو رئي� ��س الدولة  -حفظ ��ه اهلل  -بتاري ��خ  13نوفمرب
 ،2007وهو يهدف �إىل:
توحيد م�ص ��در معلومات الأر�ص ��اد اجل ّوية يف الدولة ،ومراقبة التغيريات التي
حت ��دث يف الغالف اجل� � ّوي ،وتقدمي خدمات الأر�ص ��اد اجلوي ��ة �إىل كافة قطاعات
الدول ��ة ،بالإ�ض ��افة �إىل تبادل البيانات واملعلوم ��ات �إقليمي ًا ودولي� � ًا ،طبقا للقواعد
وااللتزام ��ات املعم ��ول بها عاملي ًا ،م ��ن خالل «املنظم ��ة العاملية للأر�ص ��اد اجل ّوية»
و«املنظمة الدولية للطريان املدين» ،ومواكبة التطور العلمي ،ون�ش ��ر الوعي ب�أن�شطة
الهيئة املختلفة بالو�سائل املُمكنة.
امللحة واملرتبطة بحماية البيئة
دعم دور الأر�صاد اجل ّوية ،يف الت�صدّي للق�ضايا ّ
املح ّلي ��ة ،مث ��ل التل ّوث البحري الناجت عن ت�س� � ّرب النفط يف املي ��اه الإقليمية ،وذلك
بتفعيل دور الدولة يف املحافل الدولية يف امل�ساهمة الفاعلة يف اجلهود املبذولة لدرء
الأخطار الناجمة عن تغيرُّ مناخ الأر�ض.
تو�س ��يع نط ��اق �أن�ش ��طتها ّ
لتغطي جم ��االت �أخرى ،مثل ر�ص ��د ال ��زالزل ،ويع ِّزز
�أدواره ��ا يف كاف ��ة القطاعات ،مثل الب�ت�رول ،املالحة البحري ��ة واجلوية ،الزراعة،
املياه والرثوة ال�سمكية.
و�ضع ال�سيا�سة العامة خلدمات الأر�صاد اجل ّوية يف الدولة ،واقرتاح امل�شروعات
والقوان�ي�ن واللوائ ��ح الت ��ي تكفل تنظيمه ��ا ،و�ض ��مان جودتها ومطابقته ��ا للمعايري
وامل�ستويات الدولية املعمول بها.
ر�صد التغيرّ ات يف الغالف اجل ّوي والق�شرة الأر�ضية
يق ��وم «املرك ��ز الوطني للأر�ص ��اد اجل ّوية والزالزل» بدرا�س ��ة الو�ض ��ع اجل ّوي،
و�إ�صدار حتذيرات �إىل كافة املعنيني (عمليات ال�شرطة واملرور والدفاع املدين،)...
ه ��ذا على �س ��بيل املثال ،و�إر�س ��ال التقارير اجل ّوية �إىل و�س ��ائل الإع�ل�ام ،قبل وقوع
كاف لأخذ جميع الأحتياطات.
احلدث بوقت ٍ
ويعتمد املركز يف عمله على معدّات وتقنيات و�أجهزة متطوِّرة .فقد قام ب�أن�شاء
�شبكة م�ؤ َّلفة من  60حمطة ر�صد �سطحي ،مو َّزعة على جممل �أرا�ضي الدولة ،ويتمّ
ر�ص ��د عنا�ص ��ر الطق�س كل  15دقيقة ،على مدار الـ � 24س ��اعة ،بحيث
من خاللها ْ
تمُ كن معرفة احلالة اجل ّوية للدولة ب�شكل �صحيح.
ر�ص ��د عنا�ص ��ر الطق�س
ويف ه ��ذا الإطار ،يتم من خالل املحطات ال�س ��طح ّيةْ ،
التالية :درجات احلرارة ،الرطوبة الن�س ��بية ،الرياح و�س ��رعتها واجتاهها ،ال�ضغط
اجل� � ّوي ،ك ّمي ��ات الأمط ��ار ،نقطة الندى ،رطوب ��ة الرتبة لأعم ��اق خمتلفة وجمموع
الإ�شعاع ال�شم�سي ال ُك ّلي.
ً
ول ��دى املركز – �أي�ض� �ا � -ش ��بكة رادارات الطق�س ،مك َّونة من خم�س ��ة رادارات
ر�ص ��د �أيّة ُ�سحُ ب �أو عوا�صف رعدية وكميات
ثابتة ،و�س ��اد�س متح ّرك ،بحيث يجري ْ
الأمطار يف الدولة كل ع�شر دقائق.
ال�سحُ ب
كذلك ،لدى املركز حمطات �أقمار �ص ��ناعية ،بحيث يمُ كن ْ
ر�صد حركة ُّ

ر�ص ��د حركة الأعا�صري
والأتربة القادمة من �أيّ اجتاه نحو الدولة ،بالإ�ض ��افة �إىل ْ
على الكرة الأر�ضية وعلى الدولة لكل  15دقيقة.
تن�سيق على م�ستوى املنطقة والعامل
ول ��دى املرك ��ز العديد م ��ن مذك ��رات التفاه ��م واتفاقيات التع ��اون ،يف جمال
الأر�ص ��اد اجلوي ��ة وال ��زالزل ،م ��ع ال ��دول املُحيطـة يف �إط ��ار جمل�س التع ��اون لدول
اخللي ��ج العربية ،و�أخرى مع دول العامل ،مثل :باك�س ��تان وكازاخ�س ��تان ،وغريهما.
ويتمّ التن�سيق ،و ُتعقد االجتماعات ب�شكل دوري ،لال�ستفاده من اخلربات اخلارجية
وتبادل املعلومات.
مهام �إدارة الأبحاث والتطوير والتدريب
ونظ ��ر ًا لأن �أعمـال املركز تتعلـَّق  -يف املقـام الأول  -بالنواحي العلميـة والفنيـة
املتخ�ص�ص� �ـة يف جم ��ال الأر�ص� �ـاد اجل ّويـ ��ة وال ��زالزل ،ونظـر ًا لتو ّفر ك ��مّ هائل من
ِّ
ً
ّ
ّ
البيانـات الفنيـة واملعلومـات التي يجري جمعها يوم ّيـا� ،سواء على م�ستوى املحلي �أو
الدويل ،فقـد ن�ش�أت احلاجـه �إىل �ضرورة تو ّفـر ثالثة عنا�صر مه ّمة:
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املتخ�ص�ص� �ـه
• �إج ��راء البح ��وث العلمي ��ة والدرا�س� �ـات
ِّ
للإحاط ��ة باملو�ض ��وعات العلميـ ��ة يف جمال الأر�ص ��اد اجلوية
وال ��زالزل ،وا�س ��تخدام نتائجه ��ا يف الأغرا� ��ض التطبيقيـ ��ة،
مثل ا�س ��تخدامات الطاقة ال�شم�س� �يـة وطاقة الرياح� ،إ�ض ��افة
�إىل املو�ض ��وعات املتع ّلقـة ب�آثار التغ�ُّي�اررُّ ات املناخيـة واجلفاف
والت�ص � ّ�حـر وتل� � ّوث اله ��واء والبيئـ ��ة ،والبحـوث والدرا�س� �ـات
املتعلقـة ب�آثـار الزالزل وتوابعهـا.
• تفعي ��ل البح ��ث والتطوي ��ر ،به ��دف ت�ص ��ميم الربامج
احلا�س ��وبية وتعديله ��ا وحت�س ��ينها ،ودرا�س ��ة و�س ��ائل تطوي ��ر
الن ��واجت الف ّني ��ة لإدارات املركز� ،س ��واء من ناحي ��ة التقن ّيات
املُ�ستخدمـة �أو برامج الت�شغيل.
• التدري ��ب الفنـّ ��ي يف جم ��ال الأر�ص� �ـاد اجلويـ ��ة والزالزل،
للعاملني يف املركز �أو امل�شاركيـن من جهـات �أخرى ،يف الدولـة
�أو من الدول الأخرى.
لـ ��ذا فق ��د �ض� � َّمت ه ��ذه الإدارة ثالثـ ��ة �أق�س� �ـام ،يت� �ولىّ كلّ
منهـ ��ا �إح ��دى ه ��ذه امله ��ام ،ويف مـا يل ��ي اخلطوط الرئي�س ��ة
الخت�صا�صات هـذه الإدارة :
• �إجـ ��راء الأبح ��اث العلميـه ،خا�ص ��ه التطبيقيـة منها ،يف
جمال الأر�صـاد اجل ّويـة والزالزل.
املتخ�ص�صـة يف جمـال الأر�صـاد اجلويـة والزالزل.
• �إجراء الدرا�سـات
ِّ
• �إجراء درا�سات ت�صميم وتطوير الربامج الفنية احلا�سوبية.
• تخطيط الربامـ ��ج التدريبيـة الف ّنيـة التي يحتاجهـا املركـز واجلهات
الأخـ ��رى .تنفيـ ��ذ الربامـج التدريبيـ ��ه الف ّنيـه و�إج ��راء االمتحانات ومنح
�شهـادات �إمتـام الدورات.
متخ�ص ���ص فى جماالت الأر�ص ��اد
ويتط َّل ��ب العم ��ل يف هذه املج ��االت ،ت�أهي ٌل ِّ
اجل ّوية والزالزل واحلا�سبات والربامج ،يتن َّوع بني الت�أهيل فوق اجلامعي (درا�سات
عليا :ماج�س ��تري ،دكتـوراه) ،وتـ�أهيل جامعي (ريا�ض ��يات ،فيزيـاء� ،أر�صـاد ج ّويـة،
متخ�ص�صة ،وذلك
زالزل ُّ
بتخ�ص�ص ��اتها ،حا�س ��بات وبرامج) ،مع دورات تدريبيـه َّ
بالن�سبه للأخ�صائيني� ،أما بالن�سبـه للف ِّنيني ،فيتط َّلب عملهم ت�أهي ًـال فوق املتو�سط
�أو متو�سط ،مع الدورات التدريبيـه التي ُي ِع ّدهـا لهم املركز.
«م�شروع اال�ستمطار» :ما له ...وما عليه؟
تعود فكرة اال�ستمطار ال�صناعي �إىل العالمِ الأملاين «فندي�سن» ،العام ،1938
لل�س ��حُ ب ،يف حتفيز الأمطار
حينم ��ا ر�أى �إمكاني ��ة م�س ��اهمة نويات الثلج املُ�ض ��افة ُّ
لل�س ��قوط ،ومل تط َّب ��ق هذه الطريقة م ��ن الناحية العملي ��ة �إ ّال بعد ثماين �س ��نوات،
عندم ��ا �أجرى العامل الأمريكي «�ش ��يفر» �أول جتربة حقلي ��ة للمطر عن طريق ّ
ر�ش
كيلو غرام من الثلج املجرو�ش عند درجة حرارة  o 20مئوية ،يف ُ�سحُ ب مارّة ،فبد�أ
املطر والثلج يف الهطول.
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ال�سحُ ب ،ف�أ�صبح هناك �أكرث من طريقة لذلك،
وبد�أ االهتمام بطرق ا�ستمطار ُّ
ال�س ��حُ ب الركامية املارّة برذاذ املاء ،بوا�سطة الطائرات ،للم�ساعدة على
منها ر�ش ُّ
ت�ش ُّبع الهواء ،و�سرعة تكثف بخار املاء ،لإ�سقاط املطر� ،إال �أن هذه الطريقة مل تكن
عملية لأنها حتتاج �إىل ك ّميات كبرية من املاء.
وتط� � َّور الأم ��ر خالل �س ��نوات الن�ص ��ف الث ��اين من الق ��رن املا�ض ��ي ،حيث متَّ
ا�س ��تخدام تقن ّي ��ات جدي ��دة ،م ��ن خالل ا�س ��تخدام طائ ��رات خا�ص ��ة ،تتم ًّكن من
ال�سحب ،جمهَّزة بو�س ��ائل �إطالق للم�ساحيق واملركبات املح ّفزة
الو�ص ��ول �إىل ِقمم ُّ
لل�س ��حب� ،إ�ض ��افة �إىل نظام حتليل املعلومات التي يتمّ جمعها م ��ن �أجهزة القيا�س
ّ
َّ
املركب ��ة على طائرات اال�س ��تمطار وحمطات ال ��رادارات الأر�ض ��ية� ،إال �أن العلماء
ي�ؤ ّكدون �أن عمليات اال�ستمطار ال�صناعي حتتاج �إىل املزيد من اجلهد والدرا�سات
الدقيقة ،للو�صول �إىل النتائج املرجوة.
وميتل ��ك «املركز الوطني للأر�ص ��اد اجل ّوي ��ة والزاللزل» �أرب ��ع طائرات ،جتوب
�أجواء الدولة لتعزيز درا�س ��ات و�أبحاث اال�س ��تمطار ،وذلك بهدف زيادة احل�صاد
ال�س ��نوي م ��ن مياه الأمطار ،ودعم الو�ض ��ع املائ ��ي للدولة ،ورفع مع� �دّالت اجلريان
ال�سطحي للأودية ،وكذلك دعم املخزون اال�سرتاتيجي من املياه اجلوفية.
وي�ؤك ��د عبد اهلل املندو�س ،املدير التنفيذي لـ «ملركز الوطني للأر�ص ��اد اجل ّوية
والزالزل» يف �أبو ظبي� ،أن «املركز» ،وبتوجيهات ومتابعة �س ��مو ال�ش ��يخ من�ص ��ور بن
زاي ��د �آل نهيان ،وزير �ش� ��ؤون الرئا�س ��ة� ،سي�س ��تمر يف �إجراء عمليات اال�س ��تمطار،
التي �س ��بقتها درا�سات و�أبحاث مُ�ستفي�ض ��ة ودقيقة للغالف اجل ّوي ،من الناحيتني
لل�س ��حُ ب عرب ال�سنوات املا�ضية  ،وذلك للو�صول �إىل �أحدث
الفيزيائية والكيميائية ُّ
ال�سحُ ب واال�س ��تمطار با�ستخدام �أحدث التقن ّيات.
الطرق املنا�س ��بة لعمليات تلقيح ُّ

ويف ه ��ذا الإط ��ار ،يُن ّف ��ذ "املركز" طلعات ج ّوية ب�ص ��ورة مُنتظمة ،م ��ن خالل �أربع
ال�سحُ ب الركامية
طائرات ،لتنفيذ املهام اخلا�ص ��ة بالأبحاث واال�س ��تمطار وتلقيح ُّ
القابلة للتلقيح ،وذلك ملحاولة زيادة كمية الأمطار وفرتة الهطول.
وي�ش�ي�ر املندو�س �إىل �أن عملية التلقيح تتمّ يف �أماكن تواجد التيارات الهوائية
ال�س ��حاب ،حيث يجري نرث �أمالح التلقيح ورفعها �إىل
ال�ص ��اعدة يف �أ�س ��فل قاعدة ّ
ال�س ��حاب تعتمد ب�ش ��كل «نظام التن ّب�ؤات العددي» واجلدوى منه
الطبق ��ات العلي ��ا من ال�س ��حابة .و�أو�ض ��ح �أن عملية تلقيح ّ
�أ�سا�س ��ي ا�ستخدام �ش ��بكة رادارات ج ّوية متط ّورة ،تقوم بر�ص ��د �أجواء الدولة على
وح ��ول هذا النظ ��ام الذي ي َّتبعه املركز الوطني للأر�ص ��اد اجل ّوي ��ة والزالزل»،
َ
ال�سحب ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام طائرات خا�صة
�ستخدم النماذج
ت
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مدار ال�ساعة ،ومراقبة بدء تك ُّون ّ
خ�صي�ص� � ًا لتتالءم مع الطبيع ��ة الفيزيائية العددي ��ة يف عملياته ��ا ،وه ��ي برامج خا�ص ��ة ،تعمل ع ��ن طريق معادالت ريا�ض ��ية
مُزوَّدة ب�ش ��عالت ملحية ،مت ت�ص ��نيعها ِّ
ّ
لل�س ��حب ،والتي َّمتت درا�س ��تها خالل ال�س ��نوات املا�ض ��ية ،قبل البدء ودينامكية ،يتمّ دجمها .ومن خالل حل هذه املعادالت ،تنتج عنا�ص ��ر الطق�س التي
والكيميائي ��ة ّ
بتنفيذ عمليات اال�ستمطار.
املخت�ص�ي�ن يف التنب�ؤات
نري ��د �أن نتـن ّب� ��أ بها ،على �ش ��كل خرائط .ويمُ كن من خالل
ِّ
ال�س ��حب من العمليات التي ت�ستوجب الد ّقة يف طريقة التلقيح ،اجل ّوي ��ة ،حتليل هذه اخلرائط الناجته من هذه الربام ��ج العددية يف طبقات اجلو
و ُي َع ّد ا�س ��تمطار ّ
مف�ص ��ل يف كل وقت ،حيث يمُ كن
ال�س ��حابة ،ويف الوقت املالئم العليا �أو ال�س ��طحية ،ودرا�س ��تها وتف�سريها ب�شكل َّ
حي ��ث يت ��مّ توجيه الطائرة �إىل املكان املنا�س ��ب م ��ن َّ
عن ��د تك ُّونها ،وذلك ل�ض ��مان الهدف املرجو من ه ��ذه العمليات،
التنب� ��ؤ باحلال ��ة اجل ّوي ��ة مل ��دة ثالث ��ة �أو �أربعة �أي ��ام مقبلة.
ّ
حيث يتمّ نرث م ��واد التلقيح ،التي تبد�أ بتجميع قطريات املاء
وتختلف دق ��ة هذه اخلرائط من برنامج �إىل �آخر .وهنا
لت�ص ��بح كبرية احلج ��م ،وي�ص ��بح الهواء غري ق ��ادر على
خمت�ص�ي�ن �أك ّف ��اء وذوي خربة عالية،
وجود
من
د
�
�
ب
ال
ّ
ُ
ِّ
حملها فتت�ساقط على الأر�ض على �شكل �أمطار.
لكي ي�ستطيعوا القيام بعملية التن ّب�ؤ ،وتفادي الأخطاء
مة
ستخد
الم
المواد
َ
ُ
والي ��زال م�ش ��روع اال�س ��تمطار يحت ��اج �إىل املزيد من
التي يمُ كن �أن تنتج عن هذه الربامج العددية .وجتدر
ّ
الدرا�س ��ات والأبح ��اث ،واملركز م�س ��تم ّر يف هذه الأبحاث
الإ�ش ��ارة �إىل �أن لدى «املركز» �إط ��ار فني من متن ّبئني
في التلقيح ليس
للو�ص ��ول �إىل �أف�ض ��ل النتائج .ويف هذا ال�س ��ياق ،يو�ض ��ح
وم�س ��اعدين ،عل ��ى �أعل ��ى امل�س ��تويات يف الأر�ص ��اد
أي تأثير في
لها ّ
املندو�س �أن املركز �سي�س ��تخدم تقنيات جديدة خالل هذا
اجل ّوي ��ة ،ويق ��وم املرك ��ز بتدريبهم ب�ش ��كل دوري على
املو�س ��م يف طريقة التلقيح ،حيث �ستقوم �إحدى الطائرات
�أحدث املعدّات ،كما يقوم ب�إر�سال املتن ّبئني املواطنني
تلوث األمطار
ّ
التابع ��ة ل� �ـ "ملرك ��ز" بالتحلي ��ق �إىل �أعلى ال�س ��حابة ،فوق
ب�شكل دوري �إىل دورات خارج البالد لتطويرهم.
أو الهواء
م�س ��توى ال�ص ��فر املئوي ،وم ��ن ثم ّ
ر�ش م�س ��حوق "�أيوديد
الف�ض ��ة" يف مكان مع�َّي�نَّ  ،ليعم ��ل عمل البل ��ورات الثلجية
الإمارات  ...و«عني الزلزال»
وجتميع جزيئات بخار املاء وتكثيفها .ويف الوقت نف�س ��ه تقوم
�إىل �أيّ ح� � ّد يمُ ك ��ن اعتبار �أن دول ��ة الإمارات خارج
طائ ��رة �أخرى بعملية ّ
ال�س ��حابة مبواد ملحي ��ة �أخرى خمتلفة
«عني الزلزال»؟ يُجيب م�س�ؤولو «املركز»:
ر�ش َّ
الرتكيب من الأ�س ��فل .وكل من هده املواد امللحية لها خا�ص ��ية فيزيائية تختلف يف
تت�أث ��ر دول ��ة الإم ��ارات الإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة بامل�ص ��ادر الزلزالي ��ة
الت�أثري يف حجم قطرات املاء وزيادة هطول الأمطار.
املجاورة ،املُمتدة على طول احلدود ال�ش ��رقية لل�صفيحة العربية ،املتمثلة يف �سل�سلة
وي�ؤ ِّكد املدير التنفيذي لـ«املركز»� ،أن املواد املُ�ستخدّمة لي�س لها �أيّ ت�أثري مبا�شر جبال زاغرو�س يف ايران واخلليج العربي وم�ضيق هرمز ،و�صدع ماكران على طول
�أو غري مبا�شر يف تل ّوث الأمطار �أو الهواء ،مو�ضح ًا �أن عملية احلقن ت�ستغرق ما بني ال�س ��احل ال�ش ��مايل لبحر الع ��رب وبحر عُ مان ،ال ��ذي يُعترب امل�ص ��در الأخطر على
دقيقت�ي�ن وثالث دقائق لكل حقن ��ة ،و�أن عدد احلقن املطلوب ��ة يعتمد على الطبيعة الدول ��ة ،كونه مع ّر�ض لتوليد زالزل بق ��وة  8درجات على مقيا�س ريخرت ،كما حدث
ال�سحاب مع هذه العام  ،1945حيث تع َّر�ضت املنطقة لزلزال بقوة  8درجات ،و�أدّى� إىل �سقوط عدد
لل�س ��حاب املُ�س ��تهدَف ،و�أن عملية تفاعل ّ
الديناميكية والفيزيائية ّ
من القتلى يف كل من باك�س ��تان و�إيران ،وتوليد �أمواج ت�س ��ونامية يف املنطقة �ضربت
املواد ت�ستغرق ما بني  15و  20دقيقة بوجه عام.
ً
وق ��د تر َّكز معظم عمليات اال�س ��تمطار على املناطق اجلبلية وال�ش ��رقية ،نظرا ال�شواطىء يف جميع الدول املجاورة.
لوجود ال�سال�س ��ل اجلبلية التي تعمل على دف ��ع الهواء �إىل الأعلى ،م�ؤدِّي ًا يف النهاية
وال ُبدَّ ،يف هذا الإطار ،من �أن ن�ض ��ع يف عني االعتبار الن�شاط الزلزايل املح ّلي،
ال�س ��حب الركامية يف تل ��ك املناطق .و�أ َّكد املندو� ��س �أن «املركز الوطني ال ��ذي تتع َّر� ��ض له املناطق ال�ش ��مالية من الدولة من حني �إىل �آخر ،خا�ص ��ة مناطق
اىل ت�ش� � ُّكل ّ
للأر�ص ��اد اجلوي ��ة وال ��زالزل» �س ��وف ي�س ��تمر يف مراقبة �أج ��واء الدول ��ة ،ومراقبة «دبا» و«م�سايف» ،التي تع َّر�ضت يف  21اكتوبر من العام املا�ضي لثالث ه ّزات �أر�ضية
ال�س ��حب ،لإجراء املزي ��د من هذه العمليات طوال العام ،وخا�ص ��ة مع اقرتاب فرتة
ُّ
ً
ال�س ��حب القابلة لال�ستمطار ،نظرا لزيادة بخار
ال�ص ��يف ،حيث تزداد فر�ص تك ُّون ُّ
ُ
امل ��اء املح َّم ��ل يف الهواء ،بالإ�ض ��افة �إىل �س ��يطرة امت ��داد املنخف�ض املو�س ��مي على
الدولة ،الذي يدفع رياح ًا جنوبية �شرقية رطبة باجتاه ال�سال�سل اجلبلية ال�شرقية.
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حم�سو�س ��ة ،كانت �أقواها بقوة  3.8درجات على مقيا�س ريخرت .كما تع َّر�ض ��ت
هذه املنطقة له ّزة بقوة  5درجات يف العام .2002
وعلي ��ه ،يُ�ض ��يف امل�س� ��ؤولون يف املرك ��ز ،ال ميكنن ��ا التغا�ض ��ي عن اخلطر
الزلزايل املجاور ،خا�ص ��ة ُ�ص ��دع ماكران ،الذي �س ��يو ِّلد زالزل قوية ت�ؤثر على
املباين العالية يف جميع مدن الدولة ،وكذلك الن�شاط الزلزايل املح ّلي الذي له
�أثر على املباين يف املناطق ال�شمالية من الدولة.
الن�شاط الزلزايل الأخري يف املنطقة :طبيعي
�إىل �أيّ ح� � ّد يمُ ك ��ن اعتب ��ار �أن الن�ش ��اط الزلزايل الأخ�ي�ر يف املنطقة هو
طبيعي ،ال�س ��يما يف �ض ��وء حتليالت تزعم �أن ال�س ��بب يع ��ود �إىل جتارب نووية
يج ��ري �إجرا�ؤاها حتت الأر�ض؟ ،يو�ض ��ح م�س� ��ؤولو «املركز الوطني للأر�ص ��اد
اجل ّوية والزالزل»:
الن�ش ��اط الزل ��زايل الأخري ،هو ن�ش ��اط زل ��زايل طبيع ��ي يف منطقة ُتعترب
مبثابة «ح ٍّد ت�صادمي» بني ال�صفيحة العربية وال�صفيحة الأورو � -آ�سيوية يف �إيران،
وكافة الزالزل التي ُ�سجِّ لت من جميع الأن�شطة الزلزالية الأخرية ،كانت على �أعماق
تزي ��د ع ��ن  10كم ،يف ح�ي�ن �أن الزالزل الرئي�س ��ة كانت على �أعم ��اق تزيد عن 24
ك ��م ،يف حني �أن التفج�ي�رات النووية ،ال يمُ كن �إحداثها على ه ��ذه الأعماق .كما �أن
الن�ش ��اط الزلزايل التابع ،ي�ش�ي�ر �إىل ن�شاط تكتوين ،عادة ما ي�س ��تمر لعدة ايام �أو
�أ�ش ��هر يف بع�ض احلاالت ،التي تنطبق على الن�ش ��اط يف املناط ��ق الثالث الأخرية،
الت ��ي �أعطت فيها التحلي�ل�ات امليكانيكية للزالزل الرئي�س ��ة تطابقه ��ا مع احلركة
التكتونية املوجودة يف مناطقها.

• منوذج التن ّب�ؤ ّ
بال�ضباب ،وحتديد مدى الر�ؤية الأفقية.
• من ��وذج هيدرولوج ��ى يحاكي حركة مياه الأمطار على �س ��طح الأر�ض ،وعملية
ت�س ُّرب املياه داخل الرتبة.
�إىل ذل ��ك ،بد�أ «املرك ��ز» الأعمال الإن�ش ��ائية املتع ِّلقة باملبنى اجلدي ��د والدائم له،
بطاقة ا�س ��تيعابية لـ 350موظف ،وجمهَّز ب�أحدث املعدّات والتقن ّيات ،مما ي�س ��اعد
على امتالك البنية التحت َّية الالزمة لأداء مهام الأر�ص ��اد والزالزل ب�ش ��كل �أف�ض ��ل.
و�سيتم االنتهاء من هذه الأعمال يف خالل عامني.
كم ��ا يعم ��ل «املركز» عل ��ى �إجراء تغي�ي�ر �ش ��امل يف موقعه الإلك�ت�روين ،ملواكبة
املتط ّلبات املتزايدة على معلومات الأر�صاد والزالزل.

م�شاريع ُم�ستقبلية
�شبكة ّ
حمطات ...وقدرة على ر�صد الن�شاط الزلزايل يف املنطقة
ويعت ��زم «املركز الوطنى للأر�ص ��اد اجل ّوية والزالزل» ،خ�ل�ال املرحلة املقبلة،
ومتتلك ال�ش ��بكة الوطني ��ة الإماراتية للزالزل �أحدث الأجهزة اخلا�ص ��ة
تن�صيب النموذج العددي لبحوث الطق�س والتن ّب�ؤ،
ً
بر�ص ��د الزالزل والأكرث ا�س ��تخداما على امل�س ��توى العاملي ،والتقنية نف�س ��ها
(Weather Research and Forecasting /
املُ�س ��تخدَ مة م ��ن قب ��ل منظمة احلظ ��ر ال�ش ��امل للتجارب
 ،)WRFبالتع ��اون م ��ع �أح ��د املراك ��ز العاملي ��ة فى جمال
النووية ،التابعة ملنظمة الأمم املتحدة ومركزها فيينا.
بحوث الغالف اجل ّوي ،وذلك بهدف احل�ص ��ول على د َّقة
ول ��دى �أجه ��زة هذه ال�ش ��بكة احل�سا�س ��ية لت�س ��جيل
عالي ��ة من التن ّب� ��ؤات اجل ّوية اليومية ،وخا�ص ��ة حلاالت
ال ��زالزل على امل�س ��توى املح ّل ��ي والإقليم ��ي املجاور
ؤ
التنب
مكــن
ي
ّ
ُ
الطق�س احل ��ادة ،مث ��ل الأمط ��ار الغزيرة والعوا�ص ��ف
وكذلك على امل�ستوى العاملي .كما �أن ال�شبكة ترتبط
الرتابي ��ة ّ
وال�س ��حب
وال�ض ��باب ،واملوج ��ات احل ��ارةُّ ،
مبثيلتها ال ُعمانية ،وت�ستقبل البيانات الزلزالية من
الجوية
بالحالة
ّ
ب�أنواعه ��ا املختلفة ،والأعا�ص�ي�ر املدارية الت ��ي قد ت�ؤثر
 23حمطة ر�صد عاملي ،من خالل �شبكة الإنرتنت.
ثالثـــة
لمــدة
على ال�ش ��اطىء ال�ش ��رقى للدولة .حيث يقرتن النموذج
وب�ش ��كل عام ،يبل ��غ عدد حمطات ال�ش ��بكة الوطنية
بعدد من النماذج التطبيقية ،ومنها:
نح ��و  46حمط ��ة ،تنت�ش ��ر عل ��ى م�س ��احة الدول ��ة
أو أربعـــة أيـام
• من ��وذج التن ّب� ��ؤ بالغب ��ار( مواق ��ع انبع ��اث الغب ��ار
واملناطق املجاورة و�ش ��رق �آ�س ��يا و�إفريقي ��ا و�أوروبا
مقبــلــة
الرت�سب)
واالنت�شار الر�أ�سي والأفقي ،له وكذلك �أماكن ُّ
واملحيط الهندي .ب�ش ��كل عام� ،إن ال�شبكة الوطنية
بحر
• من ��وذج التن ّب� ��ؤ بحالة البحر (اخللي ��ج العربي-
وح�سا�س ��ة جلميع الأن�ش ��طة التي حتدث على
قادرة ّ
عُ مان) ،وحتديد ارتفاع املوج واجتاه االنت�شار.
امل�ستوى املح ّلي واملجاور بكفائة عالية.
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خالل عرض تعريفي بمهامها في مقر دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي

ِّ
تؤكد أهمية رفع مستوى
«الهيئة»
الوعي والثقافة لدى المجتمع

�أك��دت «الهيئ��ة الوطني��ة لإدارة الطوارئ والأزم��ات» على �أهمية رفع م�ستوى الوع��ي والثقافة لدى ال�س��كان يف الدولة ،من مواطنني
ومقيم�ين ،بكيفية التعامل الأمثل مع الأزم��ات كالزالزل واحلوادث اجل�سيمة ،التي قد تت�س َّبب ب�أ�ضرار ب�شرية ومادية ،يف حال عدم
اال�ستجابة لالر�شادات والتعليمات وا�ستقاء املعلومات الر�سمية من م�صادرها.
و�أ�شار خالد النعيمي ،يف عر�ض قدَّمه يف مق ّر دائرة التنمية االقت�صادية
يف �أبوظبي ،يف ح�ض ��ور �س ��عادة حممد عمر ،عبداهلل وكي ��ل الدائرة ،وعدد
م ��ن ّ
موظفي الدائ ��رة� ،إىل �أن «الهيئة» تعكف على تنفي ��ذ برامج توعية على
م�س ��توى املدار�س والعديد من اجلهات الأخ ��رى يف الدولة ،بهدف التعريف
بالطرق العلمية ال�سليمة يف التعامل مع احلوادث.
و�أو�ض ��ح �أن «الهيئة الوطنية لإدارة الط ��وارئ والأزمات والكوارث» تويل
اهتمام ًا كبري ًا مل�س� ��ألة ن�ش ��ر التوعية الالزمة بني ال�سكان ،من خالل تكثيف
الربامج والن ��دوات وامل�ؤمترات ،وقد بد�أت ،يف هذا الإطار ،بتطبيق برنامج
بالرتكي ��ز على كيفية التعام ��ل مع نظام االنذار والتحذير ،وتزويد ال�س ��كان
مبعلوم ��ات حُمدثة ،وب�ش ��كل منتظم� ،أثناء وقوع � ّأي من ح ��االت الطوارئ �أو
الأزمات �أو الكوارث.
وتناول النعيمي اخت�صا�صات "الهيئة" ،التي من �أبرزها �إعداد اخلطط

الوطنية اال�س�ت�راتيجية لإدارة الطوارئ والأزم ��ات ،وحتديد �أدوار اجلهات
املعن َّية يف الدولة عند ن�ش ��وء الأزمات ،والإ�شراف على عمل املراكز الوطنية
لإدارة عمليات الطوارئ.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ا�ست�ض ��افة «الدائ ��رة» يف مق ِّره ��ا يف �أبوظبي ،ممثل
«الهيئ ��ة» ،بهدف تعري ��ف موظفيها بدورها ومهامها وم�س� ��ؤولياتها ،وتقدمي
املعلوم ��ات والإر�ش ��ادات الالزمة عن كيفية التعامل م ��ع الأزمات ،كالزالزل
واحلرائق واحلوادث اجل�سيمة.
و�أ�ش ��ار النعيمي ،يف هذا ال�ص ��دد� ،إىل �أن التن ّب�ؤ بوق ��وع الزالزل  -بناء على
نظري ��ات ن�ش� ��أتها – يت � ّ�م على ثالث ��ة م�س ��تويات :االول�« ،أين تقع ال ��زالزل» ..
والثاين« ،قوتها املتو َّقعة»  ..والثالث« ،الت�ص� � ُّرف قبل و�أثناء الزالزل» ،مو�ض ��ح ًا
�أهمي ��ة �أن ي ��درك امل ��رء ج ّيد ًا كيف يتعامل مع الو�ض ��ع �أثناء وق ��وع الزلزال ،مع
�أهمية �أن ي�ستقي املعلومة ويعتمدها من م�صدرها الر�سمي بالدولة.
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هشاشة البناء وانعدام االستعدادات وغياب القوانين ...ساعدت في تفاقم الكارثة

زلزال هايتي  :2010األكبر في تاريخ البالد
منذ  200سنة
مل يكن الهايت ّيون ،ع�ش ّية اليوم الثاين ع�شر من يناير العام  ،2010يدرون ماذا تخ ّبئ لهم حت ّركات ال�صفائح يف باطن الأر�ض ،وماذا يحدث
وتك�سر .كما مل ّ
مفاجئ ًا بهذا احلجم �سوف ُيغيرِّ مالمح عا�صمتهم «بور �أو بران�س» ،يوم
يتوقعوا �أن َحدَ ث ًا ِ
بني �صخورها من تفاعل وا�صطدام ُّ
اهت َّزت الأر�ض حتت �شبه اجلزيرة الواقعة يف منطقة البحر الكاريبي ،فانهار كل �شيء خالل دقيقة وبع�ض ثوان.
وك�أن ه��ذا اجل��زء اجلميل من العامل ،الغني بالرثوات الباطنية (الرخام والنحا�س وغريهما) واملحا�صيل الزراعية املدارية (النب،
ال�سك��ر ،الأرز ،ال��كاكاو ،القط��ن ،املوز وغريها) ،ال��ذي ذاق منذ القرن ال�سابع ع�ش��ر ،مرارات اال�ستعمار الأ�سب��اين ،وبعده االحتالل
يكتف من م�آ�سي احلروب والث��ورات والفقر املُدقع ،ف�أخذت الطبيعة ت��زروه بكوارثها« ،على
الفرن�س��ي ،فاحلماي��ة الأمريكي��ة ...مل
ِ
ً
حني ُغ َّرة» ،بني الفينة والأخرى ،فتزيد �أهله جراحا فوق جراح ،ودمار فوق �آخر.
كوارث حتدِّ د مواعيدها بنف�سها
ً
فالكوارث الطبيعية – كما يعلم اجلميع  -ال ت�س ��ت�أذن �أحدا ،وال�س� � ّيما
منها الهزَّات الأر�ضية والزالزل ،فهي التي "تختار" موعد حدوثها ،وحتدِّ د
ق ًوتها ،وعلى الب�شر واحلجر ،وكل ما فوق �سطح الأر�ض� ،أن يدفع الثمن..
ووفق ًا لإح�ص ��ائيات �ص ��ادرة عن مركز بحوث ح ��ول الأوبئة والكوارث،
تاب ��ع ل�ل��أمم املتحدة ،فقد وقع ما جمموع ��ه  3852كارثة طبيعية ،خالل
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ال�س ��نوات الع�ش ��ر املا�ض ��ية� ،أ ْودَت بحي ��اة � 780ألف �ش ��خ�ص ،و�أثرت على
ملياري ��ن �آخرين ،وت�س� � َّببت يف خ�س ��ائر بلغت  960مليار دوالر .وبالن�س ��بة
للخ�س ��ائر الب�ش ��رية ،اع ُتبرِ َ ت قارة �آ�س ��يا هي الأكرث ت�ض� � ُّرر ًا ،حيث ت�س َّببت
الكوارث خالل العقد املا�ضي يف  85يف املائة من الوفيات.
و�ش ��هد العق ��د الأول من القرن الع�ش ��رين �س ��تة زالزل كبرية� ،أ�س ��فرت
ع ��ن م�ص ��رع مئ ��ات الآالف من الب�ش ��ر ،وكان �آخر �أ�ض ��خم ال ��زالزل ذلك

الذي �ض ��رب مقاطعة �سي�ش ��وان ال�ص ��ينية ،و�أدَّى
�إىل مقتل قرابة � 70ألف �ش ��خ�ص� .أما يف منطقة
�أم�ي�ركا الو�س ��طى والبح ��ر الكاريبي ،ف ��كان �آخر
�أكرب زل ��زال �ض ��رب املنطقة ،ذلك ال ��ذي وقع يف
املك�سيك العام  ،1985و�أ�سفر عن م�صرع حوايل
� 10آالف �ش ��خ�ص ،على �أن ال ��زالزل الكبرية التي
وقعت خالل ُر ْبع القرن الأخري ،كانت كلها يف �آ�سيا
تقريب ًا.
ووفق ًا لـ «مركز امل�سح اجليولوجي الأمريكي»،
ف�إن �آخ ��ر زلزال كبري �ض ��رب املنطقة ،قد وقع
بالق ��رب م ��ن جزي ��رة هي�س ��بانيوال ،يف الع ��ام
 ،1946وبلغت ق َّوته �آنذاك  8درجات بح�س ��ب
مد
مقيا� ��س ريخرت ،وت�س� � َّبب بح ��دوث موجات ّ
عاتية «ت�س ��ونامي»� ،ش� � َّردت ما يزيد على 20
�ألف �ش ��خ�ص� .إ َّال �أن �آخر زلزال �ض ��رب منطقة مدينة ب ��ور �أو برن�س،
كان يف العام .1770

على موعد مع عدد كبري من الزالزل اخلفيفة ( 4درجات تقريب ًا).

يف نحو دقيقة من الزمن...
ا�ستفاق الهايت ّيون يومها من هول ال�صدمة ،التي تع َّر�ضوا لها بعد ظهر
الأكرب يف تاريخ اجلزيرة
ذلك الثالثاء ،ليجدوا بالدهم ،خالل نحو دقيقة من الزمن ،تغرق يف بحر
�أم ��ا زلزال هايتي فهو الأكرب يف جزيرة «هي�س ��بانيوال» ،وهي اجلزيرة من الدمار والغبار واحلرائق ورائحة املوت ،وال�س ّيما �أكرب مدن هايتي ،بور
التي ت�ش�ت�رك فيها هايتي مع جمهورية الدومنيكان املجاورة ،منذ ما يقرب �أو بران�س ،ذات الـ  1٫1مليون ن�سمة ،التي هُ دِ َمت معظم معاملها ومبانيها،
م ��ن قرنني .وي�ش�ي�ر العلماء �إىل �أن املنطقة القريبة م ��ن جزيرة بورتوريكو عل ��ى ر�ؤو� ��س َمن كانوا بداخلها .فالزلزال الذي �ض ��رب الب�ل�اد ،كان بق َّوة
وهي�س ��بانيوال واجلزر العذراء ،يف البحر الكاريبي� ،ش ��هدت خالل القرون تزيد على �س ��بع درجات ( )7٫1على مقيا�س ريخ�ت�ر ،و ُقدِّ ر عدد املت�أ ّثرين
اخلم�س ��ة الأخرية  ،وقوع ما يزيد على ع�ش ��رة زالزل ،تزيد قوتها على �سبع به باملاليني بني قتيل وجريح و ُم�ش� � َّرد .فقد حتدَّثت الإح�صائيات املتداولة
درجات بح�سب مقيا�س ريخرت ،بح�سب ما �أ�شار العلماء.
عن نحو � 300ألف قتيل.
وتقع هذه اجلزيرة بني �ص ��فيحتني تكتونيتني ،هما� :ص ��فيحة الكاريبي
وكان ��ت ب� ��ؤرة الزل ��زال �ض ��من منطقة �ص ��دع زل ��زايل ،ت ُعرف با�س ��م
و�ص ��فيحة �أم�ي�ركا ال�ش ��مالية .ومب ��ا �أن ال�ص ��فيحتني يف «�ص ��دع �إنريكيو�« -ص ��دع �إنريكيو -بلينتني غاردن» ،وهو �ص ��دع ُي�ش ��به �صدع «�س ��ان �أندريز»
بلينتني غ ��اردن» تتحركان باجتاه بع�ض ��هما البع�ض ب�ص ��ورة �أفقية،
يف كاليفورني ��ا الأمريكي ��ة� .أما مركزه فقد كان على �س ��طح
ف� ��إن ذل ��ك يعم ��ل عل ��ى «خن ��ق اجلزي ��رة وحتطيمه ��ا،
الأر�ض تقريب� � ًا ،وعلى بع ��د  20كيلومرت جنوب غرب
وم ��ن هن ��ا ج ��اء الزل ��زال املدم ��ر» ،ح�س ��ب اخلبري
العا�ص ��مة ،ونح ��و ع�ش ��رة �أمي ��ال ( 17كيلوم�ت�ر)
ماي ��كل بالنبيد،املن�س ��ق امل�س ��اعد لربنامج املركز
جنوب غربي ب ��ور �أو برن�س ،وعلى م�س ��افة ثمانية
اجليولوجي الأمريكي لأخطار الزالزل.
قوته
تجاوزت َّ
�أمي ��ال من ال�ش ��اطئ .وق ��ع على عم ��ق � 6,2أميال
هو
،
2010
�إذن ،مل يك ��ن زل ��زال  12يناي ��ر
( 10ك ��م تقريب� � ًا) .وق ��د �س � َّ�جلت هيئ ��ة امل�س ��ح
الـ  7درجات
الأول يف تاريخ هايتي ،لكنه كان الأكرب منذ مئتي
اجليولوج ��ي الأمريكي ��ة (� )USGSسل�س ��لة من
عام .فقد �سبقته �سل�سلة من الزالزل يف العامني
وخ َّلف وراءه نحو
الهزّات االرتدادية ،ع�ش ��ر منه ��ا زادت قوتها عن
 1750و� ،1771أ َّدت �إىل تدم�ي�ر العا�ص ��مة يف
خم�س درج ��ات ،بينها واحدة بق ��وة  ،5,9و�أخرى
 300ألف قتيل
بلغت
حين ��ه .ويف العام  1984تع َّر�ض ��ت لزلزال
بق ��وة  ،5,5وجميعه ��ا عل ��ى العمق نف�س ��ه .وبعد
ق َّوته  6.7درجات ح�سب مقيا�س ريخرت ،وخالل
ثمانية �أيام على الزلزال ،وحتديدً ا يف يوم الأربعاء
�شهري �أغ�سط�س و�سبتمرب من العام  ،2008كانت
 20يناير� ،ضربت اجلزيرة هزَّة ارتدادية بلغت ق َّوتها
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 6درجات على مقيا�س ريخرت.
وكاتدرائية بور �أو برن�س ،كما انهار ال�سجن الرئي�س
و�إىل ق َّوت ��ه ال�ش ��ديدة ،عزا اخلرباء ه ��ول نتائج
وم�ست�ش ��فى واحد على الأقل ،فيما �أعلنت الأمم
الزلزال �إىل نوعية البناء ،من حيث نظام الإن�ش ��اء
املتح ��دة �أن مق� � ّر قي ��ادة قوات حفظ ال�س�ل�ام
واملواد املُ�س ��تخدَ مة يف البناء ،التي كانت يف هايتي
الدولية يف هايتي ،واملوجودة يف هذا البلد منذ
استمر نحو دقيقة
ّ
م ��ن «البل ��وك» �أو الطوب الأحم ��ر ،و�إىل غياب �أ َّية
 ،2004قد حلقت به �أ�ض ��رار كبرية بعد مقتل
معالم
ر
ودم
َّ
مبن فيه ��م مبعوث
ا�س ��تعدادات �أو قوان�ي�ن للبناء .فالبل ��د واقع حتت
الع�ش ��رات م ��ن موظفيه ��ا َ
َّ
املنظم ��ة الدولي ��ة ونائب ��ه .وبع ��د يومني على
ت�أث�ي�ر الفق ��ر واملجاع ��ة واحل ��روب االهلي ��ة .فقد العاصمة ومبانيها
وق ��وع الزلزال� ،أعلنت الأمم املتحدة �أن 200
�أظهرت لقطات تلفزية م�ص� � َّورة ،بثتها �شبكة «�سي
�أن �أن» الإخباري ��ة الأمريكي ��ة ،وال ُت ِق َط ��ت عق ��ب على رؤوس َمن كانوا
�ش ��خ�ص ،قد فقدوا حتت �أنقا� ��ض املقر ،و�أن
رئي�س البعثة ،التون�س ��ي هادي عنّابي نف�س ��ه،
ل�س ُحب كثيفة من الغبار
الزلزال مبا�شرة ،م�شاهد ُ
في داخلها
من بني القتلى.
ارتفعت من العا�صمة ،ناجتة عن انهيار املباين.
و�إثر وقوع الزلزال� ،س���ادت حالة من الهلع
والفو�ض���ى �س���كان العا�ص���مة الهايتي���ة ،وجت َّم���ع
 3ماليني ...بني قتيل وجريح ومفقود
الآالف منه���م يف ال�ش���وارع ،خ�ش���ية انهي���ار منازله���م،
وق ّد َرت م�ص ��ادر ال�ص ��ليب الأحمر الدويل �أعداد املت�أثرين
ُ
بالزل ��زال ،بثالثة ماليني �ش ��خ�ص ،ب�ي�ن قتيل وجريح ومفق ��ود ،وقد ق ِتلت فيم���ا َّ
حل الظ�ل�ام الدام�س عل���ى املدينة ،يف �أعق���اب انقطاع التيار
حتدث���ت الأمم املتحدة عن «�أكرب كارثة
حني
ويف
عنها.
الكهربائ���ي
�شخ�ص ��يات عام ��ة ب ��ارزة عديدة ج ��راء الزل ��زال ،فيما �أعلن ��ت احلكومة
َّ
الهايتية ،بعد نحو �أ�س ��بوع على حدوث الزلزال (يف  9فرباير  )2010عن �إن�س���انية وقعت يف العامل حتى الآن» ،و�ص���ف الرئي�س الهايتي ،رينيه
دفن �أكرث من � 230ألف قتيل ،يف مقابر جماعية.
بريفال ،امل�شهد يف العا�صمة بورت �أو برن�س ،بقوله ":ال يمُ كن تخ ُّيله،
وقد انهارت �أو ت�ض� � َّررت ب�ش � َّ�دة بالغة ،معظم معامل مدينة بور �أو فالربملان انهار ،وم�ص���لحة ال�ض���رائب انه���ارت ،واملدار�س انهارت،
برن�س ،بينها الق�ص ��ر الرئا�س ��ي ،مبنى اجلمعية الوطنية (الربملان) وامل�ست�شفيات انهارت».
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امل�س�ؤولية ...بني الطبيعة والإن�سان
وكان خم�س ��ة م ��ن العلم ��اء الذي ��ن �ش ��اركوا يف «امل�ؤمتر
اجليولوج ��ي الثام ��ن ع�ش ��ر ملنطق ��ة الكاريب ��ي» ،ال ��ذي ُع ِقد
يف مار� ��س  2008يف �س ��انت دومينغ ��و ،عا�ص ��مة جمهوري ��ة
الدومينيكان املجاورة لهايتي ،قد َّ
حذروا ،يف درا�س ��ة قدَّموها
�إىل امل�ؤمت ��ر ،م ��ن «خط � ٍ�ر زل ��زايل كب�ي�ر» يف املنطق ��ة ،التي
ت�ش� � ِّكل منطقة ال�صدع يف اجلزء اجلنوبي من اجلزيرة .وهي
املنطق ��ة ذاتها التي وقع فيها الزلزال يف يناير  .2010وذكر
بول مان ،الأ�ستاذ يف املعهد اجليوفيزيائي يف جلمعة تك�سا�س
و�أحد ُم ِعدّي الدرا�سة ،قائال «...امل�شكلة يف مثل هذه الزالزل
�أنها قد تظ ّل هادئة و�س ��اكنة ملئات ال�س ��نني ،قبل �أن ت�ض ��رب
من جديد» ،م�ض ��يف ًا كون ذلك ال�سبب وراء عدم القدرة على
التن ّب�ؤ بوقت وقوع الزلزال.
يف هذه الأثناء ،نقلت �صحيفة «غازيتا» الرو�سية ،عن م�صدر
يف وزارة الدفاع الرو�س ��ية ،قوله �إن زل ��زال هايتي «قد يكون نتج
عن جتريب �سالح زلزايل �أمريكي» .ون�سب موقع ال�صحيفة على
�ش ��بكة الإنرتنت �إىل امل�ص ��در قوله� ،إن «الواليات املتحدة تتح َّقق
من فاعلية تقن َّية تكنولوجية حمدَّدة ت�ستطيع ،نظري ًا ،الت�أثري يف
اهتزاز ق�شرة الأر�ض ،وذلك للعام الثالث على التوايل منذ العام
 .»2006م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن املجتم ��ع الدويل ق َّرر حت ��رمي التجارب
النووي ��ة يف باطن الأر�ض ،بعد �أن وجد العلم ��اء �أن انفجار ًا قوي ًا
حتت �س ��طح الأر� ��ض ،يمُ كن �أن يت�س� � َّبب يف وقوع زل ��زال� ،إ ًال �أن
الواليات املتحدة ا�ستم َّرت يف جتريب تقن ّيات غري نوو ّية من هذا
النوع .وبح�س ��ب امل�ص ��در الع�سكري الرو�س ��ي ،ال وجود ملعلومات
ت�ؤ ِّكد تو ّفر التقن ّيات احلقيقية القادرة على افتعال الزالزل .لكنه
�أ َّكد �أن العمل م�ستمر يف هذا االجتاه.
�إىل ذل ��ك ذك ��رت تقارير �ص ��حافية �أن الزل ��زال املد ِّمر لي�س
اجل ��اين احلقيق ��ي ،يف ما �أ�ص ��اب اجلزي ��رة ،و�إمنا للأم ��ر �أبعاد
�أخرى ،تتع َّلق �أ�سا�س� � ًا بتج ��ارب علمية �أمريكية و�إ�س ��رائيلية حول
حروب امل�س ��تقبل ،التي �ستحدث تدمري ًا وا�سع ًا .وت�ض� � َّمنت التقارير ت�صريحات
ُمث�ي�رة من�س ��وبة �إىل الرئي�س الفنزويلي الراحل ،هوغو �ش ��افيز ،ك�ش ��ف خاللها
النقاب عن تقرير �س� � ّريّ للأ�سطول ال�شمايل الرو�سي ،ي�ؤ ِّكد �أن جتارب «ال�سالح
الزلزايل» ،التي �أجرتها القوات البحرية الأمريكية م� َّؤخر ًا ،هي التي ت�س� � َّببت يف
وقوع كارثة هايتي.
من جانبها ،ك�ش ��فت �صحيفة «ال�ص ��باح العربي» ،امل�صرية امل�ستقلة ،عن
قي ��ام البنتاجون ب�إجراء �أبحاث م�ش ��بوهة للتح ُّكم يف املن ��اخ ،يمُ كن �أن تكون
م�س�ؤولة عن الإخالل بالتوازن الطبيعي يف منطقة الكاريبي حيث تقع هايتي.
و�أ�ش ��ارت يف هذا ال�ص ��دد �إىل تقاري ��ر حتدثت يف الفرتة الأخ�ي�رة حول قيام

الرئي�س�ي�ن الأمريكيني ال�س ��ابقني ،بيل كلينت ��ون وجورج بو�ش االب ��ن ،بتمويل
جتارب ميدانية� ،ض ��من م�ش ��روع «الكيمرتي ��ل» ،الذي ي�س ��عى �إىل ّ
التدخل يف
هند�س ��ة الأر�ض ،وال�س ��يطرة على التفاعالت الكونية الرئي�س ��ة ،وخا�ص ��ة يف
منطق ��ة الكاريبي ،الت ��ي ُتعتبرَ احلديق ��ة اخللفية للأمن القوم ��ي الأمريكي.
وعزت ال�ص ��حيفة م�سارعة �إدارة �أوباما �إىل �إر�س ��ال قوات كبرية �إىل هايتي،
وفر�ض وجودها الع�س ��كري الكامل على املط ��ارات واملوانئ فيها ،بالرغبة يف
�إخفاء �أ َّية دالئل تك�ش ��ف ت ��و ّرط البنتاغون يف تنفيذ �إح ��دى التجارب العلمية
ذات ال�ص ��لة ب�أبحاث «الكيمرتيل» بالقرب من هايتي ،م�شرية �إىل �أن مبادرة
بو� ��ش وكلينت ��ون لتب ّني خطط �إنق ��اذ املنكوبني تب ��دو وك�أنها ج ��اءت يف �إطار
�شعورهما بالذنب جتاه تداعيات التجربة الكارثية.
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يحتفل به العالم في التاسع والعشرين
من أغسطس من كل عام

اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية..
دعوة مفتوحة لبذل ّ
كل جهد ُممكن
المدمرة
إلنهائها بغية تج ُّنب آثارها
ّ
على حياة الناس وصحتهم
يحتف��ل الع��امل يف التا�س��ع والع�شري��ن م��ن �أغ�سط�س م��ن كل عام ،ب��ـ «اليوم
ال��دويل ملناه�ض��ة التجارب النوو َّي��ة» ،الذي �أق َّرته اجلمعي��ة العامة للأمم
املتح��دة ،بالإجماع ،يف دورتها الرابعة وال�ستني ،خ�لال جل�ستها يوم الثاين
من دي�سمرب .2009
ويدعو القرار ،الذي حمل الرقم (� ،)35/64إىل زيادة الوعي والتثقيف
يف �ش���أن «�آث��ار التفجريات التجريبي��ة للأ�سلحة النووي��ة� ،أو �أ َّية تفجريات
نوو ّية �أخرى ،و�ضرورة وقفها ،باعتباره من الو�سائل الكفيلة بتحقيق هدف
�إيجاد عامل خالٍ من الأ�سلحة النووية».

وت�ؤ ِّكد ديباجة القرار ،على �أن «ثمة �ضرورة لبذل كل جهد ممُ كن
لإنه��اء التج��ارب النووية ،بغية جتنُّب �آثاره��ا املد ّمرة وال�ضارة
عل��ى حي��اة النا���س و�صحته��م» .وقد ب��د�أ ه��ذا الق��رار مببادرة
م��ن جمهوري��ة كازاخ�ست��ان� ،إىل جان��ب عدد كبري م��ن الراعني

وامل�شاركني ،بهدف �إحياء ذكرى �إغالق موقع «�سيميباالتين�سك»
للتجارب النووية ،وهو واحد من �أكرب مواقع التجارب يف العامل،
يف � 29أغ�سط�س من العام .1991

ج���رى االحتف���ال لأول مرة بـ «الي���وم الدويل ملناه�ض���ة التجارب
النووية» ،يف العام  ،2010حيث ا�ست�ضاف مقر الأمم املتحدة �سل�سلة
من الفعاليات ،فيما �أُقيمت �أن�شطة متن ِّوعة على م�ستوى العامل .وقد
عزَّ ز هذا «اليوم»� ،إ�ضافة �إىل غريه من املنا�سبات والفعاليات ،وجود
بيئة عاملية ذات توقّعات �أكرث تفا�ؤ ًال ،بعامل خالٍ من الأ�سلحة النووية.
للتقدم املُحرز
وت�شري الأمم املتحدة �إىل �أن «هناك عالمات وا�ضحة ّ
التحديات م�ستمرة»ُ ،معربة عن �أملها يف �أن
على جبهات عدة� ،إ ّال �أن
ّ
ً
ُدمر جميع الأ�سلحة النووية يوما ما».
«ت َّ
ويف االحتف���ال الأخري ،وبع���د االفتتاح الر�س���ميُ ،عقدت يف مقر
املنظمة الدولية حلقة نقا�ش رفيعة امل�ستوى ،ب�ش�أن دور الأمم املتحدة

يف نزع ال�سالح النووي وعدم االنت�شار النووي .وقد تناول امل�شاركون
بع�ض الق�ضايا الرئي�سة ،منها :اخلطوات الالزمة لإحراز املزيد من
التقدم يف نزع ال�س�ل�اح ،وعدم االنت�ش���ار النووي ،و�إن�شاء املزيد من
ّ
املناطق اخلالية من الأ�سلحة النووية ،وبناء الثقة.
ومنذ �أن �أُعلن عن اليوم الدويل ملناه�ضة التجارب النووية ،لأول
مرة ،حدث عدد من التطورات واملناق�ش���ات واملبادرات الهامة ،ذات
ً
ف�ض�ل�ا عن امل�ؤمترات التي ُعقدت بغر�ض
ال�ص���لة ب�أهدافه وغاياته،
التو�سع يف هذه التطورات واملُ�ضي بها ُق ُدماً.
ُّ
ويهدف «اليوم الدويل ملناه�ض���ة التج���ارب النوو َّية»� ،إىل حتفيز
الأمم املتحدة ،والدول الأع�ضاء ،واملنظمات الدولية احلكومية وغري
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احلكومية ،وامل�ؤ�س�س���ات الأكادميية ،وال�شبكات ال�شبابية ،والو�سائط
الإعالمية ،للقيام بالتعريف والتثقيف ب�ش����أن �ض���رورة حظر جتارب
الأ�سلحة النووية ،والدعوة �إىل ذلك بو�صفه خطوة ق ِّيمة نحو حتقيق
عامل �أكرث �أمان ًا.
و�أو�ض���ح الأمني العام ل�ل��أمم املتحدة ،بان كي م���ون� ،أن«...من
�ش�أن عامل خالٍ من الأ�سلحة النووية� ،أن يخدم امل�صلحة العامة خري
خدم���ة» .ويف مايو من العام  ،2010و�ص���فت جميع الدول الأطراف

يف «معاهدة عدم انت�ش���ار الأ�سلحة النوو َّية» ،حظر الأ�سلحة النووية،
ب�أنه «حيوي» ،و�أعلنت التزامها بالعمل على «�إحالل ال�س�ل�ام والأمن
ب�إخالء العامل من الأ�سلحة النووية».
ومن���ذ التجربة النووية الأوىل ،التي متَّت يف العام  ،1945وحتى
ري على م�س���توى العامل ،ما يزيد عل���ى �ألفي جتربة .ففي
الي���ومْ � ،أج َ
مبكر من القرن الع�ش���رين ،كان امتالك �أ�س���لحة نوويةِّ ،
وقت ِّ
ي�شكل
�أح���د معايري التط ّور العلمي �أو الق ّوة الع�س���كرية للدول ،التي مل تكن

معاهــدة حظـــر التجـــارب النــوويـــــة
و َّقع عليها ،يف مو�س ��كو يف � 5أغ�س ��ط�س  ،1963يف ح�ضور الأمني
العام ل�ل��أمم املتح ��دة ،يوثانت ،ورئي� ��س جمل�س ال�س ��وفيات الأعلى،
نيكيتا خروت�شوف ،كل من وزراء خارجية الواليات املتحدة الأمريكية،
دايفيد دين را�سك ،واالحتاد ال�سوفياتي (�سابق ًا)� ،أندريه غروميكو،
وبريطاني ��ا ،اللورد �ألي ��ك دوغال�س هيومَّ .مت تبن ��ي املعاهدة من قبل
اجلمعي ��ة العامة ل�ل��أمم املتحدة ،يف � 10س ��بتمرب  ،1996و ُفتح باب
التوقي ��ع عليها يف نيويورك يف � 24س ��بتمرب .1996وت�ض� � َّمنت خم�س
م ��واد ،حت ِّرم �إجراء جتارب �أو تفجريات نوو َّية يف �أي مكان� ،س ��واء يف

رب �أو البحر� ،أو حتى يف الف�ضاء اخلارجي.
ال ّ
وعل ��ى م�س ��توى االلتزام ��ات ال�سيا�س ��ية ،ت�ض� � َّمنت امل ��ادة الأوىل من
املعاه ��دة ،ما يلي :تتع َّهد كل دولة طرف يف املعاهدة بعدم �إجراء �أيّ من
تفجريات جتارب الأ�سلحة النوو َّية� ،أو �أ َّية تفجريات نووية �أخرى ،وبحظر
ومن ��ع �أيّ تفجري ن ��ووي من هذا القبي ��ل ،يف �أيّ مكان يخ�ض ��ع لواليتها �أو
�سيطرتها .تتع َّهد كل دولة طرف ،عالوة على ذلك ،باالمتناع عن الت�س ُّبب
يف �إج ��راء �أيّ من تفجريات جتارب الأ�س ��لحة النووي ��ة �أو �أيّ تفجري نووي
�أخر ،والت�شجيع عليه �أو امل�شاركة فيه ب�أ َّية طريقة كانت.
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املدمرة الت���ي ترتكها هذه التجارب
لتب���دي � ّأي اهتمام ُيذكر بالآثار ّ
على احلياة الب�ش���رية .لك���ن عامل اليوم ،وبع���د �أن تك َّررت احلوادث
املتتابع���ة� ،أ�ص���بح قادر ًا عل���ى �إدراك حجم الآثار املروع���ة واملُفجعة
لهذه التجارب ،ال�سيما يف ّ
ظل �ضعف ظروف املراقبة.
وتعر�ض
ولأن التج���ارب النوو ّي���ة الزال���ت ِّ
ته���دد حي���اة النا����سِّ ،
اال�س���تقرار العاملي للخطر ،ي�أتي االحتفال بـ «اليوم الدويل ملناه�ضة
التجارب النوو َّية» ،يف التا�س���ع والع�شرين من �أغ�سط�س من كل عام،
ليلف���ت �أنظار الع���امل واهتمامهم �إىل هذا اخلط���ر ،ولي� ِّؤكد احلاجة
موحدة ملنع املزيد من التجارب النوو َّية.
�إىل وجود حماولة َّ

ح���ددت «معاهدة احلظر ال�ش���امل للتج���ارب النوو َّية» ،التي
وقد َّ
اعتمدته���ا اجلمعية العامة للأمم املتحدة هذه املعاهدة يف العا�ش���ر
من �سبتمرب  ،1996الآلية الرئي�سة للق�ضاء على هذه التجارب .وقد
وقَّع على ه���ذه املعاهدة  183دولة ،فيما �ص���ادق عليها  .157لكن،
لكي ت�ص���بح هذه املعاهدة قيد التنفيذ ،ف�إنها بحاجة �إىل م�ص���ادقة
العدي���د من الدول التي لديه���ا قدرات نوو َّية كبرية ،مثل� :إ�س���رائي،
�إيران ،باك�ستان ،وجمهورية كوريا ال�شعبية الدميقراطية ،وال�صني،
وم�صر ،والهند ،والواليات املتحدة الأمريكية ،عِ لم ًا ب�أن هذه الأخرية
كانت �أوىل الدول التي وقَّعت على املعاهدة.

المعاهـــدة :الجـــذور والســيـــــاق
تندرج معاهدة احلظر ال�ش���امل للتجارب النووية (CTBT-
The
Comprehensive
Nuclear-Test-Ban
 ) Treatyللعام  ،1996يف �إطار االتفاقيات الرئي�س���ة حول منع

االنت�شار ونزع ال�سالح ،املُربمة يف املرحلة التالية للحرب الباردة،
وه���ي ت�ش��� ّكل �إح���دى دعامات النظ���ام العامل���ي ملراقبة الأ�س���لحة
واحلد من انت�ش���ارها .وفيها تلتزم الدول الأطراف ،بدون
النووية
ّ
ا�ستثناء ،بعدم القيام بتجارب نووية على �أرا�ضيها ،وعدم ت�شجيع
مثل هذا النوع من التجارب� ،أو امل�شاركة فيها ،ويف جميع البيئات،
احلد من تطور
�س���واء للأغرا�ض الع�سكرية �أو املدنية ،وذلك بغية ّ
الأ�س���لحة النووي���ة� ،أو حتديثها� ،أو ت�ص���نيع �أجي���ال جديدة منها.
وتع���ود ه���ذه املعاه���دة ،بجذوره���ا� ،إىل اتفاقية احلظ���ر اجلزئي
للتج���ارب النووي���ة (PTBT- the Partial Test Ban
 ) Treatyاملوقعة يف العام  ،1963والتي هدفت يف تلك احلقبة
�إىل حظ���ر �إج���راء التج���ارب النووي���ة ،يف اجل���و وخ���ارج الغالف
اجل���وي وحتت امل���اء .وقد بد�أت �أعم���ال �ص���ياغة اتفاقية احلظر
ال�ش���امل للتجارب النووية يف الع���ام  ،1993حني ق َّرر م�ؤمتر نزع
خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض ،بتحليل
ال�سالح �أن يعهد �إىل جلنة م�شكلة ِّ
�إمكانية عقد اتفاقية للحظر ال�شامل والكامل للتجارب النووية.
وق���د بد�أت املفاو�ض���ات الفعلية اخلا�ص���ة باالتفاقي���ة يف العام
 ،1994بن���اء عل���ى دعوة م���ن اجلمعي���ة العامة ل�ل��أمم املتحدة،
وا�س���تمرت على مدى ال�س���نتني الالحقتني� ،إىل �أن َّ
مت التو�ص���ل يف
الن����ص النهائ���ي ،عرب قرار من
� 10س���بتمرب � ،1996إىل �إق���رار
ّ

 56العدد  5يوليو 2013

اجلمعي���ة العامة ،حمل الرق���م ( ،)245/A/RES/50وبالتايل
توقيعها يف � 24سبتمرب .1996
ن�ص املعاهدة ،تلتزم الدول الأع�ضاء ،بدون ا�ستثناء،
وح�س���ب ّ
باالمتناع عن �إجراء جتارب نووية على �أرا�ض���يها وبعدم ت�ش���جيع
�إجراء هذا النوع من التجارب �أو امل�شاركة فيها يف � ّأي مكان .ووفق
ما ورد يف املادة  15منها� ،ستدخل املعاهدة ح ِّيز النفاذ فقط بعد
متقدمة.
الت�ص���ديق عليها من قبل  44دولة متتل���ك قدرات نووية ِّ
وب�ي�ن ه���ذه الدول مل تق���م الواليات املتح���دة الأمريكية وال�ص�ي�ن
وم�ص���ر و�إيران و�إ�سرائيل و�إندوني�س���يا حتى الآن بالت�صديق على
املعاه���دة ،يف ح�ي�ن مل توقّع املعاه���دة حت���ى الآن دول �أخرى مثل
الهند وباك�ستان وكوريا ال�شمالية.
وق ��د وقعت �إيطاليا على املعاهدة يف � 24س ��بتمرب  ،1996وقامت
بالت�ص ��ديق عليه ��ا ع�ب�ر القان ��ون الرق ��م ( ،)484ال�ص ��ادر يف 15
دي�س ��مرب ( 1998الذي َّ
مت تعديله الحق ًا عرب القانون الرقم ()197
ال�صادر يف  24يوليو  .)2003وقد �أ ْولت �إيطاليا دائم ًا اهتمام ًا كبري ًا
بالتطبي ��ق الكامل والفاعل للمعاهدة .ويف هذا الإطار التزمت ب�ش ��كل
فاعل با�س ��تخدام ت�أثريها على ال�س ��احة الدولية ،لتي�س�ي�ر الت�صديق
تن�ضم بعد �إىل
على املعاهدة ،والت�ش ��جيع عليه من قبل الدول التي مل
ّ
املعاهدة ،حيث �ش � َّ�جعت على عقد م�ؤمت ��رات وندوات للتوعية ب�أهمية
معاهدة احلظر الكامل للتجارب النووية ،كما �س ��اهمت على ال�صعيد
العملي يف �أن�ش ��طة الأمانة التقنية امل�ؤقتة ،خا�ص ��ة يف حتقيق منظومة
الر�صد الدويل ( )SMIاملن�صو�ص عليها يف املعاهدة.

أهـم النقــاط الواردة فــي ديبــاجــة المعــاهـــدة
وفق ًا لديباجة املعاهدةُ ،تبدي الدول الأطراف املو ِّقعة عليها ،ما يلي:
ت�أكيده ��ا على �أهمي ��ة التنفيذ الت ��ام وال�س ��ريع لالتفاقيات الدولي ��ة يف ميدان
نزع ال�س�ل�اح النووي ،ومنع انت�شار الأ�س ��لحة النووية ،وعلى �ضرورة بذل جهود
منهجية وتدريجية ومتوا�ص ��لة لتقليل الأ�س ��لحة النووية يف العامل ،بغية الو�صول
�إىل نزع ال�سالح العام والكامل يف ظ ّل رقابة دولية �صارمة وف ّعالة.
�إدراكها �أن و�ض ��ع ح ٍّد لتفجريات الأ�س ��لحة النووية� ،سي�ش� � ّكل خطوة معقولة يف
�سبيل القيام بعملية منهجية لتحقيق نزع ال�سالح النووي.
للتو�ص ��ل �إىل و�ض ��ع ح ٍّد للتج ��ارب النووية،
اقتناعه ��ا ب�أن �أك�ث�ر الطرق فعالية ّ
ً
ه ��ي عن طريق �إب ��رام معاهدة عاملية يمُ كن التح ّقق منه ��ا دول ّيا بفعالية حلظر
التجارب النووية حظر ًا �شام ًال.
تت�ض� � َّمن االلتزامات الأ�سا�س ��ية للمعاهدة تعهّد كل دولة طرف بعدم �إجراء �أي
تفج�ي�ر من تفجريات جتارب الأ�س ��لحة النووية� ،أو �أي تفجري نووي �آخر �س ��واء
للأغرا�ض ال�س ��لمية �أو الع�س ��كرية� ،أو الت�س ��بب يف �إجرائه �أو الت�شجيع عليه� ،أو
واملتوجب
امل�ش ��اركة فيه ب�أية طريقة كان ��ت .وهناك بع�ض التدابري ال�ض ��رورية َّ
على الدول الأطراف اتخاذها تنفيذ ًا اللتزاماتها مبوجب املعاهدة مثل:
• من ��ع الأ�ش ��خا�ص الطبيعيني والقانوني�ي�ن (االعتباري�ي�ن) يف �أيّ مكان على
�إقليمها� ،أو مكان يخ�ض ��ع لواليتها �أو �س ��يطرتها� ،أو الذين يحملون جن�سيتها يف
�أيّ مكان ،من القيام ب�أيّ ن�شاط حمظور مبوجب املعاهدة.
• التع ��اون مع الدول الأطراف الأخرى ،وتقدمي امل�س ��اعدة القانونية لها ،بغية
تي�سري تنفيذ التزامات املعاهدة.

• قي ��ام كل دولة طرف بت�س ��مية �أو �إقامة �س ��لطة وطنية تكون جهة الو�ص ��ل
الوطني ��ة التي يجري عن طريقها االت�ص ��ال باملنظمة (منظمة معاهدة احلظر
ال�شامل للتجارب النووية) وبالدول الأطراف الأخرى.
• �إع�ل�ام كل دولة طرف يف املنظمة بالتدابري املتخذة تنفيذ ًا اللتزاماتها هذه
املتوجبة عليها.
ّ
• يُعق ��د بع ��د بدء تنفيذ املعاهدة بع�ش ��ر �س ��نوات ،ما مل تق� � ِّرر �أغلبية الدول
الأطراف خالف ذلك ،م�ؤمتر ال�ستعرا�ض �سري العمل بهذه املعاهدة وفعاليتها،
وينظر امل�ؤمتر اال�ستعرا�ضي ا�ستناد ًا �إىل طلب مقدَّم من �أيّ من الدول الأطراف
يف �إمكانية ال�سماح ب�إجراء تفجريات نووية جوفية للأغرا�ض ال�سلمية.
• يمُ ك ��ن ،بع ��د ذلك على فرتات مدة كل منها ع�ش ��ر �س ��نوات ،عقد م�ؤمترات
ا�ستعرا�ضية �أخرى للهدف نف�سه.
• ولي�ست للمعاهدة مدة حمددة� ،إذ �إن لكل دولة طرف ،احلق يف االن�سحاب
من املعاهدة� ،إذا ق َّررت �أن �أحداث ًا غري عادية تتعلق مبو�ض ��وعها ،قد عَ َّر�ض ��ت
م�ص ��احلها العليا للخطر ،ويتمّ االن�س ��حاب بتوجيه �إ�ش ��عار مُ�س ��بق ،قبل �س ��تة
�أ�شهر� ،إىل �سائر الدول الأطراف ،واملجل�س التنفيذي ،والوديع ،وجمل�س الأمن
التابع للأمم املتحدة ،وي�ش ��مل هذا الإ�ش ��عار بيان ًا بالأح ��داث غري العادية التي
ترى الدولة الطرف �أنها ُتع ِّر�ض م�صاحلها العليا للخطر ،وهي بهذا ت�شبه كثري ًا
معاهدة «حظر انت�شار الأ�س ��لحة النووية» ،حيث يالحظ �أنه ي�صعب ج ّد ًا عملي ًا
االن�س ��حاب م ��ن مثل هذه املعاهدات ،لمِ ��ا قد يرت َّتب عليه م ��ن ت�أثري على الأمن
واال�ستقرار الدوليني ،رغم �أن هذا االن�سحاب جائز نظري ًا وقانوني ًا.
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تحتاج إلى مصادقة  50دولة عضو على األقل لتدخل ح ِّيز التنفيذ

تصوت في األمم المتحدة لصالح
اإلمارات
ِّ
اعتماد «معاهدة تجارة األسلحة»
�ص َّوت��ت الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،يف الأمم املتح��دة،
بالإيجاب ل�صالح قرار اعتماد «معاهدة جتارة الأ�سلحة».
واعتم��د الق��رار خ�لال اجتم��اع عقدته اجلمعي��ة العامة
ل�ل�أمم املتحدة ،بت�أييد  154دولة ،ومعار�ضة كل من �إيران
و�سوريا وكوريا ال�شمالية ،وامتناع  23دولة عن الت�صويت.
و�أك���د �س���عادة ال�س���فري �أحم���د عبدالرحم���ن اجلرم���ن ،مندوب
الدول���ة الدائ���م ل���دى الأمم املتح���دة ،ترحي���ب الإم���ارات باعتماد
املعاه���دة ،من ِّوه��� ًا ب�أن ت�ص���ويت الإم���ارات بالإيجاب ل�ص���الح قرار
اعتم���اد املعاهدة ،جاء انطالق ًا من �إميانها ب�أهمية حتقيق عامليتها،
باعتباره���ا توفّر الآلي���ة الدولية الالزمة لتح�س�ي�ن جتارة الأ�س���لحة
وتنظيمه���ا ،يف �إط���ار االحرتام الكامل للم�ص���الح امل�ش���روعة للدول
يف احل�ص���ول على الأ�س���لحة للدفاع امل�ش���روع عن النف�س� ..إ�ض���افة
احل���د من التهديدات واملعاناة التي يواجهها �ض���حايا النزاعات
�إىل
ّ
امل�س���لحة ،وخا�ص���ة فئتي الأطفال والن�س���اء منهم ،و�إنقاذ الب�ش���رية
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و�أرواح املاليني من الب�شر من املعاناة .و�أ�شار ،يف مداخلة له تعقيب ًا
على نتيجة الت�صويت� ،إىل �أن بنود هذه املعاهدة توفّر الإطار املالئم
للتع���اون الدويل يف جمال جتارة الأ�س���لحة التقليدية ،مبا يعزِّ ز بناء
الثقة بني الدول الأطراف فيها.
ن�ص
و�أع ��رب ع ��ن ارتياحه لإدخال عدد من العنا�ص ��ر الإيجابية يف ّ
عر�ضها على الت�صويت
املعاهدة ،قبل ِ
يف اجلمعي ��ة العامة ،مل تكن واردة يف
ن�ص امل�ش ��روع الأ�ص ��لي ..م�شري ًا �إىل
ّ
�شجعت العديد من
�أن هذه العنا�ص ��ر َّ
ن�ص املعاهدة.
الوفود على ت�أييد ّ
و�س � َّ�جل اجلرم ��ن قل ��ق دول ��ة
الإمارات �إزاء بع� ��ض بنود املعاهدة،
الفت� � ًا النظر �إىل �أنه رغم الت�ص ��ويت
الإيجاب ��ي للإم ��ارات ل�ص ��الح
تن�ضم �إىل امل�شاغل
املعاهدة� ،إال �أنها
ّ
الت ��ي ع�َّب�رَّ عنه ��ا من ��دوب لبن ��ان،
ب�ص ��فته رئي� ��س املجموع ��ة العربي ��ة
لهذا ال�ش ��هر ،وخا�ص ��ة يف ما يت�صل
ن�ص
منها بعدم ت�ضمني املعاهدة � ّأي ّ
يكفل احل ��قّ غري القابل للت�ص� � ّرف،

اشـــترك فــي
جلميع ال�شعوب الواقعة حتت االحتالل الأجنبي ،يف تقرير امل�صري،
واحلق يف ال�س�ل�امة الإقليمية واال�س ��تقالل ال�سيا�سي للدول ،بجانب
رف�ض االحتالل الأجنبي وعدم جواز احتالل �أرا�ض ��ي الغري بالقوة،
ا�ستناد ًا �إىل القانون الدويل وميثاق الأمم املتحدة.
كما �أعرب مندوب الدولة الدائم لدى الأمم املتحدة عن حتفّظه
�إزاء عدم ت�ض ��مني املعاهدة �أ َّية �صيغة تكفل متويل �صندوق للتعاون
التقني وامل�س ��اعدات الفنية ،من خالل امل�ساهمات الإلزامية للدول
الأط ��راف الكربى امل�ص � ِّ�درة واملنتجة لل�س�ل�اح ،مبا يوفّر الفر�ص ��ة
مل�ساندة الدول النامية يف تنفيذ التزاماتها الواردة يف هذه املعاهدة.
وج ��اء ه ��ذا الت�ص ��ويت يف اجلمعي ��ة العام ��ة ،يف �أعقاب ف�ش ��ل
م�ؤمتره ��ا ملعاهدة جتارة الأ�س ��لحة ،الذي انعق ��د خالل الفرتة من
� 18إىل  28مار�س املا�ض ��ي ،يف التو�ص ��ل �إىل �إجماع حول �ص ��يغتها
مما حال دون اعتمادها ،ومن ثم طرحِ ها للت�صويت �أمام
النهائيةّ ،
اجلمعية العامة.
واعترب رئي�س ال ��دورة احلالية للجمعية العامة ،فوك يرمييت�ش،
اعتم ��اد ه ��ذه املعاهدة م ��ن قب ��ل اجلمعية ب�أن ��ه «تاريحي وي�ش� � ِّكل
�س ��ابقة» ،ال�س ��يما و�أن الأمم املتحدة اعت ��ادت �أن تعتمد معاهدتها
الدولية بتوافق الأراء ومن دون ت�صويت.
و�أ�ش ��ار يرمييت� ��ش �إىل �أن ال ��دول الأع�ض ��اء تع َّه ��دت يف الع ��ام
متعددة الأطراف لو�ض ��ع �آلية ملزمة
 ،2006باالنخ ��راط يف جهود ِّ
قانوني ًا ،تن�ش ��ئ معايري م�شرتكة ال�س ��ترياد وت�صدير ونقل الأ�سلحة
التقليدي ��ة ،مب ��ا يف ذلك ال�س ��فن احلربي ��ة والدباب ��ات والطائرات
املقاتلة واملروحيات الهجومية بالإ�ض ��افة �إىل الأ�س ��لحة ال�ص ��غرية
واخلفيف ��ة ...معرب� � ًا عن اعتقاده ب�أن م�س ��ودة املعاه ��دة تفي بتلك
التع ّه ��دات �إىل ح � ّ�د كب�ي�ر  ..م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن غي ��اب �إط ��ار العم ��ل
َّ
املنظم لت�ص ��دير وا�س ��ترياد ونقل الأ�سلحة� ،أ�س ��هم ب�شكل مروع يف
ال�ص ��راعات القائمة وزعزعة اال�ستقرار الإقليمي وت�شريد املدنيني
والإرهاب واجلرمية املنظمة.
جت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أن «معاه ��دة جتارة الأ�س ��لحة» ،هي م�ش ��روع
معاهدة لتنظيم التجارة الدولية بالأ�سلحة التقليدية (جتارة اال�سلحة
العاملي ��ة تقدر بنحو  60مليار دوالر �س ��نو ّي ًا) ،وق ��د َّمت التفاو�ض عليها
يف م�ؤمت ��ر عاملي حتت رعاي ��ة الأمم املتح ��دة ،يف  27يوليو  2012يف
الن�ص
التو�ص ��ل �إىل �إجماع حول ّ
نيوي ��ورك ،حيث مل يتم َّكن امل�ؤمتر من ُّ
النهائي .ولذا َّمت عقد لقاء جديد للم�ؤمتر يف  28مار�س  ،2013والذي
ف�شل �أي�ض ًا ،فتقرر حتويل املعاهدة للت�صويت يف اجلمعية العامة للأمم
املتح ��دة ،لأن �إقراره ��ا يف اجلمعية العامة يحتاج �إىل ثلثي الأ�ص ��وات.
وقد افتتح باب التوقيع على املعاهدة اعتبار ًا من  3يونيو  ،2013وهي
حتتاج �إىل م�صادقة  50دولة ع�ضو على الأقل لتدخل ح ِّيز التنفيذ.
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نصت على مجموعة من اإلجراءات لدرء مخاطر الحاالت الطارئة أو الكوارث
َّ

«الهيئة» وأمانة الطوارئ المدنية البريطانية
ّ
توقعان على مذكرة تفاهم
يف �إط��ار تطوي��ر العالق��ات
الثنائي��ة وتعزيز التع��اون القائم
ب�ين دول��ة الإم��ارات العربي��ة
املتح��دة وبريطاني��ا ،يف جم��ال
�إدارة الط��وارئ والأزم��ات ،و َّقعت
«الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزم��ات والك��وارث» و«�أمان��ة
الط��وارئ املدني��ة» التابع��ة ملكتب
جمل�س الوزراء يف اململكة املتحدة،
تن���ص عل��ى
عل��ى مذ ّك��رة تفاه��م ّ
جمموعة من الإجراءات الواجب
اتخاذه��ا ل��درء خماط��ر احلاالت
الطارئة �أو الكوارث� ،أو التخفيف
من حدَّ تها.
و�إميان� � ًا من اجلانبني ،ب� ��أن الأزمات والكوارث ال حت ّده ��ا حدود ،وب�أن
ال�س ��بل لإدارته ��ا ،هو التع ��اون والتن�س ��يق الف ّعال وتب ��ادل اخلربات
�أف�ض ��ل ُّ
َّ
ن�صت املذكرة على �ضرورة و�أه ّمية تبادل املعلومات ونقل
وتعزيز القدراتَّ ،
املعرف ��ة ،يف عمليات تقييم املخاطر وافرتا�ض ��ات التخطي ��ط لها ،وعمليات
التدريب وتطبيق احللول للمخاطر على �أر�ض الواقع.
و ّقع املذ ّكرة عن «الهيئة» �س ��عادة حممد خلف ��ان الرميثي ،املدير العام،
فيما و َّقعتها عن اجلانب الربيطاين �س ��عادة كري�ستينا �سكوت ،مديرة �إدارة
الط ��وارئ املدنية يف احلكومة الربيطانية ،وذلك يف ح�ض ��ور اللواء متقاعد
مايكل ودي ت�ش ��ارلتون ،مدير الإدارة الربيطانية لعقيدة الطوارئ والأزمات
والتدريب ،وعدد من مدراء الإدارات يف «الهيئة».
ّ
وتن� ّ��ص املذ ّك ��رة عل ��ى االط�ل�اع عل ��ى �أف�ض ��ل املمار�س ��ات املتعلق ��ة
با�س�ت�راتيجيات احل ّد من خماطر الكوارث ،وحماية من�ش�آت البنية التحتية
احليوي ��ة الوطني ��ة ،وعل ��ى البح ��وث والدرا�س ��ات واال�ست�ش ��ارات العلمي ��ة،
وا�س�ت�راتيجيات التوعي ��ة العامة ،و�إع ��داد اجلهات املعن َّي ��ة ،ورفع جاهزية
املجتمع للت�صدّي للحوادث والكوارث والتدريب والتطوير املهني.
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ن�ص ��ت مذ ّكرة التفاه ��م على عقد منتدى �س ��نوي خا�ص ب�سيا�س ��ة
كم ��ا َّ
اال�ستعداد واملرونة اخلا�صة بالكوارث والأزمات ،وذلك لتوفري ُ�س ُبل التعاون
ذات االهتمام امل�شرتك.
و�أو�ض ��ح الرميث ��ي �أن مذ ّكرة التفاهم ت�أتي �ض ��من ا�س�ت�راتيجية الهيئة
ور�ؤيتها ،الرامية �إىل تفعيل خطط اال�س ��تعداد واجلاهزية حلاالت الطوارئ
والك ��وارث ،وتطويرها ،واال�س ��تفادة م ��ن اخلربات العاملي ��ة ،واالطالع على
جت ��ارب الدول ��ة يف هذا املج ��ال .و�أ َّكد �س ��عي «الهيئة» ،بتوجيهات من �س ��مو
ال�ش ��يخ ه ��زاع بن زاي ��د �آل نهي ��ان ،م�ست�ش ��ار الأم ��ن الوطني رئي� ��س جمل�س
�إدارة «الهيئ ��ة» للتم ُّي ��ز يف �إدارة حاالت الطوارئ ،م ��ن خالل �إيجاد بيئة عمل
منا�س ��بة ملختلف القطاعات املث�س ��تجيبة للحدث ،وبهدف تن�س ��يق ال�سيا�سات
والإج ��راءات الوطني ��ة لأغرا�ض اجلاهزية ،والإ�ش ��راف عل ��ى �إدارة الأزمات
وحاالت الطوارئ على امل�س ��توى الوطني .من جانبها� ،أكدت �سكوت ا�ستعداد
الإداراة لت�س ��خري كل اخلربات والإمكانيات للجانب الإماراتي ،لال�س ��تفادة
منه ��ا ،ونق ��ل املع ��ارف وتدري ��ب وت�أهي ��ل القائمني عل ��ى برام ��ج التخطيط
واجلاهزية لال�ستعداد الناجح والفاعل حلاالت الطوارئ املختلفة.

ّ
نظمتها «الهيئة» بالتعاون مع «كلية التخطيط للطوارئ» البريطانية

دورة تدريبية لعناصر االرتباط والتنسيق
في «مركز مجلس التعاون إلدارة الطوارئ»
َّ
نظم��ت «الهيئ��ة الوطني��ة لإدارة
الط��وارئ والأزم��ات والك��وارث»،
بالتعاون مع كلي��ة التخطيط للطوارئ
الربيطاني��ة «�إي ب��ي �س��ي» ،دورة
تدريبي��ة لعنا�صر االرتباط والتن�سيق
يف «مركز جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية لإدارة حاالت الطوارئ».
وتهدف ال��دورة ،التي ا�ستم��رت على مدى
ثالثة �أيام� ،إىل ت�أهيل العنا�صر املُ�شاركة،
ومتكينهم من اكت�ساب مهارات التن�سيق بني
دوله��م من جه��ة ،والأمان��ة العامة ملجل�س
التع��اون ل��دول اخلليج العربي��ة ،من جهة
�أخرى� ،أثن��اء حاالت الط��وارئ والأزمات
والك��وارث ،والعم��ل على توف�ير املعلومات
ع��ن الطارئ ،ع��ن طريق نقط��ة ات�صال يف
دولهم ،وال َّرد عل��ى اال�ستف�سارات املتعلقة
ب�آلية �إدارة احلدث.
و�أ َّكد �سعادة حممد خلفان الرميثي ،مدير عام «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث» ،خالل ا�س ��تقباله للم�ش ��اركني يف الدورة ،على �أهمية عنا�ص ��ر
االرتباط يف القيام بالأدوار التن�سيقية ،كونهم نواة للعمل امل�شرتك بني دول املجل�س
عال ،ومن
يف مواجهة حاالت الطوارئ ،من �أجل �إدارة ف ّعالة وتن�س ��يق على م�س ��توى ٍ
�أج ��ل توحيد جه ��ود حاالت الطوارئ ،مب ��ا يخدم الهدف من �إن�ش ��اء منظومه �إدارة
الط ��وارئ والأزم ��ات ،و َم� � ّد ج�س ��ور التع ��اون وتبادل اخل�ب�رات بني املعن�ي�ن ب�إدارة
الأحداث الطارئة يف دول املجل�س.
َّ
ويف كلم ��ة �ألقاه ��ا يف مُفتت ��ح ال ��دورة� ،أكد عل ��ي را�ش ��د النيادي ،مدي ��ر �إدارة
العمليات يف «الهيئة» ،على �أهمية مثل هذه الربامج يف تعزيز وتن�س ��يق التعاون بني
دول املجل�س ،يف مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �سعي «الهيئة»،
�إىل رفع كفاءة املعن ّيني ب�إدارة وتن�س ��يق وتوحيد جه ��ود حاالت الطوارئ ،مبا يخدم
الهدف من �إن�ش ��اء منظوم ��ة �إدارة الط ��وارئ والأزمات ،وم ّد ج�س ��ور التعاون ونقل

خربات «الهيئة» �إىل املعن ّيني ب�إدارة االحداث الطارئة يف دول املجل�س.
وت�س ��عى «الهيئ ��ة» ،من خ�ل�ال مثل ه ��ذه ال ��دورت ،باعتبارها اجله ��ة الوحيدة
املعتمدة يف دول جمل�س التعاون لتنفيذ برامج التدريب اخلا�ص ��ة بـ «كلية التخطيط
للط ��وارئ» التابع ��ة للحكوم ��ة الربيطاني ��ة� ،إىل توف�ي�ر التدري ��ب الالزم لعنا�ص ��ر
االرتب ��اط ،قبل مزاولتهم لأعماله ��م يف الأمانة العامة لدول جمل� ��س التعاون لدول
اخلليج العربية� ،إذ �إ ّنهم ي�ش ِّكلون نواة العمل امل�شرتك يف مواجهة حاالت الطوارئ.
وت�أتي الدورة ،يف �أعقاب �ص ��دور قرار ب�إن�ش ��اء مرك ��ز لإدارة احلاالت الطارئة
ل ��دول جمل� ��س التع ��اون ،ويف وق ��ت ت�س ��عى دول جمل�س التع ��اون �إىل زي ��ادة برامج
اال�س ��تعداد والتخطيط واجلاهزية لإدارة الأح ��داث يف حاالت الطوارئ ،من خالل
تفعيل دور ممثلي االت�ص ��ال «االرتباط» يف �أ�س ��رع وقت ممُ كن ،و�س ��رعة تواجدهم
يف الأمان ��ة العامة ،حت ��ى جتهيز املق ّر اجلديد ملركز جمل� ��س التعاون لإدارة حاالت
الطوارئ يف دولة الكويت.
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وهناك

الزلزال القادم بعد  5سنوات  ..وعلى دول الخليج الحذر
دع ��ا خمت� ّ��ص يف �ش� ��ؤون ال ��زالزل ،دول جمل� ��س التع ��اون
اخلليجي� ،إىل �إن�شاء �إدارة ا�س�ت�راتيجية للكوارث ،تتولىّ الربط
م ��ع اجله ��ات ذات العالقة ،بحي ��ث ال تك ��ون �إدارة تقليدية تابعة
للدفاع املدين �أو اجلامعات.
وقال د .عبد اهلل العمري ،رئي�س جمعية ال�س ��عودية لعلوم الأر�ض
امل�ش ��رف على مركز الدرا�سات الزلزالية« ..ال ُب ّد �أن تكون لدينا �إدارة
مركزية عُ ليا للكوارث ،تقوم بدور التن�سيق بني باقي اجلهات».
و�أو�ض ��ح �أن املنطق ��ة �أفرزت الطاقة الزلزالي ��ة يف الزلزالني
الأخريي ��ن ،كونها تتج َّمع وت�أخذ من ثالث �إىل �أربع �س ��نوات ،ثم
ينت ��ج عنه ��ا زلزال بقوة خم� ��س درجات ،وبعد � 10س ��نوات ينتج
عنه ��ا زلزال �آخ ��ر بق ��وة � 6إىل  6.5درجات تدريجي� � ًا ،ففي كل
خم�س �س ��نوات و�أقل ،تتع َّر�ض املنطق ��ة �إىل هزّات بدرجة خم�س
درجات ون�صف على مقيا�س ريخرت.
ور�أى العم ��ري �أن ج ��ودة مب ��اين دول اخللي ��ج «متو�س ��طة»،
ولي�س ��ت مطابق ��ة للموا�ص ��فات العاملية ،نظر ًا لع ��دم تطبيق كود
البناء يف جميع دول املجل�س ،ولي�س ��ت مقاومة للزالزل .م�ؤ ِّكد ًا �أن
منطقة اخلليج العربي لي�ست منطقة زلزال ،لكن مع َّر�ضة لت�أثريات ،كونها
�أقرب للعا�صمة الإيرانية طهران.
وكان د .العمري قد تو َّقع م�ؤخَّ ر ًا ،حدوث زلزال ت�صل قوته �إىل �أكرث من
�سبع درجات ،ي�ضرب منطقة جنوب �إيران� ،إ َّال �أنه �أ َّكد �أن املنطقة ال�شرقية
غ�ي�ر بعيدة ع ��ن ت�أثرياته بحكم قربها منه .كما تو َّقع �أن ي�ص ��ل الت�أثري �إىل

بع� ��ض مناط ��ق دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ومن �ض ��منها دبي وم�س ��قط
و�أبوظب ��ي ،واقرتح �إن�ش ��اء مب ��انٍ تق ِّلل م ��ن ت�أثريات الزالزل على املن�ش� ��آت
احلكومية واخلا�صة ،كما طالب امل�س�ؤولني ب�أخذ احليطة واحلذر .و�صدقت
تو ّقعاته بعد �أن �ضرب زلزال عنيف ،بلغت قوته ثماين درجات على مقيا�س
ريخرت ،منطقة احلدود الباك�س ��تانية  -الإيرانية ،و�شعر �سكان دول جمل�س
اخلليج الهزة الأر�ضية.

إيطاليان ينتحران بسبب األزمة االقتصادية
زوجان
ّ
�أقدم زوجان �إيطاليان يف العقد ال�س ��ابع من العمر ،على االنتحار �ش ��نق ًا،
لعجزهما عن العي�ش ب�سبب الأزمة االقت�صادية احلادّة التي تع�صف بالبالد.
ونقلت وكالة «�أن�س ��ا» الإيطالية للأنباء ،عن م�صادر يف ال�شرطة ،قولها
�إنها عرثت على الزوجني م�شنوقني ،يف �إقليم ماركي ،و�سط البالد.
و�أو�ض ��حت امل�ص ��ادر �أن الرجل البالغ من العمر  62عام ًا ،كان من بني
�آالف الأ�ش ��خا�ص الذين مل يح�ص ��لوا عل ��ى معا�ش تقاعدي ،ب�س ��بب زيادة
احلكومة ل�سنّ التقاعد منذ عام و�شهرين.
وقالت �إن الزوجني انتحرا ب�س ��بب ي�أ�س ��هما الناجم ع ��ن عجزهما عن
ال�صمود ب�سبب الأزمة االقت�صادية.
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ونقلت ال�شرطة عن جريان الزوجني ،الذين عرثوا على جثتيهما يف مدينة
مارك ��ي �س ��يفيتانوفا� ،إنهم ��ا كانا عاجزين عن ال�ص ��مود ،من خ�ل�ال الراتب
التقاعدي الذي ح�صلت عليه الزوجة ،البالغة من العمر 68عام ًا ،وحدها.
و�أ�ضاف اجلريان «�أنهما كانا عاجزين عن دفع بدل الإيجار حتى».
ُي�ش ��ار �إىل �أن حاالت االنتحاريف �إيطاليا ،ازدادت يف ال�س ��نوات الأخرية
التي �أق ّرت فيها حكومة الرئي�س امل�ستقيل ،ماريو مونتي� ،إجراءات ّ
التق�شف
يف البالد .وقد �أق ّرت احلكومة قانون ًا ُيتيح م�ساعدة � 40ألف �شخ�ص ،من
بني �أولئك الذين مل يح�ص ��لوا على راتب تقاعدي ،غري �أن احتادات الع ّمال
ت�ؤ ِّكد �أن عدد ه�ؤالء الأ�شخا�ص يتعدّى الـ � 150ألف �شخ�ص.

وهناك

اتفاقية سعودية  -أردنية لمواجهة الكوارث
والحوادث الكبرى
و َّقع ��ت اململك ��ة العربي ��ة ال�س ��عودية والأردن عل ��ى اتفاقي ��ة تنفيذية
للتعاون بني جهازي الدفاع املدين يف البلدين ،يف جمال احلماية املدنية
ومواجهة الكوارث واحلوادث الكربى.
وقع االتفاقية عن اجلانب ال�سعودي مدير عام الدفاع املدين ال�سعودي
الفريق �سعد التويجري ونظريه الأردين الفريق ركن طالل الكوفحي.
واعترب مدير عام الدفاع املدين ال�س ��عودي الفريق �س ��عد التويجري
يف ت�ص ��ريح عقب توقيع االتفاقية �أنها حت ّق ��ق قدر ًا كبري ًا من الفاعلية،
يف طلب وتقدمي امل�س ��اعدة لكال البلدين يف حاالت احلوادث والكوارث،
من خالل ما تت�ض َّمنه من تي�سريات يف حركة الأفراد واملع ّدات ،و�إيجاد

قنوات للتوا�صل املبا�شر بني قيادات الدفاع املدين يف البلدين.
متخ�ص�صة للتن�سيق
تن�ص على �إن�شاء فرق عمل
ِّ
و�أ�ض ��اف �أن االتفاقية ّ
ب�ي�ن اجلانب�ي�ن ،ل�س ��رعة دخ ��ول امل�س ��اعدات وا�س ��تخدام املج ��ال اجل ّوي
واملط ��ارات واملراف ��ق احلدودي ��ة واملوانئ ومن�ش� ��آت الرعاية ال�ص � ّ�حية يف
حاالت املخاطر والكوارث.
م ��ن جانب ��ه �أعرب مدي ��ر الدفاع امل ��دين الأردين ،الفري ��ق ركن طالل
الكوفحي ،عن ثقته يف �أن ت�س ��هم االتفاقية يف تعزيز قدرات �أجهزة الدفاع
امل ��دين يف البلدي ��ن ،لأداء مهامه ��ا وتعزي ��ز قدراتها يف مواجه ��ة الكوارث
وكافة جماالت احلماية املدنية.

مقتل  19تلميذًا في انفجار أسطوانة غاز مثبتة
في حافلتهم في شرق باكستان
لق ��ي  19تلمي ��ذ ًا ،ترتاوح �أعماره ��م ما بني  8و 12

عام ًا ،ومد ّر�س ��ة ،حتفهم ،و�أ�ص ��يب �آخرون� ،إثر انفجار
�أ�س ��طوانة غ ��از مثبتة يف حافلتهم املدر�س ��ية ،يف مدينة
كوجارات يف �إقليم البنجاب �شرقي باك�ستان.
وذكرت م�صادر ال�شرطة �أن احلادث وقع بينما كان
التالميذ يف طريقهم �إىل املدر�س ��ة حيث ا�ش ��تعلت النار
فج� ��أة يف احلافل ��ة من ج� � ّراء انفجار �أ�س ��طوانة الغاز.
وقالت �إن � 25شخ�صا تقريب ًا ،كانوا على منت احلافلة،
التي اندلعت النريان فيها عندما كان الأطفال على بعد
ب�ضعة كيلومرتات من املدر�سة.
وبينم ��ا ُنق ��ل الأطفال امل�ص ��ابون �إىل م�ست�ش ��فى
قري ��ب ،قالت ال�ش ��رطة �إن �س ��ائق احلافلة هرب من
مكان احلادث.
وتعم ��ل املركب ��ات يف باك�س ��تان  -يف الغالب  -على
كل م ��ن البنزي ��ن والغاز الطبيع ��ي ،ولدى ه ��ذه الدولة
واحد من �أ�س ��و�أ ال�س ��ج ّالت يف العامل يف حوادث ال�سري
القاتلة ،التي ُتلقى الالئمة فيها على �س ��وء حالة الطرق
واملركبات �سيئة ال�صيانة والقيادة املتهورة.
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ساللة جديدة من إنفلونزا الطيور تقتل  36شخصا في الصين
ذكرت «منظمة ال�ص ��حة العاملية» �أن عدد ال�ض ��حايا الذين لقوا حتفهم
يف ال�ص�ي�ن ،من ج ّراء الإ�ص ��ابة بال�س�ل�الة اجلديدة من فريو� ��س �إنفلونزا
الطيور «�أت�ش � 7أن  »9ارتفع �إىل  36من بني  131حالة م�ؤ َّكدة.
و�أف ��ادت ّ
املنظمة التابعة ل�ل�امم املتحدة� ،أن لي�س هن ��اك دليل على �أن
ال�س�ل�الة ،التي اكت�ش ��فت للمرة الأوىل يف مر�ضى يف ال�صني يف مار�س
هذه ّ
املا�ض ��ي ،تنتقل ب�س ��هولة بني الب�ش ��ر ،وهي �ص ��فة لو ظهرت ،من املُمكن �أن
تت�س َّبب يف انت�شار وبائيَّ .
وحذرت من �أنه �ستكون هناك على الأرجح حاالت
يتم التع ّرف على م�صدر العدوى.
�إ�صابة ب�شرية جديدة بالفريو�س �إىل �أن ّ
وقال ��ت ّ
املنظم ��ة �إن ال�س ��لطات ال�ص � ّ�حية ال�ص ��ينية توا�ص ��ل رقابته ��ا
امل�ش� � َّددة ،وحتقيقاته ��ا اخلا�ص ��ة بالأوبئة ،واالختب ��ارات املعملي ��ة وتبادل
الع ِّينات ،وكذلك �إجراءات الوقاية وال�سيطرة.
واكتُ�شف الفريو�س يف � 96شخ�ص ًا معظمهم من �شرق ال�صني .وك�شفت
جلنة ال�ص ��حة العامة والتخطيط العائلي بال�صني �أن �إ�صابات َّمت ت�سجيلها
يف �شنغهاي ،ويف منطقة جيانغ�سو وجيجيانغ.
و�أو�ض ��ح املركز ال�صيني للوقاية من الأمرا�ض يف وقت �سابق �أن  40يف
املئة من املر�ض ��ى امل�صابني بالفريو�س ،مل يحدث �أن احت ّكوا بطيور داجنة،
مما يطرح ت�سا�ؤالت حول كيفية �إ�صابتهم باملر�ض .كما ات�ضح �أن الفريو�س
ّ

انت�ش ��ر و�س ��ط �أفراد عائلة يف مدينة �ش ��نغهاي ،التي ُت َع� � ّد املركز التجاري
لل�صني ،وهو ما يثري املخاوف من انتقاله بني بني الب�شر.
ويف �إ�ش ��ارة �إىل احل ��االت الت ��ي اكتُ�ش ��فت ،قال ممثل منظمة ال�ص ��حة
العاملي ��ة يف ال�ص�ي�ن ،مايكل �أول�ي�ري� ،إن املحققني يحاول ��ون الت�أ ّكد من �أن
انتقا ًال للعدوى من �إن�سان �إىل �آخر قد حدث بني �أفراد تلك العائلة.
ين�صب على حتديد ما �إذا كان
و�أ�ضاف �أن تركيز التحقيقات الأ�سا�سي
ّ
الفريو�س قد انتقل يف طوره الأدنى بني الب�شر ،لكن ال يوجد دليل على ذلك
حتى الآن ،ما عدا يف هذه احلاالت النادرة ج ّد ًا.
وم�ضى �أولريي �إىل القول �إن ن�صف امل�صابني باملر�ض ذكروا �أنهم كانوا
على احتكاك بطيور.
ال�صحة مبه ّمة يف مدينتي بكني
ويقوم فريق من  15خبري ًا دولي ًا يف جمال ّ
ً
العا�صمة و�شنغهاي ،للتح ّقق من الفريو�س الذي ال يوجد حاليا لقاح �ضدّه.
ومنذ �أعلنت ال�ص�ي�ن عن اكت�ش ��اف ال�س�ل�الة اجلديدة يف الب�ش ��ر لأول
م ��رة ،ف� ��إن معظم احل ��االت تقريبا حدثت يف �ش ��نغهاي و�أرب ��ع حمافظات
جماورة لها بينما ظهرت حالة واحدة يف بكني.
و�أثن ��ت منظم ��ة ال�ص ��حة العاملية عل ��ى جهود ال�س ��لطات ال�ص ��ينية يف
التعامل مع املر�ض.

ضبط سائق أميركي يكتب رسائل نصية في هاتفين
ويقود سيارته بواسطة ركبتيه في نفق
احتجزت ال�ش ��رطة يف والية �أالبام ��ا الأمريكية ،رج ًال كان
ن�صية
يقود �س ��يارته يف نفق ،وهو ي�س ��تخدم يديه لكتابة ر�سائل ِّ
ً
بوا�س ��طة هاتفني ،ويح ّرك املقود بركبتيه ،فيما ي�ض ��ع طفال يف
الثالث ��ة من العمر باملقع ��د اخللفي .وذكرت قناة «�أن بي �س ��ي
نيوز»� ،إن ال�شرطة �أوقفت ،داندري مور� 19( ،سنة) ،وهو يقود
يتم احل�صول عليها بو�صفة ط ّبية
ال�س ��يارة ،ويف حوزته عقاقري ّ
بقيمة  4500دوالر.
وقد جل�س ��ت يف املقعد اخللفي من ال�س ��يارة امر�أتان وطفل
يف الثالثة ،فيما جل�س �إىل جانبه �ش ��اب كان بحوزته ماريجوانا
يخفيه ��ا ب�س ��رواله .وق ��ال مور �إن ��ه ير�س ��ل الر�س ��ائل الهاتفية
بوا�س ��طة هاتفني مع ًا منذ كان يف الـ  15من العمر .وقد �أوقفت
ال�شرطة مور مع من كان معه يف ال�سيارة من الرا�شدين.
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نتيجة افتقاد المبنى لشروط السالمة

أكثر من  650قتي ً
مجمع صناعي في بنغالدش
ال حصيلة كارثة
َّ

جت ��اوزت الـ  650قتي ًال ،ح�ص ��يلة انهيار مبنى �ص ��ناعي يف بنغالد�ش،
تُ�شري املعلومات املتداولة �إىل �أنه كان يفتقر �إىل �شروط ال�سالمة املطلوبة.
و�أ َّكد متحدث با�سم اجلي�ش �أن ح�صيلة �أ�سو�أ كارثة �ضربت القطاع ال�صناعي
يف بنغالد� ��ش ارتفع ��ت بعد العثور على ع�ش ��رات اجلثث بني انقا� ��ض املبنى الذي
انهارت طبقاته الت�سع يف امل�أ�ساة.
ونقلت وكالة ال�ص ��حافة الفرن�سية عن امليجور من�صور اهلل ،امل�س�ؤول يف غرفة
�إدارة الأزم ��ات التي �أقيمت لتن�س ��يق عملية الإنقاذ بعد الكارث ��ة ،قوله� ،إن املبنى
الذي كان ي�ض � ّ�م خم�سة من م�صانع الألب�سة قرب العا�صمة دكا ،انهار على ر�ؤو�س
�أكرث من � 3آالف �شخ�ص .و�أ�ضاف �أنه َّمت انقاذ � 2,437شخ�ص ًا.
وجت َّم ��ع مئ ��ات �أقارب ال�ض ��حايا �أم ��ام موقع الكارث ��ة فيما كان ��ت اجلرافات
والرافع ��ات تبحث ب�ي�ن جبال من قط ��ع الإ�س ��منت واحلديد .وقال م�س� ��ؤولون �إن
التع َّرف على عدد قليل من ال�ضحايا َّمت من خالل الهواتف النقالة التي عرث عليها
يف جيوبهم �أو بطاقات العمل.
و�أظه ��رت النتائج الأولي ��ة لتحقيق حكومي �أن �س ��بب الكارث ��ة ذبذبات �أربعة
مول ��دات كهربائية عمالق ��ة يف الطوابق العليا� ،أدّت �إىل انهي ��ار املبنى .واعتقلت

ال�ش ��رطة � 12شخ�ص� � ًا بينهم مال ��ك املبنى ،و�أربعة من مالكي م�ص ��انع الألب�س ��ة
ر�ص ��د ت�ش� � ّققات يف املبنى يف اليوم ال�س ��ابق
لإجبارهم املوظفني على العمل رغم ْ
للكارث ��ة .كما رفع ��ت زوجة �أحد العمال الذين ق�ض ��وا ،دعوى ت َّته ��م فيها ك ًّال من
مالكي املبنى وم�ص ��نع الألب�سة ومهند�س يف البلدية بالقتل .ويواجه الثالثة عقوبة
الإعدام �شنق ًا يف حال �إدانتهم.
واعتقل مالك املبنى ،وهو �أحد امل�س� ��ؤولني املح ّلي�ي�ن يف حزب «رابطة عوامي»
احلاكم ،بعد مطاردة ا�ستمرت �أربعة �أيام� ،أثناء حماولته الفرار �إىل الهندَّ .
ونظم
عمال امل�صانع تظاهرات طالبت ب�إنزال العقاب ال�صارم بامل�س�ؤولني عن الكارثة،
�شب يف
وحت�س�ي�ن �شروط ال�س�ل�امة .وجاءت الكارثة بعد خم�سة �أ�شهر على حريق َّ
م�صنع �ألب�سة جماور� ،أدّى �إىل مقتل � 111شخ�ص ًا.
و�أق َّرت �ش ��ركات «براميارك» الربيطانية للألب�سة و»بينيتون» الإيطالية
مما
و»مانغو» الأ�س ��بانية ،ب�أن لديها طلبات لدى امل�صانع الكائنة يف املبنىّ ،
�أدّى �إىل ردود غا�ض ��بة يف العديد من الدول الغربية .وبنغالد�ش ثاين �أكرب
الدول امل�ص ��دِّ رة للألب�س ��ة ،بعد ال�ص�ي�ن .ومتثل هذه ال�صناعة  80يف املئة
من �صادرات الدولة ،و�أكرث من  40يف املئة من القوة العاملة ال�صناعية.
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ّ
الحل
توصل إلى هذا
أحد معاهد التكنولوجيا األلمانية
َّ

ورق الجــدران لتعــزيـــز قــــدرة المبـــاني
على مقــاومـــة الـــزالزل
ت�س َّب��ب الزل��زال الذي �ض��رب حمافظة «ف��ان» ،يف �شرق
تركي��ا ،يف الع��ام  ،2012يف مقت��ل قراب��ة �أل��ف �شخ���ص
و�إ�صاب��ة مئات �آخرين .و�أ َّدى الزلزال ،الذي بلغت ق َّوته
 7.3درج��ات على مقيا�س ريخ�تر� ،إىل انهيار نحو ع�شرة
مب��ان يف مدينة فان ،وما ب�ين  25و � 30أخرى يف منطقة
�آرجي�س القريبة.
هرع النا�س �إىل ال�شارع ،ذلك �أن املباين �أ�صبحت متثل خطر ًا
وال�س ��بب يف ذل ��ك ،هو املواد املُ�س ��تعملة يف البناء،
على حياتهمَّ ،
وعلى ر�أ�س ��ها الطوب الأحمر ،الذي يجري ا�ستخدامه كثري ًا نظراً
النخفا�ض ثمنه ،لكن ال يمً كنه مواجهة الهزّات الأر�ض ��ية ،خا�صة
القو ّي ��ة منه ��ا ،الأمر ال ��ذي يجعل اجلدران �س ��رعان ما تت�ش� �قَّق
َّ
وتتحطم لتتح ّول �إىل ركام.
ً
كان هذا حافزا لأحد معاهد التكنولوجيا يف �أملانيا ،لأن يبحث
ع ��ن حلول جلعل اجلدران �أكرث �ص ��مود ًا �أمام ال ��زالزل ،ولإعطاء
ال�سكان وقت ًا �أطول لإخالء منازلهم.
وتع ��ود املح ��اوالت الأوىل يف هذا اخل�ص ��و�ص� ،إىل ت�س ��عينيات
الق ��رن املا�ض ��ي� .إذ ق ��ام املعهد بتجربة ا�س ��تخدم فيها م ��واد ًا من
�ألي ��اف الكربون ،كان ��ت مرنة وقو َّيةَ ،ج َرت �إ�ض ��افتها �إىل اجلدران
لتقويته ��ا .لك ��ن النتيجة مل تك ��ن �إيجابية� ،إذ مل يق ��ع توزيعها على
اجلدران ب�شكل �صحيح .وح�صل ما مل يكن يف احل�سبان� ،إذ انهارت
اجلدران ب�سرعة عند القيام باختبارات حُماكاة الزالزل املُعتدلة.
�إ ّال �أن الباحث�ي�ن غ�َّي�وررَّ وا مقاربته ��م بعد ه ��ذه التجربة الفا�ش ��لة ،وخيرَّ وا
تعزي ��ز اجلدران با�س ��تخدام ال ��ورق املطلي ال ��ذي ميتاز بقوت ��ه .وقد مت َّثلت
اخلطوة الأوىل يف اختبار املواد التي َّمت ت�صنيعها من الألياف الزجاجية ،وهو
كاف،
�أحد املك ّونات املرنة ج ّد ًا .ولكن احل�ص ��ول على املواد اجل ّيدة كان غري ٍ
�إذ يجب �إيجاد ال�ص ��ق ج ِّيد لتثبيت الورق املطلي على اجلدران .هذا الال�صق
هو مزيج من املاء و�س ��ائل يحتوي على كمية كبرية من الكرات البال�س ��تيكية
املك َّون ��ة بدورها من �آالف اجلزيئات الطويلة .وعند التجربة ،عرب و�ض ��ع هذا
الال�ص ��ق على احلائط ،مت َّكن من �أن يخرتق ال�ش ��قوق ب�سهولة ،ثم َّ
تبخر املاء
املوجود بداخله ،لتبقى ُكرات البال�س ��تيك التي اندجمت مع بع�ضها البع�ض،
متما�سكة تعلق بقوة يف احلائط ِّ
معززة ق ّوته.
مك ِّونة �سل�سلة ِ
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ويق���ول �أحد خ�ب�راء املعهد� ،إن «املرونة التي ح�ص���لنا عليها ،هي
نتيجة خ�ص���ائ�ص البال�ستيك ،وهو ما يزيد من قدرة اجلدران على
مواجهة الزالزل».
وق ��د �أظه ��رت جتربة َّمت �إجرا�ؤه ��ا على �أر�ض الواقع ،حي ��ث جرى تعزيز
جدار بالورق املطلي ،فيما ُترك �آخر مقابله ،بدونه� ،أن اجلدار املُعزَّز بالورق
املطلي ،ا�ستطاع مقاومة الهزَّات اال�صطناعية ،فيما ت�ش َّقق الآخر وانهار.
و�أ�ض ��اف اخلبري« :لقد ح ّققنا تقدّم ًا هام ًا يف هذا اخل�ص ��و�ص بف�ض ��ل
مواد �س ��هلة التثبيت وف ّعالة للغاية» ،م�شري ًا �إىل �أن الهزّات الأر�ضية هي من
الك ��وارث الطبيعي ��ة التي ال يمُ كن �أحيان ��ا التن ّب�ؤ بحدوثه ��ا ،و�إذا مت ّك ّن ًا من
تعزيز جدران املباين بهذه الطريقة ف�سنخ ِّفف من الأ�ضرار اجل�سيمة التي
تخ ّلفها ،كما �سنق ِّلل – ربمَّ ا – من اخل�سائر الب�شر ّية».

ّ
يتفقد األماكن التي ال يستطيع البشر الوصول إليها

مخصص لالستخدام
رجل آلي يابانى
َّ
في حاالت الكوارث النووية

ح��دا تكرار احلوادث والك��وارث يف املفاعالت النووية ،ب�شركات
�إنت��اج التقني��ات الآلية� ،إىل التفكري يف اخ�تراع جتهيزات مُيكن
ا�ستخدامه��ا ،كبديل للعن�صر الب�ش��ري ،يف عمليات تفقّد املن�ش�آت
النووية التي قد تتع َّر�ض مل�شكالت ،ي�صعب على الإن�سان الو�صول
التعر�ض ملا قد ُيلحق ال�ضرر بحياته و�صحته.
�إليها دون
ُّ
وبعد الكارثة التي وقعت يف مفاعل «فوكو�شيما» الياباين ،نتيجة لزلزال
وت�س ��ونامي «توهوك ��و» يف مار� ��س م ��ن الع ��ام  ،2011اجته ��ت العديد من
املتخ�ص�ص ��ة� ،إىل �إنتاج رجل �آيل مبقدوره الدخول والتحرك يف
ال�ش ��ركات
ِّ
مناطق الت�س ّرب الإ�شعاعي.

ويف هذا الإطار� ،أقامت �شركة «تو�شيبا» اليابانية ،عر�ض ًا لرجل �آيل من
ت�صميمها ،ي�ستطيع العمل يف الأماكن التي حتتوي على ن�سبة �إ�شعاع عالية،
يمُ كن ا�ستخدامه – بالتايل  -يف حاالت الكوارث النووية.
وتهدف ال�ش ��ركة �إىل ا�ستخدام هذا «الروبوت» يف تف ّقد الأماكن التي ال
ي�ستطيع الب�شر الدخول �إليها بعد الكوارث النووية.
وقد جرى ت�ص ��ميم هذا الرجل الآيل ،ال ��ذي يتح ّرك ببطء على �أربعة
قوائم ،ليتم َّك ��ن من جتاوز العقبات والأنقا�ض ،التي قد يقابلها يف طريقه.
كما �أنه ،يف حال �ض ��عف الإ�شارة الال�سلكية التي يعمل بها ،يقوم ب�شكل �آيل
بالتوجه �إىل مكان ،يتم َّكن فيه من تل ّقي �إ�شارة �أقوى.
ّ
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ِّ
حقيقيًا على السالمة العامة
يشكل خطرًا
ّ

َّ
الضباب ..قد يودي بحياتك واآلخرين
إن لم تتص َّرف حياله بوعي ودراية
َّ
ال�ضباب هو �إحدى الظواهر الطبيعية ،يت�شكَّل يف �صورة ُ�س ُحب منخف�ضة تتك َّثف قريبة من �سطح الأر�ض ،فتت�س َّبب يف ُ�ض ْعف الر�ؤية
ال�سحب من نوع «الره��ل» ،وهي ُ�س ُح ٌب
الأفقي��ة وتدنّيه��ا ،ال�س ّيم��ا عندم��ا تكون امل�سافة �أقل م��ن كيلومرت واحد .وغالب ًا ما تك��ون هذه ُّ
ٌ
رقيق��ة ِ�ش ْب��ه النَّدَ ى ،وقطريات مائية عالية يف الهواء ،حتدث نتيجة تكاثف بخار امل��اء قرب �سطح الأر�ض .وتختلف درجة َّ
ال�ضباب
باختالف كثافة البخار ،حيث كلما زادت كثافة البخار كان ال�ضباب � ّأ�شد كثافة.
ال�ض ��باب ،عادة ،من امل ��اء ِّ
يتك� � ّون َّ
املتبخر من البح�ي�رات �أو الأنهار �أو
البحار� ،أو من الرتبة ال ّرطبة ،والنباتات .فاملاء ِّ
املتبخر ،الذي ُي�سمى " ُبخار
امل ��اء" ،يتمدَّد ويربد مع ارتفاعه يف الهواء .ويمُ كن للهواء َح ْمل مقدار معينَّ
من بخار املاء ،يف كل درجة حرارة حمدَّدة .وكلما انخف�ض ��ت درجة حرارة
اله ��واء ،تنخف�ض معه قدرته على َح ْمل بخار امل ��اء .وعندما تنخف�ض درجة
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احل ��رارة يزداد مقدار بخار املاء وت�ص ��عب القدرة على حمله ،وي�أخذ بع�ض
بخ ��ار امل ��اء يف التكثف ،فيتح� � َّول �إىل قطرات �ص ��غرية من املاء .ويتال�ش ��ى
َّ
ال�ضباب عندما ترتفع درجة حرارة الهواء.
ً
ً
ِّ
وي�شكل َّ
ال�ضباب خطرا حقيقيا على ال�سالمة العامة ،ف�إىل جانب �إعاقته
لكافة �أ�ش ��كال و�أنواع املوا�صالت والنقل ،يزيد من احلوادث املرورية نتيجة

مناطق باردة ،ويمُ كن لهذا َّ
انخفا� ��ض الر�ؤية �أثن ��اء حدوثه ،وخا�ص ��ة الكثيف منه،
ال�ضباب �أن ي�صل �إىل الرب.
وق ��د يرتاف ��ق م ��ع َّ
ويت�س َّبب يف �إحلاق خ�سائر مادّية وب�شرية نتيجة لهذه
ال�ض ��باب� ،أو يعقب ��ه ،ارتفاع
احل ��وادث .كما �أنه قد يرتك �آثار ًا �ص ��حية �ض ��ا ّرة
تدريجي يف الرطوب ��ة ،وهبوب رياح حم َّملة ببع�ض
على املر�ضى املُ�صابني بالآفات الرئوية.
الغبار ومثرية للأتربة ،كما قد يتلوه �سقوط �أمطار
خفض السرعة عند
وت�ؤ ّث ��ر عوامل عديدة يف تكون َّ
ال�ض ��باب ،ت�أتي
خفيف ��ة �أو غزيرة ،قد ت�ؤدّي ،يف ما ت�ؤدّي �إليه� ،إىل
الدخول في منطقة
يف مقدِّ مها زيادة الرطوبة ،خا�ص ��ة عندما ت�ص ��ل
في�ضانات و�سيول.
ولذل���ك ،ت�أخ���ذ ال�س���لطات املعن َّي���ة عل���ى
�إىل الـمئ ��ة يف املئة� ،إ�ض ��افة �إىل وج ��ود املرت ّفعات
الضباب هو المدخل
عاتقها م�س����ؤولية ت���دارك املخاط���ر التي قد
اجل ّوي ��ة� ،أو التل ّوث الناجت عن اح�ت�راق الفحم� ،أو
ال�ض���باب ،وكذلك ع���ن الأمطار
التق ّلب ��ات املناخية� ،أو ُقرب امل�س � ّ�طحات املائية �أو األساس لتفادي مخاطر تنجم ع���ن َّ
وال�س���يول ،الت���ي ق���د تتع َّر����ض له���ا مناط���ق
ال ُبع ��د عنه ��ا� ،أو وجود املناطق اجلبلي ��ة حيث تق ّل
ّ
الطقس
بات
ل
تق
بعينها ،كما قد تكون �ش���املة ملختلف مناطق
درجة احلرارة فت�سمح للهواء بالتك ّثف.
الب�ل�اد .ويف هذا الإطار تق���وم اجلهات املعن َّية
وهناك ثالثة �أنواع من ال�ضباب:
بحملة توعية ت�س���تهدف ال�سكان ،عرب �سل�سلة من
َ�ضباب الياب�س ��ة :يحدث فوق الياب�سة نتيجة فقدان
الن�ص���ائح تُ�سديها من خالل و�س���ائل الإعالم واالت�صال
�سطح الأر�ض حلرارته ووجود الرطوبة يف اجلو.
َ�ض ��باب الوديان :يحدث يف الودي ��ان نتيجة هبوب الري ��اح الباردة من املُتاح���ة ،ب�ض���رورة الت���زام منازله���م ،وع���دم مغادرته���ا يف حاالت
ال�ضباب� ،إ ّال عند ال�ضرورةّ .
ولعل �أكرث هذه الن�صائح ،هي تلك التي
�أعلى اجلبال يف اجتاه املناطق املُنخف�ضة.
َّ
ُوج���ه �إىل �س���ائقي املركبات� ،إن على الطرق ال�س���ريعة واخلارجية،
َ�ض ��باب البحار :ويت�ش� � َّكل نتيجة هبوب تيارات بحري ��ة دافئة يف اجتاه ت َّ
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مقدمته���ا �ض���رورة التزام
�أو داخ���ل امل���دن ،ويف ّ
احليط���ة واحلذر �أثناء القي���ادة ،واتّباع تعليمات
امل���رور ،والتق ُّي���د به���ا ،وذل���ك حفاظ��� ًا عل���ى
�سالمتهم.
ويف هذا الإطار ،تن�صح مبا يلي:
• �ضرورة تق ُّيد ال�سائق برتك م�سافة كافية بني
مركبته واملركبات التي �أمامه.
• ا�ستخدام ال�ضوء العايل �أثناء ال�ضباب يجعل
الر�ؤية غري وا�ضحة.
• يف حال انعدام الر�ؤية وتعذّ ر �إمكانية القيادة،
من الأف�ضل �إيقاف ال�سيارة خارج الطريق بعيد ًا
عن حركة ال�سري.
• �ضرورة ت�شغيل امل�صابيح املنخف�ضة الأمامية واخللفية للمركبة.
• احل���ذر من خط���ر االنزالق ،ال�س���يما مع بداية هط���ول املطر،
حيث ت�ص���بح الطرق ز ِلقَة نتيجة انحالل ال�شحوم والزيوت والأتربة
املرت�سبة عليها.
ِّ
ال�ض���باب وا�س���تمرار
كم���ا تلج����أ ال�س���لطات املعني���ة ،عند تفاقم َّ
انت�ش���اره� ،إىل اال�س���تفادة من و�س���ائل الإع�ل�ام امل�س���موعة واملرئية
الن�ص���ية ،وكذلك من و�س���ائط
واملكتوب���ة ،وم���ن الر�س���ائل الهاتفية ّ
التوا�ص���ل االجتماعي ومواقعه عرب ال�ش���بكة العنكبوتية ،لبث �سل�سلة
من الر�سائل التحذيرية املتوا�صلة ،مثل:
• خَ فّ�ض �سرعتك عند الدخول يف منطقة �ضبابية.
• ال ت�شغّل �أنوار االنتظار مطلق ًا �أثناء القيادة.
• ال تتجاوز ال�سيارة التي �أمامك �إ ّال عند ال�ضرورة.
• ال تتم َّه���ل �أثن���اء القي���ادة يف امل�س���رب الأي�س���ر م���ن الطريق لأنه
املحددة.
خم�ص�ص لل�سري وفق ال�سرعة ّ
َّ
• اذا ا�ضطررت للتوقّف ،ال تركن �سيارتك �إىل جانب الطريق ،بل
فى مكان �آمن ،مع ت�شغيل نور االنتظار.
امل�ساحات لإزالة املياة املتكثفة على الزجاج الأمامي.
• ا�ستخدِ م ّ
• ال تُ�ش���غِّل التكييف ال�س���اخن لأنه يت�س��� َّبب يف تكثي���ف البخار على
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الزجاج الأمامي ف ُيعيق الر�ؤية.
• خفّف �س���رعتك عند اجتيازك للتج ّمعات املائية تفادي ًا ل�ش���رود
املركبة التي تقودها.
• عن���د ح���دوث االنزالق فج����أة ،حافظ على رباطة ج�أ�ش���ك ،ارفع
قد َمك عن دوا�سة الوقود ،ال ت�ضغط على د ّوا�سة التوقّف (املكابح)،
َ
و�أدِ ْر املقود عك�س اجتاه االنزالق.
مهم����ا كان����ت الن�ص����ائح والتحذي����رات الت����ي تُطلقه����ا ال�س����لطات
ال�ضباب ،وعلى �ضرورتها
واجلهات املعنية املعن َّية ،قبيل و�أثناء تك ّثف َّ
و�أه ّميتها ،يبقى «اال�س����تعداد املُ ْ�س���� َبق» لدى الفرد� ،أي وعيه وثقافته،
حدد مدى التزامه
هو العن�صر الأهم يف معادلة ال�سالمة ،فهو الذي ُي ِّ
وتق ُّي����ده ب�ش����روط احليطة واحل����ذر والت�ص���� ُّرف ال�س����ليم ،التي تكفل
�ضمان �سالمته و�سالمة َمن حوله .ومن عنا�ص هذا اال�ستعداد:
• �ضرورة اال�س���تماع �إىل الن�شرة اجل ّوية وحالة الطق�س وظروف
احلركة على الطريق قبل �سلوكه.
• الت�أكّد من �سالمة الإطارات والأنوار واملكابح.
م�س���احات الزج���اج الأمام���ي
• الت�أكّ���د امل�س���تمر م���ن �ص�ل�احية ّ
واخللفي ،ومن ح�سن �أداء جهاز �ضخّ املياه �إليها.
• َّ
االط�ل�اع املُ�س���بق عل���ى كت ِّيبات ال�س�ل�امة الت���ي توزّعها اجلهات
املعنية املُختلفة ،واخلا�صة مبثل هذه احلاالت.

متغيرة
لتحديات
متغيرة
طبيعة عمل
ّ
ّ
ّ
ُي َحتِّ��م العي���ش يف ع��امل متط�� ِّور التعامل مع متغيرِّ ات م�ستم��رة ،على امل�ستويني املحلّ��ي والعاملي ،الأمر الذي ي���ؤ ِّدي �إىل تغيرُّ يف طبيعة
التحدّ يات التي تواجه ِّ
خمططي الطوارئ .وقد تفر�ض هذه املتغيرّ ات – �أحيان ًا  -تغيريات يف تنظيم امل�ؤ�س�سات �أو يف طبيعة عملها.
من هذا املنطلق ،ت�سعى «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» – دائم ًا � -إىل مواكبة امل�ستجدات على كافة الأ�صعدة
ي�ستجدّ من �أخطار وتهدي��دات والتك ُّيف معها ،ح�سب
املحلّي��ة والإقليمي��ة والعاملي��ة ،ومواجهة التحدّ يات بالطرق املُثل��ى الحتواء ما
ِ
حجمها ،بهدف حماية الدولة ومكت�سباتها.
يف هذا الإطار ،ا�ستحدثت "الهيئة" ،يف هيكلها التنظيمي ،وحدة
جديدة تابعة لإدارة التخطيط واال�ستعداد ،با�سم "وحدة الكيميائي
خمت�ص���ة باملخاطر والتهدديات
والبيولوجي والإ�ش���عاعي والنووي"،
َّ
الكيميائي���ة والبيولوجي���ة والإ�ش���عاعية والنووية ،وم���ا يتعلَّق بها من
درا�س���ة وحتليل للمخاطر ،وحجمها ،ودرا�س���ة ت�أثريه���ا ،واحتمالية
وقوعه���ا ،ونقاط ال�ض���عف الكامن���ة فيه���ا� ،إ�ض���افة �إىل دعم جهود
امل�ؤ�س�س���ات واجلهات املعن َّية يف الدولة ،لبناء القدرات والإمكانيات،
كاخلطط وتوفري املوارد الالزمة لذلك.
وقد نتج عن ا�س���تحداث ه���ذه الوحدة �أن �ص��� َّبت اجلهود واملهام
املتع ّلق���ة بهذا املجال ،يف مكان واحد ،عِ َو�ض��� َا ع���ن كونها موزَّع َة يف
�أق�سام و�إدارات خمتلفة ،وما قد ُي�س ِّببه ذلك من بطء يف التعامل مع
هذه الأعمال� ،أو ت�ضارب يف اجلهود املبذولة.
وقد قامت الوحدة ،منذ �إن�ش���ائها ،بالعديد من املهام وامل�ش���اريع
اخلا�ص���ة مبج���ال عملها ،كجم���ع امللفات اخلا�ص���ة ببع����ض اللجان
وف���رق العمل ،كـلجنة التوجيه بني "الهيئ���ة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث" و"الهيئ���ة االحتادية للرقابة النووية" و"جلنة
التن�سيق للت�أهب للطوارئ النووية" ،وغريها من جلان دائمة وم�ؤقتة
ذات عالقة مبجال عمل الوحدة.
كما قامت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"
برت�ؤ�س فريق �إعداد ا�س�ت�راتيجية وطني���ة للأمن البيولوجي� ،أثمرت
جه���وده يف �إع���داد ا�س�ت�راتيجية وطنية للأم���ن البيولوج���ي للدولة،
لتحقيق ر�ؤية اال�سرتاتيجية و�أهدافها الثالثة ،متمثلة يف:
 .1احلَ ّد من خطر العوامل البيولوجية
 .2بناء قدرات الك�شف عن وجود خطر بيولوجي
 .3بناء قدرات التعامل مع احلوادث والتهديدات البيولوجية.
ح���ددت اال�س�ت�راتيجية املو�ض���وعة ،قائم���ة
�إ�ض���افة �إىل ذل���كَّ ،
يتم تطبيقها على ثالث مراحل ،خالل �أربع �س���نوات من
�إج���راءاتّ ،
اعتماد اال�سرتاتيجية ،وعن طريقة جهات عدة يف الدولة.
كما تناولت جهود الوحدة التن�س���يق والتعاون امل�س���تمر مع امل�شرع

النووي والإ�ش���عاعي يف الدولة" ،الهيئ���ة االحتادية للرقابة النووية"،
من خالل مراجعة وا�ستحداث معايري �أمن و�سالمة نووية و�إ�شعاعية
لكافة م�س���تخدمي امل���واد املُ�ش��� َّعة والنووية يف الدولة ،ل�ض���مان �أمن
و�س�ل�امة البالد وقاطنيها ،م���ن �أ َّية عواقب قد تنتج عن ا�س���تخدام
هذه املواد� ،سواء يف ال�صناعة� ،أو ُّ
الطب �أو الطاقة.
وم���ن جان���ب �آخ���ر ،و�ض���من التزام���ات الدول���ة بتحقي���ق �أعل���ى
معايري الأمن وال�س�ل�امة ،للربنامج النووي ال�س���لمي لإنتاج الطاقة،
قام���ت "الهيئة الوطنية لإدارة الط���وارئ والأزمات والكوارث" ،عرب
"وحدة الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي" ،وبالتعاون مع
"م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية" ،و�شركاء �آخرين ،بالعمل على
�إعداد �إطار عام ،وخطة للتعامل مع ت�أثري املخاطر الإ�شعاعية خلارج
املوقع ملحطة "براكة" للطاقة النووية.
عالوة على ذلك ،مثلت "وحدة الكيميائي والبيولوجي الإ�شعاعي
والن���ووي" "الهيئ���ة" يف حمافل عاملية و�إقليمية� ،ض���من م�ش���اركات
الدول���ة ،وذلك ملا لـ "الهيئة" من دور رئي�س يف �أمن و�س�ل�امة الدولة
وقاطنيه���ا وممتلكاتها ،من خطر الط���وارئ الكيميائية والبيولوجية
والإ�شعاعية والنووية.
َ
وت�سعى الوحدة ،حاليا� ،إىل ا�ستقطاب الكفاءات املواطنة امل� َّؤهلة
ل�ش���غل الوظائ���ف املُتاحة يف الوح���دة ،ملا لها م���ن دور ف ّعال وحيوي،
للت�ص���دي والتعام���ل مع الطوارئ
يف رفع م�س���تويات جاهزية الدولة
ّ
الكيميائي���ة والبيولوجي���ة والإ�ش���عاعية والنووي���ة ،ودع���م اجله���ات
الوطنية لبناء القدرات والإمكانيات املتع ّلقة باملجال نف�سه.

مروان علي الكعبي
رئي�س وحدة تقييم املخاطر ال�صناعية
�إدارة التخطيط واال�ستعداد
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
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وسائل اإلعالم في زمن األزمات والطوارئ
بين الدور االستباقي واستخالص الدروس
يف الع��ام  ،1978وحتدي��د ًا يف ليل��ة الواحد والثالثني م��ن دي�سمرب ،حدث انقالب مناخي مفاج��ئ ،طاول �أجزاء وا�سعة من الق��ارة الأوروب ّية ،حيث
أق��ل بكثري من امل�ستويات التي كانت قد تو َّقعته��ا م�صلحة الأر�صاد اجلو ّيةّ ،
انخف�ض��ت درج��ات احلرارةّ � ،
فغطى اجلليد طرق��ات العا�صمة الفرن�سية
وال�ضواحي ،فيما كان النا�س يته ّي�أون بالآالف للخروج من �أجل مت�ضية �سهرة ر�أ�س ال�سنة.
ولأن الأم��ر الم���س خطر الكارثة االقت�صاد ّية ،باعتبار �أن �إلغاء احلجوزات يف اللحظ��ات الأخرية يف املطاعم واملرابع الليل ّية ،ل�سهرة العيد ولغداء
ظه��ر الي��وم الت��ايل ،م��ن �ش�أنه �أن يت�س ّب��ب بخ�سائر فادح��ة ت���ؤدّي �إىل ت�سريح �آالف الع ّم��ال ،مبا يو�ص��ل �إىل �أزم��ة اجتماع ّية حادّة ،ف���إنّ الدوائر
االقت�صاد ّي��ة التابع��ة لبلدي��ة باري���س  -وكان الرئي���س جاك �ش�يراك يومها عُ مدة املدين��ة – �سارعت �إىل التح�� ّرك ،بالتن�سيق م��ع و�سائل الإعالم
املرئ ّي��ة وامل�سموع��ة ،من �أجل التخفيف قدر امل�ستطاع من الأ�ضرار التي مُيكن �أن تنج��م عن العا�صفة املفاجئة ،لي�س فقط على ال�صعيد االقت�صادي
امل�ش��ار �إلي��ه ،و� مّإنا كذلك ،عل��ى �صعيد اخل�سائر الب�شر ّية املُحتملة ب�سبب خطر انزالق ال�سيارات على اجللي��د ،وما ينتج عنه من حوادث �سري قاتلة،
وال�صعوبات املتو ّقعة لنقل املر�ضى والعجَ زة �إىل امل�ست�شفيات يف ّ
ظل ظروف مناخ ّية بالغة احلدّ ة.
ويف �أق� � ّل من �س ��اعة ،كان ��ت خلية الط ��وارئ الإعالمية قد ب ��د�أت تُعطي
ثمارها ،بحيث تك ّثفت الـ «فال�شات» الإخبار ّية ،امل�سموعة واملرئ ّية ،بالتزامن
م ��ع �أعمال ر� � ّ�ش امللح اخلا�ص ب�إذابة اجلليد ،م ��ن �أجل فتح الطرقات ،ومن
ّثم �إر�ش ��اد النا�س �إىل الطرق ال�سالكة والآمنة للو�صول �إىل �أماكن ال�سهر...
وم ّرت تلك الليلة احلرجة ب�أق ّل قدر ممُ كن من احلوادث واخل�س ��ائر .ونقلت
و�س ��ائل الإع�ل�ام املتن ّوعة ،يف �ص ��بيحة اليوم التايل� ،س ��ي ًال من الإ�ش ��ادات
بال ��دور املُم َّيز والف َّعال الذي قام به الإعالم ،يف خالل تلك الأزمة الطارئة،
مب ��ا خ ّفف ال�ض ��غط عن رجال الإ�س ��عاف ،و�س ��اعدهم يف �إج�ل�اء احلاالت
الطارئة بال�سرعة املنا�سبة.

من خاللها الإبالغ ع ��ن الطارئ ومكانه ومدى خطورته ،واالحتياطات التي
ُيف َرت� ��ض يف املواطنني �أن يتّخذوها لتج ّنب املخاطر قدر املُ�س ��تطاع ،وكذلك
تُن�شر تلك الر�سائل الن�ص ّية االبالغ ّية على و�سائل التوا�صل االجتماعي لكل
مما يخ ّفف كثري ًا من االنعكا�س ��ات ال�س ��لب ّية التي ترافق عادة كل
املواطننيّ ،
احلاالت الطارئة.
التو�ص ��ل �إىل املزيد م ��ن الرتكي ��ز ،وحتديد
�أك�ث�ر م ��ن ه ��ذا .فلق ��د َّمت ّ
املجموع ��ات التى ُيفرت�ض �إبالغه ��ا ،وذلك من خالل حتدي ��د �أماكن وجود
حاملي و�سائل التوا�صل ،يف �شكل دقيق ُيج ّنب الت�س ُّبب بحاالت هلع� ،أو بهدر
اجلهد والوقت .فمث ًال� ،إذا �ش � ّ�ب حريق �ضخم يف مكان حمدّد ،وبلغ م�ستوى
ُيهدّد معه حياة النا�س ،فانّ �ض ��غطة ز ّر ب�سيطة ،بعد حتديد مكان احلريق،
تكف ��ي لتنطلق الر�س ��ائل الن�ص� � ّية لتنبيه النا�س �إىل �ض ��رورة تاليف �س ��لوك
الطرقات التي ت�ؤدّي �إىل موقع احلريق .ومن �ش�أن هذا ،بالت�أكيد ،التخفيف
من زحمة ال�سري ،وت�سهيل و�صول �شاحنات الإطفاء و�سيارات الدفاع املدين،
من �أجل �إجالء املُ�ص ��ابني وتقدمي امل�س ��اعدات ال�ص ��ح ّية الالزمة لهم ،من
دون ت�أخ�ي�ر �أو مع ّوق ��ات .هك ��ذا تك ��ون التكنولوجي ��ا ق ��د ُو�ض ��عت يف خدمة
املجتمع ،من خالل التن�سيق العلمي املدرو�س الذي يقوم بينها وبني الإعالم
يف �شكل عام ،والإعالم يف حاالت الطوارئ يف �شكل خا�ص.

ا�ستخال�ص الدرو�س
وكان م ��ن الطبيع ��ي �أن ُي�ص ��ار ،يف املرحل ��ة الالحقة� ،إىل ا�س ��تخال�ص
الدرو� ��س وال ِع�ب�ر من تلك التجرب ��ة ،من �أجل ت�س ��ريع الفعال ّي ��ة �أكرث ،ومن
�أج ��ل جعل ّ
تدخل و�س ��ائل الإع�ل�ام ،يف الأزم ��ات الطارئة ،تلقائ ّي� � ًا ،وبعيد ًا
من الثغرات قدر املُ�س ��تطاع .وبالفعل ،وعلى الرغم من مرور حواىل خم�س ��ة
وثالثني عام� � ًا على تلك التجربة ،فانّ "�أ�سا�س ��ياتها" التزال قائمة ومعمو ًال
به ��ا يف خل ّية الأزمات والطوارئ ،التي تتح� � ّرك تلقائ ّيا يف بلد ّية باري�س ك ّلما
ا�ستجدّت �أزمة ت�ستدعي ّ
املخت�صة.
التدخل الفوري من اجلهات
ّ
بطبيعة احلال ،ونظر ًا للتط ّور التكنولوجي الهائل ،الذي حت ّقق منذ ذلك «فئران» االنذار املبكّر
التاريخ ،وال�سيما على �صعيد و�سائل االت�صال والتوا�صل االجتماعي ،فقد ّمت
لكن ،هناك �س� ��ؤال ال ُب ّد منه يف هذا املجال .فمع �أهم ّية الدور الإعالمي
�إدخال �إ�ض ��افات ها ّمة على خطط التح� � ّرك الإعالمي يف حاالت الطوارئ ،بعد ح�ص ��ول الأزم ��ات ويف حاالت الط ��وارئ� ،ألي�س هناك م ��ن دور ُم َ
نتظر
ك�أن ُي�ص ��ار �إىل بثّ ر�سائل ن�ص ّية تلقائ ّية �إىل و�سائل الإعالم املعن ّية ،يجري للإعالم قبل ح�صول الكوارث؟ بتعبري �آخر� :ألي�س للإعالم � ّأي دور تنبيهي
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احرتازي ،ميكن �أن يقوم به قبل انفجار الأزمات وامل�ش ��اكل ،مبا ي�ؤدّي �إىل
تاليف ح�ص ��ولها� ،أو التخفيف من انعكا�ساتها ال�س ��لب ّية اذا ما كان احل�ؤول
دون وقوعها م�ستحي ًال؟
ي�ؤثر عن ال�صحايف الكبري الراحل� ،سعيد فريحة ،عميد «دار ال�ص ّياد »
اللبنان ّية� ،أ ّنه كان ي�شرح طريقته ال�صحاف ّية ب�أ ّنها تقوم على �أ�سلوب َ
اجلرح
من دون �إ�سالة الدماء .مبعنى �أنّ "الوخزة املفاجئة" التي يمُ كن �أن ُي�س ّببها
املقال ال�ص ��حايف عند من يتناوله النقد يف املقال� ،أف�ض ��ل بكثري من �إ�سالة
دمائه املعنو ّي ��ة .يف هذه احلالة ،يكون الإعالم قد لعب دور جر�س الإنذار،
الذي من �ش�أن �إطالقه �أن يخ ّفف من االجنراف ،وتالي ًا من الأ�ضرار.
ومعروف �أنّ واحد ًا من مبادئ املدر�س ��ة ال�صحافية احلديثة ،هو اللج�ؤ
�إىل التثقيف املُ�س َبق ،لاللتفاف على الكوارث والتقليل من �سلبياتها .و�شهري
هو الت�ش ��بيه الذي يجعل دور و�س ��ائل الإعالم ،يف بع� ��ض احلاالت ،مماث ًال
للدور الذي تقوم به الفئران على منت ال�س ��فينة املو�ش ��كة على الغرق .فا ّنها
تك�ث�ر من حركات الذهاب واملجيء بع�ص ��ب ّية ظاهرة حت ��ى يتن ّبه القبطان
وم�س ��اعدوه �إىل �أنّ هناك خطر ًا داهم ًا ينبغي القيام مبعاجلته على الفور.
وتظ ّل ع�ص ��ب ّية الفئ ��ران قائمة حتى يت � ّ�م �إجالء ال ��ركاب �إىل �أماكن �آمنة
و�إنقاذ ال�سفينة!
فلو �أن امل�س�ؤولني قد تن ّبهوا �إىل الإنذارات الكثرية التي �أطلقتها «فئران
الإعالم» ،قبل ح�ص ��ول كارثة الت�س ��ونامي ،قبل �س ��نوات ،حيث
لفتوا �إىل املخاطر الكارث ّية التي يمُ كن �أن تنتج عن االنتهاكات
الوا�س ��عة واملتمادي ��ة للبيئ ��ة ،ك ��م كان العامل ق ��د جت ّنب من
ويالت و�ضحايا وخ�سائر ب�شر ّية وعمران ّية واقت�صاد ّية ،ال يمُ كن
تعوي�ضها يف ع�شرات ال�سنني؟
بالت�أكيد ،تندرج �ض ��من هذا الن ��وع من الإعالم
التنبيه ��ي – التثقيف ��ي� ،أن ��واع كث�ي�رة ومتداخل ��ة
م ��ن الن�ش ��اطات الإعالم ّي ��ة ،ومن بينه ��ا� :إعالم
التخطيط واال�س ��تعداد لك ّل ما يمُ كن �أن ي�س ��تجدّ،
وكذل ��ك �إعالم اخلدم ��ات امل�س ��اندة ،التي ينبغي
متخ�ص�ص ��ون ذوو خربة ودُربة� ،إ�ضافة
�أن يتو ّالها
ّ
�إىل �إع�ل�ام ال�س�ل�امة �أو الوقاي ��ة ،الذي ي�ش� �دّد على
�أهم ّية الهدوء وطول الن َف�س يف وقت الكوارث ،و�إعالم
ا�س ��تيعاب م ��ا بعد الكارث ��ة ،من �أج ��ل �إع ��ادة ترميم ما
تخ ّرب ،يف الب�شر ويف احلجر على ح ّد �سواء.

رباطة ج�أ�شه يف املُل ّمات ،فيتم ّكن من م�ساعدة الآخرين؟
ث ّم ��ة تقن ّيات ال ُب ّد م ��ن �أخذها يف عني االعتب ��ار ،يف مثل هذه احلاالت،
ويمُ كن �إدراجها على م�ستويات وفق الرتتيب التايل:
ُيف َرت� ��ض يف ال�ص ��حايف ،ال ��ذي يت � ّ�م اختي ��اره لالنخ ��راط يف مثل هذه
امله ّم ��ات� ،أن يكون ُم ِل ّم ًا �إىل ح ّد معق ��ول ،بثقافة الإعالم يف زمن الطوارئ
والأزمات ،و�أن يكون متح ّلي ًا ب�شخ�ص ّية ديناميك ّية وهادئة يف �آن .مبعنى� ،أن
يكون قادر ًا على �ضبط �أع�صابه �أ ّي ًا كانت الظروف التي يجابهها ،و�أن يكون
يف الوقت نف�س ��ه �س ��ريع البديهة وقادر ًا على التح ّرك ال�سريع ،وعلى اتخاذ
القرارات املنا�سبة من دون انفعال �أو تردّد.
�أن يك ��ون ّ
مطلع� � ًا عل ��ى املنج ��زات التكنولوجي ��ة الت ��ي قد ُي�ض � َ�طر �إىل
ا�س ��تخدامها� ،أو اال�س ��تعانة ببع�ض جوانبها يف حاالت ا�ض ��طرار ّية مع ّينة.
يومي دائم ،فانّ عليه �أن يبقى متابع ًا لك ّل تط ّور
ولأن التكنولوجي ��ا يف تط ّور ّ
عل ��ى ه ��ذا ال�ص ��عيد .وال يكون تثقي ��ف الذات مقت�ص ��ر ًا فقط على �ش� ��ؤون
التكنولوجيا ،و�إنمّ ا يفرت�ض �أن يكون �ش ��ام ًال لكل ال�ش� ��ؤون املتع ّلقة بن�ش ��اط
متخ�ص�صا يف حاالت الطوارئ.
هذا الإعالمي ،الذي ُيفرتَ�ض �أن يكون
ّ
�أن يتح ّل ��ى باجل ��ر�أة التي قد حت ّت ��م عليه ،يف �أحيان كث�ي�رة� ،أن يكون
يف موق ��ع الك ��وارث ،لكي يقوم بدوره عل ��ى �أكمل وجه ،فيك ��ون وف ّي ًا للمه ّمة
الت ��ي �أن ُتدِ ب له ��ا ،وتع ّهد القيام به ��ا مهما كانت العقبات .وهن ��ا ،ال ُب ّد من

تثقيف املثقِّف
لك ��ن ،كيف للإعالمي يف بلدان مثل بلدانن ��ا ،ينبغي االعرتاف ب�أنها ال
متتلك الكثري من املهارات ال�سيما التكنولوج ّية منها يف مثل هذه املجاالت،
�أن ينه�ض بهذه امله ّمة الإنقاذ ّية والإن�سان ّية �إىل ح ّد بعيد ،و�أن يحافظ على
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الإ�ش ��ارة ،ولو �سريعا� ،إىل ال�ش ��به القائم بني «�إعالمي الأزمات» و«�إعالمي
املعارك واحلروب» ،جلهة �أن �إمكانية ال�سقوط �شهيد ًا للواجب املهني ،تبقى
واردة يف ك ّل حلظة.
لأجل ك ّل هذاُ ،يف َرت� ��ض يف �أعالمي الكوارث� ،أن يبقى منفتح ًا على ك ّل
تعلُّم وعلى ك ّل جديد يف جمال عمله .وال يجب �أن نن�س ��ى �أبد ًا �أنّ الإعالمي
نف�س ��ه يبق ��ى يف حاجة �إىل امل�س ��اعدة يف ح ��االت الط ��وارئ ،و�إ ّال فا ّنه ،من
دون هذه امل�س ��اعدة ،لن يتم ّكن من م�س ��اعدة الآخرين ،ممِ َّ ن هم يف �أَ َم ّ�س
احلاجة �إىل م�ساعدته ،يف خ�ضم الأزمة التي يتع ّر�ضون لها.
من هنا ت�أتي �أهم ّية الدورات التدريب ّية التي يخ�ضع لها الإعالم ّيون بني
احل�ي�ن والآخر ،ومن بينهم �إعالم ّيو الأزمات والط ��وارئ ،الذين يحتاجون
�إىل َم ��ن يث ّقفهم ،لكي يتم َّكنوا بدورهم من تثقي ��ف الآخرين ،ليتم ّكنوا من
مواجهة الطوارئ بفعال ّية عال ّية يف �أوقات الأزمات!
طوارئ..اك�سرب�س!
ً
ومن القواعد الذهب ّية يف �إعالم الطوارئ �أن يكون ا�س ��تباق ّيا يف معظم
الأحي ��ان ،مبعن ��ى �أن يكون وقائ ّي� � ًا قدر امل�س ��تطاع .فاملثل ال�ش ��عبي العربي
ُيج ��ري حوار ًا بني ولد ْين ،يفاخر الأ ّول مبهارة والده الذي ي�س ��تطيع ترميم
اجل ّرة املك�سورة ،بحيث ال يكت�شف �أحد ما تع ّر�ضت له ،فيجيبه الثاين ،ب�أنّ
والده �أ�ش ��طر لأ ّنه ال يَدَ ع اجل ّرة تنك�سر ،كي ال ُي�ضطر �إىل �إ�صالحها .هكذا
ف� ��إنّ �إعالم الطوارئ يكون �أكرث �ش ��طارة وذكا ًء ،هو الآخ ��ر� ،إذا مت ّكن من
يتم تالفيه قبل حلول الكارثة!
التنبيه �إىل اخلطر املُحت َمل ،بحيث ّ
وك ��ي يك ��ون ذلك ممُ ِكن� � ًا ،ال ُب ّد م ��ن �أن ت�أت ��ي املعلوم ��ات الإعالم ّية يف
�صح التعبري،
�ش ��كل �س ��ريع ودقيق للغاية� .إ ّنها الـ «طوارئ �أك�س�ب�ر�س» ،اذا ّ
لأنّ املعلوم ��ة املت�أخ ��رة ،يف احل ��االت احلرجة ،تو َلد م ّيتة ،ف�ل�ا تعود هناك
فائ ��دة تُرجى منها .فخطورة الأزم ��ة ،التي تُقا�س �أحيان� � ًا ب�أجزاء الثانية،
حتتّم االرتفاع الفوري �إىل م�س ��توى احل ��دث .لهذا ف�إنّ كل �أزمة هي اختبار
�ص ��عب و ُمداه ��م ،ال يمُ كن ت�أجيل ��ه ،لأنّ مفاعيل ��ه ال تتق ّبل االنتظ ��ار .وث ّمة
ا�س�ت�راتيج ّيات ال يج ��وز الت�س ��اهل يف �ص ��رامة تطبيقه ��ا ،لأن � ّأي ت�أخري �أو
�إهمال يعني ،يف بع�ض احلاالت ،املزيد من ال�ض ��حايا والدمار واخل�س ��ائر.
وكل ه ��ذا مرتب ��ط يف �ش ��كل مبا�ش ��ر بالق ��درات الب�ش ��ر ّية الإعالم ّية التي
ُيفرتَ�ض بنا�ؤها يف �ش ��كل م�س ��تدام ،لتتم ّكن من الوفاء مبا هو مطلوب منها
يف احلاالت الطارئة� ،إ�ضافة �إىل جعلها يف حالة تنمية دائمة وفق ًا للظروف
وللتطورات التكنولوج ّية املُمكنة.
والتدريب ��ات ملواجه ��ة ط ��وارئ حمتمل ��ة ،تُعت�َب�رَ  ،هي الأخ ��رى ،قاعدة
ذهب ّية .وقد قدّمت العا�ص ��مة الكور ّية اجلنوب ّية� ،سيئول ،يف الن�صف الثاين
من �ش ��هر �أبريل  ،2013مثا ًال ح ّي ًا ناجح ًا عن التدريبات ،والدور الإعالمي
الذي ينبغي القيام به ملواجهة خماطر افرتا�ض� � ّية .فو�سط التوتّر الع�سكري
وال�سيا�س ��ي الكبري ْي ��ن عل ��ى خلف ّي ��ة ال�ص ��واريخ النوو ّي ��ة ال�ش ��مال ّية ،د ّوت
 74العدد  5يوليو 2013

�ص ��فارات الإنذار يف ك ّل �أرج ��اء املدينة وال�ض ��واحي القريبة منها ،وراحت
و�س ��ائل الإعالم ّ
وهمي تقوم به ق ّوات كور ّية �ش ��مال ّية
تغطي �أخب ��ار اجتياح ّ
�ض ��د �سيئول ،ون�ش ��طت عمليات ر ّد الهجوم و�إجالء امل�ص ��ابني من ال�شوارع
وامل�ؤ�س�سات ..كل هذا و�سط تغطية �إعالم ّية وا�سعة ،جنحت يف جعل �سكان
العا�ص ��مة يعي�ش ��ون حالة طوارئ حقيق ّي ��ة واقع ّية ،فتد ّربوا على ا�س ��تيعاب
الهجوم وكيف ّية الر ّد عليه.
مفعول رجعي!
وث ّمة دور للو�س ��ائل الإعالم ّية كاف ��ة ،يف مرحلة ما بعد الأزمة الطارئة،
م ��ن �أجل ك�ش ��ف حقيقة م ��ا جرى ،و�إع�ل�ام النا�س مب ��ا يمُ ك ��ن القيام به،
بعد انح�س ��ار الأزمة ،من �أجل احل ّد من انعكا�س ��اتها ال�س ��لب ّية ،والتع ّلم من
التجرب ��ة لت�ل�ايف الوقوع يف ما ي�ش ��بهها يف م ّرات مقبلة .ولع� � ّل ما قامت به
و�س ��ائل الإعالم املحل ّي ��ة والعامل ّية ،بع ��د كارثة "ت�س ��ونامي" ،هو خري دليل
على ما ينبغي للو�سائل الإعالم ّية املتن ّوعة �أن تنه�ض �إليه يف مرحلة ما بعد
الأزمة الطارئة ،وك�أنّ الإر�شادات ت�أتي مبفعول رجعي!
والالف���ت للنظ���رّ � ،أن مرحلة ما بع���د الكارثة ،يمُ كن �أن ت�س���تم ّر
عق���ود ًا ،تق���وم يف خاللها و�س���ائل �إع�ل�ام الط���وارئ � -أو ما ُي�ش���به
الطوارئ ،ب�س���بب النظرة اال�س�ت�رداد ّية ولي�س اال�س���تباق ّية – مبهام
ثمينة للغاية ،لأنّها ترتكز على مبد�أ التع ّلم من التجارب ال�سلب ّية من
�أجل عدم �إعادة �إنتاجها يف امل�س���تقبل .وقد يكون ما قامت به و�سائل
الإع�ل�ام املتن ّوع���ة يف لبن���ان ،قبل �أكرث من �ش���هر ون ّي���ف� ،أمنوذج ًا
�صاحل ًا يمُ كن الت�أ�سي�س عليه يف جتارب مماثلة.
ففي الذك ��رى الثامنة والثالث�ي�ن للحرب الأهل ّية اللبنان ّي ��ة (� 13أبريل
 ،)1975انطلقت كل الو�س ��ائل الإعالمية يف لبنان لت�س ��ليط الأ�ضواء على
اجلانب الكار ّثي للحرب .واىل جانب �ش ��عار «تنذ َكر وم ��ا تنعاد»(نتذ ّكرها
وال ُنعيدها) ،قام حوار معبرِّ بني �ش ��ابينْ � ،أحدهما ُمندفع ومن دون خربة،
يقول :نحمل ال�سالح لننتزع حقوقنا ،وليكنْ ما يكون� .أما الآخر ،وهو عاقل
جم� � ِّرب ،فيجيب :ال� .أن ��ت ال تعرف ما هي احلرب ،لأن اجلميع يخ�س ��رون
حقوقهم يف �أتونها!
ه ��ذا ال ��دور الإعالمي «التوعويّ » ،اذا �ص � ّ�حت الن�س ��بة ،هو ال�ص ��ورة التي
يتط ّل ��ع �إع�ل�ام ما بع ��د الأزمات� ،إىل جت�س ��يدها .ف� ��إذا مل يك ��ن ممُ كن ًا تاليف
فح ��ريٌّ بن ��ا جميع ًا �أ ّال ندّخر و�س ��يلة ممُ كنة من �أجل �ش ��طب
ال�س ��قطة الأوىلَ ،
عبارة «�س ��قطة» من قامو�س ��نا الوطني �إىل غري رجعة .ولي�س �أف�ضل من و�سائل
الإعالم املتن ّورة واملد ّربة� ،أداة مل�ساعدتنا يف حتقيق مثل هذا الهدف النبيل.
د .جورج طراد
�أ�ستاذ يف كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
اجلامعة اللبنانية

سياسة النشر
«البحوث والدراسات»
ترحب �إدارة جملة «طوارئ و�أزمات» ،بالأبحاث والدرا�سات العلمية اجلادة،
ِّ
املتع ِلّقة ب�ش�ؤون الطوارئ والأزمات والكوارث ،الطبيعية منها �أو تلك
التي يت�س َبّب بها الإن�سان ،وكيفية تدارك حدوثها و�إدارة عملية التعامل
معها يف حال وقوعها وطرق التعايف من �أ�ضرارها املختلفة� ،أو بالق�ضايا
ذات ال�صلة بهذه املو�ضوعات ،وذلك بغر�ض ن�شرها مبا يخدم متّخذي
القرار ،وي�ساهم بالتايل يف تنمية الوعي الوقائي وامل�س�ؤول ،على م�ستوى
�شرائح املجتمع كافة ،كل يف نطاق دوره والإمكانيات املتاحة لديه.
و�ستكون الأولوية يف الن�شر للدرا�سات والبحوث ذات الطابع الإ�سرتاتيجي
�أو اال�ست�شرايف .ويحق للهيئة االعتذار عن عدم ن�شر الدرا�سات والبحوث
التي ال ت�ستويف �شروط البحث العلمي.
شروط القبول

ال وم�ضموناً.
� -1أن يلتزم البحث �أو الدرا�سة باملنهج العلمي امل َتّبع �شك ً
� -2أن ي َتّ�سم البحث �أو الدرا�سة بالأ�صالة واالبتكار والإ�ضافة العلمية ،على
مت ن�شره �سابقاً.
�أ ّال يكون قد َّ
� -3أن يعتمد البحث �أو الدرا�سة على التوثيق العلمي للم�صادر واملراجع.
� -4أن يكون البحث �أو الدرا�سة مطبوعاً يف ن�سختني ورقية و�إلكرتونية
(با�ستخدام برنامج وورد) ،وخالياً من الأخطاء اللغوية والنحوية.
�  -5أن يرتاوح حجم البحث �أو الدرا�سة ما بني خم�سة �آالف و�ستة �آالف
كلمة� ،إ�ضافة �إىل الفهر�س واملالحق وقائمة امل�صادر واملراجع.
مبلخ�ص يقع يف ما يرتاوح
� – 6أن يُرفق الن�ص الأ�صلي للبحث �أو الدرا�سة ًّ
ما بني  1600و  2000كلمة.
المستندات المطلوبة

�أ � -سرية ذاتية للباحث.
ب  -ن�ص البحث �أو الدرا�سة يف ن�سخة ورقية ،و�أخرى �إلكرتونية (على
قر�ص مدمج) با�ستخدام حرف (.)14 Simplified Arabic

ت  -تع ُهّد خطّ ي بعدم ن�شر البحث �أو الدرا�سة �سابقاً عرب �أية و�سيلة ،وعدم
�إر�سالها للن�شر الحقاً �إىل �أية جهة �أخرى.

طريقة اإلرسال

 – 1عرب الربيد الإلكرتوين ،على العنوانinfo@ncema.gov.ae :

� – 2إىل �صندوق الربيد � – 113811 :أبوظبي – الإمارات العربية املتحدة
معايير وإجراءات

متخ�ص�صني ،على
 تخ�ضع البحوث والدرا�سات املر�سلة للتقييم من قبل ِّ�أن يبلَّغ الباحث بقبول م�ساهمته خالل فرتة ال تتجاوز ال�شهر.
 تخ�ضع البحوث والدرا�سات املقدمة لقوانني حماية امللكية الفكريةوقوانني املطبوعات والن�شر ،ويتح َمّل معدّها كامل امل�س�ؤولية القانونية
عن املادة التي يق ِدّمها.
 يف حال املوافقة على الن�شر يجري �إبالغ الباحث عرب ر�سالتني �إلكرتونيةوورقية ،ويُطلب منه تزويد �إدارة املجلة برقم ح�سابه امل�صريف لتحويل
م�ستحقاته املالية �إليه ،وذلك يف مدة ال تتجاوز الـ  15يوماً ،اعتباراً من
تاريخ املوافقة.
 متنح �إدارة املجلة مكاف�أة مالية عن �أي من البحوث �أو الدرا�ساتاملقبولة ،مقدارها خم�سة �آالف درهم �إماراتي.
 ي�ؤول حق الت�ص ُرّف بالبحث �أو الدرا�سة التي يتم قبولها �إىل �إدارة املجلة،مبا يف ذلك الرتجمة والن�شر ،ك ِلّياً �أو جزئياً ،وبكافة الطرق املطبوعة �أو
خطية من �إدارة
الإلكرتونية ،وال يحق للباحث �إعادة ن�شرها بدون موافقة ِّ
املجلة.
 �إدارة املجلة غري مُلزمة ب�إعادة البحوث والدرا�سات التي ال تت ّم املوافقةعلى ن�شرها� ،إىل �أ�صحابها.
 يف حال ثبوت خمالفة لأي من ال�شروط �أعاله ،على الباحث تقدمياعتذار خطّ ي بذلك �إىل �إدارة املجلة ،و�إعادة املكاف�أة املالية �إليها.

