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االنتماء إلى الوطن :فعل متواصل
نتاج نظريةٍ وممار�سة ،وبقدر �صوابية
ُج��� ُّل الأفعالِ الب�شرية ،هي ُ
ً
ً
النظري���ة وواقعيتها ،ت�أت���ي املمار�سة لتُثم���ر فعال �إيجاب ّي���ا ذا قيمة،
���د للنظرية القومي���ة� ،إ ّال �أن تُثمر
والعك����س �صحي���ح .ويف الغالب ،ال ُب َّ
ار�س���ة �سليمة و�صائب���ة� ،إ ّال يف حالة كون النظرية ترديد ًا وتكرار ًا
ممُ َ
مل���ا يتف َّوه ب���ه الآخ���رون ،ال ولي���دة قناعة را�سخ���ة� ،أ�سا�سه���ا الوعي
والتم�سك مب�ضامينها ومفاهيمها ،واال�ستعداد التام
بالأمور والقِ َيم،
ّ
لتطبيقها على �أر�ض الواقع.
وعليه� ،إن بني النظري ��ة واملمار�سة م�سافة ،قد تق�صر وتطول ،ال تُقا�س
وح ْ�سن النوايا ،بل �إن معيارها هو
بالأمتار وال بال�ساعات ،وال بطيب الآمال ُ
وعمل
وعي وثقاف ٍة ،و�إراد ٍة
وت�صميمٍ ،
الإن�سان نف�سه ،مبا يعنيه من مق ّومات ٍ
ٍ
�ص ��ادقٍ  ،وتف ��انٍ و�إبداع ،باعتباره مال ��ك النظري ��ة� ،أداة التطبيق و�صاحب
الفعل.
ً
وانطالقا م���ن ُمعادلة «النظري���ة واملمار�سة» ،و�ض���رورة و�أه ّمية
ت�ل�ازم طرفيها ،يج���در النظ���ر �إىل معن���ى «الوطني���ة» ،و«االنتماء»
حدد امل�ستوى احلقيقي
ال�صحي���ح �إىل الوطن ،باعتبارهما تطبيق��� ًا ُي ِّ
ل���دور الفرد يف �إط���ار املجموعة ،ومدى �سالمة حم َّبت���ه لوطنه والئه
ل���ه .وهذا الوالء ال يكون بالهتاف وبرتدي���د ال�شعارات ،وال باملظاهر
املنا�سباتي���ة ورفع ال�صور والأعالم� ،أو بال���كالم والتنظري ،بل يجب
�أن ُيرتج���م مِ ���ن قبل جمي���ع �أف���راد املجتم���ع ،ك ٌّل من موقع���ه ووفق ًا
لإمكانيات���ه وقدراتهً ،
فع�ل�ا يومي��� ًا ،وممُ ار�سة م�ستم���رة� ،أ�سا�سهما
الوع���ي والإيجابي���ةّ ،ل ِبنَتهما الوفاء والإخال����ص ،وجوهرهما املحبة
والن�صرة واالتباع.
ما �أحوجنا ،يف هذه الآونة ،حيث تتكاثر التطورات من حولنا ،وتت�سارع،
�إىل �إعم ��ال االلتزام باالنتماء �إىل الوطن ،يف حياتن ��ا العملية اليومية� ،إن
عل ��ى مقاعد الدرا�س ��ة� ،أو يف مواقع العمل والإنتاج� ،أو يف مراكز امل�س�ؤولية
والق ��رار� ،أو �أثن ��اء ممار�ستن ��ا لعالقاتن ��ا االجتماعية� ،أو خ�ل�ال التجوال
والت�س َّوق والتنقّل واال�ستمتاع بالنعم التي �أكرمنا بنا اهلل ع ّز وج ّل...
فنرتج ��م مفاهيمنا وقناعاتن ��ا ،وال ِق َيم التي تر َّبينا عليه ��ا �أو تع ّلمناها
واع على �أر�ض الواق ��ع ،ف ُن�ساهم
يف البي ��ت واملدر�س ��ة واجلامعة� ،إىل فع ��ل ٍ
�إيجاب ّي ًا يف تعزيز اللحمة بني �أفراد املجتمع الواحد ،ون�شر ر�سالة الت�ضامن

والتكات ��ف ،وو�ض ��ع اليد باليد ،م ��ن �أجل العمل جميع ًا حفاظ� � ًا على الوطن
ومكت�سباته ،ورفد م�سريته التنموية بكل ما �أوتينا من قدرات.
�إن االنتماء �إىل الوطن لي�س يف اقتناء بطاقة الهوية وجواز ال�سفر،
���زي الوطني ،واخلدمة يف م�ؤ�س�س����ات الدولة ،فح�سب،
ويف ارت����داء ال� ّ
و�ص ْونه����ا ،بقِ َيمها
متوجب����ات هذه الهوي����ةَ ،
ب����ل � -أ�سا�س���� ًا  -يف فه����م ّ
وم�ضامينه����ا الإن�سانية والثقافي����ة واالجتماعية والأخالقية ،والعطاء
والتف����اين والإبداع يف العمل ،واحرتام القان����ون والنظام ،واملحافظة
عل����ى املمتل����كات والبيئة ،وزرع ب����ذور الرتابط والرتاح����م والت�آزر يف
التعدي على حقوق الغري ،والتط ّوع خلدمة الآخرين.
املجتمع ،وعدم ِّ
�إذن� ،إن معي���ار االلت���زام بال���والء للوط���ن يتمظه���ر يف ال�سل���وك
اليومي ،الذي ُيرتجم م�شاعر االعتزاز باالنتماء �إليه ،والت�ضحية يف
�سبيل���ه ،واال�ستب�سال يف حمايته ،وامل�ساهم���ة يف ا�ستقراره ،والدفاع
ع���ن كرامت���ه ،والذود عن �سيادت���ه .لذلك� ،إن ال���والء يجب �أن يكون
�أولوي���ة يف عالق���ة املواطن بوطن���ه� ،إذ يجعله �أكرث قرب��� ًا منه ،يعمل
بالأخالقي���ة املتن��� َورة بالقي���م لتحقي���ق مفاهي���م الإخ���اء واالحرتام
املتبادل وال�سلوك الفا�ضل الداعم للت�آلف والتعاون .وهذا بالذات هو
ال�سل���وك احل�ضاري الذي ي�ساهم يف احلفاظ على التما�سك الوطني
وت�آزر املواطنني.
�إنَ الوالء للوطن هو القيمة العليا التي يجب �أن ت�سود ،وينبغي �أن
تكون متح َكمة يف وجداننا جميع ًا .وهو الإمكانية العظيمة التي جتعل
املُجتمع���ات قادرة على حتقيق غاياتها .وهذا يعني ،بذل اجلهود من
�أجل رق���ي الوطن ،من خ�ل�ال حتويل امل� َؤهالت املتاح���ة �إىل طاقات
�إيجابية يجري ت�سخريها  -مبلء الإرادة  -خلدمة الوطن.
ّ
ليتخطى املفه ��وم النظري ال َب ْحت ،فال يعود
م ��ن هنا ،ي�أتي الوالء
لفظي ع ��ن الوطن ،بل يتح َّول �إىل منه ��ج و�أ�سلوب حياة،
جم� � َّرد ٍ
دفاع ٍّ
ي�ستوج ��ب التعب�ي�ر عنه بالأفع ��ال واملمار�س ��ات وال�سلوكي ��ات الواعية
وامل�س�ؤولة ،وذلك لل�سري نحو حتقيق الآمال الوطنية العري�ضة الواعدة.

أسرة التحرير

في هذا العدد
ِّ
يـــــدشــن
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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
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لندن :شركة يونفرسال للتوزيع 5السودان-الخرطوم :دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع انجلترا

المشروع األضخم واألول من نوعه في الشرق األوسط
لضمان تحقيق أمن الطاقة على المدى البعيد

ِّ
المتجددة
يدشن «شمس  »1للطاقة
خليفة
ِّ
ّ
يؤكد حرص اإلمارات والتزامها
إنجاز المحطة
بالحفاظ على مكانتها المتم ّيزة
خط��وة رائ��دة خطته��ا �أبوظب��ي ،م��ن خ�لال �إجنازه��ا مل�ش��روع
«�شم���س »1للطاقة ،الذي يُع��دّ الأ�ضخم والأول من نوعه يف ال�شرق
مر�سخة دور دولة الإم��ارات العربية املتحدة الفاعل يف
الأو�س��طّ ،
م�س�يرة بناء االقت�ص��اد املتنوع ،و�ضم��ان حتقيق �أم��ن الطاقة على
املدى البعيد ،من خالل تنويع م�صادرها.
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وعلى الرغم م��ن كونها دولة نفطية بامتياز ،ي�ؤ ِّكد اهتمام دولة
الإم��ارات مب�شاري��ع الطاق��ة املتج��دِّ دة والنظيفة ،م��دى التزام
القيادة بالتخطي��ط مل�ستقبل واعد لأبناء الوط��ن ،وم�س�ؤوليتها
البيئي��ة ومبادراته��ا جتاه ت�شكيل عامل يعتم��د ب�شكل �أكرب على
م�صادر الطاقة النظيفة.

 17مار�س  :2013يوم ا�ستثنائي
ي ��وم الأحد ،ال�سابع ع�شر من مار� ��س  ،2013مل يكن عاد ّي ًا يف م�سرية
دولة الإمارات نحو الري ��ادة والتم ُّيز .ففي هذا اليومَّ ،
د�شن �صاحب ال�سمو
ال�شي ��خ خليفة بن زايد �آل نهي ��ان ،رئي�س الدولة ،حمطة «�شم�س »1للطاقة،
التي ُت َع ّد �أ�ضخم حمطة يف العامل تعمل بتقنية الطاقة ال�شم�سية املركزة ،يف
ح�ضور �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئي� ��س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،والفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وعدد من
�أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ وامل�س�ؤولني.
خليفة� :إجناز بارز �ضمن ر�ؤية الدولة لتنويع
اقت�صادها ومواردها
و�أك ��د �صاح ��ب ال�سم ��و رئي� ��س الدولة� ،أن م�ش ��روع «�شم� ��س  »1للطاقة
ال�شم�سي ��ة املركزة ،ميث ��ل �إجناز ًا بارز ًا �ضمن ر�ؤية دول ��ة الإمارات العربية

املتحدة الرامية �إىل تنويع اقت�صادها ومواردها من الطاقة.
وق ��ال �سم� � ّوه �إن �إجن ��از املحط ��ة ،ي�ؤ ّك ��د حر� ��ص الإم ��ارات والتزامها
باحلفاظ على مكانتها املتم ّيزة ،باعتبارها مز ّود ًا رئي�س ًا للطاقة ،وذلك من
خ�ل�ال تو�سيع نطاق ريادتها لي�شمل قطاع الطاق ��ة املتجدّدة ،م�شدِّ د ًا �سم ّوه
عل ��ى �أن حمطة «�شم� ��س  »1متثل خط ��وة �أ�سا�سية يف �سعي دول ��ة الإمارات
لبناء اقت�صاد متنوع و�ضمان حتقيق �أمن الطاقة على املدى البعيد .و�أعرب
�سم� � ّوه عن فخره بالكوادر الإماراتية الت ��ي �ساهمت يف �إجناز هذا امل�شروع
اال�سرتاتيجي الهام« ..فاخلربة التي اكت�سبوها من خالل العمل �إىل جانب
�ش ��ركات عاملية لبناء م�شروع متط ّور بهذا احلج ��م ،ت�شكل منوذج ًا للتنمية
الب�شري ��ة الت ��ي �ستم ِّكن وطنن ��ا من �إعداد ق ��ادة قادرين عل ��ى قيادة قطاع
الطاق ��ة على املدى البعيد» .و�أ�شار �سم� � ّوه �إىل �أن «�شم�س  »1متثل ا�ستثمار ًا
ا�سرتاتيجي� � ًا يف م�سرية التطور واالزدهار االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
التي ت�شهدها دولتنا ..وقال �سم� � ّوه�«:إن امتالكنا القدرة على �إنتاج الطاقة
حملي ًا ُي�سهم يف �إطال ��ة �أمد مواردنا الثمينة م ��ن النفط والغاز،
املتج ��دِّ دة ّ
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ف�ض ًال عن دعم منو قطاع جديد يتمتع ب�آفاق واعدة».
حممد ب��ن زايد :مل نعد م�ستوردي��ن للتكنولوجيا و�إمنا �أ�صبحنا
�أي�ض ًا �شركاء يف �صنعها
م ��ن جانبه� ،أكد الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد ال نهيان ،ويل
عه ��د �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة� ،أن دولة الإمارات تخطو
بثب ��ات نح ��و ت�أ�سي�س منهج متقدِّ م ومتط ��ور ملفهوم التنمي ��ة ال�شاملة ،يعزِّ ز
مكانة الدولة عاملي ًا .و�أ�ضاف �سم ّوه لدى ح�ضوره تد�شني املحطة« ...قطعنا
�شوط ًا متقدم ًا يف ا�ستخدامات الطاقة ،فبعد �أن كانت دولة الإمارات تتمتع
مبكان ��ة رائدة يف �أ�سواق الطاقة التقليدية ،امتدت هذه املكانة اليوم لت�شمل
�أي�ض� � ًا قطاع الطاقة املتجدّدة ،من خالل �إط�ل�اق املبادرات وتب ّني امل�شاريع
النوعي ��ة يف ا�ستخدام ��ات الطاق ��ة النظيفة ،وه ��و ما يحتّم علين ��ا موا�صلة
التخطي ��ط للم�ستقبل ،والعم ��ل على بناء القدرات الب�شري ��ة والتكنولوجية،
الت ��ي من �ش�أنها �إح ��راز التقدّم املن�ش ��ود ،ور�سم غدٍ وم�ستقب ��ل �أكرث رخاء
وا�ستدامة للأجيال القادمة.
 ...نعتزّ بالكوادر الوطنية التي قامت بدور �أ�سا�سي
يف تنفيذ امل�شروع
وق ��ال �سم� � ّوه� :إن درا�س ��ة معطيات الواق ��ع الراهن ،وا�ست�ش ��راف اجتاهات
امل�ستقب ��ل ،هي م ��ن ركائز التنمية الدائمة ..و�أو�ض ��ح" :نحاول قراءة متطلبات
امل�ستقب ��ل وحتدّياته قراءة مت�أنية تقوم على �أ�س�س علمية دقيقة و�شاملة ،خا�صة
يف م ��ا يتعل ��ق باجلان ��ب التنموي واالقت�ص ��ادي ،والتي م ��ن �أهمه ��ا تعزيز وفرة
الطاق ��ة ،والبحث با�ستمرار عن البدائل املطروحة ،ومن خالل دعم االبتكارات
العلمي ��ة وامل�شاري ��ع البحثية الت ��ي ينفذها �أبن ��اء الوطن ،مبتابع ��ة وت�شجيع من
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واملخت�صني يف خمتلف معاهد ومراكز تقنيات الطاقة النظيفة .
اخلرباء
ّ
و�أع ��رب �سم ّوه عن اعت ��زازه «بالكوادر الوطنية التي قام ��ت بدور �أ�سا�سي
يف تنفيذ ه ��ذا امل�شروع ،واثبتت �أننا مل نعد م�ستوردي ��ن للتكنولوجيا فح�سب،
و�إمن ��ا �أ�صبحنا �ش ��ركاء يف �صنعها وابتكارها» .وحث �سم� � ّوه �أبناء الوطن على
«موا�صل ��ة تطوي ��ر مهاراته ��م وخرباتهم يف خمتل ��ف التقني ��ات ،لنتم ّكن من
ت�صدي ��ر التكنولوجيا يف هذا القط ��اع احليوي ،ونكون ر ّواد ًا �أ�سا�سيني يف ن�شر
مفاهي ��م ا�ستخدامات الطاق ��ة املتجدّدة» ،م�ش� �دّد ًا على �أهمي ��ة توظيف هذا
اخلربات والكفاءات ال�ستخدامات الطاقة النظيفة للتو�صل �إىل �أف�ضل ال�سبل
واحللول امل�ستدامة لندرة املياة وحتلية وتوفري املياة العذبة يف منطقتنا ،نظر ًا
للعالقة الوثيقة بني الطاقة واملياه يف دميومة م�سرية التنمية وتقدمها».
�أبوظبي :مركز للطاقة املتجدِّ دة
وت�سع ��ى �أبوظبي منذ عدة �سنوات� ،إىل تكري� ��س نف�سها كمركز للطاقة
املتج ��دِّ دة ،خ�صو�ص� � ًا عرب �شرك ��ة «م�صدر» ،وم ��ن خ�ل�ال ا�ست�ضافة مقر
الوكالة الدولية للطاقة املتجددة «�إيرينا» .وقال املدير العام للوكالة ،عدنان
�أم�ي�ن ،على هام�ش حفل التد�ش�ي�ن�« :إنها حلظة يف غاي ��ة الأهمية بالن�سبة
لن ��ا» .معت�ب�ر ًا �أن «�شم�س  »1ه ��ي «�أول خطوة �ضخمة» ،نح ��و حت ّول ال�شرق
الأو�سط ،الغني بالنفط� ،إىل مركز للطاقة املتجدِّ دة �أي�ضا».
التوج ��ه الإماراتي نحو اال�ستثمار يف الطاقة النظيفة� ،أحد �أهم
وي�ش ّكل ّ
اخلي ��ارات امل�ستقبلي ��ة الواعدة ،ال�سيم ��ا و�أن الوقود الأحف ��وري الذي �أدار
احل�ض ��ارة الب�شرية لقرون خ ّل ْت ،بفحمه احلجري ونفطه وغازه ،يف طريقه
�إىل الن�ضوب بعد عدة عقود.
احلدّ من االنبعاثات الكربونية
وق ��د �أقيمت املحطة يف مدينة زاي ��د ،يف املنطقة الغربية
لت�ضم 768
من �أبوظبي ،على م�ساحة  2.5كيلومرت مربعّ ،
جم ّمع� � ًا لعاك�س ��ات �شم�سي ��ة ،وق ��دِّ رت تكلفتها بنحو
 2,2ملي ��ار درهم ( 600مليون دوالر) .ومن �ش�أن
ه ��ذا امل�ش ��روع الإ�سه ��ام يف �إنت ��اج  100ميغاواط
م ��ن الطاق ��ة الكهربائية ،وهي كمي ��ة تكفي لتغذية
� 20ألف من ��زل ،وامل�ساهمة يف احل ّد من االنبعاثات
الكربوني ��ة ،الت ��ي �أنهك ��ت الأر� ��ض وما َوم ��ن عليها،
وفاقمت من ظاهرة التغيرّ املناخي ،و�أخ َّلت بالتوازن
البيئ ��ي .ذلك �أن امل�ش ��روع �سي�ساهم يف تفادي �إطالق
� 175ألف طن �سنوي ًا م ��ن غاز ثاين �أوك�سيد الكربون،

وه ��ذه الن�سب ��ة تعادل زراع ��ة مليون ون�ص ��ف املليون من
لالعتم ��اد على الطاقة املُتج ��دِّ دة ،واحل ّد من االعتماد
الأ�شج ��ار� ،أو منع � 15ألف �سيارة تقليدية من امل�سري
الك ّل ��ي على م�صادر الطاق ��ة التقليدية .و�أو�ضح �أن
على طرقات �أبوظبي.
عمل املحط ��ة ال�شم�سية �سيعتمد على تقنية عاملية
ُتنتج  100ميغاواط
وتع ��ود ملكي ��ة املحط ��ة �إىل �شرك ��ة "�شم� ��س
جديدة ،حيث �ستعمل �أ�شعة ال�شم�س املر ّكزة التي
للطاق ��ة" ،الت ��ي تتولىّ تطوي ��ر املحط ��ة وت�شغيلها،
�ستم� � ّر من خالل املرايا ،عل ��ى ت�سخني �أحد �أنواع
في
وتساهم
خ�صي�ص� � ًا لهذه الغاية ،كم�شروع
الزي ��وت ذات التو�صي ��ل احل ��راري الكب�ي�ر� ،إىل
وق ��د َّمت ت�أ�سي�سها ِّ
درجة ح ��رارة عالية ،من �أجل �إنتاج البخار الذي
م�شرتك بني «م�صدر» ( ،)60%و«توتال» الفرن�سية تفادي إطالق 175
( ،)20%و«�أبينجوا �سوالر» الأ�سبانية (.)20%
�سيعمل عل ��ى �إدارة التوربينات البخارية اخلا�صة
من
سنويًا
طن
ألف
يتم نقل املُنتج
بتوليد الطاقة الكهربائية ،على �أن ّ
اجلابر :م� ّؤ�شر وا�ضح لدور الإمارات الريادي
النهائي م ��ن الكهرباء �إىل �ش ��ركات التوزيع عرب
غاز ثاني أوكسيد
ّ
و�أك ��د معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد �سلطان
خطوط نق ��ل هوائي باملنطقة الغربي ��ة .و�أكد �أن
الكربون
اجلاب ��ر ،وزي ��ر الدولة الرئي� ��س التنفي ��ذي ل�شركة
امل�ش ��روع م�ص َّم ��م للعمل يف جميع الأح ��وال� ،سواء
«م�ص ��در»� ،أن ه ��ذه الأخ�ي�رة �ستعمل خ�ل�ال الأعوام
من خالل الطاقة ال�شم�سية� ،أو بالغاز ،يف حالة تع ّذر
املقبلة على زي ��ادة الطاقة ال�شم�سية املر ّكزة .وقال ،خالل
الظ ��روف اجلوي ��ة� ،أو �أثناء الليل ،وذل ��ك بتوليد الطاقة
م�ؤمتر �صحايف عقد مبنا�سبة التد�شني الر�سمي مل�شروع «�شم�س � ،»1إن هذا الكهربائية بوا�سطة الغاز.
امل�شروع اال�سرتاتيجي الهام ما كان ل ُينجز ،لوال دعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
وق ��ال �إن موقع امل�شروع ّمت اختياره بنا ًء على درا�سات مت�أ ّنية ومدرو�سة،
خليف ��ة بن زاي ��د �آل نهيان ،رئي� ��س الدولة ،والقيادة احلكيم ��ة .م�شري ًا �إىل مقارن ��ة بعدد م ��ن املواقع الأخرى ،حيث يتواف ��ر يف موقع امل�شروع عدد من
�أن الدول ��ة ُمقبلة عل ��ى االقت�صاد الفعلي املبني عل ��ى العلم واخلربة ،حيث اخل�صائ�ص املتم ِّي ��زة التي � ْأعطته الأولوية عن بقية املواقع الأخرى ،ومنها
ي�ساع ��د امل�شروع على توف�ي�ر كوادر وطنية
متخ�ص�ص ��ة يف جمال التقنيات تواف ��ر البني ��ة التحتية املنا�سب ��ة للم�ش ��روع ،وكذلك وجود حمط ��ات الغاز
ِّ
النظيفة ،و�إيجاد فر�ص عمل للمواطنني واملواطنات.
وو�سائل نقل التيار الكهربائي بجانب العديد من اخل�صائ�ص الأخرى ،مثل
يج�سد جهود دول ��ة الإمارات الكبرية يف جمال طبيع ��ة الرتبة وجيولوجية املكان .و�أكد �أن ال وج ��ود لأية �آثار بيئية محُ تملة
و�أو�ض ��ح �أن «�شم�س ِّ ،»1
الطاق ��ة املتجدِّ دة وبالت ��ايل تنمية اقت�صاد البالد ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن امل�شروع للم�شروع ،على �صحة �سكان املنطقة.
ُيعت�ب�ر كذل ��ك م� ّؤ�ش ��ر ًا وا�ضح ًا ل ��دور الإم ��ارات الريادي مبنطق ��ة ال�شرق
الأو�س ��ط ،ويف ن�ش ��ر التكنولوجيا يف الع ��امل .و�أ�شار اجلاب ��ر �إىل �أن هناك «�أدويك» تبد�أ با�ستقبال الطاقة الكهربائية عرب «�شم�س »1
�إىل ذل ��ك� ،أعلن ��ت �شرك ��ة كهرب ��اء ومي ��اه �أبوظب ��ي «�أدوي ��ك» ،ع ��ن
م�شاري ��ع لـ «م�ص ��در» مماثلة خارج الدول ��ة ،وت�ساهم يف نق ��ل املعرفة �إىل
مبا�شرته ��ا ا�ستقب ��ال الطاق ��ة الكهربائية التي يت ��م �إنتاجها
الإمارات ،وهذا �أكرب دليل على جناح امل�شروع ،الفت ًا النظر �إىل
م ��ن خ�ل�ال الطاق ��ة ال�شم�سية ،عرب حمط ��ة «�شم�س
�أن دولة الإمارات العربية املتحدة تُعترب اليوم �أول دولة
 .»1وقال يو�س ��ف �أحمد �آل علي ،مدير عام �شركة
يف �إنتاج الطاق ��ة املتجدِّ دة ،و�أثبتت فع ًال �أنها �س ّباقة
«�شم� ��س» للطاق ��ة� ،إن ال�شركة و َّقع ��ت عقد ًا لبيع
يف تزويد العامل بالطاقة النظيفة.
استثمار استراتيجي
الطاق ��ة الكهربائية املُنتجة م ��ن املحطة ل�شركة
«�أدوي ��ك» ،حي ��ث دخ ��ل �إنت ��اج املحط ��ة مبا�شرة
�آل علي :خيار ا�سرتاتيجي ال بديل
عنه�ي ،في مسيرة التطور
ل�شبك ��ة الكهرباء يف �أبوظبي .و�أو�ضح �آل علي �أن
م ��ن جانب ��ه� ،أ�ش ��ار يو�س ��ف �أحم ��د �آل عل �
مدير عام �شرك ��ة «�شم�س» للطاق ��ة� ،إىل �أن توليد واالزدهار االقتصادي املحط ��ة بد�أت يف �إنتاج الطاق ��ة الكهربائية منذ
 14يناي ��ر املا�ض ��ي ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن ��ه َّمت تو�صيل
الطاق ��ة الكهربائي ��ة با�ستخ ��دام �أ�شع ��ة ال�شم�س،
والبيئي
واالجتماعي
�أول دفعة م ��ن الكهرباء التي تولدها املحطة �إىل
ُيعت�ب�ر خي ��ار ًا ا�سرتاتيجي ��ا ال بدي ��ل عن ��ه خ�ل�ال
ال�شبكة الوطنية يوم  17يناير .2013
التوج ��ه الدويل
املرحل ��ة املقبل ��ة ،خا�ص ��ة يف ظ� � ّل ّ
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المشاركون فيه ّ
التحديات
أكدوا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة
ّ

والتطرف
مؤتمر الدفاع الخليجي يعتبر اإلرهاب
ّ
والعنف أبرز التهديدات المباشرة ألمن المنطقة
جدد استعدادها ورغبتها في لعب دور
اإلمارات ُت ِّ
أكثر أهمية في مجال حفظ السالم الدولي

هزاع بن زايد يف مقدمة ح�ضور امل�ؤمتر

اتف��ق امل�شارك��ون يف «م�ؤمت��ر الدف��اع اخلليجي» ،ال��ذي انعقد يف �أبوظب��ي ،م�صاحب ًا لل��دورة احلادية ع�شرة ملعر���ض وم�ؤمتر الدفاع
والتط��رف والعنف ت�شكّل �إح��دى �أبرز التهدي��دات املبا�شرة لأمن اخلليج ،بع��د �أن �أ�صبح
ال��دويل «�آيدك���س  ،»2013عل��ى �أن الإره��اب
ّ
ّ
الإره��اب ظاه��رة دولية عابرة للحدود .كما �أكدوا على �ضرورة التكاتف اخلليج��ي ملواجهة التحدّ يات وتوحيد اجلهود حلماية �أمن
اخللي��ج واملنطق��ة من التهديدات املحتملة .وما م��ن ٍّ
ّ
حم��ط اهتمام املجتمع الدويل ،منذ
�شك يف �أن �أمن منطقة اخلليج العربي ،ي�شكِّل
وق��ت طوي��ل ،ومل يكن غريب ًا �أن يغدو ه��ذا االهتمام جوهري ًا منذ اكت�شاف الرثوة النفطية والغاز ّي��ة فيها� ،إذ ت�ستحوذ املنطقة على
نح��و ثلث��ي االحتياط��ي العاملي م��ن النفط ،ورب��ع االحتياطي من الغاز .وقد ب��رز هذا االهتم��ام العاملي جل ّي ًا يف وقائ��ع م�ؤمتر الدفاع
اخلليجي  ،2013ال�سيما و�أن املجتمع الدويل ما ّ
انفك ي�ؤمن ب�أن �أمن اخلليج يعني �أمن الطاقة العاملي.
وي�أت ��ي انعقاد امل�ؤمتر الدفاع اخلليج ��ي  ،2013يف وقت اكت�سب فيه
�أمن منطقة اخلليج �أبعاد ًا جديدة ،ب�سبب تع ُّدد م�صادر التهديد الأمني،
حي ��ث ت�شه ��د بع� ��ض دول املنطق ��ة العربية حال ��ة من ع ��دم اال�ستقرار،
وتغ�ّي�رّ ات متثلت يف �صع ��ود تيارات وق ��وى ،وتعرث تيارات وق ��وى �أخرى،
�شجع على حتريك «امل�شاريع النائمة» يف املنطقة ،و�إيقاظها،
الأمر الذي َّ
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مبا مي ّهد للدول التي تقف وراءها� ،إنعا�ش �أحالم التم ّدد �إقليمي ًا.
وق ��ال الل ��واء الرك ��ن عبيد الكتب ��ي ،رئي�س اللجن ��ة العليا املنظم ��ة للمعر�ض
�آيدك� ��س � ،2013إن م�ؤمت ��ر الدف ��اع اخلليج ��ي ،ال ��ذي ناق� ��ش ه ��ذا الع ��ام عدة
ق�ضايا مت�صلة بالأمن البح ��ري والأنظمة غري امل�أهولة ،وغريها من املو�ضوعات
والق�ضاي ��ا الهامة� ،ش ّكل �أحد �أرفع امل�ؤمترات العاملية يف قطاع الدفاع ،من ناحية

املتح ّدث�ي�ن ،با�ست�ضافته لكوكبة من اخلرباء واملحللني و�ص ّناع القرار ،يف ح�ضور
�أكرث من �ستة وزراء دفاع و 12رئي�س �أركان و 15من قادة ع�سكريني من خمتلف
�أرجاء العامل ،وذلك ملناق�شة ق�ضايا ع�سكرية هامة على امل�ستوى الدويل.
وقــــ ّدم ��ت كــــل من فرن�سا وبريطانيا ،خ�ل�ال املــــ�ؤمتر ،م�شاريع للتعاون يف
جمال الدفـــــاع �إىل الدول اخلليجية ،يف حني �أعربت الإمارات عن ا�ستعدادها
ورغبتها يف لعب دور �أكرث �أهمية يف جمال حفظ ال�سالم الدويل.
وعل ��ى الرغ ��م من �أن دول ��ة الإمارات العربي ��ة املتحدة وغريه ��ا من الدول
اخلليجي ��ة املج ��اورة ،تعترب �أكرث �أمان ًا باملقارنة مع ال ��دول العربية الأخرى� ،إال
�أنه ��ا ال تزال تواجه تهديد ًا حمتم ًال ،نظ ��ر ًا لدورها يف جمال مكافحة الإرهاب
الإقليم ��ي وحماية �أمن الطاقة ،لذلك دعت الدول اخلليجية �إىل تعزيز التعاون
الإقليمي والدويل.
وع�َّب�رَّ كبار امل�س�ؤول�ي�ن الع�سكريني م ��ن بريطانيا وفرن�سا ،خ�ل�ال جل�سات
امل�ؤمت ��ر ،عن رغتبه ��م يف امل�شاركة يف ال�ش� ��ؤون الدفاعية للخلي ��ج ،حيث �أ�شار
وزير الدفاع الفرن�سي ،جان �إيف لودريان� ،إىل �أن "فرن�سا لديها �أحدث معدات
للدفاع حالي ًا" ،م�ؤ ّكد ًا ا�ستعدادها لأن تقدم هذه املعدات "�إىل �أ ّية دولة خليجية
حتتاج �إليها من �أجل حماية الأمن الإقليمي".
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قالت بريطانيا ،على ل�سان وزير الدولة ملعدات الدفاع
والدع ��م والتكنولوجي ��ا ،فيليب دون� ،إنه ��ا متتلك م�صالح م�شرتك ��ة مع الدول
اخلليجية ،و�إنها «قادرة على تقدمي حتليالت للأو�ضاع اال�سرتاتيجية لكل دولة،
وتوف�ي�ر حلول حلماية الأم ��ن الإقليمي» .كم ��ا �أعلنت ع ��ن ا�ستعدادها لتدريب
ال�ضباط املحليني ل�س ّد حاجة الدفاع للبلدان املختلفة يف املنطقة اخلليجية.
وا�ست�ضاف ��ت العا�صم ��ة الإماراتي ��ة فعالي ��ات امل�ؤمتر الر�سمي ل� �ـ «املعر�ض
ال ��دويل للدف ��اع – �آيدك�س  ،»2013ال ��ذي انعقد حتت رعاي ��ة �صاحب ال�سمو
ال�شي ��خ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي� ��س الدولة ،وافتتحه �سمو ال�شيخ هزاع بن
زاي ��د �آل نهي ��ان ،م�ست�شار الأم ��ن الوطني لدولة الإمارات نائ ��ب رئي�س املجل�س
التنفي ��ذي لإم ��ارة �أبوظبي ،يف ح�ضور �سعادة الفري ��ق الركن حمد حممد ثاين
الرميث ��ي رئي� ��س اركان الق ��وات امل�سلح ��ة ،وم�شارك ��ة نخبة من �ص ّن ��اع القرار
ال�سيا�سي�ي�ن والع�سكري�ي�ن ،ميثلون  33دول ��ة عربية و�أجنبي ��ة ،وعدد كبري من
ال�سفراء والدبلوما�سيني واخلرباء ومديري �شركات الدفاع امل�شاركة يف معر�ض
«�آيدك�س .»2013
و�أك ��د رئي� ��س امل�ؤمت ��ر ،اللواء الرك ��ن طيار خال ��د عب ��داهلل البوعينني� ،أن
فعالي ��ات امل�ؤمت ��ر الأخري ،ته ��دف �إىل تب ��ادل الآراء والأفكار املتعلق ��ة بق�ضايا
الدف ��اع بني خمتلف الوفود الع�سكرية امل�شاركة .وتن ��اول التغيرّ ات الديناميكية
الإقليمي ��ة والعالقات الدفاعي ��ة والأمنية يف املنطقة ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن الأحداث
الأخرية التي ي�شهدها العامل من �صراعات ع�سكرية ،برهنت على �أهمية تبادل
املعرفة والتكنولوجيات الدفاعية بني البلدان على امل�ستويني الإقليمي والدويل.
واعت�ب�ر الل ��واء الركن طيار ر�شاد حمم ��د �سامل عبيد ال�سع ��دي ،قائد كلية
الدفاع الوطن ��ي يف الإمارات ،الذي �ألقى كلمة الق ��وات امل�سلحة الإماراتية� ،أن

«�أم ��ن اخلليج العربي ي�ش ِّكل �أهمية �إقليمية ودولية على ح ّد �سواء ،وبالتايل فان
م�س�ؤولي ��ة حفظه وت�أمني �سالم ��ة مم ّراته البحرية ،لي�س ��ت حم ّلية فح�سب ،بل
عاملي ��ة» .وقال �إن القي ��ادة يف دولة الإمارات الإم ��ارات العربية املتحدة «تعمل
عل ��ى م�ضاعفة جهوزيتها الع�سكري ��ة والأمنية وتعزيز التع ��اون مع دول اجلوار
واملجتم ��ع الدويل لتعزي ��ز ال�سالم يف املنطق ��ة والعامل» .و�أ�ض ��اف �أن «القيادة
اال�سرتاتيجي ��ة تعتمد التوازن يف بناء قدرات قواته ��ا الربية والبحرية واجلوية
والق ��وات اخلا�صة بهدف تعزيز القدرات الدفاعية والقتالية لقواتنا امل�سلحة..
كم ��ا �أن القوات امل�سلحة �ساهمت وت�ساهم بدعم قوات حفظ ال�سالم يف �أماكن
ع ��دة من العامل وهي م�ستع ��دة دائم ًا للم�ساعدة يف �أعم ��ال الإغاثة يف املناطق
التي ت�شهد كوارث طبيعية حول العامل».
من جانبه� ،أ َّكد اللواء الركن علي حممد �صبيح الكعبي ،امل�ست�شار الع�سكري
ل�سم ��و نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلح ��ة الإماراتية ،التزام القوات امل�سلحة
الإماراتي ��ة ،الإن�ساين والأخالقي ،حي ��ث �إنهما املح� � ّركان الرئي�سان جلهودها
الإغاثي ��ة يف ح ��االت الأزمات والكوارث والتي نفذته ��ا يف دول عدة ،م�شري ًا �إىل
ا�ستعدادها الدائم للم�ساهمة يف الإنقاذ والإغاثة ،وفق برامج امل�ساعدات التي
تعمل عليها دولة الإمارات العربية املتحدة.
وا�ستعر� ��ض الكعبي ،يف كلمته خالل امل�ؤمت ��ر ،برامج امل�ساعدات اخلارجية
الإن�ساني ��ة لدولة الإمارات ،وم ��دى دعم القوات امل�سلحة له ��ذه اجلهود .وقال:
«�إن ال�ش ��ق الأول من العر�ض يكون حول برنامج امل�ساعدات الإماراتي ،واجلزء
الث ��اين حول دور القوات امل�سلحة يف تق ��دمي هذه امل�ساعدات يف �أوقات الأزمات
والكوارث» ،م�ضيف ًا �أن الإمارات لها جهود بارزة يف جمال الإغاثة وامل�ساعدات
الإن�ساني ��ة يف العديد من ال ��دول ،منها  -على �سبيل املث ��ال  -اليمن وباك�ستان
و�أفغان�ستان وليبيا و�سوريا.
وتاب ��ع�« :إن العم ��ل الذي نقوم ب ��ه يف دولة الإم ��ارات ،ي�ستند دائم� � ًا �إىل منهج
وا�ض ��ح م�ستمد من �أقوال املغفور له  -ب� ��إذن اهلل  -ال�شيخ زايد بن �سلطان  -رحمه
اهلل ،الت ��ي كانت تركز على �أن امل�ساعدات اخلارجي ��ة والإغاثة هي ركن �أ�سا�سي يف
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�سيا�سة الإمارات اخلارجية ،بهدف احلفاظ على الكرامة الإن�سانية» .و�أ�ضاف� ،أن
وحت� �دَّث يف امل�ؤمت ��ر وزي ��ر الدف ��اع الفرن�سي ،جان �إي ��ف لو دري ��ان ،الذي ر�أى
تتج�سد يف تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية و�إنقاذ الأرواح وتوفري االحتياجات �أن "هن ��اك ث�ل�اث �أزمات رئي�سة تدل عل ��ى حجم التهديدات الت ��ي نواجهها ،والتي
«اجلهود َّ
الإن�سانية احليوية الأ�سا�سية ،عن طريق اجلهات الر�سمية بدعم القوات امل�سلحة» .تتطل ��ب منا تكيي ��ف ا�سرتاتيجياتن ��ا الدفاعية والأمني ��ة ،وهي :االنت�ش ��ار النووي،
و�أ�ش ��ار الكعب ��ي �إىل �أن �أه ��داف الربام ��ج اخلارجي ��ة للم�ساع ��دات تركز على الإره ��اب العامل ��ي والتهدي ��دات الكيماوية ،مب ��ا حتمله من خماطر ته� �دّد ا�ستقرار
الق�ضاء على الفقر واجلوع ،وتوفري التعليم الأ�سا�سي على م�ستوى العامل ،وتخفي�ض املنطق ��ة» ...و�أ�ش ��ار يف كلمت ��ه الأ�سا�سية يف اجلل�س ��ة االفتتاحية للم�ؤمت ��ر� ،إىل �أن
مع ��دالت وفيات الأطفال ،وحت�سني �صحة الأمه ��ات ،ومكافحة مر�ض نق�ص املناعة "هن ��اك العديد من التحدّيات� ،أبرزها و�ض ��ع ح ّد لالنتهاكات الإيرانية اللتزاماتها
املكت�سبة واال�ستدامة ،عالوة على �إقرار الأمن اال�ستقرار وال�سلم.
الدولي ��ة ،واحل�صول على �ضمانات ب�أن برناجمها الن ��ووي هو برنامج �سلمي بحت،
وعن اجله ��ات التي ت�شارك يف اجلهود الإغاثية ،قال اللواء الركن الكعبي�« :إن ومنعه ��ا من احل�ص ��ول على �أداة يمُ ك ��ن �أن تبت ّز بها جريانه ��ا يف امل�ستقبل ،و�أخري ًا
هن ��اك العديد من اجله ��ات ،منه ��ا وزارات اخلارجية والداخلية و�ش� ��ؤون الرئا�سة احل� � ّد من االنت�شار النووي ،ال ��ذي بات يهدّد �أمن و�سالم ��ة املنطقة والعامل» .وقال
والق ��وات امل�سلح ��ة وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعم ��ال الإن�سانية وم�ؤ�س�سة «�إن م�س�ؤوليتن ��ا تتمثل يف تثبيط اجله ��ود و�ضمان اجلدوى من اتفاقية منع االنت�شار
زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية و«الهالل الأحمر» .و�أ�ضاف� ،أن القوات الن ��ووي ،حتقيق ًا ل�سالمة اجلمي ��ع و�أمنهم .وهذه امل�س�ؤولية ّ
تلخ� ��ص التزام فرن�سا
امل�سلح ��ة ،بالتع ��اون مع خمتل ��ف اجلهات بالدول ��ة� ،أدَّت مهامها يف
باجلم ��ع بني ال�صرامة وعدم التهاون ،وكذلك االنفتاح على احلوارات
�أوقات الأزمات ،منها زلزال باك�ستان ،حيث البحث والإنقاذ،
اجل ��ادة والبن ��اءة » ...م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "العقوب ��ات املفرو�ضة
وتوف�ي�ر ال�سكن ،وبن ��اء اخليام واخلدم ��ات اللوجي�ستية،
عل ��ى �إيران ،ه ��ي ال�سبيل الوحي ��د لإجبارها عل ��ى العودة
ً
وتوفري امل ��واد الغذائي ��ة والطبية ،وم ّد الط ��رق والبنى
�إىل طاول ��ة املفاو�ضات .ف�إيران تع ��رف جيدا �أنها �سوف
حالة عدم االستقرا ر
التحتية وحمط ��ات توليد الطاقة واجل�س ��ور ،وعمليات
ت�ستعي ��د ثقة املجتم ��ع الدويل ،فقط �إذا م ��ا �سلكت درب
�إزالة الألغام واملتفجرات ودعم التحالفات.
املفاو�ضات بن َّية خال�صة ،وبدون �شروط م�سبقة».
في بعض دول
�أم ��ا وزي ��ر الدول ��ة ملع ��دات الدف ��اع والدع ��م
وب�ي�ن الكعبي �أدوار الق ��وات امل�سلحة ،ومنها فر�ض
العربية
المنطقة
والتكنولوجي ��ا يف اململك ��ة املتحدة ،فيلي ��ب دون ...
اال�ستقرار وحفظ ال�سالم ،وتوفري النقل اجلوي والدعم
فق ��د تناول �أهمية احل ��وار اال�سرتاتيجي الإماراتي
اال�سرتاتيج ��ي والتكتيك ��ي والنقل املحل ��ي للم�ساعدات
شجع على تحريك
ّ
 الربيط ��اين يف جمال الأمن ،وت�أثريه على ازدهارواحلرا�سات لهذه امل�ساعدات ل�ضمان و�صولها للمناطق
منطق ��ة اخللي ��ج ...م�ش ��دد ًا عل ��ى دور الثق ��ة يف
املنكوب ��ة ،وتوفري ق ��درات مقاومة الأ�سلح ��ة الكيماوية
المشاريع النائمة
امل�صالح امل�شرتكة .وتط� � َّرق يف كلمته خالل امل�ؤمتر
والبيولوجي ��ة وحماية كبار ال�شخ�صي ��ات .وعالوة على
وإيقاظها
�إىل �أهمية الوقوف يف وجه امل�شروع الإيراين النووي.
ذل ��ك ،تق ��دمي املن ��ح والقرو�ض لل ��دول املنكوب ��ة ب�سبب
م ��ن جهته ،تط� � َّرق قائد اجلي�ش الثال ��ث الأمريكي،
الكوارث والأزم ��ات ،وامل�ساعدات اخلريية والإن�سانية ،وبناء
الفري ��ق فن�سنت ��ك بروك�س� ،إىل التع ��اون الدفاعي بني الواليات
امل�ساجد واملدار�س والتدريب املهني ،وتوفري �أجهزة كمبيوتر و�شبكات
الدعم الطب ��ي وامل�ست�شفيات امليدانية و�أق�سام اجلراح ��ة والأ�شعة .و�أو�ضح �أن دور املتح ��دة ودول جمل�س التعاون اخلليجي ،وقال« :نحن لدينا تعاون ع�سكري
القوات امل�سلح ��ة الإماراتية يف باك�ستان ،على �سبيل املثال ،جاء من خالل التن�سيق و�أمن ��ي م ��ع غالبيه دول اخلليج واملنطق ��ه ،وندرك �أن �إي ��ران ت�ش ّكل بالفعل
الع�سك ��ري ب�ي�ن البلدي ��ن ،بع ��د الق ��رار ال�سيا�سي ،وم ��رور ًا مبرحل ��ة النقل اجلوي تهديد ًا حقيقي ًا لكل �أطراف دول اخلليج» .ودعا �إىل «تعاون �أكرب بني الكثري
م ��ن الدول ،م ��ن �أجل جت ّنب ان ��دالع النزاعات ،وهو �أم ��ر ال يرغب �أحد يف
للم�ساعدات وامل�ست�شفيات لع�سكرية وحماية قوافل الإغاثة.
و�أ�ض ��اف� ،أن جه ��ود الق ��وات امل�سلح ��ة لدول ��ة الإم ��ارات العربي ��ة املتحدة يف حدوثه».
اجلدي ��ر بالذك ��ر� ،أن � 1112شركة عار�ضة م ��ن  59دولة حول العامل،
�أفغان�ست ��ان تن َّوع ��ت لت�ص ��ل �إىل امل�ساعدة يف �شق الط ��رق و�إقامة اجل�س ��ور و�إزالة
الألغ ��ام واملتفجرات وتب ��ادل املعلوم ��ات اال�ستخبارية مع الق ��وات الأفغانية وقوات عر�ضت منتجاتها خالل الدورة الدورة الأخرية ملعر�ض «�آيدك�س» ،و�أن عدد
ز ّواره بل ��غ � 80ألف �شخ�ص ،ما يجع ��ل الدورة احلادية ع�شرة من املعر�ض،
احللفاء ،لتحديد املوقف ال�صحيح واتخاذ الالزم لتوفري املواد الإغاثية.
ويف �سوري ��ا ،ق ��ال�« :إن هناك تن�سيق� � ًا مع اجلانب الأردين لتق ��دمي امل�ساعدات الأكرب يف تاريخ هذا املعر�ض الرائد على جميع امل�ستويات.
و�أو�ض ��ح الل ��واء الرك ��ن عبيد الكتب ��ي رئي�س اللجن ��ة العلي ��ا املنظمة لـ
للنازحني ،حيث توفري اخليام و�أماكن العالج وم�ست�شفى ميداين ،عالوة على املواد
الغذائي ��ة والطبية وحماية �أفراد �أطقم الإغاثة وفتح نق ��اط �إ�سعاف و�إر�سال طاقم «�آيدك� ��س � ،»2013أن القيمة الإجمالي ��ة لل�صفقات املربمة ل�صالح القوات
امل�سلحة خالل �أيام املعر�ض جتاوزت  14مليار درهم عرب � 55صفقة.
طبي ع�سكري».
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أصدره رئيس الدولة

مرسوم اتحادي بـتعيين
طــــحـنـــون بــن زايــــد
نائــبـــًا لمســـتـشــــار
األمـــن الوطــــني
�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة
 حفظه اهلل  -مر�سوم ًا احتادي ًا يق�ضي بتعيني �سمو ال�شيخ طحنونبن زايد �آل نهيان ،نائب ًا مل�ست�شار الأمن الوطني ،بدرجة وزير.

األمم المتحدة تشيد بالجهود اإلماراتية
للتخفيف من حدة األزمات اإلنسانية الدولية
�أعرب ��ت املفو�ضي ��ة ال�سامي ��ة ل�ل��أمم املتح ��دة ل�ش� ��ؤون
الالجئ�ي�ن ،عن �شكرها وتقديرها لل ��دور الذي ت�ضطلع به دولة
الإمارات العربية املتحدة ،على ال�ساحة الإن�سانية الدولية.
وق ��ال املمثل الإقليمي للمفو�ضي ��ة ،املعتمد لدى دول جمل�س
التع ��اون اخلليج ��ي يف الريا� ��ض ،عم ��ران ر�ض ��ا� ،إن ال�ساح ��ة
الإن�ساني ��ة تواج ��ه الكثري من التحدّيات نتيج ��ة لت�صاعد وترية
الأحداث والأزمات يف عدد من دول العامل .و�أ�شاد ،خالل لقائه
يف �أبوظبي ،د� .سعيد حممد ال�شام�سي ،م�ساعد وزير اخلارجية
ل�ش� ��ؤون املنظمات الدولي ��ة ،باجلهود الإغاثي ��ة والغذائية التي
تقدّمه ��ا املنظم ��ات اخلريي ��ة والإن�ساني ��ة يف دول ��ة الإمارات،
وم�ساهمته ��ا الفاعل ��ة يف التخفي ��ف م ��ن الأزم ��ات الإن�ساني ��ة
العاملية.
من جانب ��ه ،دعا ال�شام�س ��ي �إىل حتقيق املزيد من ال�شراك ��ة الإن�سانية
م ��ع املفو�ضية ،وتن�سيق الربامج ،وتوحيد اجله ��ود ملواجهة متطلبات العمل

الإن�ساين عرب �شراكات جديدة ،وفر�ص تن�سيق العمل الإن�ساين يف املنطقة،
�إىل جان ��ب النظر يف ال�سبل الكفيلة بزيادة قدرة املجموعة يف التجاوب مع
االحتياجات الإن�سانية العاملية ،وتعزيز دور «املفو�ضية» يف التن�سيق وتوفري
البيانات واملعلومات عن االحتياجات الفعلية للمت�أثرين .
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َّ
شكل سببًا رئيسًا في إعاقة الجهود التنموية في الكثير من البلدان

المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرهاب
ّ
يؤكد على أهمية تعزيز التعاون واالستفادة
من التجارب لمواجهته

جانب من جل�سات امل�ؤمتر يف الريا�ض

�شدَّ د امل�شاركون يف امل�ؤمتر الدويل املعني بتعاون الأمم املتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب ،على �أهمية تعزيز التعاون واال�ستفادة
من التجارب املتبادلة بني البلدان ملكافحة الإرهاب الذي �شكَّل �سبب ًا رئي�س ًا يف �إعاقة اجلهود التنموية يف الكثري من البلدان.
و�أك��د البي��ان اخلتامي للم�ؤمتر ،الذي ُعقد يف الريا�ض حتت عنوان «ت�شجيع ال�ش��ركاء على امل�ساهمة يف بناء القدرات» ،مب�شاركة 49
دولة وا�ستمر يومني ،على ا�ستعداد الدول الأع�ضاء لتقدمي دعم دويل وجهود جماعية ملكافحة الإرهاب.
و�شاركت يف امل�ؤمتر املراكز الدولية والإقليمية والوطنية الفاعلة
يف جمال مكافحة الإرهاب ،ملناق�شة �سبل التعاون بينها ،وا�ستعرا�ض
تخ�ص�صها ،والطرق التي ي�ستعملها
قدرات املراكز املختلفة وجمال ّ
كل منها يف جمال مكافحة الإرهاب.
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و�أك����د الأمني العام للأمم املتحدة ،بان كي مون ،يف كلمة �ألقاها
بالنياب����ة عن����ه ممث����ل الأمم املتح����دة� ،إري����ك بلمبل����ي� ،أن الركائز
الت����ي ا�شتم����ل عليه����ا م�ؤمت����ر الريا�ض متث����ل �أحد الأ�س�����س الداعمة
ال�سرتاتيجي����ة الأمم املتحدة ملكافح����ة الإرهاب ،وخطتها التي تعمل

اشـــترك فــي
متعدد الأط����راف .و�أ�شار
عليه����ا مع ال����دول الأع�ضاء على م�ست����وى ّ
�إىل �أن م�ؤمت����ر الريا�ض� ،ش ّكل فر�ص����ة ملنظمة الأمم املتحدة ،لت�ؤكّد
التزامه����ا بربنامج مكافحة الإرهاب ،والتع ّرف على جوانب التعاون
 ..مو�ضح ًا �أن امل�ؤمتر ي�أتي يف �سياق تعاون الأمم املتحدة مع مراكز
مكافح����ة الإرهاب املعنية مبكافحة كل �صوره ،و�س ُيجيب على الكثري
من الأ�سئلة املتعلقة بتن�سيق اجلهود لأعمال املراكز القائمة.
���دد على �أن����ه ال ميكن لأ ّية دولة لوحده����ا �أن تكون قادرة على
و�ش� َّ
���دي له����ذا التهدي����د دون تع����اون دويل .و�أ�ض����اف� ،أن جل�سات
الت�ص� ّ
امل�ؤمتر ومداوالته �أظهرت �أن الأركان الأربعة لال�سرتاتيجية العاملية
تقدم �إر�شادات �شاملة ،لي�س فقط للدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة،
ّ
ً
ولكن �أي�ضا ملراكز مكافحة الإرهاب احلكومية وغري احلكومية ،كما
�أن العالق����ات املتوا�صل����ة لال�سرتاتيجية يف مكافح����ة الإرهاب ،هي
دلي����ل ذاتي وترتكز على مب����ادئ اجلهود امل�شرتك����ة القوية بوا�سطة
املجتمع الدويل ب�شكل عام.
تعددي����ة الأطراف
ودع����ا �إىل زي����ادة التع����اون ب��ي�ن ال����دول و�إىل ّ
املتعاون����ة ،م� ِّؤك����د ًا على �أن����ه« ..ال يمُ كن �أن يقت�ص����ر التعاون الدويل
ب��ي�ن الدول يف العالقات ،بل يج����ب �أن يذهب �إىل �أبعد من ذلك بني
اجله����ات الفاعلة التقليدي����ة ،وت�سهيل التحالفات ب��ي�ن املراكز التي
تر ّك����ز على جماالت خمتلفة م����ن مكافحة الإره����اب متج ّمعة ،وفق ًا
للركائز اال�سرتاتيجية الأربع العاملية.
و�أو�ض ��ح الأم�ي�ن العام للأمم املتح ��دة �أن «الركي ��زه الأوىل تتناول
الت�صدي للظروف املو�صلة �إىل انت�شار
برامج بناء قدرات املراكز على
ّ
االرهاب ،فاملرونة االجتماعية وعوامل ،مثل تطوير االقت�صاد ،ال ُب ّد �أن
ت�ؤخّ ذ يف عني االعتبار عند ت�صميم هذه الربامج.
���ددة الدياناتِّ ،
ي�شكل
���دي للإره����اب يف بيئة متع� ّ
ور�أى �أن الت�ص� ّ
حتدي ًا يحتاج هو الآخر �إىل
عالوة على ذلك  -وفق ًا للركيزة الثانية ّ -
�أن ي�ؤخّ ����ذ يف عني االعتبار ،عند و�ض����ع برامج مكافحة االرهاب»...
���دد ًا على �أن «عملية الر�ص����د والتقييم الثابت����ة وال�صارمة لهذه
م�ش� ِّ
جد ًا لتطوير فعاليته».
الربامج هي عوامل مه ّمة ّ
ويف �ش�����أن الركي����زة الثالتة املتعلق����ة مبنع الإره����اب ومكافحته،
للت�صدي
���دد على �أن «التعاون مطلوب ب��ي�ن املراكز عرب الأوطان
ّ
�ش� َّ
للتهديد املتطور».
ويف ما يتعلق بالركيزة الرابعة �أكّد الأمني العام للأمم املتحدة،
عل����ى «�أهمية اح��ت�رام القوانني وحق����وق الإن�سان للجمي����ع ،كقواعد
�أ�صلي����ة ملكافح����ة الإره����اب ،وتقوية وتب����ادل العالقات ب��ي�ن معايري
ال�سالم����ة وحقوق الأن�سان ،وتطوير برام����ج بناء القدرات والقوانني
الدولية ،مب����ا يف ذلك حقوق الإن�سان وقوان��ي�ن الالجئني التي يجب
تطبيقها يف جميع امل�ساعي ملكافحة الإرهاب.

مجلة فصلية
تصدر عن «الهيئة الوطنية إلدارة
الطوارئ واألزمات والكوارث»
األولى من نوعها في العالم العربي
تو َّزع مجانًا

تُعنى بن�شر الوعي والإر�شاد والتوجيه حول الوقاية من
الأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها و�إدارتها ،مبا
ي�ساهم يف تاليف املخاطر الناجتة عنها ،حفاظاً على
الأرواح واملمتلكات واملكت�سبات.
اال�سم ....................................................................:
اجلهة/امل�ؤ�س�سة ........................................................:
العنوان ..................................................................:
�ص.ب ........................:الرمز الربيدي........................ :
الدولة ...................................................................:
الهاتف ...................................................................:
يُرجى تعبئة البيانات �أعاله و�إر�سالها �إىل العنوان التايل
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سرعة سقوطه قاربت الـ  64ألف كم/س وأشاع ّ
الذعر بين السكان

انفجار نيزك فوق األورال في وسط روسيا
يخ ّلف طاقة تعادل  30قنبلة نووية
من عيار «هيروشيما»
�أ ّدى �سق��وط وابل م��ن النيازك ،خمتلفة الأ�ش��كال والأحجام
والأوزان� ،صبيحة منت�صف فرباير املا�ضي ،على منطقة الأورال
يف و�سط رو�سيا� ،إىل جرح حواىل � 1200شخ�ص� ،أُ�صيب معظمهم
ب�شظاي��ا الزجاج ،لكن بع�ضهم عانى من ارجتاج يف املُخّ  .وت�س َّببت

ته�شم نحو � 200ألف مرت مربع من النوافذ.
موج��ات االهتزاز يف
ّ
الرو�س تكلف��ة الأ�ضرار التي حلق��ت باملباين،
وق��دَّ ر امل�س�ؤول��ون ّ
مبلي��ار روبل رو�سي� ،أي ما يع��ادل  33مليون دوالر �أمريكي(.كالم
ال�صورة :انهيار جدار �أحد امل�صانع يف املنطقة).

�أثار ُ�س ُحب الدخان الذي تركه النيزك فوق �سماء مدينة ت�شيليابين�سك
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ونقل ��ت وكالة «ري ��ا نوفو�ستي العام ��ة» الرو�سية للأنب ��اء ،عن حاكم
منطق ��ة ت�شيليابين�سك ،ميخائيل يوريفيت� ��ش ،قوله� ،إن �سقوط النيازك
ّ
املكتظ ��ة بال�سكان ،ترافق م ��ع برق م�شتع ��ل ووم�ضات من
يف املنطق ��ة
مما �أثار الذعر ب�ي�ن ال�سكان(.كالم
عنيفة،
�ارات
�
ج
انف
ودوي
ال�ض ��وء ّ
ّ
ال�ص ��ورة� :سقوط النيازك ي� ��ؤ ّدي حلدوث فجوة بات�ساع ع ��دة �أمتار يف
�صفحة اجلليد لبحرية بالقرب من مدينة ت�شيليابين�سك).
و�أ�ضاف���ت الوكال���ة نق ً
ال ع���ن �شهود قولهم �أن ك���رة م�شتعلة
ظه���رت ،وكان���ت تتحرك يف �سرع���ة ق�ص���وى ،ي�صاحبها �ضوء
�أبي����ض �ساط���ع يف �سماء املنطق���ة ،التي يزيد ع���دد �سكانها عن
املليون ن�سمة.
ً
وذك ��ر بيان ل ��وزارة الأح ��وال الطارئ ��ة� ،أن ني ��زكا تفتَّت فوق
الأورال واح�ت�رق جزئي ًا يف الطبقات ال�سفلى من الغالف اجلوي،
وت�ساقط ��ت �أجزاء منه عل ��ى الأر�ض .و�أ�ض ��اف �أن موجة �صدمة
االنفجار هدمت �أي�ض ًا جزئي ًا جدران �أحد امل�صانع .وقال ممثل لـ
«الوكالة الرو�سية للطاقة الذرية  /رو�ساتوم»� ،إن املن�ش�آت
النووية يف املنطقة مل تتع ّر�ض لأية �أ�ضرار.
ويف ت�صري ��ح لقناة «رو�سي ��ا  ،»24قال اخلبري الرو�سي،
�سريغ ��ي �سمرينوف� ،إن النيزك ،ال ��ذي تفتَّت على ما يبدو
عل ��ى علو خم�سة �آالف مرت فوق الأورال ،كان وزنه "ع�شرات
الأطن ��ان»� .أم ��ا �أكادميية العلوم الرو�سي ��ة ،فقد �أعلنت �أن
ًق ْطر النيزك كان ب�ضعة �أمتار ،ووزنه قرابة ع�شرة �أطنان،
و�أنه تفتَّت على علو يرتاوح بني  30و 50كلم.
انفجار يولّد طاقة توازي  30قنبلة نووية
م ��ن جانبها ،ق � َّ�درت وكال ��ة الط�ي�ران والف�ضاء
الأمريكي ��ة «نا�س ��ا» �أن الني ��زك بل ��غ قط ��ره  17مرت ًا
قبل دخوله الغالف اجل� � ّوي ،ووزنه ع�شرة �آالف طن.
و�أفادت الوكالة ب�أن �سرعة النيزك اثناء �سقوطه كانت
 18كيلومرت يف الثانية ( 64,800كلم�/س)
و�أ�ضافت �أن النيزك انفج ��ر على ارتفاع عدة كيلومرتات
فوق �سط ��ح الأر�ض خم ّلف ًا نحو � 500ألف طن من
الطاق ��ة� ،أي نح ��و  30قنبلة نووي ��ة ،كتلك التي
�أ�سقط ��ت عل ��ى مدينة هريو�شيم ��ا اليابانية يف
احلرب العاملية الثانية.
�إىل ذل ��ك ،نقلت و�سائل �إعالمية كويتية
ع ��ن عامل الفلك ،الدكت ��ور �صالح العجريي،
�أن م ��ا �ضرب رو�سي ��ا «كويكب» ولي� ��س «نيزك ًا»،
وق ��د َّمت اكت�شاف ��ه يف �أ�سبانيا يف الع ��ام  ،1912م�شري ًا

�شظايا �صغرية من النيزك عرثت عليها بعثة من جامعة والية ت�شيليابين�سك.
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لكن تلك الفرتة كانت ت�شه ��د الثورة واحلرب الأهلية يف رو�سيا .ونظر ًا
�إىل ُبع ��د منطقة احلادث ،مل ت�ص ��ل �أول بعثة �إليها قبل  20عام ًا تلت .ففي
توجه فريق بقيادة عامل املعادن ،ليونيد كوليك� ،إىل املنطقة،
العام َّ ،1927
ومل يع�ث�ر العلماء على فجوة وال على �أي حطام نيزك .و ُمذاك ،انت�شر عدد
م ��ن الفر�ضيات لتف�سري هذا ال ّلغ ��ز ،بع�ضها جل�أ �إىل اخليال العلمي ،فعزاه
�إىل ثق ��ب �أ�سود �أو �صحن طائر… لكن معظم العلماء كانوا م ّيالني �إىل �أن
م ��ا �سقط هو ن ��واة مذ َّنب �أو نيزك .ويف �سبتمرب م ��ن العام َّ ،2002
حتطم
نيزك يف �سيبرييا ،على بع ��د مئات الكيلومرتات من بحرية «بيكال» ،ودوى
وق ��ع انفجار ت�س َّبب به ،فيم ��ا احرتقت الغابة املحيطة� ،ضمن قطر ع�شرات
الكيلومرتات.

�إىل �أنه تفكك ومن الطبيعي �أن ينزل يف الأماكن الوا�سعة ،حيث �سقط
ج ��زء من ��ه يف املحيط الهادي والآخر يف رو�سيا .وق ��ال :من املتوقع �أن
يقرتب نيزك من الأر�ض يف العام  ،2036ح�سب تقديرات «نا�سا»� ،إ ّال
�أن احل�ساب ��ات تغيرَّ ت ،و َّ
مت الإعالن ع ��ن �أنه �سيكون يف العام ،2029
وم ��ا يعمل عليه العلماء من ��ذ الآن ،هو التو�صل �إىل طرق تعيد النيازك
�إىل اخللف ومنع خطرها.
وح�صلت ه ��ذه الظاهرة ،بينما كان ��ت وكاالت الف�ضاء يف خمتلف
�أنح ��اء العامل تر�صد النيزك « 2012دي �أَي  ،»14وهو كتلة م�ساحتها
 45م�ت�ر ًا ،ووزنها � 135ألف طن ،الذي كان من املفرت�ض �أن مي ّر يف
حماذاة الأر�ض.
و�أم ��ر الرئي� ��س الرو�س ��ي ،فالدميري بوت�ي�ن ،ب�إجراء عملي ��ة �إنقاذ
ت�سته ��دف م�ساع ��دة نحو � 1200شخ� ��ص جرحوا ،مبن
برنامج للبحث عن النيازك واملذنّبات
وح�س ��ب اخل�ب�راء ،ي�سقط على كوك ��ب الأر�ض كل
فيه ��م  200طف ��ل ب�سبب نوافذ املن ��ازل امله�شمة.
مئة مليون ع ��ام �أو نحو ذلك ،نيزك كبري مبا يكفي
و�أ�شع ��ل نق�ص الأد ّلة عل ��ى الأر�ض ع�شرات من
للت�س ّب ��ب يف عمليات انقرا� ��ض جماعية ،مثل تلك
نظريات امل�ؤامرة ب�ش� ��أن ال�سبب وراء انطالق
الت ��ي حدثت يف نهاي ��ة ع�صر الدينا�ص ��ورات� ،أو
ك ��رات اللهب وموج ��ة االهت ��زاز الهائلة التي
النيزك
انفجار
وقع
ما ُي�س ّم ��ى علم ّي ًا «انقرا�ض الع�صر الطبا�شريي-
�صاحبته ��ا يف املنطق ��ة الت ��ي توج ��د بها عدة
على ارتفاع عدة
الثالث ��ي Cretaceous-Tertiary /
من�ش�آت لل�صناعات الع�سكرية.
ُ
 ،»Extinctionحي ��ث ق�ض ��ي عل ��ى �أك�ث�ر م ��ن
كيلومترات فوق
ن�ص ��ف �أ�شكال احلياة على الأر� ��ض .وقد اختلف
ذكريات رو�سية مع النيازك
سطح األرض مخلفًا
العلم ��اء ب�ش� ��أن �سبب هذا االنقرا� ��ض ،لكن �أكرث
حادث ��ة «ني ��زك الأورال» ذ َّك ��رت الرو� ��س بـ
ً
ً
ً
ً
النظري ��ات قبوال حاليا ،هي �أن كويكبا �ضخما قد
«كارث ��ة توغون�س ��كا» يف الع ��ام  ،1908عندم ��ا
 500ألف طن
ا�صطدمت كتلة ف�ضائية هائلة بالأر�ض يف غابات
ا�صط ��دم بالأر� ��ض وت�س َّبب يف �إط�ل�اق �سحب من
من الطاقة
�سيبريي ��ا .فف ��ي  30يونيو م ��ن ذلك الع ��ام ،ويف
الغب ��ار واحلطام �إىل الغالف اجل� � ّوي ،ممّ ا حجب
ال�صب ��اح الباكر اخرتق حجر نيزكي الغالف اجلوي
�ضوء ال�شم� ��س وغيرَّ املناخ .وقد تبدو هذه التهديدات
الأر�ضي ف ��وق �سيبرييا ،وكانت �سرعت ��ه تقدر بحوايل 54
�صغرية ،ولكن الأكيد �أن �أيّ تهديد وجودي للجن�س الب�شري
�أل ��ف كم�� �/س .ووفق ًا ل�شهود عيان ،فقد �شوهد الني ��زك على بعد  400كم يجب �أن ي�ؤخذ على حم َمل اجلدّ.
تن�سق وكالة الف�ضاء
م ��ن املوقع ،وكان على هيئة ك ��رة كبرية ملتهب ��ة ،ي�صاحبها �صوت عا�صف
وللم�ساع ��دة على فهم هذا اخلطر والتح ّكم في ��هِّ ،
قوي ،وقبل ا�صطدامه بالأر�ض بحوايل  6كم ارتفاع ًا ،انفجر ذلك النيزك الأمريكي ��ة «نا�س ��ا» ،برناجم� � ًا �أطل ��ق عليه «ج�س ��م بالقرب م ��ن الأر�ض»،
ف ��وق نهر «تنغو�س ��كا ،»Tunguska /مر�س ًال دو ّي ًا هائ�ل ً�ا ُ�سمِ ع يف جميع يق ��وم بالبحث عن الني ��ازك واملذ َّنبات التي يمُ كن �أن تق�ت�رب من الأر�ض،
�أنح ��اء حو�ض نهر «بودكاميناي ��ا تونغو�سكا» ،وهي منطق ��ة �شبه خالية من ور�صده ��ا .وق ��د َّمت م� ّؤخر ًا ،اكت�ش ��اف نحو ع�ش ��رة �آالف ج�سم بالقرب من
ال�س ��كان يف و�سط �سيبرييا ،وموجات �صدمية عرب اله ��واء ،و�أدّى االنفجار الأر�ض ،من بينها قرابة ت�سعمئة يعادل قطر الواحد منها كيلومرت ًا �أو �أكرث.
�إىل م�سح الغابة هناك على بعد مئات الأميال ،واقتالع �أكرث من  60مليون و�إذا كان م ��ن امل�ستبعد �سقوط � ّأي منها على الأر� ��ض قريب ًا ،ف�إنه ُيعتقد �أن
�شج ��رة �صنوبر مب�ساحة تق ��در بـ  2150كم مربع .وقيل ب�أن ذلك االنفجار العديد من الأج�سام مل تُر�صد بعد.
ويف ه ��ذا الإطار ،ن�شرت خدمة «وا�شنطن بو�ست وبلومبريغ نيوز �سريف�س»،
كان �أق ��وى بـ�ألف مرة من قنبلة هريو�شيم ��ا ،حيث انت�شر الذعر يف القرى،
واحرتق ��ت غابات املنطقة يف دائرة قطره ��ا  20كلم على الأقل .ويف الليلة م� َّؤخ ��ر ًا ،مقالة لـ «رو�ش هول ��ت ،عامل الفيزياء يف جامع ��ة «برين�ستون» وع�ضو
التالية ،الحظ مراقبون كثريون يف رو�سيا ،وحتى يف �أوروبا ال�شرقية ،وهج ًا جمل� ��س الن ��واب الأمريك ��ي ،و»دون ��ا �إدواردز» ،ع�ضو جلنة الف�ض ��اء يف جمل�س
غريب ًا يف ال�سماء.
الن ��واب الأمريكي ،ذك ��ر فيها الكاتب ��ان �أن الكونغر�س الأمريك ��ي منح العلماء
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يف الع ��ام  ،2005مهلة خم�سة ع�شر عام� � ًا ليجدوا ت�سعني يف املئة من الأج�سام
القريب ��ة من الأر�ض ،التي يفوق قطرها اخلم�سمئة قدم ،وتلك كبرية مبا يكفي
للت�س ُّب ��ب يف دم ��ار �إقليم ��ي �أو عامل ��ي .ولك ��ن امله َّمة تعاين من نق� ��ص مزمن يف
املتخ�ص�صة.
التمويل� ،إذ يحتاج امل�شروع �إىل مزيد من �أجهزة التل�سكوب
ِّ
وت�ش�ي�ر املقال ��ة� ،إىل �أن امل�ش ��روع تل ّقى يف الع ��ام املا�ض ��ي ( ،)2012نحو
ع�شري ��ن ملي ��ون دوالر� ،أي �أقل بكثري م ��ن الـخم�سني مليون� � ًا ،التي قدر جمل�س
البح ��ث الوطن ��ي يف الع ��ام � 2010أنه ��ا �ضروري ��ة لبل ��وغ الهدف ال ��ذي حدَّده
يتم حتقيق هذا الهدف،
الكونغر� ��س بحلول العام  .2030غري �أنه حتى عندما ّ
ف� ��إن معظم النيازك واملذ َّنبات ال�صغرية ،التي ُتعت�ب�ر �أ�صغر من �أن تت�س َّبب يف
تدم�ي�ر عامل ��ي ،ولكنها كبرية مبا يكفي للت�س ُّبب يف �أ�ض ��رار �أ�سو�أ بكثري من تلك
التي حدثت �أخري ًا يف رو�سيا� ...ستكون مازالت غري مر�صودة� ،إذا مل تتم زيادة
التمويل ب�شكل حقيقي.
خماطر �سوء الت�شخي�ص
و ُت�ضي ��ف املقال ��ة :ثم هناك خطر �آخ ��ر ،يكمن يف �أنه حت ��ى �إذا مل يت�س َّبب

ني ��زك بنف�سه يف �ضرر كبري ،ف�إن �أ َّية حالة فو�ض ��ى �أو ارتباك ناجتة عن ذلك،
ق ��د ت� ��ؤدّي �إىل ر ّد فعل مبالغ فيه من قبل الدول .وقد ح ��ذر نائب مدير القيادة
الف�ضائي ��ة الأمريكية للعمليات جلن ًة �شكله ��ا الكونغر�س من �أنه كان من املُمكن
يتم التع ّرف على النيزك ب�شكل �صحيح ،و ُيعتقد �أنه هجوم نووي .ذلك
جد ًا �أ ّال ّ
�أن بلدان ��ا كثرية تفتق ��ر �إىل �أجه ��زة اال�ست�شعار ،التي ت�ستطي ��ع امل�ساعدة على
حتديد ما �إن كان انفجار كبري نووي ًا �أم ال .والواقع� ،إن ال�ضرر يمُ كن �أن يحدث
يف ح ��ال �أ�ساءت دول ��ة ما التع ّرف عل ��ى انفجار نيزك ،و�ش َّن ��ت هجوم ًا م�ضاد ًا
كب�ي�ر ًا وخميف ًا .ولذلك ،ينبغي على وا�شنطن �أن تبذل جهد ًا �أكرب لإن�شاء نظام
حتذي ��ر دويل يمُ كنه توفري معلومات �شبه فوري ��ة وذات م�صداقية للبلدان عرب
العامل متى ّمت ر�صد انفجار كبري.
وممّ ��ا ال ّ
�شك فيه� ،أن على الع ��امل  -عندما ينفجر �شيء �أو يقع من اجلو -
�أن يع ��رف ماهيته .والأكيد �أن ما حدث يف رو�سيا منت�صف فرباير املا�ضي ،قد
خ�ص�ص العامل اال�ستثمارات
يحدث مرة �أخرى يف امل�ستقبل .ولذلك ،يجب �أن ُي ِّ
الالزم ��ة ،م ��ن �أجل ر�ص ��د الأج�س ��ام القريبة من كوك ��ب الأر� ��ض واال�ستعداد
للكوارث من كل الأنواع.

�سقوط النيازك ي�ؤدّي حلدوث فجوة بات�ساع عدة �أمتار يف �صفحة اجلليد لبحرية بالقرب من مدينة ت�شيليابين�سك�( .أ ف ب)
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انهيار جدار �أحد امل�صانع يف منطقة �سقوط فتات النيزك

النيازك وأنواعها؟
الني ��ازك ه ��ي �أج�س ��ام ،عل ��ى �ش ��كل كت ��ل �صخري ��ة ،تتك َّون م ��ن حطام
ال�صخ ��ور ،وقد يرتاوح حجمها م ��ا بني حبيبات الرمل ال�صغ�ي�رة ،وال�صخور
الكبرية .وهي تنتمي �إىل املجموعة ال�شم�سية ،وقد بقيت يف ف�ضائها بعد ت�شكل
الكواكب .وت�ش ّكل النيازك تهديد ًا حقيقي ًا للأر�ض ،لكن بف�ضل الغالف اجل ّوي
املحي ��ط بالأر�ض ،تتح ّول هذه الني ��ازك �إىل ُ�شهُب ،حيث حترتق وتتال�شى قبل
�أن ت�ص ��ل �إىل �سطح الأر� ��ض .عندما تقرتب الكتل ال�صخري ��ة املختلفة ،التي
ت�سب ��ح يف الف�ضاء ،من الأر�ض ،ف�إن اجلاذبية الأر�ضية ت�ؤثر عليها ،ممّ ا ي�ؤدّي
�إىل جذبها نحو الأر�ض ،وعندما تدخل يف الغالف اجلوي لهاّ ،
وحتتك بذرات
عنا�ص ��ره الغازية ،ف�إن ذلك ي�ؤدّي بدوره �إىل ارتف ��اع درجة حرارتها �إىل �أكرث
م ��ن  2500درج ��ة مئوي ��ة ،ف�إما �أن حت�ت�رق وتتال�شى ك ّل ّي ًا يف اجل ��و ،وهذا ما
يع ��رف بـ ُّ
«ال�شهُب� ،» Meteor/أو �أنها تك ��ون كبرية فتتال�شى جزئ ّي ًا ،وي�صل
ج ��زء منها �إىل �سطح الأر� ��ض ،وهذا ما يعرف بـ «الني ��ازك،»Meteorite/
وقد ينفجر النيزك يف الغالف اجل ّوي ويت�ساقط قطع ًا على الأر�ض.
وعندم ��ا ت�ص ��ل ُّ
ال�شهُب �إىل الأر� ��ض ،تكون �سرعته ��ا مرتاوحة ما بني 10
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و 80كم/ثاني ��ة ،وتبد�أ بالتوهّ ج عندما ت�صبح على ارتفاع 100كم عن �سطح
الأر� ��ض تقريب ًا ،وتكون قد تبخرت متام ًا عندما ت�صبح على ارتفاع من - 48
 80كم عن �سطح الأر�ض تقريب ًا.
ويرتاوح حجم ال�شهاب غالب ًا ما بني حبة الرمل �إىل حبة احلم�ص ،وعندما
يظه ��ر ب�شكل �ضوء �ساطع ،ف�إن ذل ��ك ي�سمى «الكرة النارية ،»Fireball/وهو
يتم َّي ��ز ب�أنه ي�ت�رك وراءه ذي ًال وا�ضح ًا م ��ن الغبار� .أما بالن�سب ��ة للنيازك ف�إن
�سرعته ��ا قريب ��ة من �سرعة ُّ
ال�ش ُه ��ب� ،أما حجمها فيكون �أك�ب�ر من حجم هذه
الأخرية ،فهو ما بني عدة �أقدام �إىل عدة �أميال.
ويعت�ب�ر حزام الكويكب ��ات من �أهم م�ص ��ادر النيازك التي ق ��د ت�صل �إىل
الأر�ض ،وتوجد م�سافة �شا�سعة ما بني مداري املريخ وامل�شرتي ،حتتوي العديد
م ��ن الكتل ال�صخرية .ومن ح�ي�ن �إىل �آخر تنطلق بع�ض الكت ��ل ال�صخرية من
مداره ��ا وتدخل جو الأر�ض .وي�ضمّ حزام «كيوب ��ر» عدد ًا كبري ًا من الأج�سام،
ولكن خطرها �أقل ،نظر ًا لوجود كوكب امل�شرتي ذي اجلاذبية الرهيبة ،والذي
يق ّلل من احتمال و�صولها �إلينا ،ويقع هذا احلزام بعد مدار كوكب نبتون.

المستدام بين الدول األعضاء
أوصى بضرورة إيجاد آلية للتعاون ُ

«مؤتمر هوية ضحايا الكوارث» يدعو
التوسع في إنشاء قواعد بيانات
إلى
ّ

�أو�ص��ى «امل�ؤمتر التن�سيقي لتحديد هوي��ة �ضحايا الكوارث ( )DVIلل�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ( ،»)MENAب�ضرورة �إيجاد �آلية
للتعاون امل�ستدام بني الدول الأع�ضاء ،لنقل اخلربات واملهارات ،من خالل التمارين التدريبية امل�شرتكة ،بالتن�سيق مع مكاتب ال�شرطة
الدولية يف الدول الأع�ضاء ،وتبادل اخلربات لرفع م�ستوى اجلاهزية للفرق ،وا�ستعدادها ملواجهة الظروف املحتملة.
ّ
التعرف �إىل �ضحاي��ا الكوارث جمهويل
وح��ث ال��دول عل��ى التو�سع يف �إن�شاء قواع��د بيانات ملواطنيه��ا ،تت�ض َّمن معلومات ُت�ستخ��دَ م يف
ّ
الهوي��ة ،مث��ل :ب�صمات الأ�صابع والأ�سن��ان واحلم�ض النووي ( ،)DNAوالتع��اون يف تبادل هذه البيانات يف ح��االت الكوارث ،وتوفري
امل�ساعدة للدول التي تفتقد �إمكانيات �إن�شاء قواعد بيانات خا�صة بها.
وكان امل�ؤمتر ،الذي نظمت ��ه وزارة الداخلية يف دولة الإمارات العربية
املتحدة ،بالتع ��اون مع املنظمة الدولية لل�شرط ��ة اجلنائية (، )IMAGE
اختتم �أعماله م�ؤخر ًا يف �أبوظبي ،مت�ض ّمن ًا تو�صيات ر ّكزت على تفعيل �آلية
للتن�سي ��ق الإقليم ��ي يف املناطق التي تتك َّرر فيها ك ��وارث بعينها ،مبا ي�س ّهل
م ��ن عمليات الك�ش ��ف عن هوية ال�ضحايا يف مثل ه ��ذه الكوارث املحتملة،
مع ت�أهيل هذه املكاتب ملواجهة هذه النوعية من الكوارث ،وفق ًا الحتماالت
حدوثه ��ا املتك� � ّرر ،خا�صة يف منطق ��ة ال�ش ��رق الأو�سط و�شم ��ال �أفريقيا،
وتو�سي ��ع دائ ��رة املد َّرب�ي�ن على �أعم ��ال حتديد هوي ��ة �ضحاي ��ا احلوادث،
وتكوين ف ��رق احتياطية ملواجهة الكوارث واحل ��وادث اجل�سيمة التي ينتج

عنه ��ا �أعداد كبرية م ��ن ال�ضحايا ،من خالل و�ضع برام ��ج تدريبية ت�ؤهّ ل
لإن�شاء فرق رديفة كاملة الت�أهيل ال�ستخدامها وقت احلاجة.
كم ��ا �أو�صى بتنظيم امل�ؤمترات وور� ��ش العمل ،عقب وقوع الكوارث
يتم فيه ��ا تفعيل عم ��ل مكاتب حتديد هوي ��ة ال�ضحايا،
الك�ب�رى التي ّ
لعر� ��ض الإج ��راءات الت ��ي َّ
مت اتخاذه ��ا ،والنتائ ��ج املرتتب ��ة عليه ��ا،
والتو�سع يف
وا�ستعرا� ��ض �سلبي ��ات الإجراءات املتخ ��ذة و�إيجابياته ��ا،
ّ
املتخ�ص�صني يف العلوم امل�ساعدة
اال�ستفادة من خ�ب�رات الأكادمييني
ّ
يف حتديد هوي ��ة �ضحايا الكوارث ،ف�ض ًال عن اخل�ب�راء املُعتمدين يف
مكاتب حتديد هوية ال�ضحايا.
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بهدف تنسيق الجهود المشتركة في مواجهة الحاالت الطارئة

«الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث»
ّ
ّ
مذكرات تفاهم مع
توقع على ثالث
طيران «العربية» و«االتحاد» و«اإلمارات»
املوحدة
يف �إطار م�ساعيها لو�ضع اخلطة الوطنية َّ
لال�ستجاب��ة يف احلاالت الطارئ��ة ،باعتبارها اجلهة
الوطني��ة الرئي�س��ة امل�س�ؤول��ة ع��ن و�ض��ع املعاي�ير
وتقن�ين وتن�سي��ق كاف��ة اجله��ود املتعلق��ة ب���إدارة
الط��وارئ والأزم��ات والك��وارث ...و ّقع��ت «الهيئ��ة
الوطني��ة لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث» على
ث�لاث مذ َّكرات تفاهم ،مع �شركات طريان «العربية»
و«االحتاد» و«الإمارات» .
ومبوج��ب كل من املذ َّك��رات ،تقدِّ م ال�ش��ركات الثالث
الدع��م ال�لازم ل��ـ «الهيئ��ة» ،لو�ض��ع اال�سرتاتيجيات
واخلط��ط املعتمدة مو�ضع التطبي��ق ،يف حال حدوث
�أي��ة ط��وارئ �أو �أزم��ات غ�ير متو َّقع��ة .كم��ا تق�ض��ي
املذ ّك��رات ب���أن يعم��ل اجلانب��ان عل��ى ت�شكي��ل فريق
عم��ل م�شرتك لو�ضع الت�ص ّور والآليات الالزمة لدعم
اجلهود التي تبذلها «الهيئة».
مع «العربية للطريان»  ..تعزيز القدرات ورفد اجلهود
مذكَّ���رة التفاه���م الأوىل ،وقعها عن «العربي���ة للطريان» ،ال�شيخ
عب���داهلل بن حممد �آل ث���اين ،رئي�س جمل����س �إدارة ال�شركة و�سعادة
حمم���د خلفان الرميث���ي ،مدير ع���ام «الهيئة» ،يف ح�ض���ور عدد من
امل�س�ؤولني من كال اجلانبني.
و�ش���دد �آل ثاين والرميثي خالل التوقيع على املذكرة ،على �أهمية
َّ
ه���ذه اخلطوة الت�شاركي���ة ،التي ي�ؤمل �أن ت�ساع���د يف تعزيز القدرات
ورف���د اجلهود الهامة الت���ي تبذلها الهيئة الوطني���ة لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث للقيام بدورها على �أكمل وجه.
مع �شركة طريان «االحتاد»  ..فريق عمل م�شرتك
م����ع «االحتاد للط��ي�ران» ،الناقل الوطني لدول����ة الإمارات العربية
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املتحدة ،وقَّع �سعادة حممد خلفان الرميثي ،مدير عام الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزم����ات والكوارث ،وخالد غيث املحريبي ،النائب
الأول للرئي�����س لل�ش�ؤون احلكومية و�سيا�س����ات الطريان يف «االحتاد»،
عل����ى مذكرة تفاهم ،يعمل مبوجبها اجلانبان على ت�شكيل فريق عمل
م�شرتك لو�ضع الت�ص���� ّور والآليات الالزمة لدعم اجلهود التي تبذلها
الهيئ����ة ،وفق ا�سرتاتيجية وخطط ت�ساه����م يف حتقيق االمن والرخاء
واال�ستقرار للدولة.
و�أك ��د الرميثي عل ��ى �أهمية تظاف ��ر اجلهود التي ت�ص � ّ�ب يف م�صلحة
الوطن بني خمتلف القطاعات ،الفت ًا النظر �إىل �أن« :توقيع هذه االتفاقية
م ��ع طريان بحجم طريان االحتاد يعزِّ ز م ��ن م�شاركة القطاع اخلا�ص يف
جهود �إدارة الطوارئ والأزمات ملا متلكه من خربات يف هذا املجال».
وق ��ال« :ان الهيئ ��ة الوطنية لإدارة الط ��وارئ والأزم ��ات والكوارث،

انطالق� � ًا م ��ن املهام املوكل ��ة �إليه ��اُ ،يلقى على
عاتقه ��ا تطوي ��ر وتوحي ��د و�إدام ��ة القوان�ي�ن
وال�سيا�س ��ات والإج ��راءات املتعلق ��ة ب� ��إدارة
الط ��وارئ والأزم ��ات والك ��وارث» ،واال�ستعداد
واجلاهزي ��ة .ويف ه ��ذا الإط ��ار ،ي�أت ��ي توقي ��ع
االتفاقي ��ات الت ��ي تع ��زِّ ز الأدوار وامل�س�ؤولي ��ات
املُناطة بها.
من جانبه ،قال املحريب���ي« :لطاملا كانت
وال تزال ال�سالم���ة العامة حتتل قمة �أولويات
االحت���اد للطريان .وب�صفتن���ا الناقل الوطني
لدول���ة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة ،ف�ض ً
ال
عن كونن���ا �شركة الط�ي�ران الرائ���دة عامل ًيا،
ف�إنن���ا نفخ���ر بتوقيع مث���ل تل���ك االتفاقية مع
الهيئ���ة الوطني���ة لإدارة الط���وارئ والأزمات
والكوارث ،التي ُت َع ّد من الهيئات الرائدة يف العمل الوطني».
و�أ�ضاف�« :إننا نتط ّلع للعمل ب�شكل وثيق �إىل جانب الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والك���وارث ،على �إدارة الكوارث والأزمات
الطارئ���ة ،فيما نوا�صل تعزي���ز �أنظمة ال�سالمة العام���ة يف ال�شركة،
لدعم جهود الهيئة وبراجمها نحو حتقيق �أهدافها.
وح�ض���ر مرا�س���م توقيع املذك���رة كل من �سع���ادة �شه���وان �سرور
الظاه���ري ،نائ���ب املدير الع���ام «الهيئ���ة» ،ومدي���رو �إدارات الهيئة،
والكاب�ت�ن ري�شارد هي���ل ،رئي�س ال�ش����ؤون الت�شغيلي���ة ،وال�سيد ح�سن
عل���ي احلمادي ،النائب االول للرئي����س التنفيذي لل�ش�ؤون احلكومية،
وال�سي���د حارب مبارك املهريي ،نائب الرئي����س لل�ش�ؤون التجارية يف

دولة الإم���ارات العربية املتحدة ،والكابنت �ص�ل�اح الفرج اهلل ،نائب
الرئي�س ل�ش�ؤون �أمن الطريان وتطوير الطيارين الإماراتيني ،وال�سيد
عبد القادر ح�سني �أحمد ،نائب الرئي�س لل�ش�ؤون احلكومية والدولية،
وال�سيد جواد الها�شمي مدير املبيعات احلكومية يف �أبوظبي والعني.
و  ...مع طريان «الإمارات»  ..تعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص
م ��ن جانبه� ،أكد �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم ،الرئي�س الأعلى
الرئي�س التنفيذي لـ «طريان الإمارات» واملجموعة� ،إثر التوقيع على مذكرة
التفاه ��م ،يف مكتب �سم ّوه يف دبي ،يف ح�ضور علي �سامل بن كنيد الفال�سي،
مدي ��ر �إدارة اخلدم ��ات امل�سان ��دة يف الهيئة ،وخليفة العليل ��ي ،مدير مكتب
التن�سي ��ق واال�ستجابة الوطني التابع لـ «الهيئة» يف دبي ،وحميد عبداهلل بن
دروي� ��ش ،رئي�س ق�سم اخلدمات العامة يف الهيئة،
وع ��ادل الر�ضا ،النائب التنفيذي لرئي�س «طريان
الإم ��ارات» للهند�س ��ة والعملي ��ات ...عل ��ى �أهمية
ال�شراك ��ة ،وق ��ال �إن ال�شركة «�س ��وف تعمل كل ما
م ��ن �ش�أن ��ه تعزيز الق ��درات ودعم اجله ��ود التي
تبذله ��ا الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث لتحقيق �أهدافها».
من جهت ��ه� ،أكد حممد خلف ��ان الرميثي ،مدير
ع ��ام «الهيئ ��ة» ،عل ��ى �أهمي ��ة تظاف ��ر اجله ��ود بني
ت�صب يف م�صلحة الوطن،
خمتلف القطاعات ،التي ّ
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن توقيع االتفاقية مع �شركة يف م�ستوى
«طريان الإم ��ارات»ِّ ...
«يعزز م ��ن م�شاركة القطاع
اخلا�ص يف جهود �إدارة الط ��وارئ والأزمات ،نظراً
ملا متلكه من خربات يف هذا املجال».
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التطوع وتطبيقاته في المجتمع
الملتقى العلمي يوصي بضرورة العمل لنشر ثقافة
ّ

«الهيئة» تشارك في فعاليات االحتفال
باليوم العالمي للدفاع المدني

�شارك��ت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،
يف فعاليات االحتفال باليوم العاملي للدفاع املدين ،الذي �أقيم يف
�أبوظبي حتت �شع��ار« :الدفاع املدين وحت�ضري اجلمعيات املدنية
للوقاية من الكوارث».
وق ��د افتتح االحتفال الرئي�س ��ي الفريق �سيف عب ��داهلل ال�شعفار ،وكيل
وزارة الداخلي ��ة ،يف ح�ض ��ور �سع ��ادة حمم ��د خلف ��ان الرميث ��ي ،مدير عام
«الهيئ ��ة» ،واللواء نا�صر خلريباين النعيم ��ي ،الأمني العام ملكتب �سمو نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،واللواء الركن خليفة حارب اخلييلي،
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وكي ��ل وزارة الداخلي ��ة امل�ساع ��د للم ��وارد واخلدم ��ات امل�سان ��دة ،والل ��واء
خمي�س �سيف بن �سوي ��ف ،مدير عام ال�شرطة اجلنائية االحتادية يف وزارة
الداخلي ��ة ،والل ��واء �أحمد نا�صر الري�سي ،مدير ع ��ام العمليات املركزية يف
�شرط ��ة �أبوظبي ،واللواء را�ش ��د ثاين املطرو�شي ،قائد ع ��ام الدفاع املدين
بالإناب ��ة ،والعمي ��د �صال ��ح العايد ،مدي ��ر العالق ��ات العام ��ة والإعالم يف
املديري ��ة العامة للدفاع املدين ،والعقيد �سعد الدو�سري ،مدير مكتب مدير
ع ��ام الدفاع املدين يف اململكة العربية ال�سعودية ،واملديرون العامون للدفاع
امل ��دين يف الدولة ،والعقي ��د الدكتور جا�سم حممد املظ ��رب ،رئي�س اللجنة

العليا املنظمة لالحتفال ،وعدد كبري من �ضباط وزارة الداخلية.
من جهة �أخرى» .وقال :ت�ش ّكل الإجن ��ازات املتح ّققة ،والأهداف النبيلة التي
ً
ً
كما �شاركت «الهيئة» يف فعاليات املعر�ض الذي �أقيم على هام�ش امللتقى ن�سعى لتحقيقها معكم ،جزءا حيويا من ر�ؤية الدفاع املدين ،جلعل الإمارات
العلمي لالحتفال ،حيث ق� �دَّم الدكتور عبداهلل حممد ال�شيبة ،رئي�س وحدة �أحد �أف�ضل دول العامل يف الأمن وال�سالمة».
وناق� ��ش امللتقى العلمي �سبع �أوراق عمل جرى عر�ضها خالل جل�ساته،
التخ�ص�صي يف «الهيئة» ،ورقة عمل تناول فيها دور الهيئة الوطنية
التدريب
ُّ
حي ��ث عر�ض الل ��واء املطرو�شي «�إجراءات الدفاع امل ��دين لإدارة الأزمات
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يف الوقاية من الكوارث.
و�أكد الفريق �سيف ال�شعفار� ،أن وزارة الداخلية تبذل جهود ًا كبرية ،والك ��وارث» .وتناولت فوزية طار�ش ،مدير �إدارة التنمية الأ�سرية يف وزارة
م ��ن �أج ��ل النهو�ض مب�ست ��وى و�أداء �أجه ��زة الدفاع امل ��دين ومنت�سبيها ،ال�ش� ��ؤون االجتماعية« ،دور وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف �إدارة الكوارث».
ملواكب ��ة املنجزات احل�ضارية التي ت�شهده ��ا الدولة يف املجال العمراين وا�ستعر� ��ض حمي ��د را�ش ��د ال�شام�س ��ي ،مدي ��ر �إدارة الإغاث ��ة والط ��وارئ
وال�صناع ��ي والإن�شائ ��ي� ،سعي ًا منها لتبقى على جاهزي ��ة عالية والقيام بالوكال ��ة يف هيئة الهالل الأحم ��ر الإماراتي«،ال ��دور امل�ساعد للجمعيات
بدوره ��ا عل ��ى �أف�ضل وجه .وق ��ال �إن القي ��ادة العامة للدف ��اع املدين يف املدني ��ة لل�سلطات العامة» .وتط َّرق املق ��دم حممد عبداجلليل الأن�صاري،
الدول ��ة �شهدت خالل الأعوام املا�ضية تطور ًا كب�ي�ر ًا عرب ت�أهيل الكوادر رئي� ��س ق�سم فريق الإمارات للبح ��ث والإنقاذ يف القي ��ادة العامة ل�شرطة
الب�شري ��ة ،واال�ستعانة ب�أحدث الأجه ��زة واملعدات ..مو�ضح ًا �أن منت�سبي �أبوظبي� ،إىل «دور فريق الإم ��ارات للبحث والإنقاذ الإماراتي يف مواجهة
الدف ��اع امل ��دين يف الدولة يبذل ��ون جهود ًا كب�ي�رة ومتم ّيزة
الك ��وارث والأزم ��ات» .وجاءت ورق ��ة العمل املق ّدم ��ة من د.
يف �سعيهم لتوفري ال�سالم ��ة العامة؛ وحماية الأرواح
�صال ��ح �سيف �سامل �آل عل ��ي ،ا�ست�شاري طب الطوارئ
واملمتلكات والرثوات الوطنية.
والإ�سع ��اف والك ��وارث يف القيادة العام ��ة للقوات
و�أ�ش ��ار �إىل �سعي جه ��از الدفاع املدين لتفعيل
امل�سلح ��ة ،حتت عن ��وان« :دور اجلمعي ��ات املهنية
المؤتمـر يــوصـي
ال�شراك ��ة م ��ع اجلمعي ��ات املدني ��ة وم�ؤ�س�س ��ات
الط ّبي ��ة يف الأزم ��ات و الك ��وارث  ..نح ��و �شراكة
املجتم ��ع املختلفة ،عرب عدة �آلي ��ات ،منها العمل
جمتمعية مميزة»...
بضــرورة تحفيــز
قدم م�سع ��ود يو�س ��ف احلو�سني ،من
عل ��ى ت�شكي ��ل الف ��رق التط ّوعي ��ة ،وتدريبها على
بينم ��ا َّ
الشــباب اإلماراتي
م�ؤ�س�س ��ة الإم ��ارات لتنمي ��ة ال�شب ��اب ،عر�ض� � ًا
عملي ��ات الإنق ��اذ ،لتك ��ون رديف� � ًا لف ��رق الدفاع
ر ّك ��ز عل ��ى ر�ؤيـــة م�ؤ�س�س ��ة الإم ��ارات لل�شـــباب
امل ��دين ،مما
ي�ساهم يف رف ��ع م�ستوى الوعي لدى وتوجيــهه نحو المزيد
ور�سالتها و�إجنازاتها.
اجلمه ��ور ،وي�ش ّكل لديهم ثقاف ��ة عالية تتيح لهم
الت�ص� � ّرف عن ��د وقوع الك ��وارث والتعام ��ل معها من االنخراط واإلقبال
و�أو�ص ��ى امللتقى يف خت ��ام فعاليات ��ه ،بتعزيز
التع ��اون والتن�سي ��ق ب�ي�ن �أجه ��زة الدف ��اع املدين
خا�صة اال�ستعداد الحتمال وقوعها.
التطوع
على
وق ��ال �إن فاعلي ��ة الدف ��اع امل ��دين تتطل ��ب
واجلمعي ��ات املدنية ،والعمل م ��ع ال�شركاء املعنيني
من اجلمي ��ع �سواء امل�ؤ�س�س ��ات �أو الأف ��راد التعاون
لن�ش ��ر ثقافة التط ّوع وتطبيقاته يف املجتمع ،واالرتقاء
والتن�سي ��ق معه ��ا .وه ��ذه ا�سرتاتيجية تقوم به ��ا القيادة
مبه ��ارات املتط ّوع�ي�ن ،وتعزي ��ز التوا�ص ��ل ب�ي�ن اجلمعيات
العامة للدفاع املدين يف الدولة ،وجتد قبو ًال وترحيب ًا من جميع اجلهات املدني ��ة املعنية بالعمل التط ّوعي يف الدولة ونظرياتها يف اخلارج ،للوقوف
املجتمعي ��ة .وكذلك ف�إن �إدارات الدفاع امل ��دين يف الدولة ،تقوم ب�شكل عل ��ى التج ��ارب الرائ ��دة وال�شخ�صيات امللهم ��ة التي يمُ ك ��ن �أن تُ�سهم يف
وموجهة �إىل كافة تعزيز العمل التط ّوعي ،وحتفيز وتوجيه ال�شباب الإماراتي نحو املزيد من
م�ستمر طوال العام بحمالت توعوية تثقيفية خمتلفة َّ
ً
ً
املخت�صة
�أف ��راد اجلمهور ،وهذه الربام ��ج واخلطط تُعترب جت�سي ��دا ح ّيا ل�شعار االنخ ��راط والإقبال على هذا املجال ،ودعوة اجلهات احلكومية
َّ
ه ��ذا العام .ودعا الفري ��ق ال�شعفار اجلمه ��ور �إىل امل�شاركة الفاعلة يف �إىل تق ��دمي املزيد من الدعم امل ��ادي واملعنوي للجمعيات املدنية الن�شطة،
دع ��م جهود الدف ��اع املدين يف احلفاظ على �سالم ��ة �أبناء الوطن ،من مب ��ا مي ّكنها من الإ�سهام بفاعلية يف �إع ��داد املتط ّوعني وتطوير مهاراتهم
خ�ل�ال اال�ستفادة من براجم ��ه التوعوية والإر�شادي ��ة لتجنّب الكوارث النظري ��ة والعملية ،من خالل برامج ومتارين عملية متط ّورة وفق ًا لأف�ضل
واملخاطر الناجمة عنها.
املمار�س ��ات واملعايري العاملية يف هذا املجال .كم ��ا �أو�صى بتنظيم زيارات
من جانبه� ،شدَّد اللواء را�شد املطرو�شي ،على �أن« ...بجهودنا امل�شرتكة متبادل ��ة بني �أجهزة الدفاع املدين واجلمعيات املدنية ،لتعريفها بخدمات
�سن�ساه ��م يف تعزيز الثقافة الوقائية يف املجتمع ،وفتح �آفاق جديدة للتن�سيق و�إج ��راءات الدفاع املدين يف خمتلف الظ ��روف ،وتعزيز �سيا�سات و�آليات
ب�ي�ن الدفاع املدين و�أجهزة �إدارة الكوارث ،من جهة ،وبني اجلمعيات املدنية التعاون والتن�سيق.
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متخصصة
محلية
تنفيذًا لخطتها الرامية إلى تشكيل فرق
ِّ

«الهيئة» تفتتح مكاتب التنسيق واالستجابة
الوطنية في اإلمارات الشمالية
تطبيق�� ًا لأح��دث النّظ��م امل�ستخدم��ة يف
�إدارة الط��وارىء والأزم��ات ،و�سعي�� ًا لتثبيت �آلية
منتظمة مت ِّكن من اال�ستجابة ال�سريعة والف ّعالة
لأي طارىء ،عل��ى م�ستوى كافة �إم��ارات الدولة،
م��ن خالل العمل ووفق تن�سي��ق متكامل بني كا ّفة
الأط��راف املعنية يف ه��ذا ال�ش�أن ،عكف��ت الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على
افتت��اح �سل�سلة من مكات��ب ال ّتن�سيق واال�ستجابة
عل��ى امت��داد م�ساحة الوطن ،يف خط��وات �شملت
�إمارات ال�شارق��ة ،الفجرية� ،أم القيوين ،عجمان،
ور�أ�س اخليمة ،واع ُت�برت قفزة عملية متقدّ مة،
حتقيق ًا للأه��داف املر�سوم��ة يف �إدارة الطوارىء
والأزمات والكوارث.
وم ��ن مه ��ام مكات ��ب التن�سي ��ق واال�ستجاب ��ة الوطنية متابع ��ة الأحداث
املخت�صة يف كل �إم ��ارة ،وامل�شاركة يف �إعداد
الطارئ ��ة اليومية م ��ع اجلهات
َّ
وحتدي ��ث �سج� � ّل املخاطر املحل ��ي ،وح�صر وحتدي ��ث الإمكاني ��ات واملوارد
املحلية و�إعداد خط ��ط اال�ستجابة املحلية .وتطال هذه امل�شاركة التدريبات
والتمرين ��ات املحلية الوطني ��ة وفق الر�ؤية اال�سرتاتيجي ��ة لربامج التمارين
الت ��ي تُعد من قبل اجلهات املختلفة ،وت�شرف عليها "الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارىء والأزمات والكوارث" ،بالتعاون والتن�سيق مع الوزارات والهيئات
ذات العالق ��ة .ويتولىّ مكت ��ب التّن�سي ��ق واال�ستجابة الوطن ��ي التن�سيق بني
امل�ستوي�ي�ن الوطن ��ي واملحلي يف ما يتعل ��ق بربامج منظوم ��ة �إدارة الطوارئ
والأزم ��ات املتكاملة ،وكذل ��ك الت�أ ّكد من تطابق برام ��ج امل�ستوى املحلي مع
برامج امل�ستوى الوطني ،بهدف الو�صول �إىل �أف�ضل ال�سبل يف �إدارة الأزمة.
وتتم ّي ��ز املكات ��ب الت ��ي ّمت افتتاحه ��ا ،باحتوائه ��ا عل ��ى �أح ��دث ال ّنظ ��م
امل�ستخدمة يف �إدارة الطارئ ،و�آلية قيا�س زمن اال�ستجابة ،و�أنظمة العمليات
املركزي ��ة ،و�آلية التّن�سيق مع اجلهات املعنية باحل ��دث ،وبامتالكها ملق ّومات
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متكني امل�ؤ�س�سات امل�شاركة ووحداتها من املواجهة الناجعة ،من خالل تطوير
نظم االت�صال وال�سيطرة والتوجيه ،وتعزيز قدراتها يف جمال �إدارة الأزمات
والكوارث ميدان ّي ًا� ،ضمن فريق عمل م�شرتك مد ّرب وفق �أحدث �آلية التعامل
م ��ع الأزم ��ات ،وهو فري ��ق للتن�سي ��ق والتخطيط م ��ن خالل غرف ��ة العمليات
الرئي�س ��ة يف كل مكتب ،والتي ُ�ص ّممت وفق �أح ��دث نظم ال�سيطرة واالت�صال
واملتابع ��ة الفورية واليومية للأح ��داث ،ومن خالل اجلاهزي ��ة والقدرة على
ا�ستدع ��اء عنا�صر االرتباط للجهات املحلية التي ت�شارك يف �إدارة الطوارئ،
حي ��ث تو ّف ��ر لهم غرف ��ة االت�ص ��ال والتن�سيق ب�ي�ن جميع اجله ��ات امل�شاركة،
للتم ّكن من �إدارة احلدث يف منطقة م�شرتكة واحدة.
افتتاح مكتب التن�سيق واال�ستجابة يف ر�أ�س اخليمة
ويف ر�أ� ��س اخليمة ،افتت ��ح اللواء �سمو ال�شيخ طالب بن �صقر القا�سمي،
قائ ��د ع ��ام �شرطة ر�أ� ��س اخليمة رئي� ��س فري ��ق �إدارة الط ��وارئ والأزمات
والك ��وارث املح ّل ��ي ،و�سعادة حمم ��د خلفان الرميث ��ي ،مدير ع ��ام «الهيئة

الوطني ��ة لإدارة الطوارئ والأزم ��ات والكوارث» ،املقر
اجلدي ��د ملكت ��ب التن�سي ��ق واال�ستجاب ��ة الوطني ��ة يف
الإم ��ارة ،وتف ّق ��د القا�سمي والرميثي املق� � ّر يف ح�ضور
العمي ��د حممد النوبي حممد ،نائ ��ب قائد عام �شرطة
ر�أ�س اخليمة ،وال�سي ��د علي را�شد النيادي مدير �إدارة
العملي ��ات يف الهيئ ��ة ،وعدد من امل�س�ؤول�ي�ن يف القيادة
العامة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة ،ومدراء الإدارات املحلية
من فريق الطوارىء املحلي يف الإمارةّ .
واطلع احل�ضور
على �سري العمل يف املكتب وعلى جتهيزاته و�أق�سامه.
و�أ ّك ��د الل ��واء القا�سم ��ي عل ��ى �أنّ �إن�ش ��اء ف ��رق
الط ��وارئ املحلية من �ش�أن ��ه امل�ساهمة يف تعزيز تنفيذ
اال�سرتاتيجي ��ة العامة خلطط الطوارئ والأزمات التي
تتب ّناها القيادة العلي ��ا يف الدولة ،ب�شكل عملي وف ّعال،
ويف تطوي ��ر ورفع كف ��اءة اال�ستجابة الوطنية يف ح ��االت الطوارئ والأزمات
ويف اف�ضل الظروف والإمكانيات.
م ��ن جهت ��ه� ،أ�شاد الرميث ��ي ،بالتقني ��ات احلديث ��ة امل�ستخدمة يف نظم
االتّ�ص ��ال ،به ��دف حتقيق التوا�صل ب�ي�ن جميع اجلهات م ��ن جهة ،ومركز
العملي ��ات الوطن ��ي من جهة �أخ ��رى ،والت ��ي تو ّفر الكثري م ��ن املزايا ،مثل
عر� ��ض املوق ��ف العام وتب ��ادل املعلوم ��ات �إلكرتون ّي ًا وفقا لأح ��دث املعايري
الأمنية .مبدي ًا ارتياحه للكادر الوظيفي املواطن الذي ي�شغل املكتب ،والذي
ّمت ت�أهيله بكفاءة ومهارة.
و�أ�ش ��اد مدير عام «الهيئة» مبتابعة ودعم وتوجيهات �سمو ال�شيخ هزاع بن
زاي ��د �آل نهي ��ان ،م�ست�شار الأمن الوطني رئي�س جمل� ��س �إدارة الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،والرامية �إىل تر�سيخ مفاهيم اال�ستجابة
والإدارة الناجع ��ة ،وابتكار وانتهاج �أف�ضل احللول ،والتّعامل مبهن ّية من خالل
م ��ا تو ّفره الدولة من �إمكانيات وق ��درات ت�ساهم يف �سرعة اال�ستجابة حلاالت
الط ��وارئ ،مق ّدم� � ًا نياب ��ة عن رئي� ��س و�أع�ضاء جمل� ��س �إدارة الهيئ ��ة ،ال�شكر
والتقدي ��ر �إىل قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة على متابعته وتوجيهاته الدائمة
وامللمو�سة لفريق الطوارئ املحلي لت�أدية دوره ب�شكل ف ّعال.
وكان الل ��واء القا�سم ��ي ق ��د ا�ستقبل يف مكتب ��ه يف مقر القي ��ادة العامة
ل�شرط ��ة ر�أ�س اخليم ��ة �سعادة حممد خلف ��ان الرميثي يرافق ��ه على را�شد
الني ��ادي مدير �إدارة العمليات يف "الهيئ ��ة" ،وال�سيد خلفان نايع �سعيد بن
حاف� ��ش ،مدير مكتب التن�سيق واال�ستجابة الوطني يف ر�أ�س اخليمة ،م�شيد ًا
ب ��دور وم�س�ؤوليات الهيئة واخت�صا�صاتها احليوية والهامة يف و�ضع اخلطط
والربامج اخلا�ص ��ة بالطوارئ ،وتن�سي ��ق ال�سيا�سات والإج ��راءات الوطنية
لأغرا� ��ض اجلاهزية والإ�شراف على �إدارة الأحداث الوطنية عند احلاجة،
مبدي ًا اعتزازه بها ومبا تقوم به من �أدوار وم�س�ؤوليات على م�ستويات عالية
اجل ��ودة بني قطاع ��ات ووحدات العم ��ل التنظيمي ��ة املعنية ب� ��إدارة وتنفيذ

ال�سبل لنجاح فرق
برامج حاالت الطوارئ والأزمات والكوارث وتوفري كافة ّ
اال�ستجابة للطارئ.
و  ...مكتب يف �أم القيوين
ويف �أم القيوي ��ن ،قام �سعادة مدير عام «الهيئة» ،يرافقه العقيد ال�شيخ
را�ش ��د ب ��ن �أحمد املع�ل ّ�ا ،قائد عام �شرط ��ة الإمارة رئي�س فري ��ق الطوارئ
املحل ��ي فيها ،وعدد من امل ��دراء وامل�س�ؤولني يف الفري ��ق ،وكبار ال�ضباط يف
القي ��ادة العام ��ة ل�شرطة �أم القيوين ،بافتتاح املق ��ر اجلديد ملكتب التن�سيق
واال�ستجاب ��ة املح ّل ��يّ ،
واالطالع على �س�ي�ر العمل فيه والتجهي ��زات الفنية
والتنظيمية والإدارية التي ي�ض ّمها.
وكان العقي ��د املع ّال ،قد ا�ستقبل يف مكتب ��ه� ،سعادة مدير عام «الهيئة»،
يف ح�ض ��ور عدد م ��ن مدي ��ري الإدارات االحتادية واملحلية ،وتن ��اول اللقاء
أوجه التن�سيق امل�شرتك و�سبل تطوير العمل �ضمن فريق الطوارئ املح ّلي.
� ُ
وتق� �دَّم الرميث ��ي بال�شكر والتقدي ��ر �إىل قائد عام �شرط ��ة �أم القيوين،
على جهوده وفريق العمل لديه ،يف متابعة �سري عمل فريق الطوارئ املح ّلي،
وت�سخري كافة الإمكانيات ،لكي يتم َّكن من ت�أدية مهامه ب�شكل ف ّعال وحيوي،
الأم ��ر الذي انعك�س �إيجاب ًا ،و�أدَّى �إىل جناح مهام املكتب يف خلق بيئة عمل
جيد مع الوزارات وامل�ؤ�س�سات والهيئات ذات العالقة.
و�أ�ش ��اد مدير عام «الهيئة» بال ��كادر الوظيفي املواط ��ن� ،ضمن عنا�صر
فري ��ق الط ��وارئ املحلي ،وحثّ عنا�صره على ب ��ذل املزيد من اجلهد ،وعلى
العم ��ل �ضم ��ن فري ��ق م�شرتك ،وب ��روح وطني ��ة تتط ّل ��ع لتق ��دمي املزيد من
النجاحات ملا فيه خري الدولة واملقيمني عليها حلماية مكت�سبات الدولة.
أهم مهام
م ��ن جانبه� ،أك ��د القائد العام ل�شرط ��ة �أم القيوين� ،أنّ م ��ن � ّ
الفري ��ق املحلي للطوارئ يف الإمارة وواجباته� ،إعداد التقارير الالزمة عن
ح ��االت اال�ستجاب ��ة للطارئ ،واملعوق ��ات ،والإجنازات الت ��ي حتققت ،ورفع
التو�صيات �إىل فريق القيادة العليا ،والقيام بزيارات ميدانية ملواقع العمل،
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ّ
لالط�ل�اع على �أف�ض ��ل املمار�سات يف نظ ��م اال�ستعداد
واال�ستجاب ��ة حلاالت الط ��وارئ والأزم ��ات والكوارث،
والعم ��ل على �ضم ��ان حتدي ��د املخاط ��ر املُحتملة على
امل�ست ��وى املحل ��ي ،وت�صنيفها ح�س ��ب نوعها ،وحتديد
احتمالي ��ة احل ��دوث والآث ��ار الناجمة عنه ��ا و�أولويات
التعام ��ل معه ��ا ،وو�ض ��ع اخلط ��ط والربام ��ج الالزمة
لذل ��ك ،وتقييم مدى جاهزية امل�ؤ�س�س ��ات التي تتعامل
مع احلدث ،وا�ستعداده ��ا ملواجهة الأزمات والكوارث،
مبا يكف ��ل متطلبات ا�ستمرارية الأعم ��ال يف الوزارات
وامل�ؤ�س�سات احليوية.
و ...يف عجمان
ويف عجم ��انّ ،مت افتت ��اح مق ��ر جدي ��د ل� �ـ «مكت ��ب
التن�سيق واال�ستجابة الوطني» .وللمنا�سبة ،قام مدير عام "الهيئة" ،يرافقه
العمي ��د علي عبداهلل علون ،قائد عام �شرطة عجمان رئي�س فريق الطوارئ
يف الإم ��ارة ،وعدد م ��ن املدراء وامل�س�ؤول�ي�ن و�أع�ضاء الفري ��ق املح ّلي وكبار
ال�ضب ��اط يف القيادة العامة ل�شرطة عجمان ،بزي ��ارة �إىل املق ّرَّ ،مت خاللها
تفق ّد �س�ي�ر العملّ ،
واالطالع على التجهيزات الفني ��ة والتنظيمية والإدارية
في ��ه .وق� � َّدم امل�س�ؤولون يف املكتب �شرح ًا حول �أق�سام ��ه ومهامه ،ودور فريق
التن�سيق والتخطيط وغرفة العمليات الرئي�سة.
و�أعرب الرميثي عن تقديره و�شكره لفريق الطوارئ املحلي يف عجمان،
بقيادة العميد علوان ،وعلى جهوده لتوفري كافة االمكانيات وت�سخريها لكي
يتم ّكن �أف ��راد الفريق من ت�أدية مهامهم ب�شكل ف ّعال ،الأمر الذي �ساهم يف
خلق بيئة عمل ج ّيدة مع الوزارات وامل�ؤ�س�سات والهيئات ذات العالقة.
و�أ ّك ��د مدي ��ر ع ��ام «الهيئة» عل ��ى �أهمي ��ة �أن ميتلك ال ��كادر الوظيفي
امله ��ارات واخلربات الفنية والإدارية املطلوب ��ة ،لت�أدية مهام عمله ب�شكل

�أك�ث�ر فعالي ��ة ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن ل ��دى الهيئة برام ��ج تدري ��ب وتطوير على
عال ،من خالل التن�سيق واالتفاقيات م ��ع املنظمات وامل�ؤ�س�سات
م�ست ��وى ٍ
ذات االخت�صا�ص ،والذي من خالله جرى �إعداد عنا�صر فريق الطوارئ
املحلي ��ة مبا مي ّكنهم م ��ن �أداء عمله ��م املتعلق مبنظوم ��ة �إدارة الطوارئ
والأزمات والك ��وارث .وطالب الرميثي املوظفني ،ب ��ذل املزيد من اجلهد
والتفاين والإخال�ص واملثابرة والعم ��ل كفريق واحد وبروح وطنية عالية،
حفاظ ًا على الدولة ومكت�سبانها.
م ��ن جانب ��ه� ،أ ّك ��د العميد عل ��ون �أنّ وج ��ود فريق حم ّل ��ي للطوارئ يف
عجم ��ان ،من �ش�أن ��ه �أن ي�ساه ��م يف تعزيز تنفي ��ذ اال�سرتاتيجي ��ة العامة
خلط ��ط الط ��وارئ والأزم ��ات الت ��ي تتب ّناه ��ا القي ��ادة العلي ��ا يف الدولة،
ب�ش ��كل عملي وف ّعال ،ويف تطوير ورفع كف ��اءة و�سرعة اال�ستجابة الوطنية
يف ح ��االت الط ��وارئ والأزمات ،وف ��ق �أف�ضل التج ��ارب واملمار�سات ،ويف
التن�سيق الدائم واملُثمر مع الوزارات والهيئات االحتادية واملحلية وجلان
الطوارئ والكوارث على م�ستوى الإمارة.
و ...يف الفجرية
ويف الفج�ي�رةَّ ،مت تد�ش�ي�ن املق ��ر اجلدي ��د ملكت ��ب
التن�سي ��ق واال�ستجابة الوطنية املح ّل ��ي ،يف ح�ضور مدير
ع ��ام «الهيئ ��ة» ،و�سع ��ادة العميد حممد �أحم ��د بن غامن
الكعبي ،قائد عام �شرطة الإمارة.
ويف �أعق ��اب اجتماع تناول �سري العم ��ل يف املكتب و�سج ّل
الأح ��داث اليومية الت ��ي يتعامل معه ��ا بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�ص ��ة يف الإم ��ارة ،والإمكانيات وامل ��وارد املحلية املتاحة
ّ
لفريق الطوارئ املحلي ،بالإ�ضاف ��ة �إىل مو�ضوع امل�شاركة يف
التدريبات والتمارين املحلية الوطنية ،التي تقام يف الفجرية
وفق الر�ؤيا اال�سرتاتيجية لربامج التمارين التي ُتعد من قبل
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اجله ��ات املختلفة وت�شرف عليها الهيئة بالتعاون والتن�سيق
توجه املجتمعون
م ��ع الوزارات والهيئ ��ات ذات العالق ��ةّ ...
وعدد م ��ن امل�س�ؤولني وم ��دراء الإدارات املحلي ��ة من فريق
الط ��وارىء يف الفج�ي�رة ومكت ��ب التن�سي ��ق واال�ستجاب ��ة
الوطني ��ة ،لتف ّقد املكتب ،حيث َّمت االطالع على التجهيزات
الفني ��ة والتنظيمي ��ة والإداري ��ة للمكت ��ب ،الت ��ي مت ّكنه من
امل�ساهم ��ة يف تعزيز القدرات ملواجهة امله ��ام وامل�س�ؤوليات
املوكلة لفريق الطوارئ املحلي.
ّ
واطلع احل�ضور من ال�سيد حممد هالل الزحمي ،القائم
ب�أعم ��ال مدير املكتب على �أحدث الأنظم ��ة الإلكرتونية التي
يُعم ��ل املكت ��ب من خاللها ،وعل ��ى �أدوات االت�ص ��ال التي يتمّ
ا�ستخدامه ��ا يف �إدارة الأزم ��ات والط ��وارئ ،و�سب ��ل تعزي ��ز
قن ��وات التوا�صل والعمل امل�شرتك بني بقي ��ة مكاتب التن�سيق
ّ
واال�ستجابة الوطنية من جهة ،ومركز العمليات املركزية من جهة �أخرى .كما اطلع
الرميثي واحل�ضور على �أدوار ومهام وم�س�ؤوليات املكتب ،الذي ي�ضم فريق التن�سيق
والتخطيط وغرفة العمليات الرئي�سة امل�ص ّممة وفق �أحدث نظم ال�سيطرة واالت�صال
واملتابع ��ة الفورية واليومية للأح ��داث .وقد �شكر مدير عام الهيئ ��ة الوطنية الدارة
الطوارئ واالزمات والكوارث فريق الطوارئ املح ّلي على جهوده احلثيثة وامللمو�سة،
وعلى قيامه بدوره ب�شكل ف ّعال ،وقال� :إنّ مكاتب التن�سيق املحلية تتوىل التن�سيق بني
امل�ستوي�ي�ن الوطن ��ي واملح ّلي يف ما يتعلق بربامج منظوم ��ة �إدارة الطوارئ والأزمات
املتخ�ص�صة العاملة
املتكامل ��ة .وقال" :هذه م�س�ؤولية كبرية ملقاة على عاتق الفرق
ِّ
خا�صة �أنّ عليهم دائم ًا الت�أ ّكد من تطاب ��ق برامج امل�ستوى املحلي
يف ه ��ذه املكات ��بّ ،
ال�سب ��ل يف �إدارة الأزمة ،م�شيداً
م ��ع برام ��ج امل�ستوى الوطني ،بهدف �إيج ��اد �أف�ضل ّ
ب�إمكاني ��ات الكوادر الوظيفية املواطنة التي ت�شغ ��ل املكتب ،والذين َّمت ت�أهيلهم على
عال من الكفاءة وامله ��ارة ،ليقوموا بدورهم بكل فاعلي ��ة"ّ .
وحث الرميثي
م�ست ��وى ٍ
املتخ�ص�ص ��ة العاملة يف مكات ��ب التن�سيق على بذل املزي ��د من اجلهد وعلى
الف ��رق
ّ
ّ
العمل �ضمن فريق م�شرتك واحد وبروح وطنية تتطلع لتقدمي املزيد من النجاحات.
و ...يف ال�شارقة
ويف ه ��ذا الإط ��ار ،قام �سعادة حممد خلفان الرميث ��ي ،مدير عام الهيئة
الوطني ��ة لإدارة الط ��وارئ والأزم ��ات والك ��وارث ،يرافق ��ه العمي ��د عبداهلل
مب ��ارك الدخان ،نائ ��ب قائد عام �شرط ��ة ال�شارقة ،بتد�ش�ي�ن املقر اجلديد
ملكت ��ب التن�سي ��ق واال�ستجاب ��ة الوطني ��ة يف الإم ��ارة ،يف ح�ض ��ور ال�سيد علي
را�ش ��د الني ��ادي ،مدير �إدارة العملي ��ات يف «الهيئة» ،وال�سي ��د عبداهلل ح�سن
غري ��ب ،مدير مكتب التن�سيق واال�ستجاب ��ة املح ّلي ،وعدد من امل�س�ؤولني .وقد
ّاطل ��ع احل�ضور عل ��ى التجهيزات الفنية والتنظيمي ��ة والإدارية للمكتب ،التي
ت�ساهم يف تعزيز قدرات اجلهات امل�ستجيبة على مواجهة املهام وامل�س�ؤوليات
املوكل ��ة لفريق الطوارئ املحلي .وقدّم غريب �شرح ًا عن الأنظمة الإلكرتونية

احلديث ��ة وقنوات االتّ�ص ��ال امل�ستخدمة يف �إدارة الط ��وارئ ،وعن �آلية قيا�س
زم ��ن اال�ستجابة و�أنظمة العملي ��ات املركزية ،وعملي ��ة التن�سيق مع ال�شركاء
ومع اجلهات املعنية باحلدث.
توجه مدير عام «الهيئة» بال�شكر والتقدير لفريق الطوارئ
م ��ن جانبهّ ،
املحل ��ي بقي ��ادة اللواء حمي ��د حمم ��د الهديدي ،ل ��دوره الف ّع ��ال يف تي�سري
وتطوي ��ر العمل لال�ستعداد ومواجهة حاالت الط ��وارئ والأزمات وفق فريق
عم ��ل م�ش�ت�رك .وق ��ال �إن مكات ��ب التن�سي ��ق املحلي ��ة تت� �ولىّ التن�سيق على
امل�ست ��وى املحل ��ي يف ما يتعلق بربام ��ج منظومة �إدارة الط ��وارئ والأزمات،
املتخ�ص�صة العاملة يف هذه
وه ��ذه م�س�ؤولية كبرية ملقاة على عات ��ق الفرق
ّ
املكات ��ب ،م�شيد ًا ب�إمكانيات الكوادر الوظيفية املواطن ��ة امل�ؤهّ لة التي ت�شغل
املكت ��ب .وحثّ فريق العمل على ب ��ذل املزيد من اجلهد والعمل �ضمن فريق
م�شرتك واحد وبروح وطنية.
�إىل ذل ��ك� ،أ ّكد العميد الدخان على �أهمية �إن�شاء فرق الطوارئ املحلية
للم�ساهم ��ة يف تعزي ��ز وتنفي ��ذ اال�سرتاتيجي ��ة العام ��ة خلط ��ط الط ��وارئ
والأزمات التي تتب ّناها القيادة العليا يف الدولة ب�شكل عملي وف ّعال ،وتطوير
ورف ��ع كفاءة اال�ستجاب ��ة الوطنية ،والتّن�سيق يف ح ��االت الطوارئ والأزمات
وف ��ق �أف�ضل التجارب واملمار�سات .م�ستعر�ض ًا �أبرز مهام وواجبات الفريق،
املتمثل ��ة يف �إع ��داد التقاري ��ر الالزم ��ة ع ��ن ح ��االت اال�ستجاب ��ة للطارئ،
واملعوق ��ات والإجن ��ازات التي حتققت ،والتو�صي ��ات املقرتحة لعر�ضها على
فريق القيادة العليا لإعطاء توجيهاتها ب�ش�أنها.
و�أ ّكد الدخان �أنّ فريق الطوارئ املحلي يقوم بالتّن�سيق وامل�شاركة الف ّعالة
واملتابعة امليدانية لتنفي ��ذ جميع متطلبات ا�ستمرارية الأعمال يف الوزارات
وامل�ؤ�س�س ��ات احليوي ��ة ،والوق ��وف عل ��ى حالة البني ��ة التحتي ��ة وجاهزيتها
ملواجه ��ة الأزمات والكوارث ،والت�أ ّكد من قي ��ام الوحدات التنظيمية بتنفيذ
يخ�ص النظ ��ام ،واتخاذ الإجراءات
الق ��رارات الت ��ي اتّخذها الفريق يف ما ّ
الالزمة لتح�سني وتطوير الأداء.
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«الربيع العربي» لم يكشف حتى اآلن
سوى عن حصاد ال عالقة له بالربيع

سعادة
د .جمال سند السويدي
مدير عام «مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث
االستراتيجية»
لـ «

»:

علينا ترجمة شعورنا بالوالء
واالنتماء إلى هذا الوطن
وقيادته الرشيدة إلى سلوك
عمل يومي
أقول للجيل اإلماراتي الصاعد:
اإلمارات أمانة بين أيديكم ،وتحتاج
إلى عقل وجهد كل منكم
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ر�أى �سع��ادة الدكت��ور جم��ال �سن��د ال�سوي��دي ،مدي��ر ع��ام «مركز
الإم��ارات للدرا�س��ات والبح��وث اال�سرتاتيجي��ة»� ،أن البيئ��ة العاملية
الراهن��ة ت َّت�س��م بق��در هائل من ع��دم اال�ستقرار« ... ،م��ا يلقي علينا
كمواطنني م�س�ؤوليات ج�سام ًا تق�ضي ب�ضرورة ترجمة �شعورنا بالوالء
واالنتم��اء �إىل هذا الوطن وقيادت��ه الر�شيدة �إىل �سلوك عمل يومي،
للحفاظ على املكت�سبات وتعزيز قدراتنا يف بناء وطننا».
واعت�بر ،يف حوار خا���ص لـ «طوارئ و�أزم��ات»� ،أن «الربيع العربي»
« ...مل يك�شف ،حتى الآن� ،سوى عن ح�صاد ال عالقة له بالربيع ،وال
حتى ب�أوراق اخلريف الذابلة».
و�أ�ش��ار �إىل �أن امل�س�يرة البحثي��ة ل��ـ «مرك��ز الإم��ارات للدرا�س��ات
والبح��وث اال�سرتاتيجي��ة» ا ّت�سم��ت من��ذ ن�ش�أت��ه بق��در كب�ير م��ن
اخل�صو�صي��ة والتم ّي��ز ،و�أن��ه اكت�س��ب �أهميت��ه ،م��ن خ�لال ر�ؤي��ة
تخطيطي��ة وا�ضح��ة ا�ستهدف��ت يف املقام الأول دع��م خطط التنمية
والبناء والتحديث.
وق��ال« :ل�سن��ا قانع�ين متام�� ًا مب��ا حقّقن��اه ،ب��ل ن��رى �أن لدين��ا
الكث�ير م��ن الآمال والطموح��ات الت��ي مل تتحقَّق بع��د» .و�أ�ضاف:
�إن خ�صو�صي��ة املركز تنبع بالأ�سا�س م��ن قناعته الرا�سخة بدوره
املحوري يف خدمة الوطن.

البيئة العالمية
الراهنة ت َّتسم
بقدر هائل من
عدم االستقرار
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و�أ ّك ��د �أن دعم الفريق �أول �سم ّو ال�شيخ حممد بن زايد
وبل ��وغ الكثري من �أهداف ��ه ،بل هي م ��ر�آة �صادقة تعك�س
�آل نهي ��ان ،ويل عه ��د �أبوظب ��ي نائب القائ ��د الأعلى
حموري ��ة الدور الذي ا�ضطلع ب ��ه ،وال يزال .وهذا ال
ً
للق ��وات امل�سلحة رئي�س مرك ��ز الإمارات للدرا�سات
يعن ��ي بال�ضرورة �أننا قانع ��ون متاما مبا حتقق ،بل
والبح ��وث اال�سرتاتيجية ،وحر�ص ��ه على توفري كل
ن ��رى �أن لدينا الكثري من الآمال والطموحات التي
لسنا قانعين
�أ�سب ��اب النج ��اح للمركز ،ميثل ركي ��زة �أ�سا�سية ملا
مل تتحقق بعد ،حيث نعتقد �أن دور املركز �سيزداد
و�صلت �إليه هذه امل�ؤ�س�سة الوطنية املتم ّيزة .واعترب
خ�ل�ال الفرتة الراهنة ويف امل�ستقب ��ل ،وال�سيما يف
حققناه
بما
تمامًا
�إ�ص ��دار جمل ��ة «ر�ؤى ا�سرتاتيجية» مبثاب ��ة تتويج لـ
ظ ��ل التعقيدات والت�شاب ��كات املتزاي ��دة التي متر
«م�سريتنا البحثية الرثي ��ة ،ولت�صبح بوابة معرفية
به ��ا منطقة ال�شرق الأو�سط ،م ��ا يجعل من املركز
بل نرى أن لدينا
ال غنى عنها لدولة الإمارات العربية املتحدة».
حم ��ور ًا مه ّم� � ًا للتفك�ي�ر ،وركي ��زة حيوي ��ة لدرا�سة
ً
ً
وح ��ول االنت�ش ��ار الوا�س ��ع ملراك ��ز الدرا�س ��ات الكثير من اآلمال
م ��ا �ست�ؤول �إلي ��ه الأو�ض ��اع �إقليميا ودولي� �ا ،لي�ؤدّي
واجل ��دوى من ذل ��ك ،ر�أى د .ال�سويدي� ،أن هناك
املرك ��ز دوره الوطن ��ي املن�ش ��ود �ضم ��ن منظومات
والطموحات
نوع� � ًا من الهدر واال�ستهانة بقيم ��ة البحث العلمي
العم ��ل امل�ؤ�س�سي ��ة العامل ��ة يف الدول ��ة ،التي ت�سعى
جميعه ��ا �إىل تنفيذ الر�ؤية التنموية َّ
ودور مراكز الفكر يف كثري من الأحوال ،م�شدِّ د ًا على
موح لقيادتنا
الط ِ
�أن هناك �أدوار ًا وطنية ملراكز الدرا�سات والبحوث ،و�أن
الر�شي ��دة ،وعل ��ى ر�أ�سها �سي ��دي �صاحب ال�سم ��و ال�شيخ
ه ��ذه املراكز ينبغ ��ي �أن ت�ضع م�صالح �أوطانها و�شعوبه ��ا يف ب�ؤرة اهتمامها خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل.
و�صدارة �أولوياتها.
متوجه� � ًا �إىل اجليل الإماراتي
• يك�ثر انت�شار مراكز البح��وث والدرا�سات ،ويف بع�ض الدول
وخت ��م �سعادة د .جم ��ال �سند ال�سويديِّ ،
ال�صاعد« :الإمارات �أمانة بني �أيديكم ،وحتتاج �إىل عقل وجهد كل منكم» .و�صل عددها �إىل الع�شرات ...كيف تنظرون �إىل هذه الظاهرة؟
ويف ما يلي ن�ص احلوار:
وم��ا هي اخل�صو�صية التي يحظى بها «مركز الإمارات للدرا�سات
والبحوث اال�سرتاتيجية» يف هذا الإطار؟
• ت�أ�س���س املركز يف مار�س ع��ام  1994ليكون �صرح ًا فريد ًا
•• من خالل خلفيتي الأكادميية والبحثية ،ال �أرى �أ ّية غ�ضا�ضة يف انت�شار
م��ن نوعه يف منطق��ة ال�ش��رق الأو�سط� ،إىل �أي ح��د متكَّن من
مراك ��ز الفكر والبحث يف �أية دولة يف العامل ،ولك ��ن تبقى الإ�شكالية الرئي�سة
لعب هذا الدور؟
متمثل ��ة يف مدى وجود قناعة را�سخة ل ��دى القائمني على هذه املراكز ،بقيمة
•• لعلك ��م تالحظون �أن امل�سرية البحثية لـ «مركز الإمارات للدرا�سات وحيوية الدور الذي ت�ضطلع به هذه املراكز من جانب ،واجلدية واملهنية التي
والبح ��وث اال�سرتاتيجي ��ة» ،من ��ذ ن�ش�أت ��ه يف الرابع ع�شر م ��ن مار�س العام متار� ��س بها هذه املراكز دورها من جانب �آخر .ل ��ذا �أ�ستطيع �أن �أقول لك �إن
 ،1994ات�سم ��ت بق ��در كب�ي�ر م ��ن اخل�صو�صي ��ة والتم ّي ��ز ،وال�سيما يف ما هن ��اك نوع ًا من الهدر واال�ستهان ��ة بقيمة البحث العلم ��ي ودور مراكز الفكر
يتعل ��ق بالرتكيز على البعد اال�سرتاتيجي يف البحوث والدرا�سات والأن�شطة يف كث�ي�ر من الأحوال .فعندما ن�سمع عن مراكز بحوث ودرا�سات لي�ست �سوى
العلمي ��ة التي ّ
ننظمها كافة .وهذا البعد �أ�ضفى على الإنتاج املعريف للمركز «الفت ��ات» �أو غرف �ضيق ��ة ،للمتاجرة بامل�سم ��ى �أو لإ�ضفاء ن ��وع من الوجاهة
ً
ً
ً
ً
من ��ذ �سنوات الن�ش�أة الأوىل ،عمقا معرفيا غائبا على ال�صعيد العربي .وقد ال�شكلي ��ة� ،أو غ�ي�ر ذلك ،ف�إن يف ذل ��ك ابتذاال لقيمة الدور ال ��ذي ُيفرت�ض �أن
يك ��ون من باب املفارق ��ة �أن هذا البع ��د اال�سرتاتيجي الغائ ��ب ميثل ركيزة ت�ؤ ّدي ��ه مثل هذه املراك ��ز ،خ�صو�ص ًا يف دولنا العربية ،الت ��ي تبدو بحاجة �إىل
ما�سة �إىل
التخطي ��ط و�صناعة الق ��رار يف �أ ّية دولة ت�سعى �إىل م�ساي ��رة �إيقاع الع�صر تل ُّم� ��س طريقه ��ا نحو امل�ستقبل ،ب ��ل ال �أبالغ حني �أقول �إنه ��ا بحاجة ّ
والتطور ،يف عامل ي�شهد حت ّوالت مت�سارعة يف املجاالت التنموية كافة .ومن ر�ؤية واقع تغيب مفرداته عن كثري من هذه الدول.
امله ��م يف ر�أي ��ي �أن يقتن ��ع اجلمي ��ع ب� ��أن هن ��اك �أدوار ًا وطني ��ة ملراك ��ز
هن ��ا اكت�سب املركز �أهميته ،من خالل ر�ؤي ��ة تخطيطية وا�ضحة ا�ستهدفت
يف املق ��ام الأول دعم خطط التنمية والبناء والتحديث يف دولتنا وبقية دول الدرا�س ��ات والبح ��وث ،و�أن هذه املراك ��ز ينبغي �أن ت�ض ��ع م�صالح �أوطانها
جمل� ��س التعاون ل ��دول اخلليج العربية ،عرب توفري الدع ��م والبنية التحتية و�شعوبها يف ب�ؤرة اهتمامها و�صدارة �أولوياتها ،لأن غياب البو�صلة عن هذه
املعلوماتي ��ة واال�سرت�شادية الالزمة ل�صناعة القرار .ومن امل�ؤكد �أن املكانة املراكز �أو تغييبها لأي �سبب ي�شكل م�أ�ساة حقيقية ال جتدي معها التربيرات
البحثي ��ة والعلمية التي ارتق ��ى �إليها املركز ،هي خ�ي�ر برهان على جناحه وال التف�س�ي�رات .وعل ��ى خلفي ��ة م ��ا �سب ��ق� ،أ�ستطي ��ع الق ��ول �إن خ�صو�صية
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مرك ��ز الإم ��ارات للدرا�س ��ات والبح ��وث اال�سرتاتيجية تنب ��ع بالأ�سا�س من
قناعت ��ه الرا�سخ ��ة ب ��دوره املح ��وري يف خدمة الوط ��ن ،وب�أن ق ��در تناغمه
وتعاون ��ه مع بقية امل�ؤ�س�س ��ات التنموية يف الدولة ه ��و امل�ؤ�شر احلقيقي على
جناح ��ه وحتقيق �أهداف ��ه ،لذا ،ف� ��إن هذا اله ��دف هو املح ��رك الأ�سا�سي
لأن�شطتن ��ا البحثية كافة ،ولعلكم تالحظون ذلك من خالل انتقاء الق�ضايا
واملو�ضوع ��ات الت ��ي نعاجله ��ا ع�ب�ر الفعاليات الت ��ي ّ
ننظمها� ،س ��واء كانت
م�ؤمترات �سنوي ��ة �أو ندوات �أو حما�ضرات �أو �إ�ص ��دارات �أ�صيلة ومرتجمة،
ت�صب جميعها يف
�أو جم�ل�ات حمكمة وغري ذلك من قوالب �إنت ��اج معرفية ّ
خدم ��ة م�سرية التنمي ��ة ،وحتم ��ل ر�ؤى ا�ست�شرافية للم�ستقب ��ل يف املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية والثقافية والإعالمية وغري ذلك.
• �أر�س��ى املركز منذ ت�أ�سي�سه معايري جديدة للتم ّيز والكفاءة
يف الدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية ،فما هي هذه املعايري؟

الأداء الوظيف ��ي ،والوقوف بد َّقة على العنا�صر الب�شرية اخلاملة� ،أو التي ال
متتلك الطم ��وح الذي يتط ّلبه العمل يف املرك ��ز ،ومعاجلة مثل هذه الأمور،
�س ��واء من خالل برامج �إعادة الت�أهي ��ل والتدريب �أو تغيري النمط الوظيفي
وتغي�ي�ر املواقع الوظيفية ،ملحاولة فهم الق ��درات احلقيقية و�ضمان حتقيق
�أق�صى درجات اال�ستفادة من املوارد الب�شرية املتاحة.
• ا�ستط��اع املرك��ز خ�لال م�سريت��ه حتقي��ق مكان��ة معرفي��ة
مرموقة على امل�ستوى الدويل� ،إال َم تعزون ذلك؟
ال�ش � َّ�ك يف �أن م ��ا حققه املركز عل ��ى امل�ستوى الدويل م ��ن مكانة بحثية
متم َّي ��زة ،حتى �أ�صب ��ح قبلة للباحث�ي�ن والأكادميي�ي�ن وال�سا�سة من خمتلف
�أرجاء العامل ،يعود بالأ�سا�س �إىل الدعم ،وامل�ساندة القوية التي يحظى بها
م ��ن جانب �سي ��دي الفريق �أول �سم ��و ال�شيخ حممد بن زاي ��د �آل نهيان ويل
عه ��د �أبوظبي نائب القائ ��د الأعلى للقوات امل�سلحة رئي� ��س مركز الإمارات
ّ
فال�شك �أن دع ��م �سم ّوه وحر�صه على
للدرا�س ��ات والبحوث اال�سرتاتيجية.
توف�ي�ر كل �أ�سباب النجاح للمركز ،ميثل ركيزة �أ�سا�سية ملا و�صلت �إليه هذه
امل�ؤ�س�س ��ة الوطني ��ة املتم ِّيزة ،كم ��ا �أن هذا الدعم هو جزء م ��ن نطاق �أو�سع
يتمث ��ل يف القناع ��ة الرا�سخة والإمي ��ان القوي من جان ��ب قيادتنا الر�شيدة
بقيم ��ة البح ��ث العلمي ودور مراكز التفكري يف دع ��م �صناعة القرار .وهذه
القناع ��ة جتد �ص ��دى وا�ضح ًا له ��ا يف كثري م ��ن ال�سيا�سات الت ��ي تنتهجها
دولتن ��ا احلبيبة ،وتنعك�س كذلك يف حر�ص قادتنا على امل�شاركة يف خمتلف
الأن�شط ��ة والفعالي ��ات البحثي ��ة الت ��ي ّ
ينظمه ��ا املركز ملناق�ش ��ة الكثري من
الق�ضايا واملو�ضوعات املطروحة على ب�ساط البحث.

•• ذك ��رت لكم يف ما �سبق الإطار الع ��ام الذي يحكم م�سريتنا وعملنا
البحث ��ي .وم ��ن �أجل تنفي ��ذ هذه الر�ؤي ��ة �أو ه ��ذا الإطار ،الب ّد م ��ن قواعد
وتوجه بو�صلته نحو
تف�صيلية �أو تنفيذية حتكم الأداء وت�ضبط �آليات العمل ِّ
الأه ��داف املتوخ ��اة .وهنا ميكن احلديث عن معاي�ي�ر وقواعد كثرية ،منها
الإبداع واالبتكار ،فلم نكن نري ��د يف "مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث
اال�سرتاتيجي ��ة" �أن نك ��ون ن�سخة مك َّررة �أو مط َّورة م ��ن الآخرين ،بل ن�سعى
�إىل التف� � ّرد والتم ّي ��ز� ،سواء على م�ست ��وى الإنتاج املع ��ريف والفكر البحثي،
�أو عل ��ى م�ست ��وى الأداء الوظيفي �أو على امل�ست ��وى التخطيطي .وهذا الأمر
يتط ّلب بدوره وجود هيكلية حمدَّدة بد ّقة ت�ضمن و�ضع الأ�س�س املعيارية التي
ت�ضمن كفاءة العمل وجودته ،ثم املتابعة الدقيقة مل�سارات
ه ��ذه املنظومة ،كي ن�ضمن االلت ��زام مبعايري الكفاءة
ودميومته ��ا ،وي�صب ��ح الإب ��داع والتم ّي ��ز "ثقاف ��ة
م�ؤ�س�سي ��ة را�سخة" .و�أ�ستطيع القول �إننا يف املركز
على مراكز
قد جنحنا �إىل ح ّد كبري يف غر�س هذه الثقافة لدى
العاملني ،الذين يتط ّلعون دوم ًا �إىل
اال�ستثنائية يفيف البحوث أن تضع
الأداء والتف ّوق على ال�صعيدين الكمي والكيفي
�إنتاجهم املعريف .هن ��اك �أي�ض ًا من املعايري قاعدة
مصالح أوطانها
املحا�سب ��ة واملكا�شف ��ة الدائمة ،القائم ��ة على نقد
وشعوبها في
ال ��ذات ب�أق�ص ��ى درج ��ات ال�شفافي ��ة م ��ع النف�س،
و�صو ًال �إىل ا�ستك�شاف �أ ّي ��ة ثغرات ومعاجلتها �أو ًال
بؤرة اهتمامها
ب�أول .وهذه القاعدة على درجة عالية من الأهمية
الإدارية ،لكونها تت�ض َّمن تفا�صيل تنفيذية عديدة ،وصدارة أولوياتها
مث ��ل تطبي ��ق مب ��د�أ الث ��واب والعق ��اب ،وانته ��اج
�سيا�سات حتفيزية ن�شيط ��ة لدعم اجلودة وحت�سني

• بع��د  19عام�� ًا م��ن ت�أ�سي�س��ه� ،أجن��ز املركز
الكثري ،فماذا بقي �أمامه؟
•• بع ��د رحل ��ة ا�ستغرقت كل ه ��ذه ال�سنوات
م ��ن العمل والأداء املتم ِّي ��ز� ،أ�ستطيع �أن �أقول لكم
�إنن ��ا مل نحق ��ق �أهدافن ��ا جميعه ��ا بع ��د ،وال يزال
لدين ��ا الكث�ي�ر والكثري ك ��ي يق ّدم ��ه املركز خالل
ال�سن ��وات املقبلة ،فقد جنحنا م�ؤخ ��ر ًا يف �إ�صدار
جملة "ر�ؤى ا�سرتاتيجية" لتتوج م�سريتنا البحثية
الرثي ��ة ،ولت�صب ��ح بواب ��ة معرفي ��ة ال غن ��ى عنه ��ا
لدول ��ة الإمارات العربية املتح ��دة ،ونطمح �إىل �أن
تت�ص� �دّر ه ��ذه الدورية قائم ��ة الدوري ��ات العلمية
املحكم ��ة عاملي ًا يف غ�ضون الفرتة املقبلة من خالل
انته ��اج معاي�ي�ر وقواع ��د دقيق ��ة للن�ش ��ر ،والرتكيز
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عل ��ى الدرا�س ��ات اجلادة الت ��ي تقدِّ م �إ�سهام� � ًا معرفي ًا
التحري�ض وامل�ؤامرات التي تد ّبرها هذه التنظيمات يف
حقيقي� � ًا للب�شري ��ة ،كما نتَّجه خ�ل�ال الفرتة املقبلة
اخلف ��اء .و�إذا كان الوعي واليقظة الأمنية قد جنحا
�إىل الرتكيز على ق�ضاي ��ا تنموية وجمتمعية باتت
يف الك�شف ع ��ن �أبعاد هذه امل�ؤام ��رات مبكر ًا ،ف�إن
حتتل �أولوي ��ة ا�ستثنائية �ضمن الأجن ��دة البحثية
هذا ال ينفي ا�ستمرارية التفكري الت�آمري من جانب
إصدار مجلة
يف العامل �أجم ��ع ،مثل ق�ضايا الطاق ��ة املتجدِّ دة،
هذه التنظيمات التي ت�ضمر لبالدنا ال�ش ّر .كما �أن
استراتيجية»
«رؤى
وح ��روب املعلوم ��ات ،وت�أثريات و�سائ ��ل التوا�صل
احلفاظ على وترية التقدّم والتطور التنموي الذي
االجتماعي ،وال�صعود الالفت للإ�سالم ال�سيا�سي
ت�شهده دولة الإم ��ارات العربية املتحدة ُي َع ّد يف ح ّد
لمسيرتنا
تتويج
�إقليمي� � ًا ،وتنامي طموحات بع�ض القوى الإقليمية
ذاته حتدّي ًا هائ ًال ،لي�س فقط ملا يتط ّلب الدفع بهذا
المت�ل�اك برامج نووية ع�سكري ��ة ،وغري ذلك من
االجتاه واحلفاظ على الزخم ذاته من قدرات على
البحثية الثرية
م�ستوى التخطيط والإدارة والتمويل ،بل لأنه �أي�ضاً
ق�ضاي ��ا نعتقد �أن هن ��اك دور ًا حيوي� � ًا للمركز يف
وبوابة معرفية
تتب ��ع ت�أثرياتها وا�ست�شراف �أبعاده ��ا وبلورة ر�ؤى
يف ��رز �ضغائ ��ن و�أحقاد ًا ق ��د تعمل باجت ��اه م�ضاد
وا�ضحة ودقيقة ب�ش�أن التعامل مع �إفرازاتها.
ي�سع ��ى �إىل عرقل ��ة هذه امل�سرية التنموي ��ة� ،أو على
عنها
غنى
ال
الأق ��ل �شغله ��ا ب�إ�شكاليات وعراقيل هن ��ا �أو هناك.
• ُتع��دُّ مكتبة احتاد الإم��ارات ،اخلا�صة
وق ��د ال �أُ�ضيف جدي ��د ًا �إذا قلت �إن البيئ ��ة الإقليمية
باملركز ،من �أهم و�أكرب املكتبات يف الدولة ،ورمبا
التي نعي� ��ش فيها مت ّر مبرحلة عدم اتزان �أمني و�سيا�سي،
يف املنطقة� ،أين �أ�صبحتم يف م�سرية "املكتبة املليونية"؟
ب ��ل طائف ��ي �أي�ض ًا ،فل ��م َت ُعد املنطق ��ة كما كان ��ت منذ نحو عام�ي�ن �أو �أكرث
قلي�ل ً�ا ،كم ��ا �أنها مل ت�ستقر عل ��ى مالحمها اجلديدة بع ��د ،وت�شهد خما�ضاً
•• حتظ ��ى مكتبة احتاد الإم ��ارات ب�أهمية خا�صة م ��ن جانب املركز ،ع�سري ًا لوالدة نظام �إقليمي مل يك�شف عن معامله بعد ،و�إذا �أ�ضفنا �إىل هذه
ونحر� ��ص على توف�ي�ر �أ�سب ��اب ومق ّومات التطوي ��ر لها� ،س ��واء على �صعيد التح ّدي ��ات ال�سابقة التح ّدي ��ات اال�سرتاتيجية التقليدي ��ة ،مثل الطموحات
الت ��ز ُّود بالعناوي ��ن احلديث ��ة م ��ن امل�ؤلف ��ات ال�ص ��ادرة يف خمتل ��ف �أرجاء النووي ��ة املتنامي ��ة والنظ ��رة التو�سعية للج ��ارة الإيرانية ،الت ��ي ت�ص ّر على
الع ��امل� ،أو على �صعيد التط ��ور التقني يف ا�ستخدام �أحدث �أ�ساليب احلفظ احت�ل�ال اجلزر الإماراتي ��ة الثالث (طن ��ب الكربى وطنب ال�صغ ��رى و�أبو
والأر�شفة وا�سرتج ��اع املعلومات واملكتبات الرقمية يف العامل ،ومن�ضي على مو�س ��ى) ّ
وتدخالتها امل�ستم ��رة يف ال�ش�ؤون الداخلية ل ��دول جمل�س التعاون
درب حتويله ��ا �إىل "مكتبة مليونية" بخطى ثابتة ،ونثق يف و�صولنا �إىل هذا ل ��دول اخلليج العربي ��ة ،وحالة ع ��دم اال�ستقرار يف النظام امل ��ايل العاملي،
اله ��دف يف القري ��ب �إن �شاء اهلل .وم ��ا ي�ضاعف من قيمة ه ��ذا الهدف �أن وغري ذلك من حتدّيات اقت�صادي ��ة و�سيا�سية وا�سرتاتيجية ،ف�سوف ندرك
حتقيق ��ه مي�ضي مبوازاة احلر�ص املطلق على جودة املقتنيات من العناوين �أن البيئ ��ة العاملية الراهنة تت�سم بقدر هائل من ع ��دم اال�ستقرار ،ما يلقي
والكت ��ب والدرا�سات ،وتن ُّوعها مبا يعك�س قناعتنا يف دولة الإمارات العربية علينا كمواطنني م�س�ؤوليات ج�سام ًا تق�ضي ب�ضرورة ترجمة �شعورنا بالوالء
املتح ��دة بقيمة االنفتاح احل�ضاري والإن�س ��اين ،و�أهمية التوا�صل مع الب�شر واالنتماء �إىل هذا الوطن وقيادته الر�شيدة �إىل �سلوك عمل يومي ،للحفاظ
كافة واال�ستفادة من كل منجزات العلم.
عل ��ى املكت�سبات وتعزيز قدراتن ��ا يف بناء وطننا وم�ست ��وى االعتماد علينا،
ككوادر وطنية ،يف خمتلف مواقع العمل والإنتاج.
• �إح��دى مه��ام املرك��ز هي �إع��داد التقارير وتق��دمي الدعم
لدوائ��ر الق��رار احلكومية ب�ش�أن �أف�ضل البدائ��ل ال�سيا�سية ذات
• كي��ف تنظرون �إىل ما ي�سم��ى بـ«الربيع العربي»؟ و�إذا كان
ال�صلة ...يف �ضوء هذا الدور� ،أين ترون مكمن املخاطر التي قد هذا ربيع ًا ،فكيف تر�سمون مالمح اخلريف العربي؟
تواجه دولة الإمارات يف املدى املنظور؟
ً
أحب اخلو�ض فيه،
•• بعي ��دا عن جدل امل�صطلحات وامل�س َّميات ،الذي ال � ّ
•• ال�ش � ّ�ك يف �أن دول ��ة الإم ��ارات بات ��ت تواج ��ه حت ّدي ��ات ع ��دة على خ�صو�ص� � ًا يف م ��ا يتعلق مب�س ّمى «الربي ��ع العربي» الذي مل يك�ش ��ف ،حتى الآن،
امل�ستوي�ي�ن الداخلي واخلارج ��ي ،ويف مقدّمة ه ��ذه التحدّيات خطط بع�ض �س ��وى عن ح�صاد ال عالق ��ة له بالربيع ،وال حتى ب� ��أوراق اخلريف الذابلة التي
التنظيم ��ات الديني ��ة العاب ��رة للح ��دود ،للنيل م ��ن الأم ��ن واال�ستقرار يف قد يكون لها فائدة ما ،بل �أتى بريح �صر�صر عاتية ،ذهبت ب�أمن �شعوب عربية
الدولة ،وحماول ��ة ا�ستن�ساخ جتربة بع�ض الدول يف املنطقة عرب ممار�سات ع ��دة وا�ستقرارها ،وو�ضعت م�ستقبل املاليني م ��ن ال�شباب يف دول عربية عدة
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يف مه � ّ�ب الري ��ح ،ال يج ��دون له ��م م� ��أوى وال يب�ص ��رون �أي �ض ��وء يف نهاية نفق
مظل ��م يبدو �أنه �سيطول يف كث�ي�ر من �أرجاء العامل العربي .م ��ا يه ّمني يف هذا
الإطار ،هو غياب �أ ّي ��ة ر�ؤية ا�سرتاتيجية وا�ضحة لدى ال�سا�سة ا ُ
جلدُد يف الدول
الت ��ي �شهدت تغي�ي�ر ًا يف العامل العربي ،وا�ستغراق قادته ��ا يف �صراعات داخلية
طاحن ��ة .و�إذا �أ�ضفنا �إىل ذلك �ضحالة اخلربة ال�سيا�سي ��ة ،والأنانية املفرطة،
والرغب ��ة يف االنفراد بال�سلطة ،و�سق ��وط الأقنعة وال�شع ��ارات الزائفة� ،أدركنا
يواجه هذه الدول ،وال�سيما �أن الأمور تزداد تعقيد ًا،
حجم امل�أزق ال�صعب الذي ِ
و�أن الت�ش ّب ��ث بال�سلط ��ة وممار�سة �سيا�س ��ات الإق�صاء والتهمي� ��ش لكل طوائف
املجتمع ،تزلزل كيانات هذه الدول ،التي ت�شهد ممار�سات تعود بها �إىل ع�صور
الظالمية وتنتق�ص من مكانتها احل�ضارية والإن�سانية.
• �أ�صب��ح الع��امل قرية �صغرية ،ومن الطبيع��ي �أن تت�أثر �أي
دولة مبا يحدث يف غريها �أو حولها ،هل ترون �أن املنطقة مبن�أى
ع��ن هذه الرياح؟ وهل م��ن انعكا�سات لهذا الربي��ع على ال�ساحة
اخلليجية ،والإماراتية حتديداً؟
•• ال�ش ��ك يف �أن احلديث الذي ُيتداول كث�ي�ر ًا حول نظرية "الدومينو
ال�سيا�س ��ي" وانتق ��ال عدوى التغي�ي�ر واالحتجاجات ال�شعبي ��ة �ضد الأنظمة
ال�سيا�سي ��ة احلاكم ��ة ،ينط ��وي عل ��ى جمازف ��ة حتليلي ��ة يدح�ضه ��ا الواقع
وال�شواهد على الأر�ض ،فكثري من الباحثني واملح ّللني يقعون فري�سة الربط
ب�ي�ن انت�شار و�سائل التوا�ص ��ل االجتماعي ورياح التغي�ي�ر يف العامل العربي،
ويحاول ��ون الربط بني الأمري ��ن ق�سر ّي ًا ،بدعوى �أن ه ��ذه الو�سائل هي التي
� َّأجج ��ت �أو �أ�شعل ��ت ن�ي�ران التغيري ،وهذا �صحي ��ح �إىل حدٍّ م ��ا ،لأن و�سائل
التوا�ص ��ل االجتماعي لعبت دور ًا ال ُينكر يف �إ�شعال فتيل االحتجاجات ون�شر
دعواته ��ا وخرباتها� ،سواء داخل بع�ض ال ��دول �أو بني الدول وبع�ضها بع�ض ًا.
ولك ��ن الت�سلي ��م بهذه الفر�ضي ��ة ال يعني بال�ض ��رورة حتمية انتق ��ال �شرارة
التغي�ي�ر وامتداده ��ا �أفقي� � ًا ،فمن يتابع م�س ��ارات الأحداث ي ��درك ب�سهولة
�أن الوق ��ود الرئي� ��س لإ�شعاله ��ا وانت�شاره ��ا هو عوام ��ل التغذي ��ة املجتمعية
واالحتقان ��ات الداخلية الكامنة يف بع�ض املجتمع ��ات ،التي وفرت الفر�صة
�أم ��ام التنظيمات الدينية والتدخالت اخلارجي ��ة وغري ذلك ،وبالتايل ف�إن
الأ�سا�س ��ي واملنطلق ه ��و "الأ�شعة ال�سينية" للمجتم ��ع وواقعه الفعلي ،ولي�س
ر�ؤي ��ة الآخرين له و�إ�سق ��اط حتليالتهم عليه .فعندم ��ا تتحدث عن جمتمع
مرتابط متما�سك ،ميتلك منظومة ِق َي ��م وخ�صو�صيات مع َّينة ،مثل جمتمع
دول ��ة الإمارات العربي ��ة املتحدة ذي الطبيعة اال�ستثنائي ��ة يف العالقة التي
تربط ال�شعب بقيادته الر�شيدة ،فال�شك �أنك جتد �أمر ًا مغاير ًا للأو�ضاع يف
دول عربية عديدة ،فثمار التنمية يف الإمارات يح�صدها اجلميع ،والعدالة
ن�ستظ ّل جميع ًا بظ ّلها الوارف ،والعالقة القوية مع القيادة الر�شيدة هي من
�أب ��رز ِ�سمات منظومة احلك ��م لدينا ،حيث التفاع ��ل امل�ستمر واال�ستجابات

العاجلة لالحتياجات التنموية.
واخلال�صة �أنني �شخ�صي ًا على قناعة ب�أن ال �أحد  -من الناحية النظرية
ال�ص ��رف  -مبن� ��أى ع ��ن التغيري ،ولك ��ن يف املقاب ��ل ،عندم ��ا تتوافر لديك
عوام ��ل احل�صانة الذاتي ��ة واملناعة الداخلية ،ف�إن ج�س ��دك قادر على �ص ّد
�أ ّي ��ة عدوى خارجية .ومبعن ��ى �آخر ،ف�إنك قد تعي�ش يف بيئة فريو�سية تنت�شر
فيه ��ا الأمرا�ض املُعدية ،ولكن ��ك �إذا كنتَ قد تعاطيت بالفع ��ل َم ْ�ص ًال قو ّي ًا
فاع�ل ً�ا �ضد هذه الأمرا�ض املُعدية ،ف�إن ج�سم ��ك يواجه اخلطر ،ويت�صدّى
له بعوامل املقاومة الذاتية التي جنحت يف توفريها لنف�سك� ،أي �إن اخلطر
وارد ،ولك ��ن لدي ��ك بالفع ��ل ما يحول دون ��ه ،وبالتايل ف�إن ه ��ذه العدوى قد
ت�ض ��رب يف نقاط ال�ضعف ،بغ� ��ض النظر عن االعتب ��ارات اجلغرافية التي
تق�ض ��ي بتمدّدها وانت�شارها يف م�سارات حم� � َّددة .وهنا تقع امل�س�ؤولية على
حت�صن جمتمعاتها
دول جمل� ��س التعاون ل ��دول اخلليج العربية كافة ،ب� ��أن ِّ
وتعال ��ج �أ ّية ثغرات جمتمعية قد يتخذ منها البع� ��ض ذريعة لإ�شعال نار فنت
طائفي ��ة �أو �سيا�سية .ولدينا يف دولة الإم ��ارات العربية املتحدة ،من حكمة
القي ��ادة ووالء ال�شع ��ب ،ما يوفر لدولتنا احلبيبة قاع ��دة قوية من التالحم
الوطن ��ي ،الذي يجعلن ��ا ن�شعر بالتف ��ا�ؤل ،ونذر املخ ��اوف والهواج�س ،ونثق
يف قيادتن ��ا ،وعلى ر�أ�سه ��ا �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شي ��خ خليفة بن زايد �آل
نهي ��ان ،رئي�س الدول ��ة  -حفظه اهلل ،ون�ؤم ��ن بوفاء �شعبن ��ا والتفافه وح ّبه
لقيادته التي ال تدخر جهد ًا يف �سبيل �إ�سعاده وحتقيق طموحاته.
• ما هي كلمتكم �إىل اجليل الإماراتي ال�صاعد؟
•• �أعتق ��د �شخ�صي� � ًا �أن اجليل ال�صاعد ،وهو جي ��ل مرحلة التمكني،
�سيتحم ��ل م�س�ؤولية معنوية تفوق جيلنا نحن ،جيل مرحلة الت�أ�سي�س ،فنحن
ق ��د ح�صدنا ما غر�سه الآب ��اء امل�ؤ�س�سون ،وعلى ر�أ�سهم املغفور له ب�إذن اهلل
تع ��اىل ال�شيخ زايد بن �سلط ��ان �آل نهيان ،فه�ؤالء الآباء ق ��د عانوا وحت َّملوا
الكثري من ال�صعاب ،من �أجل و�ضع ال ّلبنات الأ�سا�سية الحتاد دولة الإمارات
العربية املتحدة ،بكل ما يعنيه ذلك من م�شقَّة مرحلة الت�أ�سي�س والبدايات،
وجيلنا نحن ح�صد الكثري من ثمار جهد ه�ؤالء الآباء امل�ؤ�س�سني وكل اجلهود
الت ��ي تُبذل حالي ًا �سيجني ثمارها الأبناء من جيل التمكني ،ويتح َّملون �أي�ض ًا
�أعب ��اء احلفاظ عليها وتطويرها ،مثلما يفعل قادتنا احلاليون الذين ط َّوروا
الإم ��ارات وانتقلوا بها نقلة نوعية هائلة يف غ�ضون �سنوات قالئل .لذا �أقول
للجي ��ل الإماراتي ال�صاعد :الإمارات �أمانة ب�ي�ن �أيديكم ،وحتتاج �إىل عقل
وجه ��د كل منكم ،فال تبخل ��وا عليها وت�سلح ��وا بالعلم �سبي�ل ً�ا لإعالء �ش�أن
وطننا الغايل ،فلي�س �أمامكم �سوى �إدراك قيمة هذا الوطن املعطاء ،وقيمة
م ��ا نتمتع به م ��ن �أمن وا�ستقرار ورخاء واح�ت�رام ن�ست�شعره �أينما ذهبنا يف
خمتل ��ف �أرجاء العامل ،وهذا كل ��ه يحتّم علينا مزيد ًا م ��ن الوفاء واالنتماء
والعطاء والتم�سك بثوابتنا وقيمنا املجتمعية الأ�صيلة.
العدد  4مارس 2013

35

سد ّ
الثغرات في ّ
الحد من انتشار الظاهرة
التشريعات والقوانين ساهم في
ّ
ّ

المخالفون لقوانين اإلقامة ...قنابل موقوتة
ّ
التستر عليهم
تشغيلهم أو إيواؤهم أو
جريمة في حق االقتصاد واألمن واالستقرار
تواجه املجتمعات على الدّ وام ،خماطر متعدّ دة ُتهدّ د �أمنها وا�ستقرارها .وللحدّ من هذه املخاطر ُتتّخذ خطوات ا�ستباقية متن ّوعة،
وت�أت��ي التّ�شريع��ات والقوان�ين التي ت�ضعه��ا الدّ ول وت�سهر عل��ى تطبيقها ،يف مقدّ مة هذه اخلط��وات .ولعلّ ما ت�شه��ده دولة الإمارات
العربية املتحدة من ا�ستقرار م�شهود له� ،أكرب دليل على هذا الأمر ،حيث التّ�شريعات والقوانني التي ترعى م�سريتها ،وتطبيقها بحزم
وحكمة يف �آن� ،ساهمت يف احلفاظ على �أمنها و�أمن مواطنيها واملقيمني فيها.
يف ه ��ذا الإطار ،تربز �أمامنا القوان�ي�ن املتع ّلقة ب�إقامة الوافدين على املخالف�ي�ن لقان ��ون دخ ��ول و�إقام ��ة الأجان ��ب ،ويتم ّثل ه ��ذا احلر�ص عرب
�أر�ض الدولة ،زائرين كانوا �أو بهدف العمل ،حيث ُ�ش ّرعت لتحفظ حقوق العدي ��د من الآليات والطرق ،من �أبرزها وج ��ود ت�شريعات وقوانني ّ
تنظم
ه� ��ؤالء ،ولك ��ن � ً
أي�ضا ،لتحفظ �أم ��ن الدول ��ة وجمتمعها .لذلك ،ف� ��إنّ � ّأي عملي ��ة دخول و�إقام ��ة الأجان ��ب ،وت�ضمينها غرامات وعقوب ��ات للأفراد
ً
�إخ�ل�ال يف تطبيق هذه القواننيُ ،ي�س ّب ��ب �إرباكا للقوى الأمنية ،و قد ينتج وامل�ؤ�س�سات التي ال تلتزم بهذه الت�شريعات والقوانني ،بالإ�ضافة �إىل تنفيذ
عنه خلل يف م�سرية اال�ستقرار.
حمالت توعوية على مدى العام تقوم بها الإدارات العامة للإقامة و�ش�ؤون
ربمّ ��ا ال يتن ّب ��ه البع�ض �إىل خطورة هذا املو�ض ��وع املتع ّلق بقوانني الإقامة ،الأجانب يف خمتلف �إمارات الدولة.
وذك ��رت وزارة الداخلية �أنّ عدد املقيمني الذي ��ن ا�ستفادوا من مهلة
�إنمّ ��ا الواق ��ع �أنّ خطورته كب�ي�رة ،وذات �أبع ��اد �أمنية دقيق ��ة .فعندما تحُ دّد
املخالف�ي�ن بلغ � 61ألف ًا و� 826شخ�ص ًا من جن�سيات خمتلفة،
اجله ��ات املعن ّية مدّة وم ��كان �إقامة الواف ��د ،يف الدولة ،ونوعية
حي ��ث �إ ّنه ّمت �إنهاء �إجراءاتهم وح�صلوا على ت�صاريح
�إقامت ��ه ،وتوثي ��ق كل املعلوم ��ات ال�ضروري ��ة عن ��ه ،ترعى
مغ ��ادرة ،يف الوق ��ت ال ��ذي غ ��ادر في ��ه منه ��م 38
القوانني امل ّت َبعة هذا التّحديد ،وي�سهل بالتايل التع ّرف
ً
�إىل �أ ّي ��ة خطوة قد ُيقدم عليها الوافد لإحلاق ّ
�ألف� �ا و 505خمال ��ف .وقال ��ت� :إن املهل ��ة انته ��ت
ال�ضرر
أي إخالل
بالفعل وب ��د�أت الوزارة حم�ل�ات تفتي�شية ل�ضبط
ب�أمن الوطن وجمتمعه .ولكن ،ماذا لو مل يعد الوافد
في تطبيق
املخالف�ي�ن يف خمتلف الإم ��ارات ،من خالل فرق
يف دائ ��رة هذه امل�س ّلمات ،مبعن ��ى �أ ّنه خالف القوانني
تعمل بالتن�سيق مع �إدارات اجلن�سية والإقامة على
املتع ّلق ��ة بالإقام ��ة ،مث�ل ً�ا ،كاله ��ارب من كفيل ��ه� ،أو
ب
ب
يس
القوانين
ِّ
م�ست ��وى الدولة ،وذلك من خ�ل�ال قواعد بيانات
امل�سجل ��ة �ضدّه تعاميم ه ��روب� ،أو من يعمل مع كفيل
ّ
ً
ومعلوم ��ات ع ��ن املخالف�ي�ن و�أماك ��ن وجودهم يف
�آخ ��ر غري الأ�صلي �أو الزائر ال ��ذي يبقى خمالفا بعد
إرباكًا للقوى
خمتل ��ف املناط ��ق .و�أ�ش ��ارت وزارة الداخلية �إىل
اخلا�صة به؟!..
انتهاء مدّة ت�أ�شرية الزيارة
ّ
األمنية
وزارة الداخلي ��ة يف دول ��ة الإم ��ارات العربي ��ة
�أ ّنها ا�ستنفدت جميع الفر�ص املتاحة مع املخالفني
ً
املتحدة �أ ّك ��دت �أنّ فئة ه�ؤالء املخالف�ي�ن مت ّثل تهديدا
ولن تته ��اون يف �ضبط � ّأي هارب من كفيل �أو خمالف
ل�سالم ��ة املجتم ��ع ،وق ��د يق ��وم ه� ��ؤالء ب�أعم ��ال �إجرامي ��ة
�أو من ّمت ت�سجيل تعميم هروب �ضده �أو من يعمل باملخالفة
للح�ص ��ول عل ��ى الأم ��وال التي ّ
تغط ��ي تكالي ��ف �إقاماته ��م ،يف حال عدم م ��ع كفيل �آخر غري الكفي ��ل الأ�صلي ،مطالبة املجتمع ب�ض ��رورة التكاتف
عثورهم على عمل.
مع الوزارة واجلهات املعنية ب�ضبط املخالفني ،وذلك للعمل على الق�ضاء
ً
و�أو�ضح ��ت م�صادره ��ا �أنّ الدول ��ة حري�ص ��ة عل ��ى احل ّد م ��ن ظاهرة على هذه الظاهرة نهائ ّيا ،ملا لها من خماطر على املجتمع والأمن.
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وكان ��ت وزارة الداخلي ��ة ق ��د �أطلق ��ت
منت�صف العام املا�ضي حملة «ال للمخالفني»،
به ��دف توعي ��ة املجتم ��ع ب�أهمي ��ة مكافح ��ة
ظاه ��رة خمالف ��ي الإقامة ،و�ض ��رورة الإبالغ
عنهم ،والت ��ي ّ
نظمتها ال ��وزارة مم ّثلة ب�إدارة
متابع ��ة املخالفني و�ش� ��ؤون الأجان ��ب التابعة
ملكت ��ب الوكي ��ل امل�ساع ��د ل�ش� ��ؤون اجلن�سي ��ة
والإقام ��ة واملنافذ .ودعت ال ��وزارة من خالل
احلمل ��ة ،املواطن�ي�ن واملُقيم�ي�ن وقطاع ��ات
املجتم ��ع املختلف ��ة� ،إىل التعاون م ��ع �أهداف
احلمل ��ة ،والتّوا�ص ��ل م ��ع اجله ��ات املعن ّية يف
وزارة الداخلي ��ة ب�سرعة الإبالغ عن املت�سللني
واملخالفني ،و�أماكن وجودهم.
�أم ��ام خطورة ه ��ذه امل�س�أل ��ة ،د�أب ��ت وزارة
الداخلي ��ة من ��ذ �سن ��وات ،على تفعي ��ل القوانني
والق ��رارات الت ��ي حت� � ّد م ��ن عملي ��ة خمالفات
الإقام ��ة ،ومنه ��ا �إعط ��اء مه ��ل للمخالف�ي�ن
مقاب ��ل �إعف ��اءات مع ّين ��ة .وق ��د ح ّقق ��ت تط ّور ًا
يف الت�شريع ��ات والقوان�ي�ن و�س ّد الثغ ��رات التي
تنجم عنه ��ا ظاهرة املخالف�ي�ن ،و�ساهم تعديل
القوان�ي�ن اخلا�صة بالإقامة ،عالوة على ت�شديد
العقوبات ،يف احل ّد من زيادة عدد املخالفني.

�شو تريد
ت�سوّ ي
باملخالفة؟

�إىل ذل ��ك ،ت�ب�رز بق� � ّوة ،م�س�ؤولي ��ة ّ
ال�شركات
وامل� ّؤ�س�سات يف احل ّد من ظاهرة خمالفي الإقامة.
ف�إذا علمنا مث ًال� ،أ ّن ��ه ّمت تغرمي  94كفي ًال وم�ستخدم ًا لعامل خمالف لقوانني
الإقامة يف �إمارة دبي فقط ،يف العامني املا�ضيني ،منهم  77كفي ًال وم�ستخدم ًا
لعام ��ل خمال ��ف يف العام املا�ض ��ي ،و�أ ّنه ج ��رى ارتفاع يف ن�سبة ع ��دد ق�ضايا
ا�ستخدام عامل �أو خادم هارب من الكفيل امل�ضبوطة يف العام املا�ضي ،و�صل
�إىل  15%ع ��ن الع ��ام  ...2011نت�أ ّك ��د من وج ��ود خلل كب�ي�ر يف واقع بع�ض
ال�ش ��ركات وامل�ؤ�س�سات الت ��ي ال تزال ت�ش ّغل خمالف�ي�ن وهاربني من كفالئهم،
يف تعار� ��ض وا�ضح مع القوانني وبُعد عن االلت ��زام بتوجيهات اجلهات املعنية
يف الدول ��ة ،م ��ا يوفر غطاء يلج�أ �إلي ��ه املخالفون .من هنا ،ف� ��إن �أقل ما يجب
عل ��ى �أ�صحاب العمل القيام ب ��ه ،هو تعاملهم مع قانون دخول و�إقامة الأجانب
ب ��كل م�س�ؤولية و�صدق ،بعي ��د ًا عن حتقيق مكا�سب �آني ��ة على ح�ساب م�صلحة
الوطن ،وهذا يفر�ض عليهم عدم ت�شغيل عمال خمالفني و�إغالق الأبواب التي
ت�شجعهم على البقاء يف الدولة ب�شكل خمالف.
�إنّ تكاتف املجتمع� ،أفراد ًا وجماعات وم�ؤ�س�سات ،وتعاونهم مع ال�سلطات
املعنية ،يف عدم تق ّبل املخالف�ي�ن �أو ت�شغيلهم ،والتّبليغ عن �أماكن وجودهم،

�أف�ضل �شي
�أ�سلِّم نف�سي ...ترى ..
القانون �صارم والهروب
عواقبه وخيمة

وعدم تق ��دمي الدّعم وامل�ساعدة لهم� ،إنمّ ا ذلك خط ��وة �صحيحة ملنع ه�ؤالء
املخالفني من ارتكاب جرائم بحق اقت�صاد الوطن و�أمنه وا�ستقراره.
�إن ه ��ذه الفئ ��ة ت�ش� � ِّكل «قنابل موقوت ��ة» بني ظه ��رانيَ املجتمع ،فقد
تنفجر يف �أية حلظة تاركة �آثار ًا م�ؤذية ،كان بالإمكان تفاديها �أو تدارك
وقوعه ��ا لو َّمت ُم�سبق ًا نزع فتيلها .و�إذا كانت ال�سلطات املعنية ،ويف لفتة
�إن�سانية ،تعمد بني احلني والآخر �إىل اتخاذ �إجراءات �إعفائية مل�ساعدة
وق�ست عليهم الظروف ف�أجربتهم على خمالفة
الذين ُغلِب على �أمرهم َ
قوان�ي�ن الإقام ��ة ...فال يجب �أن ُيفهم هذا على �أن ��ه تهاون على ح�ساب
القانون والنظام ،بل فتح يف املجال �أمام املُخالف لت�سوية �أو�ضاعه حتت
�سقف القانون� .أما الإ�صرار على اال�ستمرار يف املُخالفة ،ف�إنه يدخل يف
�إط ��ار التجاوز ال�ساف ��ر للقوانني مع �سبق الإ�صرار ومب ��لء الإرادة .وهو
�أم ��ر ي�صبح التعاطي معه بح ��زم و�صرامة من ال�ضرورات التي ال ُب ّد من
اللج ��وء �إليها در ًءا ملخاط ��ر محُ تملة .ويف هذا ،يج ��ب �أن يطال العقاب
خمتل ��ف الأط ��راف امل�شارك ��ة يف املخالف ��ة :املُخال ��ف �صاح ��ب ال�ش�أن،
امل�شغِّل له ،والذي ي�أويه �أو يت�سترّ عليه.
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البيئية
الصحية والكوارث
المعالجة اآلمنة للمخ َّلفات تمنع األضرار
ّ
ّ

ّ
ومحطة لمعالجة النفايات الخطرة
مطمر
والكيماوية في الظفرة قريبًا
تصب في تخفيض نسبة إنتاجها
جهود مركز إدارة ال ّنفايات في أبوظبي
ّ

ُتعت�بر الإدارة الناجح��ة للنفايات يف خمتلف �أنحاء العامل ،من امل�سائل الأ�سا�سية التي تحُ افظ على �سالمة الإن�سان والبيئة ،لذلك،
وال�سليم منها.
جتهد الدول واحلكومات يف تطوير عمليات مراقبتها وجمعها ونقلها ،ومعاجلتها ب�إعادة تدويرها �أو التّخل�ص الآمن ّ
وم��ع التط�� ّور العلمي ،دخلت �أن��واع جديدة على املخلّفات ،غري تلك القابلة للتحلّل البيولوجي ،فبتن��ا نعرف تلك الأنواع من النّفايات
اخلط��رة والكيماوي��ة ،والتي باتت معاجلتها تتطلّب من �أ ّية دولة خطّ ة طوارئ ،واتّخاذ التّدابري والإجراءات الآمنة ملواجهة ما قد
�صحة الإن�سان والبيئة.
ينجم عنها من �آثار �سلبية على ّ
امللف ��ت للنظ ��ر يف هذا الإط ��ار ،ما د�أب ��ت عليه دولة الإم ��ارات العربية
املتح ��دة م ��ن اعتم ��اد ّ
الط ��رق العلمية الآمن ��ة الأكرث تط� � ّو ًرا ،لتف ��ادي �أ ّية
التوجه املوجود لدى مركز
انعكا�سات �سلبية لهذا ال ّنوع من ال ّنفايات .ولع ّل ّ
�إدارة النفاي ��ات يف �أبوظب ��ي �إىل تطبيق نظام متكام ��ل لإدارة النفايات يف
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هند�سي
�صحي
ّ
الإم ��ارة ،ب�أف�ضل املعايري العاملية ،ومن ذلك �إن�ش ��اء مطمر ّ
للنفاي ��ات ،وحمطة ملعاجلة النفاي ��ات اخلطرة وحمرق ��ة للنفايات الطبية
وم�صن ��ع لإعادة تدوير الإطارات امل�ستعمل ��ة ،وم�صنع لإعادة تدوير نفايات
اله ��دم والبناء ...خري دليل على ّ
خطة الط ��وارىء التي ت�ضعها الدولة عرب

هكذا �إجراءات.
منطق ��ة الظف ��رة يف �إم ��ارة �أبوظب ��ي ه ��ي
الت ��ي �ست�شه ��د �إن�شاء مطمر وحمط ��ة ملعاجلة
النفاي ��ات اخلط ��رة والكيماوي ��ة ،يف امل�ستقبل
القري ��ب ،وي�أت ��ي �إن�ش ��اء هذا املطم ��ر يف �إطار
خط ��ة املرك ��ز لإن�ش ��اء قري ��ة �إدارة النفاي ��ات
مكب
يف مدين ��ة �أبوظب ��ي ،تق ��ع بالق ��رب م ��ن ّ
النفايات احلايل .و�سي�ص ّم ��م املطمر اجلديد
ب�أ�سل ��وب �صحي هند�سي ،يف مكان غري م�أهول
يف ال�صحراء ،محُ اط بالكثبان الرملية والقليل
م ��ن النبات ��ات ،وعلى بقع ��ة �أر� ��ض منخف�ضة
ّ
وم�سطحة ،حماذية لطري ��ق الظفرة
وماحل ��ة
ال�سري ��ع ،وتبع ��د حوايل  72ك ��م جنوب غربي
ت�صب يف
�أبوظب ��ي .و�أهمية اختيار ه ��ذا املوقع ّ
�إطار املوا�صفات العاملية املطلوبة لدرء �أ ّية �آثار
�سلبية ناجمة عن ال ّنفايات اخلطرة والكيماوية،
املف�صلة لتقييم الأثر البيئي من خ�ل�ال جت ّنب خطر تلوث
جله ��ة الدرا�س ��ة ّ
املي ��اه اجلوفية وم�صادر املياه ال�سطحية ،ووجود املطمر بعيد ًا عن الأماكن
ال�سكنية والن�شاطات االقت�صادية واخلدمية ،بالإ�ضافة �إىل عدم وجوده يف
مناط ��ق حدوث الفي�ضانات وال�سيول وال ��زالزل .وب�شكل عامّ ،متت مراعاة
امل�سائل التالية:
• البعد عن التّجمعات ال�سكنية والب�شرية.
ال�سطحية.
• البعد عن املياه ّ
• البعد عن املياه اجلوفية.
ّ
فالطم ��ر الآم ��ن ه ��و الأكرث �شيوع� � ًا يف العديد م ��ن بل ��دان العامل ،بني
ط ��رق التّخ ّل�ص من ال ّنفاي ��ات اخلطرة .وتقوم هذه الطريق ��ة على الإيداع
الآم ��ن لهذا ال ّنوع م ��ن ال ّنفايات �ضم ��ن حفرة يف الأر�ض ،خمت ��ارة بعناية
من خالل درا�سة مف�صلة لتقييم الأث ��ر البيئي ،ومدرو�سة هيدروجيولوج ّي ًا
و�سي�سمولوج ّي ًا وم�ص ّممة هند�س ّي ًا.
ت�صنيفات مطامر النفايات اخلطرة :
تُ�ص ّن ��ف مطام ��ر ال ّنفايات بنا ًء عل ��ى �أنواع هذه ال ّنفاي ��ات وحجمها ،حيث
ميكن التع ّرف �إىل التّ�صنيفني التّاليني:
 - 1الطمر وحيد النوع:
ي�ضم يف احلفرة �أو اخلل ّي ��ة ذاتها ،ال ّنفايات اخلطرة ذات ال ّنوع
وه ��و الذي ّ
الواحد �أو املت�شابه.
 - 2الطمر املرتافق:
ي�ضم يف احلفرة �أو اخلل ّية ذاتها ،نوعني �أو �أكرث من النفايات اخلطرة.
وهو الذي ّ
لق ��د تناول م�ؤمتر الأمم املتّحدة املعني بالبيئ ��ة والتنمية (م�ؤمتر قمة الأر�ض)

ال�سامة يف الف�ص ��ل  19من جدول
يف ع ��ام  ،1992مو�ض ��وع املواد الكيماوي ��ة ّ
ّ
�أعم ��ال الق ��رن  ،21و�أي�ض� � ًا يف الف�صل  20ال ��ذي يتعلق بالنفاي ��ات اخلطرة.
وميك ��ن تعريف ال ّنفايات الكيماوية ال�سامة و� /أو اخلطرة ب�أنها» النفايات التي
تت�ضم ��ن خطر ًا قائم ًا كان �أو حمتم ًال يهدّد �صحة الإن�سان �أو البيئة �إذا ّمت على
نح ��و غري منا�س ��ب عالجها �أو تخزينها �أو نقله ��ا �أو التخ ّل�ص منها �أو غري ذلك
م ��ن �ص ��ور �إدارتها»� ،أو «تلك الت ��ي ت�س ّبب �أو ت�سهم على نح ��و ملمو�س يف زيادة
ح ��االت الأمرا�ض التي ال ميك ��ن عالجها� ،أو زيادة ح ��االت العجز النا�شئ عن
ال�صحة العاملية
�أمرا� ��ض قابلة للعالج �أو زيادة حاالت الوفاة» .وتو�صي منظمة ّ
ال ��دول التي حتاول و�ضع تعريف قانوين عن ال ّنفايات الكيماوية� ،أن تنظر فيما
�إذا كان ��ت ال ّنفايات املعن ّية حتمل «خماط ��ر ق�صرية الأجل «ذات طابع حاد» �أو
«خماطر طويلة الأجل» ذات عالقة م�ستدمية بالبيئة.
ال�صحيح ��ة ،ترتك �آثار ًا
�إنّ �سم ��وم ه ��ذه ال ّنفاي ��ات �إذا مل تُعا َلج بالطريقة ّ
�صح ّية خطرية� ،أه ّمها:
• تلف كبري للجهاز الع�صبي والكبد.
• اختالل يف الهرمونات.
• ت� ّأخ ��ر يف النم ��و و�ضعف القدرة عل ��ى التعلم،
ال�سموم �إىل الأج ّنة.
نتيجة دخول ّ
• �إ�صابة جهاز املناعة.
• �إ�ضعاف اخل�صوبة.
�أ ّم��ا م�ص��ادر النّفاي��ات ا ّ
خلط��رة
والكيماوية فمتعدّ دة� ،أبرزها:
• املخ ّلف ��ات الناجمة ع ��ن عمليات
الت�صنيع الكيم ��اوي كالكروم امل�ستخدم
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يف م�صان ��ع الأملني ��وم وم�صانع دباغ ��ة اجللود والذي
ي�ش� � ّكل خطرا كبري ًا على البيئ ��ة �إذا ّمت التخ ّل�ص منه
بطريقة ع�شوائية.
• ال ّنفاي ��ات الطب ّي ��ة :ويك ��ون اخلط ��ر الكيم ��اوي
م ��ن الأدوي ��ة الفا�سدة وم ��ن العب ��وات البال�ستيكية
امل�ستخدمة بكرثة يف هذا املجال.
• نفايات املواد الكيماوية امل�ستخدمة يف الزراعة
وخا�صة خملفات الأ�سمدة واملُبيدات.
ّ
• النفاي ��ات املنزلي ��ة اخلط ��رة ،مث ��ل البطاريات
املحتوي ��ة عل ��ى عنا�ص ��ر ثقيل ��ة وخا�ص ��ة بطاري ��ات
ال�سيارات والزيوت امل�ستعمل ��ة وامل ّنظفات الكيماوية
ّ
ّ
املركزة وعبواتها.
�إنّ التّخل� ��ص من ال ّنفايات اخلط ��رة والكيماو ّية
بطريقة ّ
الطمر الآمن ،له �إيجاب ّيات متع ّددة� ،أبرزها:
تخزين النفايات اخلطرة لأمد طويل ،التّخل�ص من
�أن ��واع عديدة م ��ن النفايات ،بالإ�ضاف ��ة �إىل �أنّ هذا
الأمر ال يحتاج لتقانة مرتفعة يف الت�شغيل.
ولك ��نّ الأه ��م يف ه ��ذا الإط ��ار ،هو العم ��ل على
التّقليل من كم ّيات هذه ال ّنفايات ،خا�صة �إذا علمنا �أنّ العديد من ال�سلع
الكيماو ّية وخم ّلفاتها حتتوي عل ��ى مواد خطرة ترتاكم يوم ّي ًا يف املنازل،
مث ��ل م ��واد التنظيف ،خملف ��ات الأدوي ��ة ،بقاي ��ا الدهان ��ات واملذيبات،
بطاريات وم�صابيح كهربائية وغري ذلك.
وحتت ��وي ه ��ذه املخ ّلف ��ات على مواد خط ��رة منوعة مث ��ل الأحما�ض
الكيميائي ��ة وغريه ��ا ،وجند مث�ل ً�ا �أنّ «الرم ��وت كون�ت�رول» وامل�صابيح
املو ّف ��رة للطاقة حتتوي على معدن الزئبق ال�سام ،وبطاريات احلوا�سيب
حتتوي على الكادميوم ،و�ألواح الدوائر الكهربائية يف ال�سلع الإلكرتونية
حتت ��وي على ال ّر�صا�ص والربوم و�أك�سيد الأنتيمون والكادميوم ،و�أنّ هذه
املواد التي توجد يف كل من ��زل ،ت�ؤ ّلف بعد انتهاء
�صالحيتها �أو ا�ستخدامها� ،آالف الأطنان من
ال ّنفايات املنزلي ��ة الإلكرتونية وخم ّلفات
الأدوي ��ة والبطاري ��ات وامل�صابي ��ح
الزئبقية ال�سامة.
ت�صب جهود
من هنا ،ال ّ
مرك ��ز �إدارة النّفاي ��ات يف
�أبوظبي على حتديث املطامر
و�إن�ش ��اء عدد منه ��ا فقط؛ بل
�أي�ض� � ًا يف خف�ض �إنتاج النّفايات،
بحيث ي�صل �إىل ن�سبة  70%بحلول
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عام  ،2015و  80%بحلول عام  ،2018واال�ستفادة من النفايات عرب
�إعادة تدويرها ومعاجلتها �أو التخ ّل�ص الآمن منها ،ال�س ّيما و�أنّ م�ستوى
النّفاي ��ات يف �إمارة �أبو ظبي ُيعد من �أعلى امل�ستويات عامل ّي ًا ،حيث تنتج
الإمارة نحو  12مليون طن �سنوي ًا ،مبعدل � 33ألف ًا و 247طن ًا يوم ّي ًا.
�إنّ وج ��ود �أك�ث�ر م ��ن مئة �أل ��ف م ��ادّة كيماوية ،يت � ّ�م تداوله ��ا اليوم يف
الأ�س ��واق العاملية ،على ال ّرغم من �أنّ معظمها �أ�صبح اليوم من ّ
ال�ضروريات
الأ�سا�سي ��ة يف حي ��اة الإن�سان اليومية �أينما ُوجد ،ق ��د يت�س ّبب بوقوع �أ�ضرار
يتم التعامل معه ��ا ّ
بالطريقة الآمنة ،و�إذا مل
�صحية وك ��وارث بيئية� ،إذا مل ّ
يجري التخ ّل�ص من نفاياتها ّ
بالطريقة العلمية ال�سليمة.

يقـدم إلى الشـباب فرصة المشاركة في البــرامج اإلنســانيــة
ِّ
واالجتماعية ويتيح لهم استغالل أوقاتهم بصورة هادفة

التطوع
برنامج «تكاتف» يعمل على تعزيز ثقافة
ّ
واالستفادة من الموارد المتاحة وإيجاد الحلول
الخ ّ
القة التي تل ّبي حاجات المجتمع اإلماراتي

ُيعت�بر برنام��ج «تكاتف» من �أهم املبادرات الهادفة �إىل رفع م�ست��وى الوعي العام باحتياجات املجتمع ،وت�شجيع امل�شاركة يف فر�ص
التط ّوع املتاحة ،ومتكني الأفراد ،وتطوير مهاراتهم ،وت�شجيعهم على االلتزام بالعمل التط ّوعي ،واالنتماء �إىل جمتمع الإمارات.
وي�ستم��د الربنامج �أهميت��ه من ِق َيم االلتزام بالأخالق وبامل�س�ؤولي��ة االجتماعية ،واخلدمة العامة ،والوح��دة الوطنية ،واالنتماء للمجتمع
والوطن وتعزيز الهوية الوطنية.
يق���وم الربنام���ج عل���ى ترجم���ة ر�ؤى الفري���ق �أول �سم���و ال�شي���خ
حممد ب���ن زايد �آل نهي���ان ،ويل عهد �أبوظبي ،نائ���ب القائد الأعلى
للق���وات امل�سلحة ،ويعمل على تعزيز ثقافة التط��� ّوع ،واال�ستفادة من
امل���وارد املتاحة ،و�إيجاد احلل���ول اخلالقة التي تلبي حاجات املجتمع

ويقدم برنامج «تكاتف» لل�شب���اب فر�صة التط ّوع يف عدد
الإمارات���يِّ .
م���ن الربام���ج الإن�ساني���ة ،واالجتماعي���ة ،واال�ستفادة م���ن �أوقاتهم
ب�صورة هادفة.
و ُي�ش�ي�ر م�س�ؤول���و الربنام���ج� ،إىل �أن لـ «تكاتف» عالق���ات ممُ َّتدة
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جد ًا� ،سواء يف داخل الدولة �أو خارجها ،وي� ِّؤكدون« ..ونحن
و�إيجابية ّ
ن�سعى �إىل �أن متتد �شبكة عالقاتنا ،لت�شمل قاعدة �أكرب من اجلهات
احلكومي���ة واخلا�ص���ة يف الب�ل�اد ،مب���ا يع���ود بالنف���ع عل���ى ال�شباب
الإماراتي ،وي�ش ّكل فارق ًا �إيجابي ًا يف حياتهم».
الت�أ�سي�س
ت� َّأ�س� ��س برنام ��ج «تكات ��ف» يف �أبوظب ��ي ،يف �أبريل من الع ��ام ،2007
مبب ��ادرة من "م�ؤ�س�سة الإمارات لتنمية ال�شب ��اب" ،التي �أن�شئت – بدورها
– يف الع ��ام  ،2005مبب ��ادرة من الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهي ��ان ،وتُعت�ب�ر واحدة م ��ن �أهم م�ؤ�س�س ��ات النف ��ع االجتماعي يف دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ،وير�أ�س جمل�س �إدارتها �سمو ال�شيخ عبداهلل بن
زايد �آل نهيان ،وزير اخلارجية.
الر�ؤية ،الر�سالة والأهداف
يطمح برنامج «تكاتف» �إىل �إر�ساء ثقافة التط ّوع ،وتطويرها ،ك�أ�سلوب
حي ��اة بني خمتلف �أف ��راد جمتمع الإم ��ارات .ويعمل على حتفي ��ز الأفراد
عل ��ى العمل التط ّوعي ،وا�ستثمار امل ��وارد املُتاحة ،للقيام ب�أعمال تعبرِّ عن
امل�س�ؤولية االجتماعية وتهدف �إىل تلبية احتياجات املجتمع الإماراتي.
ويه ��دف �إىل دعم العمل التط ّوعي وت�شجيع ��ه ،والرتكيز على م�شاركة
ال�شب ��اب يف فر�ص ��ه و�أن�شطته ،وتعزي ��ز ِق َيمه بني خمتلف فئ ��ات املجتمع
الإماراتي .كما ي�سعى �إىل بناء قدرات املتط ّوعني ،وتطوير مهارات القيادة
واالت�ص ��ال لديه ��م ،و�إيج ��اد الفر�ص الت ��ي تتنا�سب مع قدراته ��م ،وتل ّبي
طموحاتهم ،وكذل ��ك� ،إىل تطوير مبادرات ا�سرتاتيجي ��ه للتط ّوع تت�ض َّمن
فر�ص ًا للتعاون والتن�سيق مع �شركاء من القطاعني العام واخلا�ص ،وتكون
موجهة نحو تلبية احتياجات جمتمع الإمارات.
َّ
امل�شاريع والربامج التط ّوعية
يعم���ل «تكات���ف» م���ن خ�ل�ال جمموعة من
املتخ�ص�صة،
امل�شروعات والربام���ج والأندية
ِّ
التي ت�شم���ل ن�شاطاتها دولة الإمارات العربية
املتحدة ،وخارجها ،وهي:
الربنام��ج الوطن��ي التطوع��ي لال�ستجاب��ة
حلاالت الطوارئ «�ساند»
ه ��و �إحدى ثمار التع ��اون الناجح بني «تكاتف»
و«الهيئ ��ة الوطني ��ة لإدارة الط ��وارئ والأزم ��ات
والك ��وارث» ،حي ��ث َّمت ،يف �أغ�سط� ��س م ��ن الع ��ام
 ،2009توقي ��ع اتفاقي ��ة �شراك ��ة ب�ي�ن اجلانبني ،يف
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�إط ��ار التح�ضري للربنام ��ج ،ال ��ذي َّمت �إطالقه يف احلادي ع�ش ��ر من يناير
 ،2010خالل الدورة الثانية لـ "م�ؤمتر �إدارة الطوارئ والأزمات».
ويهدف ه ��ذا الربنامج ،الذي حقَّق منذ �إطالقه العديد من النجاحات
امله َّم ��ة� ،إىل متك�ي�ن مواطن ��ي الدولة ،واملقيم�ي�ن فيها على ح� � ّد �سواء ،من
امل�شاركة الفاعلة يف اجله ��ود املبذولة لال�ستجابة حلاالت الطوارئ ،وذلك
من خالل تزويدهم باملهارات واملعارف ال�ضرورية التي مت ّكنهم من حماية
�أنف�سهم وجمتمعهم ،والتخفيف من الأ�ضرار التي يمُ كن �أن تنجم عنها.
 2800متط ِّوع
ي�ضم «�سان ��د» يف قاعدة بياناته �أكرث
وفق� � ًا مل�صدر م�س� ��ؤول يف «تكاتف»ّ ،
م ��ن  2800متط ّوع ،مد َّربون على اال�ستجابة يف حاالت الطوارئ ،وقد قدّموا
خدماته ��م وم�ساندته ��م يف بع�ض ح ��االت الطوارئ التي ح�صل ��ت م�ؤخر ًا يف
الع�ي�ن وال�شارقة ،حيث كان له ��م �أداء مم َّيز«...ناهيك عن اعتماد الربنامج
ل ��دى العديد م ��ن امل�ؤ�س�سات املح ّلي ��ة كجهة رائدة للتدريب عل ��ى اال�ستجابة
يف ح ��االت الطوارئ .وه ��ذا مل يكن ليتحقق ،ل ��وال الدعم الكب�ي�ر� ،أ ّو ًال ،من
قب ��ل �سمو ال�شي ��خ هزّاع بن زايد �آل نهيان ،م�ست�ش ��ار الأمن الوطني ،والهيئة
الوطنية لإدارة الط ��وارئ والأزمات والكوارث ،وهي اجلهة ال�شريكة مل�ؤ�س�سة
الإم ��ارات ،منذ �أن و�ضعت �أوىل ال ّلبنات لإطالقه يف العام  ،2010حيث كان
جلهوده ��م احلثيث ��ة يف امل�ساهمة يف و�ض ��ع خطط الربنام ��ج وتنفيذها على
الوجه الأمثل ،الأثر الأكرب يف ا�ستمرار الربنامج وجناحه على هذا الوجه.

ال�صحي
م�شروع التط ّوع يف القطاع
ّ
يقوم املتط ّوعون يف �إطار هذا امل�شروع مبجموعة من الأعمال والأن�شطة
ال�صحي ��ة والإداري ��ة ،يف امل�ست�شفي ��ات واملراك ��ز ال�صحي ��ة ومراك ��ز ذوي
ّ
االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة ،والتي تتن َّوع يف خدمة و�إر�ش ��اد املر�ضى ،وا�ستقبال
ال ��ز ّوار ،وم�ساع ��دة ِف� � َرق التمري� ��ض والت�أهي ��ل .ويهدف
امل�ش ��روع �إىل تطوير مهارات املتط ّوعني ،و�إك�سابهم
اجلدي ��د منه ��ا يف جم ��االت الرعاي ��ة ال�صحي ��ة
والإن�ساني ��ة ،وحتقي ��ق التفاع ��ل والتوا�ص ��ل
يسعى البرنامج
االجتماع ��ي بني فئات املجتم ��ع ،وتوجيه طاقات
املتط ّوعني نحو تلبية احتياجات املجتمع ،وت�أكيد
إلى بناء قدرات
التكاف� ��ؤ االجتماع ��ي بني جميع �أبنائ ��ه ،وتفعيل
المتطوعين وتطوير
دمج ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وحتقيق الر�ضا
الذاتي من خالل م�ساعدة الآخرين.
مهارات القيادة

واالتصال لديهم

م�شروع ذوي االحتياجات اخلا�صة
يق� �دّم م�ش ��روع «تكات ��ف» ل ��ذوي االحتياجات
اخلا�ص ��ةُ ،ف َر�ص ًا للمتط ّوعني ،لال�ستفادة من �أوقات

فراغه ��م ،يف م�ساع ��دة الأف ��راد الذي ��ن ت�ض ّمهم هذه
ال�شريحة ،ويف الوقت نف�سه تطوير مهارات املتط ّوعني،
وتعزي ��ز خرباته ��م ،م ��ن خ�ل�ال ممار�س ��ة الأعم ��ال
الإن�ساني ��ة ،بالتع ��اون مع املراكز املخت�ص ��ة يف الدولة.
ويه ��دف امل�ش ��روع �إىل ن�ش ��ر ثقاف ��ة العم ��ل التط ّوع ��ي
وتعزيزه ��ا ،امل�ساع ��دة يف دم ��ج الأف ��راد م ��ن ذوي
االحتياجات اخلا�صة يف املجتمع الإماراتي ،وم�ساعدة
املتط ّوع�ي�ن على حتقيق الر�ضا الذاتي من خالل �إتاحة
الفر�صة لهم مل�ساعدة الآخرين.
م�شروع اخلوي
ه ��و م�ش ��روع م�ش�ت�رك ب�ي�ن «تكات ��ف» و«دار زاي ��د
للرعاي ��ة الأ�سري ��ة» ،التابع ��ة ل� �ـ «م�ؤ�س�سة زاي ��د العليا
للرعاية الإن�ساني ��ة وذوي االحتياجات اخلا�صة" ،وقد
َّمت توقيع مذكرة التفاه ��م اخلا�صة ب�إطالقه ،يف العام
 .2009يهدف هذا امل�شروع �إىل تقدمي فر�ص تط ّوعية
ل�شب ��اب الإمارات ،ودم ��ج �أبناء «دار زاي ��د» يف �أن�شطة
ثقافي ��ة واجتماعي ��ة وريا�ضي ��ة ترفيهي ��ة ،م ��ن �ش�أنها
امل�ساهم ��ة يف خلق بيئة �أخوية منا�سب ��ة للتع ّلم ،وتبادل
اخلربات والتجارب وق�ضاء �أوقات الفراغ ب�صورة مثمرة.
منح التط ّوع املدر�سي
َّمت �إط�ل�اق ال ��دورة الأوىل م ��ن ه ��ذا الربنام ��ج يف �سبتمرب م ��ن العام
 ،2008بالتع ��اون م ��ع وزارة الرتبية والتعليم ،وق ��دم الربنامج  22منحة
للمدار�س يف ال ��دورة الأوىل يف فرباير من العام الدرا�سي .2009/2008
التو�سع يف تنفيذ هذا امل�شروع يف �أعقاب النجاح الذي حققته الدورة
وقد َّمت ّ
الأوىل ،حي ��ث ق ��ام الربنامج بط ��رح خم�سني منحة يف دورت ��ه الثانية للعام
 ،2010/2009للمدار� ��س الت�أ�سي�سية الأوىل والثانية والثانوية يف خمتلف
�إمارات الدولة.
امل�شروع الرم�ضاين
انطل ��ق «م�ش ��روع تكات ��ف الرم�ض ��اين» يف الع ��ام  ،2007لتحقيق
هدف�ي�ن رئي�س�ي�ن ،هما :ن�ش ��ر فك ��رة امل�س�ؤولية االجتماعي ��ة من خالل
التط� � ّوع ،وتوفري فر� ��ص للمتط ّوعني لتقدمي امل�ساع ��دة للأُ�سر املتعفّفة
املواطنة حمدودة الدخل يف دولة الإمارات.
ويتك ّف ��ل امل�شروع بتغطية احتياج ��ات العائالت ،الغذائية واملدر�سية
وال�صحية واملعي�شية .ويعتمد ك ّلي ًا على املتط ّوعني ،الذين يقومون ببذل
اجله ��ود املُمكنة مل�ساعدة الأُ�سر املواطنة املتعفّفة املحتاجة يف املجتمع.
وت�شم ��ل هذه اجلهود �إجراء م�سح ميداين لفهم احتياجات هذه الأُ�سر،

وتوزيع ق�سائم �صرف الطعام عليه ��ا ،وتلبية احتياجاتها ،طبق ًا لنتائج
ه ��ذه امل�سوح .ويف �إطار ه ��ذا امل�شروع ،يقوم املتط ّوع ��ون بامل�شاركة يف
زي ��ارة املر�ض ��ى ،و�إقامة برام ��ج �إفط ��ار للم�س ّن�ي�ن وذوي االحتياجات
اخلا�صة والعمال ،مل�شاركتهم فرحة االحتفال بال�شهر الف�ضيل.
م�شروع التط ّوع الدويل
ُيتي ��ح ه ��ذا امل�ش ��روع للمتط ّوعني ُف َر�ص� � ًا متنوع ��ة لتطوي ��ر مهاراتهم،
وامل�ساهم ��ة الب ّن ��اءة يف تنفي ��ذ العديد م ��ن الن�شاطات املفي ��دة ،وامل�س�ؤولة
اجتماعي� � ًا خ ��ارج دولة الإم ��ارات العربية املتح ��دة .ويه ��دف امل�شروع �إىل
�إك�س ��اب املتط ّوعني خ�ب�رات جديدة ،ومتكينهم من متثي ��ل الدولة ،و�إظهار
الوجه احل�ضاري امل�ش ّرف للمجتمع الإماراتي.
ويق ��وم املتط ّوعون يف �إطار هذا امل�شروع ب�صيان ��ة وبناء وجتديد عدد من
البي ��وت ،واملدار�س ،وزيارة دور امل�س ّنني والأيتام وذوي االحتياجات اخلا�صة،
ف�ض�ل ً�ا عن امل�شاركة يف تنظيم عدد من الربامج والفعاليات البيئية والثقافية
والفنية والرتفيهية ،وخدمة �أجنحة الدولة يف املعار�ض اخلارجية.
وق ��د انطلق ه ��ذا الربنامج يف العام  ،2008وكان ��ت �أُوىل حمطاته يف
اململكة املغربية ،ومنذ ذلك احلني ،وامل�شروع ينتقل باملتط ّوعني من بلدٍ �إىل
ب�صمتهم
�آخ ��ر ،ويف كل بل ��د زاروها ،يف �آ�سيا و�أفريقيا و�أوروب ��ا ،كانت لهم ْ
اجلميل ��ة .ومن البلدان التي زاره ��ا املتط ّوعون :جمهوري ��ة م�صر العربية،
تايلن ��دا ،اململكة الأردني ��ة الها�شمية ،الواليات املتح ��دة الأمريكية ،كوريا،
ال�صني� ،إيطاليا� ،أملانيا وتنزانيا».
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والقيام ب�أعمال ّ
الطالء ،والتنظيف ،والزراعة ،وتبديل الأثاث ،و�إ�ضافة
برامج التدريب التط ّوعي
ته���دف برامج تكاتف التدريبي���ة �إىل بناء وتطوير قاعدة املعرفة اللم�سات اجلمالية ،وغريها من املهام ،لتحديث املكتبات واملُختربات،
فهم و�إعادة جتديد م�ساكن الأُ َ�سر املواطنة املتعفّفة ،واملباين اخلدمية ،مثل
واملهارات التط ّوعية لدى املنت�سبني �إليها ،وامل�ساعدة يف حتقيق ٍ
�أف�ض���ل للفوائد والأ�سالي���ب املُ�ستخدمة يف جمال العم���ل التط ّوعي .املدار�س وامل�ست�شفيات ومراكز ذوي االحتياجات اخلا�صة وغريها.
انطل ��ق امل�ش ��روع مع ت�أ�سي� ��س الربنامج يف الع ��ام  ،2007وذلك من
ويق���دم هذا الربنام���ج للمتط ّوع�ي�ن ف َُر�ص ًا للتع ّلم م���ن خالل تقدمي
ّ
�أن�شطة تفاعلية ،ودمج امل�شاركني يف متارين تدريبية ممُ تعة .وت�شمل خالل �صيان ��ة "مدر�سة زيد بن اخلطاب للتعلي ��م الأ�سا�سي" يف منطقة
الربام���ج التدريبية تقدمي �شهادة يف �أ�سا�سي���ات التط ّوع ،وبرامج يف قدف ��ع ،يف �إم ��ارة الفج�ي�رة ،ويف الع ��ام  ،2008ق ��ام متط ّوع ��و برنامج
جمال قي���ادة املتط ّوعني يف اجلامعات والكلي���ات العلمية ،و�أخرى لـ «تكات ��ف» بتنفيذ حمالت جتديد و�سط م�شارك ��ة مجُ تمعية كربى �شملت
 6مدار�س يف �أبوظبي ودبي وال�شارقة وعجمان ور�أ�س اخليمة والفجرية.
«تدريب املدربني» يف القطاع املدر�سي.
ويف الع ��ام َّ ،2009
مت جتدي ��د ث�ل�اث مدار�س يف مناط ��ق خمتلفة
م ��ن الدولة .كما جن ��ح متط ّوعو «تكاتف» يف الع ��ام  ،2010يف جتديد
الأندية التط ّوعية اجلامعية
مدر�س ��ة و�سبعة من ��ازل للعائ�ل�ات املتع ّفف ��ة يف منطقة
تعم���ل «�أندي���ة تكات���ف التط ّوعي���ة اجلامعية» على
الق ��وع بالعني ،ويف الإمارات ال�شمالية .وقد �شملت
تعزي���ز التط��� ّوع االجتماعي ،وتطوي���ر املبادرات
عملي ��ة التجدي ��د ط�ل�اء اجل ��دران ،و�إ�ص�ل�اح
الطالبية التي تقوم على دمج طالب اجلامعات
املن ��ازل ،والتنظي ��ف ،وتركيب الأث ��اث .وميثل
يف �أن�شط���ة تط ّوعية م�ص َّممة خلدمة املجتمع.
التطوع
برنامج
إنطلق
ه ��ذا امل�شروع ر�ؤي ��ة «تكاتف» جت ��اه العمل على
وبدع���م وتوجيه من برنام���ج «تكاتف»� ،سوف
دم ��ج الأف ��راد وامل ��وارد الب�شري ��ة ،يف �أن�شطة
تعم���ل الأندي���ة عل���ى �إدارة وتخطي���ط فر�ص
الدولي في 2008
اجتماعي ��ة ملتزمة ،تل ّبي حاجات املجتمع .وقد
اخلدمة االجتماعية داخ���ل ُ
احلرم اجلامعية
و ّقع ��ت م�ؤ�س�سة الإم ��ارات للنفع االجتماعي يف
ويف البيئة املحيطة ،وق���د وفَّر برنامج تكاتف
وكانت لمتطوعيه
يوني ��و  ،2008مذكرة تفاهم مع وزارة الرتبية
جمموعة من الو�سائ���ل والأدوات لدى النادي
لجميلة
ا
بصمتهم
مدته ��ا ث�ل�اث �سنوات ،ته ��دف �إىل
�م،
�
ي
والتعل
ّ
التط ّوع���ي ،مل�ساع���دة الط�ل�اب عل���ى تنفي���ذ
أوجه التع ��اون وال�شراكة ب�ي�ن الطرفني،
دع ��م � ُ
وتطوير خطط وبرامج تطوعية يف جامعاتهم.
في كل بلد زاروه
و�إط�ل�اق وتفعي ��ل املب ��ادرات التي تُعن ��ى ببناء
وق���د وق���ع الربنامج ،يف فرباي���ر من العام
ال�شخ�صي ��ة املواطنة على �أ�س� ��س قومية ،وتنفيذ
 ،2009مذك���رة تفاه���م مع جامع���ة الإمارات
الأن�شط ��ة واملب ��ادرات وامل�شاري ��ع الت ��ي يق ��وم به ��ا
العربي���ة املتحدة ،يف �إط���ار التح�ضري لت�أ�سي�س نادٍ
برنامج «تكاتف» للتط� � ّوع االجتماعي ،وال�سيما منها ،تلك
للتط��� ّوع يف هذه اجلامعة ،التي تعترب م���ن �أهم امل�ؤ�س�سات
التعليمي���ة والأكادميي���ة يف الدولة واملنطقة ،وق���د انطلقت ن�شاطات املتعلقة بتطبيق مناذج التط ّوع يف التعليم املدر�سي.
النادي مع بداية العام اجلامعي .2011 - 2010
م�شروع التط ّوع يف الفعاليات العامة
ُي�سه ��م متط ّوع ��و «تكاتف» ،من خالل ه ��ذا امل�ش ��روع ،يف دعم وتنظيم
م�شروع خدمة البيئة
عم���ل برنامج تكات���ف للتط��� ّوع االجتماعي على دع���م املبادرات العدي ��د من الأن�شط ��ة والفعاليات العام ��ة ،التي تُقام داخ ��ل الدولة ،حيث
ُي�ش ��ارك املتط ّوع ��ون يف العديد م ��ن الفعالي ��ات واملنا�سب ��ات الوطنية التي
البيئي���ة ،م���ن خ�ل�ال امل�شارك���ة يف تنظي���م العدي���د م���ن الفعاليات
املوجهة خلدمة البيئ���ة يف جميع �إمارات الدولة ،تُ�ساه ��م يف تطوير مهارات القيادة لديه ��م ،وتعزيز الوعي بالذات ،ال�سيما
واحلم�ل�ات العامة َّ
حيث �شارك متط ّوع���وه يف تنظيم حمالت لتنظيف ال�شواطئ والرب ،يف جم ��االت متن ّوعة ،كان منها :الفعالي ��ات االجتماعية الوطنية والتعليمية
والريا�ضة ،وامل�ؤمترات ،والأن�شطة البيئية.
ربع بالدم ملكافحة مر�ض التال�سيميا.
ويف احلملة الوطنية للت ّ
م�شروع «جنوم التغيري»
يتيح ه ��ذا امل�شروع الفر�صة للمتط ّوعني يف ممار�سة العمل اليدوي،
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زرع  ...وح�صاد
بعد نحو �ست �سنوات من عمر«تكاتف» ،كيف يمُ كن تقييم هذه املبادرة؟

و�إىل � ّأي ح ّد جنح الربنامج يف �إر�ساء "ثقافة التط ّوع يف املجتمع الإماراتي؟
وكم يبلغ عدد املتط ّوعني املنت�سبني �إىل م�شاريع تكاتف املختلفة؟
ر ّد ًا على ه ��ذه الت�سا�ؤالت ،يعترب امل�س�ؤولون يف «تكاتف» �أن الربنامج
ح ّق ��ق «جناح ًا كبري ًا ،بف�ضل اهلل ،ثم بف�ضل دعم القيادة الر�شيدة لنا،
واملتط ّوع الأول� ،سيدي الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان،
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،و�أع�ضاء جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�س ��ة الإم ��ارات لتنمي ��ة ال�شب ��اب ،وعلى ر�أ�سه ��م �سمو ال�شيخ
عبداهلل بن زايد �آل نهي ��ان ،وزير اخلارجية .وهذا النجاح يرتتَّب عليه
املزي ��د من العمل واجله ��د والن�شاط ،من �أجل احلف ��اظ على �إجنازات
�شبابن ��ا التط ّوعي ��ة ،من خالل الربنام ��ج ،وتطوير املزي ��د من الربامج
والأن�شطة التي ت�ساعد على احلفاظ على مكانتنا كربنامج تطوعي رائد
يف دولة الإمارات واملنطقة ،وتخ ��دم جمتمعنا و�شبابنا ،وتل ّبي حاجتهم
�إىل ما يرتك ت�أثري ًا �إيجابي ًا مه ّم ًا يف حياتهم وحياة من يرتبطون به».
مزيد من النجاحات
ال�صدد� ،إىل �أن الربنامج �أجنز
و ُي�ش�ي�ر امل�س�ؤولون يف «تكاتف» ،يف هذا ّ
عل ��ى م ��دى ال�سنوات املا�ضية «العدي ��د من النجاحات ،الت ��ي تتحدَّث عنها
م�سجلون يف
الأرقام» ،ويو�ضحون �أن «حوايل � 28ألف متط ّوع من ال�شبابّ ،
قاعدة بياناتنا ،وحققوا ما يقارب من مليون �ساعة عمل تط ّوعي .وهذا هو
الت�أثري ال ��ذي ن�سعى �إىل حتقيقه يف حياة ال�شب ��اب الإماراتي ،بحيث يكون
نر�سخ ثقاف ��ة التط ّوع بني
دائم� � ًا و�إيجابي� � ًا .ناهيك ع ��ن �أننا مت َّكنا م ��ن �أن ِّ

ال�شباب الإماراتي ب�شكل �أكرب مما كان عليه ،فبتنا نرى انطالق العديد من
التج ّمع ��ات والربامج التط ّوعية يف كاف ��ة �أرجاء البالد ،ونرى املتط ّوعني يف
برنامج «تكاتف» يف عدد ال يح�صى من الفعاليات الوطنية والدولية املُقامة
عل ��ى �أر�ض الوطن ،وال نن�سى تلك امل�شاريع والفعاليات التط ّوعية التي يقوم
بها املتط ّوعون خلدمة البالد».
�شباب ِّ
متعط�ش �إىل ر ّد اجلميل �إىل الوطن
وع ��ن ماهية احلواف ��ز الت ��ي يقدّمها برنام ��ج «تكات ��ف» �إىل املنت�سبني
�إلي ��هُ ،ي�ضيف م�س�ؤولو الربنامج ،يف حديث خا�ص ل� �ـ «طوارئ و�أزمات»� ،أن
«احلافز الأول الذي يقدّمه تكاتف هو ر ّد اجلميل للوطن.
ف�ل�ا نعتقد ب�أننا كنا �سنحق ��ق هذا النجاح الباهر ،ل ��و مل يكن ال�شباب
ّ
متطع�ش� � ًا ل ��رد اجلمي ��ل لهذا الوط ��ن املِعطاء ال ��ذي مل ْ
يبخل عليه ��م يوم ًا
بالدع ��م وامل�سان ��دة� .أما يف م ��ا يتعلق بربنام ��ج تكاتف ،فنح ��ن نقدِّ م �إىل
املتط ّوع�ي�ن التدريب الالزم ال ��ذي يحتاجون �إليه ،قبل الب ��دء يف �أ َّية مه َّمة
تط ّوعي ��ة ،مما ين ّم ��ي لديهم امله ��ارات واخلربات يف القدرة عل ��ى التعامل
مع كاف ��ة املواقف التي يتع َّر�ض ��ون لها .ومن التدريبات الت ��ي نقدِّ مها لهم:
القي ��ادة ،التوا�صل ،الإعالم ،خدمة العم�ل�اء ،اال�ستقبال والتطوير املهني.
كم ��ا �أن امل�ؤ�س�س ��ة ّ
تنظ ��م كل ع ��ام حف�ل ً�ا لتك ��رمي املتط ّوع�ي�ن الفاعلني يف
برناجم ��ي تكاتف و�ساند ،وذل ��ك بح�ضور قيادتنا الر�شي ��دة ،التي حتر�ص
عل ��ى التواجد بهدف ت�شجي ��ع املتط ّوعني وتكرميهم عل ��ى جهودهم خلدمة
الوطن والعمل من �أجل �إعالء رايته».
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األعنف في تاريخ اليابان ...وكاد أن يتس َّبب في كارثة نووية ُكبرى

زلزال «توهوكو» يحصد أكثر من مئة ألف
قتيل ومفقود وارتفاع موجات التسونامي
الناجم عنه وصل حتى عشرة أمتار
مل يكُن اليابانيون ُيدركون ،عند ال�ساعة الثانية و 46دقيقة
م��ن بعد ظهر يوم اجلمعة يف  11مار�س  ،2011بالتوقيت املحلي
لليابان� ،أنهم على موعد مع ا�سو�أ كارثة �ست�شهدها بالدهم.
 ...فج���أة ،اهت��زَّت الأر���ض ،قبال��ة ال�سواحل ال�شرقي��ة للبالد،
َّ
وارجتت الأبنية ب�شكل عنيف ،ومعها ارتعدت الفرائ�س وارجتفت
َ
ُ
الرعب م�أخذه لدى املقيمني
الأج�ساد ،فتعالت ال�صرخ��ات و�أخذ ُّ

يف تل��ك املنطق��ة من الع��امل .لك��ن اليابانيني الذين َخ�بروا هذا
النوع م��ن الكوارث� ،سارعوا �إىل اخلروج جميع�� ًا من الأبنية نحو
ال�ش��وارع واملناطق املفتوحة .ومل ي� ِأت الزل��زال الرهيب وحيداً،
بل �أعقبت��ه موجات عاتية من املدّ البح��ري املرتفع (ت�سونامي)
يف املحي��ط اله��ادي ،اجتاحت ال�شواطئ ال�شرقي��ة ،يف ارتفاعات
و�صلت حتى ع�شرة �أمتار يف بع�ض املناطق.

من نتائج الزلزال ..دمار يف كل مكان
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مفاج�أة ..بقوة  9درجات
ُيعت�ب�ر زل ��زال «توهوك ��و» ،الأعن ��ف يف تاريخ الياب ��ان منذ
ب ��دء توثيق �سج�ل ّ�ات الزالزل قبل نح ��و  140عام� � ًا .فقد بلغت
قوت ��ه  8,9درجات ،على مقيا� ��س العزم الزلزايل (Moment
� ،)Magnitude Scale - MMSأي ما يعادل  9درجات على
مقيا� ��س «ريخ�ت�ر» ،و�أدّى ،ا�ستناد ًا �إىل �آخ ��ر البيانات ال�صادرة
ع ��ن وكالة ال�شرطة� ،إىل �أكرث م ��ن � 28ألف قتيل ومفقود ،ق�ضى
معظمهم غرق ًا ،يف  12حمافظة يابانية.
وقال رئي�س الوزراء الياب ��اين ،ناوتو كان� ،إن الزلزال ت�س َّبب
يف خ�سائ ��ر ج�سيمة .ونا�شد مواطني ��ه التح ّلي بالهدوء ،و�أ�ضاف
�أن احلكوم ��ة �ش َّكل ��ت قوة عم ��ل للتعامل مع االث ��ار الناجمة عن
الزلزال.
موقع الزلزال ومن�ش�أه
كان مرك ��ز الزل ��زال ،وفق ًا ملعاه ��د الر�صد الدولي ��ة ،قبالة
ال�شواط ��ئ ال�شرقي ��ة ل�شم ��ال و�س ��ط اليابان ،عل ��ى عمق 24,4
كل ��م حتت �سطح البح ��ر ،وعلى ُبعد نحو مئة كل ��م قبالة �سواحل
منطق ��ة ميجي ،ونح ��و  129كم من مدينة �سين ��داي ال�شاطئية،
الواقعة على م�سافة  373كم من العا�صمة طوكيو .وقال «املعهد
الإيط ��ايل للجيوفيزياء ودرا�سات الرباكني» �إن الزلزال �أدَّى �إىل
�إزاحة حمور دوران الأر�ض ع�شرة �سنتيمرتات.
و�أ�ش���ارت التقاري���ر التي تناقلتها و�سائ���ل الإعالم� ،إىل
�أن من�ش����أ الزل���زال كان حركة ال�صفائ���ح التكتونية ،حيث
انزلق���ت �صفيح���ة املحيط اله���ادئ حتت �صفيح���ة �أ�سيا-
مم���ا �أ ّدى �إىل انف�ل�ات كمية �ضخم���ة من الطاقة
�أوروب���اّ ،
وقدر العلماء مقدار
ال�صفيحتني.
التحام
خط
على طول
ّ
حترك ال�صفيحتني (ن�سبيا) بحدود � 10أمتار على طول
بلغ قرابة  300كم.
�أ�سو�أ كارثة يف تاريخ اليابان
وق���د وقع «توهوكو» ،ال���ذي ُع َّد �أ�سو�أ كارثة طبيعي���ة تتع َّر�ض لها
اليابان ،بعد يومني من وق���وع زلزال «هون�شو» ،الذي �ضرب املنطقة
ذاته���ا بقوة  7,9درجات .وبعد مرور � 24ساعة على الكارثة ،بد�أت
فداحة الأ�ضرار بالظهور ،ومعها حقيقة ال�صدمة بالتك�شّ ف ،ال�س ّيما
مع و�ص���ول ال�ص���ور الأوىل ملخلفاتها .فنتيجة للزل���زال اجلديد والـ
وم�صاب،
«ت�سونامي»� ،سقط الآالف من ال�ضحايا ،بني قتيل ومفقود ُ
فيما تع َّر�ض���ت البنية التحتية واملمتل���كات اخلا�صة لأ�ضرار فادحة.
وق���در البن���ك الدويل اخل�سائ���ر الناجمة عن ه���ذه الكارثة بـ 235
َّ

حرائق  ...ومناطق غمرتها املياه بالكامل

مليار دوالر ..ور�أى �أن عملية �إعادة بناء ما َّ
مت تدمريه� ،سوف حتتاج
�إىل خم�س �سنوات.
هزّ ات ارتدادية و ...انفجار يف مفاعل فوكو�شيما
بعد الزلزال العظيم� ،ضرب املنطقة املقابلة لل�شواطئ ال�شرقية
للياب���ان ما يق���ارب  665هزة ارتدادية ،تراوح���ت قوتها ما بني  3و
 7,9درج���ات .وامت���دت هذه اله���زات ،التي منع���ت � ّأي �شخ�ص من
الع���ودة �إىل البن���اء ال���ذي كان متواج���د ًا فيه ،عل���ى م�ساحة منطقة
بط���ول  500كم وعر����ض  200كم ،قبالة ال�ساح���ل ال�شرقي لليابان
بني ال�شواطئ املقابلة لطوكيو وحتى �شواطئ هوكّايدو يف ال�شمال.
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لك���ن اجلان���ب الأب���رز يف ما حدث ،مت ّث���ل يف ح���دوث انفجار يف
املفاعل النووي يف فوكو�شيم���ا ،الواقعة على م�سافة  240كلم �شمال
العا�صم���ة طوكي���و� ،أ�سفر عن انهي���ارات يف �سقف وج���دران املبنى،
و�إ�صاب���ة عدد م���ن العاملني ،و�إجالء الآالف م���ن ال�سكان يف محُ يط
املفاعل .و�أفادت و�سائل �إعالم يابانية حينها� ،أن الن�شاط الإ�شعاعي
ق���د �أ�صب���ح �أك�ب�ر بع�شري���ن م��� ّرة م���ن امل�ست���وى الطبيع���ي يف موقع
فوكو�شيما .وقد �أعلن���ت احلكومة اليابانية حالة الطوارئ يف حمطة
نووي���ة ثانية .وقد ثارت خم���اوف ب�ش�أن ت�س ّرب بخار ُم�شِ ّع من حمطة
دم���ر الزلزال
فوكو�شيم���ا ،ب�سبب ارتف���اع ال�ضغ���ط داخلها ،بعد �أن َّ
�إمدادات الكهرباء واملياه َّ
وتعطلت �أنظمة التربيد يف املحطة.
وق���د ق���رر رئي�س ال���وزراء الياباين ،ناوت���و كان ،تو�سي���ع عمليات
الإخ�ل�اء ح���ول املحط���ة �إىل دائ���رة ن�ص���ف قطرها  20ك���م ،و�سط
احتم���ال ت�س��� ُّرب �إ�شعاعي .وق���ال �إن هناك �ض���رورة لتفكيك حمطة
فوكو�شيم���ا بكامله���ا .وكانت «�سلط���ة الطاقة الكهربائي���ة يف طوكيو

«تيبك���و» ،التي تت���وىل ت�سيري املحطة ،ق���د �أعلنت تفكي���ك �أربعة من
املفاعالت
املت�ضررة ،مع �إغالق املفاعلني  5و .6
ِّ
عدد ال�ضحايا يتجاوز الـ � 28ألف ًا
وق���د قامت الق���وات الياباني���ة بعملي���ة وا�سعة للبح���ث والإنقاذ،
�شارك���ت فيها  541طائ���رة و � 50سفينة ونح���و � 107آالف عن�صر،
�إ�ضاف���ة �إىل خم�س���ة �آالف عن�صر من ال�شرط���ة والإطفاء و�أكرث من
�سبعني �سفينة وطائرة تابعة خلفر ال�سواحلَّ .
وغطت عمليات البحث
املحافظات الثالث ،و�ضمن  20كيلومرت ًا داخل مياه البحر ،م�ستثنية
املنطق���ة املحيطة مبفاع�ل�ات فوكو�شيم���ا ،التي َّ
حظ���رت ال�سلطات
اليابانية االقرتاب من دائرة قطرها  30كيلومرت ًا منها.
وبع���د ثالث���ة �أ�سابيع عل���ى الكارثة ،مت َّكن���ت ال�سلط���ات اليابانية
م���ن �إح�صاء عدد القتلى ،الذي و�ص���ل �إىل � 11ألف ًا و� 620شخ�ص ًا،
واملفقودي���ن �إىل �16ألف ًا و  ،464فيما ج���رى �إنقاذ � 26ألف ًا و685

كان مرف�أً  ...اختلطت ال�سفن ببقايا املباين
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مفاعل فوكو�شيما �أي�ض ًا  ...مل ي�سلم من الت�سونامي

�آخري���ن .وكان الع���دد الأكرب من القتل���ى ( 7058قتي ً
ال) قد �سقط
يف حمافظة مياغي ،التي تع َّر�ضت للدمار الأكرب ب�سبب الت�سونامي،
وتلته���ا حمافظ���ة �إيوات���ي التي تق���ع �شماله���ا ( 3396قتي ً
ال) ،ثم
حمافظة فوكو�شيما ( 1064قتي ً
ال).
�أ�ضرار هائلة يف البنية التحتية واملمتلكات اخلا�صة
�أ ّدى الزل ��زال وامل� � ّد البحري ال ��ذي تاله� ،إىل تدم�ي�ر مطار مدينة
«�سن ��داي» ،عا�صم ��ة حمافظ ��ة «مياغ ��ي» والواقعة يف �شم ��ايل جزيرة
«هون�ش ��و» عل ��ى مقرب ��ة من �سواح ��ل املحيط اله ��ادي ،بع ��د �أن غمرته
املي ��اه متام� � ًا .وقد َّمت ت�سجيل �أعل ��ى ن�سبة من اخل�سائ ��ر يف املمتلكات،
وتدم�ي�ر للبنية التحت َّية ويف حمطات للوقود وعدد من امل�صايف النفطية
واملحطات النووية ،التي تو ّقفت عن العمل.

وق ��د جرفت �أم ��واج ال� �ـ «ت�سونامي» ال�سي ��ارات وال�سف ��ن على طول
ال�ساح ��ل املُ ّ
طل على املحيط الهادئ ،وغمرت املياه العديد من املناطق،
ً
ً
مما خ َّلف دمارا كبريا ،و�أ ّدى �إىل ارتفاع عدد ال�ضحايا وخ�سائر مادية
هائل ��ة .واندالع حريق كبري يف م�صف ��اة نفط ،و�أوقفت ال�سلطات حركة
القط ��ارات فائق ��ة ال�سرع ��ة املُتَّجه ��ة �إىل �شم ��ال البالد ،فيم ��ا �أعلنت
وزارة ال�صناع ��ة �أنه ��ا �أوقف ��ت  11مفاع ًال نووي ًا ع ��ن العمل .كذلك،
ت�س َّب ��ب الزلزال يف �إغ�ل�اق م�صانع لل�سي ��ارات والإلكرتونيات ،وحلقت
�أ�ضرار كبرية بعدد من الطرق ،وانقطعت الكهرباء عن ماليني املنازل
وال�ش ��ركات ،و�أغلقت عدة مط ��ارات وجميع املوان ��ئ ،وتوقفت خدمات
ال�سكك احلديدية.
ّ
و�ساهم ال�ضغط الهائل على �شبكة الهواتف يف تعطل خدمة الهواتف
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وكان الت�أثري الأكرب للكارثة يف مناطق �سينداي وكا�شيما ،حيث ت�ض َّررت
اخللوي ��ة لعدة �ساع ��ات تلت الزل ��زال ،كما اندلعت حرائ ��ق �شديدة يف
مدين ��ة «كي�سينوم ��ا» ،يف �شم ��ال �شرقي الياب ��ان .وت�س َّبب ��ت الكارثة يف حمطات توليد الطاقة الكهربائية والعديد من املن�ش�آت ال�صناعية ،وكذلك
البني ��ة التحتي ��ة ،و�سل�سل ��ة الإم ��داد (املوان ��ئ ،و�شبك ��ة الط ��رق ،وال�سكك
انخفا�ض �أ�سعار النفط واملعادن واحلبوب.
احلديدية ،واملراك ��ز اللوج�ستية) .و�أ�صيبت �ستة موانئ يابانية على الأقل،
ت�أثريات �سلبية على البور�صة
تتعام ��ل مع حركة التجارة الدولية ،ب�أ�ضرار ج�سيمة هدَّدت بتو ّقف ن�شاطها
ومع بداية الأ�سبوع الأول بعد الكارثة ،افتتحت الأ�سهم اليابانية لعدة �أ�شهر قبل ا�ستعادة قدراتها الت�شغيلية .ومن بني املوانئ التي ت�ض َّررت
جل�ساتها عل���ى انخفا�ض حا ّد� ،إثر تداوالت يوم اجلمعة ،التي دفعت ب�ش ��دة «ها�شينوهي» و«�سينداي» و«اي�شينوماك ��ي» و«�أوناهاما» ،فيما حلقت
الأ�سه���م الياباني���ة �إىل االنخفا����ض بن�سب���ة  ،%6حي���ث تراجع���ت �أ�ضرار جزئية مبينا َءي «هيتا�شيناكا» و«كا�شيما».
ال�ض ��رر الأك�ب�ر فق ��د �أ�صاب قط ��اع الطاق ��ة الياباين ،حي ��ث َّ
�أم ��ا َّ
الأ�سعار �إىل �أدنى م�ستوياتها خالل عامني.
�شل
فقد تراجع م�ؤ�شّ ر «نيكاي» للأ�سهم اليابانية مع بداية اجلل�سات الزل ��زال املحطات النووية لتوليد الكهرباء يف �شمال البالد ،التي تُنتج نحو
بن�سب���ة  ،% 4.7يف �أكرب انخفا�ض له من���ذ �شهر يناير ،2009فيما  12,360ميغ ��اوات ،من خالل  54مفاع ًال ،وت�ش� � ِّكل نحو  30يف املائة من
�إجمايل طاقة توليد الكهرباء يف اليابان .و�أدّى الزلزال �إىل خف�ض نحو 20
انخف����ض �أي�ضا م�ؤ�شر «توبك�س» الأو�سع انت�شار ًا ،بن�سبة  ،%6.6وهو
يف املائة م ��ن جمموع الطاقة الت�صميمية للمحط ��ات النووية .وفاقم الأمر
�أكرب انخفا�ض له منذ �أكتوبر .2008
وكان ��ت «�ش�ي�ن ايت�س ��و للكيماوي ��ات املح ��دودة» ،و«طوكيو
�سو ًءا ،فقدان نحو  10,831ميغاوات من حمطات الطاقة
ً
احلراري ��ة التي يتم ت�شغيلها جزئي� �ا ،وت�ض َّرر بع�ضها
للطاق ��ة الكهربائي ��ة» ،و«تو�شيب ��ا» و«�س ��كك حديد �شرق
ج ّراء الزل ��زال ،و َّمت �إيقافها �إما لنق�ص امل�شتقات
الياب ��ان»� ،أك�ب�ر ال�ش ��ركات الياباني ��ة الت ��ي ت�أث ��رت
النفطي ��ة �أو لإج ��راء فحو� ��ص ب�ش� ��أن �صالحيتها
بالزل ��زال� .أم ��ا «كهرب ��اء طوكي ��و» ،فق ��د انخف�ضت
توهوكو..
للت�شغيل الآمن.
�أ�سعار �أ�سهمها بن�سبة .%23
ً
وت�س َّبب ذلك يف نق�ص �إمدادات الكهرباء
و�شهدت �شركة «هيتا�شي املتحدة» ،تراجعا
أسوأ كارثة
للعديد من املن�ش�آت ال�صناعية وامل�ساكن ،ما
بن�سب���ة  ،%2.2يف تداوالته���ا يف بور�ص���ات
تتعرض
طبيعية
الواليات املتحدة الأمريكية.
ا�ضطر �شركة طوكيو للطاقة الكهربائية �إىل
�أما �شركات �صناعة ال�سيارات ،وعلى ر�أ�سها
اتخاذ تداب�ي�ر غري م�سبوق���ة ،بالإعالن عن
لها اليابان
«تويوت���ا» و«هوندا» و«ني�س���ان» ،فقد انخف�ضت
تطبيق نظام دوري لقطع �إمدادات الطاقة.
�أ�سع���ار �أ�سهمها بن�سبة  ،5%بعد �أن �أعلنت �أنها
ومل ت�شهد املدن اليابانية الأخرى �أ�ضرار ًا
قد خ�سرت �أعداد ًا كبرية من �سياراتها اجلديدة.
مبا�شرة ناجمة عن الزلزال ذاته .ففي طوكيو-
مث ً
يف حني انخف�ضت ا�سهم «كانون» ،ال�شركة الرقم واحد
يتم ت�سجيل �أي تع ُّر�ض للأبنية �أو املن�ش�آت،
ال  -مل ّ
يف �صناعة الكامريات ،بن�سبة .%9.1
الت�صدعات يف املناطق الأقرب من الزلزال� .أما
بينما حدثت بع�ض
ّ
يف تل���ك الأثن���اء� ،أعلنت �شرك���ة «�سوي�س ري» ،ث���اين �أكرب �شركة موج���ات الت�سونامي التي تلت الزلزال ،فق���د و�صل ت�أثريها �إىل دول
العادة الت�أمني يف العامل ،على ل�سان رئي�سها التنفيذي� ،شتفان ليبه� ،أخرى ومناطق بعيدة يف املحيط الهادئ.
يف بيان �صادر من مقرها يف مدينة زيورخ �شمال �سوي�سرا� ،أن كارثة
خماوف و ...ت�سا�ؤالت
الزل���زال وما ت ِبعها من موجات ت�سونامي ،جعلت الأو�ضاع يف اليابان
وقد �أثار خطر وقوع كارثة نووية كبرية يف اليابان ،خماوف العديد
«معقدة للغاي���ة» ،م�شري ًا �إىل �أن الأمر �سي�ستغ���رق الكثري من الوقت
م����ن الدول الأوروبية ،التي �سارع����ت �إىل تعزيز عمليات املراقبة على
للبدء يف �إجراء تقييم تكاليف اخل�سائر والتعوي�ضات.
ّ
و�أو�ض ��ح ليبه يف البي ��ان� ،أن ال�صندوق ال�سي ��ادي الياباين
�سيغطي مفاعالتها ،فيما دع����ت املفو�ضية الأوروبية يف بروك�سل� ،إىل اجتماع
اخل�سائر يف املباين ال�سكنية� ،سواء
متخ�ص�صني
املت�ضررة من الزلزال �أو ت�سونامي .ل�سلط����ات الدول املعنية بال�سالمة النووي����ة� ،إ�ضافة �إىل
ِّ
ِّ
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن �ش ��ركات �إع ��ادة الت�أمني ل ��ن تتح َّمل �أ ّي ��ة التزامات يف يف املجال ،بهدف ا�ستخال�ص ال ِعبرَ من الكارثة يف اليابان.
وعلق ��ت �سوي�س ��را جمي ��ع م�شاري ��ع جتديد حمطاته ��ا النووي ��ة ،ودعت
ه ��ذا ال�صدد ،يف ح�ي�ن تتح َّمل �شركات الت�أم�ي�ن اخلا�صة قيمة خ�سائر
النم�س ��ا جميع ال ��دول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروب ��ي �إىل �إجراء فحو�صات
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية املرتتّبة جراء الزلزال �أو ت�سونامي.
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عل ��ى املحطات النووية� ،أما فرن�سا فطالب ��ت مب�ستوى �سالمة �أعلى .وقالت
احلكوم ��ة الإيطالي ��ة �إن كارثة الياب ��ان �أثارت قلق ًا كب�ي�ر ًا ،و�إنها ترغب يف
الدخ ��ول يف النظ ��ام الن ��ووي لالحتاد الأوروب ��ي ،لكنها تنتظ ��ر املزيد من
املعلوم ��ات حول مفاعالته .من جانبها� ،أعلنت امل�ست�شارة الأملانية� ،أجنيال
مريكل ،اعتزامها تعليق خطط متديد فرتة عمل املفاعالت النووية الأملانية
خمت�صة بالأمان
مل ��دة ثالثة �أ�شهر ،بينما كلفت احلكومة الفنلندي ��ة وكالة
َّ
النووي ،مبهمة �إدارة خطط الطوارئ مبحطات الطاقة النووية.
و�أثارت الكارثة اليابانية �أ�سئلة يف منتهى اجلدِّ ية ،ب�ش�أن �سالمة امل�شاريع
النووية ،خا�صة و�أن املزيد من البلدان ،مبا يف ذلك الدول العربية� ،شهدت
�إقبا ًال كبري ًا على هذا النوع من الطاقة يف ال�سنوات الأخرية.
وحت���ت عن���وان« :الكارثة ..والدرو����س امل�ستنبط���ة» ،ر�أى د .عبد
الوه���اب ال�سع���دون� ،أن �أبرز م���ا قدمته كارث���ة زل���زال اليابان ،هو
حاجة العديد من ال���دول� ،سواء تلك التي لديها مفاعالت نووية� ،أو
الت���ي ّ
تخطط لبنائها� ،إىل مراجع���ة معايري ال�سالمة والأمن يف هذه
املحط���ات ..وقال �إن كارثة «�شرينوبيل» يف رو�سيا ،ومن بعدها كارثة
ُعدان مبثابة جر�س �إنذار للمخاطر
مفاعل «فوكو�شيما» يف اليابان ،ت ّ
املرتبطة باملحطات النووية� ،س���واء ب�سبب الزالزل �أو الفي�ضانات �أو

غريه���ا .و�أ�ضاف« :مع �أن الأجيال اجلديدة م���ن املفاعالت النووية
التوجهات
�أك�ث�ر �أمان ًا� ،إ ّال �أن تلك الكوارث ت�ستدعي التفكري مل ّي ًا يف ّ
الإقليمية لبناء حمط���ات نووية لتوليد الكهرباء ،خ�صو�ص ًا مع وجود
تجددة  ..ففي
البدائ���ل ،كالفحم والنفط والغاز الطبيعي والطاقة املُ ِّ
متقدم كالياب���ان ،لديه ر�صيد مرتاكم من اخلربات يف
بل���د �صناعي ِّ
التعام���ل مع الكوارث الطبيعية ،مل تنجح اجلهود بعد لل�سيطرة على
مفاعالت حمط���ة فوكو�شيما والإ�شعاعات املنبعث���ة منها» ..وخ ُل�ص
�إىل الت�س���ا�ؤل :م���ا ال���ذي �سيحدث ل���و -ال قدر اهلل -ح�ص���ل ت�س ّرب
�إ�شعاعي م�ستقبال من �أحد املفاعالت النووية يف منطقتنا؟".
�صدمة اجليولوجيني
ُّ
و�ش َّكل زلزال «توهوكو» �صدمة كبرية لعلماء اجليولوجيا ،ومنذ �أن تك�شفت
�سجلتها �أجهزة
�أُوىل النتائج ،املُ�ستخل�صة م ��ن القراءات الأ ّولية للبيانات التي ّ
املخت�صة� ،أحاديث عن �ضرورة �إعادة كتابة
القيا� ��س ،بد�أت ترتدَّد يف الأو�ساط
ّ
القواعد اجليولوجية لكيفية حدوث الزالزل املعروفة بـ «امليغاثرا�ست» ،الناجتة
ع ��ن �إزاح ��ة الألواح التكتونية حت ��ت قاع البحر .ورمبا �أ�صب ��ح يتعينَّ على جميع
البل ��دان الواقعة على مناطق ال�صدوع التكتوني ��ة� ،أن ُتعيد ح�ساباتها ملعرفة ما

مركب حملته �أمواج ت�سونامي لي�ستقر فوق �أحد املباين
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املدمرة.
منذ بدء توثيق الهزّات الأر�ضية.
�إذا كانت مع َّر�ضة خلطر حدوث مثل تلك الهزات الأر�ضية ِّ
ويو�ضح علم ��اء اجليولوجي ��ا �أن الزلزال ال�صدعي يح ��دث عادة عندما
ويف االجتم ��اع ال�سنوي ال ��ذي عقدته يف �إبريل املا�ض ��ي «جمعية درا�سة
الزالزل» الأمريكية ،يف ممفي�س بوالية تني�سي ،قدَّم جيولوجيون من خمتلف ينزلق لوح تكتوين حتت لوح �آخر ،ما يت�س ّبب يف انطالق هزّة عنيفة يف اجتاه
الع ��امل نتائج حتليالتهم الأولية لزلزال «توهوك ��و» .ويقول �إميل �أوكال ،من واح ��د �أو اجتاهني عل ��ى طول ال�صدع التكتوين .وعلى �سبي ��ل املثال� ،إذا كان
جامعة «نورثوي�سرتن» يف �إيفان�ستون ،يف والية �أيللينوي الأمريكية� ،إن «لدى خ ��ط ال�صدع �شمالي ًا جنوبي ًا ،ينطلق الفتق الأر�ضي �شما ًال �أو جنوب ًا �أو �شما ًال
اليابانيني �شبكة كثيفة على نحو ال ُي�صدَّق من �أجهزة» جي بي �أ�س« و�أدوات وجنوب ًا يف ذات الوق ��ت .لكن كاي�سر وزمال�ؤه وجدوا �أن زلزال «توهوكو» �شقَّ
الأر�ض ي�سار ًا وميين ًا ويف الو�سط ،على طول ال�صدع.
قيا�س الزالزل .وهو ما ي�ساعد على درا�سة الزلزال الأخري
وم ��ا اده�ش اجليولوجيني �أي�ض ًا� ،أن ذلك االنزالق
مب�ستوى فائق من التمحي�ص».
التكت ��وين الهائل ،حدث على �صدع مل يكن َّ
مر�شح ًا
وقد �أقنع ��ت النتائج اجليولوجي�ي�ن ،ب�أن عليهم
ً
�أ�ص ًال لتوليد زلزال بحري عمالق .فوفقا للقواعد
�أن ُيعيدوا النظر يف كتاباتهم حول الأُ ُطر النظرية
آالف الضحايا بين
النظري ��ة التقليدي ��ة ،تُعت�ب�ر الأل ��واح التكتوني ��ة
القيا�سي ��ة لل ��زالزل ،لأنه ��ا بب�ساط ��ة �شدي ��دة ال
اليافع ��ة� ،أكرث خط ��ورة بكثري ،من حي ��ث احتمال
ت�ستطيع تف�س�ي�ر كيف ارتع ��دت وانتف�ضت الأر�ض
قتلى ومفقودين
توليدها لزلزال �صدعي عمالق ،مقارنة مع الألواح
حتت ق ��اع املحيط قرب اليابان .ويق ��ول ه�ؤالء �إن
وأضرار
ومصابين
القدمية الأقل حرارة والأكرث كثافة ،والتي عادة ما
زل ��زال «توهوك ��و» يحت ��م علينا ،لي� ��س فقط تغيري
ُ
تنزلق ب�شكل �أبط�أ .لك ��ن ق�شرة الأر�ض املحيطية،
مفاهيمن ��ا العلمية عن زالزل ال�ص ��دوع التكتونية،
فادحة في البيئة
الواقعة يف �شمال �شرق ال�سواحل اليابانية ،عمرها
ب ��ل �أي�ض ًا تغيري تقييمنا للمناط ��ق املُع َّر�ضة خلطر
التحتية
 140ملي ��ون �سنة ،ومع ذل ��ك ا�ستطاعت �أن حتدث
حدوث مثل تلك الهزّات يف خمتلف �أنحاء العامل.
�أقوى زلزال يف تاري ��خ اليابان .والأخطر يف الأمر� ،أن
ودر� ��س �إري ��ك كاي�س ��ر ،وزم�ل�ا�ؤه يف جامع ��ة
هارف ��ارد ،القيا�سات الت ��ي ُجمعت بوا�سط ��ة نحو 400
ذل ��ك قد ال يكون ا�ستثناء على القاع ��دة ،بل قاعدة جديدة
مقيا� ��س زالزل عالي ��ة التقني ��ة ،موزعة يف �أنح ��اء �أم�ي�ركا ال�شمالية ،تُلغ ��ي ما �سبقها .وهذا يعني – وفق ًا للجيولوجيني � -أنه �سيتعينَّ على بلدان
وا�ستنتج ��وا م ��ن قراءة االهتزازات الت ��ي �أر�سلها الزل ��زال �إىل �أنحاء عدي ��دة ،قريبة من �صدوع تكتونية واقعة عل ��ى �ألواح قدمية ن�سبي ًا� ،أن تُعيد
مدمرة.
الع ��امل� ،أن �سلوكه كان �أكرث تعقيد ًا من �أي زل ��زال �آخر �شهده العامل ،ح�ساباتها ،والنظر يف تقييم خماطر تع ُّر�ضها لهزّات �أر�ضية ِّ
مراجع:
• موقع «ويكيبيديا  /املو�سوعة احلرة» ،زلزال وت�سونامي توهوكو .2011
• موقع «بي بي �سي عربي» الإلكرتوين 31 ،مار�س .2011
• �صحيفة «اليوم ال�سابع» 12 ،مار�س  ،2011خرباء �إيطاليون :زلزال اليابان �أدى �إىل �إزاحة حمور الأر�ض.
• �صحيفة «االحتاد» الإماراتية 22 ،مار�س  ،2011البنك الدويل يتوقع تعايف االقت�صاد الياباين من �آثار الزلزال �سريع ًا.
• موقع «�أيريكو للإعالم» الإلكرتوين 22 ،مار�س  ،2011زلزال توهوكو العظيم… �ساعة ال�صفر.
• �صحيفة «اخلليج» 14 ،مار�س � ،2011إعالن الطوارئ يف حمطة نووية ثانية يف اليابان و� 100ألف جندي للإغاثة.
• وكالة �أنباء الإمارات – وام� 1 ،إبريل � ،2011ضحايا زلزال توهوكو با�سيفيك الياباين يتجاوز � 28ألف ًا.
• موقع «العربية» الإخباري الإلكرتوين 17 ،مار�س .2011
• موقع «�أورونيوز» العربية 12 ،مار�س .2011
• موقع «�صحيفة �إيالف» الإلكرتونية 14 ،مار�س .2011
• موقع قناة «رو�سيا اليوم» الإخباري الإلكرتوين 12 ،مار�س .2011
• د.عبد الوهاب ال�سعدون ،االقت�صادية 21 ،مار�س  ،2011تداعيات زلزال اليابان على �صناعة النفط والبرتوكيماويات العاملية.
• �صحيفة «البيان» الإماراتية 27 ،مايو  ،2011زلزال توهوكو يعيد كتابة مبادئ علم الزالزل.
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�شي
�شو �أول ّ
ت�سوّ ونه عند حدوث
الفي�ضانات؟
�أروح �أ�سبح

�أدوِّ ر على تاير
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للتطوع» ()International Volunteer Day
«اليوم العالمي
ّ

يحتفل به العالم في  5ديسمبر
للمتطوعين ودعمًا لدورهم
تكريمًا
ّ
في التنمية االقتصادية واالجتماعية
اعتم��دت الأمم املتحدة يوم اخلام�س من دي�سمرب من كل عام،

ليك��ون «اليوم العامل��ي للتط�� ّوع International Volunteer /
 ،»Dayوذل��ك مبوج��ب ق��رار �ص��در ع��ن اجلمعية العام��ة يف 16
دي�سم�بر  ،1985وحم��ل الرق��م ( .)212/40وقد م َّه��د هذا� ،إىل
�صدور قرار �آخر يق�ضي باعتبار  2001العام الدويل للمتط ّوعني.
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ويف �شه��ر مار���س م��ن الع��ام � ،1990ص��در ع��ن «امل�ؤمت��ر ال��دويل
للتط�� ّوع» ،الذي نظّ مته الأمم املتحدة ،م��ا ُ�س ِّمي «الإعالن العاملي
للتط ّوع» ،الذي ي�شتمل على مفاهيم ومبادئ �أ�سا�سية وتوجيهات
عامة للمتط ّوعني ومنظماتهم ،لال�سرت�شاد بها يف العمل من �أجل
خدمة وتنمية جمتمعاتهم.

وق ��د ك َّر�س ��ت الأمم املتح ��دة
جهودها بهدف ن�شر مفاهيم التط ّوع،
ومن ��ح التقدي ��ر ملنج ��زات مالي�ي�ن
املتط ّوع�ي�ن يف الع ��امل ودوره ��م يف
رف ��ع م�ست ��وى احلي ��اة االجتماعي ��ة
واالقت�صادي ��ة ملواطنيه ��م ،وتعب�ي�ر ًا
ع ��ن تقدير ال ��دور املهم ال ��ذي يمُ كن
�أن ي�ؤ ّدي ��ه العم ��ل التط ّوع ��ي يف �شتى
جم ��االت العمل التنم ��وي والإن�ساين،
م ��ن �صحي ��ة واجتماعي ��ة وبيئية ،يف
مواجه ��ة الك ��وارث واحل ��روب وبناء
املجتمع الأف�ضل.
وقد جاء يف «الإعالن»:
«�إن املتط ّوع�ي�ن املجتمعني بدعوة
من املنظمة العاملية للجهود التط ّوعية
يف م�ؤمترهم الدويل ،يعلنون �إميانهم
بالعمل التط ّوعي على �أ�سا�س �أنه عمل
خ ّالق وقوة �إ�صالحية :
ين�شر التكافل والتعاون الت�آلف والتحابب بني �أفراد املجتمع ،يزيد من قدرة
• لت�أكي ��د كرام ��ة كل النا�س ،وقدرتهم
الإن�سان على التفاعل والتوا�صل مع الآخرين ،وي�ساهم يف احل ّد من النزوع
على الإ�سهام يف حت�سني �أو�ضاعهم وممار�سة حقوقهم كمواطنني.
احل�س االجتماعي .و�إ�ضاف ��ة �إىل دوره يف تهذيب
�إىل الفردي ��ة ،ويف تنمي ��ة ّ
• للم�ساعدة يف ح ّل امل�شكالت االجتماعية والبيئية.
ال�شخ�صي ��ة الإن�سانية ،يتيح ه ��ذا العمل للإن�سان تع ّلم مه ��ارات جديدة �أو
• لبناء عامل �أكرث �إن�سانية وعدالة ،والإ�سهام يف دفع عجلة التعاون الدويل.
لكل ذلك ،ف�إنهم يدعون احلكومات واملنظمات الدولية وقطاع الأعمال حت�س�ي�ن مهارات ميتلكها ،كم ��ا ُي�ش ِّكل عن�صر ًا ف ّع ��ا ًال يف �صرف النا�س عن
واالت�ص ��ال ،لالن�ضمام وامل�شاركة معهم خللق بيئ ��ة دولية ،ولرتبية التطوع العنف ،ويف بناء التما�سك االجتماعي وال�سالم بعد انتهاء النزاعات.
ّ
والعمل التط ّوعي هو امتداد للمواطنة الفاعلة والإيجابية ،يف امل�ساهمة
الف ّعال وامل�ؤثر من خالل النا�س ،تعبري ًا عن الت�ضامن بني النا�س والأمم».
يف اخلام� ��س م ��ن دي�سمرب م ��ن كل عام ،يحتف ��ل العامل تكرمي� � ًا للعمل يف التنمي ��ة ال�شاملة للمجتمعات ،وهو تعمي ��ق للم�شاركة املجتمعية من �أجل
التطوعـــــ ��ي ،ودعم� � ًا ل ��دوره يف التنمية االقت�صادي ��ة واالجتماعية .وتحُ يي م�ستقب ��ل �أف�ض ��ل ،وحياة كرمية للجميع  ,ومن َي ُع ��د �إىل مبادئ و�أخالقيات
ّ
ومث ��ل ديننا احلنيف وتراثنا العربي ،يج ��ده غني ًا بالأمثلة
�أغلبي ��ة دول الع ��امل ،وال ��دول العربي ��ة والإ�سالمية ب�شكل
احل َّي ��ة الت ��ي تدع ��و �إىل التط� � ّوع وتقدمي ي ��د العون
خا� ��ص ،ه ��ذا اليوم ،بالنظ ��ر ملا للعم ��ل التط ّوعي من
وامل�ساعدة لكل من يحتاجها.
مكان ��ة جمتمعي ��ة وديني ��ة را�سخ ��ة ل ��دى �شعوبه ��ا،
قال اهلل تعاىل} :فم ��ن ت ََط َّو َع خري ًا فهو خري
وبه ��دف زي ��ادة وع ��ي اجلمه ��ور ح ��ول م�ساهم ��ة
العمل التطوعي
له{ البقرة.184/
املتط ّوع�ي�ن يف املجتمعَّ .
وينظم هذا احلدث ،ب�شكل
ويف امل�أث ��ور واملوروث ال�شعب ��ي العربي� ،إن
ينشر التكافل
�أ�سا� ��س ،م ��ن قبل املنظم ��ات غ�ي�ر احلكومية ،من
يف العم ��ل التط ّوعي ك�سب للأج ��ر ،وثواب يف
بينها اله�ل�ال الأحمر ،ال�صلي ��ب الأحمر ،الك�شافة
والتعاون والتآلف
الدنيا والآخرة.
وغريها .كما يحظ ��ى مب�ساندة ودعم من متط ّوعي
يف ر�سالته الأخ�ي�رة ملنا�سبة اليوم العاملي للتط ّوع،
الأمم املتحدة ،وهو برنامج عاملي لل�سالم والتنمية بين أفراد المجتمع
�ش ��رح الأم�ي�ن العام ل�ل��أمم املتح ��دة ،بان ك ��ي مون،
ترعاه املنظمة الدولية.
املع ��اين ال�سامي ��ة للتط� � ّوع ،م�شي ��د ًا ب�أولئ ��ك اجلن ��ود
وال يختلف اثنان ح ��ول �أن العمل التط ّوعي ،الذي
العدد  4مارس 2013

55

املجهول�ي�ن الذي ��ن يجهدون من �أج ��ل الآخرين .وقال« :يف الوق ��ت الذي نحتفل فيه
بالأث ��ر الذي يُحدثه املتط ّوعون يف عاملنا ،دعونا نتذكر الأماكن العديدة التي تظهر
فيها احلاجة �إليه ��م :مناطق احلرب وف�صول الدرا�سة ،امل�ست�شفيات واملنازل ،التي
يحتاج فيها �أولئك الذين يواجهون م�ش ّقة ما ،تقدمي يد العون �إليهم».
و�أ�شار �إىل �أن روح التط ّوع ت�ستوعب اجلميع ،بد ًءا من النا�شط الذي يعمل طول
الوق ��ت ل�صال ��ح ق�ضية ما ،وحتى املواط ��ن العادي الذي يعمل عل ��ى التوا�صل وقتما
ت�س ّنى له ذلك .و�أ�ضاف« :ك ٌّل من ه�ؤالء ،يُعطي املثل على روح التعاطف التي نحتاج
�إليها .وكل منهم يُ�سهم �إ�سهاما قيِّم ًا يف بلوغ �أهدافنا امل�شرتكة».
ور�أى �أن ن�ش ��اط التط ّوع ،ال ��ذي ال يرتبط بوقت حمدَّد لدى احلاجة �إىل
خدم ��ة الآخرين ،قد اتخ ��ذ �أبعاد ًا جديدة يف ع�صرن ��ا الرقمي احلايل� .إذ
�إن ك ّل ف ��رد با�ستطاعته ا�ستعمال �شبكة الإنرتن ��ت� ،أو لديه هاتف ًا حممو ًال،
بو�سعه �أن ُيحدث ت�أثري ًا ما.
و�أ�ش ��اد ب ��ان ك ��ي مون ...ب� �ـ «�أولئ ��ك الذي يتط َّوع ��ون كل ع ��ام ل�صالح
جمتمعاته ��م املحلي ��ة» .وقال�« :أ�شع ��ر بامتنان خا� ��ص �إزاء متط ّوعي الأمم
املتح ��دة ،البالغ عددهم  7 700متط� � ّوع ،الذين ي�ساندون اجلهود املبذولة
من �أجل احليلولة دون ن�شوب النزاعات ،وي�ساعدون املجتمعات على التعايف
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بع ��د القتال ،وير ّوجون للتنمية امل�ستدامة ،ويقدّمون يد العون يف حالة وقوع
الأزم ��ات ،وينفذون العديد م ��ن امل�شاريع الأخرى لتحقي ��ق ال�صالح العام.
�إن م ��ا يقومون به م ��ن عمل قد �ساعد عل ��ى النهو�ض بالأه ��داف الإمنائية
للألفي ��ة ،و�أنا على ثقة �أنهم �س ��وف ي�سهمون �أي�ض ًا يف �إحراز تقدم يف خطة
التنمية ملا بعد العام .»2015
و�أ�ض ��اف�« :إن روح التط� � ّوع ،الت ��ي ترتك ��ز عل ��ى ِق َيم الت�ضام ��ن والثقة
املتبادل ��ة ،ت�سمو فوق كل احلدود الثقافية واللغوية واجلغرافية .ومن خالل
ب ��ذل الوقت وتق ��دمي امله ��ارات دون انتظار عائ ��د مادي ،ترتف ��ع معنويات
املتط ِّوعني �أنف�سهم ،ب�سبب �شعورهم �أن لديهم هدف ًا ليحققونه».
وخت ��م بالق ��ول« :دعونا ،يف ه ��ذا اليوم ،جن ��دِّ د ت�صميمن ��ا على تزويد
الآخرين بالقوة والإلهام من خالل روح التط ّوع».
ما من ٍّ
�شك يف التط ّوع ،باعتباره م� ّؤ�شر ًا �أ�سا�س ّي ًا مل�ستوى تقدّم املجتمعات
و�صحته ��ا ،لي� ��س جم� � ّرد عمل يق ّدم ��ه الفرد من غ�ي�ر مقاب ��ل فح�سب ،بل
َّ
�إن ��ه ،كما ن�ص عليه «الإع�ل�ان العاملي للتطوع»« ،لبن ��ة �أ�سا�سية تُبنى عليها
املجتمعات املدني ��ة ،و ُيح ّقق للإن�سانية تطلعاته ��ا النبيلة يف �سعيها لل�سالم
واحلرية والأمان والعدالة لكل النا�س».

وزيرة اإلسكان واالتصاالت الفنلندية
تبحث مع «الهيئة» سبل التنسيق وتبادل
الخبرات في مجال التخطيط إلدارة الطوارئ

بحث �سعادة حممد خلفان الرميثي ،مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،مع وزيرة الإ�سكان واالت�صاالت
يف جمهوري��ة فنلن��دا ،كري�ستا كيورو� ،سبل تعزيز التعاون يف جم��االت �إدارة الطوارئ والأزمات ،والق�ضايا واملو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك بني البلدين .رافق الوزيرة الفنلندية وفد �ضم �سفري جمهورية فنلندا لدى الدولة� ،إليكا بيكا �سيميال ،وامل�ست�شار اخلا�ص يف
وزارة الإ�سكان واالت�صاالت� ،إي�سا �سومينني ،وامل�ست�شار اخلا�ص يف وزارة البيئة ،جوين باركونني.
و�أ�ش ��اد الرميثي بعالقات ال�صداقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية فنلندا
يف كاف ��ة املج ��االت ..مبدي ًا ا�ستع ��داد الهيئة لتبادل اخل�ب�رات يف جمال التخطيط
لإدارة الطوارئ وو�ضع �آلية للتن�سيق وفتح �آفاق التعاون بني اجلانبني.
م ��ن جانبها� ،أ�شادت الوزي ��رة الفنلندية مب ��ا و�صلت �إليه الإم ��ارات من مكانة
و�سمعة عاملية رائدة ،يف �شتى جماالت احلياة االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية
والتنموية ،م�ؤ ّكدة عمق عالقات ال�صداقة التي تربط البلدين.
وق ��دم الرميثي للوف ��د الزائر �شرح ًا حول مراحل �إن�ش ��اء الهيئة واملهام
واالخت�صا�ص ��ات الت ��ي �أن�شئت م ��ن �أجلها ،به ��دف تن�سيق اجله ��ود وو�ضع

اخلط ��ط والربام ��ج اخلا�صة بالط ��وارئ والأزمات والك ��وارث� ،إ�ضافة �إىل
ال�سيا�سات والإجراءات الوطنية لأغرا�ض اال�ستعداد واجلاهزية والإ�شراف
على �إدارة الأزمات والطوارئ على امل�ستوى الوطني.
وق ��ام الوف ��د الفنلندي ،بتفق ��د مركز العملي ��ات الوطن ��ي ،حيث اطلع
عل ��ى مك ّونات املركز ودوره يف ح ��االت الطوارئ والأزم ��ات ،ومهام كل من
فري ��ق �إدارة الط ��وارئ والأزمات الوطن ��ي وجمموعة التن�سي ��ق والتخطيط
اال�سرتاتيج ��ي وغرفة العملي ��ات الرئي�سة .كما تفقد مبن ��ى الإعالم ّ
مطلع ًا
على دور خاليا الدعم و�آلية اال�ستجابة الفورية حلاالت الطوارئ.
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ّ
اطلع على دورها وبرامجها

وفد من القوات المسلحة األردنية
يزور مقر «الهيئة» في أبوظبي
زار وف��د م��ن القوات امل�سلح��ة يف اململكة الأردني��ة الها�شمية،
برئا�سة العميد الركن منذر حممد الزيود ،مدير �سالح الهند�سة
امللكي ،بزيارة �إىل مقر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ واالزمات
والكوارث ،يف �أبوظبي.
وكان يف ا�ستقب ��ال الوف ��د الزائ ��ر ،الدكت ��ور جم ��ال احلو�سن ��ي ،مدي ��ر �إدارة
التكنولوجي ��ا واالت�ص ��االت يف الهيئ ��ة ،يف ح�ضور عل ��ي را�شد الني ��ادي ،مدير ادارة
العمليات ،ونا�صر حممد اليماحي ،مدير �إدارة الإعالم والتوا�صل اجلماهريي.
وق� �دَّم احلو�سن ��ي للوفد الزائ ��ر عر�ض ًا عن الهيئ ��ة ومراحل ن�ش�أته ��ا ودورها
واخت�صا�صاته ��ا و�إدارته ��ا وخططها ،متن ��او ًال �أبرز حماور العم ��ل امل�شرتك لإدارة
الأزمات والك ��وارث ،ودور الهيئة يف و�ضع اخلطط والربامج الهادفة �إىل الت�صدّي
حلاالت الط ��وارئ والأزمات .وقد ّاطل ��ع الوفد الأردين على م ��دى جاهزية الهيئة
الوطني ��ة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،ملواجهة املخاطر التي ت�ضعها �ضمن
اعتباراتها ،عالوة على الدرا�سات واخلطط وال�سيناريوهات الالزمة للتعامل معها

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
2013اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺧﺎرﺟﻪ
واﻟﻮﻃﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
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والت�ص� �دّي الف ّعال لها .و�أ َّكد احلو�سني على �أهمية مث ��ل هذه الزيارات ،خ�صو�ص ًا
من �أجل بحث جماالت و�سبل التعاون وتبادل اخلربات بني خمتلف اجلهات املعنية
ب� ��إدارة الطوارئ والأزمات ...م�ش�ي�ر ًا يف هذا ال�صدد� ،إىل ري ��ادة "الهيئة" ،على
م�ستوى املنطقة ،يف جمال اخت�صا�صها.
ﻋﻼﻧﺎﺗﻜﻢ:
ﻳﺆﻣﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﺒﺮ:
اﻟﻬﺎﺗﻒ +971 2 4177000 :
اﻟﻔﺎﻛﺲ+971 2 4177088 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲinfo@ncema.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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«الداخلية» :اإلمارات ضمن أكثر دول
العالم أمنًا واستقرارًا
�أك ��د الفري ��ق �سيف عب ��داهلل ال�شعفار ،وكي ��ل وزارة
الداخلية� ،أن الإمارات تع� � ّد من �ضمن �أكرث بلدان العامل
�أمن ًا وا�ستقرار ًا و�سالمة ،ما م ّكنها من موا�صلة م�سريتها
التنموية نحو مزيد من التقدم واالزدهار والرقي.
وق ��ال ،خ�ل�ال حف ��ل تخري ��ج دورة الإع ��داد
الأ�سا�س ��ي مل�ستجدي ال�شرطة الثاني ��ة وال�ستني�" ،إن
مرحلة التنمية واالزدهار يف دولتنا ،تتط ّلب منا بذل
املزي ��د من اجلهد املتوا�صل والعمل اجلاد ،مبا يعزِّ ز
االرتقاء ب ��الأداء الأمني وكفاءة اخلدمات ال�شرطية
املقدم ��ة للجمه ��ور ،م ��ع �أهمي ��ة موا�صل ��ة الأخ ��ذ
ب�أحدث �أ�سالي ��ب التكنولوجيا واملفاهي ��م الع�صرية
امل�ستخدم ��ة يف العم ��ل الأمن ��ي وال�شرط ��ي ،وتعميق
الوع ��ي والثقافة الأمنية بني اجلمهور ،باعتب ��ار الأمن م�س�ؤولية م�شرتكة،
يج ��ب �أن ُي�سه ��م بها اجلميع ،كل ح�سب قدرات ��ه وموقعه ،خدمة ملتطلبات
التنمية امل�ستدامة ،ومواكبة للمتغيرّ ات الدولية والتح ّديات املختلفة.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن وزارة الداخلية ،حتر�ص على توفري كل ما يحتاجه جهاز
ال�شرطة والأمن ،وتزويد العاملني فيه بالإمكانات احلديثة واملتطورة ،التي

تتيح لهم اال�ضطالع باملهام والواجبات املوكلة �إليهم بال�صورة املطلوبة.
و�أ�ض ��اف� ،إن امل�ستوى الراقي الذي تتمتع به مدر�س ��ة ال�شرطة االحتادية يعترب
انعكا�س ًا حقيقي ًا جلهود القائمني عليها ،وا�ستيعابهم املتميز لأحدث و�سائل التدريب
و�إع ��داد الك ��وادر الوطنية ،و�صو ًال �إىل التميز بالكفاءات وامله ��ارات العالية ،م�شري ًا
�إىل �أن الوزارة ت�ضع ثقتها الكبرية ب�أبنائها اخلريجني ،ليكونوا العني ال�ساهرة على
�أمن الوطن ومنجزاته ،وفر�ض �سيادة القانون على ربوعه واحرتام حقوق الإن�سان.

دوريــات جــويــة لشــرطة أبــوظبـي
لمراقبة الطرق خالل ساعات الذروة
ذك ��رت �إدارة جناح اجل ��و يف �شرطة �أبوظب ��ي� ،أن طائ ��رات املراقبة اجلوية
التابعة لها ،تقوم بدوريات على مدار الأ�سبوع يف مدينة �أبوظبي والعني واملنطقة
الغربية ملراقبة الطرق اخلارجي ��ة وال�شوارع الداخلية ،خا�صة يف �أوقات الذروة،
ويف �أوقات �أخرى حتدّدها غرفة العمليات املركزية.
و�أو�ض ��ح مدير �إدارة جناح اجلو ،العمي ��د الركن طيار علي حممد املزروعي،
يتم تنفيذ ت�سع دوري ��ات جوية على الأقل يف الأ�سبوع ،بواقع ثالث دوريات يف
�أن ��ه ّ
كل من �أبوظبي والعني والغربية .و�أ�شار �إىل �أن طاقم الطائرة يتك َّون من طيارين
وطبي ��ب جوي وم�شغل جه ��از الت�صوير احلراري ،الفت� � ًا �إىل �أن هذا امل�شغل يقوم
بنق ��ل �صورة حية ومبا�شرة �إىل غرف ��ة العمليات املركزية .ون َّوه العميد املزروعي
ب�أن وجود الطبيب اجلوي يف عداد طاقم الطائرة ،ي�سهم يف �سرعة اال�ستجابة يف
حال وجود حوادث مرورية ج�سيمة ،ونقل امل�صابني �إىل امل�ست�شفيات.
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يحول مباراة لكرة القدم في كوبا إلى مأساة
هدف كاد ّ
كادت مب ��اراة يف ك ��رة القدم ،بني فريق ��ي «ليغا دي كويتو»
الإك ��وادوري ،و«جرميي ��و» الربازيل ��ي ،يف كوب ��ا ليربتادوري�س،
�ضم ��ن مناف�سات ك�أ�س ليربتادوري�س لأندي ��ة �أمريكا اجلنوبية،
�سجله الالعب �إيالنو ل�صالح
�أن تتح� � َّول �إىل م�أ�ساة بعد ه ��دف َّ
ً
جرميي ��و ،الذي انطلق جمه ��وره متدافعا نح ��و ال�سياج احلديد
الفا�ص ��ل بني املد َّرج ��ات وامللعب ،فرح ًا باله ��دف ،ما ت�س َّبب يف
انهي ��ار جزء منها و�سق ��وط عدد كبري من �أف ��راد اجلمهور من
املد َّرجات على الأر�ض.
ّ
وقد بدا م ��ن اللقطات امل�ص� � ّورة التي بثته ��ا و�سائل الإعالم
املرئي ��ة ،وجرى تداولها عرب مواق ��ع التوا�صل اجلماهريي ،وك�أن
امل�شجعني
كارث ��ة قد ح�صلت ،عندما تدافعت موجات ب�شرية من ّ
يف اجت ��اه احلاج ��ز الفا�ص ��ل ،فيم ��ا �شوه ��د العديد م ��ن النا�س
ي�سقط ��ون بني وحتت الأجزاء احلديدية من احلاجز ،بينما هرع
رجال الإ�سعاف �إىل املكان ،و�سط هرج ومرج كبريين .ويف وقت
الح ��ق ذكرت و�سائل �إعالم برازيلية� ،أن ثمانية �أ�شخا�ص �أ�صيبوا
بجروح جراء احلادث ،لكن الإ�صابات مل تكن خطرية .

زلزال ضخم بقوة  8درجات قبالة جزر سليمان
يوقع  5قتلى ويتس ّبب في تسونامي
�سق ��ط م ��ا ال يق ّل ع ��ن خم�سة قتل ��ى ،نتيجة للزل ��زال ال�ضخم الذي
�ض ��رب بقوة ثم ��اين درج ��ات ،املنطقة الواقع ��ة قبالة ج ��زر �سليمان يف
املحيط الهادئ ،فيما دمرت ع�شرات املنازل �أو ت�ض َّررت.
وق ��د �أ ّدى الزلزال �إىل تولي ��د موجة ت�سونامي �صغ�ي�رة بلغ ارتفاعها
�أق ��ل من مرت واحد ،و�ضرب ��ت جز ًءا من �سواحل ج ��زر �سليمان وفانواتو
وكاليدوني ��ا اجلدي ��دة ،ما دف ��ع مبركز الإن ��ذار املب ّكر م ��ن الت�سونامي،
�إىل �إ�ص ��دار حتذير �شم ��ل املنطقة ب�أ�سرها ليع ��ود ويلغيه يف وقت الحق.
و�سمع ��ت �صفارات الإنذار ت ��دوي يف املناطق ال�ساحلية يف فيدجي ،حيث
بقي الإنذار ب�ش�أن الت�سونامي �ساري ًا.
وق ��ال رئي�س حكوم ��ة جزر �سليمان ،غ ��ودرون دار�سي ليل ��و ،يف بيان
�ص ��در عن مكتب ��ه� ،إن �أربع قرى يف ج ��زر �سانتا كروز ت�ض� � َّررت .ونقلت
وكالة "فران�س بر�س" عن الناطق با�سمه ،جورج هرمينغ ،قوله �إن "�آخر

التقارير ت�شري �إىل �أن ما بني  60و  70منز ًال ت�ض َّررت من جراء الأمواج
وحدِّ د مركز الزلزال بني جزر �سليمان
الت ��ي �ضربت جزر �سانتا كروز"ُ .
وفانواتو �شمال �شرق �أ�سرتاليا ،على عمق  5,8كلم ،وعلى بعد حواىل 60
كل ��م من جزيرة الت ��ا ،وتلته هزتان ارتداديتان بق ��وة  6,4درجات و6,6
درجات.
وقد و َّلد الزلزال موجة ت�سونامي قبالة ال�سواحل ال�شمالية لكاليدونيا
اجلديدة ،يف حني ر�صدت موجة �أخرى �أ�صغر يف جزيرة ليفو ،بينما كان
ن�صي ��ب فانواتو موجة �أ�صغر بكثري .ونقل ��ت الوكالة عن مدير م�ست�شفى
«الت ��ا» يف جزيرة ندين ��دي ،كربى جزر �أرخبيل �سانتا ك ��روز ،قوله�" :إن
قرى تقع غرب وجنوب التا على طول ال�ساحل قد د ُِّم َرت».
وتق ��ع جزر �سليمان فوق حزام الن ��ار يف املحيط الهادئ ،حيث ي�ؤ ّدي
الت�صادم املتك ّرر لل�صفائح التكتونية �إىل ن�شاط زلزايل وبركاين قوي.
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بسبب سرقة أسالك السكك الحديد

أكثر من  220جريحًا في حادث اصطدام
بين قطارين في جنوب أفريقيا
�أدَّت �سرق ��ة �أ�سالك (كابالت) لل�سكك
احلدي ��د ،يف جن ��وب �إفريقي ��ا� ،إىل �إ�صاب ��ة
�أك�ث�ر م ��ن � 220شخ�ص� � ًا ،بينه ��م عدد من
الأطفال كان ��وا يف طريقهم �إىل املدر�سة ،يف
حادث ا�صط ��دام وقع بني قطاري ��ن للر ّكاب
يف �ضاحي ��ة بريتوريا .وذك ��رت ال�سلطات �أن
اال�صط ��دام ح�ص ��ل بني قط ��ار كان متوجِّ ه ًا
�إىل بريتوري ��ا ،و�آخ ��ر كان متو ّقف� � ًا ،بالقرب
من حمطة «اتريدجفيل» ،يف �ساعة ازدحام.
ونقلت وكال ��ة ال�صحافة الفرن�سية
«فران� ��س بر�س» عن يوه ��ان بيرت�سي،
م�س� ��ؤول �أجه ��زة الط ��وارئ ،قول ��ه �إن
غالبية ال�ضحايا من البالغني ،لكن كان
هناك عدد ال ي�ستهان به من الأطفال.
و�أ�شار �إىل �أن القطارين كانا ّ
املتوجهني �إىل العمل،
أ�شخا�ص
ل
با
مكتظني
ّ
بالإ�ضاف ��ة �إىل ع ��دد كبري من الأطف ��ال يف طريقه ��م �إىل املدار�س ،وقد
ُنقل الأطفال �إىل امل�ست�شفيات للمراقبة .و�أو�ضح" :لقد �أح�صينا خم�سني
طف�ل ً�ا على الأقل ب�ي�ن اجلرحى" ،فيما بقي �سائق القط ��ار الثاين عالق ًا
بني الركام ملدة �ساعتني وحالته حرجة.
ون�س ��ب مو�سينغوا مويف ،رئي�س جمل�س �إدارة �شرك ��ة «برا�سا ريل» ،التي
تدي ��ر قط ��ارات الركاب يف جن ��وب �إفريقيا ،احل ��ادث �إىل �سرقة  25مرت ًا
مما �أرغ ��م مراقبي املحطات
م ��ن الأ�سالكَّ ،مت اكت�شافه ��ا يف وقت �سابقّ ،
عل ��ى ا�ستخدام �إ�شارات اليد .و�أ�ضاف �أن «التحقيق م�ستمر لتحديد ال�سبب
املبا�شر للحادث ...لكن �سرقة الكابالت هي �أ�سا�س احلادث» ،رابط ًا بني ما
ح�صل و�إ�ضراب لعاملني يف ال�شركة ،وقال «خالل الإ�ضراب ح�صلت �أعمال
تخريب خطرية ،مثل قطع �أحد الكابالت الأ�سبوع املا�ضي».
قرا�صن ��ة �صينيون يخرتقون �صحيفتي نيويورك تاميز وول �سرتيت الأمريكيتني
تع َّر� ��ض نظام احلوا�سيب اخلا�ص ب�صحيفة "وول �سرتيت جورنال" ،لعملية قر�صنة
�إلكرتوني ��ة ،يف ث ��اين هجوم م ��ن نوعه ي�سته ��دف �صحيفة �أمريكية ب ��ارزة .و�أوردت
ال�صحيفة �أن القرا�صنة كانوا يحاولون ر�صد تغطيتها لأحداث ال�صني.
وكانت �صحيف ��ة «نيويورك تاميز» الأمريكية ،ذك ��رت يف وقت �سابق �أن
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نظام حوا�سيبها تع َّر�ض �أي�ض ًا لهجوم قرا�صنة �صينيني ب�شكل متك ِّرر ،خالل
الأ�شهر الأربعة ال�سابقة.
ووجهت العديد من احلكومات وال�شركات اتهامات لبيجني بالتورّط يف عمليات
جت�س� ��س �إلكرتوين منذ �سن ��وات عديدة .ونفت وزارة اخلارجي ��ة ال�صينية اتهامات
«نيوي ��ورك تامي ��ز» وو�صفتها ب�أنه ��ا «ال �أ�سا�س له ��ا» ،و«غري م�س�ؤول ��ة متاما» .وقال
املتح ��دث با�سم الوزارة ،هون ��غ يل� ،إن «ال�صني هي �أي�ضا �ضحية هجمات قرا�صنة،
والقوان�ي�ن ال�صينية ّ
حتظر بو�ضوح �أيّة هجمات قر�صنة ،ون�أمل ب�أن تتب ّنى الأطراف
توجه ًا م�س�ؤو ًال �إزاء هذه الق�ضية» .و�أ�صدرت م�ؤ�س�سة «داو جونز �آند كو» ،التي
املعنية ّ
ت�صدر «وول �سرتيت جورنال» ،قالت فيه �إن الهجمات التي لها �صلة بتغطية �أحداث
ال�ص�ي�ن «هي ق�ضية م�ستمرة» .وذكر متح ��دث با�سم ال�صحيفة �إن «الأدلة تظهر �أن
حماوالت االخرتاق ت�ستهدف ر�صد تغطية املجلة لل�صني ،ولي�ست حماولة للح�صول
عل ��ى فائ ��دة جتاري ��ة �أو التالعب مبعلوم ��ات خا�صة بالعم�ل�اء» .وق ��ال�« :سنوا�صل
ومتخ�ص�صني م ��ن اخلارج يف جمال الأمن ،و�سنتخذ
العم ��ل عن كثب مع ال�سلطات
ِّ
�إج ��راءات وا�سع ��ة حلماية عمالئن ��ا وموظفين ��ا و�صحفيينا وم�صادرن ��ا» .وذكرت
«نيوي ��ورك تاميز» �إن الهجم ��ات التي تع َّر�ضت لها �أنظمته ��ا احلا�سوبية تزامنت مع
حتقيق ا�ستق�صائي لها حول ثروة عائلة رئي�س الوزراء ال�صيني ،التي قدرتها بـ2.7
مليارين و�سبعمئ ��ة مليون دوالر .وقالت ال�صحيفة "�إن القرا�صنة ا�ستعملوا �أ�ساليب
«مرتبطة باجلي�ش ال�صيني» عند ا�ستهداف الر�سائل الإلكرتونية ملح ّرر التقرير.
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قراصنة صينيون يخترقون حواسيب صحيفتي
«نيويورك تايمز» و«وول ستريت» األميركيتين

تع َّر�ض نظ ��ام احلوا�سيب اخلا�ص ب�صحيفة «وول �سرتيت جورنال»،
لعملي ��ة قر�صن ��ة �إلكرتونية ،يف ثاين هجوم من نوع ��ه ي�ستهدف �صحيفة
�أمريكي ��ة ب ��ارزة .و�أوردت ال�صحيفة �أن القرا�صن ��ة كانوا يحاولون ر�صد
تغطيتها لأحداث ال�صني.
وكان ��ت �صحيف ��ة «نيويورك تاميز»الأمريكية ،ذك ��رت يف وقت �سابق
متكرر،
�أن نظام حوا�سيبها تع َّر�ض �أي�ض ًا لهجوم قرا�صنة �صينيني ب�شكل ِّ
خالل الأ�شهر الأربعة ال�سابقة.
ووجه ��ت العديد من احلكومات وال�شركات اتهامات لبيجني بالتو ّرط
يف عمليات جت�س�س �إلكرتوين منذ �سنوات عديدة .ونفت وزارة اخلارجية
ال�صيني ��ة اتهامات «نيوي ��ورك تاميز» وو�صفته ��ا ب�أنه ��ا «ال �أ�سا�س لها»،
و«غ�ي�ر م�س�ؤول ��ة متام ��ا» .وق ��ال املتحدث با�س ��م الوزارة ،هون ��غ يل� ،إن
«ال�صني ه ��ي �أي�ضا �ضحية هجمات قرا�صنة ،والقوانني ال�صينية ّ
حتظر
توجه ًا
بو�ض ��وح �أ ّية هجمات قر�صنة ،ون�أمل ب�أن تتب ّن ��ى الأطراف املعنية ّ
م�س�ؤو ًال �إزاء هذه الق�ضية».
و�أ�ص ��درت م�ؤ�س�س ��ة «داو جونز �آند ك ��و» ،التي ت�ص ��در «وول �سرتيت

جورن ��ال» ،قالت فيه �إن الهجمات التي له ��ا �صلة بتغطية �أحداث ال�صني
«هي ق�ضية م�ستمرة» .وذك ��ر متحدث با�سم ال�صحيفة �إن «الأدلة تظهر
�أن حم ��اوالت االخرتاق ت�سته ��دف ر�صد تغطية املجل ��ة لل�صني ،ولي�ست
حماول ��ة للح�ص ��ول على فائ ��دة جتاري ��ة �أو التالعب مبعلوم ��ات خا�صة
ومتخ�ص�صني
بالعم�ل�اء» .وقال�« :سنوا�صل العمل عن كثب مع ال�سلطات
ِّ
م ��ن اخلارج يف جمال الأمن ،و�سنتخذ �إجراءات وا�سعة حلماية عمالئنا
وموظفينا و�صحفيينا وم�صادرنا».
وذك ��رت «نيويورك تامي ��ز« �إن الهجمات التي تع َّر�ض ��ت لها �أنظمتها
احلا�سوبي ��ة تزامنت مع حتقيق ا�ستق�صائي لها ح ��ول ثروة عائلة رئي�س
ال ��وزراء ال�صيني ،التي قدرتها ب� �ـ 2.7مليارين و�سبعمئ ��ة مليون دوالر.
وقال ��ت ال�صحيفة «�إن القرا�صنة ا�ستعمل ��وا �أ�ساليب «مرتبطة باجلي�ش
ال�صين ��ي» عند ا�ستهداف الر�سائل الإلكرتونية ملح ّرر التقرير .و�أ�ضافت
�أن القر�صن ��ة ا�ستهدف ��ت �أجه ��زة الكمبيوت ��ر اخلا�صة بدافي ��د باربوزا،
رئي�س مكتب ال�صحيف ��ة يف �شانغهاي كاتب املقال ،وزميله جيم يارديل،
رئي�س مكتب ال�صحيفة يف �شانغهاي �سابق ًا.
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وهناك

العلماء
يعدون ثالث
ّ
سيناريوهات
لمواجهة احتمال
اصطدام جرم
فضائي باألرض
ين�شغ��ل العلماء يف �أوروبا والواليات املتحدة ورو�سيا ،يف كيفية
متكّ��ن الب�شري��ة م��ن جتنّب ا�صط��دام ج��رم فلك��ي بالأر�ض ،قد
وق��ت تعمل وكالة
ي�ش��كل خطر ًا على احلي��اة على الكوكب ..يف ٍ
الف�ض��اء الأمريكي��ة «نا�س��ا» ،بعناية ،عل��ى ر�صد االج��رام التي
تقرتب من مدار الأر�ض.
يق ��ول �إي ��روان كرفندال ،امل�س�ؤول ع ��ن هذا امللف يف «جمموع ��ة ا�سرتيوم»،
ك�ب�رى ال ��وكاالت الف�ضائي ��ة الأوروبي ��ة� ،إن ��ه يف ح ��ال ر�صد ج ��رم �سي�صطدم
بالأر� ��ض« ،ال �أح ��د يف ّكر يف تفجريه .فنح ��ن ل�سنا يف فيلم م ��ن �إنتاج هوليوود،
فهذا احل ّل قد ي�ضاعف املخاطر من جراء تف ّتت الكويكب �إىل �أجرام �صغرية».
وبينم ��ا يق�ت�رب الكويك ��ب « 2012دي �أَي  »14م ��ن الأر� ��ض ،م ��ن دون
�أن ي�ش� � ّكل خط ��ر ًا عليه ��ا ،كان العلم ��اء منك ّبني على درا�س ��ة ثالثة احتماالت
حل ��رف اجلرم عن م�س ��اره ،بح�س ��ب كرفندال.االحتم ��ال الأول ،هو�« :صدم
اجل ��رم الف�ضائي ب�سرع ��ة فائقة ت�صل اىل � 30ألف كيلوم�ت�ر يف ال�ساعة ،يف
منطق ��ة قريب ��ة من مركز ثقل ��ه ،وبزاوية حم� �دَّدة ،بغية حرفه ع ��ن م�ساره».
وه ��ذا احل ّل ،هو الذي يعمل عليه الأوروبي ��ون» .واالحتمال الثاين ،يعمل عليه
الأمريكي ��ون ،وهو يق�ضي بجذب اجل ��رم بوا�سطة مركبة ف�ضائية ت�سري لوقت
طوي ��ل مبحاذاته ،وتك ��ون مبثابة «قاطرة جاذبية»� .أم ��ا الرو�س ،فهم يعملون
عل ��ى احتمال ثالث ،وهو حرف اجل ��رم عن م�ساره بوا�سط ��ة الع�صف الناجت
عن انفجار �ضخم بالقرب من ��ه .و�ستجري مناق�شة هذه االحتماالت ودرا�سة
اخلال�صات العلمي ��ة املتّ�صلة بها يف بروك�سل
ال�شهر املقبل .ويق ��ول كرفندال" :كل
منا يعم ��ل يف اجتاه ،لكنن ��ا �سنجمع
معارفن ��ا وو�سائلنا مع ًا ..لي�س هناك
مناف�س ��ة بيننا ،بل تع ��اون» .وي�ضيف
هذا الع ��امل الفرن�سي �أن العلماء عندما
�سيتو�صل ��ون �إىل الطريقة «املثل ��ى والقابلة
َّ
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للتح ّق ��ق بحل ��ول منت�ص ��ف الع ��ام � ،2015سيحتاج ��ون بعده ��ا �إىل �سنوات،
حت ��ى ُيب�صر م�شروعهم حلماية كوك ��ب الأر�ض ،النور .وي�ستطرد�« :إذا وافق
�سيتوجب علينا �أن جن ��ري جتربة يف العام
االحت ��اد االوروبي على االق�ت�راح،
ّ
 ،2020للم�صادق ��ة عل ��ى جدوى احل ّل املقرتح ،ولإثب ��ات القدرة على الت�أثري
عل ��ى جرم يبعد عن �سط ��ح الأر�ض �أكرث من � 36أل ��ف كيلومرت»...معترب ًا �أن
من ال�سابق لأوانه �إعطاء املزيد من التفا�صيل حول هذه الدرا�سات واملُ َهل.
ويو�ض ��ح « :ل�سنا يف عجلة من �أمرنا ،فمن غ�ي�ر املرتقب �أن تكون الأر�ض
�أم ��ام خطر ا�صط ��دام فعلي خالل هذا القرن ،وال �سيم ��ا بعد ا�ستبعاد العلماء
�إمكاني ��ة �أن ي�صط ��دم الكويكب «�أبوفي�س» بالأر� ��ض ،يف العام  .»2036و ُيبدي
ثقت ��ه من قدرة وكال ��ة «�آ�سرتيوم» على تنفيذ هذه امله ّم ��ة .ويقول« :ال�صواريخ
الف�ضائية متوافرة ،ولدينا اخلربة يف �إر�سال مركبات عرب الكواكب ،ومركبات
ال�شحن �إىل حمطة الف�ضاء الدولية يف مه ّمات دقيقة ..الأمر يتط ّلب قدرة على
�إ�صابة اجلرم بدقة».
ويعترب ه ��ذا الكويكب �صغري ًا ن�سب ّي ًا ،مقارنة بالأجرام الف�ضائية� ،إذ
�إن قط ��ره ال يزيد عن  45م�ت�ر ًا� ،إ ّال �أن ا�صطدامه بالأر�ض من �ش�أنه �أن
ُيح ��دث �أ�ضرار ًا توازي تل ��ك التي جنمت عن �سقوط النيزك يف �سيبرييا
يف العام  .1908وت�شري بع�ض التقديرات �إىل �أن قوة االرتطام الذي وقع
يف �سيبرييا يف العام  ،1908كان يوازي مئات املرات قوة القنبلة الذرية
الت ��ي �ألقي ��ت على هريو�شيم ��ا� ،إذ �إنه �أ ّدى �إىل تدم�ي�ر الغابات يف دائرة
يبلغ �شعاعها  20كيلومرت ًا� .أما النيزك الذي �سقط قبل  66مليون عام،
و�أ ّدى �إىل انقرا� ��ض الدينا�ص ��ورات ،فقد كان قط ��ره ع�شرة كيلومرتات.
وتق ��ول الـ «نا�سا» �إنها حقق ��ت تق ّدم ًا كبري ًا خ�ل�ال ال�سنوات الأخرية يف
جمال ر�صد الكويكبات املحيطة بالأر�ض.

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.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.
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يتضمن كاميرات مراقبة عالية الوضوح وغرف عمليات متم ِّيزة
َّ

متطورًا
«جمارك أبوظبي» تطلق مشروع مراقبة
ّ
لمراكزها الحدودية ومبانيها

كاميرات حديثة بتقنيات عالية

للرقي يف جمال حماية �أمن البالد وتطوير اخلدمات اجلمركية ،مبا يتنا�سب وتطبيق
يف �إطار حر�صها على تبنّي �أحدث التقن ّيات،
ّ
خطته��ا اال�سرتاتيجية� ،أطلق��ت الإدارة العامة للجمارك يف �أبوظبي ،م�شروع مراقبة للمراك��ز اجلمركية واملباين الإدارية التابعة
لها ،يت�ض َّمن نظام كامريات مراقبة متطوراً ،تعمل وفق �أحدث الربجميات ،لتعزيز احلماية الأمنية واخلدمات اجلمركية.

فريق مُ�شرتك و ...مراقبة �أيّ اخرتاق �أمني
ومن���ذ بداي���ة تنفيذ امل�ش���روع ،يف العام � ،2011شُ ِّ
���كل للغر�ض،
فريق فنّي م�ش�ت�رك ،من الإدارة العامة جلم���ارك �أبوظبي والقيادة
العامة ل�شرطة �أبوظبي ،لتبادل اخلربات ،حيث َّ
التو�صل �إىل بناء
مت
ّ
�أنظم���ة ب�أف�ضل املوا�صفات ،و�أكرثها دقّة عل���ى امل�ستوى الأمني ،من
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خالل اختيار �أنواع الكامريات عالية الو�ضوح.
وي�ساعد النظام اجلديد ،اله���ادف �إىل مراقبة �أي اخرتاق �أمني
واحل����ؤول دون���ه ،يف توثيق جمي���ع الق�ضاي���ا ،وتق���دمي الت�سجيل �إىل
اجلهات الق�ضائية ،بو�صفه دلي ً
ال ال يقبل ال ّلب�س .و�ست�ستخدم �أجهزة
وكام�ي�رات املراقب���ة – �أي�ض��� ًا  -يف توثي���ق احل���وادث وال�ضبطيات،
قدم �إىل اجله���ات املعن َّية ،وحماية للموظف
واال�ستعان���ة بها كدليل ُي َّ

غرفة التحكم الرئيسة في مبنى اإلدارة العامة

اجلمرك���ي من االدعاءات الكيدية يف بع����ض الأحيان .كما ُيربز �أحد
�أهم �أهداف امل�شروع ،يف تطوير اخلدمات اجلمركية وكيفية التعامل
م���ع اجلمهور ،من خ�ل�ال املتابع���ة والتحليل امل�ستم���ر ،للوقوف على
النقاط القابلة للتح�سني وو�ضع اخلطط لتح�سينها.

الإعالن عن امل�شروع

ويف م�ؤمتر �صحايف ُعقد يف �أبوظبي ُ
وخ ِّ�ص�ص للإعالن عن امل�شروع،
�ش � َّ�دد �سعيد �أحمد املهريي ،مدير ع ��ام الإدارة العامة جلمارك �أبوظبي،
عل ��ى �إن �إط�ل�اق م�ش ��روع كام�ي�رات املراقب ��ة والعمليات ،ي�أت ��ي ترجمة
لتط ّلعات الإدارة العليا يف دائرة املالية ،ومتا�شي ًا مع اخلطة اال�سرتاتيجية
والتو�صيات ال�صادرة عن املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي ،نحو الو�صول
�إىل �أداء متم ّيز للدوائ ��ر املحلية ،ومنها �إدارة جمارك �أبوظبي .وذكر �أن

دائ ��رة املالية  -الإدارة العامة للجم ��ارك ،تتَّجه ،وبخطوات �سريعة ،نحو
حتقي ��ق هدفها ،املتمثل يف �أداء جمركي ف ّعال ومتم ّيز ،وذلك عرب �سل�سلة
م ��ن امل�شاري ��ع التطويرية .و�أ َّك ��د عل ��ى �أن م�سرية التحدي ��ث يف جمارك
�أبوظب ��ي م�ستم ��رة ،و�أن تعزيز �أجه ��زة الفح�ص والتفتي� ��ش امل�ستخدمة،
وتوفري �أجهزة متطورة للك�ش ��ف ،ي�أتيان يف �إطار حر�ص جمارك �أبوظبي
على توفري الأمن والرقابة يف كل املنافذ.

يُغطّ ي جميع املراكز اجلمركية يف �أبوظبي

م ��ن ناحيت ��ه� ،أو�ضح عل ��ي الكويت ��ي ،مدير مركز جم ��ارك «خطم
ال�شكل ��ة» يف مدين ��ة العني� ،أن النظ ��ام ّ
يغطي جمي ��ع املراكز اجلمركية
يف قطاع ��ات العني واملنطقة الغربية و�أبوظبي واملباين الإدارية التابعة،
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن جمي ��ع املناف ��ذ اجلمركي ��ة والإدارات مربوط ��ة بغرف ��ة
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العملي ��ات الرئي�س ��ة يف مق ��ر الإدارة العام ��ة للجم ��ارك يف �أبوظب ��ي .عن���د الرتكيب ،لذا َّ
مت االتفاق بني فري���ق العمل ومدير امل�شروع على
و�أ�ض ��اف� ،أن امل�ش ��روع يت�ض َّمن و�ضع كامريات عالي ��ة الو�ضوح ،ت�ضبط اختي���ار �أحد املراك���ز اجلمركية ،ليك���ون املرك���ز التجريبي لرتكيب
�أ ّي ��ة حركة غ�ي�ر اعتيادية ،فتعطي �إن ��ذار ًا بذلك ،وت�ساع ��د على قراءة كاف���ة مك ّونات النظام ،والوقوف على امل�شاكل الفنية واملعوقات التي
لغ ��ة اجل�سد وك�شف حماوالت التهري ��ب .وقال :من خالل نتائج مراحل �ستظهر يف املراك���ز الأخرى ،وو�ضع احللول لتالفيها .ووقع االختيار
امل�ش ��روع التجريبي ��ةَّ ،مت اكت�ش ��اف بع� ��ض الق�ضاي ��ا ،باالعتم ��اد عل ��ى على مركز جمارك "خطم ال�شكلة».
الكامريات بن�سبة � ،100%إذ �ساعدت كامريات املراقبة يف قراءة لغة
تل���ت ه���ذه املرحل���ة الب���دء يف تركيب النظ���ام يف �سبع���ة مراكز
ج�سد بع� ��ض امل�سافرين ،وجرى حتويلهم �إىل منطق ��ة التفتي�ش وك�شف جمركي���ة يف الوق���ت نف�سه ،الأم���ر ال���ذي ا�ستدعى تق�سي���م الفريق
بع�ض حماوالت التهريب.
�إىل ثالثة ف���رق ،يتولىّ الأول قطاع �أبوظب���ي ،والثاين قطاع املنطقة
و�أ َّك ��د الكويت ��ي �أن «م ��ا مي ِّيز ه ��ذا امل�شروع ،ه ��و ا�ستخ ��دام البنية الغربي���ة ،والثالث قطاع العني ،حي���ث َّ
مت االنتهاء من تركيب النظام
التحتي ��ة نف�سها ،امل�ستخدمة من قبل دائرة املالي ��ة ،و ُت َع ّد هذه التجربة يف املراك���ز اجلمركية امل�شمولة واملب���اين الإدارية التابعة للجمارك،
من التج ��ارب النادرة يف الدولة ،الت ��ي تعمل على البنية
يف الربع الثاين من .2012
ثم بد�أت ،بعد ذلك ،مرحلة �إطالق غرفة التح ّكم
التحتي ��ة املعلوماتي ��ة نف�سها» .وق ��ال �إن الهدف من
الرئي�س ��ة يف مبن ��ى الإدارة العام ��ة للجمارك يف
امل�شروع ،هو توثيق العمليات ومراقبة �أي اخرتاق
�أبوظب ��ي ،وتقيي ��م كف ��اءة النظ ��ام وا�ستقراره،
�أمني ،حيث تعترب تلك الكامريات «عين ًا �أخرى»
الثانية
المرحلة
قب ��ل اعتماده و�إطالقه للخدم ��ة� ،إذ امتدت هذه
ملفت�شي اجلمارك .م�شري ًا �إىل �أن امل�شروع ير ّكز
�أي�ض� � ًا عل ��ى اخلدم ��ات الأمني ��ة ،وقيا� ��س �أداء من المشروع :إنشاء املرحلة حتى الربع الأخري من .2012
وكان للقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي ،ممثلة
املوظفني.
عمليات
غرف
3
و�أو�ض����ح �أن الب����دء بتنفيذ املرحل����ة الثانية
يف �إدارت ��ي العملي ��ات املركزية و�أم ��ن املنافذ،
المنطقة
في
رئيسة،
من امل�ش����روع� ،سيتم الحق ًا ،م����ن خالل �إن�شاء
�إ�ضاف ��ة �إىل �إدارة تقني ��ة املعلوم ��ات يف دائرة
 3غرف عملي����ات رئي�سة ،يف قطاعي املنطقة
مالية �أبوظبي ،و�شركة �أبوظبي للمطارات ،دور
الغربية والعين
الغربية والع��ي�ن� ،إ�ضافة �إىل قطاع �أبوظبي ،يف
حيوي يف م�شروع كامريات املراقبة ،ومل يقت�صر
غرف����ة عمليات رئي�سة يف مط����ار �أبوظبي ،م�شري ًا
هذا الدور على تنفيذ امل�شروع فقط� ،إذ �ست�ستفيد
ً
�إىل �أن كل غرف����ة �ستك����ون م����ز َّودة ب�أجه����زة ات�صال ال
تلك اجلهات من النظ ��ام �أي�ضا ،يف املواقع اجلمركية،
�سلك����ي ،تربط جمي����ع الإدارات واملراكز ببع�ضه����ا يف �س ّرية ،وت�ضمن م ��ن خالل ربطها بالنظام .وقد َّ
مت فعلي� � ًا ربط القيادة العامة ل�شرطة
�سرعة و�ص����ول املعلومات .وذك����ر �أن املرحلة الثاني����ة �ستكون جاهزة �أبوظبي بالنظام ،يف بع�ض املراكز اجلمركية.
خ��ل�ال الربع الأخري م����ن العام احلايل .ولفت النظ����ر �إىل �أن الفرتة
التجريبي����ة ال�سابق����ة للم�شروع �أثبتت جناحها ،م�ؤ ّك����د ًا �أن اال�ستفادة
التكنولوجيا امل�ستخدمة
منه ،لي�ست فقط للجمارك ،بل جلميع اجلهات ذات العالقة.
قام ��ت الإدارة العام ��ة للجم ��ارك باعتم ��اد ع ��دد م ��ن التجهي ��زات
والربجمي ��ات لتغطي ��ة املتطلبات الفعلي ��ة ،حتقيق ًا لأه ��داف امل�شروع التي
املراحل املُنجزة من امل�شروع
عال،
ت�ض َّمنت كامريات للمراقبة ،داخلي ��ة وخارجية ومتحركة ،ذات مدى ٍ
ً
َّ
مت الب���دء يف امل�شروع من���ذ العام  ،2011وكان
عال ،تفي مبتطلبات الأداء اجلمركي،
التحدي الأول يف ف�ضال عن �أخرى ذات م ��دى و�ضوح ٍ
ّ
اختيار الأنظمة الأف�ضل يف هذا املجال .من �أجل ذلك ،قامت الإدارة من خالل ت�صوير عايل الدقة يو�ضح �أدق تفا�صيل ال�صورة.
�أم ��ا على م�ست ��وى الربجميات ،فق ��د ّ
مت ا�ستخدام �أحدثه ��ا ،لإدارة
العامة يف اجلم���ارك ،بالتن�سيق مع القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي،
بت�شكي���ل فري���ق من فنّي م�ش�ت�رك ،لتبادل اخل�ب�رات واالطالع على الت�سجيل الذي يحت ��وي على الكثري من اخلوا�ص ،مثل �إمكانية برجمته
�أف�ضل الأنظمة يف الدولة ،ومدى مالءمتها لطبيعة العمل اجلمركي ،لإط�ل�اق �إن ��ذار للحدث املطل ��وب ،وت�شفري الت�سجيل ملن ��ع �أي تالعب �أو
تغي�ي�ر فيه ،وليكون معتم ��د ًا يف اجلهات الق�ضائي ��ة� ،إ�ضافة �إىل �إيقاف
وكانت النتيجة اخلروج باملوا�صفات الفنية املطلوبة للنظام.
�أما التح���دي الثاين ،فكان يف �إيجاد الطريق���ة املثلى لال�ستفادة الت�سجيل يف حال عدم وجود �أ ّية حركة يف املوقع ،والبدء بالت�سجيل �آلي ًا
من الأجه���زة والربجميات امل�ستخدمة ،وت�ل�ايف الوقوع يف الأخطاء عند حدوث �أ ّية حركة ب�سيطة.
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إن لم تكن قد اقتنيتها بعد...
الغد
فافعل ذلك اليوم قبل
ّ

الحقيبة الجاهزة:
صديقتــك وقــت
الشــــدائــــد

حقيبة
الطوارئ

أوراق
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ْ
تعرف ماذا �ستفعل عند وقوع حالة طارئة؟
هل
ه��ل فك َ
َّ��رت و�أ�سرتك يف كيفية اال�ستع��داد ملواجهة حدث ما،
غري متو َّقع ؟
َ
لديك امل��واد الأ�سا�سية التي ت�ساعدك عل��ى ا�ستمرارية
ه��ل
دورة حياتك اليومية �أثناء احلالة الطارئة؟
� ...إن ْ
تك��ن كذل��كَ ،فكِّ��ر مل ّي�� ًا يف حت�ض�ير حقيبة طوارئ
مل ْ
تكون جاهزة عند ال�ضرورة.
و�إن مل تك��ن ق��د اقتنيته��ا بع��د ...فافع��ل ذلك الي��وم قبل
الغد« .احلقيــبة اجلاهــزة»� :صديقتك وقت ال�شدائد ،فال
َّ
تتخل عنها.

ثبوتية

لقد ع َّرفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،
«الطارئ» ،ب�أنه «حدث� ،أو جمموعة �أحداث رئي�سة ،قد تُوقع �أ�ضرار ًا
ج�سيم ��ة بالأف ��راد واملمتلكات� ،أو ته ّدد النظام الع ��ام� ،أو ا�ستمرارية
العم ��ل احلكومي� ،أو �صحة الب�شر �أو البيئ ��ة �أو االقت�صاد ،وحتتاج �إىل
تعبئة خا�صة وتن�سيق من عدة جهات».
كم���ا ع َّرف���ت «اال�ستع���داد» ،ب�أن���ه «اتخ���اذ
الإج���راءات املتعلق���ة بتجهي���ز امل���وارد
والإمكاني���ات ،واخلط���ط ملواجه���ة ح���االت
الطوارئ والأزم���ات والكوارث ،املُتوقَّع حدوثها
يف املُ�ستقب���ل .وت�شمل هذه املرحلة �إعداد خطط
اال�ستجابة الوطنية ،وتن�سيقها ،والتدريب عليها».
ب�ي�ن «الط���ارئ» و«اال�ستع���داد» حلق��� ُة �أ�سا�سية
و�ضرورية ،ال ُب ّد م���ن �أن ت�أخذ مكانها ،لأنها ت�ضمن
حد �سواء ،املق ّومات ال�ضرورية
للأفراد والأُ�سر ،على ٍّ

لع���دم توقّف عجلة حياته���م ،عند وقوع حالة طارئ���ة� ،إىل �أن تتكفَّل
اجلهات املعنية بالأخ���ذ بزمام الأمور على عاتقها .هذه احللقة هي
«احلقيبة اجلاهزة»...
�ضرورة ...و�أر�شادات
• هي عبارة عن مواد �أ�سا�سية� ،ست�ساعدك �أثناء احلالة الطارئة.
• يمُ ك���ن �أن تُرتك يف ملج�أ املن���زل� ،أو ت�ؤخذ �إىل مالجئ عامة� ،أو
�أثناء الإخالء� ،إىل � ّأي موقع خارج مكان احلدث.
• عن���د حت�ض�ي�ر حقيبت���ك اجلاه���زة ،ت�أكَّد م���ن �أن جمي���ع �أفراد
�أ�سرت���ك ،يعرف���ون املكان الذي ُو�ضعت فيه .ويج���ب �أن تكون ُمه َّي�أة،
و�سهلة احلَ ْمل ،عندما حتتاجها يف حالة طارئة.
• ب�إم���كان ٍّ
كل م���ن �أف���راد �أُ�سرت���ك �أن ي����ؤ ِّدي دور ًا يف اال�ستع���داد
للطوارئ� .إن تهيئة احلقيبة اجلاهزة ،هو �إجراء �سهل وغري ُمكلف.
• ق���د حتت���اج �إىل مراجعة قائم���ة املواد ،لت�ضيفه���ا �إىل احلقيبة
اجلاه���زة ،ويتبادل �أف���راد العائلة ال���دور يف الت�أكُّ���د من /وحتديث
حمتويات هذه احلقيبة ،يف �أوقات ُمنتظمة.
املك ِّونات الأ�سا�سية للحقيبة:
ماذا يجب �أن حتتوي احلقيبة اجلاهزة من مك ِّونات �أ�سا�سية؟
• ُن�س ��خ من الوثائق الر�سمية امله ّم ��ة والأوراق الثبوتية (بطاقات الهوية
وجوازات ال�سفر) يف مطوية مقاومة للماء.
• الأدوية الطبية ال�شخ�صية ،ال�سيما تلك اخلا�صة باملر�ضى املزمنني.
• علبة الإ�سعافات الأولية.
• م�صباح ك�شّ اف و� /أو �شموع مع �أعواد ثقاب.
• جه���از مذي���اع (رادي���و ترانز�ست���ور) ،م���ع بطاري���ات �إ�ضافي���ة.
(لال�ستماع �إىل ن�شرات الأخبار اخلا�صة بالطوارئ).
• بطاريات احتياطية يف علب مفرغة من الهواء.
• �صافرة.
• جتهيزات رعاية الأطفال (حليب مجُ ّفف �أو مواد عناية خا�صة �أخرى).

• قائم���ة بالأرق���ام ال�شخ�صية (م���ن �ضمنها �أرق���ام هواتف �أفراد
عائلتك والأ�صدقاء املق َّربون ،املكتب ،املدر�سة).
ف�ضل بالعمالت ال�صغرية).
• نقود ( ُي َّ
• مياه مع ّب�أة (ت�أكَّد من تاريخ االنتهاء وا�ستبدلها بانتظام).
• م�أكوالت جمفَّفة
• مواد للكتابة (�أوراق و�أقالم  /قلم ر�صا�ص).
• طقم مالب�س احتياط لكل فرد (�سروال ريا�ضي وقمي�ص).

اعتبارات �أخرى عند حت�ضري احلقيبة اجلاهزة

• هل يجب �أن يكون لدى ٍّ
كل من �أفراد العائلة حقيبته اخلا�صة به؟
• ُق ْم مبا هو عملي ويعود بالنفع على �أ�سرتك.
• ال ت�ض��� ْع م���واد ثقيلة يف احلقيبة اجلاهزة .فتل���ك املع ّب�أة مبواد
ثقيلة ،قد تُعيق احلركة والتنقّل �أثناء احلالة الطارئة.
• الحظ املواد القابلة للتلف ،وت�أ َّكد من تاريخ االنتهاء ،وا�ستبدلها بانتظام.
• �أخْ برِ �أفراد الأ�سرة مبوقع وجود احلقيبة اجلاهزة.
مالحظ���ة :ت�ستعم���ل مواد احلقيب���ة اجلاه���زة ،يف الأماكن التي قد
ُعامل بطريقة م�ستقلة عن املواد
تُخل���ى �إليها من منزلك ،ويجب �أن ت َ
املُخزَّ نة اخلا�صة باحلماية املوقعية� .أما بالن�سبة للحوادث الكيماوية
والت���ي َّ
بد من تهيئة جمموعة
تتطلب �إجراءات احلماية املوقعي���ة ،ال َّ
خمتلفة من املواد.

املواد االختيارية

• قائمة ب�أرقام هواتف خدمات الطوارئ
(الهيئ ��ة الوطني ��ة لإدارة الط ��وارئ
والأزمات والك ��وارث ،اخلط ال�ساخن
لل�شرط ��ة� ،أرق ��ام هوات ��ف مرك ��ز
ال�شرط ��ة الأقرب �إلي ��ك وهيئات املاء
والكهرباء واخلدمات).
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الخطة الشخصية لمواجهة حاالت الطوارئ

ضرورة تقتضيها حيثيات البحث عن السالمة
ّ
والتأهب
المسبق
المطلوب :التخطيط ُ
ّ
فتق�ض م�ضاجعن��ا ،نظر ًا للأهوال
أ�سماعن��ا با�ستمرار،
املخاط��ر ،التهدي��دات ،الط��ارئ ،الأزمة ،الكارث��ة ...م�صطلحات ترت َّدد على � ِ
وامل�صائب التي قد تكون كامنة خلفها ،لأننا – ك�أفراد  -ن�شعر ُ
ب�ضعفنا يف مواجهتها� ،سواء �أكانت من فعل الطبيعة� ،أم من �صنع الب�شر.
وقد ي�ستمر الكثريون منّا ،حتت وط�أة ال�شعور باخلوف �إىل درجة الرعب ،من هذا املجهول الذي قد ُيهدِّ د �سالمتنا ،ورمبا حياتنا و َمن
َحو َلنا ،ال�سيما �إذا ما ُكنّا نفتقد الوعي الكايف والو�سيلة الكفيلة بدرئه �أو بالتخفيف من ِحدَّ ته.
لك ��ن ،يف املُقاب ��ل ،نق ��ر�أ م�صطلح ��ات م ��ن نوع �آخ ��ر ،تُ�ش� � ِّكل مبعث ًا
لالطمئن ��ان وال�سكين ��ة ،مث ��ل :اال�ستع ��داد ،تداب�ي�ر املن ��ع ،اال�ستجاب ��ة
والإغاث ��ة� ،إذ �إن يف م�ضمونه ��ا ما ُي�شري لنا ب�أنن ��ا يف �أمان دائم� ،أو على
قاب قو�سني منه ،الأمر الذي يبعث فينا ال�شعور باالرتياح �إىل الغ ّد .لذا،
ف� ��إن كثريي ��ن �أي�ض ًا ،ممِ َّ ن لي�س ��وا �أ�سرى ذلك امل�ستوى م ��ن اخلِ �شية ،بل
�إنه ��م – فوق ذلك  -ميتلكون نوع ًا م ��ن الثقة بالنف�س جتعلهم مطمئ ّنني
�إىل م ��ا قد ُيفاجئه ��م على حِ ني ُغ� � َّرة ،لأنه ��م ت�س َّلحوا ُم ْ�سبق� � ًا باملعرفة
وبالأ�سالي ��ب الت ��ي جتعلهم قادرين عل ��ى التعامل ال�سليم م ��ع �أي تط ّور،
والتم ّكن من النجاة ب�أقل اخل�سائر.
ولأه ّمية هذه امل�صطلحات ،و�ضع ��ت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
فحددت املخاط ��ر ب�أنها
موحدة له ��اَّ ،
والأزم ��ات والك ��وارث ،تعريف ��ات َّ
«�أحداث يمُ كن �أن تقع ب�صورة طبيعية� ،أو من ُ�صنع الإن�سان (عن طريق
اخلط�أ �أو الإهمال �أو التق�صري يف اتّباع الإجراءات ال�صحيحة� ،أو وجود
ثغرات ت�ؤدِّي حلدوث �أي من الطوارئ �أو الأزمات �أو الكوارث) ،وتت�س َّبب
يف وق ��وع �أ�ضرار ما ّدية �أو معنوية لأفراد املجتمع ،مبا يف ذلك الإ�صابات
والوفي ��ات واخل�سائ ��ر يف املمتل ��كات ،والأ�ض ��رار البيئي ��ة واالقت�صادية
ال�سخط لدى �أفراد
واالجتماعي ��ة وال�صحية ،ويمُ كن �أن تُ�س ِّبب القل ��ق �أو ُّ
املُجتم ��ع» .وتناول ��ت التهديدات ،عل ��ى �أنها «�أعم ��ال ُته ��دِّ د املُجتمع� ،أو
البيئ ��ة� ،أو ال�صحة العامة� ،أو اخلدمات الأ�سا�سية� ،أو ال�سالمة العامة».
وع َّرفت الطارئ ب�أنه» ح ��دث� ،أو جمموعة �أحداث رئي�سة ،تُوقع �أ�ضرار ًا
ج�سيمة بالأفراد واملمتلكات� ،أو ته ّدد النظام العام� ،أو ا�ستمرارية العمل
احلكوم ��ي� ،أو �صح ��ة الب�شر �أو البيئ ��ة �أو االقت�صاد ،وحتت ��اج �إىل تعبئة
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خا�ص ��ة وتن�سيق من عدة جه ��ات» .والأزمة ،هي «حدث �أكرث تعقيد ًا من
الط ��ارئ ،يُهدِّ د ا�ستقرار جزءٍ كب�ي�ر من املجتمع ،ومقدرة احلكومة على
القي ��ام بواجبها»� .أما الكارث ��ة ،فهي « �أحداث وقع ��ت ،و�س َّببت �أ�ضرار ًا
ج�سيمة ج� � ًّدا ،حتتاج �إىل تع ��اون احلكومة و�أفراد املجتم ��ع ب�شكل عام،
للتعايف من �أ�ضرارها ،وقد تتط َّلب م�ساندة من املجتمع الدويل».
وا�ستكما ًال� ،أوجزت «الهيئة» مفهوم اال�ستعداد ،ب�أنه «اتخاذ الإجراءات
املتع ّلق ��ة بتجهيز امل ��وارد والإمكانيات ،واخلطط ملواجه ��ة حاالت الطوارئ
والأزم ��ات والك ��وارث ،التي م ��ن املُتو َّقع حدوثها يف املُ�ستقب ��ل .وت�شمل هذه
املرحل ��ة �إعداد خطط اال�ستجاب ��ة الوطنية ،وتن�سيقه ��ا ،والتدريب عليها».
و�أو�ضح ��ت �أن تدابري املنع ،هي تلك التي «تهدف �إىل �إزالة �أ�سباب الطارئ
�أو الأزمة �أو الكارثة ،وتقليل احتمالية حدوث �أي منها .وت�شمل هذه املرحلة
جمل ��ة من الإجراءات ،منها :تقييم املخاط ��ر والتهديدات ،و�ضع الأولويات
املنا�سب ��ة لها ،اق�ت�راح الت�شريعات الالزمة ،واتخاذ كاف ��ة التدابري الأمنية
والوقائي ��ة من ِقبل جميع اجلهات املعني ��ة» .و�أ�شارت �إىل �أن اال�ستجابة هي
«جميع الإج ��راءات التي يتم اتخاذها ،نتيجة ح ��دوث الطارئ �أو الأزمة �أو
الكارث ��ة ،به ��دف تقليل الآثار ال�سلبي ��ة الناجمة عن �أي منه ��ا ،والت�أ ُّكد من
تق ��دمي العون والدعم لل ُمجتمع» .وع َّرف ��ت الإغاثة ب�أنها «تقدمي امل�ساعدات
الالزم ��ة ،يف �شكل خدم ��ات ودعم مادي ومعن ��وي ،لل ُمت�ض ِّررين من حاالت
الطوارئ والأزمات والكوارث».
و�إذا كانت احلكومات ت�أخذ على عاتقها م�س�ؤولية و�ضع اال�سرتاتيجيات
واخلط ��ط ،ملواجهة املخاطر املُحتمل ��ة والتهديدات املُتوقعة ،وما قد يطر�أ
من �أزمات وكوارث� ،إن قبل حدوثها� ،أو �أثناءها �أو بعدها ،و�إعداد الربامج

ومناذج الت�ص ّدي ،وامتالك املع ّدات والتجهيزات التي ت�ساعدها يف �إجناز
عمله ��ا ،من �أجل احلفاظ على الأرواح واملمتل ��كات واملكت�سبات ،م�ستنرية
يف ذل ��ك بتج ��ارب الآخري ��ن ونتائج �أبحاثه ��م ودرا�ساته ��م وخرباتهم...
واجب ل ِع � ِ�ب دو ٍر هام و�ض ��روري ،للم�ساهمة يف حتقيق
ف� ��إن عل ��ى الأفراد َ
ه ��ذا الهدف ،عرب حت�صني النف�س بالوعي ،وبثقافة ال�سالمة ،وبالتدريب
ال�ل�ازم والتخطي ��ط املدرو� ��س ،كما ع�ب�ر التن�سيق والتع ��اون مع اجلهات
املعن َّي ��ة وت�سهي ��ل قيامه ��ا مبهامه ��ا� ...إن احتم ��االت �سالمت ��ك وتعافيك
و�أ�سرت ��ك ،من �إحدى حاالت الطوارئ يف امل�ستقب ��ل ،غال ًبا ما تعتمد على
التخطيط والت�أهُّ ب الذي تقوم به اليوم.
م ��ن هنا ت�أت ��ي �أهمي ��ة �أن ميتلك الف ��رد ّ
خطته ال�شخ�صي ��ة ملواجهة
الطوارئ والأزمات ،وذلك ل�ضمان احل ّد الأق�صى من مق ّومات ال�سالمة
ال�شخ�صي ��ة �أو الأُ َ�سرية ،وحتى تلك املتع ّلقة باملحيط القريب ،كاجلريان
يف املبنى �أو احلي.
فماذا ُيعنى بـ «اخلطة ال�شخ�صية»؟
هي جمموعة من الإجراءات والتح�ضريات ال�شخ�صية املُ�سبقة ،التي
يمُ كن القيام بها ،و�إجنازها يف �سهولة تامة ،ت� ُّأهب ًا للأمور غري املتو َّقعة،
وت�شتمل على ما يلي:
حماول ��ة حتديد �أن ��واع املخاطر التي ق ��د تطر�أ ،انطالق� � ًا من املوقع
اجلغرايف والطبيعي للم�سكن.
حددين امل�ساعدين
�إن�شاء «�شبكة الدعم ال�شخ�صية» من الأ�شخا�ص املُ َّ
يف احلياة اليومية ،وحتديد كيفية االت�صال بهم يف حالة الطوارئ.
التفك�ي�ر يف و�سائ ��ل النقل التي يمُ كن ا�ستخدامه ��ا ،وكذلك الو�سائل
البديلة االحتياطية.
التع� � ُّرف اجل ّيد على تفا�صي ��ل خارطة املوقع ،يف ال�شق ��ة ال�سكنية �أو
املبنى ،كاملداخل واملخ ��ارج ،املم ّرات ،توزيع الغرف ،كيفية الو�صول �إىل
املكان الآمن و�إىل �أقرب عيادة طبيب �أو �صيدلية.
التع� � ُّرف على التجهيزات والتو�صيالت الهامة ،ومواقعها ،كاملفاتيح
الرئي�سة للكهرباء والغاز واملاء ،مطـــف�أة احلريق الــــفـــردية �أو خرطوم
الإطف ��اء ،حتدي ��د غرف ��ة �آمن ��ة للج ��وء ،وجتهيزه ��ا مبختل ��ف اللوازم
ال�ضرورية جلميع �أفراد الأ�سرة.
اقتن ��اء «حقيبة الط ��وارئ» ،وجتهيزه ��ا ،وفق ًا للأ�ص ��ول واحلاجات
(الأوراق الثبوتي ��ة وبطاق ��ات الهوي ��ة وج ��وازات ال�سفر ،مبل ��غ من املال
وبطاق ��ات ال�صرف واالئتم ��ان و�شيكات نقدية و�سياحي ��ة ،كتيب الدليل
يف احل ��االات الطارئ ��ة ،كمية من الأدوي ��ة والأدوات اخلا�ص ��ة باملر�ضى

املُزمن�ي�ن ون�سخة م ��ن الو�صفات الط ّبي ��ة� ،شموع ووالع ��ة و�أعواد ثقاب،
�صافرة ،كا�شف �ضوئي وبطاريات ،هاتف ج ّوال و�شاحن ،جهاز مذياع...
�إل ��خ) ،لتكون يف متناول اليد ،متهيد ًا حلمله ��ا عند املغادرة يف احلاالت
التي ت�ستوجب اللجوء �إىل مكان �آخر.
املخ�ص�ص ��ة لنق ��ل ذوي االحتياجات
اقتن ��اء التجهي ��زات واملع� � ّدات
َّ
ت�ضم بينها �أحد ه�ؤالء.
اخلا�صة ،لدى الأُ�سر التي ّ
تو ُّزع الأدوار بني �أفراد الأ�سرة الواحدة ،و�إجراء متارين دورية على حاالت
وهمية ،للت�أ ُّكد من اجلاهزية الدائمة ،و�س ّد الثغرات املُحتملة يف اخلطة.
االحتف ��اظ بن�سخ م ��ن الأوراق الثبوتي ��ة للأ�سرة ،ل ��دى �شخ�ص موثوق
يقطن يف منطقة �أخرى ،مثل� :سجالت الأ�سرة وال�سجالت الطبية والو�صايا
ووثائق امللكية وا�ش�ت�راكات الت�أمني االجتماعي ومعلومات ح�سابات الإيداع
واحل�سابات امل�صرفية ،قائم ��ة ب�أ�سماء و�أرقام �أي �شخ�ص يف �شبكة الدعم
ال�شخ�صي اخلا�صة ،وكذلك موفري اخلدمات الطبية ،مبلغ من املال وعدد
من ال�شيكات النقدية �أو ال�سياحية.
�إ�ش ��راك �آخري ��ن يف اخلطة ،مثل� :أف ��راد الأ�سرة ،الأ�صدق ��اء ،مو ّفري
الرعاية الط ّبية ،والأ�شخا�ص امل�شاركني يف �شبكة الدعم ال�شخ�صية.
ومهم ��ا كانت احلكوم ��ات ،واجلهات املعنية مبواجهة ح ��االت الطوارئ
والأزم ��ات والكوارث ،قادرة عل ��ى القيام مبهامها امللقاة عل ��ى عاتقها� ،إ ّال
�أن جهوده ��ا تبقى بحاج ��ة �إىل تعاون �أفراد املجتمع ،كل م ��ن موقعه ووفق ًا
من�سق ًا ومتناغم ًا.
لإمكانياته وقدراته .وبقدر ما يكون هذا التعاون َّ
�صقر حممد البنعلي
رئي�س ق�سم التثقيف وتوعية املجتمع
�إدارة الإعالم والتوا�صل اجلماهريي
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
مراجع:

• الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث،
الكتيب التعريفي.
ّ
• حملة «االستعداد» ،موقع «فيما» اإللكتروني.
• موقع األمم املتحدة.
• موقع جلنة الطوارئ البريطانية «كوبرا».
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التخصصي في تطوير القدرات
دور التدريب
ُّ
الحيو ّية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
تعم��ل «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث» ،بكل حر�ص ،على تطوير القدرات احليوية للدولة ،و�صقل مهارات
املواطن�ين يف كاف��ة جم��االت �إدارة الط��وارئ والأزم��ات والك��وارث .وتنته��ج الهيئة يف ه��ذا الإطار ،نهج�� ًا متوازن ًا يف تدري��ب وت�أهيل
ن�ص املادة الرابعة من املر�سوم
املواطنني العاملني يف كافة القطاعات يف الدولة ،يف مو�ضوعات �إدارة الطوارئ والأزمات ،ا�ستناد ًا �إىل ّ
بقانون احتادي الرقم ( )2لل�سنة  ،2011ب�ش�أن �إن�شاء «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ،والتي تقول:
«تهدف الهيئة �إىل حتقيق �سيا�سة الدولة يف ما يخ�ص الإجراءات الالزمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث».
كم���ا تراعي الهيئة الوطنية لإدارة الط���وارئ والأزمات والكوارث
ن����ص الفقرة الرقم ( )2من امل���ادة الرقم  ،13والتي متنح «الهيئة»
�صالحية التن�سيق مع اجلهات املعنية يف:
�»...إع���داد الربام���ج وال�سيا�س���ات املتعلقة بالتدري���ب والتمرين
لكاف���ة الأفراد والفئات ،املعنية بتنفي���ذ ما جاء يف خطط اال�ستعداد
واال�ستجابة وتدابري املنع ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية».
ويف هذا الإطار ،تقوم �سيا�سة «الهيئة» ،اخلا�صة بتطوير القدرات
احليوية الوطنية يف جمال �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،على
ركنني �أ�سا�سيني:
تتم من خالله دعوة
الأول :التدريب
التخ�ص�ص���ي الأفقي ،الذي ّ
ُّ
التخ�ص�صية
الدورات
يف
للم�شاركة
الدولة،
يف
املعنية
جميع اجلهات
ُّ
العامة ،التي تالئم احتياجات تلك اجلهات ب�شكل عام.
التخ�ص�صي العام���ودي ،الذي يهدف �إىل تلبية
الث���اين :التدريب
ُّ
احتياج���ات كل جهة معنية – وطنية وحملية – على حِ َدة ،يف جمال
�إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
التخ�ص�ص���ي ،قي���ام الهيئ���ة بتحلي���ل
وي�سب���ق عملي���ة التدري���ب
ُّ
االحتياجات التدريبية يف جمال �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،
وذل���ك على م�ستوى اجله���ات املعنية ب�شكل ع���ام ،وموظفي «الهيئة»
التخ�ص�صي
ب�شكل خا����ص ،وذلك من �أجل ت�صميم خط���ة التدريب
ُّ
املنا�سب���ة الحتياج���ات املعني�ي�ن .وقد قام���ت «الهيئة» باتب���اع منهج
التخ�ص�ص���ي
علم���ي دقي���ق� ،أنت���ج اال�سرتاتيجي���ة الأوىل للتدري���ب
ُّ
التخ�ص�ص���ي
 ،2012 – 2010واال�سرتاتيجي���ة الثاني���ة للتدري���ب
ُّ
 ،2014-2012وذلك من �أجل �ضمان تنفيذ كافة خطوات التدريب
التخ�ص�ص���ي يف الدول���ة ،بن���اء على �أه���داف ا�سرتاتيجي���ة وا�ضحة
ُّ
وقابل���ة للتنفيذ والتقيي���م .وقد ا�شتمل���ت اال�سرتاتيجية الأوىل ،على
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الأهداف التالية:
و�ض���ع وتنفيذ برامج تدريبي���ة حديثة ُمعتمدة مهن ّي��� ًا و�أكادمي ّياً،
باللغتني العربية والإجنليزية.
ن�ش���ر الوعي ب�ي�ن املتد ِّربني حول تطورات �أعم���ال �إدارة الطوارئ
والأزم���ات والكوارث .تطوي���ر مهارات املتد ِّرب�ي�ن يف �إجراءات �إدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث (مزج النظري بالعملي)
ت�أهي���ل موظف���ي «الهيئة» والدول���ة ،علم ّي ًا و�أكادمي ّي��� ًا ومهن ّي ًا ،يف
جماالت �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
توحيد م�صطلحات �إدارة الطوارئ والأزمات.
بينما ترمي اال�سرتاتيجية الثانية� ،إىل حتقيق الأهداف التالية:
امل�ساهم���ة يف تطوير ق���درات اال�ستجابة عل���ى امل�ستويني الوطني
واملح ّلي للجهات املعنية.
دعم خطة التمارين الوطنية يف �إدارة الطوارئ والأزمات.
�صقل وتطوير مه���ارات �إدارة الطوارئ والأزم���ات والكوارث بني
اجلهات املعنية.
دعم برامج التعليم العايل لأكادميية ربدان.
تر�سي���خ دور دولة الإم���ارات العربية املتح���دة �أقليم ّي ًا ،يف برامج
التخ�ص�صي على �إدارة الطوارئ والأزمات.
التدريب
ُّ
وق���د ا�ستطاع���ت «الهيئ���ة الوطني���ة لإدارة الط���وارئ والأزمات
والك���وارث»� ،أن حت�ص���ل عل���ى اعتم���ادات دول ّية وحم ّلي���ة يف جمال
التخ�ص�صي عل���ى �إدارة الطوارئ والأزمات .فقد اعتمدت
التدريب
ُّ
احلكومة الربيطاني���ة ،من خالل «كلية تخطيط الطوارئ،»EPC /
«الهيئ���ة» ،كمركز تدريب يف دول جمل�س التع���اون اخلليجي واململكة
الأردني���ة الها�شمية وباك�ست���ان ،كما اعتمدت «م�ؤ�س�س���ة التعايف من
الك���وارث الدولية ،»DRI /ومقره���ا الواليات املتح���دة الأمريكية،

«الهيئة» كمركز تدريب يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
وجمهورية م�ص���ر العربية واململكة الأردني���ة الها�شمية� ،إ�ضافة �إىل
اعتم���اد «الهيئ���ة» كمركز تدريب م���ن م�ؤ�س�سة «�سيت���ي �أند جيلدز»،
املتخ�ص�صة يف منح �شهادات التدريب املهني.
الربيطانية املرموقة
ِّ
متخ�ص�صا
كم���ا مت َّكنت «الهيئة» من �إع���داد خم�سة ع�شر منهج ًا
ِّ
يف �إدارة الط���وارئ والأزمات والكوارثُ ،معتمدة من م�ؤ�س�سة «�سيتي
�أند جيلدز»� ،إ�ضافة �إىل ت�أهيل خم�سة مد ِّربني مواطنني من موظفي
«الهيئة» ،لتنفيذ دورات �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ويف �سبيل حتقيق �أهدافه���ا ،يف تطوير القدرات احليوية للدولة،
التخ�ص�صي ،قام���ت «الهيئ���ة» يف الفرتة من
م���ن خ�ل�ال التدري���ب
ُّ
تخ�ص�صية يف �إدارة الطوارئ
� 2009إىل  ،2012بتنفي���ذ  79دورة ُّ
والأزمات على م�ستوى الدولة ،وذلك كما يلي:
• �أربع دورات يف العام 2009
• �أربع ع�شرة دورة يف العام 2010
• ثالثة وع�شرون دورة يف العام 2011
• وثمانية وثالثون دورة يف العام .2012

وق���د �ش���ارك يف تل���ك ال���دورات  1304موظف�ي�ن مواطن�ي�ن،
م���ن خمتل���ف اجله���ات املعن َّي���ة (البع�ض �ش���ارك يف �أكرث م���ن دورة
تخ�ص�صية) ،وذلك ح�سب ما يلي:

•  74متد ِّرب ًا يف العام 2009
•  241متد ِّرب ًا يف العام 2010
•  341متدرب ًا يف العام 2011
• ويف العام � ،2012شارك  648متد ِّرب ًا يف دورات «الهيئة».

يالحظ املتت ِّبع ل�سيا�سات وبرامج «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
التخ�ص�ص���ي� ،أن الوعي
والأزم���ات والكوارث» ،يف جم���ال التدريب
ُّ
ب�أه ّمي���ة اال�ستع���داد والتخطيط ملواجهة و�إدارة الط���وارئ والأزمات
والك���وارث ،و�سرعة التع���ايف ،يتزايد يف املجتم���ع ،و�أن �أحد العوامل
الف ّعال���ة واملُ�ساهِ مة يف ذلك ،هي ا�سرتاتيجي���ة «الهيئة» يف التدريب
التخ�ص�ص���ي ،وجناحها يف حتقيق �أهدافه���ا ،بف�ضل تعاون اجلهات
ُّ
املعن َّية ،مما ُي�ساهم يف تهيئة املجتمع ملواجهة الأزمات والكوارث.
د .عبداهلل حممد ال�شيبة �أل علي
رئي�س وحدة التدريب التخ�ص�صي
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

تطوير القدرات
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